
 باسمه تعالی

 روستای قاسم آباد

 : روستا جغرافيايی وضعيت
روستای قاسم آباد از توابع شهرستان تيران و کرون ، بخش کرون و دهستان سفلی می باشد. دهستان کرون سفلی در جنوب شرق 

صله حدود  سم آباد در فا ستای قا ست.  22بخش کرون قرار دارد و رو شهر تيران قرار گرفته ا سم آباددر کيلومتری  ستای قا  50رو

شرقی و  57درجه و  سبت به درياهای آزاد  46درجه و  32دقيقه طول  ست که ارتفاع آن ن شمالی قرار گرفته ا  2050دقيقه عرض 

متر می باشد.روستای قاسم آباد از شمال به روستای حسن اباد ، از جنوب به کانال مرغاب ، از شرق به روستای عباس اباد و از غرب 

 ستای بودان محدود شده است.به رو

 شهرستان بخش دهستان نام روستا

تا  له  فاصللل

ملللللرکللللل  

ستان به  شهر
km 

عللللللللرض 

 جغرافيايی

طلللللللللول 

 جغرافيايی

 57ً و 50° 46ً و 32° 22 تيران و کرون کرون سفلی قاسم آباد

  

 

 تعيين محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبيعی :

شامل  ستا  ستا را در  11زراعی و  هکتار زمين 300زمين های زراعی رو ستا که اطراف رو شد. زمينهای زراعی رو هکتار باغات می با

شامل  ست  ضی ابی و  80برگرفته ا سيب  220هکتار ارا شامل گندم، جو،  ستا  شد. محصوالت زراعی ابی رو ضی ديم می با هکتار ارا

و جو می باشد. زمينهای زراعی دور تا دور روستا زمينی، چغندر قند، ذرت، حبوبات و يونجه و اراضی زراعی ديم روستا شامل گندم 

 را در بر گرفته است.

 روستا واطالعات آمار

شماری های عمومی     بررسی تعداد جمعيت در روستای قاسم اباد -الف سر ست امده از  ساس امار بد بر ا

نفر داشته که با  380جمعيتی معادل  1345نفوس و مسکن و فرهنگ ابادی های شهرستان نجف اباد ، روستای قاسم اباد در سال 

عيت به نفر جم 333روستا با اف ايش  1365رسيده جمعيت سال  1355نفر در سال  562سال به جمعيت  10نفر طی  182اف ايش 



نفر اف ايش يافته و  93،  1365نفر بوده که نسبت به سال  988ني   1375نفر داشته. جمعيت سال  895دوره قبل جمعيتی معادل 

 نفر رسيده. 998نفر جمعيتی برابر  10تنها با اف ايش  1384اما در سال 

 1395 1385 1375 1365 1355 1345 سال

 1010 988 988 895 562 380 جمعيت

 نماخذ : سرشماری های عمومی نفوس و مسک

 

 پتانسيل ها 

ستا وديگری در  شمالی رو ضلع  شد که يکی در  شهدا می با سيدال سينيه به نامهای المهدی و سجد و ح ستا دارای دو باب م اين رو

 جنوب روستا واقع است .
  

 

 کانون هالل احمر واتاق بحران روستا 

 



 

 
 

 

 قديمی برای بوم گردیاستفاده از ظرفيت خانه های -1

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 وجود کارگاه خانگی قلم زنی که ظرفيت برای ايجاد کالس اموزشی در روستا رادارد -2-

 

 

 

 
 



 
 

 
 پتانسيل ديگر وجود مرتع وسيع در ضلع جنوبی روستاست که به دليل مسطح بودن بهترين ظرفيت سرمايه گذاری برای احداث م رعه خورشيدی است.

  باغداری ، کشاورزی

ستا  شتهای ميدانی زمينهای زراعی رو ست امده از بردا ساس امار به د شند که  300بر ا ضی زراعی به  80هکتار می با هکتار از ارا

سيب زمينی، چغندر قند، ذرت ،  220صورت ابی و  ستاگندم، جو ،  صوالت رو ست. از جمله مح صوالت ديم ا شت مح هکتار زير ک

نفر از  130هکتار مسللاحت دارد که محصللوالتی چون انگور و بادام به بار می اورند.  11ه اسللت. باغات روسللتا ني  نخود، لوبيا، يونج

 شاغلين که در بخش کشاورزی و دامداری فعاليت می کنند کشاورز هستندکه درامد خالص انها به اين صورت است:

 ريال 23401500درامد ساالنه هر کشاورز 

 ريال 1950125هرکشاورز در امد ماهانه 
 

 

 

 

 : روستا در ايثارگران وضعيت

 نفر جانباز است 19اين روستا دارای 

 دارای سه نفر آزاده : -

  عابدی غالمرضا-  اکبری رضا محمد –به نامهای مصطفی ترکی  -

 

 نام ذکر با شهداء تعداد -الف

 شهيد است  6روستای قاسم اباد دارای 

 

 

 محل شهادت تاريخ شهادت تولد تاريخ نام پدر نام شهيد رديف

 خيبر 5/12/62 1343 امراهلل حسين شفيعی 1



 شلمچه 12/12/65 1347 عباس محمدرضا شفبعی 2

 5کربالی  20/10/65 1351 ع ي اهلل عباس ي دانشناس 3

 سومار 18/4/64 1343 محمد محمود شفيعی 4

 شلمچه 22/1/66 1347 علی احمد ي دانشناس 5

6 
اصغر جاويداالثر 

 شفيعی
 فاو 9/5/67 1350 رجبعلی

 

  مشکالت

 عدم مطابقت کاربری های موجود با طرح هادی -1

 عدم پيش بينی طرح توسعه آبی روستا -2

 عدم پيش بينی فضای کارگاهی و صنعتی با توجه به موقعيت مناسب روستا -3

 قرار گرفتن توسعه بلند مدت با کاربری مسکونی خارج از محدوده طرح هادی  -4

 وجود پراکندگی بافت روستا و عدم تراکم مناسب -5

 ل وم متراکم نمودن بافت روستا پيرامون محور راه اصلی  -6

 

                                                                                         من اهلل توفيق                            09139311429گردآورنده : متين فرد  


