شناسنامه
روستای فضل آباد
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بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستاها و پیشینه تاریخی آنها

شهرستان تیران و کرون در سال  1355یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان نجف
آباد محسوب می شد و در 1359/1/10بخش جدیدی بنام تیران متشکل از دو دهستان
تیران و دهستان مرکزی بوجود آمد و سپس براساس تقسیمات کشوری سال  1376از
شهرستان نجف آباد جدا شد و در سال  1380به  2بخش به نامهای کرون و مرکزی
تقسیم شد .این شهرستان دارای چهار دهستان به نامهای کرون علیا ،کرون سفلی و
رضوانیه و ورپشت است.
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ماخذ :مرکز آمارایران ــ تقسیمات سیاسی
بطور کلی اطالعات دقیقی در مورد سابقه تاریخی این روستاها وجود ندارد و باتوجه به اقوال محلی
سابقه سکونت در این روستا قابل توجه نبوده و به حدود  250سال قبل باز می گردد.ولی با توجه به
قدمت قبور این موضوع مشخص می شود که سابقه سکونت در این روستا اندک باشد.

 -2وضعیت جغرافیایي روستا :
الف  -وجه تسميه روستا :
علت اصلی پيدایش این روستا و روستاهای اطراف آن وجود آب از چشمه ها بوده که از
روستای حسن آباد و فضل آباد می گذرد  .همچنين وجود اراضی حاصلخيز در روستای
فضل آباد  ،شمال غرب و شرق روستای حسن آباد و اطراف رضوانشهراست ،که عده ای
در این قسمت جمع شده و به کار کشاورزی پرداخته و سپس روستا ها را توسعه داده اند
.درزیر تصویری از مکان قدیمی روستا نشان داده شده است.

ب -مساحت روستا :
روستای فضل آباد در ارتقاء 1972متری از سطح آبهای آزاد قرار دارد.نزدیک ترین شهر
به روستای فضل آباد در فاصله  2کیلومتری روستا،رضوانشهر و درشمال آن نیز روستای
ورپشت با فاصله  5کیلومتری از روستا و درغرب آن نیز روستای حسن آباد آبریزه با
فاصله  2کیلومتری قرار دارد وروستا یا شهر مهم دیگری در مجاورت آن وجود ندارد.
روستای فضل آباد از نظر موقعیت درغرب شهر رضوانشهر ودرفاصله تقریبی دو
کیلومتری ازآن واقع است واز طرف شرق وغرب وجنوب به اراضی زراعی محدود می
شود وازطرف شمال با ارتفاعات سنگالخی کم ارتفاع و درطول جغرافیایی  51درجه و 2
دقیقه طول شرقی و  32درجه و  42دقیقه عرض جغرافیایی شمالی با ارتفاع  1975متر
از سطح آبهای آزاد جهان قرار دارد.
ج  -همسایه ها از چهارجهت :
نزدیک ترین شهر به روستای فضل آباد در فاصله  3کيلومتری روستا رضوانشهر و در
شمال آن نيز روستای ورپشت با فاصله  5کيلومتری از روستا و غرب آن نيز روستای
حسن آباد آبریزه با فاصله دو کيلومتری قرار دارد و روستا یا شهر مهم دیگری در
نزدیکی این روستا وجود ندارد .

