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وضعیت عمومی استان کرمان❖

تاناسجغرافياييوضعيتترتيببهفصل،ايندر•

وضعيتوواقليمياقتصادي،کرمان،

شهرستان،(.....وهاشهر–شغل–جمعيت)اجتماعي

مطالعهموردآبادحاجيعباسروستايورفسنجان

.گرفتهقرار

جغرافیای انسانی-وضعيت عمومي استان کرمان ❖

کرمانشهرکالنواقعيجمعيتو.استبودهنفر۲٫۶۵۲٫۴۱۳بابرابر۱۳۸۵سالدرکرماناستانجمعيت•
يکمرزتاسالازفصل هاييدروروزوشبدرکرمانشهرجمعيتاينبرعالوه.استنفر۷۱۲۰۰۰بهقريب

ونگيفرهاقتصادي،سياسي،مرکزعنوانبهشهراينکهاستايندليلبهاينومي رسدنيزنفرميليون
.ردداقرارجنوبشرقمنطقهدرهرمزگانوبلوچستانوسيستان،يزد،کرماناستانچهارمياندرصنعتي

.استدهستان۱۶۲وبخش۵۷شهر،۶۷شهرستان،۲۳دارايکرماناستانکشوري،تقسيماتآخرينبراساس•
،سنجانرف،راور،رابر،جيرفت،بم،بردسيرشهرستان،بافت،انار،ارزوئيه:ازعبارت انداستاناينشهرستان هاي

،هنوجک،کوهبنان،کرمان،گنجقلعه،فهرج،فارياب،عنبرآباد،شهربابک،سيرجان،زرند،ريگان،رودبارجنوب
.نرماشير،منوجان

.مي آيدحساببهکشورتاريخيومهماستان هايوازاستايراناستانپهناورترينکِرمان•

-گاهيدانشکشاورزيسياسي،فرهنگي،صنعتي،مرجعنوعيبهواستکشورجنوب شرقمرکزکرماناستان•
.استکشورشرقجنوبمنطقهاستان هايمياندرشاخص هاسايرومذهبيعلمي،

تثباثرسهکرماناستان.استايرانتاريخياستان هايازوداردشدهثبتملياثر۶۶۰ازبيشکرماناستان•
.دارديونسکوجهانيميراثدرشده

یمجغرافیای طبیعی و اقل-وضعيت عمومي استان کرمان ❖

ربايجانآذآتشفشانيخوردگي هايچينازکهاستايرانمرکزيکوه هايرشتهدنبالهکرماناستانبلندي هاي•
ندينچکويروداخليپستحوزه هايمرکزي،فالتدرراآندنبالهومي يابدامتدادبلوچستانتاومي شودآغاز
مي کنندقطعبار

.شده استناميدهکوهنوردانبهشتمتر۴۰۰۰ازبيشارتفاعباقله۱۴ازبيشدارايباارتفاعاتاين.•

(ورابربافتشهرستانهايحوالي)کرمانمتردر۴۵۰۱ارتفاعباايرانمرتفعکوهچهارمينهزارکوه•

بافتشمالکيلومتري۳۰درمتر۴۳۷۴ازبيشارتفاعبانيز(بافتشاهکوه)کوشاکوه•

:هواييوآبتنوع•

کويري،تاخشکچنداننهبهمتمايلخشکشديداًوگرم.1

کوهستانيوسردومعتدلهوايينقاطازبرخيدرو.2

:اقليميتنوع•

زاراللهخبر،بزنجان،رابر،مثلبرفپروسردکوهستانيمناطق.1

جازموريانوشهدادمثلگرممناطق.2

تممحیط زیست و اکوسیس-وضعيت عمومي استان کرمان ❖

چشمه،م،بردسيرعسکرقلعهآبگرم،رفسنجانقاسم آبادمعدنيآب:تاالب هاومعدنیآبچشمه هایوآبگرم هابرخی•
...،ورفسنجانحسين آبادمعدنيآبچشمه،رفسنجانآوران،کرمانپاچنارمعدني

.....و،بافتگوغرهزارسالهکهنسالگردو،رفسنجاناودرجکهنسالپسته:کهنسالدرختان•

....و(بافت)خوشکارآبشارهاي،(کرمان)کوهپايهآبشار،(کرمانراين)راينآبشار:آبشارها•

:معادنوصنایع•

خورجينوبافيگليمبافي،جاجيمبافي،ترمه قاليوپتهشال،:دستيصنايع.1

ويتکروموآهنومسوسنگزغالقند،سازي،نوشابهلبنيات،وغذاييموادسازي،خانهسيمان،:ماشينيصنايع.2
تيتانيوم

:کشاورزی•

.مي باشندجهاندرپستهتوليدمراکزبزرگترينازراوروزرند،رفسنجان،سيرجان،انارشهرستانهاي.1

والتمحصسايرازذرتوپنبهجاليزي،محصوالتمرکبات،،گالبومحمديگل،زيره،عسلدرختي،سيب،گردو.2
.مي باشدکرماناستانمهمکشاورزي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8
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وضعيت عمومي شهررفسنجان ❖
اکوسیستم -اقلیمی-جغرافیای انسانی

.استرفسنجانشهرستانمرکزشهراين.استکرماناستانمهمشهرهايازيکيرفسنجان•

چندينگيريقراربهتوجهباالبتهکهاستبودهنفر۱۵۱٬۴۲۰حدود،۱۳۹۰سالدررفسنجانشهرجمعيت•
اباحتسو...وقاسم آبادفتح آباد،اسالم آباد،روستاهايمثلشهربهچسبيدهحتيوشهرمجاورتدرروستا

.مي رسد۱۳۹۰سالدرنفر۲۰۷۱۹۲بهرفسنجانجمعيتشهر،بهآنهاجمعيت

درتهالب.داردسرديزمستان هايوگرمنسبتاًتابستان هاي.استکويرينيمههوايوآبدارايرفسنجانشهر•
.داردوجودنيززياديکوهستانيمناطقشهرايناطراف

جهانازروبمسمعدنبزرگترينومسمعادنغني ترينمي باشددارايجهاندرپستهتوليدکنندهبزرگترين•
.استجهانمسفراوريکارخانهسومينوسعتلحاظبهسرچشمهمسمجتمعومي باشد

ايندرايرانکاشيکارخانه هايبزرگترينکهشده استباعثمنطقهايندرسراميکوکاشيبرايمرغوبخاک•
.نموداشاره...وبرليانوکويرالماسکارخانه هايبهمي توانآنهاجملهازکهشوندتأسيسشهر

وضعيت عمومي روستاي عباس اباد حاجي ❖
اکوسیستم -اقلیمی-جغرافیای انسانی

.استايرانکرماناستاندررفسنجانشهرستانمرکزيبخشتوابعازروستايي،حاجیعباس آباد•

۲٬۰۸۶آنجمعيت،۱۳۸۵سالدرايرانآمارمرکزسرشماريبراساسوداردقرارآبادقاسمدهستاندرروستااين•
.بوده است(خانوار۵۱۶)نفر

تاريخچه ❖

.سال پيش بر مي گردد۳۰۰پيشينه تاريخي اين روستا به بيش از •

کل گيري مکان اوليه استقرار در اين روستا در شمال روستا و نزديک به اراضي مناسب کشاورزي مي باشد و از علل ش•
.اراضي مناسب کشاورزي اشاره کردخاک و نيز مي توان به وجود عباس آباد حاجي روستاي 

