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 موانع عمومی و مشترک تحول اقتصادی روستاها

 

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

وستتیع اقتصتتادی، اجتنا ی و فرهنای را تجربه ننودد اند. از ون ستتو ستترمایه ی اری های ی تتتردد در زیرستتا تهای 

کالبدی روستتتاها، رهرد و کالبد ونها را تغییر دادد استتی. ایی تغییرات به یونه ای تتی که ستتطا انتظارات در جامعه 

به جامعه شتهری هن ویی و قرابی بی تری پیدا کردد اسی. با هنه ایی تغییرات اجتنا ی سا تار تولید و روستتایی 

 اشتغال در روستا دستخوش تغییرات محدودتری بودد اسی. 

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

 ی م نول قا دد بازدد نزولی  وامل تولید شدد و بازدد سرمایه ی اری متا رتر را کاهش می دهد. ل ا ی اری به ستر

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

وری درصد رشد اقتصادی به ویژد در روستاها واب ته به ارتقا و رشد بهرد ۰۵ از بیش رشد اقتصاد مطالعات استا  بر 

زمینه های سترمایه ی اری در روستتاها را می توان از طریق قابلیی سنجی و تحلیل تناناها و سایر مظاظات  .استی

و به تبع ون تحول در روستا را با  اقتصتاد روستتا رشتدنظیر بازار استتخرا  ننود و در قال  پروهد های مختلف فرویند 

 ت ریع ننود.سرمایه ی اری های جدید 

ری و ستیاستی ی اری برای ارتقا بهرد وری  نومی در اقتصاد روستا به جای نااد پروهد ای و تقریبا ی  سترمایه ی ا 

 متوقف یا و کاهندد  وامل توان می کلی بندی دستتته ی  در بعدی نیازمند رویارد ستتی تتتناتی  و فرویندی استتی.

 :کردوری در روستاها را در قال  محور های زیر طبقه بندی ارتقای بهرد کنندد

در و تحول در ون نیز از ارکان تحوالت اقتصادی و اجتنا ی  استی ک تاورزی محور اصتلی اقتصتاد روستتااز ونجا که 

 ، بخش مهنی از تحول بهرد وری به تحول بهرد وری در بخش ک اورزی واب ته اسی.روستاها مح وب می شود



 نسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا ..................................................... 2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 ردیف
عوامل عمومی 

مانع ارتقا 
 وریبهره

 مکانیزم و تبعات

1 

معنی دار شااف 
تولید تا  نتیقی

و قینی های  مصرف
 با تغییرات ی تردد

وجود دارد و بخش مهنی از ارزش افزودد بخش ک اورزی را از  مزر ه و قینی مصترف کنندد درقینی  ی بییفاصتله معنی دار
 شود.روستتا  ار  و نصتی  واسطه ها می کند. ایی شااف به کاهش درومد و انایزد های سرمایه ی اری روستاییان منتهی می 

تغییرات شتدید قینی نیز  ظئ  اشتتباد به ک تاورزان می دهد. به دلیل فقدان توان سیاسی های اصظای، فرایند تار  ناوبتی 
 قینی در بی تر محصوالت رخ می دهد  

2 
مقیا   رد فعالیی 

ها در بخش 
 ک اورزی

عتی بزرگ مقیا  در رندیی دهه ی شته ییری ستیاستی ی اری صتنتاار از قانون تق تی  ارایتی و قانون ارو و  دم شتالم
یاری در ب  و کور  تر نیز شدد اسی. مقیا  کور  تولید موج  شدد اسیدر روستاها ب یار کور   تولید ک اورزیمقیا  

و بهای تنام شدد محصوالت در دامنه  و مبنای فعالیی صرفاً معی تی می باشد نباشدمورد نظر از تولید از موارد هدف اقتصادی 
ک ورهای در اال توسعه ایی اسی بخش ک اورزی امل اصلی بیااری در و  ، ازنظر والتر یالن ون از  صتادی ون قرار نایرد.اقت

  که زمیی ننی تواند جنعیی روز افزون روستاها را به کارییرد 

3 
تقلیل  و محدودیی
 منابع وبی

افزایش شتتدید  ،و محدودیی بارش در ستته دهه ی شتتته تغییرات اقلی  .های محوری اقتصتتاد روستتتا استتید از ارکان و نهاداب 
 به ایی سو ۰۵تقایای مصرف وب در بخش ک اورزی با ی ترش ارایی زیر ک ی وبی با افر راد های مجاز و غیرمجاز از دهه 

 یای از  وامل محوریدر بخش ک تتاورزی با فقدان بازار وب از طرفی  دم انت تتار و تعنیق فناوری های کاهش مصتترف وب  و
. با مصرف موجود وب در بخش ک اورزی می توان تولید را ارتقاء بهرد وری و درومد روستتا از محل فعالیی های ک اورزی اسی

 دو تا سه برابر ننود.

4 

و  ها وجود دستااد
 انمتولی

سیاستا اری 
 روستاناهن و در 

له نهادهای اار ی ار در تحول و توستعه روستا از جن روستتایی و ... فایتظب وب طبیعی، منابع ای،منطقه وب جهاد ک تاورزی،
ویی سیاسی ی اری ها در هن   دم موج  دستتااهی و فقدان سیاسی ی اری متوازن بیی هناهنای م تلله ه تتند. ر داد

 اوزد روستا شدد اسی

۰ 
کنبود نیروی ان انی 

 ماهر و متخصص

پاییی بودن سطا سواد و تخصص ک اورزان  شود.تری میدر اقتصاد بیان می شود که  تخصص منجر به ایجاد ارزش افزودد بی 
و ستتی باالی ک تتاورزان و درومد ک  ونان در  کنار پارادای   هنی مقاوم و ستتخی ونها به تغییر رفتاری  و ک تتی  ود در برابر 

  زمینها نیز مهارت و دانش نیروی کار جوان منجربه شتااف سا تاری و رفتاری بیی ایی دو دسته یردیدد و رون مال  و تنل
باشند باشد  دسته دوم یا مجبور به تغییر الاوی فاری و رفتاری و کنار ومدن با سنی یراها  میاز ون سنتی یراهای دیرینه می

های  ان انی و  افظ بافی یا با  دم کنار ومدن و سترکوب  ود، به سر وردیی و مهاجرت نیروی کار ماهر، کاروفریی  و سرمایه
درصتد جنعیی، ک تاورز و روستتتا ن یی 3یردد. در ومریاا فقط وری پاییی  میا  و اکثرا غیر ماهر و با بهردجنعیتی  ستنی یر

هنوز غالباً در   اشتتتغال در بخش ک تاورزی درصتتد  33ه تتند که یتتنی تنمیی نیاز دا لی، صتادر ه  می کنند اما در ایران 
 ک اورزی سنتی و معی تی به سر می برد. 

جه به شیود فاری و  دم دانش و مهارت و بالتبع تر  از تغییر، به ندرت دسی به تغییر الاوی سنتی و  کاشی روستاییان با تو
 پردازند.محصوالت جایازیی و پربازدد هنانند  یلهای زینتی، دارویی، ز فران و سایر محصوالت ک تی دیار  می

۰ 

 دم مدیریی  و 
نظارت م تنر و 

برقراری  دالی بیی 
هرد ن لی در ب

برداری از منابع 
 طبیعی

با توجه به ایی که منابع وب،   اک،  ررایاد ها و مراتع جزء منابع ن ل فعلی و ویندد می باشد باید  دالی بیی ن لی به یونه ای 
های وتی با مصرف بیش از اد ن ل فعلی باشتد که ن ل اایر مجبور به فداکاری  ود به نفع  ن ل ویندد یا تععییع اق ن ل

د و به قول قا دد طظیی، از هنان دسی که می ییری  از هنان دسی نیز پس دهی. متاسفانه فقدان سیاسی ی اری اصولی ن و
های جدی به ایی منابع دارای وستانه های تجدید ناپ یری زدد که انتظار می رود و مدیریی و نظارت بر ایی منابع  دادی، وسی 

 ابع مواجه شوی .در در ویندد نه رندان دور با بحران من

۷ 

 به غال  توجه
 و رفاهی  دمات

 بجای زیرسا تی
 ی اری سرمایه
 روستاها در اقتصادی

دولی سرمایه ی اری های سناینی در اوزد های زیرسا تی و رفاهی روستاها انجام دادد ولی با ایی وجود میانایی درومد روستا 
ل  به اوزد د الی دولی در روستتتا تامیی نیازهای رفاهی و افرایش متناستتبی نداشتتته استتی. در رند دهه ی شتتته نااد غا

 زیرسا تی بودد اسی و تواننندسازی و ظرفیی سازی اقتصادی انها مورد تاکید نبودد اسی. 

۸ 
 دم وجود 

کارکاههای کور  
 مقیا  

ک  و به ندرت وجود  در روستتاهای ایران  بر  ظف ستایر ک ورهای پی رفته ودر اال توسعه، کاریاهای کور  مقیا  ب یار
دارد. .  لی ایی امر  دم وموزش،  دم دانش، تخصص و ایاهی کافی روستاییان و ی ار از دامداری و ک اورزی سنتی به مدرن  و 

 از سویی  دم انایی، پ تیبانی و ترغی  ونها از نظر مالی و  لنی از سوی م لولیی  ی ربط می باشد. 

۹ 
تله نهادی ک اورزی 

 یو تولید سنت
متاار از  وامل پیش یفته نهادی، نظام تولید در روستتا ها سنتی و کنتر متاار از تحوالت فناورانه بودد اسی. در بر ی بخش ها 

 به  نوان مثال در اوزد دام سب ، شیود پرورش و بازدد ون تفاوت معنی داری با رندیی دهه و قرن ی شته ندارد
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نش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، بینش فکری، دا

 است. 

 

 تبیین و تحلیل وضعیت موجود –الف 

اقتصادی و کالبدی طی روندهای ماانی  –اکولوهی  و اجتنا ی  –از بر ه  کنش متقابل سا ی های محیطی 

ن ها و پیوندهای  شال یرفته و مجنو ه روابط و فعالیتها، جریا مرکزی سلطانیهتتتت زمانی ستا تار فعتایی منظومه 

فعتتایی درون و برون منظومه ای در نهایی به شتتال ییری ستتازمان فعتتایی منظومه انجامیدد و در شتتال دهی به 

 سازمان فعایی کنونی منظومه ب یار اار ی ار بودد اند. 