د -ارتفاع از سطح دریا :
این روستا با ارتفاع  1975متر از سطح آب های آزاد جهان قراردارد .
ه -فاصله تا مركز بخش و شهرستان :
روستای فضل آباد از نظر موقعيت در غرب شهر رضوانشهر و در فاصله دو کيلومتری
از آن واقع شده است.
و -اكولوژي  ،آب شناسي و پوشش گياهي و حيات جانوري روستا :
در کل دهستان رضوانيه و روستای فضل آباد از رسوبات فرسایشی کوههای همجوار که
آهکهای کرتاسه پوشانده شده تشکيل شده است و دارای ذخيره آب بوده و سفره
از
های زیرزمينی آب را تغذیه می کند.از نظر طبقه بندی اقليمی دارای اقليم نيمه صحرایی
خشک بوده و دارای تابستان های گرم وخشک می باشد.گرمترین ماه های سال تير و
مرداد با دمای  35/18درجه سانتيگراد و سردترین ماه های سال دی و بهمن با دمای
 -4/8سانتيگراد می باشند.
 -3نقش و جایگاه روستا در طرحهای فرادست(بعنوان مرکزمجموعه،حوزه،روستای مستقل و)...
روستای فضل آباد به علت نزدیکی به شهرهای رضوانشهر و تيران تحت نفوذ این دو شهر بوده واین
روستا تمامی مایحتاج خود را ازشهر تيران ورضوانشهر تهيه می نمایند لذا فاقد مراکز
تجاری،آموزشی،فرهنگی،اقتصادی و ...می باشد و کال” تحت نفوذ شهرهای همجوارند و به عنوان
روستای اقماری محسوب می گردد.
 -4معرفی مسائل ومشکالت روستاهای مورد مطالعه ازنظر ساکنين
بطور کلی مهمترین مشکل روستائيان به دو مورد اساسی کالبدی و اقتصادی باز می گردد.از نظر
کالبدی مهمترین نياز روستائيان که مشکالت زیادی برای آنها ایجاد نموده است.آسفالت نبودن معابر اصلی
و فرعی روستا و دربرخی از موارد ناتمام ماندن فعاليتهای اجرایی قبلی و کند بودن فرایند اصالح معابر
و عقب نشينی های قانونی طرح می باشد.
مشکالت متعدد دیگری که اغلب روستاهای کشورهای درحال توسعه با آن درگير می باشند مشکل
بيکاری جوانان روستا وعدم تمایل آنها به ادامه سکونت در روستا می باشد .بدنبال این مشکل و عدم
وجود اشتغال ثابت و با درآمد مکفی سبب شده است که توانایی پایين مالی سرپرستهای خانوار کاهش یابد
و امکان خرید زمين و ساخت وساز حتی در اراضی نامرغوب و کم ارزش روستا فراهم نباشد و مشکل
اصلی دیگری که همانا مشکل کمبود مسکن و سرپناه مستقل است رغبت جوانان روستا را به ادامه
سکونت درروستا کاهش دهد.
عالوه بر مشکالت فوق در بخش کشاورزی به دليل کمبود نهاده های کشاورزی و باال بودن قيمت
کودهای شيميایی و سموم دفع آفات نباتی و همچنين پایين بودن نرخ فروش محصوالت کشاورزی و هزینه
بربودن کشت محصوالت زراعی و باال بودن دستمزد روزانه کارگران فصلی سبب شده است که هزینه
های تمام شده به شدت باال رفته و فروش محصوالت زراعی قادر به جبران هزینه های صرف شده نبوده
و مشکل کمبود زمين زراعی نيز این مشکل را دوچندان کرده است.

 -3آمار واطالعات روستا :
الف -جمعيت روستا به تفكيك (زن ومرد  -تعدادخانوار).....-
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آمار جمعیتی و حوزه نفوذ

بطور کلی دهستان مورد مطالعه از یک سکونتگاه شهری بنام رضوانشهر و 31
سکونتگاه روستایی و مزرعه و یک منطقه صنعتی تشکيل شده است .آمار جمعيتی
روستای فضل آباد در سال  1385بالغ بر  172نفر جمعيت می باشد و زیر نفوذ
روستای حسن آباد آبریزه بعنوان روستای مرکزی خدمات محدودی دریافت می نمایند
(خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی و.)..در کل روستای فضل آباد فاقد حوزه نفوذ
مستقيم می باشد.
 2تحوالت جمعیتیجمعيت روستای فضل آباد طی سالهای  1345تا  1365روند مثبت باالیی داشته و
روند کلی رشد جمعيت در حال افزایش بوده است به طوری که نرخ رشد جمعيت
روستا طی دوره  1355-1365معادل  4/5درصد بوده است.از دوره  1365تا دوره
 1375نرخ رشد این روستا رو به کاهش نهاده و نرخ رشد جمعيت روستا به 1/4
درصد و در دوره  1375-1385به  -0/4درصد کاهش یافته است.
الزم به ذکر است طبق سرشماری سال  95جمعيت این روستا بالغ بر  146نفر می باشد که
نشان ازکاهش جمعيت در این روستا می باشد .
جدول شماره( )2جمعیت و خانوار و بعد خانوار روستای فضل آباد
دوره های سرشماری
عنوان
روستای فضل آباد
1385
1375
1365
1355
172
180
157
101
جمعيت
49
48
45
30
خانوار
3/ 5
3 /7
3 /7
3 /4
بعد خانوار
ماخذ :مرکز آمار ایران سرشماری های عمومی نفوس و مسکن
ب -درجه دهياري  -سال تاسيس  -وضعيت ساختمان (متراژ و مشخصات):
درجه دهياری یک می باشد وسال  1390دهياری به این روستا تعلق گردیده و در
سال  1394ساختمان دهياری احداث گردید.
ساختمان در سال  1396تکميل و توسط استاندار محترم  ،فرماندار محترم و بخشدارم
محترم بخش مرکزی افتتاح گردید .
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وضعيت اشتغال و نوع شغل در روستا

