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

 
 

 

 ه و کلیات مقدم: 1

 موانع عمومی و مشترک تحول اقتصادی روستاها

 

ستاهای  سایر رو ستان زنجان همانند  ستاها در ا سیع تغییرات فناورانه و ارتباطات، تحوالت رو شور متاثر از جریان و ک

ساخت سترده در زیر سرمایه گذاری های گ سو  صادی، اجتماعی و فرهنگی را تجربه نموده اند. از آن  سیع اقت های و

جامعه  کالبدی روستتتاها، رهره و کالبد آنها را تغییر داده استتت. ایی تغییرات به گونه ایستتت که ستتطا انتظارات در

ساختار تولید و  ست. با همه ایی تغییرات اجتماعی  شهری همسویی و قرابت بیشتری پیدا کرده ا ستایی به جامعه  رو

 اشتغال در روستا دستخوش تغییرات محدودتری بوده است. 

ایه . البته رشد صرفا بر مبنای سرمرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری متکی است

گذاری به سرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایه گذاری متاخرتر را کاهش می دهد. لذا 

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

وری درصد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و رشد بهره ۵۰ از بیش رشد اقتصاد مطالعات اساس بر 

ست سایر مالحظات  .ا سنجی و تحلیل تنگناها و  ستاها را می توان از طریق قابلیت  سرمایه گذاری در رو زمینه های 

ستخراج نمود و در قالب پروژه های مختلف فرآیند  شدنظیر بازار ا ستا ر صاد رو ستا را با و به تبع آن ت اقت حول در رو

 تسریع نمود.سرمایه گذاری های جدید 

ستا به جای نگاه پروژه ای و تقریبا یک   صاد رو ست گذاری برای ارتقا بهره وری عمومی در اقت سیا سرمایه گذاری و 

ست. ستماتیک و فرآیندی ا سی سته یک در بعدی نیازمند رویکرد   متوقف یا و کاهنده عوامل توان می کلی بندی د

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

ستااز آنجا که  صاد رو صلی اقت شاورزی محور ا ست ک صادی و اجتماعی  ا در و تحول در آن نیز از ارکان تحوالت اقت

 ته است.، بخش مهمی از تحول بهره وری به تحول بهره وری در بخش کشاورزی وابسروستاها محسوب می شود
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 ردیف
عوامل عمومی مانع 

ره وریبه ارتقا  
 مکانیزم و تبعات

1 

معنی دار شکاف 
تولید تا  قیمتی
و قیمت  مصرف

های با تغییرات 
 گسترده

وجود دارد و بخش مهمی از ارزش  مزرعه و قیمت مصتتترف کننده درقیمت  ی بییفاصتتتله معنی دار
شکاف به کاهش درآمد و  سطه ها می کند. ایی  صیب وا ستا خارج و ن شاورزی را از رو افزوده بخش ک
انگیزه های ستترمایه گذاری روستتتاییان منتهی می شتتود. تغییرات شتتدید قیمت نیز عالئ  اشتتتباه به 

شاورزان می دهد. به دلیل فقدان  شتر ک صالحی، فرایند تار عنکوبتی قیمت در بی ست های ا سیا توان 
 محصوالت رخ می دهد  

2 
مقیاس خرد 

فعالیت ها در بخش 
 کشاورزی

گیری سیاست گذاری صنعتی بزرگ مقیاس در تاثر از قانون تقسی  اراضی و قانون ارث و عدم شکلم
شته مقیاس  شاورزیرندیی دهه گذ سیار کورک  تولید ک ستاها ب ست. در رو شده ا و کورک تر نیز 

و  نباشدمورد نظر از تولید در بسیاری از موارد هدف اقتصادی  مقیاس کورک تولید موجب شده است
 و بهای تمام شده محصوالت در دامنه اقتصادی آن قرار نگیرد. مبنای فعالیت صرفاً معیشتی می باشد

کشورهای در حال توسعه ایی است بخش کشاورزی صلی بیکاری در امل اوع ، ازنظر والتر گالنسون از 
  که زمیی نمی تواند جمعیت روز افزون روستاها را به کارگیرد 

3 
تقلیل  و محدودیت
 منابع آبی

تغییرات اقلی  و محدودیت بارش در سته دهه  .های محوری اقتصتاد روستتا استته از ارکان و نهاداب 
افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی با حفر  ،گذشته

از طرفی عدم انتشتتار و تعمیق فناوری های کاهش  و به ایی ستتو ۶۰راه های مجاز و غیرمجاز از دهه 
یکی از عوامل محوری ارتقاء بهره وری و درآمد روستا در بخش کشاورزی با فقدان بازار آب مصرف آب 

ستا شاورزی ا شاورزی می توان تولید را دو تا ز محل فعالیت های ک صرف موجود آب در بخش ک . با م
 سه برابر نمود.

4 

و  ها وجود دستگاه
 انمتولی

سیاستگذاری 
 روستاناهمسو در 

شاورزی، ضالب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب جهاد ک ستایی و ... فا از جمله نهادهای اثر گذار در  رو
 دستگاهی و فقدان سیاست گذاری متوازن بیی هماهنگی مسئله توسعه روستا هستند. رخدادتحول و 
 ویی سیاست گذاری ها در حوزه روستا شده استهمس عدم موجب

 

۵ 
کمبود نیروی 
انسانی ماهر و 

 متخصص

پاییی بودن سطا  شود.در اقتصاد بیان می شود که  تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری می
شاورزان و درآمد ک  آنان در  کنار پارادای  ذهنی مقاوم و  سی باالی ک شاورزان و  صص ک سواد و تخ
ستتخت آنها به تغییر رفتاری  و کشتتت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجربه شتتکاف 

از آن ستتنتی گراهای  ستتاختاری و رفتاری بیی ایی دو دستتته گردیده و رون مالک و تملک زمینها نیز
باشتتتد  دستتتته دوم یا مجبور به تغییر الگوی فکری و رفتاری و کنار آمدن با ستتتنت گراها  دیرینه می

باشند یا با عدم کنار آمدن و سرکوب خود، به سرخوردگی و مهاجرت نیروی کار ماهر، کارآفریی  و می
گردد. وری پاییی  مییر ماهر و با بهرههای  انسانی و  حفظ بافت جمعیتی  سنت گرا  و اکثرا غسرمایه

درصد جمعیت، کشاورز و روستا نشیی هستند که ضمی تأمیی نیاز داخلی، صادر ه  3در آمریکا فقط 
هنوز غالباً در کشتتاورزی ستتنتی و   اشتتتغال در بخش کشتتاورزی درصتتد  33می کنند اما در ایران 

 معیشتی به سر می برد. 
فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دستتت به روستتتاییان با توجه به شتتیوه 

صوالت جایگزیی و پربازده همانند  گلهای زینتی، دارویی، زعفران و  شت مح سنتی و  کا تغییر الگوی 
 پردازند.سایر محصوالت کشتی دیگر  می

۶ 

عدم مدیریت  و 
نظارت مستمر و 

برقراری عدالت بیی 
نسلی در بهره 

از منابع برداری 
 طبیعی

با توجه به ایی که منابع آب،  خاک،  رراگاه ها و مراتع جزء منابع نستتل فعلی و آینده می باشتتد باید 
عدالت بیی نستتلی به گونه ای باشتتد که نستتل حاضتتر مجبور به فداکاری خود به نفع  نستتل آینده یا 

سل ضعییع حق ن شود و به قول ت سل فعلی ن صرف بیش از حد ن قاعده طالیی، از همان های آتی با م
دست که می گیری  از همان دست نیز پس دهی. متاسفانه فقدان سیاست گذاری اصولی و مدیریت و 

سیب ستانه های تجدید ناپذیری زده که نظارت بر ایی منابع خدادی، آ های جدی به ایی منابع دارای آ
 وی .انتظار می رود در در آینده نه رندان دور با بحران منابع مواجه ش

۷ 

 به غالب توجه
 و رفاهی خدمات

 بجای زیرساختی
 گذاری سرمایه

ستاها انجام داده ولی با ایی  ساختی و رفاهی رو سنگینی در حوزه های زیر سرمایه گذاری های  دولت 
شته نگاه غالب به حوزه  ست. در رند دهه گذ شته ا سبی ندا ستا افرایش متنا وجود میانگیی درآمد رو
دخالت دولت در روستا تامیی نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت سازی 

 اقتصادی انها مورد تاکید نبوده است. 
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 ردیف
عوامل عمومی مانع 

ره وریبه ارتقا  
 مکانیزم و تبعات

 در اقتصادی
 روستاها

۸ 
عدم وجود 

کارکاههای کورک 
 مقیاس 

سعه، کارگاهای کورک مقیاس  شرفته ودر حال تو شورهای پی سایر ک ستاهای ایران  بر خالف  در رو
بستتتیار ک  و به ندرت وجود دارد. . علت ایی امر عدم آموزش، عدم دانش، تخصتتتص و اگاهی کافی 
روستاییان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب 

 آنها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولیی ذی ربط می باشد. 

۹ 
تله نهادی 

کشاورزی و تولید 
 سنتی

سنتی و کمتر متاثر از تحوالت فناورانه بوده  ستا ها  متاثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در رو
آن تفاوت معنی استتت. در برخی بخش ها به عنوان مثال در حوزه دام ستتبک، شتتیوه پرورش و بازده 

 داری با رندیی دهه و قرن گذشته ندارد

 

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

گذاری، تزریق 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 کشاورزی  منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، بینش فکری، دانش

 است. 

 تبیین و تحلیل وضعیت موجود –الف 

اقتصادی و کالبدی طی روندهای مکانی  –اکولوژیک و اجتماعی  –از بر ه  کنش متقابل ساخت های محیطی 

ساختار فضایی منظومه باغ حلی شکل گرفته و مجموعه روابط و فعالیتها، جریان ها و پیوندهای  فضایی  تتتت زمانی 

درون و برون منظومه ای در نهایت به شتکل گیری ستازمان فضتایی منظومه انجامیده و در شتکل دهی به ستازمان 

 ثر گذار بوده اند. فضایی کنونی منظومه بسیار ا

اکولوژیک به ویژه  –کارکردی در بخش نخستتت، عوامل محیطی  -بر استتاس جمع بستتت مطالعات ستتاختاری 

ساختار زمیی و اشکال ناهمواری، به همراه پوشش گیاهی ) پوشش مرتعی ( و منابع آب سطحی ) رودخانه زنجانرود 

 ر و سازمان فضایی منظومه داشته اند. ا( و زیرزمینی و منابع خاک نقش مهمی در شکل گیری ساختا

ستقرار ا ساختارییی منظومه از نظر موقعیت ا شی از پهنه  ست که عمدتاً در زون البرز  -زنجان بخ سلطانیه ا

ست شده ا سی مربوط به رینهاز نظر . غربی واقع  سنوزوئیک، مزوزوئیک، پروتروزوئیکشنا پالئوزوئیک می  -دوران 

شد سط و زیاد زلزله قرار دارد.  ایی  .با شده و جزء مناطق با خطر متو سلطانیه واقع  صلی  سل ا منظومه در حری  گ

نیمه شترقی منظومه تا مرکز منظومه پهنه با خطر متوستط را شتامل می شتود. روستتاهای بالوف، پرنگیی، رمرود، 

علی آباد و کاکاآباد در ایی پهنه استتتقرار رمه، امیرآباد، برنقور، قشتتال ، ونونان، بوجی، کنگه، اقزوج، ستترخه دیزج، 

خطر باالی زلزله گسترده شده است. روستاهای یوسف آباد، یافته اند. از مرکز منظومه به سمت جنوب غربی پهنه با 

قره بالغ، خیرآباد، ساریجالو، کردناب، سبزدر ، سلمان کندی، شکورآباد، کردر ، خرمدر  و گوزلدره سفلی در ایی 

 ار دارند. پهنه استقر

ساختاری زنجان ستقرار منظومه باغ حلی در پهنه  ست.  -ا شیده ا ستانی بخ سیمایی کوه سلطانیه به منظومه 

شوند. در منظومه باغ حلی اراضی مرتفع منظومه باغ حلی در بخش شمال شرقی و جنوب غربی منظومه مشاهده می
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شده است که روستاهای منظومه در  اساییشن 21۰۰-24۰۰و  1۶۰۰-21۰۰، 1۵۰۰-1۶۰۰طبقه ارتفاعی عمده سه

 اند. شدهایی طبقات ارتفاعی توزیع

با افزایش ارتفاع شیب اراضی افزایش می یابد بطوریکه شیب اراضی در بخش های کوهستانی منظومه به ویژه 

شر  منظومه به بیش از  شرقی   سمت غرب و 2۰شمال  شر  به  شمال  ضی از  شیب ارا صد افزایش می یابد.   در

شیب  شیب کمتر ) عمدتاً  ضی با  ستاهای پرجمعیت و مه  منظومه در ارا شود.رو سته می  بخش میانی منظومه کا

شکل  ۵کمتر از  شرقی و جنوب غربی به   شمال  ستقرار یافته اند. محدودیت توپوگرافیک در بخش های  صد ( ا در

 مناطق انجامیده است.  گیری روستاهای کوهستانی و پایکوهی  ) مشرف به اراضی زراعی ( د ر ایی

 متاثر از شرایط توپوگرافیک و موقعیت استقرار، منظومه باغ حلی دارای شرایط اقلیمی نیمه خشک سرد است.

