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مروری بر تجارب جهانی و ملی 
و

معرفی طرح توسعه منظومه روستایی

صدیقه حسینی حاصل

معاونت عمران روستایی

دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرحها

1397آبان ماه 



تجربیات جهانی

تجربیات داخلی

المیتجربیات بنیاد مسکن انقالب اس

ومه تعریف، مبانی و اهداف طرح توسعه منظ

روستایی

یشرح خدمات طرح توسعه منظومه روستای



 (1991)لیدر برنامه -سیاست توسعه روستایی اتحادیه اروپا

 کشاورزی برتوسعه تأکید -چین انداز روستایی چشم

 توسعه روستایی یونان برنامه(RDP)

 آلمانطرح جدید توسعه روستایی فدرال

چشم انداز توسعه روستایی اتریش

 اندونزیچشم انداز توسعه روستایی

 مالزی چشم انداز توسعه روستایی

چشم انداز راهبردی توسعه روستایی گرجستان

 هند چشم انداز توسعه روستایی

 ترکیه روستایی مناطق چشم انداز

تجربیات جهانی



سیاست توسعه روستایی اتحادیه اروپا
(1991)برنامه لیدر 

ذب و بهبود پتانسیل توسعه نواحی روستایی با ج

بکارگیری مهارتها و ابتکارات محلی



(راهبرد اتحادیه اروپابرای توسعه روستایی)ویژگیهای برنامه لیدر

گی این طرح به عنوان بخشی از همبست

یهای سیاسی اتحادیه اروپا برای راهنمائ

.تعمومی کشاورزی کمیسیون اروپاس

(19949-1991)مرحله اول 

(1999-1995)مرحله دوم

این طرح فرصتهای جدیدی 

تقاضا گردشگری روستایی، افزایش:شامل

بهبود برای محصوالت محلی، تقاضا برای

رشد جمعیت کیفیت زندگی، بازنشستگی و

.در نظر گرفته شده است

ویژگیهای کلیدی اصول پیاده سازیهدف

ترسیب کربنپروژه بین المللی 

(ه مبناناحی)استراتژی توسعه محلی

رویکرد جزء به کل

 گروههای اقدام محلی(LIG)

برانگیزنده ابتکار

اقدامات یکپارچه و چند بخشی

شبکه بندی

همکاری

ظرفیت سازی

گردآوری بازیگران محلی

 تحلیل قلمروی سرمایه های

سرزمینی

ارات موجودشناسایی فعالیتها یا ابتک

ایجاد رابطه و همکاری



چشم انداز روستایی چین
تأکید برتوسعه کشاورزی



چشم انداز روستایی چین

کشاورزی چینتوسعه 

مسائل اصول توسعه کشاورزیهدف اصلی

ترسیب کربنپروژه بین المللی 

نیزیرزمیآبمنابعسطحکاهش

،(افتمتر3ساالنه)

 مسئله امنیت

(جمعیت%25زمین،%11)غذایی

ناطقمبیندرآمدوتوسعهاختالف

روستاییوشهری

اراضیمتوسطبودنکوچک

زراعی

و...

تاییتوسعه فراگیر و متعادل روس

تأمین امنیت غذایی پایدار

و الحاق به سازمان تجارت جهانی

آزادسازی تدریجی تجارت 

کشاورزی

 افزایش درآمد و سطح زندگی

کشاورزان

یطیتأکید به مالحظات زیست مح



(RDP)برنامه توسعه روستایی یونان 

عه روستاییارتقاء زیستی ورقابت پذیری کشاورزی، حفاظت و ارتقای اکوسیستمها، و توس

(2014-2020)



(RDP)برنامه توسعه روستایی یونان 

یبراگذاریسرمایهازحمایت

سازی؛مدرنیزهوبازسازی

ایفعالیتهبرایمالیحمایت

وعلمی؛وابتکاری

ازمحلیتوسعهازحمایت

محلیاقدامهایگروهطریق

.لیدر

اولویتهای توسعه روستایی اصول توسعه کشاورزیهدف اصلی

ترسیب کربنپروژه بین المللی 

کشاورزیدرابتکارودانشانتقال،

روستایی،نواحیوجنگلداری

وکشاورزیبخشپذیریرقابت

پایدار،جنگلداری

وفراوری)غذاییزنجیرهدهیسازمان

ویستیبهزکشاورزی،محصوالتبازاریابی

؛(کشاورزیدرریسکمدیریت

،تمهایاکوسیسارتقایوحفاظتبازسازی

جنگلداری؛وکشاورزیبامرتبط

هوا؛وآبومنابعکارائی

احینودرمحلیتوسعهواجتماعیشمول

.روستایی

یپذیررقابتوزیستیارتقای

کشاورزی؛

ها؛اکوسیستمارتقایوحفاظت

نواحیدرتوسعهسطحافزایش

.روستایی



طرح جدید توسعه روستایی فدرال آلمان

مناطق روستایی جذاب، زیست پذیر و پویاحفظ 
(2014)



طرح جدید توسعه روستایی فدرال آلمان
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 پروژه های مدل و نمایش با هدف
اری توسعه راهبردها و راهکارهای ابتک

ی؛و آینده نگر مسائل خاص روستای

پروژه مدل رونق روستایی در مناطق
؛(کارآفرینان حوزه کشاورزی)محروم 

ده نگر و رقابت برای پیشبرد تفکرآین
مان پیشرفت در مناطق روستایی ساز

یافته؛
رل انتقال دانش و پژوهش برای کنت

سرمایه گذاری و بهبود برنامه های
.توسعه روستایی

ایجاد و حفظ مناطق روستایی جذاب ،
زیست پذیر و پویا

ن فقدان سرمایه گذاری و درآمد پایی
مشاغل روستایی؛

 جوانان بویژه جمعیت مهاجرت
روستایی؛

سالمندی روستاها؛
به دسترسی درحال نزول روستائیان

خدمات اساسی؛
فقدان درامدهای مالیاتی.

