


 اــــــــــــرفی روستــــــــــــمع

 .تنگی سر، روستایــی از توابع بخش سیروان شهرستان سنندج در استان کردستان ایران است

 باشدکیلو متر می 65فاصله روستایــی تنگی سر تا شهرستان سنندج 

ننفر وجمعیت 1600جمعیت ثابت تنگی سر حدود
 
 ،می باشدنفر 1852متغیر ا

قاي : دهيار روستا
 
 ساله با تحصيالت مهندسي عمران 38مرادي كامبيز ا

نها توت فرنگی، توت سفید، گردو، به، و انواع 
 
شغل اصلی مردم روستا باغداری می باشد که بیشتر محصول ا

 .میوه های تابستانی است

 ،می باشد( ص)روستا دارای سه مسجد به نام های مسجد جامع، مسجد هژاره ومسجد حضرت محمد 

 



 برنامه های فرهنگی
 پایدار توسعه فرایند از بخشی عنوان به روستاها در فرهنگی ریزی  برنامه امروزه 

 جهت در ریزی  برنامه نوع این .است برخوردار ای ویژه اهمیت از روستایــی

 و مناسب چینش پرتو در ما روستایــی جامعه فرهنگی هویت اصلی اجزای تقویت

 سیاسی، اقتصادی، دینی،ملی، عوامل از یک هر صحیح، جایگاه تعیین

   .گیرد قرار اهتمام مورد باید ارزشی و اجتماعی

 باورهای تحول روستاها، فرهنگی نهاد کارکردهای و تغییرات جهت در همچنین

 و عمومی فرهنگ های خرده به توجه روستایــی، پایدار توسعه فرایند مخالف

له و مزاحم، های فرهنگ خرده حذف
 
 قرار نظر مد باید  را ...و گرایــی مصرف مسا

 پایدار اجتماعی مدیریت راهکارهای و راهبردها چارچوب در همچنین دهیم؛

 تعاون روحیه اعتماد، مشارکت،انسجام، محلی، اجتماع های تشکل روستا

 باید روستایــی جامعه زندگی و اجرایــی امور  تمام در داوطلبانه همکاری  و گرایــی

له به شناختی جامعه حوزه در تغییرات طریق از و گردد؛ فراهم
 
 تحرک رفاه، مسا

سیب بر نظارت توسعه، سنتی موانع حذف اجتماعی،
 
 و پایدار توسعه های ا

   .شود توجه مستمر صورت به باید روستا های هویت فرهنگی بازتولید

 

 



 تنگی سر روستای برتر گردشگری 



 استان گردشگری  هدف ممتاز روستایــی دوازده جزء سر تنگی روستایــی

 می د فر به ومنحصر پلکانی معماری  دارای روستا باشد می کردستان

 باشد

 ظرفیت یک به کردستان در خاص معماری  با شمار بی روستاهای وجود

 سنندج در سر تنگی روستای که شده تبدیل گرشگری  بخش در اصلی

 .رود می شمار به کشور  حتی و استان در گردشگری  های نمونه از یکی

 کردستان استان کهن، تاریخ همچنین و طبیعی های ویژگی دلیل به

ثار وجود زمینه در کشور  ویژه مناطق از یکی  های زیبایــی و تاریخی ا 

 این تا است شده باعث طبیعی و تاریخی های زیبای این و است طبیعی

 هر که شود تبدیل کشور  در گردشگری  ویژه مناطق از یکی به استان

 تا شوند می کردستان راهی نوروز  عید ایام در ویژه به زیادی افراد ساله

ن فرد به منحصر و ویژه های زیبایــی از
 .کنند استفاده ا 

 

 



 انجام مطالعات و اجرای طرح گردشگری 



ویژگی های خاص معماری روستایــی در استان کردستان که بام خانه جلویــی به عنوان 
حیاط خانه پشتی مورد استفاده قرار می گیرد در روستای تنگی سر نیز وجود دارد و به 
دلیل شیب بسیار زیادی محل استقرار روستا برای رسیدن به منازل مسکونی انتهای 

 .روستا باید از تعدادی بی شمار پله عبور کرد

 



 برگزاری برنامه های فرهنگی با حضور گسترده مردم



 93مراسم با شکوه نوروز 



خب کشور و استقبال گرم تانتخاب روستای تنگی سر برای حضور دهیاران من
 مردم روستا



 حضور دهیاران منتخب کشور در تنگی سر



 بزرگداشت مشاهیر روستا



یند در مردم موثر مشارکت
 
 برنامه نتایج دیگر از اجراء و گیری  تصمیم برنامه، تهیه فرا

 در مردم مشارکت از هدف و هستند مردم اکـثریت مردم، از منظور  .است روستایــی توسعه
یند

 
 اجبار، با مشارکت که چرا .است داوطلبانه و رغبت روی از مشارکت گیری  تصمیم فرا

 گیری تصمیم در مشارکت ماهیت و جوهر ضمن در .نیست مثبت و پایدار مشارکت
 باالی مشارکت روستا امور  در مسئولین از اطمینان توجه با سر تنگی مردم است، متجلی
 .دارند