اکولوهی  به ویژد  –کارکردی در بخش نخ تتی،  وامل محیطی  -بر استتا  جنع ب تتی مطالعات ستتا تاری 

زمیی و اشاال ناهنواری، به هنراد پوشش ییاهی ) پوشش مرتعی ( و منابع وب سطحی ) رود انه زنجانرود سا تار 

 سازمان فعایی منظومه داشته اند. ( و زیرزمینی و منابع  اک نقش مهنی در شال ییری سا تار و 

 ندتاً در زون البرز ستلطانیه اسی که  -بخ تی از پهنه ستا تاری زنجانیی منظومه از نظر موقعیی استتقرار ا

ی پاللوزوئی  م -دوران سنوزوئی ، مزوزوئی ، پروتروزوئی شتناسی مربو  به رینهاز نظر . غربی واقع شتدد استی

منظومه در اری  ی تل اصتلی ستلطانیه واقع شتدد و جزء مناطق با  طر متوسط و زیاد زلزله قرار دارد.  ایی  .باشتد

که در پهنه  طر متوسط زلزله استقرار یافته اند،  بقیه  شتر  منظومه بجز روستتاهای بوییی و دوستناان در شتنال

، شهرسلطانیه، روستاهای سنبل وبادروستاهای منظومه در پهنه با طر باالی زلزله استقرار یافته اند.  ستاونتااد های

عه، م تتت  وباد، مهنان تتتهر، ارجیی، اولنچ، رر درد، طهناستتت  وباد،  با  وباد، کبود ینبد، ندیروباد، النای، قل

 در ایی پهنه استقرار یافته اند.  واالیش، ا یی وباد، ویر، اسدوباد، ترکاندهخ، ر نه سار، قیاسیه و وی  ( 

سلطانیه به منظومه سینایی کوه تانی بخ یدد  -در پهنه سا تاری زنجان ستلطانیه مرکزی استتقرار منظومه

شوند. در ل شرقی و جنوب غربی منظومه م اهدد میدر بخش شتنا مرکزی ستلطانیهاستی. ارایتی مرتفع منظومه 

شدد  شناسایی 1۹۵۵-24۵۵و 1۷۵۵-1۹۵۵ ، 1۰۵۵-1۷۵۵، 1۵۵۵-1۰۵۵طبقه ارتفا ی  ندد  4 مرکزیمنظومه 

 اند. شدداسی که روستاهای منظومه در ایی طبقات ارتفا ی توزیع

 ر بخش های کوه تانی منظومه به ویژدبا افزایش ارتفاع شتی  ارایی افزایش می یابد بطوریاه شی  ارایی د

منظومه افزایش می یابد. شتی  ارایی از شنال شر  به سنی غرب و بخش میانی منظومه شتر  و  شتنال شترقی 

درصد (  ۰کاستته می شتود.روستتاهای پرجنعیی و مه  منظومه در ارایتی با شتی  کنتر )  ندتًا شتتی  کنتر از 

  در بخش های شتتنال شتترقی و جنوب غربی به  شتتال ییری روستتتاهای استتتقرار یافته اند. محدودیی توپویرافی

 ر ایی مناطق انجامیدد اسی. م رف به ارایی زرا ی ( دکوه تانی و پایاوهی  ) 

دارای شترایط اقلینی نینه      مرکزی ستلطانیهمتاار از شترایط توپویرافی  و موقعیی استتقرار، منظومه 

میلینتر  2۸۷میانایی بارندیی سالیانه بیش از ستانتی یراد استی.  ۹.۹متوستط دمای ستاالنه منظومه  سترد استی.

مهر تا  روز از سال ) 14۵نی بودد و ادود یزارش شدد اسی که به دلیل کوه تانی بودن منظومه دورد یخبندان طوال

 اردیبه ی ( در منظومه یخبندان رخ می دهد. 
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و از اواستتط مهرماد تا اسفند ماد  "مرطوب"یبه تی در مجنوع  شترایط وب و هوایی منظومه از فروریی تا ارد

شرایط اقلینی جهی فعالیی های یردشاری واعور شترایط وب و هوایی     می باشد. از  رداد تا اواسط مهرماد 

 یردشاران در منظومه مناس  اسی.

وار بودد و اکولوهی  ون با منظومه ها و مناطق هنج –منابع وب منظومه تابعی از پیوستتتای ستتا تار محیطی 

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

کیلومتر  1۰۵رود انه از جنوب شر  به شنال غرب در جریان بودد و پس از  بور از شهر زنجان و طی م یری ادود 

ستترشتتا ه و بخ تتی از جریان رود انه و  زو  رای در وااد  پیوندد .به قزل اوزن می« رجلیی » در پائیی دستتی 

جوار ) بخش مرکزی طارم ( در جریان  لخال در شتتنال شتتر  منظومه به ستتنی منظومه ه –هیدرولوهی  طارم 

اسی.  با توجه به ویژیی های توپویرافی منظومه در شنال شر  جریان رود انه و  زو  رای تنایر رندانی در دا ل 

 د.منظومه ندار

مترماع  بر اانیه بودد  111/۵برابر  مرکزی ستتلطانیهمتوستتط وبدهی ستتاالنه رود انه زنجانرود در منظومه 

 اسی.

های باالدستتی و در دا ل منظومه بر وردار اسی و در م یر منابع وب ستطحی از کیفیی مناستبی در بخش

 جریان به پاییی دسی از کیفیی وب کاسته می شود.

ی تردد  مرکزی ستتلطانیهی از منابع وب ستطحی بخ تی از وبخوان زنجان که در منظومه  ظود بر بهرد بردار

القه راد غیر مجاز  مورد بهرد برداری قرار می ییرد. هنچنیی  12۸ القه راد مجاز و  4۰4شتتتدد استتتی از طریق 

ه قنات نیز در رشت 3۸دهنه ر تنه  ندتا در شنال شر  و جنوب غربی منظومه در اال بهرد برداری ه تند.   ۰2۷

 جنوب و جنوب غرب منظومه مورد بهرد برداری ساکنیی ه تند. شنال غربی، بخش میانی به سنی 

 منابع وب زیرزمینی مورد بهرد برداری در منظومه از نظر ک اورزی دارای کیفیی  وب تا متوسط ه تند. 

پوشتتش مرتعی در ی مناطق، به دلیل ی تتتردیی مناطق کوه تتتانی در منظومه و بارش ن تتبتاً مناستت  در ای

درصد کل م اای منظومه )   4۹.۰اند. بر اسا  بررسی های انجام شدد  و جنوب غربی ی تتردد شتددشتر   شتنال

هاتار ( به ارایی با پوشش مرتعی ا تصاص دارد. ارایی مرتعی  ندتاً ااوی ییاهان مرغوب مرتعی هنراد با  2۰4۰۰

 رویی اسی. توزیع قابل توجه ای از انواع ییاهان دا

اکولوهی  موار بر سا تار و سازمان فعایی منظومه  –مجنو ه  وامل اشتارد شتدد جنع ب ی  وامل محیطی 

 اسی.  مرکزی سلطانیه

اکولوهی  بر ستا تار و ستازمان فعایی منظومه که به طور مفصل در بخش نخ ی  –ااری اری  وامل محیط 

 ی دو اوزد هنای سا تاری در منظومه انجامیدد اسی. مطالعات مورد بررسی قرار یرفته اسی به شال ییر

متر به باال را شتامل می شتتود.  سطا ایی  1۰۵۵پهنه کوه تتانی و مرتفع که  ندتا طبقه ارتفا ی باالی  .1

محدودد پوشتتیدد از  انواع یونه های مرتعی استتی. پهنه کوه تتتانی بخش های شتتنال شتترقی منظومه و 

 . جنوب غربی منظومه را شامل می شود

پهنه دشتی و هنوار که بخش میانی منظومه را شامل می شود. ایی پهنه بیی دو بخش از پهنه کوه تانی  .2

زنجان و راد  –در شنال شر  و جنوب شر  منظومه واقع شدد اسی. رود انه زنجانردود و وزاد راد قزویی 
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ی های ک تتتاورزی وبی تبریز از میتانته ون  بور می کننتد. بخش میتانی منظومته به فعالی –وهی تهران 

 ا تصاص دارد. 

اکولوهیای که در دو پهنه کوه تتتانی و دشتتتی در ا تیار یرود های ان تتانی بودد  –به تناستت  منابع محیطی 

روستایی و شهر ساونتااد  21استی ستاونتااد های متعدد ان تانی با مقیا  متفاوت شتال یرفته اسی. در مجنوع 

 د.سلطانیه در منظومه استقرار یافته ان

نفر  2۹4۰2درصد به ۰/۵با رشد ساالنه  13۹۵نفر در سال  2۸۰۹2ایی منظومه از شهری و روستایی جنعیی 

 یافته اسی.  افزایش 13۹۰در سال 

نفر در هر  انوار  عو بودد اند.  3/3ستط استتانی و ک توری بودد بطوریاه بعد  انوار در منظومه تابعی از متو

 نوع  انوار از ی تردد به ه ته ای از  ندد تریی دالیل کاهش بعد  انوار اسی.شال ییری  انوارهای جدید، تغییر 

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

افزایش یافته اسی. ایی شا ص در  13۹۰درصتد در سال  ۷۹.۰به  13۸۰درصتد در ستال  ۷۷.3ن تبی باستوادی از 

درصد افزایش یافته اسی. بنابرایی نرخ سواد درمیان مردان  ۸۰.3به  ۸۰درصتد در ستال  ۸3ن مردان روستتایی از میا

 تغییری نداشتهروستتایی ن تبی به شتا ص کل منظومه ویتعیی ب تیار بهتری دارد. اما ایی شا ص در میان زنان 

کنبود اماانات و  دمات اهش یافته اسی. درصد ک ۷2.۸به  13۸۰درصد در سال  ۷2.1اسی. ن بی باسوادی زنان از 

 رو  بخ ی از جنعیی باسواد زن از منظومه در پی شال ییری وموزشی در سطا منظومه و ترک تحصیل د تران، 

زندیی زناشویی و ازدوا ، توجه بی تر به امر تحصیل پ ران به دلیل محدودیی های فرهنای، وموزشی ) ویژیی های 

ن بر کاهش تحصتیل د تران (، نامناست  بودن راد های دستتترستتی و کنبود وسایل نقلیه فرهنای و تنایر و –قومی 

جهی استتفادد جنعیی الزم التعلی  در دستترسی به مراکز وموزشی  ندد تریی دالیل پاییی بودن نرخ سواد زنان در 

 منظومه ب نار می ویند.

ی جامعه ای هنای استتی. بررستتی فرهنا –جنعیی ستتاکی در محدودد مطالعاتی از نظر ستتا تار اجتنا ی 

فرهنای بیی  –شتتتا ص هتای ان تتتجام و ا تناد اجتنا ی ااکی از وجود ستتتطا باالی هنانی و هنارایی  قومی 

ستتاکنیی روستتتاهای م تتتقر در منظومه استتی.  دم وجود ا تظفات و درییری قومی و فرهنای ی تتتردد در ستتطا 

ی ستتاکی منظومه به ویژد از  از نظر زبان و م ه   ندد تریی منظومه به هنراد یاپاررای اجتنا ی و فرهنای جنعی

 فرهنای جامعه ساکی در منظومه ب نار می وید.  –ویژیی اجتنا ی 

اکولوهی  استی. بررسی سا تار اقتصادی منظومه نتای   –ستا تار اقتصتادی منظومه تابعی از منابع محیطی 

  یل را در ا تیار قرار می دهد: 

ش ک تتاورزی )فعالیتهای زرا ی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( بر ستتایر بخش های غلبه فعالیی های بخ •

 اقتصادی 

 تولید محصوالت باغی با کیفیی باال از جنله محصول سی  •

 وجود مراتع و قابلیی توسعه فعالیتهای دامداری، پرورش ییاهان دارویی، توسعه فعالیتهای زنبورداری •

 اد جادد ارتباطی و اماان فعالیی برای فعالیی اقتصادی منظومهوجود صنایع کار انه ای در امتد •

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

 در روستای ترکاندد، اسد وباد، قیاسیه و..وجود معادن مه  با ظرفیی باالی تولید  •
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ر اسا  جریان ها و پیوندهای فعایی ااک  بر منظومه ن ان می دهد اغل  بررستی ستا تار فعایی منظومه ب

جریان های فعتایی منظومه ) جریان محصول، افراد، کاال و  دمات سرمایه، فی ووری و اطظ ات ( ی  سویه ه تند. 

