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واقع در استان چهارمحال و بختیاری از توابعع شهرسعتان کیعار     روستای قلعه ممکا 
 768خعانوار و   234کیلومتری مرکز استان قرار دارد و شعام    55بخش مرکزی  در 

شغ  اصلی اهالی . تاسیس گردید 1384که در سال  2نفر جمعیت و دهیاری درجه 
و مردم به گویشهای بختیاری و ترکی صعحتت  می باشد روستا کشاورزی و دامداری 

زاگعر  قعرار دارد و   کوههعای  از نظر موقعیت جغرافیعایی در بعیر رشعته    . می کنند
زمینهای کشاورزی دارای شیب تندی هستند و پوشش گیاهی منطقه اغلب گعون و  

معاه سعال را    5/7خاک نستتا حاصلخیزی دارد ولی دوره سرما حعدود  . استبوته زار 
و ایر دوره سرمای طعوننی سعتب شعده تعا فعالیتهعای کشعاورزی و       برمی گیرد در 

دامپروری کاهش یافته و بیشتر مردم روستا بیکعار شعده و دردمعد نعاچیزی داشعته      
عالوه بر وظایف قانونی دهیعاری  بیکعاری اهعالی و جوانعان  بخصعون زنعان        .باشند

روستا یک دغدغه و مشک  مهم برای اهعالی روسعتا و دهیعاری دن شعده اسعت کعه       
 .گسترده تر می کندحیطه خدمات و انتظاراتی که مردم از دهیاری دارند را 



امروزه همانطور که مستحضرید اشتغال و اشتغال زایی یکعی از مهمتعریر نیازهعای هعر      
در هر جامعه کوچک و بزرگی توجعه بعه اشعتغال و    . می باشد( روستایی و شهری)جامعه 

اشتغال زایی برابر با موفقیت  رشد و تکاپو  پیشرفت  کسب سرمایه  تولید و رفاه عمعومی  
در زمینه اشتغال و فرهنگ نقعش بسعزایی   میتواند دهیاری هم نهادی است که . می باشد

داشته باشد و در راستای سیاستهای کلی نظام مقعد  و خعدمتازار جمهعوری اسعالمی     
تحعت   93با تدابیر و درایتهای مقام معظعم رهتعری و ناماعیاری سعال     . ایران قدم بردارد

روسعتا بعنعوان   . دنلت بر همیر موضوع دارد "اقتصاد و ورهنگا بو ادوملو وامو وتاجهادو  اد  "عنوان 

تواند در امر تولید  اشتغال  اقتصاد  رشد یک محور توسعه پایدار با ظرفیتهای موجود می
ایعر امعر   . و بهتود و ارتقای سطح زندگی برای کشور موجتات رشد و ترقی را ایجعاد کنعد  

خامنعه  ممکر نیست مار با مدیریت جهادی و عزم ملی که در سخنان حضعرت دیعت ا    
 .به کرات ذکر شده استای 



اگر در روستا به اشعتغال و درپعی دن ایجعاد دردمعد بعنعوان یعک موضعوع         
دهیاری نیعز بعان خواهعد    خدمات دهی اساسی ناریسته شود  قدرت و توان 

رفت و نتایج و دثار مطلوبی در سطح روستا و زندگی شخصی اهالی خواهعد  
کتابی در می توان اگر بخواهیم در مورد اشتغال و نتایج دن بنویسیم . داشت

اما عملکعرد و عمع    . ایر زمینه نوشت که از عهده هر شخصی برخواهد دمد
و بعه یعک طعرح    معی کنعیم   لیا به همیر چند سطر بسعنده  . مهم می باشد

اشتغالزا با محوریت دهیاری قلعه ممکا و مشعارکت اهعالی و اسعتقتال از دن    
 .خواهیم پرداخت

 

مر ا  توفیق                                                                                                                                                                        
 رضا محمدی  : دهیار قلعه ممکا



 (دکمه ای)طرح کاشت قارچ خوراکی 

با نظر یکی از دانشجویان رشته کشاورزی روسعتا مطعرح    88ایر طرح در اوای  سال 
مترمربععی بطعور دزمایشعی و کعامال      21و با حمایت و زیر نظر دهیاری در یک اتاق 