مؤلفه های اصلی  هدف طرح مسائل روستایی



طرحهای مشارکت محور تجارب داخلی 
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پروژه بین المللی ترسیب کربن

طرح توسعه منطقه ای سلسله

الگوی برنامه ریزی مشارکتی درحوزه لپویی

طرح مدیریت آب و خاک حبله رود

یمانطرح جامع احیاء و توسعه منطقه ای اندیکا، اللی ومسجد سل

طرح دهکده های گردشگری

 (طرح قلعه گنج)بنیاد علوی



ترسیب کربنپروژه بین المللی 

– 2003)فاز اول 2009) 

– 2010)فاز دوم 2014) 

میلیون دالر4/25: مجموع اعتبار دو فاز

37هزار هکتار در قالب 225:منطقه اجرایی

روستا



پروژه بین المللی ترسیب کربن

درکربنترسیبمدلارائه

نیمهوخشکمناطق

خشک

برنامه های طرح اهداف جهانی

ترسیب کربنپروژه بین المللی 

کارهایوکسبومشاغلطراحی

وکسبهایبرنامهتهیهوسبز

روستاییکار

وریزیبرنامهونیازسنجی

درآموزشیهایدورهبرگزاری

وبازاریابیکارآفرینی،زمینه

شغلیهایمهارت

وکاروکسبهایخوشهتشکیل

کاروکسبهایبرنامهاجرای

بهبود شاخص توسعه انسانی

مردم منطقه 

 توانمند سازی گروه های

توسعه

اهداف منطقه ای طرح



چارچوب تدوین  برنامه توسعه روستا و حوزه طرح ترسیب کربن

ارزیابی مشارکتی روستا و 
تدوین گزارش مطالعه 
5مشارکتی بر اساس مدل 

سرمایه

انجام مطالعات پایه و سنتز 
مطالعات با روش همسویی 

برنامه ها

یه بررسی مطالعات پیشین و ته
خالصه گزارش

تشکیل تعاونی 
توسعه

تشکیل صندوق 
توسعه روستا

تشکیل کمیته توسعه 
روستا

تا تدوین برنامه توسعه روس
بر اساس دستورالعمل دفتر 

یتوسعه روستایی استاندار

تدوین برنامه توسعه حوزه
ر بر اساس دستورالعمل دفت

برنامه و بودجه استانداری

تهیه برنامه منابع 
طبیعی و محیط 

زیست

امکان سنجی فرصت 
های شغلی و تهیه 

برنامه کسب و کار و 
زمعیشت پایدار و سب

اخذ برنامه های دستگاه ها و 
سازمان ها

تهیه برنامه توسعه 
عمرانی روستا در 
قالب طرح هادی

تهیه برنامه 
آموزشی برای 
ظرفیت سازی 
سایر برنامه ها

شورای برنامه 
ریزی شهرستان

کارگروه 
توسعه

اسناد باالدستی و سند توسعه 
شهرستان

آمایش )تعیین کاربری اراضی 
(سرزمین



توسعهطرح جامع احیا و 

منطقه اندیکا، اللی و منطقه عشایری مسجد سلیمان 
(1387)خوزستان استان در 
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استان خوزستاندر منطقه اندیکا، اللی و منطقه عشایری مسجد سلیمان توسعه طرح جامع احیا و 
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در قالب طرح جامع احیاء وتوسعه 
ید اندیکا،اللی و مسجد سلیمان جمعاًبا

پروژه در نقاط مختلف به مرحله 383
اجرا در آید؛

پروژه در 137پروژه در اندیکا، 197)
.پروژه در مسجد سلیمان49اللی و 

 ز مدیر کل عملیات ا)بنیاد برکت
طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت 

؛(امام ره

 ؛(مدیریت منطقه ای )استانداری

 14)دستگاههای اجرایی استان
دستگاه اجرایی به عنوان مجری 

(.پروژه های مشخص

تعداد پروژه های اجرایی سازمان اجرایی طرح دستگاههای اجرایی دخیل



وییالگوی برنامه ریزی مشارکتی در حوزه لپ

(1380)



الگوی برنامه ریزی مشارکتی در حوزه لپویی 
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ایجاد )اعتماد به نفس در کار جمعی
(انگیزه

 فرآیند توانمند سازی محلی

 شناخت وضع موجود و جمع آوری داده
ها جهت تهیه ی برنامه 

تشکیل گروههای صنفی جهت تحلیل
زراعت،باغداری، دام و )هاداده 

طیور،آموزش و ترویج،منابع طبیعی و
(آبخیزداری ، صنعت و معدن

توافق جمعی

تعیین پروژه های اجرایی

دستاوردهای طرح فیاقدامات تشکیل گروههای صن مراحل مشارکت

ی در بهره گیری از دانش بوم: نخستفعالیت 
مستند سازی داده های وضع موجود

ایدستگاههکارشناسانمتعددهایجلسهراستاایندر
برایربهتجاین.شدتشکیلصنفیگروهاعضایبااجرایی

هایتحلیلبانیزآنهاوبودجالببسیاربومیگروههای
.نمودندمیترعینیکارشناسانبرایرامسائلبینانهواقع