ون ا در درستتتاونتاتاد های منظومه اداقل ارتبا  افقی را بایادیار داشتتتته و تنها نقطه پیوند تنامی ستتتاونتااد ه

بخش ( اسی. سپس بی تریی ارتبا  ساونتااد شهرستان و سیاسی  –) به  نوان مرکز اداری  شهر سلطانیه منظومه 

برقرار استتی. شتتهر زنجان ج اب تریی نقطه  شتتهر زنجان ) مرکز استتتان (  دماتی با  –های منظومه به لحاظ اداری 

فرهنای و  –تنامی روابط جریان ها و پیوندهای اجتنا ی ستتتاونتاتاهی برون منظومته در تنتامی زمینته ها بودد و 

با ایی شهر برقرار اسی و از شدت و ک ش باالیی  ستلطانیه پس از شتهر سلطانیه اقتصتادی ستاونتااد های منظومه 

سپس  و) درون منظومه ای ( بر وردار استی. بنابرایی روابط شتال یرفته بیی ستاونتااهی به سوی مرکز شهرستان 

 برون منظومه ای ( اسی. ان )مرکز است

اکولوهی  و  –جنع بندی بررسی های انجام شدد ن ان می دهد، از بر ه  کنش متقابل سا ی های محیطی 

ه و شال یرفت مرکزی سلطانیهاقتصادی و کالبدی طی روندهای ماانی تتتت زمانی سا تار فعایی منظومه  –اجتنا ی 

های  فعتایی درون و برون منظومه ای در نهایی به شتتال ییری سازمان مجنو ه روابط و فعالیتها، جریان ها و پیوند

فعتایی منظومه انجامیدد و در شتال دهی به ستازمان فعایی کنونی منظومه ب یار اار ی ار بودد اند. سازمان فعایی 

ن (  متواز و دارای  دم تعادل) غیر بوددمنظومه با مرکزیی شهر سلطانیه  ستلطانیه  تنرکزیرا به سنی درونمنظومه 

برویند ( منظومه  فعایی بیی سا تار دهد می ن ان منظومه فعایی سازمان و فعایی ستا تار نق ته دو استی. تطابق

و   نلاردها برویند(   ون فعتتایی ستتازمان با  )ستتیاستتی و اقتصتتادی اجتنا ی، کالبدی، محیطی، ستتا تار های الیه

 .نی تند منطبق ه  بر و ندارد هناهنای وجود   )ای منظومه درون های جریان
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 (8931، 8931، 8931متغیر ها و شاخص های بیان وضعیت موجود )

 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 8جدول شماره 

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

 استان شهرستان

1 

ی
یع
طب

 

 - - - درصد 1/18 رصدد 2میزان ارایی با شی  کنتر از 

 2-۷باالتریی میزان جنعیی ساکی در طبقات شی   2
 درصد

 - - - درصد 81/08

ن بی جنعیی روستایی ساکی در پهنه با  طر باالی  3
 لرزد  یزی

 - - 8931 درصد 1/39

4 
 3/3 میانایی دمای ساالنه

درجه سانتی 
 گراد

- - - 

 - - - روز 808 تعداد روزهای یخبندان ۰

 - - - میلی متر 9/111 میانایی بارندیی ساالنه ۰

۷ 
 دورد     بر اسا  منحنی ومبروترمی 

خرداد تا اواسط 
 مهر

 - - - 

۸ 
 تق ی  بندی اقلینی

نیمه خشک 
 میانه

 - - - 

۹ 
 شا ص اقلی  یردشاری

خرداد تا تیر 
 عالی

 - - - 

1۵ 
 81888 متوسط وبدهی ساالنه زنجانرود

مترمکعب بر 
 نیهثا

- - - 

 - - -  خوب تا متوسط کیفیی وب زنجانرود به لحاظ ک اورزی 11

 - - - حلقه 010 تعداد راد مجاز 12

 - - - حلقه 811 تعداد راد غیر مجاز  13

14 
 1/11 مجنوع تخلیه راهها

میلیون 
 مترمکعب

- - - 

 - - - درصد 0/13 میزان مصرف ک اورزی از وب راهها 1۰

 - - - دهنه 111 ر نه های منظومهتعداد  1۰

 - - - درصد 81/10 میزان مصرف ک اورزی از وب ر نه ها 1۷

 - - - رشته 91 تعداد قنوات منظومه 1۸

 - - - درصد 1/18 میزان مصرف ک اورزی از وب قنوات 1۹

 - - - درصد 3/38 روستاهای واقع در پهنه  طر باالی لرزد  یزی 2۵

21 

ره
و ف
ی 
نا 

جت
ا

ی
نا

 

 1/91 8/10 8931 درصد 1111 ن بی روستان ینی در منظومه

 9/11 8/09 8931 درصد 0111 ن بی شهرن ینی 22

23 
 نرخ رشد جنعیی

 (13۹۵-۹۰ا یر   ساله ۰ )

 1/8 1/8 8938-31 درصد  813 کل منظومه

 -0/8 8/1 8938-31 درصد  811 روستایی 24

 8/1 0/8 8938-31 درصد  810 شهری 2۰

2۰ 
 بعد  انوار

 11/9 19/9 8931 نفر 919 کل منظومه

 91/9 18/9 8931 نفر 911 روستایی 2۷

 11/9 13/9 8931 نفر 919 شهری 2۸

2۹ 
 نرخ سواد 

 ) درصد باسوادی (

 1/10 1/18 8931 درصد 13 کل 

 9/18 0/11 8931 درصد 1111 زنان 3۵

 9/13 8/11 8931 درصد 31 مردان 31

32 

اق
ی
ید
تول
 و 
ی
اد
ص
ت

 

 0/91 - 8931 درصد 9111 نرخ فعالیی ) م ارکی اقتصادی (

 1/99 - 8931 درصد 9118 نرخ اشتغال 33

 1/81 - 8931 درصد 011 نرخ بیااری 34

 - - 8931 درصد 910 بارتافل  3۰
 9/0 9/13 8931 هکتار 3/81139 سطا زیر ک ی زرا ی 3۰

 1/0 1/18 8931 تن 8/33931 تولیدات زرا ی 3۷

 9/8 1/11 8931 هکتار 8/8813 سطا زیرک ی باغی 3۸

 1/81 1/11 8931 تن 0/13300 تولیدات باغی 3۹
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 8/1 8/11 8931 واحد 1 معدن 4۵

وااد ناهداری محصوالت ک اورزی)در اال بهرد  41
 برداری(

 1/81 888 8931 واحد 8

 8/9 1/19 8931 واحد 1 واادهای صنعتی هنجوار روستا 42

43 

ی
نای
یرب
و ز
ی 
 ت
سا
یر
ز

 

 81 1/99 8931 کیلومتر 8118 بزریراد -وزاد راد 

 3/1 1/93 8931 کیلومتر 891181 راد بیی شهری 44

 1/8 9/11 8931 کیلومتر 18111 راد بیی روستایی 4۰

 - - 8931 کیلومتر 81103 راد وهی 4۰

 - - 8938 صددر 888 میزان بهرد مندی از وب وشامیدنی سال  4۷

 - - 8938 درصد 888 میزان بهرد مندی از بر  4۸

 - - 8938 تعداد 81  انه بهداشی فعال 4۹

 - - 8938 تعداد 90 بهرد مندی از  دمات وموزشی ۰۵

 : منتخبی از متغیر ها و شتا ص ها به ما   یزارش تفصتیلی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و طرح 1مظاظه 

)شامل متغیرها/ شا ص های تولیدی، زیربنائی/زیرسا تی، اجتنا ی، فرهنای،  ایدار منظومه های روستاییتوستعه پ

 وموزشی و طبیعی(

 

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

نظومه مان فعایی مهای سا تار و سازویژیی بندیشناسایی م ائل کلیدی منظومه مرکزی سلطانیه بر اسا  جنع

) مجنو ه بررسی های انجام شدد در بخش نخ ی شامل مطالعات ستادی، میدانی، بریزاری ن  ی های ه  

   اندی ی با ننایندیان جامعه محلی،  بریان محلی، نظرات م لولیی محلی و ... (  انجام شدد اسی. 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 منظومه و شنال شرقی ی تردیی ارایی شیبدار در بخش شرقی -

 استقرار در زون با  طر باال و متوسط زلزله -

 و سطحی وب منابع اتظف و ها شیود ایی پاییی راندمان و سنتی وبیاری های شیود بودن غال  -

 زیرسطحی

 بهرد برداری بی رویه از سفرد های وب زیرزمینی از طریق افر راد های غیر مجاز -

 مرتع به ویژد در نینه شرقی منظومه ررای مفر  دام و  دم تعادل دام و -

 فضایی کالبدی

 ساونتااهی نقا  بیی ارتباطی و فیزیای های پیوند بودن ییپای 

 فعایی سازمان در اوزد  نلاردی نقش به توجه های روستایی با ساونتااد کارکرد به توجه  دم -

 مطلوب

 محدود جنعیی شنار با کوه تانی های وبادی پراکندیی -

 اجتماعی

 بخش روستاهای مدیریی در زنان سه  بودن پاییی -

 فقدان رویارد تواننندسازی در مدیریی منظومه به ویژد در میان زنان روستایی -

 بخش روستاهای مدیریی در زنان سه  بودن پاییی -

  درصد ( ۷2.۸) مرکزی  بخش سواد زنان روستایی ساکی در پائیی سطا -

 و ترک تحصیل د ترانکنبود اماانات و  دمات وموزشی در سطا منظومه  -

  مدیریی و تصنی  سازی محلی در روستائیان م ارکی یعف -
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 فرهنای های کانون و مراکز کنبود -

 ا تناد اجتنا ی روستاییان به بخش اجرایی دم  -

 اقتصادی

 ک اورزی بخش به واب ته  دمات و فعالیی پ تیبان و اقتصادی زیرسا تهای یعف -

 ر سطا منظومهفرصی های شغلی مناس  ددسترسی به  دم  -

  دم تنوع فعالیی های اقتصادی در سطا منظومه -

 ک اورزی بخش به واب ته  دمات و فعالیی پ تیبان و اقتصادی زیرسا تهای کنبود و نامناس  بودن -

 در بویژد )فروش و فرووری تولید، فرایند نهادهها، تامیی( تولیتدی محصتتتوالت ارزش زنجیرد نبود -

 روستایی دستی صنایع و دامپروری محصوالت ک اورزی،

 تبدیلی صنایع و ک اورزی بخش در تولید ارزش زنجیر تانیل دم  و تولید تنوع پاییی بودن -

) با توجه به  یزک اور های مختلف اقتصادی به ویژد  بخش در تخصتصی های ت تال توستعه نیافتای -

 قابلیی های ک اورزی منظومه (

 ک اورزی و معدن صنعی، بخش در ان انی نیروی و سرمایه وری بهرد بودن پاییی -

 صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات ک اورزی در منظومه توسعه دم  -

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

 گردشگری

 درشهرستان سلطانیه  شهرستان یردشاری های جا به معرفی و بازاریابی های برنامه نامناس  بودن -

 و ... مجازی ایه شباه ملی، های رسانه

 تفریحی در سطا منظومه –توسعه نیافتای اماانات و  دمات رفاهی  -

 بخش مرکزی یردشاری های جا به از بهینه بهرد برداری مناس  و  دم -

 ناکافی بودن وشنایی جامعه محلی با صنعی یردشاری و قابلیی ها و جا به های یردشاری منظومه -