سنتی با استفاده از وسای  بسیار ساده و ارزان قیمت که به دسانی قاب  تهیعه بودنعد   
روزه بعه بعار    40اجرا و پرورش داده شد  تا اینکه محصعول پعس از طعی یعک دوره     

کیلعوگرم قعارچ    340به ازای یک تر کمپوست  ) ایر محصول بدست دمده . نشست
دب و هزینعه هعای   نیعروی انسعانی    )هزینه ها جواباوی کلیه ( مرغوب برداشت شد 
سپس دهیاری به فکعر افتعاد کعه ایعر طعرح را بصعورت       . بود( برق  خرید مواد اولیه

خود  مردم تشویق های هماانی برای اهالی و بخصون جوانان روستا شرح دهد و با 
در همیر راستا جلسات متعددی با اهعالی بعوی ه   . را به تولید ایر محصول جلب کند
موضوع را برای دنها توضیح دادیم و دنها را از رونعد  . جوانان جویای کار برگزار گردید

 . و مشکالت و بازدهی محصول مطلع ساختیمسختیها کار  



 نمایی از دماده سازی بستر قارچها



 به بار نشستر یکی از سالنهای قارچ



بطور مستمر چندیر جلسه در دهیاری و در مساجد روستا با حضور اعضای شعورای  
. اسالمی و اهالی روستا که عمدتا شام  جوانان جویای کار می شعد تشعکی  گردیعد   

سعوانت بسعیاری پرسعیده    . هرچه تعداد جلسات بیشتر  استقتال هم بیشتر می شد
می شد که بیشتر راجع به دردمد و جواباو بودن طرح و کسب دردمد بعرای خعانواده   

و نتایج دن کعامال رضعایت   شده بود چون ایر طرح بطور دزمایشی انجام . هایشان بود
بیعان شعد بعرای    . بخش بود توانستیم نظر تعداد زیادی از عالقمندان را جلب کنعیم 

بعا احعدای یعک سعالر     . کسب و کار و دردمد دیار نیاز نیست به سایر شهرها برونعد 
خیلعی از مشعکالت خعود و خعانواده     معی تواننعد   ( متر 4*2/5*15با ابعاد ) کوچک 

جلب رضایت  ایجاد عالقه و متقاععد سعاختر اهعالی یکعی از     . هایشان را ح  نمایند
بزرگتریر مشکالت و از اولیر قدمهای طرح بود که پیش رو داشتیم که الحمدا  بعا  

مشکالت دیاعری کعه در طعرح    . با موفقیت انجام شداطالع رسانی و فرهنگ سازی 
بود مثال دادن اطالعات نزم در ایر زمینعه بعه عالقعه منعدان  کعه در یکعی از ایعر        

ایمعان اسعدی   )جلسات دهیاری و شورای اسعالمی از همعان دانشعجوی کشعاورزی     
خواستند تا اطالعات علمی و تجربه اولیر سعالر تولیعد قعارچ را بعه عالقعه      ( انسوند

 .مندان از شروع ساخت سالنها تا پرورش  ناهداری و تولید ارائه بدهند



 نمایی از کارگاههای در حال ساخت



هر وقت مسئول یعا  . هدف اصلی طرح  ایجاد اشتغال و دردمد و متارزه با بیکاری بود
معی گفتنعد   خواسته اهالی ایر بود که می دمد نماینده مجلسی برای تتلیغ به روستا 

بعه همعیر   . جوانان ما بیکار هستند خواهش می کنیم به ایر مشک  رسیدگی شعود 
. خاطر هدف اصلی طرح  اشتغال و توسعه پایدار و بعه دنتعال دن کسعب دردمعد بعود     
) خوشتختانه به دلی  وجود امکانات و منابع خاصی کعه در ایعر روسعتا وجعود دارد     

بعزر  کعه   حیعا  هعای   و منازل روستا با داشتر ( هوای پاک  دب  زمینهای مرغوب
متقاضعیان و  معی باشعند   متعر فضعای بعدون اسعتفاده      2000تعا   500اکثر دنها بیر 

کعه از ایعر اسعتعدادها و ظرفیتهعای     معی کعرد   عالقمندان به پرورش قارچ را یعاری  
بالاسعتفاده  گاهی دیده می شد که انتاریهعای بعزر  و   . موجود استفاده نزم را بترند

