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روستا

:استاد راهنما

روستای پاقلعه: مکان

:موقعیت جغرافیایی استان کرمان

کرمانمرکز

کیلومتر مربع181785مساحت

2938988(1390)جمعیت 

26تعداد شهرستان ها

(3:30+گرینویچIRST(منطقه ی زمانی

(۴:30+گرینویچ) IRDT(دی اس تی)تابستان

علیرضا رزم حسینیاستاندار

67تعداد شهر ها

20۴روستاهاتعداد

تاریخچه ی استان کرمان

لی شاخه های اص. نام کرمان از نام یکی از ده شاخه اصلی پارسیان که به جنوب ایران آمدند گرفته شده است
:پارسیان اینها بودند

.پاسارگادی، مارافی، کرمانی، ماسپی، پانتیالی، دِروسی، دایی، مَردی، دروپیکی و ساگارتی

امان از شهرهای کهن این س. فارس به شمار می رفت( ساتراپی)کرمان در زمان هخامنشیان بخش عظیمی از شَهر 
پهره )، فهرج (کرمان امروزی)، گُواشیر (به اردشیر باستان( )تپه یحی)، بردسیر، بافت (شیرگان باستان)سیرجان 
.و ارگ بم، نرماشیر، راین و جیرفت است( باستان

ر قلعه دختر و قلعه اردشیر از آثار دوران ساسانی در شرق شه
کنونی کرمان، که هنوز خرابه های آنها برجاست، گواه بر این

است که الاقل در زمان اردشیر بابکان در همین محل، شهری 
. آباد یا قلعه ای مهم وجود داشته است

آب و هوای استان کرمان

نواحیدر،اقلیمیشرایطایننتیجهدر.توجه استخوردراقلیمیخاصشرایطدلیلبهکرماناستانهواییوآبتنوع

وسردمرکزوغربیدرجنوبومرطوبوگرمشرقیجنوبوجنوبدرخشک،هواوآبغربی،شمالشمال،

رابر،کوه هایمیلی متری۴00–350وشهدادونرماشیردشتمیلی متری60–30بارندگیهای.استکوهستانی

وایرانشرقجنوبملیپارکتنهاوجودنیزوبافتوگوغردرمیلی متر۴00ازبیشحتیوجبالبارز،ودهبکری

ولوژیکاکمناطقگویایخودبافتشهرستانغربیجنوبدرخبرملیپارکیعنیایرانجنوبملیپارکبزرگترین

درادیزیکوالکوبرفبارشازاستانشرقیتاحدیوغربیجنوبغربی،مرکزی،مناطق.استاستانایندرمتفاوت

دروبارانصورتبهاغلباستانشرقیشمالوشرقیجنوبمناطقدربارندگیرژیم.استبرخوردارزمستانفصل

وداردقرارماهفروردینتاماهآبانمحدودهدرومی باشدبرفاستانغربشمالوغربوغربیجنوبمرکزی،نواحی

.استخشکوموسمیاغلبکهمی شودتغذیهمنطقهغربیشمالوغربیبادهایاز

پستی و بلندی های استان کرمان

مرکزیکویرشرقیجنوبدرکویریپستمناطقومرکزیوزاگرسمرتفعکوههایرشتهتالقیمحلدرکرماناستان

القیتاین.کندمیجداسیستانازراکرمان،کویراینعرضواستشدهواقعمترکیلو160تقریبا  طولبهایرانبزرگ

طبیعیاوضاعونظیرکممحیطیویژگیهای،سرماوگرما،کویریوکوهستانیناحیهپستی،وبلندیبیناستثنائی

.کردمشاهدهتوانمیایرانفالتازایمنطقهکمتردرکهاستآوردهوجودبهراخاصی

لمعتدوکویریخشک،متمایزبخشدوبهراکرمانپهناوراستان،مرکزیکوههایوزاگرسجبالسلسلهامتداد

کوهستانیوریکویحاشیه،کویریمنطقهسهاقلیمیلحاظازیکدیگرباتالقیدرکه،استنمودهتفکیکایکوهپایه

شد،بامیطبیعیومحیطیگوناگونهایچهرهدارایکهاستمناطقیمعدودازکرمانعلتهمینبهانددادهشکلرا

.استمتفاوتمختلفنواحیدرآنهوایوآباقلیمی،خاصشرایطوبلندیهاوپستیوجودومنطقهوسعتعلتبهو

پستی و بلندی های استان کرمان

کوهها

یکدیگرازرااناستوسیعدشتهایواستشدهکشیدهشرقیجنوببهغربیشمالاززیرشرحبهعمدهرشتهسهدرکلیطوربهکهزاگرسبارزجبالسلسلهکوههایرشته

:سازدمیجدا

بلندترین.تاساستاننقاطسایرباکویرمناطقبینحائلبزرگترینکهداردادامهبموشهدادکرمان،سمتبهلوتکویرحاشیهدرزرندمنطقهازکهکوههاییرشته.1