 و جا به یردشاری پتان یل دارای روستاهای در ارتباطی های زیرسا ی یعف -

 بخش سطا در رفاهی –و  دمات تفریحی  اماانات کنبود -

  یردشاری بخش در ی اری سرمایه به تنایل ییپای سطا -

 قابلیت ها-9 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

اعور  مناس  بودن شرایط اقلینی طی ماد های  رداد تا مهر جهی فعالیی های یردشاری و -

 منظومهیردشاران در 

 از جنوب شر  به شنال غربجریان رود انه زنجان رود در میانه منظومه با جهی جریان  -

دهنه  ۰2۷،  القه راد غیر مجاز در منظومه1۰2القه راد مجاز و  ۰۹2 وجو منابع وب زیرزمینی ) -

 ( رشته قنات در بخش غربی و جنوب غربی 3۸ ر نه، 

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

 انواع ییاهان دارویی

وجود معادن مه  با ظرفیی باالی تولید در روستای ترکاندد، اسد وباد، قیاسیه و.. ) معادن وه ، سیلیس  -

 و وهی (
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  فضایی  -کالبدی

 هنجواری منظومه با مرکز استان -

راد و جادد بیی شهری( با اهنیی و  نلارد فرامنظومه ای  بور شریانات ارتباطی متعدد ) ط وهی، وزاد -

 ملی ون از بخش میانی منظومه -، فرامنطقه ای

  دمات و کاال نقل و انل توسعه  دمات پ تیبان در زمینه  جهی الزم های وجود پتان یل -

ولی قرارییری وبادی های بزرگ و موار در  دمات رسانی به وبادی های منظومه در بخش میانی و سه -

 دسترسی به ونها

 اجتماعی

 در منظومه شهرن ینیدرصد  3۵ -

 نفر  عو در هر  انوار ( 3.2مه از متناظر استانی و ک وری ) تبعیی بعد  انوار در منظو -

 ( 1۵1)  وجود ن بی جن ی تقریباً متعادل در سطا منظومه -

ای ه با رشد درصد در مق ۵.۰۰به  13۹۵-۹۰افزایش نرخ رشد جنعیی روستایی طی مقطع وماری  -

 منفی جنعیی در دورد وماری قبل 

 درصد (   ۸۰.3باال بودن نرخ سواد در میان مردن روستایی )  -

 یاپاررای اجتنا ی و فرهنای جنعیی ساکی منظومه از نظر زبان و م ه  -

  دم وجود ا تظفات و درییری قومی و فرهنای ی تردد در سطا منظومه -

 اقتصادی

زی )فعالیتهای زرا ی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( در سا تار غلبه فعالیی های بخش ک اور -

 مرکزی سلطانیهاقتصادی بخش 

 تنوع ن بی در تولیدات زرا ی، باغی و دامی -

 و اماان ایجاد صنایع تبدیلی  در منطقهتولیدات باغی با کیفیی مطلوب  -

ول ملی و فراملی )  از جنله محص تولیدات باغی با کیفیی مطلوب با قابلیی ارائه به صورت برند در سطا -

 سی  در روستاهای سنبل وباد، ویر و... (

 دسترسی به نیروی کار بالقود و بالفعل -

 در منظومه دامداری و باغداریوجود پی ینه ک اورزی و  صوصاً  -

 وجود مراتع و قابلیی توسعه فعالیتهای دامداری، پرورش ییاهان دارویی، توسعه فعالیتهای زنبورداری -

)  بور رود انه زنجانرود از میانه منظومه ( شامل وبهای سطحی ) کافی و الزم ( مناس  ود منابع وبی وج -

رشته قنات  3۸دهنه ر نه،   ۰2۷القه راد مجاز و القه راد غیر مجاز در منظومه ،  ۰۹2) و زیرزمینی

 در بخش غربی و جنوب غربی (

 قابلیی مناس   اک برای فعالیتهای ک اورزی -

 ارتباطی مناس  در بخش میانی منظومه به سب  وجود شریانهای ارتباطی مه  و اساسی موقعیی -

 ر ی از روستاهای منظومه وجود کاریاههای رشته بری در ب -

 وجود شرکی مرغ  به  نوان بزریتریی شرکی تولید جوجه یاروزد در ک ور -

 فعالیی اقتصادی منظومه وجود صنایع کار انه ای در امتداد جادد ارتباطی و اماان فعالیی برای -

وجود نیروی متخصص در زینه بر ی از فعالیتهای صنعتی از جنله صنایع غ ایی )رشته بری(، تولید  -

 الب ه
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 وجود معادن مه  با ظرفیی باالی تولید در روستای ترکاندد، اسد وباد، قیاسیه و..  -

 منظومه به مرکز استان ینزدیا -

 گردشگری

محوریی شهر سلطانیه و وجود جا به های متعدد یردشاری  )ینبد قدمی تاریخی بخش سلطانیه با  -

سلطانیه، موزد باستان شناسی ینبد سلطانیه، بازارره صنایع دستی یند سلطانیه، ارگ سلطنتی، رنی 

در ااشیه روستای  ک یمعبد تاریخی داشطبیعی سلطانیه، تپه نور، انام ساالر، ر نه شاد بظغی، 

 ( ورامااد مظا ی کاشیو  ورامااد رلبی اوغلو، ویر، روستای تاریخی ویر

های  رداد تا مهر جهی توسعه فعالیی های یردشاری و  مناس  بودن شرایط اقلی  وسایش طی ماد -

 اعور یردشاران در منظومه

 منظومه  بومی ) قالی، یلی  و .. ( محصوالت و دستی صنایع اماان بهرد برداری از -

 در بخش مرکزی پروب و متعدد های ر نه وجود -

 یردشاری های زیرسا ی بخش در ی اری سرمایه اماان -

 منطقه ایی در استان یردشاری ننونه مناطق بودن دارا -

 ) روستای ویر ( منظومه روستاهای در تاریخی های جا به وجود -

 

 محدودیت ها و تنگناها-0
 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 متر 1۵۵۵کوه تانی بودن منظومه و ارتفاع بیش از  -

 استقرار در زون با  طر باال و متوسط زلزله -

 هااکنیی اقلی  نینه     سرد بر منظوم -

وزش بادهای شدید، مخصوصًا در هنه فصول و با شدت بی تر در فصل های زم تان و تاب تان با  -

 جهی شنال به جنوب

 وقوع سرمازدیی در منظومه -

 ینیرزمیتنام پهنه منظومه در محدودد مننو ه به لحاظ برداشی وب ز یریقراری  -

ویر، زنجانرود و تهدید روستاهای  بور رود انه  به دلیلبخش میانی منظومه وجود  طر وقوع سیل در  -

  م   اباد، سنبل اباد

 متوسط در بخش های قابل توجهی از منظومهفرسایش   طر -

 و طر وقوع رانش و زمیی لغزش در نینه شرقی منظومه به دلیل وجود شی  زیاد و ارایی کوه تانی  -

 شال یردنه ای

و  طر ولودیی زی تتتی محیطی وبادی های بزرگ  مجاورتاستتتتقرار وااتدهای صتتتنعتی والیندد در  -

 )کار انه تولید اسید، معادن برداشی سنچ وهی(

  فضایی کالبدی

درصد کل  4۰.۰در منظومه )   انوار ۰۵با جنعیی کنتر از کور ، تعدد روستاهای ب یار کور  و  -

 ساونتااد های روستایی (

مل ترانس زمینی و کیفیی نامناس  زیرسا ی های  نومی به ویژد فرسودیی شباه بر  رسانی ) شا -

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

https://www.kojaro.com/attraction/27196-بقعه-چلبی-اوغلی/
https://www.kojaro.com/attraction/27196-بقعه-چلبی-اوغلی/
https://www.kojaro.com/attraction/27194-ارامگاه--ملا-حسن-کاشی/
https://www.kojaro.com/attraction/27194-ارامگاه--ملا-حسن-کاشی/
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 ورزشی –ی روستاهای منظومه از  دمات و اماانی فرهنای یمحروم -

 توزیع در فعایی ا تدال منظور به ونها به دسترسی بودن م ال و مرکزی های ساونتااد یعف -

  دمات

 فعایی سازمان در اوزد  نلاردی نقش به توجه های روستایی با ساونتااد کارکرد به توجه  دم -

 مطلوب

 مراجعه جنعیی منظومه به مرکز استان جهی تنمیی مایحتا   -

 شدد سازی مقاوم م اکی سطا بودن ییپای -

مخاطرات طبیعی به ویژد  با مقابله روستاهای منظومه جهی کالبد سازی م اکی روستایی و مقاوم  دم -

 انش، زمیی لغزش و فرسایشسیل، ر

  طر سیظب و وب یرفتای در طول جریانات وب سطحی به سب   دم ر ایی اری  و الیروبی  -

 اجتماعی

 تغییر و انتقال تدریجی جنعیی از سا تاری جوان به سا تاری میان ال و سالخوردد -

 بخش روستاهای مدیریی در زنان سه  بودن پاییی -

 استانی میانایی از کنتر درصد ( ۷2.۸) مرکزی بخش اکی درسواد زنان روستایی س ییپای سطا -

 کنبود اماانات و  دمات وموزشی در سطا منظومه و ترک تحصیل د تران -

 فرهنای های کانون و مراکز کنبود -

های غربی و شرقی منظومه و اارات ون در پاییی بودن تعداد  وجود شرایط سخی طبیعی در بخش -

 جنعیی ونها

در روستاهای واقع در شرایط نامطلوب  جنعییروند رشد منفی رشد جنعیی به ویژد  میل و یرایش تنزلی -

 طبیعی

 وجود ا تظفات و تفاوت از لحاظ نرخ باسوادی بیی دو یرود جن ی زن و مرد -

 اقتصادی

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

 ک اورزی بخش به واب ته مات د و فعالیی پ تیبان و اقتصادی زیرسا تهای یعف -

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

 محصوالت ک اورزی و دسترسی به بازار

 به  ار  از منظومه به دلیل کنبود فرصی های شغلی در منظومهمهاجرت نیروی فعال  -

 ت زرا ی و باغیوجود روابط داللی و سلف  ری در  رید محصوال -

 ییی بودن راندمان تولیددامداری و پاسنتی بودن تولیدات ک اورزی به ویژد  -

یعف و یا نابودی بر ی از فعالیتهای مربو  به صنایع دستی و به ااشیه رفتی زنان روستایی در اقتصاد  -

 روستاهای منظومه

  مالایی ارایی اوقافی بودن ارایی در ب یاری از روستاها و بروز م ال -

 وجود وفتهای ک اورزی )زرا ی، باغی، دامی و زنبورداری( -

 انتقال تولیدات ک اورزی منظومه از جنله ابوبات جهی ب ته بندی به  ار  از منظومه -
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 گردشگری

 شهرستان سلطانیه در شهرستان یردشاری های جا به معرفی و بازاریابی برنامه های نامناس  بودن -

 جازی و ...های م شباه ملی، های رسانه

 یردشاری بخش مرکزی های جا به از بهینه بهرد برداری مناس  و  دم -

 پتان یل و جا به یردشاری دارای روستاهای در ارتباطی های زیرسا ی یعف -

 بخش سطا درو یردشاری  رفاهی –و  دمات تفریحی  اماانات کنبود -

  یردشاری بخش در ی اری سرمایه به تنایل پائیی سطا -

دستی در روستاهای دارای جا به یردشاری و هنر  صنایع محصوالت  ریه های شاادفرو  دم وجود -

 دستی

 در سطا منطقه و ملی یردشاری روستایی و طبیعی یردیجا به های مناس   دم معرفی  -

 

 

 ساختار و سازمان فضائی موجود )نقشه(-1
 

از  13۹۰ سال م ای و و نف  نومی سرشناری با مطابق سلطانیه شهرستان مرکزی بخش ساونتااهی شباه

 .ت ایل شدد اسی شهر سلطانیهروستایی دارای سانه و  نقطه  22
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 1۰ ....................................................................................................................................................................... بخش مرکزی شهرستان سلطانیه

 

 جمعبندی-1

جنع ب تی مطالعات اایر ن ان می دهد، منظومه مرکزی سلطانیه مجنو ه ای از ساونتااد های روستایی 

سیاسی شهرستان،   –و مرکز اداری اسی. شهر سلطانیه به  نوان مرکز منظومه  دامداری و با معی ی غال   ک اورزی

نقش مهنی را در سا تار فعایی  بودد و هناهنچ کنندد و پیونددهندد روابط، جریان ها و پیوندهای بیی ستاونتااهی

 منظومه مرکزی و هنچنیی منظومه هنجوار ) باغ الی ( ایفا می کند..