 توسعه و ایجاد روستا سطح در اقتصادی توسعه های بخش مهمترین از
 به اقدام سر تنگی دهیاری  موضوع این به توجه با باشد می ها زیرساخت

 مشارکت روحیه به باتوجه که نمود روستا سطح در عمرانی های طرح  اجرای
نان همت به سر تنگی مردمان جمعی

 
 .شد انجام ها طرح  این ا



 .است دره زبان رودخانه حاشیه ساماندهی و بهسازی  روستا در شده اجرا عمرانی های پروژه از یکی

مد باالرفتن  موجب خود که
 
 جهت در باغات به سریع دسترسی همچنین و روستاییان سرانه درا

 گردید سر تنگی در  کشاورزان باغات محصوالت تولید راندمان ارتقای

 



ب های سطحی و اصالح معابر حاشیه 
 
احداث دیوار حائل در قالب پروژه ساماندهی ا

 "زبان دره"رودخانه 

 بعد از اجرا قبل از اجرا



روستا ازجمله رفاه اجتماعی و ایجاد تسهیل در عبور و مرور مردم در " زبان دره" احداث دیوار 
 .باغات کمک شایانی می کندسریع به و دسترسی انتقال سوخت 



بهای هدایت با دیوار این اجرای
 
 بارش فصل در سطخی ا

 .کند می جلوگیری  سیالب ایجاد از باران



 فنی ناظر نظر برابر و بود گیر چشم بسیار مردم مشارکت دیوار این ساخت مراحل در
 .است دولت طرف از تخصیصی اعتبار از بیشتر بسیار ها پروژه اجرایــی عملیات حجم



در پروژه های عمرانی از مصالح 
 بومی روستا استفاده می شود



 :قبل اجراء پروژه زبان دره مردم مشکالتی به شرح ذیل داشتند
عدم دسترسی خودرو به باغات که برای جا به جایــی محصوالت از احشام استفاده   -

 .نمود و کندی و سختی فراوان را موجب می شد
 عدم دسترسی به موقع به خدمات بهداشتی، رفاهی و دهیاری  -
بهای جاری  ارتفاعات  روستا در درب منازل و مشاهده سیالب که مشکالت  -

 
تجمع ا

 .  زیان باری را متوجه اهالی روستا می نمود
ب های جاری بودند -

 
که . خطر سایش و ریزش پـی منازلی که در مجاورت سیالب و ا

 .موجب تخریب بافت با ارزش روستا می گردید
در فصل سرما برای جابه جایــی سوخت بدلیل عدم دسترسی به نقاط با دستی روستا  -

 مردم مشکالت زیادی داشتند
 



 :اجراء از بعد دره زبان
 درآمد کسب از باغداران اطمینان نیز و زایی اشتغال و اقتصادی رونق به کمک
 پایدار

 که منازلی پی سایش از جلوگیری و فصلی های سیالب و جاری های آب مهار 
 .هستند باارزش بافت و سنتی معماری دارای

 در تسهیل و باالدستی باغات به کشاورزی و باری آالت ماشین آسان دسترسی 
 .کشاورزان محصوالت رفتن ازبین جلوگیری و باغی محصوالت جایی جابه

 عمومی مندی رضایت ایجاد و اجتماعی رفاهی – بهداشتی خدمات به دسترسی
 سرمایه پتانسیل از استفاده و پروژه اجرای در مردم در مشارکت روحیه ایجاد

 معارضی هیچگونه پروژه مثال عنوان به روستا عمومی کارهای در مردم اجتماعی
 .نداشت
 باغات به گردشگران خودرو دسترسی طریق از روستا گردشگری توسعه به کمک
 روستا ارزش با و سنتی بافت و قدیمی

 
 

 قبل از اجرا
 بعد از اجرا



با مطالعه و بررسی دهیار روستا و نیاز سنجی ، ضروزت ایجاد زمین ورزشی ، پارک کودک، فضا برای برگزاری 

 .مراسمات عمومی، جاده دسترسی به باال دستی روستا و جایگاه دفع زباله ایجاد شد

دهیار روستای تنگی سر با طرح موضوع برای مردم و شورا و همچنین هماهنگی با دفتر امور روستایــی استانداری 

 .مقدمات اجرای طرح جاده دسترسی و ایجاد طرح های فوق را به انجام رسانید

 

حضور مدیرکل 
محترم دفتر امور 

روستایــی 
استانداری 

کردستان جهت 
بررسی وضعیت 

 روستا



طرح عمرانی به  5اجرای جاده دسترسی جهت زمینه سازی و اتصال 
 صورت همزمان با مشارکت و همیاری مردم و مسئولین

 