درصد ۸۰ز درخصوص وجه تسميه روستا اطالعاتي در دست نيست و با توجه به برداشت ميداني صورت گرفته بيش ا•
. زمين هاي مسکوني روستاي عباس آباد متعلق به موقوفه حاج آقا علي مي باشد

:نحوه اداره روستا در گذشته و حال•

و اصالحات اراضي سيستم ارباب و رعيتي برقرار بوده ۱۳۴۲تا قبل از سال .1

، مشکالت قبل از انقالب اسالمي اداره روستا توسط ريش سفيدان و کدخــدا انجام مي شد که به کليه مســـائل خانوادگي.2
و نزاعهاي مردم رسيدگي مي کردند

پس از پيروزي انقالب با تشکيل شوراي اسالمي، اداره روستا بر عهده شورا گذاشته شد .3

بررسی های جغرافیایی
و اقلیمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
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جغرافیاییموقعیت سیاسی و ❖

.استشدهواقعرفسنجانشهرشرقکيلومتري۸/۸فاصلهدرروستااين•

شرقازوآبادمهديروستايکيلومتري۹/۲فاصلهبهجنوبازوآبادحميدروستايازکيلومتر۹/۱فاصلهبهشمالازحاجيآبادعباسروستاي•
.باشدميآسفالترفسنجانشهرستانباآنارتباطيراهواستگرفتهقرارآبادقاسمروستايکيلومتري۸/۲فاصلهبه

ثانيه۸ودقيقه۲۷ودرجه۲۸جغرافياييعرضوثانيه۱ودقيقه۱۸ودرجه۵۸جغرافياييطولدرروستاايننيزجغرافياييمختصاتنظراز•
.استشدهواقع

.باشدميمتر۱۵۱۰آزادآبهايسطحازروستاارتفاع•

.باشدميشرقبهغربازروستاعموميشيبباشدميمتراکمگونهبهروستااستقرارنحوهودشتينوعازروستاطبيعيموقعيت•

.استخشکوگرموهوايآبدارايحاجيآبادعباسروستاي•

:نسبيموقعيت•

بهشهرتريننزديکداردقرارکيلومتري۸/۸فاصلهدر(رفسنجان)شهرستانمرکزازروستااين•
روستاراهاينباشد،ميآسفالتروستاايندسترسيراه.باشدميرفسنجانشهرنيزآبادياين

.دهدميارتباطداوران-رفسنجانجادهوآبادحميدروستاهايبهرا

ازاجيحآبادعباسروستاي.استگرفتهقراريکديگرکناردرمتراکمصورتبهروستابافت•
روستايکيلومتري۸/۲فاصلهبهشرقازوآبادحميدروستايازکيلومتر۹/۱فاصلهبهشمال
روستاياستگرفتهقرارآبادمهديروستايکيلومتري۹/۲فاصلهبهجنوبازوآبادقاسم

وروبرايعديدهمشکالتباساکنيننيازموردخدماتوامکاناتزمينهدرحاجيآبادعباس
خدماتکمبودوامکاناتنداشتنروستاداخليهايراهومسيرهايبودننامناسباست،

.هستندروبروآنباروستاايناهاليکهاستمشکالتي

سیمای کلی روستا❖

سيماي کلي روستا

تصویر ماهواره  ای موقعیت روستا در منطقه❖ تاوضعیت توپوگرافی روس-بررسی های محیطی•

.روستاي عباس آباد حاجي يک روستاي دشتي است و شيب غالب روستا غرب به شرق مي باشد •

.متر واقع شده است۱۶۰۰تا ۸۰۰در ارتفاع عباس آباد بر اساس نقشه توپوگرافي روستاي •
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:ژئومورفولوژی❖

روانياماسههايتپهزارها،ماسهفرسايشي،خاکيهايتپهريگزارها،ها،کوهرارفسنجانشهرستانطبيعيسيماي•
استهشدمحصورارتفاعاتوسيلهبهاطرافازانار–نوق–رفسنجاندشت.زنندميرقمسختکامالاراضيباالخرهو
.داردراهکرماندشتبهشرقسمتازتنهاو

حد.گيردميدربرنيزرابياضوکشکوئيهمنطقهوشدهواقعانارورفسنجانشهرهايمياندرانار–رفسنجاندشت•
ي،آتشفشانموادازعمدهطوربهکهآورندميپديدمزاحمکوهوسرچشمههايکوهرشتههايواريزهرادشتجنوبي

.اندشدهتشکيلمارنوديوريت،گابروفليش،کنگلومرا،

کردهجداهمازرادشتدواينازبخشيبافقارتفاعاتوگرفتهقرارانار–رفسنجاندشتشمالدرنوقدشت•
واداموبهايکوهادامهکهشماليارتفاعاتوبودهبيابانکتشکيالتوهامارنشاملعمدهبطورجنوبيهايکوه.است

.استآمدهپديدپالئوزوئيکبهمربوطتشکيالتوآهکيهايسنگازاستداوران

:ژئومورفولوژی❖

.تاسمنطقهکشاورزيعمدهمراکزازيکيوشدهواقعرفسنجانوکرمانمياندرکبوترخان–باغيندشت•
وشمالدرچنارووشامزارآهکيهايکوهازجاريسيالبيوفصليهايرودخانهآبرفتازدشت،عمدهبخش

.استآمدهپديدهجنوبگچيومارنيتشکيالتوآهکيهايکوه

تدشبهشرقسمتازتنهاواستشدهمحصورارتفاعاتوسيلهبهاطرافازانار–نوق–رفسنجاندشتهاي•
مالشجهتباوگشتهشروعفوقمنطقهغربشمالازبندزيرانکوهغربازشماليکوهرشته.داردراهکرمان

بهکهارتفاعاتاين.يابدميادامهکيلومتر۱۷۰طولبهباغينشمالدربادامانکوهتاشرقجنوب–غرب
اهپندرغربشمالتاشمالازرارفسنجانشهرستانمرتفع،وسختهايديوارهصورتبهاستمعروفداوران

.اندنمودهجداسريز–کوهبنانوکرمانزرند،هايدشتازرارفسنجاندشتواندگرفتهخود

:ژئومورفولوژی❖
:هواوآب❖

کهاستشدهاستفاده۱۳۶۳تا۱۳۳۵سالازساله۲۳دورهيکآمارازرفسنجانبارندگيوضعيتبررسيجهت•
.استبودهميليمتر۲۳۴دورهاينطيدربارندگيحداکثروميليمتر۸/۱۱۷برابربارندگيميانگين

۲۳طيدربارندگيحداقلواسترسيدهميليمتر۱۵۹بهرفسنجانايستگاهبارندگيميزاننيز۱۳۷۱سالدر•
.استشدهگزارشميليمتر۴۰الذکرفوقسال

.استداشتهرابارندگيبيشترينماهبهمناواسطتاوديماهاواخرازسالسردماههايدربارندگيرژيم•

دخوحداکثربهزمستانفصلاواسطدروگرددميشروعمهرماهازيعنيزراعيسالاوايلازبارانريزشدوره•
.سدرميخودحداقلبهتابستانفصلدرکهيافته،کاهشبههواشدنگرموگرمافصلشروعباورسدمي

