
 دهیاری قشالق



 موقعیت  

  12 در قزوین استان آبیک شهرستان مرکزی بخش توابع از قشالق روستای   

 مساحت با و است شده واقع استان کیلومتری 45 و شهرستان غربی جنوب کیلومتری

 . شود می شامل را قزوین حاصلخیز دشت از وسیعی بخش کیلومترمربع 48

  مترمربع  1/200/000                               : روستا وسعت

 نفر      6000  حدود                                : جمعیت

 گرانقدر شهید       30                                       : شهداء تعداد

 شیعه                                                           : مذهب

 ترکی و فارسی                                                   : گویش زبان

دامی و باغی کشاورزی، تولیدات دیگر و گندم استراتژیک محصول   : تولیدات غالب    



 :هدف و ضرورت اجرای طرح    
  

از آنجائیکه قدمت تاریخی روستای قشالالق باله دوره صالفویه بالاز مالی گالردد،        

مقتضیات آن زمان ایجاب می نمالود کاله معالابر را تنالک و کال  رالرظ در ن الر                

می گرفتند که درحال حاضر با شرایط کنونی سازگار نبالوده و موجالب مهالاجرت    

لذا ضرورت ایجاد تحالول اساسالی در سالارتار  روسالتا و از طرفالی      . شده است 

دلگرم نمودن اهالی که بتوانند ضمن بهبود شرایط اجتمالاری زنالدگی باله شال ل     

شریف کشاورزی و دامپروری ادامه دهند و لطمه ای  به هویت و موجودیت روستا 

وارد نشود و نقش تولیدی رود را در استان بنحو مطلوبی حفال  نمایالد، موجالب    

گردید ضرورت اجرای طرح تعریض معابر کاله بتوانالد بسالترهای  زم را بالرای     

             . توسعه پایدار در روستا فراه  نمایالد در اولویالت کالاری دهیالاری قالرار گیالرد       

                                                         



 :  نحوه اجراء طرح 

 که معابر از یکی اهالی، ارتماد جلب و وقفه بی و مکرر های رایزنی از پس

 و تخریب ن ر مورد منازل دیوارهای و شده انتخاب داشت را  زم آمادگی

 جویهای نشینی رقب از بعد بالفاصله  و گرفت صورت نشینی رقب

 هدایت جداول دارل به گذاری جدول از پس و ، حذف سطحی فاضالب

 نمودند استقبال آن از طرح این در دریل رانوارهای تمامی بنحویکه ، شد

 در و بیشتر دلگرمی با دهیاری و اسالمی شورای تا شد بارث امر همین و

 مشاهده با بودند مواجه مشابه مشکل با که دیگر معابر اهالی مقابل طرف

 . کردند پیدا همکاری به تمایل دهیاری تعهدات انجام و طرح موفقیت

 



 : طرح اجراء گستره و زمان مدت 
 

 داشته ادامه کامل موفقیت با همچنان و آغاز  1387  سال از ن ر مورد طرح

 بیشتری سررت طرح اجرای ، دهیاری تعامل به توجه با بعد سالهای در و

 در را روستا از نیمی از بیش که مرکزی هسته در معابر کلیه بطوریکه گرفت

 با و تعریض معابر درصد 90 به نزدیک تاکنون و شده اجراء گیرد می بر

 اهالی منازل از مترمربع 20/000  حدود و رانوار 207  از بیش مشارکت

 و کوچه 5 ، ریابان 6 شامل) ها کوچه و ریابانها ررظ به و نشینی رقب

                                . است شده اضافه ( مساجد و معابر به منتهی میادین



 : طرح اجرای هزینه    
 

و با بهالره گیالری حالداک ری از    ( بدون بکارگیری پیمانکار)طرح مورد ن ر مستقیماً زیر ن ر دهیاری 

  1/400/000/000نیروها و ماشین آ ت موجود دهیاری و همچنین با حداقل هزینه اجرایی که حالدود   

میلیون ریال از محل درآمالدهای   450میلیون ریال از محل ارتبارات دهیاری و مبلغ  950مبلغ )ریال 

می باشد انجام گردیده است ، بطوریکه چهره روسالتا رصوصالاً   ( محلی  و مشارکتهای مردمی اهالی

در هسته مرکزی کاماًل دگرگون شده و سالیمای رالوبی پیالدا کالرده کاله از جملاله د یالل تصالویب         

ریالال ارز  افالزوده بالرای     22/000/000/000که حالدود بالیش از   ) شهرشدن این روستا  می باشد 

(                                                                                         روستا در پی داشته است   