ن نمودن مسطح و استاندارد واليبال زمين و 90×45 ابعاد به ورزشي زمين اجرای
 
 زباله دفن جايگاه حفاري  و كودك پارك زمين تسطيح و دهياري  توسط ا

 و ديگر دولتي خدمات ساير اجراء جهت ذخيره زمين تسطيح و مربوط زمين اهداء و مخابراتي دكل نصب و اجراء جهت زمين تسطيح و بهداشتي و استاندارد
   روستا اصلي معابر به مذكور  هاي پروژه تمامي اتصال و ارتباط

 ایجاد را جوانان سرگرمی و فعالیت بستر ورزشي زمين و كودك پارك همچون هايــي پروژه و نموده فراهم را روستا مردم اميدواري  موجبات ها پروژه اين اجرای كه
   کرده
 .شود می گردشگر جذب موجب و کند می فراهم را ها مناسبت و اعیاد دیگر و نوروز  عید منجمله تاریخی و فرهنگی مراسمات برگزاری  برای هم فضا این

 قبل از اجرا بعد از اجرا



احداث و تعریض پل دسترسی ورودی روستاتوسط دهیاری و 
 تسهیل در عبور و مرور خودرو باغداران و جلب رضایت عمومی



خرید سیمان توسط دهیاری و اجرای تمام پروژه دیوار چینی بصورت 
 باغ را میسر نمود200مشارکت مردمی که مسیر دسترسی به 



احداث سیل بند با همکاری دهیاری در باغات باال دستی 
 باغ 400بالغ بر 



اجرای ساختمان دهیاری با بهره گیری از معماری سنتی 
 متناسب با بافت با ارزش روستا



 بازسازی گلزار مطهر شهدای روستای تنگی سر



 کشاورزی 



توسط دهیاری قسمت " زبان دره"در پـی اجرای جاده دسترسی 
 .باال دستی باغات و پائین دستی روستا متصل گردید



به منظور تسهیل در امور باغداران در تنگی سر و همچنین حمل و نقل و رساندن سریع 
محصوالت باغی به بازار مصرف دهیاری اقدام به اجرای پروؤه جاده دسترسی بین مزارع 
در کوه های سخت و طبیعت خشن روستا کرد که مورد استقبال و مشارکت مردم قرار 

 .گرفت



 کرت بندی
دهیاری به منظور بهره گیری از کوه ها برای کشاورزی و جلوگیری از 

ب و احداث زمین مسطح به صورت پلکانی 
 
فرسایش زمین و هدر رفت ا

 جهت تولید توت فرنگی



شنایــی و مقایله با 
 
موزشی در زمینه های کشاورزی، دامداری و باغداری و ا

 
برگزاری کالس های ا

فات محصوالت باغی  
 
 بیماری های مختلف از جمله لمپـی اسکین، بیماری های قارچی توت فرنگی و ا



موزشی فرهنگی 
 
برگزاری مستمر کالس های ا

فرینی در روستا با هماهنگی دهیار و 
 
و کارا
 شورا



وری محصوالت باغی با 
 
موزش و تشویق جهت فرا

 
ا

 هماهنگی دهیاری 
 ...تولید کشمش، میوه های خشک، رب انار و 



 اجرای طرح هادی روستایــی متناسب با بافت با ارزش تنگی سر



زمایشگاه و با توجه به زیبای خاص 
 
با بهره گیری از مصالح بومی مورد تایید ا

روستا و جلب توجه گردشگران به دلیل بافت سنتی و ویژه تنگی سر در 
ن شد که این معماری ویژه از بین نرود

 
 .اجرای طرح هادی روستا سعی بر ا





به دلیل کوهستانی بودن و بافت با ارزش و پلکانی، وجود سابات های کهن در تنگی سر 
 امر عبور و مرور مردم را تسهیل می کند



مشارکت گسترده مردم در اجرای پروژه های 
عمرانی و خدماتی روستا که خود موجب 
.کاهش چشمگیر هزینه تمام شده می شود  
که این مهم با هماهنگی دهیار و شورای 

روستای تنگی سر با مردم و مسئولین صورت 
.می پذیرد  



ثار باستانی تنگی سر جهت بازدید 
 
برگزاری نمایشگاه ا

 گردشگران

این روستا هب عنوان جاذهب 
گردشگری استان کردستان توسط 

سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری و صناعی دستی معرفی 

 شده است



 با همت دهیاری وااهلی روستا 
 آاثر باستانی و صنعت کهن نجاری تنگی سر حفظ شده است 



در یک اقدام خودجوش مردمی در جهت حفظ محیط زیست، 
تش زدن قفس های پرندگان بومی از جمله کپک 

 
با شکستن و ا

فرهنگ غنی خود را به  -کوهی و همچنین ابرزارهای شکار 
 نمایش گذاشتند که این امر بازتاب جهانی داشت



 دوستی با طبیعت ائشتی له گه ل سروشت



مراسم کوهپیمایــی و صعود به قله 
 چهل چشمه مردم تنگی سر

 به مناسبت هفته محیط زیست


