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 دهکیچ

کانون تولید کشور محسوب شده و از نقش اساسی در تأمین استقالل عنوان به نواحی روستایی و عشایری

 72منظر امنیت غذایی و تحقق اقتصاد مقاومتی برخوردارند. در حال حاضر، حدود خصوص از ایران به

یان نفع چندانی از این یشود، هرچند روستابخش معدن در نواحی روستایی تولید میافزوده ارزش درصد

های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و کشاورزی برند. روستاها و مناطق عشایری ایران دارای جاذبهدرآمد نمی

ریزی صحیح برای توسعه گردشگری پایدار کشاورزی و روستایی، مهمی هستند که در صورت برنامه

ان و عشایر ییزایی برای روستاتوانند سبب رونق اساسی صنعت گردشگری کشور و درآمدزایی و اشتغالمی

و حدود  درصد گوشت قرمز 21از ای مولد بوده و بیشدیگر جامعه عشایری کشور، جامعهازسوی  شوند.

ل دلیکنند. هرچند جمعیت روستایی کشور بهدرصد صنایع دستی تولیدی کشور را تولید می 35

ی نامناسب و سوگیری به سمت نواحی شهری و صنایع بزرگ و نیز دامن زدن بر تبدیل روستاها هابرنامه

ی از کل بسیار به شهر، در حال کاهش بوده است، ولی مقایسه جمعیت روستایی کنونی ایران با جمعیت

 دهدیمنشان  هایبررس. کندیمآشکار  استگذارانیسی برای خوببهکشورهای دنیا، اهمیت این جمعیت را 

کشور دنیا ازجمله کشورهایی  141، بیشتر از جمعیت کل 2114که جمعیت روستایی ایران در سال 

بوده است.  یجرو ن نروژ، نیوزلند ان،قزاقستشیلی، بولیوی، سوئد، سوئیس، پاراگوئه، فنالند، مانند رومانی، 

کارکرد  اززیستی، طور کلی، نواحی روستایی و عشایری عالوه بر کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، محیطبه

ویژه از منظر استقرار بهینه جمعیت در نقاط مرزی برخوردارند. با وجود این، در حال حاضر امنیتی به

ل روستایی، خأل نهادی در مدیریت و سیاستگذاری توسعه روستایی بخشی به مشاغموانعی مانند عدم تنوع

های اجرایی و غلبه رویکردهای تکنوکراتیک، غلبه های دستگاهها و برنامهمداری در طرحکشور، عرضه

های هادی روستایی و فقدان سند توسعه طرح ریزی روستایی متمرکز، عدم اثربخشی مناسبنظام برنامه

عدم شفافیت در قوانین بودجه سنواتی، نظام نظارت و ارزشیابی متمرکز و ناکارآمد،  پایدار روستایی،

تبدیل مداوم روستاهای مرکزی به شهرها، فقدان تأمین اجتماعی مناسب و تهدید سبک معیشت عشایر 

نظام  نگری دراند. با توجه به موانع مذکور و غلبه بخشیسبب اختالل در فرآیند توسعه روستایی شده

رسد، کشور نیازمند یک قانون جامع برای توسعه روستایی به مانند بسیاری نظر میمدیریت روستایی به

از کشورهای دیگر است. این گزارش پس از بررسی اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری و تشریح 
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های مربوطه، برخی از رئوس اساسی اقدام مناسب توسط مجلس شورای اسالمی دهم را ارائه کرده چالش

 است.  

 

 مقدمه

فرآیندی تعریف شده است که از طریق آن، فقر روستایی، به واسطه افزایش عنوان به توسعه روستایی

. (1975، بانک جهانی) یابدهش میدرآمد کاوری و درآمد کارگران و خانوارهای روستایی کمپایدار بهره

تای در راسروستاییان  داند که منجر به بهبود ظرفیت( توسعه روستایی را فرآیندی می1979ا... )عنایت

شود و با توزیع منافع ناشی از این کنترل همراه است. در کنفرانس جهانی اصالحات کنترل محیط خود می

ات ارضی و توسعه روستایی، گذار زندگی روستایی و (، هدف اصالح1979ارضی و توسعه روستایی )

زیستی و انسانی بیان شد. اهداف های آنها در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی، محیطبهبود فعالیت

های دستیابی به رشد توأم با برابری و و راهبردهای الزم برای تحقق این گذار، باید توسط سیاست

 هایهایی با یکدیگر دارند، ولی دارای دغدغهرچند تعاریف فوق تفاوتمشارکت مردم مدیریت شوند. ه

 :(1981)نارایاناسامی،  مشترک هستند

 توسعه روستایی فرآیند تغییر است که هدف آن کاهش فقر است. .1

 دهد.تر مردم را ارتقا میکند و مشارکت گستردهبر خوداتکایی تأکید می .2

گیری و توزیع درآمد است، به نحوی که منجر به شکل 1تمرکز عمده آن بر رشد اقتصادی فراگیر .3

 تری شود.جامعه عادالنه

 های هدف اصلی مداخالت باشند. ها باید گروهدرآمدترین گروهکم .4

ریان جتوان اظهار داشت که توسعه روستایی، فرآیند مشارکتی، تر میجانبهاز دیدگاه اسالمی و همه

و متکی بر اصول، عقاید و اخالق مترقی اسالمی است که با تمرکز بر افراد و مکان به جای بخش  پویا

ایش ها و افزها و داراییساکنان روستایی و عشایر را برای کنترل بر فعالیت اقتصادی، توان و قابلیت

 هایاسب با حفظ حقوق نسلهای خود به منظور ساختن آینده متنبازدهی آنها و برای تعیین اولویت

های روستایی و عشایری در ابعاد ای که استانداردهای زندگی در سکونتگاهگونهسازد، بهآتی شکوفا می

ا ارتقهای محلی به ویژگی خاصداشته شده( با توجه نگههای عقبخصوص برای گروه)بهمادی و معنوی 

ق شود. روستاها و مناطق عشایری دارای هویت، محق حیات طیبه های سرزمینی رفع ویابد، عدم تعادل

ها، در گرو توجه به آنهاست. گزارش ها و برنامههای خاص خود هستند که اثربخشی طرحها و ویژگیمؤلفه

سی کند. سپس به بررانداز جمعیت روستایی کشور را تبیین میحاضر در ابتدا وضعیت کنونی و چشم

                                                 
1. Broad-based Economic 



 

 

 

، برخی از درنهایتهای مربوطه پرداخته و ایری و تشریح چالشاهمیت راهبردی نواحی روستایی و عش

رئوس اساسی اقدام مناسب توسط مجلس شورای اسالمی دهم را در راستای سازماندهی به روستاها و 

 نواحی عشایری کشور ارائه کرده است.  