ت تحلیل محدودیت ها و امکانا: فعالیت دوم
حوزه

ایگروههنمایندگانازگوناگونهایجلسهوکارگاههادر
شبخاستعدادهایومشکالتتاشدمیخواستهصنفی
وجزیهتبانیزکارشناسانهمچنینکنند،مطرحرامربوط
وادیاقتصاجتماعی،بخشتنگناهایواستعدادهاتحلیل،
.کردندمیمطرححاضرانبرایرامحیطی

تدوین راهبردها: فعالیت سوم
وکالناهدافگوناگون،هایجلسهطیابتدا

ور،کشتوسعهدرباالدستهایطرحبرنامهراهبردی
درحاضرینجهتشیرازشهرستانوفارساستان

آنانازخواهینظرباسپسوگردیدتشریحکارگاهها
درراهبردیاهدافمنطقه،ازآمدهبدستشناختو

ومحیطیاقتصادی،اجتماعی،مسایلیزمینه
.شدتنظیمحوزهزیربنایی

صنفیگروههاییاگروهآموزشوخودیاریافزایش

خالتدخودمنطقهمحلیبرنامهتهیهوگیریتصمیمدرکه

شتربیاجرایدستگاههایکارشناسانوشدهدادهمستقیم

.داشتندگریتسهیلوآموزشینقش

رنامهبتهیهدرگروههادرکارشناسان:گروهازفنیحمایت

ارایهودلیلبابلکهکننددفاعایویژههایپروژهازنباید

گروههایدانشومهارتسطحمیشدسعیفنیهایداده

.رودباالپیشنهادیهایپروژهتهیهجهتصنفی

دندبودستگاهاجراییکارشناسخودکهگروههادرکارشناسان

حلیممردممشارکتباهایبرنامهتدوینوتهیهدروسیلهبدین

بهرهنیزمناطقسایردرالگواینازوآموختهعملیمهارت

.میبرند



رودطرح مدیریت آب و خاک حبله 
( مللجمهوری اسالمی ایران و برنامه عمران سازمان دولت )

1377-1382



مدیریت آب و خاک حبله رودطرح 

اساسبررودحبلهآبخیزداریپروژه
مشارکتتحققامکانهدفدوآزمون

وآبحفاظتفرآینددرمردمنهادینه
بینهماهنگیتحققامکانوخاک

هتوسعمتولیسازمانهایمیانبخشی
برای،استگردیدهطراحیروستایی

روشازمشارکتاینتحقق
PRA(روستاییمشارکتیارزیابی)

.استشدهاستفاده

وزارت)راهبردیکمیته
برنامهوسازمانجهادکشاورزی

نیرو،سازمانوزارتونمایندگان
(FAOوUNDPوزیستمحیط

برنامه،سازمان)هماهنگیکمیته
نمایندگان،پروژهچهارمدیران
(زیستمحیطونیرووزارت

ملیدفتر
یتولیدامورمعاون)ارزیابیکمیته

مدیرانوبودجهبرنامهسازمان
(پروژه

(استانیسطوحدر)ایمنطقهدفاتر
در)ایمنطقههماهنگیکمیته

(استانیسطوح
در)اجراییهماهنگیجلسات

(شهرستانیسطوح

ومردممعیشتوزندگیسطحمطلوببهبود-
آبخیزحوزهدرساکنجامعهرفاهسطحارتقا

مردمنهادینهمشارکتتحققجهتدرتالش-
برنامهسطوحتمامدر
جامعهسازیتوانمندوسازیظرفیت-

کارآمدنظامهایسازماندهیجهتدرروستایی
پایدارتولید

هایسازمانبینوبخشیبینهماهنگیتحقق-
روستاییومردمدولتی

وارزشیابیپایشجهتمطلوبنظامایجاد-
اعیاجتم–اقتصادیوفنیدوبعددرفعالیتها

مردممشارکتبا
هبکمکبرایایپایهبررسیهایآوردنفراهم-

هیکپارچومدارانهمشارکتبرنامهسازیآماده
رودحبلهآبخیزحوزهدرپایدارتوسعه

برایاطالعاتیومطلوبکارانظامهایایجاد-
سعهتوومنابعساماندهیکارارزشیابیوپایش

وتخریبکاهشمنظوربه)اجتماعیوانسانی
(تهرفدستازطبیعیمنابعحیاتتجدیدنیز

مشارکتتحققبراینمونههایپروژهتهیه-
–اجتماعیتوسعهفرآینددرمحلیجامعه

کشورکلاقتصادی

سازمان کاری مرحله اول اهداف فرعی هدف



زداییمطالعات پروژه بیابان -ب

کشاورزیمطالعات پروژه آبیاری -ج



آموخته ها
واقابلیتهازاستفادهوانسانیمنابعکردنتوانمندواستانسانیمنابعتوسعهاصلیمحور

بالبه دنرامتعادلومتوازنتوسعهیکوحلرامشکالتمی تواندعظیم،سرمایهاینتوانمندیهای

.باشدداشته

می باشدموفقیتاولیهشرطپروژهدست اندرکارانقلبیاعتقاد.

استاعتبارتخصیصازمهمترمعتبرمتخصصنیروی.

گرفتفراراآنهابومیدانشبایدوهستندمعلمروستائیان.

استروستاییتوسعهرمزروستاییزنانتوانمندسازی.

استپایداروموثر،باالبهپائینتصمیم گیری.

استطبیعیمنابعحفظالزمه،جامع نگررویکرد.