و زنبورداری ( در ستتا تار اقتصتتاد  یغلبه فعالیی های بخش ک تتاورزی )فعالیتهای زرا ی، باغداری، دامدار

تولیدات باغی با کیفیی مطلوب با قابلیی توزیع به بازارهای تقایا  در سطا استی.  مرکزی ستلطانیهبخش  روستتایی

شرایط ویژد ای را در زمینه توسعه فعالیی  ( از جنله محصتول سی  در روستاهای سنبل وباد، ویر و... ملی و فراملی )

 زیرستتا تهای و کنبود دم وجود صتتنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات ک تتاورزی   ننودد استتی. اما های باغداری فراه

 از  ندد تریی نقا  یعف اقتصاد منظومه اسی.  بخش ایی  به واب ته  دمات و فعالیی پ تیبان و اقتصادی

لارد فرامنظومه  ط وهی، وزادراد و جادد بیی شتتهری با اهنیی و  نمه  از جنله  بور شتتریانات ارتباطی  

نقش مهنی در پیوند فیزیای منظومه با ستتتطا منطقه ای و ملی  ملی ون از بخش میانی منظومه -ای ، فرامنطقه ای

از کیفیی  بودد وراد  اکی  روستتتا  2روستتتا وستتفالته بودد و در  2۵در  شتتباه راد های ارتباطی بیی روستتتاییدارد. 

 . ندنامناسبی بر وردار

ی  نومی به ویژد فرستودیی شباه بر  رسانی ) شامل ترانس زمینی و هوایی، افی زیرستا ی هاهنچنیی 

محرومیننی روستتتاهای و شتتباه وب و  ف تتار بر ، قرارییری نامناستت  تیرهای رراغ بر  در طول معابر روستتتایی (

از و درمانی  ناکافی و نامناستت  بودن اماانات و  دمات بهداشتتتیو  ورزشتتی –ت فرهنای امنظومه از  دمات و اماان

  ندد تریی م اظت منظومه ب نار می ویند.

 

 پایان برنامه هفتم( 8081تبیین وضعیت هدف )افق برنامه و طرح :   -ب 

 اهداف کلی/ چشم انداز -8

  مرکزی سلطانیهاهداف کظن توسعه بخش 

 افظ منابع طبیعی و تجدید ناپ یر منظومه با اصظح شیود های بهرد برداری 

 اقتصتتتادی منظومه از طریق ایجاد و تقویی زمینه های فعالیی جدید و  ارتقتاء جایااد

 سازیار با توسعه پایدار منظومه

  زیربنایی ( –و کالبدی ) زیرسا تی فرهنای  –ارتقاء شا ص های اجتنا ی 

  فعایی ساونتااد ها و فعالیی های منظومه –توسعه ماانی 

  ها م تتتارکی و اجرای برنامهنهتادستتتازی و تفویت ا تیتار به جوامع مدنی محلی در

 ) توسعه اانروایی محلی (

 افزایش تولید محصوالت ک اورزی بر پایه منابع موجود 

 ارتقاء شا ص های صرفه جویی و بهرد وری از منابع وب 

 توسعه و بهبود زیرسا ی های اقتصادی واب ته به بخش ک اورزی و یردشاری 
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 14۵۰در افق سلطانیه  مرکزیر   انداز بخش  -2-1
، برمحور بهرد جویی از فرصی ها و تبدیل تهدیدها به فرصی مرکزی سلطانیهر   انداز توسعه پایدار منظومه 

های جدید و کنترل و مدیریی یتعف های ستا تاری، استتوار می یردد. محورهای استاسی ر   انداز توسعه 

  بارتند از:  ایی منظومهپایدار منظومه های روستایی 

 اکولوهی  در فرویند توسعه پایدار منظومه –رفیی ها و پتان یل های محیطی بهرد برداری از ظ -

بهرد برداری از ظرفیی ها و پتان یل های اقتصادی بخش ) یردشاری، ک اورزی، دامداری، صنایع  -

 دستی و ... ( در فرویند توسعه پایدار منظومه

 ا ی و کالبدیاجتن –برای توسعه اقتصادی  و زیربناها ر ورداری از زیرسا تهاب -

 تواننندسازی جامعه محلی برای م ارکی در فرویند توسعه و اانروایی ناایه ای  -

ستتاماندهی منابع ستترمایه ای و  رد و پس اندازهای  رد روستتتایی در فرویند توستتعه کالبدی و  -

 ) کار وفرینی (اقتصادی 

 ی والت باغی به ویژد سبهرد برداری از پتان یل بالقود و بالفعل بخش ک اورزی با تنکید بر محص -

 در بخش های مختلف اقتصادی  ایجاد و تانیل زنجیرد تولید -

بهرد برداری از جتا به های یردشتتتاری منظومه به ویژد جا به های اکوتوری تتتتی، یردشتتتاری  -

 روستایی و بوم یردی
 

 شاخص های هدف )منتخب متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود(  -1

درصد( ارایی زرا ی دی   2/۰۹هاتار )  1۵۷۰۸هاتار )  1۸1۰2ی  زرا ی وبی و دم اای ارایی  -

 1۵۷۷و ستتطا زیر ک تتی باغات وبی و دی  درصتتد( ارایتتی زرا ی وبی (  ۸/4۵هاتار ) ۷4۵4و  

 هاتار

بر ورداری از راد های ارتباطی به ویژد راد وهی، وزاد راد، بزریراد و جادد های بیی روستایی اصلی و  -

 فر ی

 ماانات و زیرسا ی های کالبدی و اقتصادی بر ورداری از ا -

 درصد ( ۰۷و  4.۰درصد ، زنان و مردان به ترتی   3۰.1منظومه  ) کل نرخ اشتغال -

 درصد ۸/۷2نرخ سواد زنان روستایی  -

درصد  1.4درصد، در نقا  شهری ) شهر سلطانیه (  ۵.۹در کل منظومه نرخ رشتد جنعیی درصتد  -

 ددرص ۵.۰و در نقا  روستایی منظومه 

 درصد   ۰۷.۰درصد، و ن بی روستان ینی  42.۰ن بی شهرن ینی  -

 راهبردها و سیاست ها -9

راهبردهای توسعه پایدار منظومه های روستایی، در راستای ر   انداز توسعه، منابع و پیوندهای درون و برون 

 منظومه ای به شرح زیر اسی:

ر ستتطا روستتتاها با استتتفادد از بهداشتتتی، وموزشتتی درفاهی،  - نومیتوستتعه  دمات زی تتتی،   -

 م ارکی جامعه محلی ا تبارات  نرانی و

بهداشتتتی، وموزشتتی در ستتطا روستتتاها با استتتفادد از رفاهی،  - نومیتوستتعه  دمات زی تتتی،  -

 م ارکی جامعه محلی ا تبارات  نرانی و
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 ارتقتاء ارزش افزودد فروینتدهای تولیدی منظومه با ایجاد  وشتتته های صتتتنعتی کور  محلی و -

 ) ک   و کارهای  رد محلی (  انای

 و افزایش تولید و طیور (  یک اورزی ) زرا ی، باغتوسعه زنجیرد فعالیی های  -

 توسعه صنایع دستی بومی با م ارکی جامعه زنان محلی -

 طبیعی یردی، بوم یردی، یردشاری روستایی و ... (  وشه های یردشاری )توسعه سازمان یافته  -

 لی با محوریی زنان برای م ارکی فعال در توسعه پایدار روستاتواننندسازی جامعه مح -

 توسعه واادهای صنفی، تعاونی و  دماتی  -

 محورهای پیشران توسعه بخش-3

 مدیریی و بهرد وری منابع وب -

 توسعه زنجیرد فعالیی های ک اورزی ) زرا ی ، باغی ، دام و طیور ( و افزایش تولید -

 ش ییاهان دارویی با توجه به وجود مراتع غنی در منظومهتوسعه فعالیتهای زنبورداری، پرور -

  مدرن سازی واادهای دامداری روستایی -

 ایجاد  وشه تخصصی صنایع دستی -

 توسعه اماانات و  دمات یردشاری  -

 ایجاد و ساماندهی واادهای کاریاهی و کور   انای با محوریی زنان -
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 ساختار و سازمان فضائی هدف )نقشه(-88
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 فعالیت ها و سرمایه  گذاری ها )متضمن تحقق وضعیت هدف(، پیوست سند. فهرست –ج 

 فعالیی ها شامل تصنینات و مصوبات مقرراتی و اجرائی -1

طرح های سترمایه ی اری الویی بندی شدد در سطا بخش به تفای  ک اورزی، صنعتی و  دماتی، روستا،  -2

با تعییی ووردد بخش  صتتوصتتی )در صورت  مقیا   نلارد، دارای م تخصته کاروفرینی و ا تبار مورد نیاز

 اقتعا برای هر روستا دو طرح(

پروهد هتای  نرانی الویی بندی شتتتدد در ستتتطا بخش به تفای  محیطی، کالبدی، اجتنا ی و فرهنای،  -3

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

ستترمایه ی اری و پروهد های  نرانی تاایر ی ار اهنیی و جایااد روستتتا در بخش، در الویی بندی طرح های 

 باشد.

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

 و سایر منابع تامیی ا تبار منظور  واهد شد.

به شتترح  دمات برنامه و طرح : فیلد های اطظ اتی فعالیی ها، طرح ها و پروهد ها باید م تتتند  ۰مظاظه 

توستعه و ا تبارات مورد نیاز طرح های سرمایه ی اری و پروهد های  نرانی به رارروب بودجه های سنواتی 

 )به ما   سازمان مدیریی و برنامه ریزی استان( م تند باشد.