.دریاسطحازمتر۴233ارتفاعبهپلوارکوهومتر31۴2ارتفاعبهسمیلککوهومتر3658ارتفاعباکوهبنانکوه:ازعبارتندسلسلهاینارتفاعات

مدوراکوهآنارتفاعاتبلندترینوسازدمیجدامروستوهراتوبابکشهرمنطقهازرارفسنجانوشدهکشیدهمنطقهشرقیجنوببهغربشمالازکهکوههاییرشته.2

.باشدمیدریاسطحازمتر3۴72ارتفاعبهشهربابککوهومتر3600ارتفاعبه

.شودمیشاملراجیرفتوبافت،سیرجان،کرمانمناطقوشودمیکشیدهشرقیجنوبطرفبهوشدهشروعرفسنجانجنوبیمناطقازکرمانجنوبیکوههایرشته.3

:ازعبارتندجنوبیکوههایرشتهمهمارتفاعات

دارندقرارردبشاگکوههایجیرفتشهرستانجنوبیقسمتدروبارزجبالسلسلهآسمان،بحرکوههزار،کوهبیدخان،کوهزار،اللهکوهتن،چهلکوهپنج،کوهجوپار،کوه

.نمایندمیجداهرمزگاناستانازرامنطقهاینکه
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:رودهای استان کرمان

:رودهای استان کرمان شامل

چشمه عروس.1

رود شور.2

چترود.3

هلیل رود.۴

رود چاری.5

رود هفت کوشک.6

:اقتصاد

:معادنوصنایع•

رونقازباقیدوزیهپتازغیربهکهترمه استوپتهشال،شاملدستیصنایع.می شوندتقسیمماشینیودستیصنایعدستهدوبهکرماناستانصنایع

صنایع.می رودشمارهباستاناینرایجصنایعازبافیخورجینوبافیگلیمبافی،جاجیمبافی،قالی:چونکارگاهیدستیصنایع.نیستندبرخوردارسابق

نوشابهبنیات،لوغذاییموادسازی،خانهسیمان،می توانصنایعاینازکهمی شوندتقسیمبزرگومتوسطکوچک،کارگاهیدستهسهبهاستانماشینی

.دارنددهعهبرارزنده اینقشکشورصنایعنیازمورداولیهموادتأمیندراستانمعادن.بردنامراداردجهانیمعروفیتکهمسوسنگزغالقند،سازی،

نیاززاقسمتیسنگزغالمعادن.درمی آورندگردشبهراکشورواستانصنعتچرخ هایفلزاتدیگرومسسنگ،زغالسیرجان،درآهنسرشارمعادن

بههاندرجمسمعادنخالص ترینوغنی ترینازکارشناسانگواهیبهکهرفسنجانسرچشمهمسمنابع.می کنندتأمینرااصفهانآهنذوبکارخانه

اززنیکهنوجوجیرفتبافتکرومیتمعادنشهربابکمیدوکمسمعادن.می شودمحسوبکرماناستاناقتصادیویژهمشخصه هایازمی رود،شمار

ازنیزوجانمنشهرستاندرفاریابمعادن.می باشدایراندرفلزاینازمعدنتنهاکهنوجتیتانیوممعدنومی روندشماربهایرانکرومیتمعادنمهمترین

.برخوردارندباالییاهمیت

:  موقعیت جغرافیایی شهرستان شهربابک

کرماناستان

شهربابکمرکز

135۴سال شهرستان شدن

90۴95(1390)جمعیت 

شیعهمذهب

13500مساحت

خاتون آباد، دهج، جوزمشهربابک، خرسند،شهر ها

مرکزی، دهجبخش ها

آب و هوای شهرستان شهربابک

وآب.باشدمیکوهستانیمعتدلآنکوهستانیمناطقهوایوآبوبیابانینیمهنوعازشهربابکشهرستاندشتنواحیهوایوآب•

رطوبتباعثکه(میلیمتر120-1۴0حدود)استکمآنیساالنهبارانمقداروداردحکومتدشتنواحیدربیشتربیابانینیمههوای

وگیاهیشپوشفقرسبببارانکمی.شودمیروزشبانهساعاتگرمترینوسردترینبینحرارتدرجهشدیداختالفومنطقهدرناکافی

.خوردمیچشمبهآندرنیزبادیفرسایشوگشتهمراتع

ویخبندانوسردزمستانهایآنهایویژگیازکهداردحکمفرماییشهربابککوهستانیمناطقدربیشترایکوهپایههوایوآب•

غربیشمالوشمالهایکوهازبعضیبلندارتفاعاتوبودهتگرگوبرفصورتبهبیشترآسمانینزوالت.باشدمیمعتدلتابستانهای

نوشتهعمومیجغرافیای).استرسیدهثبتبهمیلیمتر۴00تا3۴0ازبیششهربابککوهستانینواحیدربارشمیزان.گیردمیبردرراشهرستان