بطور کلی بخش عمده درآمد منطقه ازطریق امورات کارگری و امور صنعتی در
رضوانشهر تامين می گردد و کشاورزی به علت مشکالتی که قبال ذکر گردید از
رونق افتاده و رو به کاهش می باشد.قالب اشتغال کار در سنگبریهای رضوانشهر می
باشد.
 -5بررسی ویژگيهای محيطی و آب و هوایی و اقليمی
در کل دهستان رضوانيه و روستای فضل آباد از رسوبات فرسایشی کوههای
همجوار که از آهکهای کرتاسه پوشانده شده تشکيل شده است و دارای ذخيره آب بوده
و سفره های زیرزمينی آب را تغذیه می کند.از نظر طبقه بندی اقليمی دارای اقليم
نيمه صحرایی خشک بوده و دارای تابستان های گرم وخشک می باشد.گرمترین ماه
های سال تير و مرداد با دمای  35/18درجه سانتيگراد و سردترین ماه های سال دی
و بهمن با دمای  -4/8سانتيگراد می باشند.

ج -طول جاده هاي روستا (آسفالته و)...
در روستای فضل آباد معابراصلی درجه یک و سپس درجه دو از مساحت بيشتری
برخوردار می باشد  .به طور کلی  34/1درصد معابر از نوع اصلی درجه یک و
 28درصد اصلی درجه دو و  10/2درصد فرعی درجه یک و  27/7درصد فرعی
درجه دو می باشند  .و به طور کلی حداکثر عرض معابر روستای فضل آباد 16
متری و  10متری و 8متری و بن بستهای  6،4،3متری می باشند.
 -1وضعیت آب ،برق ،گاز و سوخت
الف -وضعيت آب شرب و تاسيسات مربوطه  ،نحوة تامين آب شرب (شبكه  ،چشمه ،
چاه) وضعيت كلرزني ،مسئول آب روستا (نام و نام خانوادگي وتلفن) :
آب شرب روستای فضل آباد از طریق یک حلقه چاه تامين می گردد که پس از پمپاژ
اتوماتيک و هدایت به منبع ذخيره گردیده،کلرزنی می شود و به شبکه آب روستا وارد
می گردد .آب این روستا در اختيار شورای روستا می باشد و زیرنظر اداره آب
روستایی نيست.

ب -آب كشاورزي (چاهها -قنات ها و )...و تاسيسات مربوطه:
روستای فضل آباد همانند روستای منطقه تحت تاَثير منابع خاک و منابع آب شکل گرفته
در این ميان منابع آب چشمه سارها و آب رودخانه ها و چند چاه نيمه عميق نقش مهمی در
مشروب ساختن اراضی و تأمين آب شرب و شکل گيری روستا داشته و نيز آب مورد نياز
کشاورزی روستا بصورت خرده مالکی تأمين می شود .
ج-وضعيت برق و انشعابات روستا:
این روستا شامل تأسيسات شبکه برق رسانی بوده واین تاسيسات در سراسر روستا
موجود می باشد.
د-وضعيت گاز و انشعابات روستا:
این روستا همانند کليه ی روستاها از سال  59از تاسيسات گاز بهره مند گردیده است.
ه -وضعيت مخابرات روستا (ثابت  -همراه )
روستای فضل آباد فاقد دفتر مخابرات می باشد ولی اکثر خانوارها دارای خط تلفن
شخصی می باشند.
و -وضعيت سایر انرژي هاي موردنياز روستا (مسئول شعبه  -شماره تلفن)
در روستای فضل آباد قبال سوخت نفت مصرف می گردید که از زمان احداث
تاسيسات گازرسانی این سوخت جایگزین نفت گردید.

 -6وضعیت آموزشي و بهداشتي روستا
الف -مهدكودك (به تفكيك ) دختر وپسر و تعداد:
این روستا فاقد مهدکودک می باشد.
ب -مقاطع تحصيلي به تفكيك (دختر وپسر) و تعداد و درصد افراد با سواد روستا:
خدمات آموزشی فقط در مقطع ابتدایی ارائه می شود و در مقطع راهنمایی به شهر
رضوان شهر یا آبپونه مراجعه می کنند.