بارات مورد : فهرستتی فعالیی ها، طرح های ستترمایه ی اری، پروهد های  نرانی و جنعبندی ا ت ۷مظاظه 

)با ر ایی  4، جدول شتتتنارد 3، جدول شتتتنارد 2نیاز پروهد های  نرانی به ترتی  در قال  جدول شتتتنارد 

 ارائه  واهد شد.   ۰( و جدول شنارد 4مطال  منعاس در مظاظه 

 

 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -د

ان فعالیی می نناید. ت ایظت ایی ستازمان اجرائی ستند : ایی سازمان زیر نظر کنیته برنامه ریزی شهرست -1

ستازمان با پی تنهاد م ترک سازمان مدیریی و برنامه ریزی و ادارد کل بنیاد م ای انقظب اسظمی استان 

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

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

بخش ها با راهبری ادارد کل بنیاد م تای انقظب استظمی و با م تارکی دستااد های اجرائی مورد اهتنام 

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

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

)در رارروب معامیی مرتبط برنامه هفت ( و  14۵1در ستال  "د"و  "ب"بازناری ستند : بازناری بندهای  -3

 بصورت ساالنه انجام  واهد شد. " "بند 

: با پی تتنهاد م تتترک ستتازمان مدیریی و برنامه ریزی و ادارد کل بنیاد م تتای انقظب استتظمی  ۸مظاظه 

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

  نوان ت هیلاران اجرای سند استفادد  واهد شد..

 : نحوه مدیریت و اجرای طرح ) پیشنهادی مشاور (8د

کتی محقق در رارروب رویارد م تتار مرکزی ستتلطانیهمدیریی اجرای طرح توستتعه پایدار منظومه روستتتایی 

 واهد شتد. در ایی رویارد جامعه محلی و دستتااد های اجرایی در قال  سازمانی من ج  و یاپارره مدیریی پایدار 

 منظومه روستایی را بر  هدد  واهند داشی.   
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م تارکی روستاییان در امر مدیریی پایدار روستایی منظومه با توجه به رویاردهای پایداری طرح که م ارکی 

ای در تبییی کننددناپ یر و یتتروری استتی. زیرا جامعه محلی نقش تعیییلی از الزامات ون استتی، اجتنابجامعه مح

ها، طراها و تصتنی  ستازی داشتته و فرویند تحول و پی رفی در سطا روستاها با تظش و کوشش جوامع ستیاستی

ییری، م تتاظت و ریزی و تصتتنی محلی محقق  واهد شتتد. به  بارتی با اعتتور و م تتارکی مردم در فرویند برنامه 

 ها به درستی شناسایی شدد و برای رفع ونها اقدام  واهد شد. نارسایی

 

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

 یرکزمنحود اجرای طرح م کور بر مبنای رویارد م ارکتی استوار اسی از اینرو تعییی الاوی مدیریی منظومه 

داری ا -در افق طرح ب تیار یتروری و مه  اسی. در ایی راستا با توجه ایناه  نلارد طرح به لحاظ تق ینات سیاسی

شود. سا تار مدیریتی منظومه های در مقیا  بخش  واهد بود، الاوی مدیریی منظومه نیز در ایی ستطا تعییی می

توان به دو بخش ی در ویتتعیی فعلی را میاستت ستتلطانیهشتتهرستتتان  یمرکزکه منطبق بر بخش  مرکزیروستتتایی 

تریی مقام منظومه و بخش مح وب تق تی : الف( ستا تار دولتی منظومه ،که بخ دار به  نوان ننایندد دولی و  الی

شود که در ایی شتود. ب( ستا تار مردمی مدیریی منظومه که دهیار، شتورای روستتا و شورای بخش را شامل میمی

یف اجرایی و شتتورای بخش و روستتتا وظایف نظارتی دارند. بخ تتدار به  نوان ننایندد دولی زمینه دهیار  ندتا وظا

 شود. تواند به مدیریی منظومه کن  کند اشارد میوظایفی متعددی دارد که به بر ی از مهنتریی ونها که می

 ماموریی. اوزد در دولی  نومی سیاسی افظ

 محلی. اقتصاد و اجتنا ی اویاع پی رفی و بهبود در مراقبی

 .مدیریی محلی منظومه بر نظارت

 دامپروری (. و نظارت بر امرک اورزی) زرا ی و باغداری

 ت تتویق طریق از ون نظایر و باشتتااهها ، پارکها تاستتیس و فر ی راههای بویژد راهها ستتا تی بر نظارت

  ودیاری. به مردم

  یریه. جنعیی های و سازمانها به مربو  امور جریان ا ی و پی رفی در م ا ی ت ری  و مراقبی

مدیریی محلی )  وای اری و محلی امور در ونان م تتارکی و  ودیاری امر به یممرد ی غتر و ت تتویق

 مردم) جامعه محلی (. روستایی ( به

 اسظمی. شوراهای امور بر نظارت

 مربو . مصوبات پیایری و مقررد وظایف اجرای برای بخش ... و کنی یونها ، شوراها مرت  ت ایل

 دولی.  نومی سیاسی جهی در بخش دولتی دستااد های فعالیتهای کردن هناهنچ

 مقامات به استتتانداری طرف از ابظغی دستتتورالعنل های ا تت  بر نیاز مورد ا تبارات بروورد و بررستتی

 . مربوطه ا ابهای ناهداری و و ت لی  مقررات طبق مربوطه

که در واقع بخش مردمی مدیریی  مرکزیریی منظومه روستتتایی که بیان شتتد از دیار  ناصتتر مدی هنان طور

قانون وظایف شوراهای اسظمی،  ۷۵شتود، شورای بخش اسی که کارکرد نظارتی داشته و بر اسا  مادد مح توب می

 وظایف و ا تیارات ون به شرح  یل اسی:
دهای اجتنا ی، کنبوارائه طراها و پی تتتنهادهای اصتتتظای به م تتتاولیی اجرایی منطقه جهی رفع  

 بخش.فرهنای، وموزشی، اقتصادی،  نرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی

ارائه پاسخ اداکثر  مقامات اجرائی  یربط موظف به بررستی طراها و پی نهادهای م کور و -تبصترد   

مات مو د مقرر مرات  جهی انجام اقدا ظرف مدت دو ماد به شورا ه تند. در صورت  دم ارائه پاسخ در

 قانونی به اطظع مقامات مافو   واهد رسید.
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 ایجاد هناهنای الزم بیی شوراهای اسظمی روستاهای واقع در محدودد بخش. 

 نظارت بر شوراهای روستاها به منظور ر ایی وظایف قانونی. 

 روستا اسی.رسیدیی به امور  نرانی بخش که  ار  از ایطه ا تیارات و وظایف شورای 

که به هر دلیل فاقد شورای ف شتورای روستا در مزارع م تقل، ماانها و وبادیها و روستاهاییایفای وظای 

 باشند.روستا می

ک تتتاورزی، انل و نقل،  های  نرانیی اری در امور و برنامهت تتتویق مردم بته هنااری و ستتترمایه 

 م هبی بخش.بهداشی، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنای و

ربط جهی مراجع  یبررستتی و تنیید طرح های هادی روستتتاهای واقع در محدودد بخش و ارستتال به 

  تصوی  نهایی.

  نظارت بر ا ی اجراء مصوبات شورای اسظمی بخش 

  های  نرانی بخش.و پروهدنظارت و پیایری اجراء طراها   

ستا تار پی تنهادی مدیریی منظومه از دو بخش  مدیریی فرابخ تی و مدیریی منظومه ت تایل می شود که 

 دهند. ایی دو در ارتبا  متقابل باه  مدیریی یاپارره منظومه را شال می
 

 الف(: مدیریت فرابخشی

مدیریی یاپارره روستتتتایی و وجود ادارات و  های مدیریی روستتتتایی در ایران فقدانیای از مهنتریی رالش

کنند و از ان تتجام و ای  نل میهای مختلف د یل در امور روستتتایی ه تتی که به صتتورت بخ تتی و جزیردستتازمان

بخ تتتی تحی  نوان مدیریی  ،هناهنای الزم بر وردار نی تتتتند از اینرو در ستتتا تار پی تتتنهادی مدیریی منظومه

های د یل در م ایل روستایی را بر  هدد  واهد ه هناهنای بیی ادارات و سازمانفرابخ تی پی تنهاد شدد که وظیف

 شود.کاری ادارات در م ایل روستایی پی نهاد میداشی در واقع ایی بخش در جهی ا ف بروکراسی اداری و موازی

 ارکان و ترکیب مدیریت فرابخشی  

فرهنچ و ارشتتاد ، میراو فرهنای، منطقه ایوب ، جهادک تتاورزی، فرمانداری،  شتتورای برنامه ریزی استتتان

ستتتایر ادارات و ، ادارد کل محیط زی تتتی، ادارد وب و فایتتتظب، ادارد یاز، نیروی انتظتامی، راد و ترابری، استتتظمی

 های اجراییدستااد
 ب (: مدیریت منظومه

ی ارکی جامعه محلمدیریی  منظومه به منظور  نلیاتی کردن رویارد م ارکی از پاییی به باال و  هنچنیی م 

 ریزی، نظارت و اجرای طرح پی نهاد شدد و دارای ارکانی به شرح زیر اسی.در امر برنامه

 شتتورای  الی مدیریی منظومه،  ارکان مدیریی منظومه شتتامل مدیر یا رئیس شتتورای منظومه ،

 می شود. دبیر انه، شورای اجرایی

 ترکیب ارکان منظومه

تریی مقام دولتی بخش ی مدیریی اجرایی منظومه،  بخ دار به  نوان  الیمدیر منظومه: در ستا تار پی نهاد

به  نوان مدیر منظومه تعییی شتتدد استتی که ایی مویتتوع به دلیل وظایف  اتی ون و هنچنیی ااکنیی ایی نهاد بر 

 های دولتی در مقیا  بخش و در راستای مدیریی هناهنچ و یاپارره پی نهاد یردیدد اسی. سایر اریان

ورای  الی مدیریی منظومه: در رارت پی تنهادی با توجه به وظایف متعدد و متنوع بخ داری جهی تنرکز شت

شتود نهاد/سازمانی تحی  نوان سازمان مدیریی منظومه ایجاد یردد که وظایف و بر اجرای طرح م کور پی تنهاد می

 های ون صرفا مرتبط با اجرای طرح  واهد بود.  م وولیی

http://parliran.ir/neweditor/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn102
http://parliran.ir/neweditor/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn102
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استتظمی ی  نفر از ا عتتای شتتورای  دهیار یا  ا عتتای ایی شتتورا مت تتال از شتتورای بخش و شتتورای اجرایی:

 و ننایندیان جامعه محلی  واهد بود.  روستاهای منظومه 
در سا تار پی نهادی اعور دائ  ننایندد جامعه محلی ) به  نوان ننایندیان مردم( با توجه به اعور بخ دار، 

ریزی و مدیریی شتتود جامعه محلی ) مردم ( اعتتور  ود را در برنامها ث می، ب دهیارانا عتتای شتتورای بخش و 

تر انجام ییرد. در ستتا تار پی تتنهادی شتتورای اجرایی، منظومه اا تتا  کردد و در نتیجه فرویند اجرای طرح ستتریع

 ای را بر هدد دارند:ییری/ تصنی  سازی به سه بخش تق ی  شدد که هر ی  وظیفه ویژدتصنی 

ر ریزی، هناهنای را دییری اسی که وظایف برنامهریزی یای از ارکان شورای تصنی ریزی: بخش  برنامهبرنامه

 ها، پیایری کارهای مربو  به طرح و غیرد را  هدد دار  واهد بود. صوص جل ات، دریافی یزارشات، بازدید

یی شدد برای اجرایی شدن نیاز به تامیی تدو مرکزی سلطانیههایی که در طرح منظومه روستایی پروهد گذاری:سرمایه

های تدویی شدد و اتی بررسی پی نهادات ی اری م وولیی ج ب سرمایه برای پروهدا تبار دارند که بخش سرمایه

 ی اری را بر  هدد  واهد داشی.جدید سرمایه

فعالیتهای  نرانی و  یای دیار از ارکان شورای اجرایی، بخش  نران و نظارت اسی که م وولیی عمران و نظارت:

 بر  هدد ایی ق نی  واهد بود. مرکزینظارت طرح منظومه روستایی 

دبیر انه توستعه پایدار منظومه: دبیر انه توستعه پایدار منظومه به ریاستتی بخ دار در بخ داری ت ایل می 

 شود.
 هناهای و  وااد اطظع رسانی و، مرکز اطظ ات منظومه ،  رئیس دبیر انه سا تار دبیر انه شامل

 پ تیبانی اداری منظومه،  واهد بود.