(63صفحهعباسیملکمنصوری

:موقعیت جغرافیایی روستای پاقلعه

پاقلعهنام روستا

پاقلعهدهستان

مرکزیبخش

شهربابکشهرستان

کرماناستان

آسفالتراه دسترسی

50kmتا مرکز بخشفاصله

50kmتا مرکز شهرستانفاصله

50kmهرفاصله تا نزدیک ترین ش

لند، اوستا، ریسه، سرخان، کهنوج، گز بابدون انجیر، پیشآبادی ها
مرج، الی شیردر

دقیقهه و عهرض 29درجهه و 55طول جغرافیایی روستا 
ارتفهاع ایهن روسهتا از .دقیقه است35درجه و 15آن نیز

.بافت روستا متراکم می باشد.متر است2100سطح دریا  نقشه توپوگرافی
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نقشه ماهواره ای روستا :پیشینه و قدمت تاریخی

بهتاروساینتسمیهوجهوسکونتسابقهباارتباطدرمکتوبمنابعدر
بهبناومیدانیهایبررسیومطالعاتاساسبرامااستنشدهاشارهمطلبی
تاریخییپیشینهباارتباطدرمحلبزرگانوسفیدانریشواهالیگفته
وداردسال1000ازبیشقدمتیروستاکهاستشدهعنوانچنینروستا
بهاریخیتقلعهیکنزدیکیدرگیریقراربهتوجهباروستااینتسمیهوجه
نامپاقلعهراروستاایناسمخاطرهمینبهواستشدهمعروفاسماین

.اندکردهگذاری

بینجادهوطبیعیعناصرترینمهمعنوانبهروستاشرقدرموجودمسیل
وبمحسروستااطرافانسانیعناصرترینمهمروستاجنوبدرروستایی

.شوندمی
دمسجوعمومیحمامبهتوانمیروستاساختانسانمهمعناصردیگراز
.اندتاریخیارزشدارایکهنموداشارهگورستانو

سیمای روستا سیمای روستا

:آثار تاریخی

آتشکده زرتشتیان

گورستان

درخت بنه 
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پوشش گیاهی

.باشدمیتاغودرمنه،(ارژنگ)ارچنکوهی،پستهکوهی،بادامصورتبهاکثرامنطقهگیاهیپوشش

وهپایهکمنطقهدرروستاکهگفتتوانمیهادیطرحبرتاثیرگذاراصلیهایزمینهومحیطیمطالعاتازبندیجمعدر
یرزمینیزآبمنابعدارایوزلزلهباالیخطربامنطقهسنگین،بافتورسوبیهایخاکفراخشک،اقلیمزیاد،شیببا

.استقرارگرفته

:شرایط اقلیمی

: دما. 1
23/5درجه، میانگین حداکثر دما ۴0ایستگاه شهربابک حداکثر مطلق دما 1350-70ساله 20بر اساس آمار 

.درجه بوده است15/2درجه و متوسط دمای ساالنه 6/8درجه، حداقل مطلق دما 
درجه گرمترین ماه سال و بهمن ماه با 27/6بر اساس آمار ارائه شده در جدول زیر تیر ماه با متوسط دمای 

.درجه سردترین ماه سال می باشد5/۴

:رطوبت.2
درصد به ترتیب بیشترین 8درصد و خرداد ماه با ۴1بررسی معدل رطوبت هوا نشان می دهد که اسفند ماه با 

.و کمترین میزان معدل رطوبت را دارند

:شرایط اقلیمی

:بارندگیمیزان.3

آماریسالیکدرشهربابکبارندگیمیزان

کهاستبودهمترمیلی150ازکمتر(1377)

91/3ماهاسفنددرنیزآنمیزانترینبیش

دیوماهبهمن.استشدهگزارشمترمیلی

قراربندیردهدرمترمیلی32و51/9باماه

دارند

میلی)میزان بارندگیماه
(متر

حداکثر بارندگی در یک
روز

تعداد روز های 
یخبندان

8/2۴/02فروردین

3/93/90اردیبهشت

0/00/00خرداد

0/00/00تیر

1.81/۴0مرداد

0/60.60شهریور

0/00/00مهر

0/00/012آبان

0/00/020آذر

32/025/01۴دی

51/926/019بهمن

91/32۴/011اسفند

:شرایط اقلیمی

:باد.4

حاویکهشرقشمالوغربشمالوشمالبادهای

فعالاستانسرتاسردراستخشکوگرمبادهای

لحاظزااستاندرسالفصلترینآرامپاییزفصل.هستند

.استبادوزش

15سرعتبامنطقهایندربادسرعتمیزانترینبیش

آذرلفص.استشدهثبتماهاردیبهشتدرثانیهبرمتر

.استبادوزشلحاظازسالفصلآرامترین

حداکثر سرعت وزش بادماه

(درجه)مسیر(متر بر ثانیه)سرعتتعداد روز

11۴260فروردین

115270اردیبهشت

112300خرداد

112360تیر

110060مرداد

112030شهریور

110360مهر

107360آبان

105250آذر

108270دی

110270بهمن

112360اسفند

بررسی های اجتماعی

:شماریسرمختلفهایدورهدرروستاجمعیتیتحوالتهایبررسی
جمعیتتعدادنوساندالیلترینمهماز.استبودهمواجهزیادینوساناتبا1390الی۴5سالهایطیدرروستاجمعیتتعداد
.نموداشارهروستاساکنانمهاجرتوخشکسالیوقوعبهتوانمیروستا
1365سالدر.استیافتهکاهش201به1355سالدرکهاستداشتهجمعیتنفر23۴حدود13۴5سالدرروستااین