.باشدميجنوببهشمالازحاجيآبادعباسروستايدرغالبباد•

:درجه حرارت❖
درجه ۹/۱۶ساله ايستگاه رفسنجان ميانگين درجه حرارت ساالنه اين شهرستان ۲۳بر اساس آمار برداريهاي •

درجه سانتيگراد و گرمترين ماه سال تيرماه ۴/۴سانتيگراد مي باشد، در طول سال سردترين ماه سال دي ماه با 
.درجه سانتيگراد مي باشد۴/۲۹که ميانگين آن برابر 

روز مي باشد که شرايط يخبندان از ماههاي آبان تا پايان اسفندماه۷۴در طول سال تعداد روزهاي يخبندان برابر •
.ادامه مي يابد

:رطوبت نسبی•
درصد متغير است حداکثر رطوبت نسبي مربوط به دوره ۷/۵۲درصد تا ۷/۲۷معدل درصد رطوبت نسبي بين •

.سرد و حداقل آن مربوط به دوره گرم سال مي باشد

بررسی مجعیت و
بعد خانواده
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بررسی جمعیت❖

۷۴۴نفر و تعداد خانوار روستا در اين سال برابر ۲۷۴۷برابر ۱۳۹۲در سال , عباس آباد حاجيجمعيت روستاي •
.مي باشد۷/۳بعد خانوار در اين سال برابر .مي باشد

با يک روند نزولي، به , ۱۳۹۰نفر در سال ۲۷۰از عباس آباد حاجي ، جمعيت روستاي ۹۰-۹۲در دوره زماني •
.رسيده است۱۳۹۲نفر در سال ۲۷۴۷

شاخص
بعد خانوارخانوارجمعيتسال

۱۳۴۵---

۱۳۵۵
---

۱۳۶۵
---

۱۳۷۵
۱۸۶۳۵۰۰۷/۳

۱۳۸۵
۲۰۸۶۵۱۶۴

۱۳۹۰
۲۹۷۰۸۱۶۶/۳

بر اساس آمار خانه بهداشت روستاي )جمعيت موجود 
۲۷۴۷۷۴۴۷/۳(۱۳۹۲عباس آباد حاجي در سال 

(۱۳۹۲)و خانه بهداشت روستاي عباس آباد حاجي (۱۳۹۰و ۱۳۸۵، ۱۳۷۵)سرشماري عمومي نفوس و مسکن: مأخذ

(۱۳۷۵-۱۳۹۲), نرخ رشد روستاي عباس آباد حاجي

بررسی جمعیت❖

بررسی جمعیت❖

نفر ۱۳۳۲را مردان و ( درصد ۵۱/۵۱)نفر ۱۴۱۵، عباس آباد حاجي نفري روستاي ۲۷۴۷از کل جمعيت ۱۳۹۲در سال •
يعني در سال . درصد است۲۳/۱۰۶بدين ترتيب نسبت جنسي در اين روستا . را زنان تشکيل مي دهند( درصد۴۹/۴۸)

.نفر مرد در روستا زندگي مي کند۱۰۶نفر زن 100در مقابل هر ۱۳۹۲

:۱۳۹۲در سال •

.  را زنان شامل مي شوند( درصد۶/۴۸)نفر ۳۸۰را مردان و ( درصد۴/۵۱)نفر ۴۰۲تعداد ( نفر۷۸۲)ساله ۰-۱۴جمعيت .1

.  زن مي باشند( درصد۰۳/۴۸)نفر ۸۸۹مرد و ( درصد۹۷/۵۱)نفر ۹۶۲ساله ،۱۵-۶۴نفر جمعيت گروه سني 2.۱۸۵۱

.  هستند( درصد۲۷/۵۵)نفر زن ۶۳و ( درصد۷۳/۴۴)نفر مرد ۵۱ساله و بيشتر نيز، ۶۵نفر گروه سني ۱۱۴تعداد .3

۹۵/۸۰و ۲۱/۱۰۸درصد و در بزرگساالن و کهنساالن به ترتيب برابر ۷۸/۱۰۵بنابراين نسبت جنسي در کودکان برابر •
. درصد مي باشد

1388-92و نرخ مرگ و میر در روستای عباس آباد حاجی در سالهای ❖

(1388-92) میزان موالید ، نرخ موالید در روستای عباس آباد حاجی در سالهای❖
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(مهاجرت ) بررسی جمعیت❖
کيلومتري شهر رفسنجان واقع شده است و از اين نظر ۸/۸روستاي عباس آباد حاجي نيز يکي از روستاهايي است که از نظر فاصله تقريباً در فاصله •

.مهاجر فرستي از شتاب کمتري برخوردار مي باشد  

دسترسي به امکانات باالتر و ارتباط با مراکز جمعيتي گسترده تر و همچنين پايين بودن سطح رفاه در روستاها: مهاجرت قطعی( الف

نفر از افراد اين روستا فصل تابستان  را به دليل کمبود ۵۰۰مهاجرت از اين مجموعه به رفسنجان به شکل فصلي مي باشد به طوري که تعداد : مهاجرت موقت( ب
.آب در رفسنجان مي گذرانند 

سال اخير۵وضعيت مهاجرت دائم به روستا و از روستا در 

۱۳۹۲سال۱۳۹۱سال۱۳۹۰سال۱۳۸۹سال ۱۳۸۸سال 

تعداد
مهاجرين 

به  
ــــتا : روس

۹۵

تعداد
مهاجرين 

از  
۰: روستا

تعداد
مهاجرين 

به  
ـــتا : روس

۲۴

تعداد
مهاجرين 

از  
۰: روستا

تعداد
مهاجرين 

به  
: روســـتا

۳۶

تعداد
مهاجرين 

از  
۰: روستا

تعداد
مهاجرين 

به  
۰:روستا

تعداد
مهاجرين 

از  
۲۳: روستا

تعداد
مهاجرين 

به  
۰:روستا

تعداد
مهاجرين 

از  
۰: روستا

: نرخ مهاجرت خالص
۹۷/۳

مهاجرتنرخ
۹۴/0:خالص

:خالصمهاجرتنرخ
۳۸/۱

:خالصمهاجرتنرخ
۸۴/۰-

:خالصمهاجرتنرخ
۰

:مطلقرشدنرخ۴۴/۶: نرخ رشد مطلق
۵۱/۲

۴۵/۱:مطلقرشدنرخ۳۲/۱:مطلقرشدنرخ۰۲/۴مطلقرشدنرخ

۲۳:  ۸۸-۹۲تعداد کل مهاجرين از روستا در سالهاي 
۱۵۵: ۸۸-۹۲تعداد کل مهاجرين به روستا در  سالهاي 

بررسی فرهنگی و
اجتماعی

یمبررسی جمعیت از نظر سواد و جمعیت الزم التعل❖

جمعيت کلعنوانسال
ساله و ۶جمعيت 

بيشتر
جمعيت بيسوادجمعيت باسواد

جمعيت الزم

التعليم
نرخ باسوادي

۱۳۸۵
۲۰۸۶۱۸۳۷۱۵۶۹۲۶۸۴۶۷تعداد

۲۱/۷۵ ۰/۱۰۰۰۶/۸۸۲۱/۷۵۷۹/۲۴۳۸/۲۲درصد

۱۳۹۲
۲۷۴۷۲۴۴۲۲۰۳۵۴۰۷۵۶۲تعداد

۳۳/۸۳
۱۰۰۸۹/۸۸۳۳/۸۳۶۷/۱۶۴۵/۲۰./درصد

۱۳۹۲و ۱۳۸۵ساله و بيشتر روستاي عباس آباد حاجي ، در سال هاي ۶وضعيت سواد جمعيت❖

.۱۳۹۲عباس آباد حاجي و آمار خانه بهداشت روستاي ۱۳۸۵نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن شهرستان رفسنجان سال : مأخذ❖