استطبیعیمنابعاهدافتامین کنندهومحرومینمشکل گشایکوتاه مدتوکموام های.
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مسایل و چالشهای سکونتگاههای روستایی

ای برای رویکردهای نقطه ای به نظام سکونتگاهی و بی توجهی به رویکردهای پهنه ای و شبکه•

ایجاد هم افزایی و تکمیل کنندگی در محیط محلی؛

؛ساختار اقتصادی محلی ضعیف و فقدان تکمیل کنندگی عملکردی•

روستایی؛اقتصادی و کالبدی نواحی-ضعف زیرساخت های مرتبط با توسعه فعالیتهای اجتماعی•

محیط زیست و چشم اندازهای طبیعی در محیط محلی؛ تخریب •

ر فرایند ضعف مشارکت جویی روستاییان و فقدان ظرفیت های نهادی برای ایجاد توانمندسازی د•

ر؛تغییرات شدید کاربری اراضی کشاورزی در برخی نواحی روستایی کشوبرنامه ریزی؛

شهری؛-نابرابری و عدم توازن در برخورداری سکونتگاههای روستا•

نطقه ای؛بی نظمی  در آرایش فضایی سکونتگاه ها و نابرابری و بی عدالتی در سطوح محلی و م•

نبود چارچوب مناسب مدیریت کارآمد توسعة پایدار در نواحی روستایی؛•

از هم گسیختگی اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی؛•

...و •



پیامد مسائل وچالش های سکونتگاههای روستایی

؛ملیتوسعهدرروستاهاپذیرینقشتضعیف-
روستایی؛فقرافزایشودرآمدسطحکاهش-
ساکنان؛براینامناسبایرویهوتوزیعیعدالت-
شهری؛-روستاهایمهاجرتروندتداوم-
؛شهرهاپیراموندرنشینیحاشیهگسترش-
غذایی؛امنیتکاهش-
...و-



مطالعاتی در بنیاد مسکن-نظریتجربیات 

PUT THE NAME OF YOUR COMPANY HERE

 (در مقابل تجمیع روستایی)روستاهای کشور سطح بندی

حمداستقرار بهینه روستاهای پراکنده استان کهگیلویه و بویر ا

ساماندهی فضایی روستاهای کشور

مکان گزینی و مکانیابی سکونتگاههای روستایی



جلد، 4تایی، ، معاونت عمران روساستقرار بهینة روستاهای پراکندة کهگیلویه و بویر احمدبنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
؛1373تهران، 

:بویراحمدوکهگیلویهاستانمطالعاتازاصلیهدف

بالفعلوبالقوهامکاناتاساسبرروستایی،نقاطبهینةمکانیابی»

ایجادروستاها،اجتماعیواقتصادیتوسعةبراینیازمورد

اینازکارآمدومنظمنسبتاشبکه ایومنطقیسلسله مراتبی

ریبهره گیوفضایی-مکانیشدیدنابرابریهایازبه دورسکونتگاهها،

اتامکانایجادوترغیبباهمراهاکولوژیک،-طبیعیامکاناتازمنطقی

«روستاییاشتغال

(.4، ص 1جلد )



جلد، 4تایی، ، معاونت عمران روساستقرار بهینة روستاهای پراکندة کهگیلویه و بویر احمدبنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
؛1373تهران، 

لی این ، وارسی علمی و عمکنار سایر مسایلدر مطالعات کهگیلویه و بویراحمد، در مسالة اصلی 

:کهواقعیت بود 

بویر شکل گیری روستاهای کوچک و پراکنده در بعضی مناطق کشور، از جمله کهگیلویه و-1

احمد، تحت تاثیر کدام عوامل و نیروها صورت می پذیرد؟ 

ردار شبکة سکونتگاهی در مقیاس کالن و خرد در این گونه مناطق از چه ویژگیهایی برخو-2

است؟ 

اهمیت این گونه روستاها در فعالیتهای تولیدی کشور کجاست؟-3

نیازهای خدماتی آنها کدام است؟ و باالخره، -4

ر سطح این گونه سکونتگاهها، شبکة سکونتگاهی را د"استقرار بهینه"چگونه می توان با -5

؟نمودمنطقه، نواحی، منظومه ها و مجموعه های روستایی ساماندهی 

(.4، ص 1جلد )



، سطح بندی روستاهای کشورمسکن انقالب اسالمی، بنیاد 
1375معاونت عمران روستایی، گزارش نهایی، تهران، 

میلان هرگونه راهبرد توسعة روستایی و از میان برداشتن یا تعدیل فاصللة موجلودثمربخشی 

-کانیعرصه های شهری و روستایی، منوط به سطح بندی روستاها براساس قابلیتها و امکانات م

”.استنظام سکونتگاهی یکپارچه و همسوفضایی و نیازهای آنها در قالب یک 

ارتباطدرریکدیگبامکملوبارزنحویبهکهمرکزیمکانهایازمراتبیسلسلهشبکهیکبرپایی
منظمالاتصطریقازبلکهباشد،شهریتوسعهبرنامه هایخدمتدرتنهانهمی تواندباشند،متقابل

بازاریابیترغیبوخدمات رسانیتسهیلهمچنینوشهریمراکزبهروستاییسکونتگاههای
رییانیزروستایی-شهریپیوندهایاصالحبهخدماتی،وکاالییمبادلهوکشاورزیمحصوالت

.رساند

معیاردمات،خارایهفضاییدامنهوکیفیتوکارکردها(شدنیا)بودنتخصصیبرمبنایبدین ترتیب،
هسهمی کوکارکردیجایگاهازبودخواهدعبارتمختلفسطوحدرمراکزازیکهرارزیابیاساسی

