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زروستای حوم الدین راوی: عنوان
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روستای حوم الدین

:موقعیت مکانی روستا 

استان کرمانبخش کشکوئیه شهر رفسنجان
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موقعیت مکانی روستا

روستای حوم الدین راویز

وسردمنطقههوایوآب.داردفاصلهكوهباكیلومتر۱۰ازبیشایفاصلهدرطرف4ازالدینحومروستای
راقهمنطشدیدسرمایزمستانفصلدرودلپذیروخنکهواتابستاندركهایگونهبهاستكوهستانی

.گیردمیفرار

وباشدمیكیلومتر7۰و45ترتیببهشهرستانودهستانمركزتاالدینحومروستایفاصله
.باشدمیكیلومتر45استكشکوئیهشهركهشهرنزدیکترینتاروستااینفاصلههمچنین
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پیدا کردن هسته اولیه

هساختدیگرروستاهایبرایراهروستاهاینازوآوردحساببهمنطقهاینمركزمیتوانراالدینحوم

.استالدینحومروستایراویزروستایاولیههسته.استشده

:نحوه ی شکل گیری روستا

به صورت متمرکز شکل گرفته است  
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محدودیت های توسعه ای روستا

هایبیابانشاملروستاهایمحدودیت

انبیاباینکهاست،علفوآببیوخشک

!اندهگرفتراروستاپیشرفتوتوسعهجلوها

کوچه های روستا موازی با  هم و خیابان های ان عمود بر ان می باشد
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االشیب تند به طرف ب

االشیب كند به طرف ب

عوامل جغرافیای طبیعی

مختصات جغرافیایی  :

:مختصات

شرقی°57.۰۶7۹شمالی ۳۰.۲۹۰7°

جغرافیای طبیعی روستا

وباشدمیکیلومتر70و45ترتیببهشهرستانوبخشمرکزتاالدینحومروستایفاصله

.باشدمیکیلومتر45،استکشکوئیهشهرکهشهرنزدیکترینتاروستااینفاصلههمچنین

.ددارقراررفسنجانشهرستانكیلومتریهفتادفاصلهدركهاستایمنطقهنامراویز

یمراراویزكلینامآنهامجموعهبهكهشودمیتشکیلروستاچندینمجموعهازراویز

راهروستااینازواوردحساببهمنطقهاینمركزمیتوانراالدینحومروستای.دهند

استكوهستانیوسردروستاوهوایاباستشدهساختهذیگرروستاهایبرای

ستادلپذیروبسیارخنکاماتابستاندروفرساطاقتوسختسرمایزمستاندرفصل
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آب وهوای روستا

هواوآب

دلیلبهروستااینهوایوآبکلیبطور.استمیلی متر۱۲۲٬۷معادلراویزدرسالطولدربارانمقدارمتوسط

اعثبامرهمینوآیدمیبحسابمرتفعروستاییراویز.استمعتدلوخنکنسبتبهدریاسطحاززیادارتفاع

.باشدرداربرخوتابستان هادرترخنکهواییازکشکوئیهواناررفسنجان،مثلشهرهاییبامقایسهدرکهشده است

بهمربوطتاروسایندربرفبارشمیزانبیشترین.استسردبسیارآنزمستان هایوخنکنسبتاًراویزتابستان های

.رسیدسانتی متر۷۰بهبرفارتفاعروستاایندربرفبارشروز۴باکهاستبوده۱۳۵۱سال

آب و هوای روستا

میرسد ۲۱حداقل دما به 

میرسد-6حداکثر دما به
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باد مطلوب شمال

باد نامطلوب غرب

اقلیم روستا•

شيکل نهيایی. بخش اصلی ناهمواریهای استان حاصل حرکات کوه زایيی متعيدد در دوره هيای مختليف زميین شناسيی ميی باشيند 
.  ارتفاعات آن نتیجه حرکات کوه زایی آلپی است

هيا، سيب  فعالیتهای کوه زایی بصورت چین خوردگی های وسیع ، فوران های آتشفشانی و فرونشینی سطح زمین در امتيداد گسيل
رسایش قيرار با گذشت زمان این ناهمواری ها تحت تاثیر عوامل ف. شکل گیری پستی و بلندی های متعدد در سطح استان شده است 

. گرفته اند و به شکل کنونی درآمده اند
ای ناهمواریهای استان را از نظر جغرافیایی و ویژگی های خاص منطقه ای می توان به دو دسيته کوهسيتانهای مرتفيع و سيرزمین هي

نسبتا هموار و پست تقسیم بندی نمود 

بارندگی اندک
پوشش  گیاهی قوی
رطوبت بسیار کم

اختالف زیاد درجه حرارت بین ش  و روز
بادهای سرد و خشک 
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فرم ساختمان در رابطه با اقلیم 

وسردمنطقهاینهوایابباشدمیمنطقههوایوابوعملکرتابعساختمانفرم
مییوشطرنجشکلمستطیلخانهپالنهواوابنوعایناساسبروباشدمیکوهستانی
باشندمیوشمالیجنوبیحیاطودارایباشند