کلدبيرستانراهنماييابتدايي

(درصد)سهمتعداد(درصد)سهمتعداد(درصد)سهمتعداد(درصد)سهمتعداد

۱۷۹۳۱,۸۵۱۲۷۲۲,۵۹۲۵۶۴۵,۵۵۵۶۲۱۰۰

جمعیت 
الزم  التعلیم

رده های سنی
تعداد

جمع
پسردختر

۱۰۳۱۱۱214ساله ها۵-۸دبیرستان

۸۸۹۱179ساله ها۲-۴راهنمایی

مقطع ابتدایی
صفر و يک ساله  ها

-۹۵برآورد متولدين و 
۹۴-93

۱۶۶
۱۶۳329

357365722مجموع

بار تکفل❖

سال

ساله و ۱۰جمعيت 
بيشتر

جمعيت فعال 
(شاغل و بيکار)

بيکارشاغلين

نرخ 
اشتغال

لبار تکف

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۱۳۸۵۱۶۷۳۲/۸۰۸۴۸۶۵/۴۰۶۱۱۰۵/۷۲۲۳۷۹۵/۲۷سرشماري 
۰۵/۷۲

۴۱/۲

۱۳۹۲۲۱۷۶۲۱/۷۹۱۴۹۸۵۳/۵۴۱۲۴۲۹۱/۸۲۲۵۶۰۹/۱۷
۹۱/۸۲

۲۱/۱

۱۳۹۲و ۱۳۸۵در سالهاي  ، ساله و بيشتر، جمعيت فعال وشاغل و بيکار روستاي عباس آباد حاجي۱۰جمعيت ده ساله و بيشتر و تعدادجمعيت ❖
فرهنگی روستای عباس آباد حاجی-شناخت ساختار قومی( الف

تا فاقد بر اساس اطالعات محلي، تفاوتهاي قومي و فرهنگي بارزي بين ساکنين اين روستا وجود ندارد و روس•

.محله بندي مي باشد

مي کر–کرمي پور –اسماعيلي –بال افکنده -کرمي زاده-، طايفه هاي خزريعباس آباد حاجي در روستاي •

. نژاد وجود دارد

زبان و دین اهالی روستای عباس آباد حاجی( ب

لمان و ساکنين روستاي عباس آباد حاجي همگي مسفارسي مي باشد و عباس آباد حاجيزبان اهالي روستاي •

.لذا عوامل اجتماعي و مذهبي در شکل گيري محالت تاثير چنداني نداشته است.داراي مذهب شيعه مي باشند

فرهنگ و سنت ❖
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:کشاورزی•

اس کشاورزي در روستاي عباس آباد حاجي شامل باغداري و دامپروري مي شود و  بر اساس بررسيهاي انجام شـده روسـتاي عبـ

.آباد حاجي داراي زمينهاي باغي مي باشد

.هکتار مي باشد که محصول پسته از آن ها برداشت مي شود ۳۰۰ميزان اراضي باغي در اين روستا حدود 

.رشته قنات تامين مي شود۱حلقه چاه و ۲همانطور که در قبل نيز گفته شد آب مورد نياز باغات روستا از طريق 

:دامداری•

ميـداني عده اي از کشاورزان عالوه بر باغداري به شغل دامپروري نيز مي پردازند که بر اساس آمار و نتايج حاصل از برداشت هاي

.شتر وجود دارد۲رأس گوسفندو بز و ۱۶۰۰در اين روستا 

يازهـاي دامپروري در اين روستا به صورت سنتي انجام مي گيرد و به عنوان کمک درآمد براي روستائيان است و از ايـن طريـق ن

.لبني و پروتئيني خانواده خود و روستاي خود را تامين مي کنند

فعالیتهای اقتصادی روستا❖ وضعيت کشاورزي

وسعت اراضي 
محصوالت عمده کشاورزي(هکتار)

نوع و تعداد دامنوع کشت

ديمآبي۱۲۳۴۵اولويتباغيزراعي
گاو و 
گوساله

گوسفند و
بز

زراعيطيورشتر

۰۱۶۰۰۲۰۰آبي-----زراعي۰۳۰۰

وجودشاغلين بخشهاي مختلف اقتصادي روستا در وضع م

بررسی راه های ارتباطی

بررسی شبکه معابر روستا ❖
عابر فرعي راه بين روستايي ، معابر اصلي درجه يک، معابر اصلي درجه دو، معابر فرعي درجه يک، م: اند که عبارتند از شش دسته اصلي تقسيم شده•

.درجه دو، دسترسي
راه بین روستایی( الف

۳۱/۲۵۲۶متر و طول آن ۱۲-۱۴رفسنجان که کشيدگي آن از شمال شرق به جنوب غرب مي باشد،  عرض آن عمدتا -راه بين روستايي حميدآباد•
.  مترمي باشد

معبر اصلی درجه یک( ب
. دکه  کشيدگي آن ها شمال شرق به جنوب غرب و شمال غرب به جنوب شرق مي باش.  در وضع موجود دوازده معبر به عنوان راه اصلي درجه يک شناخته شده است•

شيب اين .عمدتا معابر اصلي درجه دو معابر فرعي درجه يک روستا به اين معابر متصل مي شود. مترمي باشد۷۱/۷۵۲۲متر و طول آن ها ۸-۱۰عرض آن ها عمدتا 
.معابر از شمال غرب به جنوب شرق و شمال شرق به جنوب غرب مي باشد

معبر اصلي درجه يک

بررسی شبکه معابر روستا ❖
معابر اصلی درجه دو( ج
مترمي ۱۰۸/۴۵۸۰متر و طول ۸-۶داراي عرض . معبر اصلي درجه دو مي باشد که به معابر اصلي درجه يک متصل مي شوند۱۲اين روستا داراي •

.شيب اين معابر عمدتا شمال غرب به جنوب شرق  و شمال شرق به جنوب غرب مي باشد.باشند
معابر فرعی درجه یک( د

.شيب اين معابر عمدتا  از شمال غرب به جنوب شرق  و شمال شرق به جنوب غرب مي باشد.مترمي باشند۷۴/۱۱۱۵۰متر و طول ۶-۸داراي عرضي در حدود •

معابر فرعی درجه دو( ه

بـين قسمت مياني روستا قرار گرفته اند و به طور متوسط عرضشان•

متـر مـي باشـد ۲۲۷/۱۰۸۵۰متر مي باشد و طول اين معـابر ۶-۴

شيب اين معابر از شمال غرب به جنوب شـرق  و شـمال شـرق بـه 

.جنوب غرب مي باشد



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

5/29/2019

بزرگترین پایگاه جامع علمی و )ایران کالج    
(        پژوهشی www.iranclg.ir 8

حاجیآبادعباسروستايمعابرکفوجداره•

ارهجدهاقسمتبعضيدروتجاريومسکونيساختمانياحياطديوارازمتشکلروستااينداخليراههايجداره

روستادودرجهاصليمعبرويکدرجهاصليمعبرکف.باشدمي(...ومسجد،)عموميساختمانهايومدارس

.باشدميسنگوخاکازروستااينداخليمعابرکفاماوباشدميآسفالت

نوع وسايل نقليه و حجم تقريبی تردد•

سـت عـدد به غير از وسايل نقليه شخصي ، يک عدد اتوبوس و سه عدد ميني بوس و بي, در روستاي عباس آباد حاجي