ساالنه منظومه  سط دمای  ست.  ۹.۹متو سالیانه بیش از سانتی گراد ا شده  2۸۷میانگیی بارندگی  میلیمتر گزارش 

روز از سال )  مهر تا اردیبهشت  14۰یخبندان طوالنی بوده و حدود  است که به دلیل کوهستانی بودن منظومه دوره

 ( در منظومه یخبندان رخ می دهد. 

شت  شرایط آب و هوایی منظومه از فروریی تا اردیبه سفند ماه  "مرطوب"در مجموع   سط مهرماه تا ا و از اوا

جهت فعالیت های گردشگری وحضور  شرایط اقلیمیشرایط آب و هوایی خشک می باشد. از خرداد تا اواسط مهرماه 

 گردشگران در منظومه مناسب است.

اکولوژیک آن با منظومه ها و مناطق همجوار بوده و  –منابع آب منظومه تابعی از پیوستتتگی ستتاختار محیطی 

تریی جریان رودخانه ای منظومه استتت. ایی دارای منشتتاء درون و برون منظومه ای استتت. رودخانه زنجانرود اصتتلی

کیلومتر  1۵۰رودخانه از جنوب شر  به شمال غرب در جریان بوده و پس از عبور از شهر زنجان و طی مسیری حدود 

پیوندد . ستترشتتاخه و بخشتتی از جریان رودخانه آ  زوج رای در واحد به قزل اوزن می« رجئیی » دستتت در پائیی 

جوار ) بخش مرکزی طارم ( در جریان خلخال در شتتمال شتتر  منظومه به ستتمت منظومه ه –هیدرولوژیک طارم 

رای تأثیر رندانی در داخل  است.  با توجه به ویژگی های توپوگرافی منظومه در شمال شر  جریان رودخانه آ  زوج

 منظومه ندارد.

 مترمکعب بر ثانیه بوده است. 111/۰متوسط آبدهی ساالنه رودخانه زنجانرود در منظومه باغ حلی برابر 

سبی در بخش سطحی از کیفیت منا سیر منابع آب  ست و در م ستی و در داخل منظومه برخوردار ا های باالد

 سته می شود.جریان به پاییی دست از کیفیت آب کا

عالوه بر بهره برداری از منابع آب سطحی بخشی از آبخوان زنجان که در منظومه باغ حلی گسترده شده است 

حلقه راه غیر مجاز  در بخش میانی و غربی و جنوب غربی منظومه مورد بهره 24۶حلقه راه مجاز و  414از طریق 

شمال شر  و جنوب غربی منظومه در حال بهره برداری  دهنه رشمه عمدتا در 3۷۹برداری قرار می گیرد. همچنیی 

رشتتته قنات نیز در بخش میانی به ستتمت جنوب و جنوب غرب منظومه مورد بهره برداری ستتاکنیی  22هستتتند.  

 هستند. 

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

سب در ایی مناطق، پوشش تنک جنگلی  به دلیل گستردگی سبتاً منا مناطق کوهستانی در منظومه و بارش ن

ساس  شکل داده اند. بر ا شش گیاهی منظومه را  شر  محدوده پو شمال و  شش مرتعی در  شمال محدوده و پو در 
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شده  سی های انجام  ساحت منظومه )   ۵2.2برر صد کل م شش جنگلی 2۷۶۷۰3.۹۸در ضی با پو و  هکتار ( به ارا

درصد اراضی مرتعی ( اختصاص دارد. اراضی مرتعی که در نیمه شرقی  4۸.2۰درصد اراضی جنگلی،  3.۹۸مرتعی ) 

منظومه گستتترده شتتده اند، عمدتاً حاوی گیاهان مرغوب مرتعی همراه با توزیع قابل توجه ای از انواع گیاهان دارویی 

 است. 

شاره شده جمع بست عوامل محیطی  اکولوژیک موثر بر ساختار و سازمان فضایی منظومه  –مجموعه عوامل ا

 باغ حلی است. 

ضایی منظومه که به طور مفصل در بخش نخست  –اثرگذاری عوامل محیط  سازمان ف ساختار و  اکولوژیک بر 

 مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است به شکل گیری دو حوزه همگی ساختاری در منظومه انجامیده است. 

ستانی .1 سطا  1۵۰۰و مرتفع که عمدتا طبقه ارتفاعی باالی  پهنه کوه شود.   شامل می  متر به باال را 

ایی محدوده پوشتتتیده از  انواع گونه های مرتعی و گونه های جنگلی تنک و پراکنده استتتت. پهنه 

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

بخش میانی منظومه را شتتامل می شتتود. ایی پهنه بیی دو بخش از پهنه  پهنه دشتتتی و هموار که .2

ست. رودخانه زنجانردود و آزاد راه  شده ا شر  منظومه واقع  شر  و جنوب  شمال  ستانی در  کوه

تبریز از میانه آن عبور می کنند. بخش میانی منظومه به فعالیت  –زنجان و راه آهی تهران  –قزویی 

 های کشاورزی آبی اختصاص دارد. 

سب منابع محیطی  سانی بوده  –به تنا شتی در اختیار گروه های ان ستانی و د اکولوژیکی که در دو پهنه کوه

سکونتگاه در منظومه استقرار  2۹است سکونتگاه های متعدد انسانی با مقیاس متفاوت شکل گرفته است. در مجموع 

سکنه و  23یافته اند از ایی تعداد  شهری  ۶سکونتگاه دارای  ستند. ایی منظومه فاقد نقطه  آباید خالی از جمعیت ه

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

سال  23از مجموع  ستقر در منظومه باغ حلی در  ستایی م نفر،  1۰۰های کمتر از ادی، آب13۹۵سکونتگاه رو

 %3/1۷آبادی که برابر  4نفر نیز  1۰۰۰های مستتتکونی و روستتتتاهای بزرگ بیش از %( آبادی ۸/4۷آبادی ) 11برابر 

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

 ارائه می نماید: نتایج ذیل را  13۹۵الی  13۷۵بررسی روند تغییرات مقیاس آبادی های منظومه از سال 

 آبادی؛ 11آبادی به  3نفر(، از  1۰۰)کمتر از  افزایش تعداد آبادی 

 ( از  1۰۰-24۹کاهش تعداد روستاهای کورک )روستا؛  1روستا به   ۷نفر 

 ( از   2۵۰-4۹۹کاهش تعداد روستاهای متوسط )روستا؛  3روستا به  ۵نفر 

 ( از ۹۹۹ -۵۰۰افزایش تعداد روستاهای بزرگ )روستا، 4وستا به ر 2نفر 

 روستا. 3روستا به  ۶های مرکزی از  کاهش تعداد روستا 

 نفر 2۵۰۰شهر با جمعیت بیش از  -تبدیل شدن یکی از روستاهای منظومه به روستا 

 -1.۰۸با رشد ساالنه  13۷۵نفر در سال  142۸۸جمعیت ایی منظومه که بطور مطلق روستانشیی هستند از  

صد به  ست دهه  114۹3در ساله نخ شد جمعیت طی پنج  ضمی اینکه ر ست.   ۰.1۶افزایش  ۹۰نفر کاهش یافته ا

کاهش رشتتد طبیعی  درصتتدی را نشتتان می دهد.  که نستتبت به دوره های گذشتتته رشتتدی مثبت ارزیابی می شتتود.
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شتتهری عمده تریی دالیل کاهش جمعیت منظومه طی دوره های مورد  –جمعیت به همراه مهاجرت های روستتتایی 

 بررسی بشمار می آیند.

شوری بوده بطوریکه  ستانی و ک سط ا ضو بوده اند.  3.2بعد خانوار در منظومه تابعی از متو نفر در هر خانوار ع

 یر نوع خانوار از گسترده به هسته ای از عمده تریی دالیل کاهش بعد خانوار است.شکل گیری خانوارهای جدید، تغی

شان می دهد. بطوریکه  سبت های متفاوتی را بیی دو جنس زن و مرد ن سواد در منظومه ن ضعیت  سی و برر

ان افزایش یافته است. ایی شاخص در می 13۹۵درصد در سال  ۷۹به  13۸۵درصد در سال  ۷۷.2نسبت باسوادی از 

درصتتد افزایش یافته استتت. بنابرایی نرخ ستتواد درمیان مردان  ۹2به  ۸۵درصتتد در ستتال  ۸3.۹مردان روستتتایی از 

شاخص در میان زنان نه تنها طی دهه  سیار بهتری دارد. اما ایی  ضعیت ب شاخص کل منظومه و سبت به  ستایی ن رو

سواد سبت با ست. ن شته بلکه کاهش نیز یافته ا سال  ۷۰.۸ی زنان از مورد بررسی بهبود ندا  ۶۷.۷به  13۸۵درصد در 

خروج بخشی کمبود امکانات و خدمات آموزشی در سطا منظومه و ترک تحصیل دختران، درصد کاهش یافته است. 

سران به  شتر به امر تحصیل پ شویی و ازدواج، توجه بی شکل گیری زندگی زنا سواد زن از منظومه در پی  از جمعیت با

فرهنگی و تأثیر آن بر کاهش تحصتتتیل دختران (،  –گی، آموزشتتتی ) ویژگی های قومی دلیل محدودیت های فرهن

سی به مراکز  ستر ستفاده جمعیت الزم التعلی  در د سایل نقلیه جهت ا سی و کمبود و ستر سب بودن راه های د نامنا

 آموزشی عمده تریی دالیل پاییی بودن نرخ سواد زنان در منظومه بشمار می آیند.

فرهنگی جامعه ای همگی استتت. بررستتی  –محدوده مطالعاتی از نظر ستتاختار اجتماعی  جمعیت ستتاکی در

فرهنگی بیی  –شتتتاخص های انستتتجام و اعتماد اجتماعی حاکی از وجود ستتتطا باالی همگنی و همگرایی  قومی 

ستتاکنیی روستتتاهای مستتتقر در منظومه استتت. عدم وجود اختالفات و درگیری قومی و فرهنگی گستتترده در ستتطا 

ساکی منظومه به ویژه از  از نظر زبان و مذهب عمده تریی  منظومه به همراه یکپاررگی اجتماعی و فرهنگی جمعیت 

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

صادی منظومه تابعی از منابع محیطی  صادی منظومه نتایج  –ساختار اقت ساختار اقت سی  ست. برر اکولوژیک ا

 را در اختیار قرار می دهد:  ذیل

غلبه فعالیت های بخش کشتتاورزی )فعالیتهای زراعی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( بر ستتایر بخش های  •

 اقتصادی 

 تولید محصوالت باغی با کیفیت باال از جمله محصول سیب •

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

 وجود صنایع کارخانه ای در امتداد جاده ارتباطی و امکان فعالیت برای فعالیی اقتصادی منظومه •

 وجود نیروی متخصص در زمینه برخی از فعالیتهای صنعتی از جمله صنایع غذایی )رشته بری(، تولید البسه •

 ی سرخه دیزج وجود معادن مه  با ظرفیت باالی تولید مانند معدن جهان نما •

شان می دهد اغلب  ساس جریان ها و پیوندهای فضایی حاک  بر منظومه ن ساختار فضایی منظومه بر ا بررسی 

جریان های فضایی منظومه ) جریان محصول، افراد، کاال و خدمات سرمایه، فی آوری و اطالعات ( یک سویه هستند. 