تواند به شیود های  یل های م کور میهنچنیی الزم به  کر اسی که تامیی نیروی کارشناسی برای ق نی

 انجام شود: 

 های دولتی.الف( استفادد از بدنه کارشناسی سازمان

 ب( ج ب نیروی کارشناسی به صورت م تقل توسط شورای اجرایی.

 

 ارکت جامعه محلیمش -

، م ارکی جامعه محلی اسی. ایی مرکزییای از مهنتریی رکی ستا تار مدیریی پی نهادی منظومه روستایی 

ای در توستتتعه پایدار منظومه ایفا نناید بطوریاه شتتتناستتتایی م تتتائل و تواند نقش ویژدرکی از مدیریی منظومه می

زی ریتواند به برنامهرات ونها در زمینه توستتعه منظومه میها از طریق جامعه محلی و دریافی نظم تتاظت ستتاونتااد

تواند در اشاال مختلف ها کن  نناید. از اینرو م تارکی جامعه محلی میها و پروهدبینانه و  نلیاتی شتدن طرحواقع

به  ماهه( و هنچنیی استتتفادد از ونها 2یا  1های زمانی م تتخص )از جنله ت تتایل جل تتات با جامعه محلی در بازد

 نوان بازوی اطظ اتی مدیریی منظومه در جهی شتناستایی م تایل و م تاظت صتورت ییرد. ا عای جامعه محلی 

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

، ننایندد جامعه زار ان، ارانننایندد جامعه باغد، ستتتفیدانننایندد جامعه ریش، ننایندد شتتتورا، دهیتار

، ننایندد جامعه فعاالن صتتنایع دستتتی، ننایندد جامعه ستتلف  ران میود و محصتتوالت زرا ی و باغی

، ننایندد جامعه دان تتتجویان، ننایندد جوانان، ننایندد جامعه زنان، ننتاینتدد جامعه صتتتنایع کاریاهی

ایندد جامعه معلوالن یا افراد دارای نن، ننتاینتدد جتامعه کارکنان اداری، ننتاینتدد جتامعته محصتتتلیی

 های  اص.بیناری
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 مرکزی سلطانیهساختار 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

ساایر ادارا  و دساتگااه های 

 شهرستان سلطانیه یاجرای

 

 مدیریت واحد ) یکپارچه ( منظومه

 مدیریت محلی مدیریت فرابخشی

مدیریت اجرایی منظومه 

 روستایی مرکزی سلطانیه

 برنامه ریزی

 سرمایه گذاری

 نظار  و عمران

مشارکت جامعه 

 محلی
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 های روستائی :: فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه 1جدول شماره 

 ردیف
 عنوان فعالیت

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

1 
سازماندهی اجتنا ی ت ال های محلی جهی اجرای پروهد های اشتغالزایی روستایی و توسعه پایدار 

تحی  منظومه های روستایی )ایجاد مرکز مدیریی و ساماندهی محلی در مرکز بخش  با اوزد نفو 

 پوشش تنامی روستاهای منظومه (

  سازمان های مردم نهاد/ فرمانداری / بخ داری

2 
وموزشی، کاریاههای م ارکتی، ن  ی های تبادل اطظ ات و وشنایی با پروهد های اجرایی  نیازسنجی

 پایدار منظومه و اشتغالزایی روستایی توسعه
  سازمان های مردم نهاد/ فرمانداری / بخ داری

  سازمان جهادک اورزی، سازمان صنایع و معادن و تجارت  هیل در فرویند ا   مجوز های مرتبط با ایجاد کاریاد های تولیدی و صنعتی کور ت 3

4 
که  اقتصادی کاربریهای ایجاد جهی  ک اورزی جهاد سوی از شدد ایجاد ت هیل در محدودیتهای

 ه تند ابنیه سا ی نیازمند
  ک اورزی جهاد سازمان

۰ 
م اظت مربو   و ت هیل فرویند پردا ی ت هیظت و وام بانای به متقاییان روستایی و رفع محدودیی

 .) ... و بازپردا ی نحود یامی،( به ون
  م ای بان  ک اورزی بان 

 مجوز ت هیل صدور طریق از شهری و روستایی بیی های راد ااداو طریق از فیزیای پیوندهای تقویی ۰

 - یردشاری و دستی فرهنای،صنایع میراو کل ادارد

 نقل و انل و راهداری کل ادارد،  طبیعی منابع کل ادارد

 ای جادد
 

 تعییی تالیف ارایی موقوفه  ۷
اوقاف و امور  یریه و موقوفه مربوطه، بنیاد م ای  ادارد

 انقظب اسظمی
 

۸ 
ها با ر ایی یوابط  محدودییرفع ه تند،   طبیعی منابع ادارد که تحی مدیریی روستاها اطراف ارایی

 دامداری و ک اورزی های فعالیی در استفادد برای و الزامات
  طبیعی منابع کل ادارد

۹ 
دریافی ارزش افزودد از معادن واقع در محدودد منظومه و هزینه کرد ون در سطا روستا و بخش زیر 

 یاراننظر کاریروهی مت ال از ننایندیان فرمانداری، بخ داری و تعاونی ده
  سازمان صنعی، معدن و تجارت

 ات ناظر به ال و فصل م ائل و م اظتفعالیی های ناظر به تصنینات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینه ساز / پ تیبان طرح های سرمایه ی اری و پروهد های  نرانی، شامل اقدام -1



 2۰ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخش مرکزی شهرستان سلطانیه

 

 غالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشت 9جدول شماره  -8

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 1طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 0بخش 

کد دستگاه 

 1مرتبط  اجرائی

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

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

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

1 
کاریاهی ب ته بندی ابوبات  با محوریی  انای و  یایجاد واادها

 وااد (  1۰زنان روستایی ) 
۷۰۵۵ 4۰ 

، ، ویرسنبل وباد

ا یی وباد، 

 النای، بوییی

 - جهادک اورزی اولویی دوم  یر  ک اورزی  رد/ روستا

2 
وموزش شیود های نویی و بهداشتی ب ته بندی و  ریه محصول به 

 جامعه روستایی با محوریی زنان
2۰۵  

، وباد، ویر سنبل

ا یی وباد، 

 النای، بوییی

 متوسط/

 ده تان
 - جهاد ک اورزی الویی اول بله ک اورزی

 ، ویرسنبل وباد 12 4۰۵۵ ایجاد مرکز جنع ووری و بازاریابی محصوالت )ابوبات ( 3
 کظن/

 بخش
 الویی اول بله ک اورزی

سازمان جهاد 

  -ک اورزی
- 

 ۹ 4۰۵۵ ایجاد کاریاد بوجاری ابوبات 4
النای، ا یی 

 ،ویروباد
 - جهادک اورزی اولویی دوم  یر  ک اورزی  رد/ روستا

۰ 
 2نی واادبازاریابی و فروش محصول )ایجاد شترکی  دمات پ تیبا

 (وااد
 ، ویرسنبل وباد ۰ 2۵۵۵

کظن / 

 بخش
 الویی اول بله ک اورزی

سازمان جهاد 

 ک اورزی
- 



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

  

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

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی طرح 

1 

کد 

کارآفرین 

محوری 

9 

الویت 

طرح 

در 

ح سط

 0بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

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

 2۰ 1۵۵۵۵ ایجاد واادهای پرورش مرغ بومی ۰

دوسناان، اسدوباد، 

ترکاندد، ر نه سار، 

قیاسیه، ارجیی، اولنچ، 

رر درد، طهناس  وباد، 

  با  وباد، کبودینبد

 بله ک اورزی کظن / بخش
الویی 

 اول

سازمان 

 جهادک اورزی
- 

۷ 
ایجتاد وااتدهتای  انای و مجتنع های کور  

 پرورش قارچ یلخانه ای تولید و
  یر ک اورزی کظن/بخش کبودینبد، وی  ۸ 2۵۵

اولویی 

 دوم

سازمان 

 جهادک اورزی
- 

۸ 
ایجاد مجتنع های کور  یلخانه ای) صتتتیفی  

 جات (
1۷۰۵۵ 3۵ 

ا یی وباد، قیاسیه، 

اد، سنبل وبالنای، بوییی، 

 ویر

  یر ک اورزی  کظن / بخش
الویی 

 اول

سازمان 

 جهادک اورزی
- 

  یر ک اورزی  کظن / بخش سلطانیه ۰  2۵۵۵۵  ووری و بازاریابی محصولمرکز جنع  ۹
الویی 

 اول

سازمان 

 جهادک اورزی
- 

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

 2۵ ۰۵۵۵ ایجاد کاریاد تولید الب ه )  یاطی ( 1۵
کبودینبد، ویر، اولنچ، 

 ترکاندد، ا یی وباد

فراکظن/شهرستان 

 و استان

صنعی و معدن و 

 تجارت
 بله

الویی 

 دوم

سازمان صنعی 

 معدن و تجارت
- 
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 )دنباله(ایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی: فهرست طرح های سرم 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 1طرح 

کد 

کارآفرین 

محوری 

9 

طرح  الویت

در سطح 

 0بخش 

کد دستگاه 

اجرائی مرتبط 

1 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

11 
ایجاد کاریاد تولید محصتوالت لبنی ) پنیر سنتی 

) 
 متوسط/ده تان ویر، سنبل وباد، بوییی  2 1۵۵۵

صنعی ) با الویی 

صنایع تبدیلی و 

 تانیلی( و معدن

 الویی دوم بله

سازمان 

صنعی معدن 

 رتو تجا

- 

12 
ایجتاد بناتاد هتای  جنع ووری شتتتیر واادهای 

 دامداری  انای
 الویی اول بله ک اورزی متوسط/ده تان بویییی ، ویر 12 ۸۵۵۵

سازمان 

 جهادک اورزی
- 

13 
ایجاد کاریاد های  انای ب تتتته بندی و فرووری 

 ییاهان دارویی
 الویی دوم  یر ک اورزی  کظن / بخش بویییواالیش،  12 ۹۵۵

مان ساز

 جهادک اورزی
- 

14 

ایجاد واادهای کور  صتتنایع تبدیلی و تانیلی 

در زمینه فرووری ستتی  زمینی ) ریپس و ستتایر 

 فرووردد ها (

 متوسط/ ده تان سلطانیه )شهرک صنعتی( 3 1۵۵۵

صنعی ) با الویی 

صنایع تبدیلی و 

 تانیلی( و معدن

 الویی دوم بله

سازمان 

صنعی معدن 

 و تجارت

- 

 الویی اول  یر ک اورزی  کظن / بخش ، ویر، بویییترکاندد 2۵ 31 پ   و تابش اریاد رنارزیایجاد ک 1۰
سازمان 