آمارآخریندر.استبودهنفر138معادل85سالدرونفر111آنجمعیت75سالدراستداشتهجمعیتنفر198روستا
درروستااینبهداشت،یخانهآمارطبقحالاینبا.استیافتهافزایشنفر۴۴۴بهروستاجمعیت(1390سال)سرشماری

مالکهاریزیبرنامهومطالعاتدرسرشماریرسمیآمارآنجاییکهاز.استخانوار102وجمعیتنفر326دارای1391سال
۴5رشدنرخمتوسطبهنسبت)درصد1/5رشدنرخبابرآورداساسبر1392سالدرروستااینجمعیتگیردمیقرارعمل
.استشدهگرفتهنظردرنفر۴57معادل(سال

1345135513651375138513901392عنوان

23۴201198111138۴۴۴۴57جمعیت

53۴7۴8273715015۴خانوار

۴/۴1۴/27۴/12۴/13/72/962/96بعد خانوار

2/226/331/5-5/62-0/15-1/5نرخ رشد

:ویژگی های جمعیتی

:خانواربعدوتعداد
توجهباکهاستبودهخانوار37برابر1385سالدرپاقلعهروستایدرساکنخانوارتعداد

1390سالدر.باشدمینفر3/7برابرخانواربعدمتوسطروستا،نفری138جمعیتبه
بر.استبودهنفر2/96خانواربعدباجمعیتنفر۴۴۴وخانوار150شاملمذکورارقام
آنخانوارتعدادونفر326بهروستاجمعیت1391سالدربهداشتیخانهآماراساس
.استبودهنفر3/2برابرسالایندرنیزخانواربعد.استرسیدهخانوار102بهنیز
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:ویژگی های جمعیتی

:سنیترکیب
نفری138جمعیتکلاز1385سالمسکنونفوسعمومیسرشماریاساسبر

سنیگروهدرنفر95تعدادوساله0-1۴سنیگروهدرنفر16تعدادپاقلعه،روستای
یبترتبدین.اندگرفتهقرارباالبهساله65سنیگروهدرنفر27تعدادوساله6۴-15
ازدرصد68/8معادل15-6۴سنیگروهنموداذعانچنینتوانمیسالایندر

70ازبیشساله15-6۴سنیگروه1390سالدر.انددادهتشکیلراروستاجمعیت
ودرصد23ساله0-1۴سنیگروه.استدادهاختصاصخودبهراجمعیتازدرصد
.استگرفتهبردرراجمعیتازدرصد7ازکمترسال6۴باالیسنیگروه

مرد و زنزنمردگروه سنی

5۴-5015621

59-5551621

6۴-60191231

69-65121۴26

7۴-70101828

79-75151۴29

8۴-808715

8۴+7815

157169326جمع

مرد و زنزنمردگروه سنی

112سال1زیر 

۴-1325

9-5۴37

1۴-1022۴

19-15336

2۴-2017825

29-2561723

3۴-306511

۴۴-۴03۴7

۴9-۴5131326

:ویژگی های جمعیتی

ازکهبودهنفر127معادلروستابیشتروسالهدهجمعیت1385سالدر❖
نفر15نیزبیکارانتعداد.اندبودهشاغلزننفر6ومردنفر20تعداداین
نفر۴/3روستاتکفلبارمذکورآماراساسبر.استبودهزننفر16ومرد

بهاستداشتهزیادیتغیراتمذکورارقام1390سالدر.آیدمیبدست
ونفر133شاغلینتعدادونفر375بیشتروساله10جمعیتکهنحوی
تاروستکفلباراساساینبر.استشدهگزارشنفر۴5نیزبیکارانتعداد
.آیدمیبدستنفر2/3معادل

:ویژگی های جمعیتی

:تحصیالت*
سالدر.استبودهدرصد57/9زنانبیندرودرصد78/12مردانبیندرسوادیبا

اساساینبرکهبودهنفر399سال6باالیافرادتعدادونفر36۴باسوادجمعیت1390
93/۴مردانبیندرباسوادیسهمسالایندر.استبودهدرصد91/2باسوادیسهم
-90)سال5فاصلهدردهدمینشانکهاستبودهدرصد88/7زنانبیندرودرصد
.استداشتهگیریچشمافزایشباسوادیسهم(1385

:ویژگی های جمعیتی

:التعلیمالزمجمعیتبرآورد❖

جمعیتروستا،نفری138جمعیتاز،1385سالدرآمارمرکزازشدهکسباطالعاتوآماراساسبر
36۴سوادباجمعیت90سالدر.باشدمیجمعیتکلدرصد7۴/6معادلنفر103شاملسال6باالی
.استبودهنفر399سال6باالیافرادتعدادونفر