داشتتتته و تنها نقطه پیوند تمامی ستتتکونتگاه ها در درون ستتتکونتگاه های منظومه حداقل ارتباط افقی را بایکدیگر 

ستای گوزلدره ) به عنوان مرکز اداری  سکونتگاه های  –منظومه رو شتریی ارتباط  سپس بی ست.  سی بخش ( ا سیا
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ستان  –منظومه به لحاظ اداری  شهر سلطانیه  –خدماتی با مرکز  شهر زنجان جذاب تریی نقطه  -شهر  ست.  برقرار ا

فرهنگی و  –ون منظومه در تمامی زمینه ها بوده و تمامی روابط جریان ها و پیوندهای اجتماعی ستتتکونتگاهی بر

شدت و کشش باالیی برخوردار  ست و از  شهر برقرار ا سکونتگاه های منظومه باغ حلی در درجه اول با ایی  صادی  اقت

ستان و بیش شهر سوی مرکز  سکونتگاهی به  شکل گرفته بیی  ست. بنابرایی روابط  ستان ) خارج از  ا از همه مرکز ا

 منظومه / برون منظومه ای ( است.

اکولوژیک و  –جمع بندی بررسی های انجام شده نشان می دهد، از بر ه  کنش متقابل ساخت های محیطی 

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

ضایی  روابط و سازمان ف شکل گیری  ضایی درون و برون منظومه ای در نهایت به  فعالیتها، جریان ها و پیوندهای  ف

سازمان فضایی منظومه  سیار اثر گذار بوده اند.  سازمان فضایی کنونی منظومه ب منظومه انجامیده و در شکل دهی به 

شهر زنجان  سمت خارج از منظومه با مرکزیت  سلطانیه بوده و دارای عدم تعادل) غیر باغ حلی تمرکزگرا به  سپس  و 

ست. تطابق شه دو متوازن (  ا ضایی ساختار نق ضایی سازمان و ف شان منظومه ف ساختار دهد می ن ضایی بیی   ف

 برآیند(   آن فضایی سازمان با  )سیاسی و اقتصادی اجتماعی، کالبدی، محیطی، ساختار های برآیند الیه( منظومه 

 .نیستند منطبق ه  بر و ندارد هماهنگی وجود   )ای منظومه درون های و جریان عملکردها
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 (1395، 1396، 1397متغیر ها و شاخص های بیان وضعیت موجود )

 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 1جدول شماره 

 ردیف
 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص
جایگاه متغیر/ 

 )درصد(شاخص 
 استان شهرستان

1 

ی
یع
طب

 

 - - - درصد ۸/۷۵ درصد 2میزان اراضی با شیب کمتر از 

2 
باالتریی میزان جمعیت ساکی در طبقات شیب 

 درصد 2کمتر از 
 - - - درصد ۶۵/۶۵

 - - - درصد  روستاهای واقع در پهنه خطر باالی لرزه خیزی 3

4 
با خطر نسبت جمعیت روستایی ساکی در پهنه 

 باالی لرزه خیزی
 - - - درصد ۸/۸4

 - - - درجه سانتی گراد ۹/۹ میانگیی دمای ساالنه ۵
 - - - درجه سانتی گراد ۹/۹ میانگیی دمای ساالنه ۶
 - - - روز 14۰ تعداد روزهای یخبندان ۷
 - - - میلی متر 3/2۸۷ میانگیی بارندگی ساالنه ۸
 - - -  خرداد تا اواسط مهر آمبروترمیکدوره خشک بر اساس منحنی  ۹
 - - -  نیمه خشک میانه تقسی  بندی اقلیمی 1۰
 - - -  خرداد تا تیر عالی شاخص اقلی  گردشگری 11
 - - - حلقه 414 تعداد راه مجاز 13
 - - - حلقه 24۶ تعداد راه غیر مجاز  13
 - - - میلیون مترمکعب 4/۵2 مجموع تخلیه راهها 14
 - - - درصد ۵/۸۹ میزان مصرف کشاورزی از آب راهها 1۵
 - - - دهنه 3۷۹ تعداد رشمه های منظومه 1۶
 - - - درصد 1/۸۰ میزان مصرف کشاورزی از آب رشمه ها 1۷
 - - - رشته 22 تعداد قنوات منظومه 1۸
 - - - درصد 2/۶1 میزان مصرف کشاورزی از آب قنوات 1۹
2۰ 

 و 
ی
ماع

جت
ا

ی
نگ
ره
ف

 

 ۷/32 1/۷4 13۹۵ درصد 1۰۰ نسبت روستانشینی در منظومه

21 
-۹۵اخیر   ساله 5 نرخ رشد جمعیت روستایی )

13۹۰) 
 درصد  ۰.1۶

۹۵-
13۹۰ 

1/۵ 4/1- 

 32/3 21/3 13۹۵ نفر 3.2 بعد خانوار)روستایی( 22
23 

 نرخ سواد 
 ) درصد باسوادی (

 ۸/۸4 2/۸1 13۹۵ درصد ۷۹ کل 
 3/۸۰ 4/۷۵ 13۹۵ درصد ۶۷.۷ زنان 24
 3/۸۹ ۰/۸۷ 13۹۵ درصد ۹2 مردان 2۵
2۶ 

ی
ید
تول
 و 
ی
اد
ص
اقت

 

 4/3۸ - 13۹۵ درصد 4۹.۵2  نرخ فعالیت )مشارکت اقتصادی(
 ۵/33 - 13۹۵ درصد 3۶.1  نرخ اشتغال 2۷
 ۵/12 - 13۹۵ درصد 2۰.۹۶  نرخ بیکاری 2۸
 - - 13۹۵ درصد 2.۸  بارتکفل  2۹
 3/4 3/۵۹ 13۹۷ هکتار 132۰۵  زیر کشت زراعیسطا  3۰
 3/1 ۸/۶۷ 13۹۷ هکتار ۵14  سطا زیرکشت باغی 31
32 

ی
نای
یرب
و ز
ی 
خت
سا
یر
ز

 

 1۸ ۶/33 13۹۷ کیلومتر 13.1۵  بزرگراه -آزاد راه 
 ۹/۵ ۷/3۹ 13۹۷ کیلومتر ۸۹.۹  راه بیی شهری 33
 ۷/1 3/2۸ 13۹۷ کیلومتر 1۰۰.3۵  راه بیی روستایی 34
 - - 13۹۷ کیلومتر 12.۷2  راه آهی 3۵
 - - 13۹۰ درصد 1۰۰  میزان بهره مندی از آب آشامیدنی سال  3۶
 - - 13۹۰ درصد 1۰۰  میزان بهره مندی از بر  3۷
 - - 13۹۰ تعداد 13  خانه بهداشت فعال 3۸
 - - 13۹۰ تعداد 3۸  بهره مندی از خدمات آموزشی 3۹
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شتغالزائی و طرح 1مالحظه  صادی و ا سعه اقت صیلی برنامه تو شاخص ها به ماخذ گزارش تف  : منتخبی از متغیر ها و 

)شامل متغیرها/ شاخص های تولیدی، زیربنائی/زیرساختی، اجتماعی، فرهنگی،  توسعه پایدار منظومه های روستایی

 آموزشی و طبیعی(

 

 

 بخش ) مرتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و منظومه(مسائل کلیدی  -1

ساس  سائل کلیدی منظومه باغ حلی بر ا سایی م ضایی منظومه ویژگی بندیجمعشنا سازمان ف ساختار و  های 

س شست های ه  )مجموعه برر ستادی، میدانی، برگزاری ن شامل مطالعات  ست  شده در بخش نخ ی های انجام 

   محلی، خبرگان محلی، نظرات مسئولیی محلی و ... ( انجام شده است. اندیشی با نمایندگان جامعه 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 گستردگی اراضی شیبدار در بخش شرقی منظومه -

 استقرار در زون با خطر باال و متوسط زلزله -

 و سطحی آب منابع اتالف و ها شیوه ایی پاییی راندمان و سنتی آبیاری های شیوه بودن غالب -

 زیرسطحی

 بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی از طریق حفر راه های غیر مجاز -

 ررای مفرط دام و عدم تعادل دام و مرتع به ویژه در شمال و شمال شر  منظومه -

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

  فضایی کالبدی

 رفاهی ) آب، گاز، تلفی، اینترنت و .. ( –عدم توسعه یافتگی زیرساخت های عمومی  -

 راههای با روستایی سکونتگاههای کیفیت نامناسب شبکه راه های ارتباطی بیی روستایی و تعدد -

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

عدم دسترسی مناسب به سکونتگاه های مستقر در ممناطق کوهستانی شمال و شر  منظومه به دلیل   -

 برخورداری از راه ارتباطی نامناسب

 سکونتگاهی نقاط بیی ارتباطی و فیزیکی های پیوند بودن پائیی -

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

 خدمات

 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 مدیریت در زنان سه  بودن پاییی -
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 فقدان رویکرد توانمندسازی در مدیریت منظومه به ویژه در میان زنان روستایی -

  درصد ( ۶۷.۷باغ حلی)  بخش سواد زنان روستایی ساکی در پائیی سطا -

 کمبود امکانات و خدمات آموزشی در سطا منظومه و ترک تحصیل دختران -

  مدیریت و تصمی  سازی محلی در روستائیان مشارکت ضعف -

 فرهنگی های کانون و مراکز کمبود -

 اجرایی بخش به روستاییان اجتماعی اعتماد عدم -

 اقتصادی

 تنوع فعالیت های اقتصادی در سطا منظومه عدم -

 کشاورزی بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی زیرساختهای کمبود و نامناسب بودن -

هادهها، تامیی( تولیدی محصتتتوالت ارزش زنجیره نبود - ید، فرایند ن  در بویژه )فروش و فرآوری تول

 روستایی دستی صنایع و دامپروری محصوالت کشاورزی،

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

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

 کشاورزی و معدن صنعت، بخش در انسانی نیروی و سرمایه وری بهره بودن پاییی -

 مرتبط با تولیدات کشاورزی در منظومه عدم وجود صنایع تبدیلی -

 و عدم بهره برداری مناسب از محصوالت تولیدی  تولید مشکالت -

 گردشگری

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

 تفریحی در سطا منظومه –عدم وجود امکانات و خدمات رفاهی  -

 ای گردشگری منظومهگردشگری و قابلیت ها و جاذبه هت عدم آشنایی جامعه محلی با صنع -

سب بودن - شگری جاذبه های معرفی و بازاریابی برنامه های نامنا سلطانیه به ویژه جاذبه  گرد ستان  شهر

  های گردشگری  منظومه باغ حلی

ضة سنتی بازارهای وجود عدم - صوالت عر سعه منظور هنری بومی به – فرهنگی مح کیفیت  بهبود و تو

 دارویی گیاهان و بومی محصوالت دستی، صنایع

 گردشگر جذب جهت مناسب کالبدی و محیطی زیرساخت های بودن نامناسی -

 قابلیت ها  -2

 شناختی  بوم  - ساختار محیطی

مناسب بودن شرایط اقلیمی طی ماه های خرداد تا مهر جهت فعالیت های گردشگری وحضور  -

 گردشگران در منظومه

 در میانه منظومه با جهت جریان از جنوب شر  به شمالغربجریان رودخانه زنجان رود  -
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 دهنه رشمه،  3۷۹،  حلقه راه مجاز و حلقه راه 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 برداشت سنگ آهی ( جهت معدنی مواد های پتانسیل وجود -

 وجودگونه جانوری ارزشمند پلنگ -

 وجود سایر گونه های جانوری از جمله روباه و گراز -

  فضایی  -کالبدی

 موقعیت منظومه به سبب همجوار بودن با مرکز استان -

ارتباطی متعدد )خط آهی، آزادراه و جاده بیی شهری( با اهمیت و عملکرد فرامنظومه ای عبور شریانات  -

 ملی آن از بخش میانی منظومه -، فرامنطقه ای

 خدمات و کاال نقل و حمل توسعه خدمات پشتیبان در زمینه  جهت الزم های وجود پتانسیل -

ای منظومه در بخش میانی و سهولت قرارگیری آبادی های بزرگ و موثر در خدمات رسانی به آبادی ه -

 دسترسی به آنها

 اجتماعی

 درصد روستانشینی در منظومه 1۰۰ -

 نفر عضو در هر خانوار ( 3.2تبعیت بعد خانوار در منظوئمه از متناظر استانی و کشوری )  -

 وجود نسبت جنسی تقریباً متعادل در سطا منظومه -

به  درصد در مقایسه با رشد منفی  13۹۰-۹۵افزایش نرخ رشد جمعیت روستایی طی مقطع آماری  -

 جمعیت در دوره آماری قبل 

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

 یکپاررگی اجتماعی و فرهنگی جمعیت ساکی منظومه از نظر زبان و مذهب -

 اقتصادی

کشاورزی )فعالیتهای زراعی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( در ساختار غلبه فعالیت های بخش  -