ویژگی های معماری بومی مناطق سرد و كوهستانی

پالن ساختمانها  متراکم وفشرده بوده وکوشش شده تا آنجا که ممکن است پالن شطرنجی باشد

سقفدادنمندرنتیجهوبارندگیبدلیلمناطقاینگونهنواحیبیشتردر

گلوگسنباواندنداشتهاسکلتیهیچگونههاخانهقدیمدرساختمانها

.اندشدهساختهچوبو
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ی میزان بارندگ

میلیمتر24/06ایستگاهایندرساالنهبارندگيمتوسط1395-1390آماريدورهطيانارسینوپتیكایستگاهازآمدهبدستاطالعاتاساسبر

.استشدهگزارش

صورتبهبرفگزارشباردوميبارانزمستانفصلازبیشترپاییزفصلدرسالهاازبرخيدروبودهنامنظمهابارندگيمنطقهایندر

استاندربارندگيمیانگیناینكهبهتوجهبا.استرسیدهگذشتهسالپنجاهدرخودحداقلبهبارندگياخیرسالهايدر.استموجوداندک

كمازیكيكهوجودداشتهبارندگيسالدرمیلیمتر۹۰ازكمترراویزمنطقهورفسنجانشهرستاندر.باشدميسالدرمیلیمتر۱۴۵كرمان

رودميشماربهایرانمركزينواحيمناطقترینباران
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۲4/۰۶ ۴/6 ۲/۷ ۴/9 ۳ ۲ ۱/۵ ۰/۵ ۰ ۰ ۰/66 ۱/9 ۲/۳ بارندگی

میزان آب دهی روستا

ندارددوجو...وچاهورودخانهقبیلازآبتأمیندیگرمنبعگونههیچقناتجزبهالدینحومروستايدر

.

متر )میزان ابدهی كل قنات 
(مکعب

میزان ابدهی ساالنه 
(مترمکعب)

میزان ابدهی روزانه 
(مترمکعب)

(لیتر)میزان ابدهی در ثانیه  تعداد نوع اب

۶۲54۱8۰۰۰۰ ۳۱۱۰۴۰۰۰۰ 86۴۰۰۰ ۱۰ ۲ قنات
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پوشش گیاهی

:پوشش گیاهی فصل گرم 
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:پوشش گیاهی فصل بهار

محصوالت كشاورزی

ت تجارت این روستا بر اساس محصوال،از طریق فعالیت در بخش کشاورزی مشغول به کار هستندروستا مردم 
.کشاورزی روستا می باشد

مترمربعی 8۷/۲مترمربع میباشد که سرانه 8۳/۵68در سطح روستا ( بادام.گردو.زعفران)مساحت تحت اشغال کاربری کشاورزی 
.را برای روستا رقم زده است 
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با توجه به اب وهوای منطقه مغز گردو های این 
.روستا بسیار چرب مرغوب است

:گردو

بادام
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که جنبه تجاری ندارند و فقط به اندازه ی مصرف باغدار میباشد: محصوالت باغی

د اکثر مالکیت های این روستا شخصی است فقط زمین ساختمان های مانن
.مسجد و حسینیه مدرسه وقفی می باشد
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مغازه ها

باب میرسد۲تعدادمغازه ها در این روستا به 

آداب و رسوم روستا
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:جمعیت روستا 

۱۳9۵جمعیت و خانوار اولیه سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

9۰در محدوده سرشماری9۰جمعیت8۵جمعیت نامکد آبادینام دهستانکد دهستاننام بخشکد بخششهرستان
تجمیع جمعیت 

9۵

311165414حوم الدین100287راویز0001کشکوئیه03رفسنجان

004راویز100304راویز0001کشکوئیه03رفسنجان

:تركیب سنی روستا 

سال
گروه سنی

جمعبه باال۰-۱۴۱۵-۱9۳۰-6۴6۵

۱۳9۰

زنمردزنمردزنمردزنمرد

تعداد

درصد
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:نرخ رشد طبیعی و روند مهاجرت  در روستای حوم الدین 

نرخ مهاجرتنرخ رشد مطلقنرخ طبیعی رشدتعداد مرگ و میرتعداد موالیدجمعیت میانهجمعیت سال جاریسال

139036730911171.4-3.2-24

1395

مشاغل

راورده در این روستا نگه داری گاو و گوسفند ومرغ به صورت سنتی انجام میشودف: دامداری
.ها به مصرف اهالی میرسدو مازاد راهی بازار فروش میشوند
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تعدادشاغليننوع شغلنام بخش

كشاورزي
23( و گردوبادام)باغداري 

18(گوسفند و مرغ)دامداري 

صنعت

6كارگر ساختماني بنا

10قالیبافي

12کارزعفران

خدمات

3كارمند و دهیار

2فروشنده

4راننده تراكتور

1معلم

1قصابی

5نقاش ساختمان

6چاه زن

12آبدار

103جمع

(۱۳9۵سال )تعداد شاغلین در بخشهای مختلف اقتصادی روستای حوم الدین 

آموزشی

دبستان وراهنمایی 
شاگرد دایر است که دوتا پایه سوم دوتا پایه پنجم ویک شاگرد هم در پایه اول معلم مدرسه بومی5دبستان با وجود 