پاقلعهباسوادیسهمبنابرایناستنفر90باسوادافرادتعدادونفر103روستابیشتروساله6جمعیت
.استیافتهافزایشدرصد91/2به90سالدررقماین.باشدمیدرصد87/3

سالجمعیتساله و بیشتر6جمعیتباسوادتعدادنسبت با سوادی

87/3901031381385

91/236۴399۴۴۴1390

:ویژگی های جمعیتی

درحاضرحالدرمردنفر6وزننفر5تعدادکهکرداستخراجتوانمیبهداشتخانههایدادهاساسبر
رحاضحالدرروستاموجودوضعالتعلیمالزمجمعیتبهترعبارتبه.دارندقرارسال17تا6سنیرده
طرحدرکهاندشدهواقعسال7ازکمترسندرزننفر۴ومردنفر6حاضرحالدر.استنفر11بابرابر
مصوبدرشنرخباطرفیاز.شوندمیمحسوبروستاالتعلیمالزمجمعیتجزوافراد،اینتمامیطرحافق
درجمعیتاینکهشدخواهنداضافهروستاجمعیتبهنفر30آیندهسال۴طی(درصد1/5)روستااین
طرحافقسالدرروستااینسال17تا6جمعیتمجموعبنابراین.بودخواهندساله10تا6طرحافق
.دهدمینشانراباالتریرقمکنونیالتعلیمالزمجمعیتبهنسبتکهبودخواهندنفر۴0

جمعزنمردگروه سنی

151530سال11-6

325سال1۴-12

325سال17-15

2119۴0جمع

یتعداد جمعیت الزم التعلیم به تفکیک گروه سن
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:ویژگی های جمعیتی

باهرابطدرآنهاتاثیرومنطقهخاصرسومآدابومنطقهاجتماعیوفرهنگیخصوصیات*
:ساختمانتاثیربربودناجتماعی

باشدمیمحالتاساسیومهمهایشاخصازیکیروستاییهایگاهسکونتکالبدیریزیبرنامهدر
.داردسیاسیحتیواجتماعیاقتصادی،طبیعی،عواملوشرایطدرریشهکه

بهآنهابینزیادیهمسانینژادیاختالطومذهبنظرهستند،ازفارسقومازپاقلعهروستایساکنان
راینبناب.باشندمیشیعهمذهبواسالمدینپیروومسلمانندروستامردمتمامی.خوردمیچشم
لتشکیمحلچندازکالبدیلحاظازروستاحالاینبا.نداردوجودآنهابیناجتماعیهایتفاوت
نیگزیجداییاینوشدهجداهمدیگرازمناسبزمینوجودعدمدلیلبهفقطمحالتاینکهشده
:استشدهتشکیلزیرشرحبهمحلهچندازروستااساساینبر.استکالبدیآنهابین

:ویژگی های جمعیتی

این محله هسته اصلی و اولیه روستا را تشکیل داده و در قسمت غرب روستا قرار دارد بسیاری از خدمات و امکانات :محله پاقلعه.1
.در این محله قرار دارد.... روستا از جمله دبستان، خانه ی بهداشت، شرکت تعاونی، زمین ورزشی و

این محله در حال : محله باب میر.2
حاضر در مرکز روستا قرار گرفته و از 
لحاظ قدمت بعد از محله پاقلعه شکل 

گرفته و فاقد هر گونه امکانات و خدمات 
.روستایی می باشد

این محله در شرق : محله کیشه.3
گورستان روستا قرار گرفته و دارای 

.مسجد و دبستان می باشد
این محله در شرق : محله ابوستان.4

روستا قرار گرفته و از لحاظ قدمت طی 
سالهای اخیر احداث شده و فاقد 
.امکانات و خدمات روستایی است

:وضعیت ارتباطی و ارتباطات در وضع موجود

از لحاظ عملکرد، شبکه معابر روستا را *
می توان به دو دسته عمده تقسیم 

:نمود
دسته اول معابری هستند که صرفا به 
عابرین پیاده اختصاص دارند که طول 

آنها کم بوده و دارای عرض نبستا 
.باریک و عمدتا سطح ناهموار هستند

دسته دوم شامل معابری می شوند که 
با عرض بیش تر مشترکا جهت عبور 

وسایل نقلیه عمومی و افراد پیاده مورد 
.بهره برداری قرار می گیرد

با توجه به موارد ذکر شده شبکه 
دسته 5ارتباطی روستا را می توان به 

.تقسیم نمود

:وضعیت ارتباطی و ارتباطات در وضع موجود

(بین روستایی)1معبر اصلی درجه .1
کیلومتر مهم ترین معبر داخل روستا محسوب 2/6و طولی نزدیک به ( آسفالت)متر6این معبر با عرض متوسط 