هنةپیککنندگانمصرفوتولیدکنندگاناساسینیازهایبرآوردندر(سطوحیا)نقاطازیکهر
.می گیرندعهدهبر....روستایی

(  گزارش نهایی، طرح مساله)





گ،هماهنیکپارچه،توسعةمنظوربهکهاستطرحیروستایی،منظومه توسعةطرح

البقدرمنظومه فضاییانتظامطریقازروستاییسکونتگاههایپایداروفراگیر

دوینتشهری-روستاییپیوندهایوروابطبرتاکیدباوناحیه ایومحلیشبکه های

طریقازمحلیحکمرواییترغیببرطرحاینمحتوایاین،برافزون.استشده

اقتصادی-اجتماعیکارآمدمناسباتوروابطفعالیتها،تقویتومردمیمشارکت

نظرازهموبین سکونتگاهیودرونی لحاظبههممنظومه،سکونتگاهیواحدهای

.می ورزدتاکیدمنظومه ایبینوبرونی

تعریف طرح

تایی،روسهایمنظومهتوسعهبهیابیدستمنظوربه،هاخروجیواصولبهتوجهباسنداین
.استبرخوردار«اجرایی-راهبردیماهیتی»از ماهیت طرح

منظومه های روستاییتوسعه طرح 



مادهوتوسعهپنجمبرنامةقانون194مادةحبنداساسبرروستاییمنظومهتوسعةطرح

سایرواستانآمایشطرحذیلدرتوسعه،ششمبرنامهقانونتفصیلیاسنادو27

نقطهطرحهایفرادستطرحجایگاه،به لحاظطرحاین.می شودتهیهفرادستطرحهای

قلمدادمنظومهسطحدر(موضوعیوموضعیازاعم)دیگرطرحهایوروستاییای

.می گردد

جایگاه طرح

.استخشبچندیایکسیاسیتقسیماتقلمروروستایی،منظومهتوسعهطرحمحدوده
محدوده 

مطالعاتی طرح



بریدتاکعوضدر[آمایشی]فضاییبرنامه ریزیفنونوروشهاازبهره گیریوفضاییپارادایمبهتوسل-

بخشی؛رویکرد

سیاسی؛-اقتصادیواجتماعی-فرهنگیابعادبهتوجهکناردرتوسعه،فضایی-کالبدیابعادبرتاکید-

ناحیه ای؛ومحلیهایشبکهتوسعةبرتاکیدوکشورسطحدرمنطقه ایوناحیه ایتنوعوتفاوتهابهتوجه-

ناحیه ای؛ومحلیشبکه هایتوسعةبرنامه ریزیدر(سیستمی)نظامواررویکردبرتاکید-

شهری؛-روستایییکپارچهتوسعةریزیبرنامهضرورتوشهرهاوروستاهامسایلپیوستگی-

درامه ریزیبرندرتقاضاهاونیازهاتبیینوموجودوضعمطالعةدرمشارکت جویانهفنونوشیوه هابرتاکید-

ناحیه ای؛ومحلیمقیاس

نظامدرکیهرجایگاهتبیینوشهریوروستاییسکونتگاههایبینفضاییکارتقسیمِبهویژهعنایت-

سکونتگاهی؛

ونهایکانوروستاییمراکزبینتولیدات،سرمایه،نوآوری،افراد،جریانجملهازمختلف،جریانهایاصالح-

شهری؛

قالبردشهری-روستاییپیوندهایتقویتبرتاکیدوشهرهاباروستاهاروابطاصالحراستایدرکوشش-

ناحیه ای؛ومحلیشبکه های

امورپیشبردوبرنامه ریزیدریکپارچگیضرورتورسمیدستگاههایونهادهانقشوجایگاهبهتوجه-

.توسعه ایوعمرانی

مبانی والزامات 
توسعه طرح 

های منظومه 
روستایی



پایداروسعهتفضاییریزیبرنامهاصولبرمبتنیروستاییمنظومهپیشرفتطرح،اصلیهدف(الف

.است

:استزیرشرحبهطرحفرعیاهداف(ب

محدود؛اکولوژیک-طبیعیمنابعازپایداروسازگاربرداریبهره

اجتماعی؛تعامالتشبکهتقویت

منظومه؛توسعهفراینددرذیمدخالنمشارکتتقویت

ملی؛وایمنطقهتوسعهباهمگراییوپیونددرمحلیاقتصادتقویت

؛(روستاوهرشبهیکپارچهنگاهبا)مجاورهایمنظومهباهماهنگمنظومهایشبکهفضاییانتظام

؛روستاییمنظومهپیشرفتکارآمدمدیریتبرایالزمچارچوبهایتدوین

اهداف طرح 
منظومهتوسعه 

های روستایی



یاصول برنامه ریزی توسعه منظومه روستای

رویه ایعدالت ساختاری و •
عدالت توزیعی•

عملکردی–همگرایی ساختاری •
اجزاء نظام فضایی•

توانمندسازی•
مشارکت مردمیظرفیت سازی و •
نهادسازی•

(نرم و سخت)بسیج منابع محلی•
(ینزنجیره عرضه و تأم)تکمیل کنندگی•
(مزیت رقابتی)رقابت پذیری محلی•