تفاده تراکتور وجود دارد و اهالي براي مراجعه به مراکز جمعيتي مجاور و شهر رفسنجان از وسايل نقليـه شخصـي اسـ

بـر در سـاعت گيرد و حجم تقريبي تردد در اين معتردد وسايل نقليه از راه اصلي آسفالت روستا صورت مي . مي کنند

.وسيله نقليه مي باشد۴۰تا ۳۰پيک برابر

بررسی کیفت معابر روستا ❖

معبر هاي  روستا

معبر هاي  روستا

بررسی أتسیسات
و جتهیزات عمومی 

و رفاهی 
:رسانیارتباطشبکه•

.باشدمي(موبايل)سيارتلفنشبکههمچنينوثابتتلفنشبکهداراي۱۳۷۳سالازحاجيآبادعباسروستاي

:آبرسانیشبکه•

روستاهبآبرسانيهايلولهنوعوشودميتامينعميقچاهوسرچشمههايکوهستانازکشيلولهبوسيلهحاجيآبادعباسروستايآشاميدنيآب

.باشدميمناسبروستاآشاميدنيآبکيفيتکهاستذکربهالزمباشدميآزبستوفلزي،پليکان

بهآنکيفيتاماخوبنسبتاکشاورزيآبميزانکند،ميتامينقناترشته۱وچاهحلقه۲طريقازراخودکشاورزيآبحاضرحالدرروستااين

.استآمدهپايينقناتآبداخلبهفاضالبشدنواردعلت

بررسی خدمات زیر بنایی❖

:رسانیبرقشبکه•

راخودمصرفيبرقبهايوکندميتأمينهواييبرقترانسعدد۷طريقازراخودمصرفيبرقواستشدهبرخورداربرقنعمتاز۱۳۵۳سالازحاجيآبادعباسروستاي

.داردوجودبرقافتمشکلحاجيآبادعباسروستايدرکهاستذکربهالزم.نمايندميپرداختقبوضطريقاز
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:گازرسانیشبکه•

ونزينب،کپسولطريقاززمينهايندراهالينيازوباشدميگازرسانيشبکهفاقدحاجيآبادعباسروستايحاضرحالدر

.گرددميتأمينشود،ميدادهانتقالروستااينبهرفسنجانشهرازکهگازوئيل

:سطحیآبهایدفعنحوهوفاضالبسیستم•

اضالبهايفوبودهسطحيآبهايوفاضالبدفعوآوريجمعسيستمفاقدکشورروستاهاياکثرمثلحاجيآبادعباسروستاي

يزشهايرازحاصلکهنيزسطحيآبهاي.گرددميدفعجذبيچاهطريقاز(غيرهودرمانيوآموزشيخانگي،فاضالبهاي)سبک

.گرددميتخليهروستاباغاتدرويافتهجريانروستاشيببهتوجهباباشدميجوي

:زبالهدفع•

بامشترکوروستاشرقشمالدرواقعمکانيدروشدهآوريجمعهفتهدرروزسهاليدوروستاهايزبالهحاضرحالدر

.شوندميدفعحميدآبادروستاي

بررسی خدمات زیر بنایی❖

خدمات  برق رساني

بررسی امکانات رفاهی❖
:امکانات آموزشی•

واحد آموزشي دبستان دخترانه مي باشد و دبستان پسـرانه ي موجـود ۱از نظر امکانات آموزشي روستاي عباس آباد حاجي داراي 

ي و در روستا در حال حاضر به صورت مخروبه و غير قابل اسـتفاده اسـت و روسـتاييان بـراي مقـاطع دبسـتان پسـرانه و راهنمـاي

.دبيرستان به شهر رفسنجان و روستاي مهدي آباد مراجعه مي کنند

:امکانات تأسیسات و تجهیزات•
.روستاي عباس آباد حاجي در وضع موجـود داراي  گورسـتان و غسـالخانه مـي باشـد 

.شوددرصد از سطح کل روستا را شامل مي۲۵/۰

:امکانات انتظامی•

روستاي عباس آباد حاجي در حال حاضر داراي يک پايگاه مقاومت

نتـري بسيج مي باشد و روستاييان براي رفع نيازهاي خـود بـه کال

.روستاي کمال آباد مراجعه مي کنند۱۲

بررسی امکانات رفاهی❖

(امامزاده-مسجد و حسینیه)امکانات مذهبی •
مترمربع را ۲۱/۲مترمربع با سرانه ۹۵/۶۰۷۰باشد که  سطحي معادل باب حسينيه مي۱باب مسجد و ۱اين کاربري در سطح روستا شامل : مسجد و حسينيه

.  شوددرصد از سطح کل روستا را شامل مي۳/۰شود و شامل مي

امکانات ورزشی•
مترمربع را ۰۶/۳مترمربع با سرانه ۶۳/۸۴۱۴کاربري ورزشي سطحي معادل 

.شوددرصد از سطح کل روستا را شامل مي۴۱/۰شود و شامل مي

امکانات فضای سبز•
مترمربع را شامل ۰۰/۲مترمربع با سرانه ۶۸/۵۴۸۷پارک کودک سطحي معادل 

.شوددرصد از سطح کل روستا را شامل مي۲۷/۰شود و مي

خدمات بهداشتی درمانی

و در خصـوص اسـتفاده از .خانه بهداشت و خدمات بهداشـتي درمـاني مـي باشـد

خدمات درماني در سطوح باالتر به مرکز بهداشت و درمان روستاي حميـد آبـاد و

.قاسم آباد ۱۱۵اورژانس 

دبستان و مهد کودک روستا اماکن مذهبي روستا 
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بررسی امکانات رفاهی❖
آثار تاریخی

درصد از سطح کل ۰۳/۰شود و مترمربع را شامل مي۲۴/۰مترمربع با سرانه ۱۸/۶۴۶آثار تاريخي روستا سطحي معادل •
.شودروستا را شامل مي

درصد سرانه مساحت کاربری
42.99 317.42 871954.97 مسکوني
0.30 2.21 6070.95 مذهبي
0.00 0.00 0.00 پايانه
0.63 4.65 12777.73 تجاري
0.89 6.59 18090.20 دبستان
0.04 0.31 854.47 خانه بهداشت
0.05 0.39 1065.61 شرکت تعاوني
0.27 2.00 5487.68 پارک کودک
0.01 0.07 194.51 خانه عالم
0.00 0.02 49.35 اداري
0.23 1.73 4751.66 تاسيسات وتجهيزات
0.41 3.06 8414.63 ورزشي-تفريحي
0.09 0.70 1909.95 فرهنگي
0.00 0.00 0.00 (خدماتي-مسکوني)توسعه آتي 
0.00 0.00 0.00 دبيرستان
0.00 0.00 0.00 پذيرايي جهانگردي
0.00 0.00 0.00 حريم اماکن تاريخي
0.00 0.00 0.00 حريم راه
1.05 7.76 21312.63 دامداري
0.00 0.00 0.00 حريم خطوط انتقال انرژي
19.95 147.33 404719.70 معابر 
0.00 0.00 0.00 راهنمايي
26.51 195.71 537621.12 اراضي فاقد کاربري
2.27 16.80 46141.28 انبار
0.85 6.28 17243.03 باغ مسکوني
3.03 22.38 61480.01 باغ
0.02 0.15 411.907 انتظامي
0.03 0.24 646.18 آثار تاريخي
0.00 0.00 0 اراضي الحاقي
0.00 0.00 0 فضاي سبز عمومي
0.10 0.74 2019.306 صنايع کارگاهي کدالف
0.25 1.82 5002.589 گورستان
100.00 738.34 2028219.47 جمع