 اقتصادی بخش باغ حلی

 تعدد و تنوع فعالیتهای کشاورزی در منظومه -

تولیدات باغی با کیفیت مطلوب که می تواند به صورت برند در سطا ملی و فراملی عمل نماید از جمله  -

 خرمدر  و...محصول سیب در روستاهای گوزلدره سفلی، 

 دسترسی به نیروی کار بالقوه و بالفعل -

 در منظومه دامداری و باغداریوجود پیشینه کشاورزی و خصوصاً  -

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

 شامل آبهای سطحی و زیرزمینیب مناسوجود منابع آبی  -

 قابلیت مناسب خاک برای فعالیتهای کشاورزی -

 موقعیت ارتباطی مناسب در بخش میانی منظومه به سبب وجود شریانهای ارتباطی مه  و اساسی -

 وجود سیلوی قره بالغ -

 وجود کارگاههای رشته بری در برخی از روستاها از جمله روستاهای گوزلدره سفلی -

 ت باغی با کیفیت باال از جمله محصول سیبتولید محصوال -

 وجود صنایع کارخانه ای در امتداد جاده ارتباطی و امکان فعالیت برای فعالیی اقتصادی منظومه  -

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

 البسه

 وجود معادن مه  با ظرفیت باالی تولید مانند معدن جهان نمای سرخه دیزج  -

 گردشگری

جهت حضور  اقلی  آساش از منظر گردشگری طی ماه های خرداد تا مهرماه مناسب بودن شرایط  -

 گردشگران

 وجود رش  اندازهای منحصر به فرد طبیعی به ویژه در بخش های کوهستانی منظومه با پوشش مرتعی -

 تمایل جامعه محلی جهت توسعه فعالیت های گردشگری روستایی و بوم گردی -

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

 جاذبه های گردشگری ایی شهر در پیوند با جاذبه های اکوتوریستی منظومه باغ حلی

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

 امکان سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های گردشگری منظومه -

 محدودیت ها و تنگناها -3

 

 شناختی بوم  - ساختار محیطی

 متر 1۵۰۰کوهستانی بودن منظومه و ارتفاع بیش از  -

 استقرار در زون با خطر باال و متوسط زلزله -

 منظومه حاکمیت اقلی  نیمه خشک سرد بر -

وزش بادهای شدید، مخصوصًا در همه فصول و با شدت بیشتر در فصل های زمستان و تابستان با  -

 جهت شمال به جنوب

 وقوع سرمازدگی در منظومه  -

 ینیرزمیاز پهنه منظومه در محدوده ممنوعه به لحاظ برداشت آب ز یبخش عمده ا یریقرارگ -

بخش میانی منظومه که محل عبور رودخانه زنجانرود محسوب می شود و وجود خطر وقوع سیل در  -

 تهدید روستاهای قره بالغ، خیرآباد و یوسف آباد 
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قرارگیری اراضی روستای گوزلدره سفلی، کردناب، بالوف، رمرود، پرنگیی و رمه در معرض فرسایش  -

 زیاد

 شیب زیاد و اراضی کوهستانی  خطر وقوع رانش و زمیی لغزش در نیمه شرقی منظومه به دلیل وجود -

آبادی های بزرگ و خطر آلودگی زیستتتت محیطی  مجاورتاستتتتقرار واحدهای صتتتنعتی آالینده در  -

 )کارخانه تولید اسید، معادن برداشت سنگ آهی(

 تداخل قلمرو زیست گونه جانوری در حال انقراض پلنگ با محدوده فعالیت جوامع محلی -

  فضایی کالبدی

درصد کل سکونتگاه  4۷.۸نفر در منظومه )  1۰۰بسیار کورک و با جمعیت کمتر از تعدد روستاهای  -

 های روستایی (

 محدود جمعیت شمار با کوهستانی های آبادی پراکندگی -

 ود نقطه شهری در منظومهجعدم و -

 راههای با روستایی سکونتگاههای کیفیت نامناسب شبکه راه های ارتباطی بیی روستایی و تعدد -

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

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

 که عمدتًا دارای راههای خاکی و شوسه هستند.

شامل ترانس زمینی و  کیفیت نامناسب زیرساخت های عمومی به ویژه فرسودگی شبکه بر  رسانی ) -

 هوایی، افت فشار بر ، قرارگیری نامناسب تیرهای رراغ بر  در طول معابر روستایی (

 ورزشی –ت فرهنگی ات روستاهای منظومه از خدمات و امکانمحرومی -

 ناکافی و نامناسب بودن امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی  -

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

 خدمات

 مراجعه جمعیت منظومه به مرکز استان و شهرستان جهت تأمیی مایحتاج  -

 شده سازی مقاوم مساکی سطا بودن پائیی -

مخاطرات طبیعی به ویژه  با مقابله روستاهای منظومه جهت کالبد سازی مساکی روستایی و مقاوم عدم -

 فرسایشسیل، رانش، زمیی لغزش و 

 خطر سیالب و آب گرفتگی در طول جریانات آب سطحی به سبب عدم رعایت حری  و الیروبی آنها -

 اجتماعی

 درصد روستانشینی در منظومه 1۰۰ -

 نفر 114۹3نفر به  142۸۸از  13۹۵الی  13۷۵کاهش تعداد جمعیت در منظومه طی مقاطع آماری  -

 روند رشد نزولی جمعیت در منظومه -

 تدریجی جمعیت از ساختاری جوان به ساختاری میانسال و سالخوردهتغییر و انتقال  -

 بخش روستاهای مدیریت در زنان سه  بودن پاییی -

 استانی میانگیی از کمتر درصد ( ۶۷.۷باغ حلی)  بخش سواد زنان روستایی ساکی در ییپای سطا -

 کمبود امکانات و خدمات آموزشی در سطا منظومه و ترک تحصیل دختران -

 فرهنگی های کانون و مراکز کمبود -
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وجود شرایط سخت طبیعی در بخشهای غربی و شرقی منظومه و اثرات آن در پاییی بودن تعداد جمعیت  -

 آنها

 در روستاهای واقع در شرایط نامطلوب طبیعی جمعیتروند رشد منفی  -

 بیی دو گروه جنسی زن و مردوجود اختالف و تفاوت از لحاظ نرخ باسوادی  -

 

 اقتصادی

 وجود صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشاورزی در منظومهعدم  -

 کشاورزی بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی زیرساختهای بودن پائیی -

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

 محصوالت کشاورزی و دسترسی به بازار

 نیروی فعال روستاهای واقع در مناطق صعب العبورمهاجرت  -

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

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

اقتصاد ضعف و یا نابودی برخی از فعالیتهای مربوط به صنایع دستی و به حاشیه رفتی زنان روستایی در  -

 روستاهای منظومه

 ) و مدیریت اوقاف بر ایی اراضی ( فی ووقاراضی ممشکالت مالکیت اراضی به دلیل وجود  -

 گردشگری

 جذب راستای در منظومه در گردشگری و تفریحی امکانات و مناسب ارتباطی مسیرهای وجود عدم -

 گذار و گردشگر سرمایه

 سنتی هنرهای دستی و صنایع محصوالت 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  13۹۵ سال مسکی و نفوس عمومی سرشماری با مطابق سلطانیه شهرستان باغ حلی بخش سکونتگاهی شبکه

 .آبادی خالی از سکنه تشکیل شده است ۶نقطه روستایی دارای سکنه و  22
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 جمعبندی -5

 

جمع بست مطالعات حاضر نشان می دهد، منظومه باغ حلی مجموعه ای از سکونتگاه های روستایی با معیشت غالب  

استتت. ایی منظومه فاقد نقطه شتتهر به عنوان مرکز منظومه و هماهنگ کننده و پیونددهنده  دامداری و کشتتاورزی

 روابط، جریان ها و پیوندهای بیی سکونتگاهی است.  

باغ  منظومهفعالیت های بخش کشتتاورزی )فعالیتهای زراعی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( در ستتاختار اقتصتتادی 

یدات باغی با کیفیت مطلوب با قابلیت توزیع به بازارهای تقاضتتتا  در ستتتطا ملی و تول. مهمتریی نقش را دارد حلی

سفلی، خرمدر  و... ( ستاهای گوزلدره  سیب در رو صول  سعه  فراملی ) از جمله مح شرایط ویژه ای را در زمینه تو

 و کمبودزی عدم وجود صتتتنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشتتتاورفعالیت های باغداری فراه  نموده استتتت. اما 

ساختهای صادی زیر شتیبان و اقت سته خدمات و فعالیت پ صاد منظومه  بخش ایی  به واب ضعف اقت از عمده تریی نقاط 

حداقل بوده و نقش کمی در ستتتاختار همچنیی فعالیت های صتتتنعتی، خدماتی و بازرگانی در ایی منظومه استتتت. 

 اقتصادی منظومه ایفا می کنند.

خط آهی، آزادراه و جاده بیی شتتتهری با اهمیت و عملکرد فرامنظومه ای ، مه  از جمله عبور شتتتریانات ارتباطی  

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

شرقی و غربی منظومه ) راه خااما  ستایی به ویژه در بخش  سه (شبکه راه های ارتباطی بیی رو شو از کیفیت  کی و 

زیرساخت های عمومی به ویژه فرسودگی شبکه بر  رسانی ) شامل ترانس زمینی نامناسبی برخوردار است. همچنیی 

ت محرومیو شتتبکه آب و  و هوایی، افت فشتتار بر ، قرارگیری نامناستتب تیرهای رراغ بر  در طول معابر روستتتایی (

ستاهای منظومه از خدمات و امکانت فرهن شی –گی رو شتی و و  ورز سب بودن امکانات و خدمات بهدا ناکافی و نامنا

 از عمده تریی مشکالت منظومه بشمار می آیند.درمانی 
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 پایان برنامه هفتم( 1405تبیین وضعیت هدف )افق برنامه و طرح :   -ب 

 اهداف کلی/ چشم انداز -1

 اهداف کالن توسعه بخش باغ حلی 
 حفظ منابع طبیعی و تجدید ناپذیر منظومه با اصالح شیوه های بهره برداری 

  سازگار با صادی منظومه از طریق ایجاد و تقویت زمینه های فعالیت جدید و  ارتقاء جایگاه اقت

 توسعه پایدار منظومه

  زیربنایی ( –و کالبدی ) زیرساختی فرهنگی  –ارتقاء شاخص های اجتماعی 

  فضایی سکونتگاه ها و فعالیت های منظومه –توسعه مکانی 

 ها ) توستتعه نهادستتازی و تفویا اختیار به جوامع مدنی محلی در مشتتارکت و اجرای برنامه

 حکمروایی محلی (

 افزایش تولید محصوالت کشاورزی بر پایه منابع موجود 

 ارتقاء شاخص های صرفه جویی و بهره وری از منابع آب 

  های اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی و گردشگریتوسعه و بهبود زیرساخت 

 14۰۵رش  انداز بخش باغ حلی در افق  -2-1
سعه پایدار منظومه  ش  انداز تو صت های باغ حلیر صت ها و تبدیل تهدیدها به فر ، برمحور بهره جویی از فر

سی رش  انداز سا ستوار می گردد. محورهای ا ساختاری، ا توسعه پایدار  جدید و کنترل و مدیریت ضعف های 

 عبارتند از:  ایی منظومهمنظومه های روستایی 

 اکولوژیک در فرآیند توسعه پایدار منظومه –بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های محیطی  -

 اجتماعی و کالبدی –برای توسعه اقتصادی و زیربناهای  برخورداری از زیرساختها -

 روستایی منظومهتوسعه کسب و کارهای خرد و متووسط در نقاط  -

 مشارکت در فرآیند توسعه و حکمروایی ناحیه ای  جهتتوانمندسازی جامعه محلی  -

ستتاماندهی منابع ستترمایه ای و خرد و پس اندازهای خرد روستتتایی در فرآیند توستتعه کالبدی و  -

 ) کار آفرینی (اقتصادی 

 محصوالت باغی به ویژه سیببهره برداری از پتانسیل بالقوه و بالفعل بخش کشاورزی با تأکید بر  -

بهره برداری از جاذبه های گردشتتتگری منظومه به ویژه جاذبه های اکوتوریستتتتی، گردشتتتگری  -

 روستایی و بوم گردی
 

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

ی دی  و  درصد( اراضی زراع 2/۶۶هکتار )  ۸۷4۶هکتار )  132۰۵زراعی آبی و دی  مساحت اراضی  -