در منازل وجود داشت که با یک تعمیر جزئی دن به مح  خعوبی بعرای پعرورش    ایی 
همانطور که اولیر سالر احداثی در یکی از همیر انتارها ایجعاد  . قارچ تتدی  می شد

شد با لطف خداوند و یاری او و کمکهعای مسعئولیر و معدیران محلعی  اسعتانداری       
فرمانداری  بخشداری  جهاد کشاورزی و بوی ه مسعئونن صعندوق مهعر امعام رضعا و      

با حضعور مسعئونن    10/3/93دغاز و در تاریخ  1388دیار نهادها ایر طرح در سال 
کشوری و استانی برای اولیر بار در کشور رسما افتتاح گردید و روستای قلعه ممکعا  

 . بعنوان اولیر دهکده قارچ کشور نامایاری و معرفی گردید



 افتتاح رسمی یکی از سالنهای قارچ



 استقتال اهالی از مسئونن کشور و استانی در روز افتتاحیه طرح



شروع مراسم با غتارروبی گلزار شهدا و احترام به مقام شامخ  
 شهیدان 



 استقتال مردم و شرکت در مراسم افتتاحیه یکی از سالنها



 استقتال مردم و شرکت در مراسم افتتاحیه یکی از سالنها



 حضور مسئونن در روز افتتاحیه



جلسه ای با حضور مسئونن و پیایری گسترش طرح و رسیدگی  
 به برخی از مشکالت تولیدکنندگان



تشکر یکی از بانوان روستا از مدیر صندوق مهر رضا و درخواست کمک برای 
 ایجاد یک کارگاه تولید فرش دستتاف



 پوشش ختری طرح از طریق رسانه



تعر برداشعت محصعول در سعال      5/3متری و  21با یک سالر  88ایر طرح در سال
سعالر و   46به  93شد و با مشارکت و عالقه مردم در سال راه اندازی برای اولیر بار 

تر برداشت در سال به ایر مهم دست یافتیم که در جدول زیر روند پیشعرفت   875
 :چندساله بطور کام  به دن اشاره شده است

 

 (نفر)میزان اشتغال  (مترمربع)سطح زیر کشت  (تر)ظرفیت تولید ساننه  تعدادسالر سال 

88 1 5/3 21 1 

89 1 5/17 54 3 

90 5 5/87 270 12 

91 13 5/227 702 24 

92 21 5/367 1134 44 

93 46 875 2544 96 



 خریداری شده از استانهای تهران و اصفهان ( کمپوست)تخلیه مواد اولیه 



  ابعاد بعضی سعالنها بخعاطر برخعی شعرای      . می باشد 4*2/5*15هر سالر ابعاد
 . متفاوتند

  و تکمیع  چنعد سعالر دیاعر      93یاری خداوند و استقتال مردم تا پایان سعال  با
 .تر در سال خواهد رسید 1000ظرفیت تولید ساننه قارچ خوراکی به 

  فروش ایر محصول عالوه بر مصرف داخلی  دارای نماینعدگی در اسعتانهای   بازار
فعروش سعاننه   )خوزستان و اصفهان و یزد  سیرجان  کرمان و بندرعتا  می باشند 

 (. میلیارد ریال می باشد 60تا  50بیر 

  شعوند   کارها و فعالیتهای سنایر که اغلب توس  مردان و جوانان انجام میبجز
و نظافعت  بسته بندی سایر کارها مانند چیدن محصول  ناهداری و مراقتت  دبیاری  

درصعد فعالیتهعا را بعانوان انجعام      50) می شوند توس  زنان دوشادوش مردان انجام 
 (.می دهند



با بدست دمدن محصول اولیر سالر و استقتال اهالی  نیعاز بعه سعرمایه اولیعه بعرای      
احدای سالنهای متعدد در روستا بود که ختر تولید قارچ خوراکی توس  دهیاری بعه  
بخشداری مرکزی شهرستان ارسال گردید و طی بازدید مسئونن بخشداری از تولید 
ایر محصول و ارسال گزارش ایشان به فرمانداری باعث شعد تعا ایعر نهادهعا کمعک      
. شایانی در ایر خصون داشته باشند و از نزدیک شاهد رونعد پیشعرفت کعار باشعند    
وقتی با مسئونن شهرستانی درمورد مشکالت مالی احدای سالنهای دیار بحث شعد  