 جهادک اورزی
 

 راهبرد: توسعه زنجیره دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن 

 برنامه اقدام ) پیشران (: ایجاد و مدرن سازی واحدهای دامداری روستایی   

  1۵۵۵ )اف اری(اصظح نژاد دام سب   1۰

 لی وباد، النای، م   
وباد، ارجیی، طهناس  وباد، 
قلعه، اولنچ، رر درد، 
 با  وباد، ا یی وباد، 
ویر، واالیش، دوسناان، 
سلطانیه، بوییی، ق ظ ، 

 سنبل وباد، 

 الویی دوم  بله ک اورزی متوسط/ده تان
سازمان 

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

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
مورد 

 نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع 
 8عملکردی  

 1کد موضوعی طرح 

کد 
کارآفرین 
محوری 

9 

الویت 
ح در طر

سطح 
 0بخش 

کد دستگاه اجرائی 
 1مرتبط 

 توضیح
 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

1۷ 
ستتتامتاندهی و  مدرن ستتتازی واادهای 

 دامداری روستایی در مقیا   انای
۰۵۵۵ 1۰ 

 2۵تنامی روستاهای با بیش از 
  انوار

 - سازمان جهادک اورزی الویی دوم  بله ک اورزی متوسط/ده تان

 مند سازی جامعه محلی با محوریت زنان برای مشارکت فعال در توسعه پایدار روستاییراهبرد: توان 
 برنامه اقدام : ایجاد خوشه تخصصی صنایع دستی 

1۸ 
ایجاد و فعال سازی صنایع دستی  انای و 

وااد  ۷۵بومی) یلی  بتافی، قالی بافی ( ) 
  انای (

1۵۰۵۵۵ ۷۵ 

محور ستتنبل وباد، واالیش، ا تتیی 
 ی و دوسناان وباد، بویی

محور ویر، قیاستتتیه، اولنچ، ارجیی، 
ترکاندد، ر تتنه سار، ندیروباد، رر 

 درد، طهناس  وباد

 اولویی دوم بله  صنعی متوسط / ده تان
 صنعی،  -جهادک اورزی

 معدن تجارت
- 

1۹ 
 ایجاد مرکز وموزش صنایع دستی

 
 ویر، بوییی  1۵ 3۵۵۵

فراکظن/شهرستان و 
 استان

صنایع صنعی ) با الویی 
 تبدیلی و تانیلی( و معدن

 الویی اول بله
سازمان صنعی معدن و 

 تجارت
- 

2۵ 
ایجاد بنااد تنمیی مواد اولیه و  ام ، جنع 
 ووری، بازاریابی و  ریه مصنو ات دستی

 ویر، بوییی ۰ 3۵۵۵
فراکظن/شهرستان و 

 استان
صنعی ) با الویی صنایع 
 تبدیلی و تانیلی( و معدن

 الویی اول بله
زمان صنعی معدن و سا

 تجارت
- 

21 
ایجاد رشته های جدید وموزشی در 
مدار  کار و دانش شهر سلطانیه 
 )ییاهان دارویی، ک اورزی و...(

 الویی دوم بله وموزش فراکظن/شهرستان شهر سلطانیه  
ادارد کل وموزش و 

 پرورش
 

22 
وموزش جامعه محلی و ت هیلاری 

نحود  تواننندسازی افراد و اجتنا ی برای
 استفادد از قابلیی ها و اماانات موجود

 الویی اول  یر وموزش متوسط / ده تان تنام روستاها ۰ 1۵۰۵
ادارد کل کار، رفاد و 
 تامیی اجتنا ی

 



 2۹ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخش مرکزی شهرستان سلطانیه

 

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

 عنوان طرح ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

 8کد شعاع عملکردی  
کد 

موضوعی 
 1طرح 

کد 
کارآفرین 

  9محوری

الویت طرح 
در سطح 

 0بخش 

کد دستگاه اجرائی مرتبط 
1 

 توضیح
 1دارد 

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

23 
 ایجاد و تجهیز اقامتااد های بوم یردی

 وااد ( ۷) 
1۷۰۵۵ 21 

محور شتتنال شتتر  ) بوییی، 
 دوسناان(

 محور یردشتتاری جنوب غربی 
 ،استتتدوباد، ، ستتتنبل وباد)ویر

 (رپدرد  قیاسیه،

فرا کظن شهرستان و 
 باالتر

 الویی اول بله یردشاری
ادارد کل میراو فرهنای، 
 صنایع دستی و یردشاری

- 

 راهبرد:  توسعه سازمان یافته گردشگری روستایی 
  توسعه زیرساخت ها، امکانات و خدمات پشتیبان گردشگری1برنامه اقدام : 

24 
ندهی و اصظح ورودی شهر سلطانیه با تاکید بر ساما

 شهرستان)مطالعه( النان های
4۵۵۵  

ورودی شتتهر ستتلطانیه )محور 
 (زنجان – ابهر

فرا کظن شهرستان و 
 باالتر

 الویی اول  یردشاری

شهرداری سلطانیه، ادارد کل 
میراو فرهنای، صنایع 

ادارد -دستی و یردشاری
 کل راد و ترابری

 

2۰ 
رفاهی یردشاری  –ا ی های  نومی ایجاد زیرس

 )ایجاد سایی یردشاری(
۰۵۵۵  

ستتتنبل وباد، رپدرد، ترکاندد، 
 قلعه، بوییی

فرا کظن شهرستان و 
 باالتر

 الویی اول بله یردشاری
ادارد کل میراو فرهنای، 
 صنایع دستی و یردشاری

- 

 ویر 3۵ 1۵۵۵۵ ایجاد مجتنع یردشاری 2۰
فرا کظن شهرستان و 

 باالتر
 الویی اول بله شارییرد

ادارد کل میراو فرهنای، 
 صنایع دستی و یردشاری

 

2۷ 
ایجاد رستوران های محلی و واادهای ارائه غ ای 

  انای و فرووردد های بومی
 وااد( ۰)

 ویر، سنبل وباد، رپدرد، قلعه 1۰ 4۵۵۵
فرا کظن شهرستان و 

 باالتر
 الویی اول بله یردشاری

ادارد کل میراو فرهنای، 
 یع دستی و یردشاریصنا

- 

2۸ 
ایجاد اورهانس جادد ای در فواصل مناس   وشه های 

 یردشاری
 وااد( 2) 

 سنبل وباد 4 2۰۵۵
فرا کظن شهرستان و 

 باالتر
 الویی اول بله یردشاری

ادارد کل میراو فرهنای، 
 صنایع دستی و یردشاری

- 

2۹ 
 تجهیز مراکز بهداشتی برای ارائه  دمات اورهان ی 

 د(واا 2)
 الویی اول بله یردشاری فرا کظن شهرستان و باالتر سنبل وبادویر و   ۰  4۵۵۵

ادارد کل میراو فرهنای، 
 صنایع دستی و یردشاری

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

 عنوان طرح ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 میلیون ریال

 میزان

 اشتغال نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 1طرح 

کد 

کارآفرین 

محوری 

9 

الویت طرح 

در سطح 

 0بخش 

کد دستگاه 

 1اجرائی مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

3۵ 
مات توری تی مدرن برای ایجاد واادهای  د

بازاریابی فروش تور و  تور یردانی و تبلیغات 
 )در مقیا  ملی و محلی(

 سلطانیه 1۵ ۰۵۵
فرا کظن شهرستان 

 و باالتر
 الویی اول بله یردشاری

ادارد کل میراو 
فرهنای، صنایع 
 دستی و یردشاری

- 

31 
ااداو فروشااد های  ریه محصوالت 

 وااد ( 3)محلی، فرهنای، صنایع دستی 
 ویر،  بوییی و قلعه ۰ 3۵۵۵

فرا کظن شهرستان 
 و باالتر

 الویی اول بله یردشاری
ادارد کل میراو 
فرهنای، صنایع 
 دستی و یردشاری

- 

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

  4۵۸۵۵ اصظح و نوسازی باغات 32

رر درد، ندیروباد، کبود 

ینبد، اسدوباد، ر نه 

 ،ویر، قیاسیهسار

متوسط / 

 ده تان
 الویی اول  یر ک اورزی

سازمان 

 جهادک اورزی
 

 راهبرد: توسعه کشاورزی 
  برنامه اقدام ) پیشران (: توسعه زنجیره فعالیت های زنبورداری 

33 
ایجتاد و توستتتعته وااتدهتای فعتالیی 

 زنبورداری
4۵۵۵ 1۰ 

د، اسدوباد، قیاسیه، رپدر

وی ، واالیش، ترکاندد، 

 دوسناان، بوییی

 الویی اول بله ک اورزی ط/ده تانسمتو
سازمان 

 جهادک اورزی
- 

 راهبرد: توسعه کشاورزی 
  برنامه اقدام ) پیشران (: توسعه زنجیره فعالیت های پرورش ماهی 

 الویی دوم  یر ک اورزی  کظن / بخش واالیش، دوسناان بوییی،  12 2۵۵۵ ااداو مزر ه پرورش ماهی 34
سازمان 

 جهادک اورزی
 

 



 31 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخش مرکزی شهرستان سلطانیه

 

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

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

شتغال ا

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد 

موضوعی 

 1طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 0بخش 

کد دستگاه 

اجرائی مرتبط 

1 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

3۰ 
 ارتقای شا ص بهرد بروری وب از طریق:

  نلیات اجرایی-وموزش ب -الف
  

تنام روستاهای 

 مرکزی بخش
      

 الف

 بریزاری کظ  های وموزشی و ترویجی در مویو ات زیر: -الف

 محصوالت رق  رییتغ-اصظح برنامه کود دهی)تغ یه(-وموزش توستعه یلخانه،

ن  یماشتتت ی،یزم هیته یزمان کاشتتتی، نحو هبهبود مدیریی های زرا ی )-

 شنا ی مصارف-(.و ..... های ناریبهرز، مبارزد با وفات  یکاشی، کنترل  ل فها

 ی زرا اتیاصظح  نل- کنترل ونها یبرا داتیانجام تنه ووب مصرفی  دیرمفیغ

 ظًمث ک ی ودیشت رییتغ- ک تی خیمثل اصتظح تار یوب مصترف کاهشی برا

 یها به سامانه یسنت یاز رو شهای)اریاصظح روش وب-یی ک تی ن تا یاجرا

مصتترف کود و  ییریمدبا اصتتظح  هنرادی اریاصتتظح رو ش وب-ی( اریوب یینو

 ادوات،  یمانند تنظ عاتیکاهش یتتتا یالزم برا داتیتتنه-ی زرا  اتیت نل

 جادیو ا یفروور یواادها جادیمناس ، ای بند اصتظح زمان برداشتی، ب تته

 دنیتا رس محصول از زمان برداشی عاتییاکاهش - تا مصترف دیتول ردیزنج

مخاطرات بخش  از ی  تارات ناش کودها و ییوب تو- مصترف کنندد بدستی

ی  راهاارهای مقابله با سترمازدیی محصوالت )استفادد از دمندد ها، ک تاورز

تغییر واریته و رق  محصتوالت، تغییر رهی  کوددهی،ایجاد بادشای ها و تقوی  

 وبیاری و ...(

1۵۰۵  

تنام روستاهای 

 بخش مرکزی

)پهنه بندی 

 جهاد ک اورزی(

 1الویی   یر ک اورزی کظن/بخش
سازمان 

 یجهادک اورز
 

 

  