وساکن روستا می باشد اما راهنمایی بدلیل نداشتن شاگرد تعطیل می باشد
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:تعداد دانش آموزان روستا 

درصد جمع دختر پسر مقطع

۱۰۰ ۵ ۳ ۲ ابتدایی

۰ ۰ ۰ ۰ راهنمایی

۰ ۰ ۰ ۰ دبیرستان و هنرستان

۱۰۰ ۵ ۳ ۲ جمع

مکان های مهم روستا

یرسدمسجادامامبهبزرگسیداینشجرهکهداردوجوددارابیبزرگحسینسیدنامبهزادهامامیکروستاایندر.
نیزگریدیهایکاربریدارایبنااینبودنزیارتگاهبرعالوهکهاستشدهساختهبزرگایمقبرهزادهاماماینبرای
اینازکدامهروآمدهالدینحومبهاطرافروستاهایازهاهیاتتمامیحسینیعاشورایایامدرمثالباشدمی
سیداینبهادبعرضازپسوشدهزیارتگاهاینواردمیکنندعزادازیکهحالیدرجداگانهصورتبههاهیات
.نماییدمیبازدیگرحسینیعاشقانبرایرامکانبزرگوار



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

25/04/2018

20

بنای مهم روستا

بنا های مهم
سال قبل که تخری  شده سقف حمام فرو ریخته اما ۳۰۰حمام قدیمی حدودا مال 

از سقف که به داخل نگاه میکنیم خزونه و داالن ورودی به حمام مشخص است 
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:منابع مهم روستا 

آبمنبعازآشامیدنیآب

سدوقناتطریقازباغیاراضینیازموردآب

تکنولوژی روستا

ا یک نحوه ارتبات روستا از طریق تلفن ثابت است و روست: مخابرات
.ایستگاه مخابراتی  تلفن ثابت دارد

متاسفانه از اپراتور های  همراه اول و ایرانسل ورایتل فقط همراه اول
.در قسمت هایی از روستا  پوشش مناس  دریافت میشود
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تکنولوژی روستا
خدمات درمانی بهداشتی

خانه بهداشت

تکنولوژی روستا
خانه بهداشت روستایی

. خدمات رسانی میشود و زیر نظرمرکز بهداشتی درمانی استدراین مرکز بیماران و مراجعه کنندگان
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نظامی امنیتی: تکنولوژی روستا

راویزحوزه روستاهای 
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راه های و کروکی های روستا

:معابر اصلی روستا به سه نوع
معابر اصلی درجه یک

معابر اصلی درجه دو 

معابرفرعی

معابراصلی درجه یک همان خیابان اصلی آسفالتی است که-۱
از وسط روستا می گذرد و طول آن را طی می کند 

رسی معابراصلی درجه دو اغل  خاکی بودن و نقششان دست-۲
به واحدهای مسکونی می باشد

(1)

(2)

معابر فرعی خاکی بودن و نقششان  دسترسی به باغات -۳
کشاورزی می باشد

(3)

راه های و کروکی های روستا



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

25/04/2018

25

کروکی و راه ارتباط سایر روستاها

(راویز)پهنه زلزله خیزی بخش کشکوئیه
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:گسل های منطقه راویز 

ورزیکشاوزمینهایاکثرکهاستپیوستهوقوعبهروستاایندرسیلیپیشسال۵۰حدوددر
.نمودهتخری راهاخانهبرخی

زمانیتنهاهبلکنپیوسته،بوقوعمنطقهدرمخربومهی زلزلهتاکنونمحلیساکنینگزارشهایبنابر
امااندنمودهحسرازلزلهمنطقه،مردمدادهرخزلزله۱۳8۵و۱۳8۴سالدرزرندشهرستاندرکه

.استنداشتههمراهبهمادیوجانیخساراتیاتلفاتهیچگونه
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موجود روستاوضعیت

استفاده از سقف های سبک 
نما سازی های الهام گرفته از شهر 

مصالح جدید  که در بعضی از موارد  تناسبی ابنیه ی گذشتگان ندارد 

:نحوه آبیاری اراضی
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( :مسجد)مذهبی

( :حسینیه)مذهبی 
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:گلزار شهدا

اماکن تفریحی
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خانه های قدیمی

بافت های تخری  شده و فرسوده
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پالن خانه های قدیمی

:خانه های جدید
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: سرانه ها

:سرانه مسکونی

متر مربع۱8۲/۷:سرانه آموزشی

مترمربع 8۷/۲ : سرانه تجاری

متر مربع۳6۱۲

:پیشنهادات برای روستا 

۱- ۱۱۵داشتن فضای جدا برای اورژانس
۲-داشتن پزشک مخصوص برای درمانگاه

۳- داشتن ساختمان مخصوص برای دهیاری
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