در کنار آن شکل گرفته .... کاربری های خدماتی روستا از جمله دبستان،مسجد، خانه ی بهداشت و . می شود
.این معبر در حال حاضر معبر بین روستایی نیز محسوب می شود. است

2معبر اصلی درجه .2
عرض آن بیشتر از دیگر معابر فرعی . این معبر در چند قسمت روستا از معبر بین روستایی منشعب می شود

متر است طول این معبر در این روستا بیش از 20متر و حداکثر آن 10حداقل عرض آن . موجود در روستاست
.کیلومتر است2
1معبر فرعی درجه .3

این معبر عمدتا در قسمت غربی روستا به عبارت بهتر محله پاقلعه قرار دلرد و در چند قسمت معابر اصلی را به 
کم . محسوب می شود2این معبر مهم ترین معبر ارتباطی روستا بعد از معبر اصلی درجه . هم ارتباط می دهند
.کیلومتر است1متر است طول این معبر نزدیک به 15متر و حداکثر عرض آن 8ترین حد عرض آن 

:وضعیت ارتباطی و ارتباطات در وضع موجود

2معبر فرعی درجه .4
عرض آن کم تر . این عابر در تمام جهت گسترش دارد

است و بیشترین تردد پیاده در 1از معبر اصلی درجه 
عرض این گونه معابردر . این معبر انجام می گیرد

متر است 12متر و در بیشترین حد 6کمترین حد 
این معبر عمدتا .  کیلومتر است۴طول آن نیز بیش از 

.در قسمت حاشیه روستا مشاهده می شود
:دسترسی ها. 5

این معابر تقریبا در تمام نقاط روستا مشاهده می 
دسترسی بخشی از . عرض آنها بسیار کم است. شوند

را کاربری های مسکونی به سلسله مراتب باالتر شبکه
.فراهم می آورند

:وضعیت ارتباطی و ارتباطات در وضع موجود

باتوجه به بررسی های به عمل آمده از طریق 
مشاهدات میدانی پوشش معبر بین روستایی 

آسفالت است از لحاظ شیب روستایی نیز، شیب
معابر از شیب عمومی زمین تبعیت می کند و در 
مجموع شیب از جنوب به سمت شمال روستا 

.است
وسایل نقلیه ی تردد کننده در معبر اصلی درجه

در . به سواری و مینی بوس اختصاص دارد1
.  سایر معابر عمدتا سواری و موتور تردد می کنند
با توجه به به بین روستایی بودن معبر جنوبی

وسیله 15روستا نیز تردد در یک ساعت معادل 
.ی نقلیه بوده است
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:مناب تامین آب

:منابع آب های سطحی*
:استان کرمان از نظر تقسیمات حوزه ای مشتمل بر پنج حوزه به شرح زیر است

حوزه آبریز کویر لوت
حوزه آبریز بافق

(گاوخونی)حوزه ی آبریز کویر سیرجان 
حوزه ی آبریز دریاچه ی هامون

حوزه ی آبریز ساحلی
رودخانه ی جارچی، رودخانه ی :مهمترین رودخانه های این شهرستان عبارتند از

از رودخانه های فصلی مهم دیگر شهرستان می توان . آبدر، رودخانه ی سرچینو پایین
.به رودخانه ی تاجر، اشکان و سروشک اشاره نمود

:مناب تامین آب

:زیرزمینیآبمنابع*
منطقهآنهایدشتآبرفتیرسوباتتاثیرتحتشهرستانزیرزمینیآبهایکمیتوکیفیت
.است
رد.گیردمیصورتعمیقچاههایطریقاززیرزمینیآبمنابعازبرداریبهرهوتوسعه
.داردوجودچشمهدهنه81وقناترشته198چاه،حلقه12۴شهرستاناینهایآبادی

ازنیموردآبوشدهمندبهرهشدهتصفیهوکشیلولهآباز1365سالدرپاقلعهروستای
لولهلهوسیبهزنیکلروتصفیهازپساستحصالیآب.شودمیتامینچاهآبازروستا
قرارروستاساکنیناختیاردرطریقاینازوواردروستاآبرسانیشبکهبهپالستیکیهای
.استگرفتهصورتبعدبه1365سالازروستاآبکشیلوله.گیردمی

:نحوه ی جمع آوری آبهای سطحی

خاصقاعدهونظمازحدودیتاروستابافتسطحدر(بارشازحاصل)سطحیآبهایحرکتنظام
جریانتاروسمعابردرعمومیشیبازتبعیتبهروستاایندرسطحیآبهایطوریکهبهاستبرخوردار

بهمعابرتمامیشیب.شودمیهدایتروستاشمالسمتبهشبکهایندرجریانازپسویابدمی
بشیبهترعبارتبهیابندمیجریانشرقسمتدررودخانهبهآنورودازپسامااستشمالسمت
.استشرقسمتبهروستاعمومی
طریقازوروستاداخلدرموجودنهرهایبهومعابرسطحدرجریانازپسروستااینسطحیآبهای
ازبرخیدرمذکورآبهایجریان.شودمیهدایتشرقشمالوشرقدرموجودهایمیسلبهآنها
ویجاداباشودمیپیشنهادزمینهایندربنابراین.دارددنبالبهراایعدیدهمشکالتروستامعابر