 

 شورک ییت روستایجمع یلکت یوضع

 32به  79، از 1385-1281دوره  یکشور، ط تیاز جمع ییروستا یدهد سهم نواحیها نشان میبررس

ر، تعداد شهرها، رشد یک قرن اخیب به یاست که در مدت زمان قر ین در حالیده است. ایدرصد رس

 افته است.یش یمرکز افزا 1116مرکز به  111را تجربه نموده و از  یدرصد 916

ون نفر یلیم 4/21کشور، بالغ بر  1391سال  یران طبق آمار سرشماریا ییت روستایجمع

 حدود، 2114برآورد سازمان ملل در سال  براساسران یل اکت ینفر( بوده است. جمع 21.446.783)

 اندداشتهنفر( آن در روستاها سکونت  21.311.111درصد )معادل  1/27ه کنفر بوده است  78.471.111

 (.2115)سازمان ملل، 

ران یا ییت روستایکه اوج جمع دهدیمکشور نشان  ییت روستایتحوالت جمع ی، بررسیطورکلبه

نفر بوده و پس از آن روند کاهش  24.613.111( برابر با یشمس 1371) یالدیم 1991مربوط به سال 

ده و طبق ینفر رس 21.161.111به  یالدیم 2115که در سال  ینحوبهمطلق خود را آغاز کرده است، 

کرده است که  ینیبشیسازمان ملل پد. ینفر خواهد رس 16.241.111به  2151برآوردها در سال 

گر یان دی. به بافتیکاهش خواهد  2151-2114ران در دوره یا ییت روستایاز جمع نفر 5.161.111

ت یزان کاهش جمعی. مخواهد داشت یدرصد 8/23 اهشکور کشور در دوره مذک ییت روستایجمع

درصد خواهد  6/15و  25، 9/25ب یترتبهز یندوره همان کا، در یس، فرانسه، آمریانگل یکشورها ییروستا

تداوم روند  درخصوصسازمان ملل  ینیبشیپز یگر نید یالمللنیببرآورد  .(2115)سازمان ملل،  بود

 2125ند. طبق برآورد مذکور، در سال کید مییران را تأیا ییت روستایو مطلق جمع ینسب یکاهش

 1ن روستا خواهند بود.کنفر سا 19.591.533ت کشور معادل یدرصد جمع 2/22، فقط یالدیم

 ی، سهم نواحییت روستایجمع یروند کاهش موازاتبهاز آن است که  یحاک هایبررسن، یبر اعالوه

درصد در سال  5/27ران از یا یت شهریکه سهم جمع یاگونهبهابد، ییش میت کشور افزایاز جمع یشهر

 2151نفر( در سال  84.358.111درصد ) 84و  یالدیم 2115درصد در سال  4/73، به یالدیم 1951

ت یاز جمع ییت روستایروند کاهش سهم جمع 1(. شکل 2115د )سازمان ملل، یخواهد رس یالدیم

 .دهدیمنشان  2151-1951شور در دوره ک یت شهریسه با رشد سهم جمعیشور را در مقاک

 

                                                 
1. http://www.geohive.com/earth/pop_urban.aspx 

http://www.geohive.com/earth/pop_urban.aspx
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 )درصد( 0252-8352کشور در دوره  يت شهریسه با سهم جمعیدر مقا ییت روستای. سهم جمع8شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 .2115 ،برآورد سازمان ملل مأخذ:

 
 .2115برآورد سازمان ملل،  مأخذ:

 

ران، در دوره یت این از کل جمعیت شهرنشیاز آن است که سهم جمع یحاک هایبررسن، یعالوه بر ا

 و کل یجنوب یایمنطقه آس ن شاخص دریزان ایشتر از میب یریزان چشمگیهمواره به م 1951-2151

 (.2ا بوده است )شکل یقاره آس

 

 )درصد(ا یسه با متوسط منطقه و قاره آسیران در مقایا يت شهری. سهم جمع0شکل 

 
 2.همان مأخذ:

                                                 
1. http://esa.un.org/unpd/wup/Country-Profiles/ 

2. Ibid. 

 جمهوري اسالمی ایران
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ار یران بسیخصوص ابه یرصنعتیدر حال توسعه و غ یشورهاک یبرا ینینده شهرنشیروند فزا

 یشآزادشده نا یشتر اراضیب یت سوددهیریمد یبرا یمنسجم نون برنامهکاوالً تازیرا  ،هشداردهنده است

ا رها یداده  یاربرکر ییمربوطه تغ ی، اراضیاریوجود نداشته و در موارد بس یشهرـ از مهاجرت روستا 

 یعتصن یشورهاکافته به مانند یتوسعه یشهر یهارساختیران فاقد زیمانند ا یشورکاً یشوند. ثانیم

رم ، جینینشهی، حاشیاجتماع یهانهیش هزیبزرگ، سبب افزا یشور در شهرهاکت یز جمعکاست و تمر

 از کشورها یاریه در حال حاضر بسکر است کخواهد شد. الزم به ذ یستیزطیمح یهایت و آلودگیو جنا

 هستند. ییروستا-یت شهرین جمعیجاد توازن بیا یدر پ یالمللنیو مجامع ب

 یشهر یبه سمت نواح یرینامناسب و سوگ یهابرنامهل یدلکشور به ییت روستایالبته هرچند جمع

ت یعسه جمیمقا یل روستاها به شهر، در حال کاهش بوده است، ولیز دامن زدن بر تبدیع بزرگ و نیو صنا

 یراب یخوببهت را ین جمعیت ایا، اهمیدن یاز کشورها یاریل بسکت یران با جمعیا ینونک ییروستا

شتر ی، ب2114ران در سال یا ییت روستایکه جمع دهدیمنشان  هایبررس. کندیمآشکار  استگذارانیس

س، ی، سوئد، سوئیوی، بولیلیش، یمانند رومان ییا ازجمله کشورهایشور دنک 141 هر یک از لکت یاز جمع

ه کن جالب توجه است ی(. همچن3بوده است )شکل  جریو ن وزلندینروژ، ن قزاقستان،پاراگوئه، فنالند، 

 نیا است. بنابرایشور استرالکت یجمع کل متر ازکون نفر یلیم 2ران تنها حدود یا ییت روستایجمع

 یزیرمهبرناو  یازمند توسعه نهادین تعداد قابل توجه از شهروندان، نیا یت زندگیفیت و بهبود کیریمد

شور کت یاستقرار متوازن جمع یدر راستا کنندههماهنگمناسب و  ین راهبردهایو هدفمند و تدو یجد

 ن است.یدر پهنه سرزم
 

 0286منتخب در سال  يت کشورهایران با جمعیا ییت روستایسه جمعی. مقا9شکل 

 
 1.یبانک جهان یهاداده براساسمحاسبات گزارش : مأخذ

 هزار نفر است. براساست ی: آمار جمعتوضیح

                                                 
1. http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL and http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL. 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL
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 يریو عشا ییروستا ینواح يراهبردت یاهم

ستقالل ن ایدر تأم یشور محسوب شده و از نقش اساسکد یانون تولک عنوانبه یریو عشا ییروستا ینواح

 در روستاها واقع یعیمنابع طب یهاباً همه عرصهیبرخوردارند. تقر ییت غذایخصوص از منظر امنران بهیا