31.5 تراکم خالص
13.5 تراکم ناخالص

بررسی منابع آب شرب
و کشاورزی 

منابع آب شرب•
رساني به بوسيله  لوله کشي از کوهستان هاي سرچشمه و چاه عميق تامين مي شود و نوع لوله هاي آبعباس آباد حاجيآب آشاميدني روستاي 

.روستا پليکان ، فلزي و آزبست مي باشد الزم به ذکر است که کيفيت آب آشاميدني روستا مناسب مي باشد
رساني به آب آشاميدني روستاي عباس آباد حاجي بوسيله  لوله کشي از کوهستان هاي سرچشمه و چاه عميق تامين مي شود و نوع لوله هاي آب

.روستا پليکان ، فلزي و آزبست مي باشد الزم به ذکر است که کيفيت آب آشاميدني روستا مناسب مي باشد
منابع آب در سالهاي اخير بدليل بروز خشکسالي در منطقه ميزان آب کم شده است که در صورت ادامه روند خشکسالي مي بايست به دنبال

.  جديدي در منطقه بود

منابع آب کشاورزی•
رشته قنات تامين مي کند، ميزان آب کشاورزي نسبتا خوب اما کيفيت۱حلقه چاه و ۲اين روستا در حال حاضر آب کشاورزي خود را از طريق 

.آن به علت وارد شدن فاضالب به داخل آب قنات پايين آمده است
ه است و باعث کم تاثير خشکسالي بر منابع کشاورزي نيز بسيار زياد بوده بطوريکه اين امر تاثير زيادي بر ميزان محصوالت کشاورزي گذاشت

.  شدن درآمد کشاورزان شده است

منابع تامین آب❖

شته کـم براساس اظهار نظر شورا و دهيار در سالهاي اخير سطح آب روستا به دليل خشکسالي چند سال گذ

بـاال بـوده درگذشته بواسطه تر سالي، بارندگي مناسب در سطح منطقه، ميزان آبدهي منـابع آب. شده است

که بنـا بـر است، اما طي سال هاي اخير به واسطه خشکسالي سطح ايستايي آب افت پيدا کرده است، بطوري

در مـورد منـابع آب. اظهار اهالي ميزان آبدهي آب شرب که از چاه تامين مي شود ، کاهش پيدا کرده است

رشـته قنـات ۱حلقه چاه و ۲کشاورزي نيز همانطور که در بند قبل ذکر شد آب کشاورزي روستا از طريق 

.تامين مي گردد که به دليل خشکسالي سطح آب منابع آب فوق نيز کاهش يافته است

ميزان آبدهی و تغييرات آن ❖
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: بررسی نظام حرکت آب در سطح بافت روستا( الف•

يري روسـتا بدليل قرار گ. نظام حرکت آب در سطح روستا به تبعيت از شيب عمومي و شيب معابر روستا مي باشد

وسـتا ايـن ر. در يک منطقه دشتي  روستا داراي شيب ماليمي مي باشد، شيب عمومي روستا  از غرب به شـرق اسـت

. فاقد هرگونه سيستم جمع آوري فاضالب مي باشد

: نحوه دفع آب هاي سطحی و محل تخليه آن( ب•

مـع در اين روستا آب حاصل از شستشوي خانه ها در معابر رها مي گردد و از آنجا که روستا فاقد هرگونـه سيسـتم ج

. رددآوري فاضالب مي باشد آبهاي رها شده در معابر در نقطه اي جمع مي گردد تا اينکه تبخير و يا جـذب زمـين گـ

ولي در زمان بارندگي آبهاي حاصل از باران در معابر جاري و عمدتاً از سمت غرب به شرق حرکت و وارد زمـين هـاي 

.کشاورزي مي گردند

نظام حرکت آب ❖

سوانحبررسی 
و خماطرات طبیعي

زمـين، نظيـر زلزلـه، رانـش: باليايي که از زمـين منشـا مي گيرنـد: بالياي ناگهاني-۱

و بسـيار بهمن، آتشفشان و امواج عظيم دريايي؛ اين باليا ناگهـاني و غيرمترقبـه بـوده

.سريع رخ مي دهند

دريج جامعـه نظير خشکسالي، قحطي و بيماريهاي فراگير که به تـ: بالياي تدريجي-۲

و کند در اين باليا با دخالت انسان همراه اند و بسيار بطئي. را تحت تاثير قرار مي دهند

.طول دهه ها رخ مي دهند

مخاطرات طبیعی استان کرمان❖

انواع مخاطرات طبیعیعوامل ایجاد مخاطرات طبیعیردیف

نزلزله ، حرکت زمین ، لغزش و جابجایی رسوبات سطح دامنه ها و نشست زمیحرکت صفحات پوسته زمين و گسلها1

سیل، خشکسالی، یخبندان، سرما زدگی ، حرکت ماسه های روانآب و هوا2

نشست زمین ، ترك خوردگی معابر و اراضی مسکونیافت آبهاي زيرزميني3

تخریب پوشش گیاهی4
حرکت ماسه های روان و بیابان زدایی، افزایش قدرت سیل ، فرسایش خاك و 

افزایش شدت باد

موانع محیطیاولویت

اول

دوم

زلزله

خشکسالي

موانع محيطي موجود روستاي عباس آباد حاجي به ترتيب اولويت

مخاطرات طبیعی استان کرمان❖

اقلیم•

لـي بدليل قرار گيري روستا در منطقه خشک،  اين امر در ميـزان بارنـدگي و نـوع هـوا تـاثير داشـته اسـت و ع

.  الخصوص در سالهاي اخير بدليل بروز خشکسالي در منطقه خسارات زيادي به کشاورزان وارد آمده است
باد•

،باد در روستاي عباس آباد حاجي بادهاي شديد و همچنين احتمال وقوع توفانهاي شن در منطقـه پـايين اسـت

.غالب روستا شمال به جنوب مي باشد و بايد در طرح مورد توجه قرار گيرد

سیل•

.سيل عبارتست از طغيان ناگهاني آب در رودخانه و پخش آب در خارج از بستر رودخانه

.اين روستا به دليل عدم وجود رودخانه در روستا با خطر سيل مواجه نمي باشد

مخاطرات طبیعی روستا حاجی اباد❖
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.گرددتقسيملوتبلوک(۳مرکزيايران(۲سيرجان-سنندج(۱متمايزناحيهسهبهشناسيزميننظرازکرماناستان•
واقعطمتوسزلزلهخطرباايناحيهدرحاجيآبادعباسروستايکرمان،استانزلزلهخطربنديپهنهنقشهاساسبر•

.استشده

هگرفتقرارکرمانشهرستانغربشمالدرواقعداورانارتفاعاتدروباداموگسلغربدرگسلاين:داورانگسل-•
وپالئوزوئيکرخنمونهايبينمرزواستشرقيجنوب–غربيشمالعموميروندداراينيزداورانگسل.است