اراضیاستفادهبهونمودهآوریجمعراسطحیآبهایروستامعابرازبرخیحاشیهدرکانیواحداث
.شودرساندهکشاورزی

:نحوه ی دفع فاضالب

:شودمیتقسیمسبکوسنگینفاضالبدستهدوبهروستادرموجودفاضالب*
روبازکانالهایدرسطحیآبهایهمراهبهنیزسبکفاضالبوشدهجذبیچاههایواردسنگینفاضالب

بهزیادیمحیطیزیستمشکالتوبودهسنتیفاضالبدفعروشایناینکهبهتوجهبا.شودمیدفع
.ودشدفعتانکسپتینگطریقازروستااینفاضالبکهشودمیپیشنهادبنابراینداردهمراه
تصفیهو(نشینیته)مکانیکیتصفیهکهاستواحدیتکیخانهتصفیهنوعترینسادهروشاین

پوشیدهسرانبارازتانکسپتیک.گرددمیانجامآندرهمزمانهوازیبیهایباکتریکمکبازیستی
.شودیمساختهپالستیکیموادباآنکوچکابعاددروآرمهبتنبامعموالکهاستشدهتشکیلای

تهصورتبهراخودمعلقموادازقسمتیجریان،سرعتکاهشعلتبهوانبارهبهورودازپسفاضالب
فکدرلجنصورتبهنشینیتهمواد.رودمیبیرونانبارهدیگرسمتازودهدمیدستازنشینی
نیازالسدردوبارتایکحداکثرانبارهطوریکهبهشودمیهضمهوازیبیهایباکتریکمکباانباره،

.کندمیپیداکردنخالیبه

:وضعیت سیل و زلزله در منطقه

:زلزله*
آنهاازتعدادیکهداردقرارمهمواصلیگسلچندینتاثیرتحتکرماناستانقلمرو

نایگسل:ازعبارتندکرماناستانهایگسل.باشدمیفعالنیزحاضرحالدر
گسلسیرچ،گسلدهشیر،گسلبادام،پشتگسلکلمرد،بند،گسل
.راینگسلداوران،گسلبادامو،گسلآباد،زنگیگسلچاپدونی،

یبتخراحتمالبالرزهزمینخطردرشهربابکشهرستانزلزله،بندیپهنهنظراز
تجهفنیاقداماتبناها،احداثدرکهاستضروری.استشدهواقعباالتامتوسط
روستادرروستااهالیگفتهطبقبر.شودرعایتلرزهزمینخطربرابردرسازیمقاوم
.استشدهمنازلتخریبوخوردنترکموجبکهاستدادهرخایزلزله
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:وضعیت سیل و زلزله در منطقه

:گسلبهمربوطمقرراتوضوابط*
کهزلزلهبرابردرهاساختمانطرحینامهآیین،2800استانداردشمارهایران،ساختمانیهاینامهآییناساسبر
رایبگردید،تنظیممسکنوساختمانتحقیقاتمرکزشهرسازی،ومسکنوزارتتوسطو1366ماهبهمندر

زیرضوابطترعایاندشدهواقعگسلرویبرکههاییسکونتگاهبرایزلزله،ازناشیسنگینخساراتازجلوگیری
:شودمیتوصیه

:کلیضوابطالف
ازمختلفرعناصزلزلهوقوعهنگامدرتاباشندپیوستههمبهمناسبنحویبهبایدساختمانباربرعناصرکلیه

بهآنصالاتبایدآنکهبرعالوهسقف،مورددربخصوص.کندعملیکپارچهطوربهساختمانونشدهجدایکدیگر
دیافراگم،یکمثلبتواندخودانسجامحفظباسقفاستالزمباشد،شدهتامینهادیواریاقابباربرقائمعناصر

.کندمنتقلراقائمعناصربهرازلزلهازناشینیروهای
نایازیکهردروباشدزلزلهازناشیافقینیروهایتحملبهقادرهمبرعمودامتداددوهردربایدساختمان
.گیردصورتمناسبطوریبهشالودهبهافقینیروهایانتقالبایدنیزامتدادها

:وضعیت سیل و زلزله در منطقه

طراحیهایتوصیه-ب

ازیساختمانعملیاتهرگونهازقبلتابایدباشندمیمسکونیکاربریدارایکهامالکیمالکین

برایستبمیروستامتولیعنوانبهدهیارانونماینداستعالمکسبمسکنبنیادودهیاریبخشداری،

.باشندداشتهکاملنظارتروستاسازهایوساخت

اصیخکاربریبرایفضاییچنانچهواستممنوعمصوبمحدودهازخارجدرروستایرویهبیگسترش

صویبتموردمعماریوشهرسازیکارگروهدروگردداستعالمذیربطمراجعازبایستمیباشدموردنیاز

.گیردقرار

:وضعیت سیل و زلزله در منطقه

:سیل*
یبشحداقل.استمنطقههردرموجودتوپوگرافیوشیبزمینسطحرویبرآبحرکتاصلیعامل
جنسمثلدیگریمتعددعواملکهاستهزاردر2حدودزمینسطحرویبرآبیافتنجریانبرای

