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وجه تسمیه روستای علی آباد:
این روستا بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته وجه تسمیه خاصی ندارد ولی بر اساس تصور می توان گفت که قبال به دلیل اینکه افرادی که
سنگ بنای ایجاد محلی را می زدند این روستا در ابتدا توسط شخصی به نام علی سنگ بنای اولیه اش گذاشته شده و ما ایرانیان همیشه بر
اساس فرهنگ خودی جهت هرگونه بنا نام و نشانی از خود میگذاشتیم این تصور را بیشتر محتمل می داندوهمچنین این روستا در کنار رودخانه
فصلی که به دلیل وضعیت مناسب بارندگی های وضعیت آبی خوبی داشته احداث گردیده است که به عبارتی در کنار جاده معروف به ابریشم واقع
شده است ./

موقعیت جغرافیایی روستای علی آباد:
روستای علی آباد در بخش کرون سفلی از توابع شهرستان تیران و کرون به فاصله 28کیلومتری مرکز شهرستان ودر70کیلومتری غرب
استان اصفهان قبل ازجاده ورودی مرکز فرهنگی تفریحی سد چادگان قرار دارد که از نظر موقعیت شناسی در سر جاده موسوم به جاده
قدیم خوانسارکه قاعدتاَ همان جاده ابریشم قدیم محسوب می گردد قراردارد هسته اصلی این روستا قبال در محلی معروف به دیزیچه بود
که در سمت غرب روستا است ودلیل خاصی بر این نام وجود نداردو بعدا به دلیل گشترش کشاورزی به سمت موقعیت کنونی انتقال یافته
است ./

وسعت روستا :
شامل وسعت کل روستا  ،وسعت کشاورزی روستا و وسعت بافت و فضای مسکونی روستا
روستای علی آباد بر اساس نقشه جغرافیایی که در14آذر سال  1307توسط شخصی به نام مصطفی قلی خان کامینسکی مهندس اداره ثبت
اسناد و امالک وقت اصفهان حدود  10482650گز مربع که واحد متراژ وقت بوده می باشد که براساس مترمربع  11338034مترمربع
محسوب می گردد و بر حسب کیلومتر مربع 11/334کیلومتر مربع است که بیشتر این وسعت اختصاص به کشاورزی دارد لذا  ./4کیلومتر
مربع آن بافت مسکونی روستا و 11کیلومتر مربع آن وسعت فضای کشاورزی و باغات است که به لحاظ درصدی 3/5درصد وسعت مسکونی
و 96/5درصد فضای کشاورزی محسوب می گردد./

جمعیت روستا :
روستای علی آبادبراساس آمار دارای تعداد 627نفرجمعیت می باشد که از این تعداد 321نفر زن و  306نفر مرد می باشد لذا به دلیل
خشکسالی های اخیر و عدم دسترسی به معیشت مناسب باعث مهاجر خیز بودن این روستا از چندین سال پیش گردیده است بیشتر اهالی
ساکن در این روستا کمابیش به شغل کشاورزی و در کنار آن گاها دامداری مشغول می باشند و تعداد معدودی به عنوان کارگردر بیرون
از این روستا مشغولند./

وضعیت اجتماعی روستا :
این روستا با جمعیت  627نفری خود از روستاهای دارای تراکم نسبی جمعیتی کم است دارای مذهب تشیع شغل غالب اهالی این روستا
کشاورزی و در مقیاس بسیارکمی دامداری در کنار آن می باشدکه به دلیل وسعت زمینهای کشاورزی در صورت تامین آب کشاورزی و بروز
رسانی آبیاری تحت عنوان آبیاری مکانیزه از پتانسیل عالی دراین بخش برخورداراست به لحاظ اینکه زمینهای این روستا دارای قابلیت و
استعداد عالی در بخش کشاورزی و زراعت علی الخصوص کشت گلخانه ای می باشد اخیرا تعدادی از کشاورزان و تعدادی نیز از بیرون
روستا اقدام به احداث واحد گلخانه داری نموده اند که تعداد آنها به  16واحد می رسد که این خود نوید بخش است./

وضعیت فرهنگی ،اعتقادی و مذهبی :
اهالی این روستا مردمی اعتقادی با فرهنگ دارای مذهب شیعه ومتدین هستندکه باتقدیم  5شهید دین خود را به انقالب ادا کرده اند اولین
شهید شهرستان تیران و کرون جزء شهدای این روستا است اعضای شورای اسالمی روستا سه نفر و دارای دهیاری است این روستا دارای یک
مسجد به نام صاحب الزمان ویک حسینیه و پایگاه بسیج مردمی و کانون فرهنگی می باشد که در ایام مذهبی و عزاداری مردم شرکت فعالی
دارند./

وضعیت اقتصادی و معیشتی :
اهالی این روستا با جمعیت محدود خود از نظر اقتصادی و معیشتی به لحاظ دارا بودن شغل کشاورزی غالب و خشکسالی های اخیر در
وضعیت رضایت بخشی قرارندارند منابع آبی این روستا محدود به آب قنات و یک چاه آب کشاورزی عمومی است که کفاف زراعت این
روستا را نمی دهد فقط در موارد محدود باغات و درختان آنها را کفایت می کند که این موارد باعث مهاجرت جوانان پس از ازدواج به
حاشیه شهرها می شود./

امکانات و توسعه روستا :
این روستا دارای طرح هادی مصوب در سال  1385بوده و از نعمت گاز آب و برق برخوردارمی باشد و دارای معابر آسفالت می باشد که به
دلیل عمر طوالنی دچارفرسایش شده است که تاکنون در راستای اجرای طرح هادی اعتباری از اعتبارات بنیاد مسکن شامل این روستا
نگردیده است این روستای به همت شورای اسالمی و دهیاری دارای دو پارک عمومی و کودک می باشد گلزار شهدای آن بهسازی و
ساماندهی گردیده است دارای خانه بهداشت مجزا ،گورستان و غسالخانه می باشدو همچنین دارای فضای سبز درختکاری شده می باشد
دهیاری این روستا دارای ساختمان مجزی بوده که در آن دفتر شورای اسالمی فعال است معابر کوچه های آن دارای تابلو می باشد
منازل مسکونی کال سند دارشده اندو اخیرا ساختمان فرهنگی و کتابخانه آن دردست اقدام است ./

مراکز گارگاهی و اقتصادی موجود:
در محدوده این روستا چند کارخانه و محل اقتصادی اخیرا ایجاد گردیده است که از جمله کارخانه تولید پنیرواقع در شرق این روستا کارخانه
تولیدشکالت که هنوز به بهره برداری نرسیده واقع در شرق این روستا وواحد کشتارگاهی صنعتی تمام اتوماتیک مرغ واقع در غرب روستا
جایگاه عرضه سوخت CNGو بنزین واقع در شمال روستا و کارگاه ریخته گری قطعات واقع در جنوب روستارا می توان نامبرد که موجب اشتغال
زایی خوبی گردیده است./

تهیه کننده دهیاری روستای علی آباد