عیمتقابل اجتماهمگرایی واعتماد •
سرمایه اجتماعی•

حفاظت و نگهداری اکولوژیک•



ویژگیهای طرح توسعه منظومه روستایی

طرح توسعه منظومهطرحهای موجود

برنامه ریزی مشارکتی ومحلیبرنامه ریزی متمرکز از باال به پایین

روابط افقی و عمودیروابط عمودی 

شبکه ایسلسله مراتبی

توسعه یکپارچهبخشی نگری)توسعه تک ساحتی(

کنشگران محلی دستگاهها و سازمانهای دولتی

پهنه ای )نقاط شهری، روستایی و نقاط فعالیتی(نقطه ای)تک روستا(

عدالت فضایی)کاهش فقر، تبعیض، توزیع قدرت و...(عدالت توزیعی و رویه ای

رویکرد شبکه منطقه ای نظریه قطب رشد

فراگیر)زنان، جوانان، تمام اقشار (قشرخاص )صاحب نفوذ( روستایی

انسجام و هماهنگی عملکردیتفرق عملکردی زمانی

پیوندرابطه

تاکید بر ظرفیتهای درونی)توسعه درونزا(تمرکز بر منابع بیرونی)توسعه برونزا(

نقش پذیری تمامی سکونتگاههاتمرکز برروستاهای بزرگ

مزیت های رقابتی)شکل گیری زنجیره عرضه و ارزش(ضعف یافقدان تکمیل کنندگی عملکردی مبتنی بر مزیت های نسبی



شرح خدمات طرح توسعه منظومه روستایی



:فصل نخست
منظومه کارکردی -ویژگیهای ساختاریشناخت و تحلیل 

:دومبخش 
برنامه ریزی فضایی 
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له ح اوزن م ضاگ شاهر

نار ک ل اب تی ب ع ن ص شهرک 



:فصل نخست
منظومه کارکردی -ویژگیهای ساختاریشناخت و تحلیل 
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چهره

جاجن

کا ت ی پ

شوب ک ی

ن یرک ت

شان ا ک

شت ید ل ه

ال یدک س

لی خال ه

تی لی ک ه

ال یردارک ش

ه یدری ت ح رب ت

ال اک بری ال-ک درازک

له ح اوزن م ضاگ شاهر

نار ک ل اب تی ب ع ن ص شهرک 



موقعیت منظومه 
مسائل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی شناسایی 

بوم شناختی-ویژگیهای ساختاری و عملکردی نظام محیطی

مسایل زیست محیطی -1-2-8
نحوه دفع فاضالب، هرز آب و هدایت رواناب-
دفع زباله-
بهداشت محیط-
نحوه برخورد و حفاظت از منابع طبیعی -
پوشش زمین -1-2-9
بوم شناختی منظومه-پهنه بندی محیطی-1-2-10

ظومه بوم شناختی من-تدوین قابلیتها و محدودیتهای محیطی: جمعبندی

ساختار زمین و اشکال ناهمواری -1-2-1
ویژگیهای آب  و هوایی با تاکید بر آسایش اقلیمی -1-2-2
ویژگیها و قابلیتهای منابع آب سطحی و زیرزمینی -1-2-3
از اراضی خصوصیات و پراکنش انواع خاکها و قابلیت استفاده-1-2-4
اده از آنهاخصوصیات و پراکنش پوشش گیاهی و قابلیت استف-1-2-5
(  اظتحفاظت شده و قابل حف)عرصه های باارزش زیست محیطی -1-2-6
...( زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و )سوانح طبیعی -1-2-7
...(زلزله، رانش، لغزش و )لرزه خیزی -
جریان و شدت بادها و عوارض آن -
جریان رواناب سطحی و سیل  -
خشکی و خشکسالی -
شناسایی سکونتگاههای واقع در محدودة سوانح و خطرات طبیعی -



ویژگیهای نظام کالبدی 

(اعم از شهری و روستایی)تعداد، وسعت و پراکنش مکانی سکونتگاهها -1-3-1
و برون منظومه ای ( بین سکونتگاههای منظومه)شبکه ارتباطی درون منظومه ای -1-3-2
(کاربری مسکونی،کشاورزی،صنعتی،خدماتی، شبکه راهها و سایر کاربریها:شامل)کمیت و کیفیت کاربریهای مختلف در سطح منظومه -1-3-3
پراکنش و کیفیت خدمات و تسهیالت در وضع موجود -1-3-4
زیرساختها-1-3-4-1
...(فراغتی و-درمانی،ارتباطی و حمل و نقل،رفاهی-خدمات آموزشی، بهداشتی: شامل)خدمات عمومی -1-3-4-2
خدمات پشتیبانی-1-3-4-3
پهنه بندی کالبدی منظومه -1-3-5

تدوین قابلیتها و محدودیتهای کالبدی منظومه : جمعبندی



فرهنگی -ساختار و عملکرد اجتماعی

طایفه بندی سطح سکونتگاههای منظومه -1-4-4
(منظومهدر سطح سکونتگاه و)روابط و مناسبات فردی و گروهی -1-4-5
مشارکت و همیاری -1-4-5-1
اعتماد جمعی -1-4-5-2
انسجام اجتماعی در سطح روستاها -1-4-5-3
مذهبی -ارزشها، باورها و هنجارهای دینی-1-4-6
(ی و واگراییبا تاکید بر همگرای)فرهنگی -پهنه بندی اجتماعی-1-4-7

ی فرهنگ-قابلیتها و محدودیتهای ساختار اجتماعی: جمعبندی

(  ومهدر سطح سکونتگاه و منظ)ساختار و ترکیب جمعیت -1-4-1
ساختار سنی و جنسی -1-4-1-1
(  نرخ رشد، میزان باروری، مرگ و میر و مانند آن)رشد جمعیت -1-4-1-2
تحرک جمعیت و مهاجرت -1-4-1-3
(  در سطح سکونتگاه و منظومه)ساختارهای آموزشی -1-4-2
امکانات آموزش تحصیلی، مذهبی و حرفه ای-1-4-2-1
(با تاکید بر ساختهای سنی و جنسی)سطح آموزش و سواد -1-4-2-2
ه مهارتهای فردی و گروهی در سطح سکونتگاهها و منظوم-1-4-3