بعرای کمعک بعه دنعان از     معی دیدنعد   و ایشان نیز می  و رغتت را در وجعود اهعالی   
مسئونن صندوق مهر  امام رضا دعوت کرده و از نزدیک طعرح را مشعاهده کردنعد و    

میلیعون تومعان    605تعا جعایی کعه حعدود     . نظر دنها را نیز در ایر زمینه جلب نمود
از صندوق مهر امام رضا در اختیار اهعالی قعرار دادنعد کعه     قرض الحسنه بصورت وام 

اععم از  ) ملیون تومعان   400کمک فراوانی به دنها شد و مردم و تولیدکنندگان حدود
شد و توس  خعود صعندوق مطالععات امکعان     سرمایه گیاری ( ملک و نیروی انسانی

 .شدابالغ اعتتار  29/7/92سنجی انجام و در تاریخ 



 در روز افتتاحیه( ع)سخنرانی مدیر صندوق مهر رضا 



همچنیر با کمک مدیریت جهاد کشاورزی و محی  زیست استان و شهرسعتان  
بعا توجعه بعه    )شعد  جزء مشاع  خانای شناخته و مجوز نزم به متقاضیان داده 

با اجرا شدن ایعر طعرح و نمایعان شعدن دن      (.وی گیها و خصوصیات ایر منطقه
برای همه و بخصون برای افراد جویای شغ  و تولید کار روسعتاها و شعهرهای   
همجوار برای بازدید از ایر کارگاهها به ایر روستاها معی دمدنعد و باععث ایجعاد     

کععه . انایععزه و الاععوبرداری و اسععتفاده از تجربیععات دنععان و دادن مشععاوره شععد 
الحمدا  ایر الاو ستب احدای سالنهای متعددی در شهرها و روستاهای دیاعر  

از جمله مرکز شهرستان شهر شلمزار  گهرو  بلداجی  اردل  خعرم دبعاد   : هم شد
  (سعردب  دقعای محمدرضعا ععاقلی    )  تتریعز  (کوهدشت  دقای مهعدی عزیعزی  )

   روسعتای زوردگعان و   (خانم خدیجه علیپعور  -روستای شاه ابوالقاسم)رامهرمز 
 . حاجی دباد



نفر از شهر به روستا و اشتغال  20نکته قاب  توجه ایر طرح مهاجرت معکو  حدود 
دنها در ایر کارگاهها می باشد که تعدادی از دنها نیز جزء سالر داران پعرورش قعارچ   

 .  روستا می باشند

بعه دلیع    . جایی که اشتغال و تولید هست مسلما فقر کم رنگ یا اصال وجعود نعدارد  
دثار دن را هعم در محعی  روسعتا و    میتوان دردمد خوبی که ایر طرح دارد به وضوح 

هم در وضع معیشتی و سطح کیفیت زندگی روستائیان و رونق بخشعیدن بعه دیاعر    
(. میعرود با افزایش دردمد  قدرت خرید افراد بان )شغلها مانند کسته های روستا دید 

همیاری اهالی بوی ه تولیدکنندگان قارچ در مقایسه بعا سعالهای قتع  در کمعک بعه      
افعزایش  ... دهیاری  مساجد غسالخانه  کارهای خیر  کمک بعه افعراد بعی بضعاعت و     

 . استیافته 

همیر که مردم در رفاه باشند و مشک  اشتغال نداشعته باشعند بعرای دهیعاری یعک      
 . موفقیت بزر  می باشد



هماهنعگ  درست است در ایر طرح وظیفه دهیاری یک نقش محعوری  معدیریتی و   
  سازماندهی و پ  ارتتاطی یا کارگشایی می باشد و ایفاکنندگان نقعش اصعلی   سازی

اما ایر امر فراموش نشود که برای رسیدن به یک کار جمععی  . خود مردم می باشند
در ایعر  . مهم  بدون نیاز به یک مدیریت قوی و جهادی  دشوار و غیرممکر می باشد