 :نتایج حاصل از اجرای طرح  
 

          و طبیعی ) غیرمترقبه حوادث وقوع هنگام در سریع و بموقع رسانی ردمات -1

   ( طبیعی غیر

 .سهولت تردد و دسترسی به امکانات رمومی  - 2 

 اجرای حین در که (اگو) زیرزمینی فاضالب طرح اجرای جهت روستا شدن آماده - 3 

 . شد انجام  موفقیت با تعریض طرح

 مصرف در کاهش و اصلی معابر به آسان دسترسی و مسیرها برری شدن کوتاه - 4

 . رودروها سورت

 .نصب روشنایی در معابر تعریض شده و کاهش جرائ  و بزه و سرقت های شبانه   - 5 

 



کاهش  مهاجرت  به شهرها و ایجاد رغبت  بازگشت  به روستا در افرادیکه  – 6 

 .روستا را ترک کرده بودند  

 .ایجاد ارز  افزوده برای امالک حاشیه معابر تعریض شده  - 7 

تشویق و ترغیب  اهالی حاشیه  معابر تعریض شده  به سارت  بنای مقاوم  - 8 

 .با ارذ پروانه سارت 

 تبدیل برای  زم آمادگی کسب و روستا سیمای دگرگونی و سازی زیبا - 9 

 . شهر به شدن

حذف  فاضالبهای جاری  و  پراکنده سطحی  در معابر  و افزایش  بهداشت  -10

.رمومی   



 

 .سهولت در ردمت رسانی توسط ادارات آب، برق، گاز و مخابرات   -11

 .حذف بافت فرسوده در هسته مرکزی روستا  -12

 .  امکان جمع آوری زباله در معابری که قبالً  امکانپذیر نبود  -13

 .امکان جدول گذاری و زیرسازی و آسفالت در معابر تعریض شده  -14

 



 : مشکالت اجرای طرح  
 

 در نیز را ذیل مشکالت طرح، اجرای طرح، ضرورت و اهمیت به توجه با

   . گردید مرتفع اهالی ارتماد جلب و همکاری ، همفکری با که داشت پی

 

 گاز، برق، آب،) تعریض از پس زیربنایی تأسیسات جابجایی مشکل - 1

 . ( تلفن

ارتماد سازی بین اهالی در پی مقاومت اهالی در واگذاری قسمتی از  - 2 

 .ملک که شامل منازل مسکونی ه  می شد 



  معابر در تخریب از حاصل های نخاله و مصالح جابجایی محدودیت - 3 

  . ررظ ک 

 . معابر از برری در قنات و زاغه وجود - 4 

 جوانان جذب با دهیاری توسط شبانه گشت تیمهای تشکیل و نگرانی  - 5

 معابر تعریض حال در که منازلی اموال سرقت از جلوگیری جهت فعال

 . بودند

               . رابرین و کارگران سر بر تخریب حین در آوار سقوط رطر - 6

معابر تعریض و تخریب هنگام در منازل فاضالب مسیر شدن مسدود - 7  



.ردم  همکاری بموقع ادارات برق ، مخابرات ، گاز و  آب و فاضالب  – 8   

(برق عدم همکاری در جابجایی تیر )ای از مشکالت  نمونه   

 



 
 

 گزارش مصور از تعریض معابر 
 در روستای قشالق 

(قبل و بعد از عقب نشینی )  
 





متر  300طول خیابان   





متر 200طول کوچه   





متر 8کوچه شهید اسالمی بعد از رقب نشینی   

متر 210طول کوچه   





متر 300طول خیابان   





متر 200طول خیابان   





متر  250طول خیابان   





متر  150طول خیابان    





متر 260طول خیابان   



متر 2ریابان والفجر هشت قبل از رقب نشینی    



متر 8ریابان والفجر هشت بعد از رقب نشینی    



متر 250طول خیابان   



کیلو متر 1طول خیابان حدود   



 میدان در حال تعریض 





 سازه مقاوم پس از تعریض



 نمونه ای از بناهای احداثی در یکی از ورودی ها جهت زیبا سازی سیمای روستا 



  پایان در 

 در معابر تعریض فرهنک اشاره و  زم های زمینه ایجاد و مردمی های مشارکت جلب با داری  انت ار

 های مقاومت سبب به حاضر حال در بسا چه و گذشته در که کشور سطح در شهرها و روستاها دیگر

 بدون ) موجود وضعیت با معابر آسفالت و گذاری جدول به اقدام ، طرح اجرای سنگینی و مردمی

  میل و حیف موجب تنها نه که نمایند می قدیمی و بزرگ روستاهای در رصوصاً ( هادی طرح به توجه

 های هزینه معابر تعریض ضرورت جهت به سال چند از پس بلکه ، شود می محدود های بودجه

 . نباشی   ! گیرد می صورت معابر مجدد زیرسازی و آوری جمع بابت هنگفتی

 به امید افزایش و روستاها در پایدار توسعه و رشد شاهد ، طرح این گستر  و اشاره با است امید

  . باشی  روستایی جمعیت م بت رشد و شهرها به مهاجرت کاهش و زندگی
 

 دهیار قشالق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 علی اکبر قاسمی                                                                                                                                                          
 

    