ساختار و عملکرد اقتصادی 

بازار و بازاریابی تولیدات -1-5-5
فنون بازاریابی و دسترسی به بازار-1-5-5-1
سازوکارهای حاکم بر بازار -1-5-5-2
سرمایه گذاری و تسهیالت مالی-1-5-6
(رسمی و غیررسمی)منابع تامین سرمایه -1-5-6-1
(با تاکید بر قابلیتها و موانع)حجم و دامنة سرمایه گذاری -1-5-6-2
ظرفیتها و مسایل دسترسی به منابع مالی و تامین سرمایه-1-5-6-3
توان و ظرفیت های کارآفرینی-1-5-7
زنجیره عرضه و ارزش فعالیتهای اقتصادی-1-5-8

پهنه بندی اقتصادی-1-5-9

قابلیتها و محدودیتهای فعالیتهای اقتصادی: جمعبندی

منابع اقتصادی منظومه و روستاهای آن-1-5-1
...(آب، خاک و )منابع طبیعی تولید -1-5-1-1
ار، مهارتها و سطح اشتغال، نیروی ک)کیفیت و کمیت منابع انسانی -1-5-1-2

)...
منابع انرژی و سوخت-1-5-1-3
مالکیت عوامل تولید-1-5-2
ساختار تولید و تاسیسات تولیدی-1-5-3
(  در سطح سکونتگاه و منظومه)فعالیتهای اقتصادی -1-5-4
وری و شامل زراعت، باغداری، دامپر)فعالیتهای تولید کشاورزی -1-5-4-1

)...
یع دستی، شامل صنایع کارگاهی، صنا)فعالیتهای تولید صنعتی -1-5-4-2

...( صنایع کارخانه ای و 
انی، شامل حمل و نقل، بازرگ)دامنه و شکل فعالیتهای خدماتی -1-5-4-3

...(گردشگری و 
منظومه پهنه بندی فعالیتهای اقتصادی در سطح سکونتگاههای-1-5-4-4



مدیریتی-ساختار و عملکرد سیاسی

نهادهای رسمی مدیریت محلی -1-6-1
(مردم نهاد )نهادهای غیر رسمی مدیریت محلی -1-6-2
افراد موثر در مدیریت محلی-1-6-3
شبکه روابط مدیریتی سازمان ها دولتی، نهادهای رسمی و غیر رسمی در سطح منظومه-1-6-4
همگرایی و واگرایی سیاست های فرابخشی و بخشی توسعه در منظومه -1-6-5

قابلیتها و محدودیتهای مدیریتی : جمعبندی



ساختار و عملکرد نظام فضایی شبکة سکونتگاهی منظومه

اجزای تشکیل دهندة شبکة سکونتگاهی -1-8-1
ساختار فضایی منظومه -1-8-2
جریانهای فضایی منظومه -1-8-3
جریان افراد-1-8-3-1
(تولید)جریان محصول -1-8-3-2
جریان کاالها و خدمات-1-8-3-3
جریان سرمایه-1-8-3-4
جریان اطالعات و نوآوری-1-8-3-5
پیوندهای فضایی-1-8-4
کارکرد و سازمان فضایی منظومه -1-8-5
سلسله  مراتب کارکردی شبکه سکونتگاهی -1-8-5-1
فعالیت ها و روابط درون منظومه ای-1-8-5-2
(  در سطح منظومه های همجوار و ناحیه)فعالیت ها و روابط برون منظومه ای-1-8-5-3
سازمان فضایی وضع موجود منظومه-1-8-5-4

(  با تاکید بر سامان پذیری منظومه)قابلیتها و محدودیتهای ساختار و سازمان فضایی منظومه : جمعبندی



:بخش دوم
برنامه ریزی فضایی 



جایگاه منظومه در برنامه ها و طرحهای فرادست 

جایگاه منظومه در برنامه ها و طرحهای فرادست -2-1
طرحهای آمایش و توسعة استان -2-1-1
طرحهای جامع و توسعة شهرستان -2-1-2
سایر طرحها-2-1-4
ات بخش برمبنای مطالع)بازنگری در جایگاه منظومه در برنامه ها و طرحهای فرادست -2-1-5

( مکانی-نخست و ضرورتهای زمانی



ل و نیروهای تحلیل قابلیتها و محدودیتها و شناسایی عوام
کارکردی مؤثر بر توسعه منظومه-ساختاری

مؤثر بر توسعه کارکردی-تحلیل قابلیتها و محدودیتها و شناسایی عوامل و نیروهای ساختاری-2-2
منظومه

اکولوژیک  -محیطی-2-2-1
فرهنگی  -اجتماعی-2-2-2
اقتصادی  -2-2-3
کالبدی -2-2-4
ساختار و سازمان فضایی -2-2-5
مدیریتی  -2-2-6

تحلیل اثرگذاری و اثرپذیری و تعیین عوامل و نیروهای کلیدی منظومه: جمعبندی



برنامه ریزی فضایی توسعة پایدار منظومه

برنامه ریزی فضایی توسعة پایدار منظومه-2-3
زی توسعة تبیین اصول نظری، فرایند و چارچوب عملی برنامه ری-2-3-1