.نمايدميترسيمراداورانناحيهدرمزوزوئيک

:خیزیلرزهوتکتونیک❖

مخاطرات طبیعی روستا❖

:زلزله•
ـ رعايت آيين نامه هاي ايمن سازي به هنگام ساخت و ساز

ـ استفاده از مصالح و الگوهاي جديد ساخت و ساز

ـ بهره گيري از خدمات بيمه اي به منظور جبران خسارت هاي احتمالي وارد شده در اثر زلزله

:خشکسالی•
اضي باغي، ري قطره اي در اربيااقداماتي نظير جلوگيري از حفر بي رويه چاههاي عميق و نيمه عميق، استفاده از شيوه هاي نوين آبياري نظير آبياري باراني در مزارع و آ

.رواج کشت گلخانه اي واصالح الگوي کشت بر کسي پوشيده نمي ماند

:سيل•

حفظ و گسترش پوشش گياهي در مناطق روستايي-۱:

عمليات آبخيزداري-۲

پخش کردن سيالبها-۳
.همانطور که گفته شد ، اين روستا به دليل عدم وجود رودخانه در روستا با خطر سيل مواجه نمي باشد

اقدامات جهت کاهش پيامدها❖

بررسی گسرتش کالبدی 
روستا  و ابفت

هسته اوليه روستا( الف•

.هسته اوليه روستا در قسمت شمال روستا به صورت ساخت چند واحد مسکوني و در مجاورت باغات کشاورزي مي باشد

دوره اول گسترش روستا( ب•

.مرحله اول توسعه روستا در قسمت پايين هسته اوليه روستا و در نزديکي يخدان شکل گرفته است

دوره دوم گسترش روستا( ج•

.شکل گرفته است (مرحله دوم توسعه ، در جنوب روستا

دوره سوم گسترش روستا( د•

.مرحله سوم توسعه ، در شرق مرحله دوم توسعه روستا شکل گرفته است 

دوره چهارم گسترش روستا( ه•

.مرحله چهارم توسعه ، در غرب روستا شکل گرفته است 

دوره پنجم گسترش روستا( و•

.مرحله پنجم توسعه ، در شرق روستا شکل گرفته است 

جهت گسترش روستا در گذشته ❖

:جهت تعيين جهت گسترش فعلي روستا ابتدا به بررسي عوامل محدود کننده روستا مي پردازيم

خانه هـا و موانع و محدوديت هاي اصلي براي توسعه فيزيکي يک سکونتگاه يا عوارض طبيعي همانند کوه ها، دره ها، تپه ها، رود

اتـع و يـا مسيل ها و يا موانع غير طبيعي همانند سياستهاي توسعه پايدار و حفظ اراضي کشاورزي و عدم تخريـب جنگلهـا و مر

.  موانع قانوني همانند رعايت حريم راه ها، انهار و تأسيسات زيربنائي مي باشد

اننـد در يک منطقه دشتي واقع گرديده و در اطراف آن عوارض طبيعـي هم, عباس آباد حاجيروستاي : محدودیت فیزیکی•

ت کوه و رودخانه وجود ندارد، و اين روستا به دليل قرارگيري روستاي حميدآباد در قسمت شمال شـرق روسـتا بـا محـدودي

. فيزيکي مواجه مي باشد

شـاورزي در يک منطقه کشاورزي، باغـات ک, عباس آباد حاجيروستاي با توجه به موقعيت قرارگيري : محدودیت اقتصادی•

فـظ ح.در جهات شمال،غرب و جنوب روستا مي تواند از مهمترين عوامل محدود کننده توسعه به لحاظ اقتصادي به شمار آيد

اراضي فوق از اهميت فراواني برخوردار مي باشد

جهت گسترش فعلی روستا❖
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ه و بـاز با بررسي منازل مسکوني مالحظه مي شود که فضاهاي مسکوني روستاي عباس آبـاد حـاجي ، بـه دو گونـه فضـاي بسـت•

ي ظـروف، طراحي شده است، فضاهاي بسته شامل اتاقهايي است که در آن زندگي مي کنند و فضاي باز شـامل فضـاي شستشـو

. و همچنين محل نگهداري دام مي باشد... پخت نان و

خانه هايي که در سالهاي اخير ساخته شده اند، هم از لحاظ مصالح و هم از لحاظ فرمي و عملکـردي، تفاوتهـايي بـا خانـه هـاي •

.قديمي تر داشته و متناسب با فرهنگ و اقتصاد تغيير يافته است

نـوبي روستاي عباس آباد حاجي جهت گسترش با موانع زيادي مواجه مي باشد، به گونه اي است که بخش شـمالي و غربـي و ج•

روسـتاي توسط ارتفاعات و بخش مياني روستا توسط باغات محدود مي شود و از قسمت شمال شرقي روستا به دليل قرارگيـري

.باشدو توسعه روستا تنها در زمين هاي فاقد کاربري درون روستا امکانپذير مي. حميد آباد با مانع گسترش مواجه مي باشد

بافت روستا❖

تير سال مي باشد، بافت جديد روستا که اکثراً با مصالح آجر و به صورت شناژ دار با سقف۱۰ساختمانهايي که عمر آنها کمتر از 

و سقف تير ( بدون شناژ)سال را بافت ميانه با مصالح آجر ۳۰تا ۱۰ساختمانهاي با عمر بين . آهني و يا تيرچه بلوک مي باشند 

رخي سال بافت قديم ناميده مي شوند، به صورت خشت و گلي و سقف گنبدي که عمر ب۳۰آهني و ساختمانهاي با عمر بيش از 

.سال مي رسد ۴۰از آنها به بيش از 

: به طورکلي مصالح به کار رفته در ساختمانهاي اين روستا عبارتند از

(ساختمانهاي خشت و گلي  با سقف گنبدي)مصالح کم دوام -

( ساختمانهاي آجري با سقف تيرآهني که بدون شناژ اجرا شده اند)مصالح نيمه بادوام -

(اسکلت فلزي يا بتني و آهن و آجر يا سنگ و آهن)مصالح بادوام-

کیفیت ابنیه روستا ❖

درصد(متر مربع)مساحت تعدادنوع مصالح

۳۷۰۳۲/۱۵۹۷۵۸28/50(اسکلت فلزی یا بتنی و آهن و آجر یا سنگ و آهن)مصالح بادوام 

۳۱۶۴۳/۱۳۵۰۵۹93/42(بلوك سیمانی،آجر و چوب و یا سنگ و آجر)مصالح نیمه بادوام 

5021/800479/6(خشت و چوب وخشت و گل و یا تمام چوب)مصالح کم دوام 

نوساز ( الف
و مساحت اين ابنيه ۳۸۲تعداد اين ابنيه معادل . باشنداستفاده از مصالح ساختماني بادوام که عبارتند از آجر و آهن ، درصد کمي از بناهاي روستا نوساز مي

.شونددرصد از کل ساخت و سازهاي روستا را شامل مي۹/۵۱باشد که مترمربع مي۶۳/۱۷۲۹۶۵معادل 

ابنیه روستا ساخت کیفیت ❖

مرمتی( ب

مانها شامل آجـر و اين ساخت. از لحاظ ايستايي مشکلي ندارند ولي به علت گذشت زمان در بعضي از موارد و بخصوص تأسيسات جديد نياز به تعميراتي دارند