 هکتار ۵14و سطا زیر کشت باغات آبی و دی  درصد( اراضی زراعی آبی ( ۸/33هکتار ) 44۵۹

برخورداری از راه های ارتباطی به ویژه راه آهی، آزاد راه، بزرگراه و جاده های بیی روستایی اصلی و  -

 فرعی

 برخورداری از امکانات و زیرساخت های کالبدی و اقتصادی  -

 درصد ( ۶۷و  3.۷درصد ، زنان و مردان به ترتیب  3۵.1منظومه  ) کل نرخ اشتغال -

 درصد ۷/۶۷نرخ سواد زنان روستایی  -
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 درصد با میل به کاهش ۰/1۶نرخ رشد جمعیت  -

 درصد نسبت روستانشینی  1۰۰ -

 راهبردها و سیاست ها -3

سعه، منابع و  ش  انداز تو ستای ر ستایی، در را سعه پایدار منظومه های رو پیوندهای درون و راهبردهای تو

 برون منظومه ای به شرح زیر است:

بهداشتتتی، آموزشتتی در ستتطا روستتتاها با استتتفاده از رفاهی،  -عمومیتوستتعه خدمات زیستتتی،   -

 مشارکت جامعه محلی اعتبارات عمرانی و

ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی منظومه با ایجاد خوشتتته های صتتتنعتی کورک محلی و  -

 ارهای خرد محلی () کسب و ک خانگی

) بهره برداری حداکثری از قابلیت های دامداری،  همه جانبه فعالیت های کشتتتاورزی توستتتعه  -

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

 توسعه زنجیره دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن -

 ژی باد (استفاده از ظرفیت های اقلیمی برای تولید انرژی های تجدید پذیر ) انر -

 توسعه صنایع دستی بومی با مشارکت جامعه زنان محلی -

 توسعه سازمان یافته خوشه های گردشگری ) طبیعت گردی، بوم گردی، گردشگری روستایی و ...(  -

 توانمندسازی جامعه محلی با محوریت زنان برای مشارکت فعال در توسعه پایدار روستا -

 توسعه واحدهای صنفی، تعاونی و خدماتی -

 محورهای پیشران توسعه بخش -4

 مدیریت و بهره وری منابع آب -

 توسعه زنجیره فعالیت 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 -

 خوشه تخصصی صنایع دستیایجاد  -

 توسعه امکانات و خدمات گردشگری  -

 ایجاد و ساماندهی واحدهای کارگاهی و کورک خانگی با محوریت 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 اجرائیفعالیت  -1

طرح های سرمایه گذاری الویت بندی شده در سطا بخش به تفکیک کشاورزی، صنعتی و خدماتی، روستا،  -2

صورت  صی )در  صو صه کارآفرینی و اعتبار مورد نیاز با تعییی آورده بخش خ شخ مقیاس عملکرد، دارای م

 اقتضا برای هر روستا دو طرح(

عمرانی الویت بندی شتتتده در ستتتطا بخش به تفکیک محیطی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگی،  پروژه های -3

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

سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی تاثیر گذار  ستا در بخش، در الویت بندی طرح های  اهمیت و جایگاه رو

 باشد.

سنواتی : منابع اعتبار ۵مالحظه  سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی در قالب بودجه  ی مورد نیاز طرح های 

 و سایر منابع تامیی اعتبار منظور خواهد شد.

: فیلد های اطالعاتی فعالیت ها، طرح ها و پروژه ها باید مستتتند به شتترح خدمات برنامه و طرح  ۶مالحظه 

ی و پروژه های عمرانی به رارروب بودجه های سنواتی توسعه و اعتبارات مورد نیاز طرح های سرمایه گذار

 )به ماخذ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان( مستند باشد.

: فهرستتت فعالیت ها، طرح های ستترمایه گذاری، پروژه های عمرانی و جمعبندی اعتبارات مورد  ۷مالحظه 

)با رعایت  4، جدول شتتماره 3شتتماره ، جدول 2نیاز پروژه های عمرانی به ترتیب در قالب جدول شتتماره 

 . ارائه خواهد شد  ۵( و جدول شماره 4مطالب منعکس در مالحظه 

 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -د

شکیالت ایی  -1 شهرستان فعالیت می نماید. ت سازمان زیر نظر کمیته برنامه ریزی  سند : ایی  سازمان اجرائی 

و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکی انقالب اسالمی استان سازمان با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت 

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

سناد  -2 ستان، اجرای ا سازمان مدیریت و برنامه ریزی ا سوی  نظارت بر اجراء : در قالب رارروب های مقرر از 

سکی انقالب ستگاه های اجرائی مورد اهتمام  بخش ها با راهبری اداره کل بنیاد م شارکت د سالمی و با م ا

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

 ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارش خواهد شد. ۶نتایج نظارت در مقاطع 

سند : بازنگری بندهای  -3 ضامیی مرتبط برنامه هفت ( و  14۰1سال  در "د"و  "ب"بازنگری  )در رارروب م

 بصورت ساالنه انجام خواهد شد. "ج"بند 

: با پیشتنهاد مشتترک ستازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مستکی انقالب استالمی  ۸مالحظه 

مجری مطالعات به استان زنجان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از خدمات مهندسیی مشاور 

 ..عنوان تسهیلگران اجرای سند استفاده خواهد شد
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 : نحوه مدیریت و اجرای طرح ) پیشنهادی مشاور (1د

در رارروب رویکرد مشارکتی محقق خواهد شد.  باغ حلیمدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه روستایی 

در ایی رویکرد جامعه محلی و دستتتگاه های اجرایی در قالب ستتازمانی منستتج  و یکپارره مدیریت پایدار منظومه 

 روستایی را بر عهده خواهند داشت.   

طرح که مشارکت مشارکت روستاییان در امر مدیریت پایدار روستایی منظومه با توجه به رویکردهای پایداری 

ای در تبییی کنندهناپذیر و ضتتروری استتت. زیرا جامعه محلی نقش تعیییجامعه محلی از الزامات آن استتت، اجتناب

ست شش جوامع سیا ستاها با تالش و کو سطا رو شرفت در  شته و فرآیند تحول و پی سازی دا صمی   ها، طرحها و ت

گیری، مشتتکالت و مردم در فرآیند برنامه ریزی و تصتتمی محلی محقق خواهد شتتد. به عبارتی با حضتتور و مشتتارکت 

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

 

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

 

باغ نحوه اجرای طرح مذکور بر مبنای رویکرد مشتتارکتی استتتوار استتت از اینرو تعییی الگوی مدیریت منظومه 

سی حلی سیا ستا با توجه اینکه عملکرد طرح به لحاظ تقسیمات  ست. در ایی را سیار ضروری و مه  ا  -در افق طرح ب

شود. ساختار مدیریتی منظومه طا تعییی میاداری در مقیاس بخش خواهد بود، الگوی مدیریت منظومه نیز در ایی س

ستایی  ستان  باغ حلیکه منطبق بر بخش  باغ حلیهای رو ضعیت فعلی را می سلطانیهشهر ست در و توان به دو ا

تریی مقام منظومه و بخش بخش تقستتی : الف( ستتاختار دولتی منظومه ،که بخشتتدار به عنوان نماینده دولت و عالی

شود که مردمی مدیریت منظومه که دهیار، شورای روستا و شورای بخش را شامل می شود. ب( ساختارمحسوب می

در ایی زمینه دهیار عمدتا وظایف اجرایی و شتتورای بخش و روستتتا وظایف نظارتی دارند. بخشتتدار به عنوان نماینده 

 شود. مک کند اشاره میتواند به مدیریت منظومه کدولت وظایفی متعددی دارد که به برخی از مهمتریی آنها که می

 ماموریت. حوزه در دولت عمومی سیاست حفظ

 محلی. اقتصاد و اجتماعی اوضاع پیشرفت و بهبود در مراقبت

 .مدیریت محلی منظومه بر نظارت

 دامپروری (. و نظارت بر امرکشاورزی) زراعت و باغداری

سیس و فرعی راههای بویژه راهها ساختی بر نظارت شگاهها ، پارکها تا شویق طریق از آن نظایر و با  ت

 خودیاری. به مردم

 خیریه. جمعیت های و سازمانها به مربوط امور جریان حسی و پیشرفت در مساعی تشریک و مراقبت

مدیریت محلی )  واگذاری و محلی امور در آنان مشتتارکت و خودیاری امر به یممرد ترقیب و تشتتویق

 مردم) جامعه محلی (. روستایی ( به

 اسالمی. شوراهای امور بر نظارت

 مربوط. مصوبات پیگیری و مقرره وظایف اجرای برای بخش ... و کمیسیونها ، شوراها مرتب تشکیل

 دولت. عمومی سیاست جهت در بخش دولتی دستگاه های فعالیتهای کردن هماهنگ

سی سب بر نیاز مورد اعتبارات برآورد و برر ستورالعمل های ح ستانداری طرف از ابالغی د  مقامات به ا

 . مربوطه حسابهای نگهداری و و تسلی  مقررات طبق مربوطه
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که در واقع بخش مردمی مدیریت  باغ حلیهمان طوری که بیان شد از دیگر عناصر مدیریت منظومه روستایی 

اسالمی، قانون وظایف شوراهای  ۷۰شود، شورای بخش است که کارکرد نظارتی داشته و بر اساس ماده محسوب می

 وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل است:
کمبودهای اجتماعی، ارائه طرحها و پیشتتتنهادهای اصتتتالحی به مستتتاولیی اجرایی منطقه جهت رفع  

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

صره    شنهادهای  -تب سی طرحها و پی سخ حداکثر  مذکور ومقامات اجرائی ذیربط موظف به برر ارائه پا

موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات  ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در

 قانونی به اطالع مقامات مافو  خواهد رسید.

 ایجاد هماهنگی الزم بیی شوراهای اسالمی روستاهای واقع در محدوده بخش. 

 منظور رعایت وظایف قانونی.نظارت بر شوراهای روستاها به  

ستایی  شوراهای رو ستا یا  صل مشکالت و اختالفات میان دو یا رند رو واقع در محدوده بخش، حل و ف

 در مواردی که قابل پیگیری قضائی نیست.

 روستا است.رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای 

که به هر دلیل فاقد شورای مزارع مستقل، مکانها و آبادیها و روستاهاییایفای وظایف شورای روستا در  

 باشند.روستا می

حمل و نقل،  کشتتتاورزی، های عمرانیگذاری در امور و برنامهتشتتتویق مردم به همکاری و ستتترمایه 

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

ربط جهت مراجع ذیبررستتی و تأیید طرح های هادی روستتتاهای واقع در محدوده بخش و ارستتال به 

  تصویب نهایی.

  نظارت بر حسی اجراء مصوبات شورای اسالمی بخش 

  عمرانی بخش.های نظارت و پیگیری اجراء طرحها و پروژه  

شود که  شکیل می  شی و مدیریت منظومه ت شنهادی مدیریت منظومه از دو بخش  مدیریت فرابخ ساختار پی

 دهند. ایی دو در ارتباط متقابل باه  مدیریت یکپارره منظومه را شکل می
 

 الف(: مدیریت فرابخشی

یکپارره روستتتایی و وجود ادارات و های مدیریت روستتتایی در ایران فقدان مدیریت یکی از مهمتریی رالش

شی و جزیرهسازمان صورت بخ ست که به  ستایی ه سجام و ای عمل میهای مختلف دخیل در امور رو کنند و از ان

بخشتتتی تحت عنوان مدیریت  ،هماهنگی الزم برخوردار نیستتتتند از اینرو در ستتتاختار پیشتتتنهادی مدیریت منظومه

سازمانفرابخشی پیشنهاد شده که وظیفه هماهنگ های دخیل در مسایل روستایی را بر عهده خواهد ی بیی ادارات و 

 شود.کاری ادارات در مسایل روستایی پیشنهاد میداشت در واقع ایی بخش در جهت حذف بروکراسی اداری و موازی

 ارکان و ترکیب مدیریت فرابخشی 

فرهنگ و ارشتتاد ، میراث فرهنگی، آب منطقه ای، جهادکشتتاورزی، فرمانداری،  شتتورای برنامه ریزی استتتان

سالمی ضالب، اداره گاز، نیروی انتظامی، راه و ترابری، ا ست، اداره آب و فا ستگاه ، اداره کل محیط زی سایر ادارات و د

 های اجرایی
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 ب (: مدیریت منظومه

جامعه محلی مدیریت  منظومه به منظور عملیاتی کردن رویکرد مشارکت از پاییی به باال و  همچنیی مشارکت 