تواند یم یاتیح یهان عرصهیا یا نابودیدر حفظ  ینقش مهم ین نواحیمربوط به ا یهااستیهستند و س

شود، ید میتول ییروستا یبخش معدن در نواح افزودهارزشدرصد  71داشته باشد. در حال حاضر، حدود 

 یهاجاذبه یران دارایا یریبرند. روستاها و مناطق عشاین درآمد نمیاز ا ینفع چندانروستاییان  هرچند

توسعه  یح برایصح یزیره در صورت برنامهکهستند  یمهم یشاورزکو  یعیطب، یخی، تاریفرهنگ

 شور وک یصنعت گردشگر یتوانند سبب رونق اساسی، مییو روستا یشاورزکدار یپا یگردشگر

 یاجامعهشور، ک یریگر جامعه عشاید یر شوند. ازسویو عشاروستاییان  یبرا ییزاو اشتغال ییدرآمدزا

د یشور را تولک یدیتول یدستعیصنادرصد  35و حدود درصد گوشت قرمز  21از  شیمولد بوده و ب

ر، یعشا یشاورزک داتیو اغلب تولدارند  اریاخترا در  شورکدرصد مراتع خوب  38ر حدود ینند. عشاکیم

هستند و  ندهکپرا شورکدرصد مساحت  59حدود  یادر عرصهشور کر یعشا هستند. یکسالم و ارگان

، یطورکلبهنند. کیفا میا و دورافتاده یمرزدر مناطق  خصوصبه شورک تیامن نیتأمرا در  یمهمنقش 

 یتیرد امنکارک از، یستیزطی، محی، اقتصادیاجتماع یردهاکارکعالوه بر  یریو عشا ییروستا ینواح

 یاسالم یدر نظام جمهور ین نواحیبرخوردارند. ا یت در نقاط مرزینه جمعیژه از منظر استقرار بهیوبه

 شرفت و عدالتیپ یو الگو یخصوص در اقتصاد مقاومت، بهی)ره( و مقام معظم رهبر ینیو از نگاه امام خم

ق توسعه یتوانند از طریلمه مک یواقع ی، به معنایریو عشا ییروستا یدارند. نواح یگاه اساسیجا

ه شور ارائه دهند. عالوکدر را گرا زا و برونرشد درون یواقع یر، الگویپذو متوسط رقابت کوچک یهابنگاه

 یمحابایبزرگ و مقابله با رشد ب یشهرها و شهرهاالنک یتی، توقف روند انفجار جمعییززداکن، تمریبر ا

جانبه به موضوع توسعه در گرو توجه همه یشاورزک یاراض یاربرکر ییع تغیشهرها و توقف روند سر

 است. ییروستا

 

 ییتوسعه روستا یمسائل اساس

 ییبه مشاغل روستا یبخشعدم تنوع. 8

ر نگاه جامع بیمبتن –دار یپا یشغل یهاجاد فرصتیو عدم ا ییبه مشاغل روستا یبخشل فقدان تنوعیدلبه

در  خود را یشغل یهاان فرصتکماک ییار مازاد روستاک یروین -ییمختلف اقتصاد روستا یهابه بخش

 زند.یرده و دست به مهاجرت مکجستجو  یشهر ینواح

 



 

 

 

 شورک ییتوسعه روستا ياستگذاریت و سیریدر مد يخأل نهاد. 0

های مختلف، سازی امور روستایی در بین دستگاهپس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و پراکنده

ها و با همان نسخهدلیل عدم آشنایی الزم با اصول و مبانی توسعه روستایی، های اجرایی بهدستگاه

. شهرها در مقایسه با روستاها از اولویت به انددبیر امور روستایی پرداختهرویکردهاي شهري به ت

های اجرایی تخصصی برخوردارند و میخائیل لیپتون نیز این موضوع را در مراتب بیشتری برای دستگاه

 نظریه تبعیض شهری خود تصریح کرده است.

اجتماعی آن، بسیار متفاوت از -این در حالی است که ماهیت اقتصاد روستا و بافت فرهنگی 

ها و ضوابطی که مثالً برای بیمه اجتماعی توان از همان رویکردها، سیاستشهرهاست. بنابراین نمی

 کرده دیانی استفایشود، برای تأمین اجتماعی کشاورزان و روستاکارگران کارخانجات شهری استفاده می

توان از مهندسان محترمی که واحد درسی چندانی )اگر نگوییم هیچ واحدی( که فاقد کارفرما هستند. نمی

د های شهری هستناند و دارای تخصصشناسی روستایی و... نگذارنیدهتوسعه روستایی، جامعه درخصوص

سازی نتیجه این امر، شهریهای هادی روستایی استفاده نمود؛ )مانند شهرسازی و...(، برای تهیه طرح

ری توان به مانند شهرداتوجهی به اقتصاد روستاها است. نمیهای شهر و بیکالبد روستا با همان قد و قواره

اوالً زیرا فروشی گره زد؛ وساز و تراکمها را به عوارض ناشی از ساختشهرها، منابع درآمدی دهیاریکالن

وساز در روستا انجام شود! و ثانیاً این امر سبب تشدید ختمگر قرار است در طول یک سال چقدر سا

تا ریختگی بافت اصیل روسهمتخریب منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بدقوارگی و به

 کند برایبر ماهیت و کارکرد تولیدی روستا، ایجاب میشود. این در حالی است که نگرش مبتنیمی

اندازی یک بنگاه اقتصادی روستایی و تأمین بخشی از سهام آن، کت در راه، دهیاری از طریق مشارمثال

کند، هم سبب جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی شود و در عین هم درآمد پایدار برای خود ایجاد 

و در  نمایدحال، در راستای اقتصاد مقاومتی، از منابع خود برای تقویت کارکرد تولیدی روستا استفاده 

 زایی برای مردم، مشارکت مؤثری انجام دهد.اشتغال

های مجلس شورای اسالمی هم نشان داد که های تحقیق انجام شده توسط مرکز پژوهشیافته

 و مسئوالن شناخت و اشراف عدم ،روستاها با روستایی امور مدیریت هايروش تناسب عدم»

« راییهای اجشهری توسط دستگاه رویکردهای با روستاها اداره و روستاها به نسبت هادستگاه کارشناسان

 رود.از موانع مهم توسعه روستایی کشور به شمار می

 جمله در ماده، ازیق قانونگذاریحل مشکل فقدان متولی از طر یبرا یادیز یهار تالشیالبته در دهه اخ

قانون برنامه پنجم  (194)ده و ما ییقانون برنامه چهارم توسعه، قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستا (19)

ردن ل، بسنده کیدال نیمهمتردر برنداشته است که از  یجه مناسبیها نتن تالشیتاکنون ا یشده است. ول

ر یسا و یاصل ین متولیب یف و نحوه هماهنگیح سازوکارها و ابزارها و وظایو عدم تشر ییگوین به کلیقوان