درصد از کل سـاخت ۳۹/۴۲باشد که مترمربع مي۲۳/۱۲۱۰۷۵و مساحت اين ابنيه معادل ۳۱۲تعداد اين ابنيه معادل . باشندچوب و از نوع نيمه بادوام مي

.شودوسازهاي روستا را شامل مي

تخريبی( ج

ريـب و باشد باعث تخدوام مثل خشت و گل ميمصالح بکاررفته در آنها که از نوع بي

ديد بـه ويراني اين بناها شده و نيازمند تعميرات اساسي و يا تخريب و ايجاد بناي ج

.  باشدجاي آنها مي

۷۱/۵مترمربع معادل ۵۹/۸۵۸۲عدد مي باشند و مساحتي در حدود  ۴۲اين بناها 

.گردنددرصد از سطح روستا را شامل مي

درصدتعداد(مترمربع)مساحت قدمت ساخت

۶۳/۱۷۲۹۶۵۳۸۲9/51نوساز

۲۳/۱۲۱۰۷۵۳۱۲39/42مرمتی

۵۹/۸۵۸۲۴۲71/5تخریبی

45/3026237360/100مجموع

کيفيت مصالح و وضعيت ساخت و ساز



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

5/29/2019

بزرگترین پایگاه جامع علمی و )ایران کالج    
(        پژوهشی www.iranclg.ir 14

واحـد مسـکوني در روسـتاي عبـاس آبـاد ۷۳۶در حدود ( ۱۳۹۲سال )بر اساس برداشتهاي ميداني صورت گرفته در حال حاضر •

.مي باشد۷۴۴،  برابر ۱۳۹۲تعداد خانوار اين روستا در سال . باشندحاجي وجود دارد که اکثراً نيز از نوع نوساز مي

احـد از جمله شاخصهاي مهم در مطالعات و برنامه اي مربوط به مسکن، ضريب اشغال واحد مسکوني يا نسبت تعداد خـانوار در و•

که موجب استقرار يک خانوار در واحد مسکوني مستقل نه تنها موجبات ايفاي کارکرد مسکن را فراهم مي آ ورد، بل. مسکوني است

ک واحـد بهترين شرايط براي تراکم واحد مسکوني آن است که هر خانوار در ي. آسايش و رفاه و تحرک و پويايي خانواده مي گردد

.مسکوني سکونت نمايند و تمامي تالشهاي برنامه ريزان و سياستگذاران بخش مسکن تحقق اين امر است

.مي باشد۰۱/۱برابر ۱۳۹۲نسبت خانوار به واحد مسکوني در اين روستا در سال •

اي کشـاورزي از نظر ابعاد و اندازه قطعات مسکوني با توجه به اينکه اين روستا به دليل کمبود زمين و محصور بودن بين زمين ه•

.مترمربع مي باشند۱۲۰۰قطعات مسکوني در آن داراي ميانگين مساحتي حدود , داراي بافت پراکنده مي باشد

تر همچنين واحدهاي ساختماني در روستاي عباس آباد حاجي ، عموماً يک طبقه بوده و در اين روستا واحدهاي دو طبقه  و بيش•

.بسيار اندک است

کمیت واحدهای مسکونی روستایی ❖

درصدمساحتمالکیت

۸۲/۸۲۴۶۲۶93/52خصوصی

۶۳/۱۶۱۲۹03/1دولتی

۱۷/۱۱۳۸۵74/0عمومی

۲۹/۷۰۵۸۰۳30/45وقفی

91/15579440/100جمع

بررسی مالکیت اراضی❖

بررسی طرح های هادی
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ديدگاه و نظرات اهالي در مورد مسايل و مشکالت روستا 

مشکالت اجتماعيمشکالت اقتصاديمحيطي-مشکالت کالبدي

خاکي بودن معابر  داخلي روستا و عدم روشنايي معابر-۱
فقدان جوي و جدول معابر جهت جمع آوري آبهاي -۲

سطحي
کمبود آب جهت انجام فعاليتهاي کشاورزي-۳

نامناسب بودن کيفيت آب آشاميدني-۴
متغير بودن عرض معابر و ايجاد مشکالت براي عبور و-۵

مرور
اوم فرسودگي بافت تعدادي از منازل روستا و نياز به مق-۶

سازي ابنيه اين روستا در برابر سوانح طبيعي

وسعه کمبود سرمايه براي گسترش و ت-۱
, بخش کشاورزي و صنعتي در روستا

براي مردم ساکن در آن
همکاري ضعيف بانک ها در ارائه -۲

تسهيالت جهت توسعه کشاورزي و 

دامداري و ساخت و ساز بناهاي مسکوني
.گران بودن سوخت-۴

به دليل  مصرف زياد منابع آب زير-۵
زميني با کمبود آب مواجه شده و 
.توليدات کشاورزي کم شده است

پايين بودن ميزان درآمد خانوارها و -۶
.عدم پاسخگويي به نياز آنان

نداشتن واحد خدمات کشاورزي در -۷
روستا

کمبود خدمات عمومي نظير فضاهاي -۱
تفريحي، آموزشي، ورزشي، فرهنگي، اداري و 

ارتباطي و درماني
بيکاري جوانان-۲

وضعيت زيست محيطي

( موجود و پيشنهادي)تعيين خدمات روستا 
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( موجود و پيشنهادي)تعيين خدمات روستا 
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ا توجه تعيين و اولويت بندي برنامه ها و پروژه هاي پيشنهادي ب
به نيازهاي اساسي در سطح روستا

اايمن سازي و کاهش خطر سوانح طبيعي در روست
ين تعي)زيست محيطي 

حدود کلي مکان دفع
...(بهداشتي زباله و

با تاکيد به برنامه هاي )اقتصادي 
...(اشتغال زايي و

-اجتماعي
شامل )فرهنگي 

...(کتابخانه و

برنامه کمک هاي گوناگون در زمينه خانه سازي-۱

از قبيل پرداخت وام و تهيه مصالح 
برنامه اجراي آيين نامه هاي ساختماني-۲

ح بومي برنامه جايگزيني مصالح مستحکم با مصال-۳

در ساختمان ها
برنامه آموزش معماران محلي، که آموزش بايد در-۴

زمينه اصول اصلي معماري و بنايي و شيوه هاي 
اين آموزش بايد توسط. مقاوم سازي مساکن باشد

. مسئوالن منطقه اي و محلي اجرا گردد

ايجاد سيستم -۱
جمع آوري و دفع 
آبهاي سطحي و 

فاضالب خانگي

آسفالت راههاي روستا-۱
برنامه مبارزه با آفات محصوالت -۲

باغي
پروژه حمايت و سرمايه گذاري در -۳

زمينه پرورش گوسفند و يا ايجاد 
گاوداري هاي نيمه صنعتي در محدوده 

اين روستا
برنامه مهار آب هاي سطحي و -۴

افزايش اراضي زير کشت
برنامه تخصيص اعتبارات از طرف-۵

دولت به کشاورزان در جهت فراهم 

نمودن وسايل مکانيزه کشاورزي
برنامه بيمه کردن محصوالت -۶

کشاورزي

پروژه احداث -۱
کتابخانه و مرکز 

تربيتي-فرهنگي
پروژه احداث -۲

پارک و فضاي سبز
پروژه احداث -۳

دبيرستان
پروژه احداث -۴

کاربري پذيرايي 

گردشگري