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

 شتتورای عالی مدیریت منظومه،  ارکان مدیریت منظومه شتتامل مدیر یا رئیس شتتورای منظومه ،

 .می شود دبیرخانه، شورای اجرایی

 ترکیب ارکان منظومه

شنهادی  ساختار پی تریی مقام دولتی بخش مدیریت اجرایی منظومه،  بخشدار به عنوان عالیمدیر منظومه: در 

به عنوان مدیر منظومه تعییی شتتده استتت که ایی موضتتوع به دلیل وظایف ذاتی آن و همچنیی حاکمیت ایی نهاد بر 

 های دولتی در مقیاس بخش و در راستای مدیریت هماهنگ و یکپارره پیشنهاد گردیده است. سایر ارگان

شداری جهت تمرکز شور شنهادی با توجه به وظایف متعدد و متنوع بخ ای عالی مدیریت منظومه: در رارت پی

شنهاد می سازمان مدیریت منظومه ایجاد گردد که وظایف و بر اجرای طرح مذکور پی سازمانی تحت عنوان  شود نهاد/

 های آن صرفا مرتبط با اجرای طرح خواهد بود.  مسوولیت

استتالمی یک نفر از اعضتتای شتتورای  دهیار یا  عضتتای ایی شتتورا متشتتکل از شتتورای بخش وشتتورای اجرایی: ا

 و نمایندگان جامعه محلی خواهد بود.  روستاهای منظومه 
در ساختار پیشنهادی حضور دائ  نماینده جامعه محلی ) به عنوان نمایندگان مردم( با توجه به حضور بخشدار، 

ریزی و مدیریت شتتود جامعه محلی ) مردم ( حضتتور خود را در برنامهث می، باع دهیاراناعضتتای شتتورای بخش و 

تر انجام گیرد. در ستاختار پیشتنهادی شتورای اجرایی، منظومه احستاس کرده و در نتیجه فرآیند اجرای طرح ستریع

 ای را برعهده دارند:گیری/ تصمی  سازی به سه بخش تقسی  شده که هر یک وظیفه ویژهتصمی 

ریزی، هماهنگی را در گیری است که وظایف برنامهریزی یکی از ارکان شورای تصمی زی: بخش  برنامهریبرنامه

 ها، پیگیری کارهای مربوط به طرح و غیره را عهده دار خواهد بود.خصوص جلسات، دریافت گزارشات، بازدید

تدویی شده برای اجرایی شدن نیاز به تامیی اعتبار  باغ حلیهایی که در طرح منظومه روستایی پروژه گذاری:سرمایه

های تدویی شده و حتی بررسی پیشنهادات جدید گذاری مسوولیت جذب سرمایه برای پروژهدارند که بخش سرمایه

 گذاری را بر عهده خواهد داشت.سرمایه

ولیت فعالیتهای عمرانی و یکی دیگر از ارکان شورای اجرایی، بخش عمران و نظارت است که مسو عمران و نظارت:

 بر عهده ایی قسمت خواهد بود. باغ حلینظارت طرح منظومه روستایی 

شکیل می  شداری ت شدار در بخ ست بخ سعه پایدار منظومه به ریا سعه پایدار منظومه: دبیرخانه تو دبیرخانه تو

 شود.
 رسانی و هماهگی و واحد اطالع ، مرکز اطالعات منظومه ،  رئیس دبیرخانه ساختار دبیرخانه شامل

 پشتیبانی اداری منظومه، خواهد بود.

تواند به شیوه های ذیل های مذکور میهمچنیی الزم به ذکر است که تامیی نیروی کارشناسی برای قسمت

 انجام شود: 

 های دولتی.الف( استفاده از بدنه کارشناسی سازمان

 اجرایی.ب( جذب نیروی کارشناسی به صورت مستقل توسط شورای 
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 مشارکت جامعه محلی -

ستایی  شنهادی منظومه رو ساختار مدیریت پی ست. باغ حلییکی از مهمتریی رکی  شارکت جامعه محلی ا ، م

سائل و تواند نقش ویژهایی رکی از مدیریت منظومه می سایی م شنا سعه پایدار منظومه ایفا نماید بطوریکه  ای در تو

ریزی تواند به برنامهمحلی و دریافت نظرات آنها در زمینه توستتعه منظومه می ها از طریق جامعهمشتتکالت ستتکونتگاه

شدن طرحواقع شارکت جامعه محلی میها و پروژهبینانه و عملیاتی  شکال مختلف ها کمک نماید. از اینرو م تواند در ا

ی استتتفاده از آنها به ماهه( و همچنی 2یا  1های زمانی مشتتخص )از جمله تشتتکیل جلستتات با جامعه محلی در بازه

ضای جامعه محلی  صورت گیرد. اع شکالت  سایل و م سایی م شنا عنوان بازوی اطالعاتی مدیریت منظومه در جهت 

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

، نماینده جامعه زارعان، ماینده جامعه باغدارانن، ستتتفیداننماینده جامعه ریش، نماینده شتتتورا، دهیار

، نماینده جامعه فعاالن صتتنایع دستتتی، نماینده جامعه ستتلف خران میوه و محصتتوالت زراعی و باغی

، نماینده جامعه دانشتتتجویان، نماینده جوانان، نماینده جامعه زنان، نماینده جامعه صتتتنایع کارگاهی

عه محصتتتلیی جام نده  مای عه ، ن جام نده  مای نان ادارین یا افراد دارای ، کارک عه معلوالن  جام نده  مای ن

 های خاص.بیماری

 

 

 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

های  گاه  ست سااایر اداراو و د

 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

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

1 
سازماندهی اجتماعی تشکل های محلی جهت اجرای پروژه های اشتغالزایی روستایی و توسعه پایدار منظومه های روستایی )ایجاد مرکز مدیریت 

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

سازمان های مردم نهاد/ فرمانداری / 

 اداره کل کار،رفاه و تامیی اجتماعی/بخشداری
 

2 
پایدار منظومه و اشتغالزایی  آموزشی، کارگاههای مشارکتی، نشست های تبادل اطالعات و آشنایی با پروژه های اجرایی توسعه نیازسنجی

 روستایی
  نهاد/ فرمانداری / بخشداریسازمان های مردم 

 تسهیل در فرآیند اخذ مجوز های مرتبط با ایجاد کارگاه های تولیدی و صنعتی کورک 3
سازمان جهادکشاورزی، سازمان صنایع و معادن 

 و تجارت
 

  کشاورزی جهاد سازمان هستند ابنیه ساخت که نیازمند اقتصادی کاربریهای ایجاد جهت  کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد تسهیل در محدودیتهای 4

  مسکی بانک کشاورزی بانک .) ... و بازپرداخت نحوه ضامی،( مشکالت مربوط به آن و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیالت و وام بانکی به متقاضیان روستایی و رفع محدودیت ۵

 مجوز تسهیل صدور طریق از شهری و روستایی بیی های راه احداث طریق از فیزیکی پیوندهای تقویت ۶

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث کل اداره

 - اداره طبیعی منابع کل اداره - گردشگری

 ای جاده نقل و حمل و راهداری کل

 

 تعییی تکلیف اراضی موقوفه  ۷
اوقاف و امور خیریه و موقوفه مربوطه، بنیاد  اداره

 مسکی انقالب اسالمی
 

۸ 
 یها تیاستفاده در فعال یضوابط و الزامات برا تیها با رعا تیهستند، رفع محدود  یعیاداره منابع طب تیریاطراف روستاها که تحت مد یاراض

 یو دامدار یکشاورز
  طبیعی منابع کل اداره

۹ 
کارگروهی متشکل از نمایندگان  دریافت ارزش افزوده از معادن واقع در محدوده منظومه و هزینه کرد آن در سطا روستا و بخش زیر نظر

 فرمانداری، بخشداری و تعاونی دهیاران
  سازمان صنعت، معدن و تجارت

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

  



 نو طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی ................................................................................................................................................................................................... 2۶

 
 

 

 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی مرتبط 

5 

 توضیح

 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 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 خانگی و کارگاهی بستتتته بندی 

شا صوالت ک ورزی ( با محوریت حبوبات ) مح

 واحد (  12زنان روستایی )

۶۰۰۰ 3۶ 

خیرآباد، قره بالغ  

کردناب، سرخه 

 ، یوسف آباددیزج

 - جهادکشاورزی اولویت دوم خیر  کشاورزی خرد/ روستا

2 
آموزش شتتیوه های نویی و بهداشتتتی بستتته 

ستایی با  صول به جامعه رو ضه مح بندی و عر

 محوریت زنان

1۰۰  
 خیرآبادبا مرکزیت 

 و گوزلدره سفلی

 متوسط/

 دهستان
 الویت اول بله کشاورزی

سازمان  -جهاد کشاورزی

 آموزش فنی و حرفه ایی
- 

3 
محصتتوالت ایجاد مرکز جمع آوری و بازاریابی 

 )حبوبات (
 خیرآباد ۶ 22۵۰

 کالن/

 بخش
 - سازمان جهاد کشاورزی الویت اول بله کشاورزی

 - جهادکشاورزی اولویت دوم خیر  کشاورزی خرد/ روستا خیرآباد 3 1۵۰ ایجاد کارگاه بوجاری و بسته بندی حبوبات 4

۵ 
شتیبانی واحدبازاریابی  شرکت خدمات پ ایجاد 

 واحد(1و فروش محصول )
 - سازمان جهاد کشاورزی الویت اول بله کشاورزی کالن / بخش گوزلدره 3 1۰۰

۶ 
تولید کارتی برای بستتتته بندی از ضتتتایعات 

 کشاورزی
  سازمان جهاد کشاورزی الویت اول بله کشاورزی  کالن / بخش گوزلدره 32 14۰۰۰۰
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 منظومه های روستایی )دنباله( : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 
 راهبرد: ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی محدوده با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگی 
 برنامه اقدام ) پیشران (: پرورش ماکیان و طیور بومی با رویکرد ایجاد واحدهای کسب و کار خرد و کوچک 

 

۷ 
ایتتجتتاد واحتتدهتتای 

 پرورش زنبور عسل
۵۶۰۰ 2۸ 

برنقور، قشال ، پرنگیی، رمه، رمرود، 

امیرآباد، ونونان، اقزوج، کنگه، بوجی، 

 خرمدر ، کردر ، سبزدر  و کردناب

 الویت اول  بله کشاورزی روستا/ خرد

سازمان جهاد 

کشاورزی و اداره کل 

 دامپزشکی

- 

۸ 
سبک  صالح نژاد دام  ا

 )افشاری(
1۰۰۰  

سرخه دیزج، یوسف آباد، ساریجالو، قره 

بالغ، گوزلدره، کردناب، سبزدر ، 

خرمدر ، شکورآباد، سلمانکندی، 

کردر ، خیرآباد، رمرود، 

امیرآباد،آقزوج، برنقور، ونونان، کاکاآباد، 

 بوجی، پرنگیی

 الویت اول  بله کشاورزی روستا/ خرد
سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

۹ 
ایتتجتتاد واحتتدهتتای 

 بومیپرورش مرغ 
2۵۰۰۰ 2۵ 

سلمان کندی، سبزدر ، شکورآباد، 

کردر ، کردناب، و سایر روستاهای 

 بخش

 الویت اول بله کشاورزی کالن / بخش
سازمان 

 جهادکشاورزی
- 



 نو طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی ................................................................................................................................................................................................... 2۸

 
 

 

 اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی،  3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 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 

 

1۰ 
ایتتجتتاد واحتتدهتتای ختتانتتگتتی و 

نه ایمجتمع خا رک گل  های کو

 تولید و پرورش قارچ

۸۰۰ 2۸ 

سلمان کندی، شکورآباد، 

سبزدر ، کاکاآباد، کردر ، 

 کردناب، یوسف آباد

 اولویت دوم خیر کشاورزی روستا/ خرد
سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

11 
 احداث گلخانه) صیفی جات (

ایجاد مجتمع های کورک گلخانه 

 ای

1۵۰۰۰ 3۰ 
یوسف آباد، ،  قره بالغ، ،گوزلدره

 سبزدر ، ساریجالو، سرخ دیزج
 الویت اول خیر کشاورزی  بخشکالن / 

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

12 
بی  مع آوری و بتتازاریتتا ج کز  مر

 محصول
 اولویت دوم خیر کشاورزی کالن/بخش یوسف آباد 3 1۵۰۰

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 



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

 
 

 توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله( : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع عملکردی  
کد کارآفرین  2کد موضوعی طرح  1