 است. رانیوز ئتیهدر  یریروستاها و مناطق عشاگاه یجا ز نحوه ارتقاییها و ندستگاه
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 هاي اجرایی و غلبه رویکردهاي تکنوکراتیکهاي دستگاهها و برنامهمداري در طرحعرضه. 9

های شور و محوریت حفظ موجودیت سازمانکو عشایری  ییهای روستاها و برنامهن طرحیمداری در تدوعرضه

دار روستاها و نیازهای واقعی آنان، حفظ و تأمین مصالح اولویتجای محوریت ساالر بهاجرایی دیوان

درت ه از قکمرتبط با توسعه روستایی  ییدیگر، هر دستگاه اجرابیانها را دوچندان کرده است. بهناکارآمدی

، فارغ یرشتیبرخوردار باشد، اعتبار ب یاسالم یو مجلس شورا یزیرت و برنامهیریشتر در سازمان مدیب یالب

رح پروژه و ط بساچهکه حالیند. درکیشور، اخذ مک ییت خود در توسعه روستایت موضوع فعالیزان اولویز ما

بررسی اجزای اعتبارات توسعه روستایی در نباشد.  نظر مدهای اصلی روستا یا روستاهای مذکور، در اولویت

دهد سهم عمده این اعتبارات )باالی می های مجلس، نشانهای سنواتی کشور توسط مرکز پژوهشبودجه

یابد و اشتغال و اقتصاد روستا سهم بسیار ناچیزی خدماتی اختصاص می-فیزیکی-درصد(، به امور کالبدی 71

 3-4سال اخیر، بسیار اندک ) 7دارد؛ مضاف بر اینکه سهم روستاها و مناطق عشایری از بودجه دولت در 

 ی اقتصادهااستیباسهای اجرایی، مغایر بارات و بودجه توسط دستگاهدرصد( بوده است. این نحوه اخذ اعت

زیرا در شرایطی که بودجه کشور محدود است و اگر مثالً کشور  ،بندی استمقاومتی، انضباط مالی و اولویت

های کشی خیابانخواهد اختصاص دهد، آیا صرف این میزان برای جدولدو هزار تومان برای یک روستا می

 ؟های کوچک و متوسط؟روستا، مبلمان روستا و ساخت پارک و فضای سبز در آن اولویت دارد یا توسعه بنگاه

های روستایی، ایمان داشتن ها و برنامهیکی از الزامات مدیریت جهادی در تدبیر طرحسوی دیگر، از

بندی نیازها تا تدوین ریزی )از نیازسنجی و اولویتبه جلب مشارکت مردم محلی در همه مراحل برنامه

این های کافی در جلب مؤثر این مشارکت است. برخالف برنامه و اجرا و ارزیابی آن( و داشتن مهارت

گیری مشارکتی وزارت جهاد سازندگی سابق، بنا به اذعان صاحبنظران کشور، جهت برخالفموضوع و 

اجرایی در زمینه طراحی و  هایدستگاه در رعیتی-دولت و تکنوکراتیک رویکردهايدر حال حاضر، 

تظر را اغلب به عناصر منفعل که من روستاییان های روستایی حاکم است و این امر،اجرای طرح

شدت کاهش های مذکور را بهو اثربخشی طرح هاي دولت هستند، تبدیل نمودهها و کمکحمایت

داده است. این رویکرد با روح اقتصاد مقاومتی، قطعاً مغایر است. همچنین رویکردهای تکنوکراتیک 

 و شناخت های تدبیر امور روستایی با روستاها، عدم اشرافهای اجرایی، سبب عدم تناسب روشدستگاه

 ها نسبت به روستاها و اداره روستاها با رویکردهای شهری شده است.و کارشناسان دستگاه مسئوالن

 

 زکمتمر ییروستا يزیرغلبه نظام برنامه. 6

را  یواحد یهان و متمرکز دارد که احکام و نسخهییحالت از باال به پا ییتوسعه روستا یزیرنظام برنامه

و  یمحل یهالیپتانساز موارد با  یلیکه در خ کندیمو ... صادر  یتی، جمعیمیط متنوع اقلیشرا یبرا

ن ی. در اشوندیمآنها  بیتخر ینه از منابع و حتیمتناسب نبوده و منجر به عدم استفاده به ینیسرزم



 

 

 

ندارند و  ییتوسعه روستا یهاپروژه برنامه ین و اجرایه، تدوینه تهیدر زم یمؤثرروند، مردم مشارکت 

 خواهد بود. مؤثرو  ی، کاربردکننده یتوص ییفرض بر آن است که هر آنچه مصلحان روستا

 یمحل یزیرفقدان نظام برنامه یریو عشا ییروستا یتوسعه اقتصاد ییکی از عوامل بازدارنده اساس

، هاتیش قابلیافزا ،یریو عشا ییجوامع روستا یو توانمند ییاکشرط بهبود خودات نیمهمتراست. 

ن ینه تدویارات الزم در زمیض اختیو تفوآنها  در یمحل یزیربرنامه یهاها، دانش، نگرش و مهارتتیظرف

ود ب ییهاافتید به دنبال رهیت الزامات مربوطه است. بایبا رعاآنها  یابیها و اجرا و ارزشها و برنامهطرح

محور دولت ز و عرضهکمتمر یهاها و طرحتیه منتظر حماک یر را از عناصر منفعلیو عشاروستاییان  هک

مانند توسعه  ییهاد. همه برنامهیفعال نما در شکوفایی سکونتگاه خود راآنها  رده وکهستند، خارج 

 یمندسازسبب توان یره، تنها در صورتیو غ یدستعیصنا، یصنعت یشاورزک، توسعه ییروستا یگردشگر

ر و یو عشاروستاییان  یواقع یازهایها و نتیها، قابلتیلواو براساسه کر خواهد شد یو عشاروستاییان 

 یمحل یزیرشوند. نظام برنامه یزیربرنامه ینگریبخش یبه جا ییگرارد منطقهیکمناطق مربوطه و با رو

نها آ ن صورت روند تحققیر ایرود، در غیور به شمار مکتوسعه مناسب اهداف مذ یربنایل و زیر عنوانبه

 ییها در مناطق روستاند خواهد بود و بنگاهکار یز موجود، بسکو متمر یبخش یزیربرنامهن نظام یبا هم

 یهاتیو قابل هاتفاوتاز توجه به  یت ناشیاز هم و بدون خالق یشور با الگوبردارکمختلف  یریو عشا

ن یبر اشدت محل سؤال خواهد بود. عالوه بهآنها  یداریو پا یافت و اثربخشیمتنوع توسعه خواهند 

ر نخواهد ا دهستان مربوطه برقرایدر روستا  یاقتصاد یهاتیر فعالیبا ساآنها  ینیشیو پ ینیپس یوندهایپ

ه ها اقدام بر دستگاهیبا سا ین و بدون هماهنگییز و از باال به پاکمتمر صورتبههر دستگاه زیرا شد، 

 ند.کیخود م یهاطرح یو اجرا یزیربرنامه

 

