


 طرح برگزیده دهیاریهای بخش مركزی شهرستان طبس

 در حوزه اقتصاد 
بی روستای ازمیغان: موضوع طرح  

 
 پرورش ماهی سرد ا

 



 استان و شهرستان گرشگری نمونه هایروستا جمله از ازمیغان روستای
  شده واقع طبس شهرستان شرق شمال کیلومتری 38 در که می باشد
 ،معتدل اقلیمی دارای که کوهستانی است منطقه ای روستا این . است

 در روستا .است طبس مرکزی بخش توابع از و ییالقی و ای کوهپایه
 دره این انتهای تا ابتدا از .است شده نهاده بنا عمق کم دره یک درون
  خشک و گرم جغرافیای از قسمت این در آب وفور و است جاری آب
 در . است شده فراهم آن در برنج کشت امکان که بوده حدی به ایران
 منطقه شیب تا درآمده پلکانی بصورت اراضی نخل درختان فاصل حد

 در .گیرد می صورت شالیکاری ها پلیت این درون در و شود گرفته
 جاذبه های جمله از .آید می بدست مرغوبی بسیار برنج ازمیغان

 سید مزار روستا، مفاخر و تاریخی و طبیعی از اعم ازمیغان گردشگری
 ی نوشته خط دو و قدمگاه آبشار و عروس ،تخت طیار جعفر بن محمد
 همچنین باشد می طیار جعفر بن محمد ی دوره از احتماال عربی شبیه
 و سرسبز و طبیعی بافت باغات و مزارع این میان در آب بودن جاری

  .است نموده ایجاد را مرطوبی



شما می توانید در روستای ازمیغان طبس کشت برنج و درختان خرماا را  
در کنار یکدیگر مشاهده کنید که تقریباً موضوعی منحصار باه فارد در    

بافات تااریخی    .کشاورزی است و در کمتر منطقه ای اتفااق مای افتاد   
ازمیغان با آمیزه ای از شکوه معماری بومی در قسمت جنوبی روستا، در 
 .دامنه کوهستان و در جوار مزارع، کشتزارها و باغات شکل گرفته است

ازمیغان یا به قول اهالی روستا ازمیغون از معدود روستاهایی اسات کاه   
آب ایان رودخاناه بیشاتر باه     . دارای رودخانه دائمی در دل کویر است

در فصل زمستان که ساط  زیار   خصوصا و  .مصرف کشاورزی می رسد
بخاطر آب مازاد می توان پرورش ماهیان سرد آبای را  است ،کشت کمتر

ایان ررفیات و جهات    بشکل گسترده داشته باشیم که باا توجاه باه    
طرح پارورش مااهی   جلوگیری از هدر رفتن آب و استفاده بهینه از آن ،

در قالب شرکت تعاونی تولید و پارورش مااهی مرواریاد باا مشاارکت      
    .اهالی روستا پایه ریزی شد  اکثر دهیاری  و

     
 



 طرح توجیهی

طبق بررسی ها و آنالیز انجام شده توسط کارشناسان شیالت شهرستان 
طبس و استان خراسان جنوبی اجرای این طرح در این محل اقتصادی 

 .بوده که خالصه ای از انالیز آن بشرح ذیل می باشد 
متر مربع باه ررفیات ده هازار     1500مساحت استخرهای پرورش ماهی 

 قطعه ماهی 

 میلیون ریال 450: هزینه ساخت حوضچه های پرورش ماهی 

میلیاون   400:هزینه پرورش ده هزار قطعه ماهی در یک دوره شش ماهه 
 ریال

میلیاون   650: درآمد حاصل از فروش ده هزار قطعه ماهی در یاک دوره 
 ریال  

که طبق آنالیز فوق بازگشت اصل سرمایه درطی سه دوره پرورش مااهی  
 .می باشد  

 





 موقعیت مکانی طرح





 اهداف و معیارهای انتخاب طرح پرورش ماهی در حوزه اقتصاد
با توجه به بررسی وکارشنا سی های انجام شده بهترین استفاده  -1

 از آب مازاد رودخانه پرورش ماهی می باشد 
با توجه به مشارکتی بودن طرح بین مردم روستا و دهیاری و  -2

محدود بودن منابع درآمدی روستا  درآمد حاصل از اجرای طرح 
 .باعث افزایش رونق اقتصادی و کاهش فقر در روستا می باشد

استفاده از نیروهای بومی روستا در اجرای طرح و بهره برداری  -3
 .از آن باعث ایجاداشتغال در سط  روستا می شود

با توجه به منابع مالی محدود دهیاری روستا ، یکی از مزایای  -4
سهم دهیاری از مشارکت در طرح می %  20مهم این طرح که 

 .باشد ، کسب درآمد پایداربرای دهیاری شده است 
با توجه به اینکه استخر موجود در مسیر زمینهای کشاورزی  -5

قراردارد استفاده از این آب باعث حاصاخیزی بیشتر زمینهای 
 .کشاورزی شده و افزایش مجصوالت کشاورزی شده است



با توجه به اینکه قسمتی از درآمد حاصل از اجرای طرح متعلق به  -6
دهیاری است و در جهت عمران و آبادانی روستا هزینه می شاود  

 باعث ارتقای سط  رفاه عمومی روستا می شود
تولید محصول این طرح ، باعث شناساندن بیشتر منطقه شاده و   -7

باعث مراجعه متتقاضیان شده است و این امر به بازار یاابی ساایر   
محصوالت و تولیدات روستایی و صنایع روستایی نیز کماک مای   

 کند 
یکی از اهداف مهم دیگر این طرح جلاب اعتمااد و همبساتگی     -8

کامل مردم روستا ودهیاری و افزایش روحیه مشارکت در ساا یار   
 .طرحهای اقتصادی و عمرانی روستا شده است 

 



 استخر پرورش ماهی

 ماهی ریزی