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

منظومه 
ومه راهبردها و سیاستهای اجرایی برنامه ریزی توسعة منظ-2-3-3
(فرابخشی و بخشی)



(  برنامة پیشنهادی)طراحی و دستاوردهای برنامة توسعة هماهنگ منظومه 

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

ارایه طرح ها و پروژه های اثربخش  -2-4-3-1
الزامات موثر بر انتخاب پروژه های اثربخش -2-4-3-2

الزامات زیست محیطی ( الف
فرهنگی–الزامات اجتماعی ( ب
الزامات اقتصادی( ج
فضایی-الزامات کالبدی(  د
بررسی ارتباط و سازگاری با )نهادی –الزامات مدیریتی ( ه

(طرحهای فرادست
ارزیابی و انتخاب طرحها و پروژه ها اثربخش دارای اولویت-2-4-3-3
ادیتعیین زنجیره عرضه و ارزش طرحها و پروژه ها  منتخب اقتص-2-4-3-4
ارزیابی و انتخاب کسب و کارهای خرد -2-4-3-5
های ارزیابی همسویی اقدامات اجرایی با اهداف، راهبردها و سیاست-2-4-3-6

و سازمان فضایی پیشنهادی طرح

(چشم انداز آتی)ساختار و سازمان فضایی منظومه -2-4-1
تعیین نقش و عملکرد سکونتگاههای منظومه-2-4-1-1
تعیین الگوی پراکنش فضایی جمعیت -2-4-1-2
تعیین الگوی پراکنش فضایی فعالیتهای اقتصادی -2-4-1-3
تعیین الگوی پراکنش فضایی خدمات-2-4-1-4
طراحی شبکه ارتباطی  -2-4-1-5
کاربری اراضی پیشنهادی-2-4-1-6
سازمان فضایی پیشنهادی منظومه-2-4-1-7

طرحها و پروژه های پیشنهادی  -2-4-2
بوم شناختی-طرحها و پروژه های محیطی-2-4-2-1
طرحها و پروژه های کالبدی-2-4-2-2
فرهنگی -طرحها و پروژه های اجتماعی-2-4-2-3
طرحها و پروژه های اقتصادی -2-4-2-4

زراعی، باغی، دامی، )طرحها و پروژه های کشاورزی( الف
...(نوغانداری، زنبورداری، صیادی، پرورش ماکیان و

(با تاکید بر صنایع تبدیلی)طرحها و پروژه های صنعتی ( ب
طرحها و پروژه های خدماتی( ج



(  برنامة پیشنهادی)طراحی و دستاوردهای برنامة توسعة هماهنگ منظومه -ادامه

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

(تیسازوکار اجرای طرح با تاکید بر اجرای مشارک)تعیین نحوه اجرای طرح -2-4-5-1
...   شناسایی کنشگران رسمی، مردم نهاد، خصوصی و ( الف

بتنی بر ترجیحا م)نهادسازی مبتنی بر کنشگران موثر در سطح منظومه و روستاها ( ب
(ساختارهای حقوقی موجود

تعیین ارکان نهاد ها( ج
ان مبتنی بر ارک)مأموریتها و اقدامات مشارکتی در اجرای طرحها و پروژه ها -2-4-5-2

(  نهادها
...  تعیین شبکه روابط درونی و بیرونی نهاد با سازمانها و -2-4-5-3
نحوه توانمندسازی نهادها -2-4-5-4
(مبتنی بر بندهای قبلی)ارایه مدل سازمانی نهادها -2-4-5-5

طرحها ارایه بسته های اجرایی  و ارزیابی دستاوردها و پیامدهای-2-4-4
و پروژه ها

اولویتهای اجرایی طرحها و پروژه ها-2-4-4-1
تهیة بسته های اجرایی طرحها و پروژه های اثربخش متوسط( الف

کسب و کارهای)تهیة بسته های اجرایی طرحها و پروژه های اثربخش خرد ( ب
(کوچک

توزیع فضایی نوع و حجم اعتبارات طرحها و پروژه ها-2-4-4-2
-در ابعاد مختلف محیطی)دستاوردها و پیامدهای اجرای طرحها و پروژه ها  -2-4-4-3

ن فرهنگی، اقتصادی، کالبدی، روابط و پیوندهای بی-اکولوژیک، اجتماعی
(سکونتگاهی



(نظارت و بازنگری)نظام ارزیابی و پایش 

(نظارت و بازنگری)نظام ارزیابی و پایش -2-4-6
ی تعیین معیارها و شاخص های پایش اهداف، راهبردها و سیاست ها-2-4-6-1

طرح توسعه منظومه 
(فرابخشی و بخشی)طراحی فرم های ارزیابی و پایش-2-4-6-2
و فرابخشی)طراحی و تدوین چارچوب گزارش ارزیابی و پایش -2-4-6-3

(بخشی
ستایی، خبرگان رو)تعیین سازوکار نقش پذیری کنشگران محلی -2-4-6-4

... (نهاد های غیردولتی، و 
ظام تعیین کنشگران اصلی دریافت کننده گزارش بر اساس ن-2-4-6-5

همکاری و هماهنگی اقدام و اقدامات پشتیبان
(مبتنی بر بندهای قبلی)طراحی مدل ارزیابی و پایش -2-4-6-6



افق های برنامه ریزی

.می شوندتدوین اهداف کالن و خرد توسعه در سه افق

(ساله10)کالن و بلند مدت توسعه•

(ساله5برنامه 2)میان مدت •

(برنامه و بودجه یکساله)کوتاه مدت •



بهتري                                                  چو  انديشه  شد   ماهي مهتري آينده سزاوار  