 ییدار روستایو فقدان سند توسعه پا ییروستا يهاد يهاطرح چالش. 5

 ژه ابعادیوجامع ابعاد مختلف توسعه و به طوربهو  یخوبه بهکاست  یشور فاقد سندکدر حال حاضر، 

ن یمچنن نموده باشد. هیها را معف دستگاهیالکها و تاستیرا در نظر گرفته و س ییتوسعه روستا یاقتصاد

رد کیاست که رو ییروستا یشود، طرح هادیه میعمران روستاها ته یه براک ی، تنها طرحیدر سطح محل

جانبه همه توسعه یمناسب برا یاتیبوده و ناتوان از ارائه نقشه راه و برنامه عمل یکیزیـ ف یغالب آن کالبد

است.  ییروستا یهاد یهاطرح یه و اجرایاز ضعف در ته کیها حایباشد. هرچند بررسیروستاها م

ان یتا پا بوداد مسکن موظف ید و عرضه مسکن، بنیت از تولیو حما یقانون سامانده (11)اس ماده براس

را انجام آنها  ییات اجرایه کند و عملیته یخانوار طرح هاد 21 یباال یروستاها یتمام یبرنامه پنجم، برا

 درخصوصشور کخانوار  21 یباال یروستاها یزان برخورداری، م1392ه طبق آمار سال ک یدر حال .دهد

 یدرصد بوده است. البته آمار اجرا 9/74متوسط  طوربهشور کل کدر  ییروستا یهاد یهاه طرحیته

 8/33تنها  1392ه تا سال ک یطوربهاست.  یترنییپارد کعمل دهندهنشان ییروستا یهاد یهاطرح
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است  ین در حالیده بودند. ایگرد مندبهره یطرح هاد یشور از اجراکخانوار  21 یباال یدرصد روستاها

گر تا سال یان دیه شده بود. به بیته یشور، طرح هادکخانوار  21 یباال یدرصد روستاها 9/74 یه براک

 اند.ه شده به مرحله اجرا درآمدهیته یهاد یهادرصد از طرح 45، 1392

های یت کمتر در مقایسه با طرحهایی که اغلب به مسائل با اولوکرد برای طرحالبته ضرورت هزینه

روها، احداث فضای سبز، خود جای بسی تأمل دارد. الزم به ذکر پردازند، مانند اصالح پیادهاقتصادی می

ه معابر؛ کاحداث و اصالح شب یالبدک -یپروژه عمران 11، شامل ییروستا یطرح هاد یاجرا است که

سبز؛ احداث، اصالح و پوشش انهار و  یروها؛ احداث فضاادهین؛ احداث و اصالح پیادیاحداث و اصالح م

ل یمکره؛ احداث و تی، حائل و غیوار ساحلیشامل ساخت د یسازوارهیآب داخل روستا؛ د یهاکانال

 یهاروستا؛ احداث پل یجهت گسترش آت شدهینیبشیپ یاراض یسازآمادهبرگردان؛ لیبند و سلیس

از آن  کیحا یدانیشواهد م هر چنده دفع فاضالب است. کل شبیمکو تاز داخل روستا؛ احداث یمورد ن

ه و توسع ی، اغلب تنها احداث، بهسازییروستا یمختلف طرح هاد یهاشتر موارد، از بخشیه در بکاست 

 افتد.یه معابر اتفاق مکشب

ت الکگر از مشید یکی یکولوژکا-یطیو تنوع بارز مح ییفضا-یانکم یهابه تفاوت یتوجهمک

 ارائهسان یکشور شرح خدمات ک یل روستاهاک یگر، برایان دیاست. به ب ییروستا یهاد یهاطرح

 یهاجه، تفاوتیگردد. در نتیم ییمتنوع روستا یفضاها یسازسانیکن موضوع منجر به یه اکشود یم

فاوت ق متیر متفاوت و جذب گردشگران مختلف با عالیتصاو ارائهتواند در یه خود مک یمحل - یامنطقه

شخص ن و میتدو یاسالم ییروستا یاصول معمار دیگرازسوی  روند.ین میوفا نشده و از بکمؤثر باشد، ش

 ییت روستای، ماهیژه طرح هادیوبه یعمران یهاجه طرحیاز موارد روستاها، در نت یلینشده و لذا در خ

ت یشور، هوکنقاط  یدر اقص ییروستا یوسازهاساخت، یادیدهند. در موارد زیبودن خود را از دست م

ه یهدر ت یمردم محل یافکت ناکگر در حال حاضر، مشارید یرده است. ازسوکرا سلب آنها  بودن ییروستا

 شده است. غیره و یاجتماع یهاشکشمکمنجر به بعضاً ها یاربرکن ییها و تعطرح یو اجرا

طرح  یجابه، یاقتصاد مقاومت یفضاژه در یوشور بهک یه روستاهاکد اظهار داشت ی، بانهایت اینکه

 یقتصادا یهاتیه بتوانند قابلکهستند  ییهاازمند طرحی، نیالبدک-یکیزیف یهاو طرح ییروستا یهاد

 ارائه دهند.آنها  ییوفاکش یرده و طرح مشخص براک ییروستاها را شناسا
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 یاناعتبارات عمر یش اثربخشیو پا یابیارزش ی، شرط اساسیسنوات یهاساختار شفاف و مشخص بودجه

ه اغلب کاست  ین، چند سالیشیپ یروندها برخالفه کاست  ین در حالیمختلف است. ا یهادر حوزه

، ین و عمران شهرکفصل مس»با عنوان  یلکفصل  یک، در قالب ییتوسعه و عمران روستا یهابرنامه



 

 

 

 یابیان ارزکرا به همراه داشته است. اوالً ام یل جدکن امر دو مشیا شوند.یآورده م« یریو عشا ییروستا

فصل،  نیزان اعتبارات ایقاً چه میست دقیمشخص نزیرا برد. ین میرا از ب ییاعتبارات روستا یاثربخش

روند اعتبارات عمران و توسعه  ینده، قصد بررسیدر آ یاست. لذا چنانچه محقق ییروستا یمختص نواح

 را نخواهد داشت. یانکن امیرا داشته باشد، عمالً چنآنها  یاثربخش یابیو ارزش ییروستا

مران ن و عکشده و فصل مس یشهر یض به نفع نواحیتبع یسبب نوع یاهین رویگر، چنید یازسو

 ونقلحملبرنامه  یهانمونه طرح یاست. برا یامالً شهرک یریسوگ یدارا یریو عشا یی، روستایشهر

 آب» یهان در برنامهیشهرها است. همچنالنک یت قطار شهری، صرفاً مربوط به تقوییو روستا یشهر

 یسازمقاوم»و « ییو روستا یخدمات شهر»، «ییو روستا یونقل شهرحمل»، «ییو روستا یشهر

در رابطه با  یو استان یچ طرح ملی، هیریو عشا یی، روستایفصل مسکن و عمران شهر« هاساختمان

 کیز حایر نیسال اخ 8شور در ک یسنوات یهابودجه یگر، بررسید یسوشود. ازیده نمید ییروستا ینواح