ج -كتابخانه ها:
روستای فضل آباد فاقد کتابخانه می باشد .
د -مركز بهداشتي روستا (تعداد  -افراد فعال  -خدمات قابل ارائه  -برنامه زمانبندي
حضور):
این روستا فاقد مراکز بهداشتی مستقر در خود می باشد و جهت ارائه خدمات بهداشتی
باید به خانه بهداشت روستای حسن آباد آبریزه یا شهرستان مراجعه نمایند.
ه -چگونگي دفع زباله در روستا:
طبق قرارداد منعقد شده با شرکت تعاونی دهياریها توسط ماشين آالت مربوطه زباله
های روستا جمع آوری می گردد.
 -7وضعیت امور رفاهي  ،ورزشي ،خدماتي و مذهبي روستا
الف -حمام  ،غسالخانه و گورستان:
حمام این روستا با مساحتی معادل  166متر مربع در جوار مسجد جامع در شرق
روستا قرار دارد و فعال نبوده و گورستان جدید نيز در جنوب شرق روستا قرار
دارد .

ب -پارك  ،امكانات ورزشي و رفاهي:
این روستا فاقد امکانات ورزشی و رفاهی بوده و دارای یک پارک که به صورت
نيمه تمام به علت کمبود بودجه رها گردیده.

ج-وضعيت مسجدها ،حسينه ها  ،هياتهاي مذهبي و پایگاههاي بسيج:
کاربری مذهبی این روستا شامل حسينيه شهدا فضل آباد و مسجد المهدی در شرق
روستا بوده و همچنين در این روستا هيچ گونه پایگاه بسيج موجود نمی باشد.

د -واحدهاي خدماتي  ،بانكي ،كسبه  ،نانوایي ،پست بانك  ،انتظامي  ،شركت تعاوني
هاي روستایي  ،قرض الحسنه  ،دارالقرآن  ،تيمهاي ورزشي و( ....نام ونام خانوادگي
مسئولين مربوطه و تلفن تماس ):

روستای فضل آباد فاقد کليه ی واحدهای خدماتی بوده و مردم کليه مایحتاج خود را از
جمله خوراک،پوشاک،اموراداری،بانکی خود را در رضوانشهر و تيران تامين می
نمایند.
ه -وضعيت دریافت شبكه هاي تلویزیوني (تمامي شبكه ها درج شود):
این روستا دارای دستگاه دیجيتال بوده و  20شبکه موجود در ایران را به طور
مستقيم دریافت می نمایند.
 -8وضعیت صنعت ،معدن و تولید در روستا
الف -واحدهاي صنعتي (درحال ساخت ،فعال  ،ميزان توليد ،تعداد افراد شاغل  ،نوع
محصول و:) ...
روستای فضل آباد فاقد واحد صنعتی می باشد.
ب -واحدهاي توليدي (درحال ساخت ،فعال  ،ميزان توليد ،تعداد افراد شاغل  ،نوع
محصول و:) ...
روستای فضل آباد فاقد واحد توليدی می باشد.
ج -معادن (تعداد -نوع معدن  -ميزان بهره برداري  -اشتغال  -نوع كاربري و:) ...
روستای فضل آباد دارای معدن سنگ می باشد که در حال حاضر به دليل واقع شدن
در بافت مسکونی متروکه گردیده.
 -9وضعیت كشاورزي  ،باغداري و دامداري روستا
الف -سطح زیركشت اراضي (اراضي تحت فشار  -اراضي یكپارچه  -اراضي
سنتي) محصوالت زراعي -ميزان محصول ساليانه -ویژگيها ):
در این روستا به علت کمبود آب و عدم درآمد رسانی کافی کشاورزی نسبتا منسوخ
گردیده و محصوالت زراعی در حد محدود و سنتی کشت گردیده و عمده محصول
گندم می باشد.
ب -باغات (سطح باغات  -محصوالت باغي و ميزان توليد روستا درطول سال -
ویژگيها):
این روستا دارای  10هکتار باغ با محصوالت انگور و انار می باشد.
ج -وضعيت آب كشاورزي روستا(چاههاي فعال و غيرفعال  -داراي پروانه و یا فاقد
پروانه):
این روستا دارای یک حلقه چاه و قنات که دارای مجوز از جهاد کشاورزی می باشد
وآب کشاورزی از طریق این منابع تامين می گردد.