 3محوری 

الویت طرح 
در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی 
 5مرتبط 

 توضیح
 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 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 

 متوسط/دهستان کردناب، خرمدر  ۶ ۶۰۰۰ ایجاد کارگاه رشته بری 13
صنعت ) با الویت 
صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( و معدن

سازمان صنعت معدن  الویت دوم بله
 - و تجارت

 کالن/ بخش گوزلدره ۵ ۵3۰۰ ایجاد کارگاه تولید مربای گل 14
صنعت ) با الویت 
صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( و معدن

جهاد سازمان  دوم الویت بله
 - کشاورزی

ایجاد کارگاه های خانگی بستتتته بندی  1۵
سبز در ،  شکورآباد، 12 ۹۰۰ گیاهان دارویی

سازمان  الویت دوم خیر کشاورزی  کالن / بخش کردر 
 - جهادکشاورزی

1۶ 
ایجاد واحدهای کورک صتتنایع تبدیلی 
یب  نه فرآوری ستتت و تکمیلی در زمی

 فرآورده ها (زمینی ) ریپس و سایر 
 متوسط/ دهستان خیرآباد 3 1۰۰۰

صنعت ) با الویت 
صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( و معدن

سازمان  الویت دوم بله
 - جهادکشاورزی

ید ریپس میوه 1۷ گاه تول کار جاد  با  ای (
فراکالن/شهرستان و  گوزلدره، خرمدر  1۰ ۸۰۰۰ تاکید بر میوه سیب(

 استان

صنعت ) با الویت 
و صنایع تبدیلی 
 تکمیلی( و معدن

سازمان صنعت معدن  الویت دوم بله
 - و تجارت

ایجاد و فعال سازی کارگاه های  1۸
و  سلمان کندی، کاکاآباد 3 1۰۰۰ روستایی تولید لبنیات

سازمان  الویت دوم  بله کشاورزی متوسط/دهستان خیرآباد
 - جهادکشاورزی

 2۰ ۵۰۰۰ ایجاد کارگاه تولید البسه )خیاطی( 1۹
خرمدر ، سلمان کندی،  

شکورآباد، کردر ، 
 کردناب، کاکاآباد 

فراکالن/شهرستان و 
 استان

صنعت و معدن و 
سازمان صنعت معدن  الویت دوم بله تجارت

 - و تجارت



 نسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا ................................................................................................................................................................................................... 3۰

 
 

 

 سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی )دنباله(: فهرست طرح های  3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 
 نیاز

میلیون 
 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع 
 1عملکردی  

کد موضوعی 
 2طرح 

کد کارآفرین 
 3محوری 

الویت طرح 
در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی 
 5مرتبط 

 توضیح
 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 
 راهبرد:  توسعه سازمان یافته گردشگری روستایی 
  ایجاد و ساماندهی کلبه های ) کاشانه های ( روستایی  محور گردشگری مرکز و جنوب غربی منظومه1برنامه اقدام : 

2۰ 
رفاهی بوم گردی  –ایجاد مراکز اقامتی 

در   و آماده سازی کاشانه های روستایی
 واحد( ۷محور گردشگری            )

 2۰۰۰۰ 24  

محور گردشگری جنوب غربی )شکورآباد، 
مدر (محور  لدره ستتتفلی،کردر ،خر گوز
شر  منظومه  شمال  شمال و  گردشگری 

 )برنقور، پرنگیی، اقزوج (

فراکالن/شهرستان 
 استانو 

 الویت 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 : 

21 
ایجاد رستوران های محلی و واحدهای 

های بومی ارائه غذای خانگی و فرآورده 
 واحد( 3)

 سرخه دیزج، یوسف آباد، گوزلدره سفلی  12   3۰۰۰
فراکالن/شهرستان 

 و استان
 الویت اول بله گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 
 دستی استان 

- 

22 
ایجاد اورژانس جاده ای در فواصل 
 مناسب خوشه های گردشگری

 واحد( 1) 
 غربی )گوزلدره (محور گردشگری جنوب   4 2۵۰۰ 

فراکالن/شهرستان 
 و استان

 -  شبکه بهداشت و درمان الویت اول بله گردشگری

23 
تجهیز مراکز بهداشتی برای ارائه 

 واحد( 2) خدمات اورژانسی 
 4۰۰۰ ۶  

 محور گردشگری جنوب غربی )گوزلدره(
 محور گردشگری مرکز )خیرآباد(

فراکالن/شهرستان 
 و استان

 - شبکه بهداشت و درمان اول الویت بله گردشگری

24 
ایجاد واحدهای خدمات توریستی مدرن 
برای بازاریابی فروش تور و  تور گردانی 
 و تبلیغات )در مقیاس ملی و محلی(

 گوزلدره سفلی   1۰  ۵۰۰۰
فراکالن/شهرستان 

 و استان
 الویت اول بله گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع 
 دستی استان 

- 

2۵ 
احداث فروشگاه های عرضه محصوالت 

 واحد(2محلی، فرهنگی، صنایع دستی )
 یوسف آباد، خیرآباد 4  2۰۰۰ 

فراکالن/شهرستان 
 و استان

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

- 

2۶ 
بازسازی حمام قدیمی برای توریست 

 درمانی
 خرمدر  ۵ 3۰۰۰

فراکالن/شهرستان 
 و استان

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

 



 31 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 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 :  3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغا

 ل نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 3محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد دستگاه 

 5اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 

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

 برنامه اقدام : ایجاد خوشه تخصصی صنایع دستی 

2۷ 

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

 گلی  بافی(
 واحد خانگی( ۷۰) 

 ۵2۵۰۰ 3۵ 

سبزدر ، سلمان کندی، 

کاکاآباد، کردر ، کردناب، 

 یوسف آباد، سرخه دیزج

فراکالن/شهرستان و 

 استان

صنعت ) با الویت 

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( و معدن

 بله
الویت 

 اول

سازمان صنعت 

 معدن و تجارت
- 

2۸ 
ایجاد مرکز آموزش صنایع 

 دستی
 

 گوزلدره سفلی ۵ 1۵۰۰ 
فراکالن/شهرستان و 

 استان

صنعت ) با الویت 

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( و معدن

 بله
الویت 

 اول

سازمان میراث 

فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 

 دستی استان

- 

2۹ 
ایجاد بنگاه تأمیی مواد اولیه و 
خام ، جمع آوری، بازاریابی و 

 مصنوعات دستیعرضه 
 گوزلدره سفلی ۵ 1۵۰۰ 

فراکالن/شهرستان و 

 استان

صنعت ) با الویت 

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( و معدن

 بله
الویت 

 اول
سازمان صنعت 

 معدن و تجارت
- 

3۰ 

آموزش جامعه محلی و 
تسهیلگری اجتماعی برای 
توانمندسازی افراد و نحوه 

استفاده از قابلیت ها و امکانات 
 موجود

 الویت اول خیر آموزش متوسط / دهستان تمام روستاها ۶ 11۵۰
اداره کل کار، رفاه و 
 تامیی اجتماعی

 

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

31 
که مزارع توربیی  جاد شتتتب ای

 بادی
 کردر  4۶ ۸۰۰۰۰۰۰

فراکالن / شهرستان 

 و استان
 بله صنعت

الویت 

 دوم

بخش  – وزارت نیرو

 خصوصی
- 



 نسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا ................................................................................................................................................................................................... 32

 
 

 

 روستایی )دنباله(: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های  3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفریی 

 3محوری 

الویت طرح 

در سطا 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 ۵مرتبط 

 توضیا

 ۶دارد 

32 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 

  زنجیره دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرنراهبرد: توسعه 

 برنامه اقدام ) پیشران (: مدرن سازی واحدهای دامداری روستایی   

33 

ساماندهی و  مدرن سازی 

واحدهای دامداری روستایی 

 در مقیاس خانگی

 خانوار 2۰تمامی روستاهای با بیش از  1۵ ۵۰۰۰
 متوسط/

 دهستان
 الویت دوم  بله کشاورزی

 اورزیکشسازمان جهاد -

 سازمان دامپزشکی-
- 

34 

ایجاد شرکت  خدمات 

دامپزشکی وپشتیبان 

 دامداری

 - سازمان دامپزشکی- الویت اول بله کشاورزی کالن / بخش گوزلدره ۵  3۰۰۰

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

3۵ 
ایجاد و توسعه باغات پرورش 

 گل محمدی
3۷۰۰ 12 

سلمان کندی، یوسف آباد، سبزدر ، 

 گوزلدره

متوسط/ 

 دهستان
 - سازمان جهادکشاورزی الویت اول بله کشاورزی

  ۸3۶۰۰ اصالح و نوسازی باغات 3۶

رمه،رمرود، برنقور، قشال ، 

ونونان،خرمدر ،کردر ،کردناب، سبزدر ، 

 گوزلدره

 - سازمان جهادکشاورزی الویت اول خیر کشاورزی  کالن / بخش



 33 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 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  3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
مورد 

 نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع 
عملکردی  

1 

کد 
موضوعی 

 2طرح 

کد 
کارآفرین 
محوری 

3 

الویت 
طرح در 
سطح 
 4بخش 

کد دستگاه 
 5ی مرتبط اجرائ

 توضیح
 6دارد 
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 راهبرد: توسعه کشاورزی 
  فعالیت زنبورداری زنجیره برنامه اقدام ) پیشران (: توسعه 

 12 3۰۰۰ ایجاد و توسعه واحدهای زنبورداری 3۷
خرمدر ، سبز 

در ، سرخه دیزج، 
 کردر ، کردناب، 

 خرد
 روستا/

 بله کشاورزی
الویت 
 اول

سازمان 
 جهادکشاورزی

- 

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

3۸ 
 ارتقای شاخص بهره بروری آب از طریق:

 آموزش -الف
 عملیات اجرایی-ب

  
تمام روستاهای 
 بخش باغ حلی

      

-الف
1 

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

بهبود مدیریت های -محصوالت  رق  رییتغ-اصالح برنامه کود دهی)تغذیه(توسعه گلخانه،  -
شت، نحو هزراعی ) ش ی،یزم هیته یزمان کا شت، کنترل عل فها یما هرز، مبارزه  ین کا
 یبرا داتیانجام تمه وآب مصتترفی  دیرمفیغ شتتناخت مصتتارف-(و ...... های ماریببا آفات 

صالح عمل- کنترل آنها صرف کاهشی برا یزراع اتیا صالح تار یآب م شت خیمثل ا - ک
شا یاجرا مثالً کشت وهیش رییتغ صالح روش آب-یی کشت ن شهای)اریا به  یسنت یاز رو 

صالح رو ش آب-ی( اریآب یینو یها سامانه صالح مد همراهی اریا صرف کود و  تیریبا ا م
اصتتتالح زمان  ادوات،  یمانند تنظ عاتیکاهش ضتتتا یالزم برا داتیتمه-ی زراع اتیعمل

سته شت، ب سب، ای بند بردا صرف دیتول رهیزنج جادیو ا یفرآور یواحدها جادیمنا - تا م
کودها  ییآبشو- مصرف کننده بدست دنیتا رس محصول از زمان برداشت عاتیضاکاهش 

ی  راهکارهای مقابله با سرمازدگی محصوالت از مخاطرات بخش کشاورز یخسارات ناش و
ستفاده از  شکی )ا صوالت، تغییر رژی  کوددهی،ایجاد باد دمنده ها، تغییر واریته و رق  مح

 ها و تقوی  آبیاری و ...(

11۵۰  

تمام روستاهای 
 بخش باغ حلی

)پهنه بندی جهاد 
 کشاورزی(

 1الویت  خیر کشاورزی کالن/بخش

سازمان 
– یجهادکشاورز

سازمان فنی و 
 حرفه ایی
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 )دنباله(ی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستای 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغا

 ل نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 
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  برنامه عملیات اجرایی  -ب

 12 2۶2۵۰۰ تجهیز اراضی به سیست  آبیاری تحت فشار 1ب 
سفلی، علیا و خیرآباد، سرخه دیزج، گوزلدره 

 ، کاکاآباد،علی آباد، ساریجالو، قره بالغیوسف آباد
 الویت دوم خیر کشاورزی  متوسط/ دهستان

سازمان 

 جهادکشاورزی
 

  ۸۰۰۰ اجرای سیست  ک  فشار 2ب 

آقزوج، امیرآباد،بوجی، پرنگیی، سلمان کندی، 

، کردر سبزدر ، خرمدر ، کردناب، شکورآباد، 

 ونونان، برنقور، رمه ، رمرود

 الویت اول خیر کشاورزی  کالن / بخش
سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