 ییعمران و توسعه روستا اییهسرما یهاییو تملک دارا یانهیه سهم مجموع اعتبارات هزکاز آن است 

 درصد فراتر نرفته است. 4از کل بودجه دولت، هرگز از  یریو عشا
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ات بر اعتبار یکیزیف-یکالبد-یرد خدماتیکاز غلبه رو کیر حایاخ یهاسال یسنوات یهابودجه یبررس

امات ه اقدک ی( بوده است. در حالیعیو منابع طب یشاورزک)بدون احتساب بودجه فصل  ییتوسعه روستا

، ییزامانند اشتغال یمهم یهانار آن مقولهکبوده و در  ییبخش مهم از توسعه روستا یکتنها  یعمران

جاد ی، ایگروهو برون یگروهدرون یه اجتماعیت سرمایاشتغال متنوع، تقو یهانهیجاد زمی، اینهادساز

ز کجاد مرایان به باال، ییپا یتیرینظام اطالعات مد یدهلکز با هدف شکرمتمریغ یابیش و ارزشیپا یهانظام

 یتریاست اسیو ... از اهم یالمللنیو ب ی، ملیامنطقه یان به بازارهاییل ورود روستای، تسهینیارآفرکرشد و 

 یهاساختریت زیشور از نظر تقوک ییتوسعه روستا یص منابع براین نحوه تخصیبرخوردار هستند. بنابرا

 است. یدچار کاست ییروستا یور و توسعه منابع انسانبهره ییاشتغال روستا

المللی موجود، نحوه استفاده از منابع باید به نحوی باشد که حداکثر بازدهی و دستاوردها در شرایط بین

ها از ضرورت حیاتی ها و پروژهبندی طرحدر زمینه رشد و عدالت را به ارمغان آورد. در این فضا، اولویت

های دجه محدودی برخوردار هستند، تهیه و اجرای طرحشود. در شرایطی که روستاها از یک بوبرخوردار می

هادی روستایی از اولویت چندم برخوردار خواهد بود. احداث خیابان، جدول، پارک و از این قبیل که در برخی 

 شود، در نواحی روستایی واقعاًاز موارد منجر به از بین رفتن بافت و هویت روستایی و گردشگری روستاها می

تواند منجر به بهبود تورم، درآمد روستاییان، کاهش فقر و ی برخوردار است و تا چه میزان میاز چه ضرورت

اد توانند در ایجهای عمرانی تا چه حدی میبهبود کیفیت معیشت روستانشینان و عشایر شود؟ این پروژه

 های اشتغال و شکوفایی اقتصادی روستاها مؤثر باشند؟سریع ظرفیت
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 يشهر -مناسب مهاجرت روستات یریعدم مد. 1

 یبه شهرها، روستاها را از نظر منابع انسان یفعال اقتصاد یروینشده ن یزیره و برنامهیرویمهاجرت ب

انسان بوده و  یعید قرار داده است. به اعتقاد صاحبنظران، مهاجرت امر طبیتوانمند، در معرض تهد

 یبرا ینقش کشاورز درخصوصکه  یم در گزارش( ه2117) یتوان افراد را محدود کرد. بانک جهانینم

. اد کرده استی ییو توسعه روستا ییفقرزدا یبرا یراهبردعنوان به ه کرده است، از مهاجرتیتوسعه ته

 یبرا یزیره و عدم برنامهیرویاز مهاجرت ب ین موضوع به مفهوم عدم نگرانیداست که ایالبته ناگفته پ

 یاهش داد. ولکرا  یمناسب روند مهاجرت فعل یهااستین سیتدو د بایست و بایت آن نیکنترل و هدا

 - مهاجرت روستا یزیررد. برنامهکاستفاده  زینفرصت  یکتوان از مهاجرت به منزله ینار آن مکدر 

 شرفت و عدالتیر تحقق همزمان پیداشته باشد تا بتواند در مس ید حداقل دو مؤلفه اساسیبا یشهر

از  یشده ناش رها یورتر، از اراضبهره یبرداربهره یبرا یزیرها، برنامهن مؤلفهیاز ا یکیفا کند. ینقش ا

چ گونه برنامه یدر حال حاضر ه یاست که وزارت جهاد کشاورز ین در حالیمازاد است. ا یرویخروج ن

ز آنان به یمهاجر و تجهروستاییان  یآموزز حرفهیمذکور ندارد. مؤلفه دوم ن یاراض یبرا یراهبرد

 یهاد در قالب آموزشیاست که بتوانند با استفاده از آن، در مشاغل مناسب مشغول شوند. با ییهاهارتم

ت یکرده و فعال یکنند، حرفه آموزیکار به شهر مهاجرت م یبرا موقتاً را که یانییو... روستا یپودمان

وزارت کار و سازمان تات وزارت جهاد  یاو حرفه یت کرد. واحد آموزش فنیدر شهر را هداآنها  یاقتصاد

ها خواهند به شهریکه م ییرا اجرا کنند تا به جوانان روستا ینه طرحین زمید مشترکاً در ایبا یشاورزک

 ز شوند، مهارت کار الزم آموخته شود.یسرر
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 یهاپروژه آثارو رصد  یبررس یا برایپو یقد نظامشور فاکه در حال حاضر کاز آن است  کیشواهد حا

وجود ندارد  یارکاز است. نظام و سازوین و اعمال اصالحات مورد نیقوان یلک طوربهو  یاو توسعه یعمران

 یفمنآثار موقع به یین، با شناسایقوان ییآارکا نایها و ر اهداف پروژهیه در صورت بروز انحراف از مسک

ص داده و عالئم یرا تشخ کنندهنگرانو عوامل مربوطه، از همان ابتدا موارد  یاتوسعه یهاتیفعال

و اتالف فراوان منابع شود.  یبحران هدن به نقطیمؤثر را ارائه داده و مانع از رس یهشداردهنده و بازخورها

 کشور یزودبازده کشاورز یهاوام یطرح اعطا یمحل یابیچنانچه از ابتدا نظام نظارت و ارزش مثال یبرا

 ل خروج بخشیعوامل و دال یی، در همان مراحل ابتداافتییمموجود استقرار  یهالیبا استفاده از پتانس

شده  ییشناسا یدیتول یهابنگاه یوربهرهدر بهبود آنها  ید و عدم اثربخشیر تولیاز مس هاواماز  یاعمده

 گرفت.یشکل م یو اقدامات اصالح

 یهاداده یآورجمع، رأساً اقدام به یابیش و ارزشیمرسوم و متمرکز پا یهاافتیرهدر  یینظام اجرا



 

 

 

 ( کردهیق سلسله مراتب اداریم و چه از طریمستق صورتبهمشخص، از سطوح مختلف )چه  یهاشاخص

 یراب یعیملموس و سر آثارچون  یافتین رهی. چنکندیمج مربوطه را ارائه یه، نتایو پس از پردازش اول

 طوربهز ینداشته و آحاد جامعه ن هاپروژهو  ییاجرا یهادستگاه یندهایکردها و فرآیمردم و اصالح رو