امر مهم و افتخار بزر  که نصیب ایعر روسعتا گردیعد دهیعاری بعا برخعی کارهعا و        
حمایتهععا و مصععوبات شععورای اسععالمی و تالشععهای دیاععر مسععئونن و ادارات رونععد  
پیشرفت و ترقی  رشد و تولید را برای اهالی هموار کردند چرا که وظیفه دنان چیزی 

بایارید صریح و دشکار بیان کنم یک دهیاری با دردمعد سعاننه و   . جز خدمت نیست
میلیون تومان هیچ طرح اقتصادی نمعی   15اعتتارات خیلی کم و ناچیز و متلغی زیر 

پول همیشه حعالل مشعکالت   قتول داریم که . باشدتواند اجرا کند که بصورت پایدار 
همانطور که دیدیم با معدیریت صعحیح و جلعب مشعارکت و عالقعه معردم و       . نیست

. جوانان  ایر روستا به عنوان یک الاو و اولیر دهکده تولید قارچ کشور تتعدی  شعد  
اقتصاد و ورهنگا بو"با عنوان  93ایر طرح الهام از بیانات رهتر عزیزمان در نامایاری سال 

 . می باشد  " دوملو ومو وتجهادو  د  



ایر طرح دارای چندیر فاز است که فاز اول دن فاز تولید است کعه تعالش معا بعرای     
تر در سعال اسعت و فازهعای بععدی دن ماننعد       1500رسیدن به سقف تولید بانی 

  بسته بندی  ایجاد سردخانه  کمپوست سازی و پودرسعازی و    ترمینالحم  و نق  
بعا جلسعات   . با اشتغال و دردمعدزایی همعراه اسعت   بخودی خود فردوری می باشدکه 

متعدد و گفتاوهای نزم و با تصویب شورای اسالمی و بستر ععوارض سعاننه بعرای    
و بعه  می شعود  هر تولیدی  خود به عنوان منتع دردمدی مستمر برای دهیاری تلقی 

در ایر ( تراکتور)دهیاری ماشیر دنت استفاده از . می شوددهیاری کمکهای فراوان 
همچنیر خودجوش بعوده مالکعان   . کارگاهها منتع دردمدی برای دهیاری شده است

جعدول کشعی   و احدای پع  و  شر ریزی ایر تولیدیها و کارگاهها در تسطیح معابر و 
یکی از حسعنهای  . معابر به نوعی بار مالی و هزینه های دهیاری را کاهش داده است

ایر طرح ایر بود که هیچاونه دنیندگی زیست محیطی ندارد ویا در فراینعد تولیعد    
پسعماندهای  . نمعی شعود  مواد زائد که مخرب محی  زیست و طتیعت باشند تولیعد  

حاص  در ایر کارگاهها کود بسیار عالی برای زمینهای کشاورزی روستا می باشد که 
باعث غنی شدن خاک کشاورزی و بازدهی بانی محصونتی مانند اناور  گندم  جعو  

 . می شودو یونجه 



 بارگیری محصول و ارسال دن به مراکز فروش



امور روستایی کشعور  دکتعر   : مسئوننی که تاکنون از ایر طرح بازدید کرده اند
کشعور  دقعای   ( ع)رضوی  دکتر نورا  زاده  مدیر ک  صندوق مهعر امعام رضعا    

همتی معاونت  تععدادی از معدیر کع  هعای امعور روسعتایی کشعور  دهیعاران         
سیستان و بلوچستان  دقای محمدی از نهعاد ریاسعت جمهعوری کشعور دولعت      

 یازدهم  مسئونن و مدیران استان چهارمحال و بختیاری
هزار روستا وجود دارد که حدود نیمی از جمعیت کشعور در   60در ایران بانی 

ایر روستاها زندگی می کنند که مهم تریر سرمایه ی مملکت همعیر نیعروی   
هعر  ... اگر استعدادها  وی گی ها  منابع  امکانات و . کار و نیروی جوان می باشد

ععالوه بعر کشعاورزی و    )روستا شعناخته و بعه دنهعا هعدف و مسعیر داده شعود       
می توان قطتهای تولیدی روستایی متعددی در کشور احدای کعرد  ( دامپروری

تا در ایر برهه که هر روز کشورمان را در تنانا و تحریم قرار معی دهنعد مثع     
 .همیشه سربلند و استوار باشیم

 به امید ایران آبادتر 



 