 3ب 
اجرای طرح یکجاکشتی در روستاهای دارای 

 جمعیت فصلی و غیر ساکی
  

پرنگیی، رمرود، رمه، برنقور، قشال ، ونونان، 

 امیرآباد، اقزوج، بوجی، کنگه، اقزوج، 
 الویت اول خیر کشاورزی  کالن / بخش

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

  :یو خدمات یتعاون ،یصنف یتوسعه واحدهاراهبرد   

1 
ایجاد الگوی نظام بهره برداری )شرکت 

 تعاونی تولید روستایی(
1۰۰۰ 1۰ 

گوزلدره، ساریجالو، کردناب، سبزدر ، سلمان 

کندی، شکورآباد، کردناب، قره بالغ، خیرآباد، 

 یوسف آباد، سرخه دیزج، کاکاآباد

 الویت اول خیر کشاورزی متوسط / دهستان
سازمان تعاون 

 روستایی
 

2 
ایجاد اتحادیه تعاونی تولید روستایی در 

 سطا شهرستان یا منطقه
 الویت اول خیر کشاورزی متوسط / دهستان تولید ایجاد شدهتعاونی های  ۵ ۵۰۰

سازمان تعاون 

 روستایی
 

 ۶ 1۰۰۰ ایجاد تعاونی گردشگری 3
گوزلدره، خرمدر ، شکورآباد، کردر ، برنقور، 

 پرنگیی، اقزوج
 الویت اول بله گردشگری متوسط / دهستان

اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 

 3 1۰۰۰ فرش دست بافتایجاد شرکت تعاونی  4
به مرکزیت گوزلدره و عضویت دارندگان کارت 

 فرش بافی و قالی بافی
 متوسط / دهستان

صنایع 

 دستی
 الویت اول خیر

اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 

 گوزلدره 4 1۰۰۰ ایجاد واحد خدماتی حمل و نقل )باربری( ۵
فرا کالن 

 شهرستان و باالتر
 دومالویت  خیر خدمات

سازمان حمل و نقل و 

 پایانه ها
 



 3۵ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه

 
 

 چارچوب. 9اشتغالزائی، مراجعه شود به صفحه  : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و 3توضیحات مربوط به کدهای جدول شماره -6

 3جدول شماره  6توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 3پیوست جدول شماره دستگاه اچرایی 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 تحقق طرح در کوتاه مدت توسعه کشت محصوالت تجاری پربازده ) زعفران، گل محمدی ( 1

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

 تحقق طرح در کوتاه مدت اقامتگاه های بوم گردی ایجاد و تجهیز جهت تسهیالت اعطای 3

4 

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

 دام جایگاه اصالح نژاد و اصالح

 ... و

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

 

۵ 

 محصوالت به زراعی کشت الگوی تغییر آموزشی  جهت برگزاری دوره های

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

 .. و باغداری توسعه

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

 تحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مرت، میان مدت و بلند مدت ( آبی ماهیان سرد پرورش واحدهای ایجاد جهت آموزشی برگزاری دوره های ۶

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

 تحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مرت، میان مدت و بلند مدت ( کشاورزی محصوالت فرآوری و بسته بندی واحدهای ایجاد ۸
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 : : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

 یح توسعه پایدار منظومه های روستایتوسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرپیوست سند 

 اهداف پروژه عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل

عنوان 

 برنامه

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل 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
ت پ

وی
ال

2 

د 
دار
ا 
ضی
تو

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

  برنامه اقدام : انجام مطالعات و اجرای طرح های حفاظتی 

 

 

 
1 

انجام مطالعات 

اجرایی -تفصیلی

آبخیزداری در حوضه 

های آبخیر  باالدست 

 )سرشاخه ها( 

در حوزه آبخیز 

 منظومه

 

کنترل ستتتیل،فرستتتایش،حفاظت از -

اراضتتتی،احیاء و افزایش توان تولیدی 

مراتع،جلوگیری از ستتتیر قهقهرایی 

مراتع افزایش میزان آبدهی رشمه ها 

 و راهها و ....

 محیطی
مطالعات 

 آبخیزداری
 

حوضه های آبخیر 

 مشرف بر منظومه

اداره کتتل منتتابع 

طتتبتتیتتعتتی و 

 آبخیزداری استان
احیاء ضرورت حفظ و 

منابع طبیعی و 

جلوگیری از خسارات 

و   مالی و جانی

توجیه فنی لزوم 

اجرای پروژه های 

 منابع طبیعی

کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
 خیر

2 

اجرای طرح های 

آبخیزداری جهت 

مدیریت آب های 

 سطحی

 ذخیره آب و جبران کمبود آب -
تغتتذیتته موضتتتعی ستتتفره آبهتتای -

 زیرزمینی

 سیالبهای موضعیجلوگیری از ایجاد -

 محیطی
عملیات 

 آبخیزداری
 

روستاهای 

کوهستانی و 

حاشیه رودخانه 

زنجان رود در 

بخش میانی 

 منظومه

اداره کتتل منتتابع 

طتتبتتیتتعتتی و 

 آبخیزداری استان

کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
 خیر

3 

 تهیه طرح مرتعداری

 )مطالعات(

 

نابودی مراتع،  یا  و  جلوگیری از  اح

سازی مراتع به  منظور امکان تولید باز

علوفه   مورد نیاز دام های منظومه و 

 تولید گیاهان دارویی

 

 محیطی
مطالعات 

 آبخیزداری
 

تیپ های مرتعی  

شمال و شمال 

 شر  منظومه
 

اداره کل منابع 

طبیعی و 

 آبخیزداری استان

 ضرورت احیاء مراتع
کالن / 

 بخش

اولویت 

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

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 دستگاه اجرائی

کد شعاع 

 1عملکردی 

الویت 

پروژه 

2 

توضیح 

 3دارد 

1 2 4 ۵ ۶ ۷ ۸ 1۰ 11 12 

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

1 
توزیع بهسازی وارتقاء کیفیت شبکه 

 روستایی ) شبکه آب شرب (در آب

 روستا ۹  سطا

 آبتوزیع  شبکه بهسازی زیرساختی

 آشامیدنی
 

کندی،  کاکاآباد، خیرآباد، شکورآباد، سلمانسرخه دیزج، 

  کردر ، خرمدر ، کردناب، ساریجالو

 فاضالب و آب

 روستایی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول

 خیر

تعویا شبکه توزیع آب روستایی )  2

 روستا ۵ سطا شبکه آب شرب (در
 زیرساختی

 آب شبکه بهسازی

 آشامیدنی
 

قشال ، رمه، رمرود، بوجی، برنقور، کنگه، آقزوج، ونونان، 

 امیرآباد، علی آباد، سبزدر 

 فاضالب و آب

 روستایی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

 کندی خرمدر ، شکورآباد، سلمان  حفر راه برای تامیی آب زیرساختی تامیی آب شرب 3
 فاضالب و آب

 روستایی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

احداث شیر برداشت اضطراری  4

 تامیی آب و آتش نشانیجهت 
 زیرساختی

احداث شیر برداشت 

 اضطراری
 گوزلدره 

 فاضالب و آب

 روستایی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

۵ 

 شبکه تقویت و تعمیر و بهسازی

سطا تمامی روستاهای  در بر 

 واجد شرایط

 زیرساختی
بهسازی و تقویت شبکه 

 بر 
 

سبزدر  و تمامی روستاهای واجد شرایط ) سرخه دیزج، 

) ... 

 / متوسط اداره کل بر 

 دهستان

 اولویت

 اول

 خیر

 احداث سالی ورزشی ۶
 زیرساختی

 گوزلدره   ورزشی -فرهنگی 
سازمان ورزش 

 و جوانان

اولویت  خرد/ روستا

 اول

 خیر

 زیرساختی احداث مدرسه ابتدایی ۷
احداث مدرسه و تقویت 

 زیرساخت های آموزشی
 کالسه ۶خرمدر کالسه،  ۶شکورآباد 2۷۸۰۰

سازمان 

 نوسازی مدارس
 متوسط/بخش

الویت 

 اول
 خیر

 زیرساختی مدارستجهیز  ۸
تقویت زیرساخت های 

 آموزشی
 مدارس بخشتمامی  2۰۰۰۰

سازمان 

 نوسازی مدارس
 متوسط/بخش

الویت 

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

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 اجرامحل 

 نام روستا
 دستگاه اجرائی

کد شعاع 

 1عملکردی 
الویت 

 2پروژه 

توضیح 

 3دارد 
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۹ 

 تجهیزو توسعه امکانات بهداشتی در

و خانه های  درمانی - بهداشتی مراکز

 ( دهستان مراکز)  بهداشت

 زیرساختی

 تجهیز و تاسیس

 -بهداشتی مراکز

 درمانی

 

گوزلدره،قره بالغ، خیرآباد، سرخه شکورآباد، 

یوسف آباد مدر ،قره بالغ، دیزج، کاکاآباد،خر

 ساریجالو

 بهداشت، شبکه

 رفاه و درمان

 اجتماعی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

1۰ 
بهسازی و توسعه کالبدی فضاهای 

 درمانی ) خانه بهداشت ( –بهداشتی 
 زیر ساختی

 تجهیز و تاسیس

 -بهداشتی مراکز

 درمانی

 سبزدر  

 بهداشت، شبکه

 رفاه و درمان

 اجتماعی

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

 پمپ گاز  احداث پمپ گاز زیرساختی ایجاد و احداث پمپ گاز 11

پاالیش و  شتتترکت 

مواد خش  تی  پ ف ن

 استان

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

12 

مخابراتی –توسعه خدمات ارتباطی   

دهی اینترنت و ) تقویت پوشش آنتی 

 تلفی همراه(

 زیرساختی
بهسازی و تقویت 

 زیرساخت های مخابراتی
 شکورآباد، سبزدر  

اداره کل پست و 

 مخابرات

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول
 خیر

13 

ارتباط روستایی  واحد دفتر   4 تاسیس

 (ITC  ) 

 

 زیرساختی
 دفتر واحد  4 تاسیس

 ( ICTارتباط روستایی ) 
 سبزدر ، سلمان کندی، کردنابساریجالو،  

پست و  کل اداره

 خابراتم

 / متوسط

 دهستان

 اولویت

 اول

 خیر

14 
واحد   1۰۸۰ مقاوم سازی و نوسازی

 مسکی روستایی
  مسکی نوسازی سکونتگاهی

مساکی روستایی واجد شرایط در تمامی 

 روستاهای منظومه
 روستا/ خرد مسکی بنیاد

 اولویت

 اول

 خیر



 3۹ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه

 
 

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

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا

دستگاه 

 اجرائی

کد شعاع 

 1عملکردی 
الویت 

 2پروژه 

توضیح 

 3دارد 

1 2 4 ۵ ۶ ۷ ۸ 1۰ 11 12 

1۵ 
توسعه شبکه راه های ارتباطی درون منظومه 

 ) جاده بیی روستایی ( ای بهسازی
 سبزدر ، سرخه دیزج  سازی راه سکونتگاهی

 نقل و حمل

 ای جاده
 بخش/ کالن

 اولویت

 اول

 خیر

 سکونتگاهی اجرای طرح هادی 1۶
بهسازی بافت 

 کالبدی روستایی
 

خرمدر ، خیرآباد،سبزدر ، سرخه 

 دیزج، شکورآباد، قره بالغ، 
 خیر الویت اول روستا/ خرد بنیاد مسکی

 سکونتگاهی ایجاد شبکه فاضالب 1۷
بهسازی بافت 

 کالبدی روستایی
 خانوار 2۰تمام روستاهای باالی  

 فاضالب و آب

 روستایی

 اولویت روستا/ خرد

 اول

 خیر



 نسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا ................................................................................................................................................................................................... 4۰

 
 

 

  : : اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرائی )جمعبندی اعتبارات پروژه های عمرانی( 5جدول 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 ۵ ۶ ۷ ۸ 

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

 زیرساختی 3
  راهداری سازمان گردشگری و فرهنگی میراث سازمان

 روستایی فاضالب و آب جاده نقل و حمل و

 یکساله
 *   

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

 ای منطقه آب اداره
   *  یکساله

   *  دوساله - ای منطقه آب طبیعی منابع اداره محیطی ۵

3و سه ساله و بیشتر  2، دوساله 1تولید خواهد شد. * کد دوران اجرا : یکساله  4با استفاده از جدول شماره  ۵جدول شماره 



 

 
 

 