 یخوببهاعتماد مردم را  تواندینماطالعات قرار ندارند،  یآورجمعان اهداف یو با تمام وجود، در جر ینیع

و تخلفات  رادهایافتن ای یکه در پنگرند یم یابزار عنوانبهجلب کرده و افراد جامعه نسبت به آن، 

است  ین در حالی. اورزندیمتا حد امکان امتناع  یاطالعات واقع ۀاز ارائ جهیدرنتآنان است و  یاحتمال

تا شناخت  اجازه داد نفعانیذد به یکسب اطالعات بود، بلکه با ید صرفاً در پی، نبایابیش و ارزشیکه در پا

 نده بنگرند.یمشاهدات خود تأمل کرده و به آ هبارا دریرا کسب کرده  یدیرت جدیو بص

اطالعات  یآورجمع، با استفاده از یابیش و ارزشیافت متمرکز پاین رهیا یریکارگبهن یهمچن

و  یاستگذاریسن سطوح یبه باالتر یسطوح ادار نیترنییپا)از  یمراتبسلسله صورتبه یتیریمد

ه، جی. در نتشودیم یرواقعیو غ یگزارش عملکرد صور ۀاز موارد منجر به ارائ یلی( در خیریگمیتصم

 رادهاییگر از اید یکیرقابل اتکا و نادرست خواهد بود. یز غیاشتباه ن یهادادهن یبر ا یمبتن یهالیتحل

ش یاها پن نظامی. در اآنهاست یو چابک ییایمتمرکز، عدم بهنگام بودن و پو یابیش و ارزشیپا یهانظام

 یاز، برمبناین مورد یهادادهبار( انجام شده و کی)هرچند سال  یادوره صورتبهمعموالً  یابیو ارزش

 یریگنمونها ی یق سرشماریهستند، از طر یکه عمدتاً از نوع کالن اقتصاد ییهاشاخصاز  یتعداد

 ییهانظامن ی. در چنشوندیمن و منتشر ی، توسط آماردانان تدویشده و در سطح کالن نهاد یآورجمع

، ی، اقتصادیبر ابعاد اجتماع ییو روستا یکشاورز هتوسع یهاپروژه ژهیوبهمختلف،  یهار پروژهیتأث

، مداوم و مندنظام صورتبه، در سطح روستا و خانوار، ییاجتماعات روستا یستیط زیو مح یفرهنگ

از معادن توسط  یبرداربهرهاستخراج و  یهاپروژهآثار نمونه  ی. براگرددینم یابیشده ارزش نهینهاد

ار و ک هیبر روح هاارانهی یهدفمندسازآثار ، ییدر جامعه روستا یه اجتماعیبر سرما یربومیمانکاران غیپ

ناتوان  ین نظام متمرکزیشود. چنینم یمتمرکز بررس یابی، در نظام ارزشییروستا یدر نواح ینیکارآفر

ات اطالع هو ارائ یدات آتیتهد ینیبشیپنقاط ضعف و عالئم هشداردهنده و  موقعبهص و درک یاز تشخ

ه یدر مراحل اولآنها  رفع یبرا یشیاندچارهکه عدم  ین موارد حساس و بحرانیاست. بنابرا یتیریمد

 نکهیا. مگر شوندینمدرک و شناخته  موقعبهسازد،  یا برنامه را دچار مشکل اساسیکل پروژه  تواندیم

ود. جاد شیدر جامعه ا ییهاکشمکشاناً یده و احیرس یا برنامه به حد بحرانیک پروژه ی یمنف یامدهایپ

 شود.یم ین روند سبب اتالف منابع عمومیداست که ایناگفته پ

 یهااخصش ییگرالیتقلو  یز بر ناکارآمدیکپارچه نیریو ناهماهنگ و غ یتِ بخشین، حاکمین بیدر ا

وزارت صنعت، معدن مثال  يبرا. زندیمدامن  یابیش و ارزشیپا یهانظام، یلک طوربهن شده و ییتع

ک سال، یدر طول  ينسبت به واردات کشاورز يزان صادرات کشاورزیش میو تجارت، از افزا

 کهیدرحال، کندیماد یت کشاورزان کشور یت خود و مطلوب بودن وضعیشاخص موفق عنوانبه
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زان صادرات یش میافزازیرا  ست.ین يزین چیلزوماً چن ییروستادگاه جوامع یت امر از دیواقع

خواهد شد که منجر به  یابیاز نظر جامعه کشاورزان، مطلوب ارز یدر حال ینسبت به واردات کشاورز

قدرت  شیژه، افزایوز در گرو عوامل مختلف بهین امر نیشتر سطح درآمد و رفاه آنان شده باشد. ایبهبود ب

 یجهان یارزش و بازارها هریبه زنجآنها  ل ورودیمالک و تسهاقشار خرده خصوصبهن کشاورزا یزنچانه

ار تاجران و یغالباً در اخت یصادرات و واردات کشاورز اکنونهماز آن است که  یخواهد بود. شواهد حاک

باز  یجهان یارزش و بازارها هریپا، اغلب از ورود به زنجندگان عمده بوده و کشاورزان خردهدکنیتول

 .مانندیم
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مختلف  یها، دهستان1366و  1365 یهاه در سالکاز آن است  کیحا رانیوز ئتیهمصوبات  یبررس

متوقف شده و در عوض ن روند یپس از آن ا یول ،اندل بودهکیدر حال تش سرعتبه شور کدر سراسر 

 به شهرها باشد، یجیدهنده مهاجرت تدرتواند نشانین امر میرد. ایگیل روستاها به شهرها رونق میتبد

ل شوند یکتش یشتریب یافته و روستاهایرشد  ییت روستایه جمعکشوند یادتر میها زدهستان یزمانزیرا 

 یتاهابه روس جیتدربه ییت روستایچنانچه جمع یابد. ولیش یافزا ینسب طوربهت آنان یم جمعکا ترای

ام ل نظکیروند سبب عدم تشاین شوند. یل میور به شهر تبدکمذ یند، روستاهایمهاجرت نما یزکمر

 - تاه مهاجرت روسکنیشود. با توجه به ایم ینید شهرنشیو تشد یمراتبسلسله ییروستا یزیربرنامه

محسوب  ییر توسعه روستایدر مس یاست، لذا مانع عمدهن ایگزن و نخبهیگزجوان معموالً ،یشهر

 شود.یم

 

 ریشت عشایمع کد سبیتهد. 88

 21از  شیب حالنیدرعشور و ک تیدرصد جمع 1/7مولد بوده و حدود  یاجامعهشور، ک یریجامعه عشا
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 د.هستن یکر، سالم و ارگانیعشا یشاورزک داتیو اغلب تولدارند  اریاخترا در  شورکدرصد مراتع خوب 

 نیتأمرا در  یمهمهستند و نقش  ندهکپرا شورکدرصد مساحت  59حدود  یاعرصهدر شور کر یعشا

 یت جهانیران از اهمیر اینند. عشاکیفا میا افتادهو دور یمرزدر مناطق  خصوصبه شورک تیامن