د -دامداري و ماكيان (تعداد واحد موجود -واحدهاي فعال -نوع فعاليت  -ميزان
فعاليت) (صنعتي و سنتي ):
دامداری و دامپروری در این روستا بيشتر به صورت سنتی انجام می شود و اکثر
خانوارهای روستایی جهت تأمين لبنيات مورد نيازشان یک یا چند رأس دام در
نزدیکی منزل و اکثراَ به صورت خانگی نگهداری می کنند .
وضعیت ایثارگري در روستا
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الف -تعداد شهداء با ذكر نام:
شهيد غالمرضا یزدانی و اميررضا یزدانی ازجمله شهدای این روستا می باشند.

ب -تعداد جانبازان با ذكرنام :این روستا فاقد جانباز می باشد.
ج -تعدادآزاده ها با ذكر نام :این روستا فاقد آزاده می باشد.
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وضعیت طرح هادي روستا

الف  -سال تصویب:
طرح هادی روستای فضل آباد در سال  1390مصوب گردیده است.
الزم به ذکر است در سال  1395این دهياری اقدام به بازنگری طرح نموده است و مقرر
گردید قبل از پایان سال  1396این طرح مصوب و به این دهياری ارائه گردد .

ب -مسائل ،مشكالت و پیشنهادات:
طرح هادی این روستا نياز به بازنگری مبرم بوده که علت آن کمبود زمين های
مسکونی و مهاجرت به شهرهای اطراف می باشد.
کمبود آب جهت شرب و کشاورزی
شخصیت هاي سیاسي  ،اجتماعي وفرهیخته روستا
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الف -نام و نام خانوادگي  ،تحصيالت  ،ویژگي:
این روستا فاقد افراد فرهيخته و شاخص می باشد.
وضعیت میراث فرهنگي ،گردشگري و جاذبه هاي مرتبط در روستا
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الف -اماكن ،توریستي  ،تاریخي موجود (تعداد  -متراژ -وضعيت موجود ):
این روستا فاقد اماکن ،توریستی و تاریخی می باشد.
ب -بازي هاي سنتي ومحلي :هفت سنگ ،پله چفتک و...
ج -غذاهاي محلي :کوفته کشکی،آش رشته و..
د -صنایع دستي :قاليبافی

مسئولین روستا با ذكر شماره هاي تلفن تماس
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الف – دهيار :آقای مهندس محمد شيرازی تهرانی ،تلفن تماس09137371236 :
ب -شوراي اسالمي :آقای اکبر یزدانی  ،شماره تماس 09139305340 :
ج -شوراي كشاورزي :آقای علی اکبر یزدانی  ،شماره تماس 09139305340 :
 -15وضعیت بودجه روستا
الف -بودجه مصوب  ،1392مبلغ تحقق یافته به ریال:
 492/500/000ریال
ب -بودجه مصوب ، 1393مبلغ تحقق یافته به ریال:
 917/000/000ریال
د -بودجه مصوب ، 1394مبلغ تحقق یافته به ریال:
 699/000/000ریال
ه – بودجه مصوب سال  ، 1395مبلغ تحقق یافته به ریال :
588/052/502
ج -بودجه مصوب سال  ، 1396مبلغ تحقق یافته به ریال :
500/000/000
 -16مهترین اقدامات و برنامه هاي انجام شده در دوره فعالیت شوراهاي اسالمي تا
پایان سال 93
الف -راه
ب-آب
ج -مشكالت
در سال  93کلنگ زنی ساختمان دهياری توسط آقای مهندس بهمنی انجام گردید.
 -17پروژه ها و برنامه هاي در دست اقدام و پیش بیني شده 94
الف -احداث ساختمان دهياری
ب -تکميل ساختمان دهياری و پارک
ج -بهسازی معابر
 -18پروژه ها و برنامه هاي در دست اقدام و پيش بيني شده 95
الف ) تکميل و تجهيز ساختمان دهياری
 - 17پروژه ها و برنامه هاي در دست اقدام و پيش بيني شده 96
الف) بهسازی معابر
ب) تجهيز ساختمان دهياری
ج) بهسازی پارک
 -19پتانسیلها و توانمندی های موجود  ،مطالبات ومشكالت موجود( در تمامي ابعاد)

الف -زمين
ب -آب
ج -معادن

د -نيروي انساني و تحصيل كردگان
ه-ظرفيتهاي سرمایه گذاري

اعضای شورای فعلی روستای فضل آباد

 -1رئیس شورا ← علی اکبر یزدانی
 -2عضو شورا ← محمد یزدانی
 -3عضو شورا ← مهرداد یزدانی

پایان