 یشاورزک یهاراثیه نامزد ثبت در فهرست مکهستند  یشاورزکراث یم 9از  یکی کهیطوربهبرخوردارند، 

رد یکل عدم رویدلر بهیه عشاکاز آن است  کین، شواهد حایباشند. با وجود ایفائو م یت جهانیاهم یدارا

 درخصوص یاشور برنامه جامع و عادالنهکاست.  یشدت در حال نابودان، بهکجامع و اصرار صرف بر اس

 ندارد. یراث فرهنگیم عنوانبهر و حفظ آن یشت عشایبهبود مع
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 گاه مجلسینقش و جا

رسد، کشور نیازمند یک قانون جامع برای توسعه روستایی، نظر میهای تعیین شده بهبا توجه به چالش

به مانند بسیاری از کشورهای دیگر است. بدیهی است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی نقش 

اصلی را در این زمینه بر عهده دارند. این قانون باید دارای رئوسی از جمله موارد زیر باشد. الزم به ذکر 

شده توسط دانشگاه تهران به سفارش و با نظارت  مطالعه انجام براساسنویس قانون مذکور است که پیش

ها مجلس شورای اسالمی تهیه شده است. در این پژوهش، ابتدا سوابق قوانین و ساختارهای مرکز پژوهش

بررسی گردید. سپس ساختارهای موفق آنها  متولی توسعه روستایی و عشایری و نقاط ضعف و قوت

ترین نفر از برجسته 27کشورهای دیگر در زمینه تدبیر امور روستایی و عشایری مطالعه شد. در نهایت، با 

های شهید بهشتی، تهران، خوارزمی و...( و نیز صاحبنظران توسعه روستایی و عشایری کشور )از دانشگاه

تولی و تدوین الگوی مناسب متبیین موانع اساسی  منظوربههای اجرایی مرتبط، کارشناسان ارشد دستگاه

دقیقه( صورت گرفت  91متوسط  طوربهتوسعه روستایی و عشایری، مصاحبه عمیق و انفرادی )با هر نفر 

 نویس طرح جامع توسعه روستایی تدوین شد.و در خاتمه، متن پیش

 

 برخی رئوس مهم طرح قانونی پیشنهادي

تحت  یدر بودجه سنوات یریو عشا ییتوسعه روستاه اعتبارات مربوط به عمران و یلک ارائهم و یتنظ .1

و  یتگوسیت، انسجام، پیجاد شفافیا منظوربه« داریپا یریو عشا ییتوسعه روستا»با عنوان  یوستیپ

 ،ییاتوسعه روست یهاو برنامه طرح ن جامعیز تدویو ن یریو عشا ییحصول دقت در اعتبارات توسعه روستا



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

تا  یشبخنیته بیل کمیو با تشک یر نظر وزارت جهاد کشاورزیز ییل سازمان توسعه روستایتشک .2

 ،سال اول برنامه ششم توسعه یانتها

 ،ییو توسعه روستا یون کشاورزیسیبه کم یاسالم یمجلس شورا یون کشاورزیسیل کمیتبد .3

اه گیجا شهرستان و دهستان، با هدف ارتقای استان، ییتوسعه روستا یراهبر یهاتهیل کمیتشک .4

ن یب ییگراو هم ییافزا، همیو شهرستان یها و اعتبارات استانیزیردر برنامه یریمناطق عشاروستاها و 

و نظرات مردم در  یمحل یهاتیها و اولوتیها، محدودتیش توجه به قابلی، افزاییاجرا یهادستگاه

 ،هاآن یاع در اجریو تسر یریو عشا ییتوسعه روستا یهاها و برنامهطرح یابین، اجرا و ارزشیتدو

به منزله چارچوب  یریو عشا ییدار روستایتوسعه پا یمل یهاب راهبردها و برنامهیه و تصویته .5

 ،یشورکت خدمات یریمد( قانون 5موضوع ماده ) ییاجرا یهان دستگاهیکننده بهماهنگ

 یریجلوگ یروستا و شهر در راستا یهاکف و مالیدر مورد تعار یشورکمات یدر قانون تقس یبازنگر .6

 ،ه روستاها به شهریرویل بیاز تبد

با هدف  های باالدستیدر چارچوب ضوابط و طرحخانوار  51 یباال یروستاها یم براین حرییتع .7

ش یروستاها متناسب با آما یاقتصاد یهاتوسعه بنگاه یو مناسب برا یضرور یو حفظ اراض ینیبشیپ

خارج از محدوده روستاها و  یوسازهاساختشتر بر یه شهرها، نظارت بیروین، کنترل رشد بیسرزم

 ،یز کشاورزیحاصلخ یوسازها به خارج از اراضت ساختیو هدا یسازمانده

 ورمنظبه، یت وزارت جهاد کشاورزیلئوبا مس ییبه طرح توسعه روستا ییروستا یطرح هاد ارتقای .8

 یاهادر روست یاقتصاد مقاومتم برنامه اقدام تحقق یژه ترسیون اهداف و راهبردها و جهات توسعه، بهییتع

 ،یریعشا یهاخانوار و کانون 51 یباال

 ،یاسالم یهادر چارچوب ارزش یو کشاورز ییدار روستایپا یتوسعه گردشگر .9

ناسب و و ت ی، اثربخشییش بهبود کارآیافزا منظوربهکشور  ییروستا ینظام فن یجاد و سازماندهیا .11

 ،هان سکونتگاهیز ایت متمایط و هویبا شرا یریو عشا ییروستا یهاها و برنامهطرح یسازگار

صالح مقطع یآموختگان ذدانش یبرا ییپ( توسعه روستای)فلوش طرح پژوهانه یو اجرا هیته .11

 پرورش منظوربه، یوزارت جهاد کشاورز یبا همکار یقات و فناوری، توسط وزارت علوم، تحقیکارشناس

 ،یریآشنا به مشکالت روستاها و مناطق عشالگران جوان، کارآمد و یران و تسهیمد

ه یتوج یکوچک و متوسط دارا یهاتوسعه بنگاه یمناسب برا یاعتبار-یفن یهاکمک یاعطا .12

 یهاتی، با توجه به قابلیریا مناطق عشایا چند روستا ی یکدر  یستیزطیو مح ی، اجتماعیاقتصاد

 ،یارهیزنجکرد یرو براساسو  یمحل یهاتیازها و اولوی، نیشیآما

، یت، صنعید کشاورزیتول یها، قطبیتیجمع یهاانونکت یبا اولو ییروستا منظومه یهاه طرحیته .13

ت یریت، مدیع فعالیو توز یبند، سطحیریروستاها و مناطق عشا یسازماندهبرای و معدن،  یگردشگر



 

 

 

 یاهتین مزییو تعنه سفر یر با حداقل هزیو عشاروستاییان  حتاجین مایو تأم ینه خدمات عمومیبه

 .یریعشا یهاانونکو  ییروستا یهامنظومه یلک یاقتصاد
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