شیبمین،زشکلومورفولوژیتکتونیکی،ساختارهایها،رودخانهبستردهندهتشکیلاجزایبافتو
یزنهارودخانهفرموسطحیآبهایحرکتسرعتوجهتزمین،دریدهندهتشکیلطبقاتامتدادو
روستاالبدیکبافتبهخسارتیآنپیدرکهسیلیمحلیمعتمدیناظهاراتبنابر.موثرندخودنوبهبه

استندادهرخباشد،آمدهوارد
آنبارزیهاویژگیازشهرستاناینخشکیوزیادتبخیرواستانسطحدربارندگیکمبودآنکهبا

یزانموجودباکهاستایگونهبهاستانایناراضیاغلبدرگیاهیپوششوخاکوضعیتامااست
البسیاینازکهکندمیایجادرامخربیهایسیالبپربارانهایدورهبعضیدرجوی،نزوالتکم
.شودنمیاراضیاحیاوبرداریبهرهجهتدرمناسبیاستفادهها

:وضعیت سیل و زلزله در منطقه

:سیل*
اطقمنوهامسیلوهارودخانهکیفیحریمدرکهمناطقیبرایسیلبروزخطرازجلوگیریمنظوربه

:شودمیتوصیهزیرضوابطرعایتاند،شدهواقعخیزسیل
هارودخانهکمیحریمدرسازوساختازجلوگیری-1
تنهاسازوساختصورتدر.هارودخانهکیفیحریمدرسازوساختازجلوگیریالمقدورحتی-2

.باشنداعیانیفاقدکهباشندمیحریمایندرگرفتنقراربهمجازهاییکاربری
هاکانالتعویضوفاضالبیشبکهاحداث-3
جدیدهایکانالومسیلهاایجادوموجودجویهایالیروبی-۴
آبکانالورودهاحریمدردرختکاری-5

:وضعیت سیل و زلزله در منطقه

بهد،نمایمیراتهدیدروستاکهاستخطراتیجملهازمطالعهموردروستایدرخشکسالیخطر*

:ودشمیتوصیهزیرضوابطرعایتپدیدهاینازناشیخساراتازجلوگیریبرایمنظورهمین

روستااطرافومعابردردرختکاری-1

درختانقطعازجلوگیری-2

طبیعیسوانحبروزهشدارسیستمبرقراری-3

هابناسازیمقاوم-۴

مزارعوباغاتوتاسیساتوهاساختماننمودنبیمه-5

:بررسی های کالبدی

:روستااستقراروگیریشکلدرموثرمصنوعیاطبیعیعواملشناخت*
.استموثراقتصادیوفرهنگیاجتماعی،طبیعی،مختلفعواملسکونتگاهیکپیدایشدرکلیطوربه

اهایفضواستآنهاجغرافیاییومحیطیشرایطتابعاولیدرجهدرروستاهاگیریشکلواستقرار
باآنهمجواریوناهمواریشکلجملهازطبیعیمحیطگوناگونعواملباارتباطدرروستاهامجاور
جهتدرآنبرحاکماقلیمیشرایطودریاسواحلوجلگهرودخانه،دشت،کوه،مانندطبیعیعوارض
زمینهردراغالبنقشکهطبیعیعواملترینمهماز.دارندایکنندهتعییننقشروستاهاتوسعه

مناسبخاکوآبمنابععاملبهتوانمیاندنمودهایفاپاقلعهروستایگیریشکلواستقرار
.نموداشارهمنطقهایندر
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:بررسی های کالبدی

لشکدرزیادیاهمیتازکشاورزیآبتامینبرایروستاسطحیآبهایمناسبمنابع
نایدرروستاجمعیتجذبدررامناسبییزمینهعواملاین.برخوردارندروستاگیری
منابعبرجدیفشارخشکسالیاخیرسالهایطیدرچندهر.استنمودهفراهممکان
.استآوردهواردروستا
وششپبامناسبارتباطیموقعیتبهبایستیمذکورطبیعیعواملکناردرالبته

وعمصنعواملازکهنموداشاره(شهربابک)شهریمراکزبهنزدیکیوآسفالته
.آیدمیشماربهروستایتوسعهدرموثر

:بررسی های کالبدی

:باشندمیتقسیمقابلگروهوسطح3بهروستادرموجودساختمانهایابنیهکیفیتلحاظاز*
5عموالمهاساختماناین.باشندمیبرداریبهرهقابلتعمیربدونکهاستهاییساختماندستهآنشامل:نوسازهایواحد
.اندشدهساختهدوامبامصالحباوداشتهعمرسال

ازفادهاستامکانبناسازیمقاومومرمتباکهگرددمیاطالقهاییساختمانبه:دارینگهقابلومرمتیهایساختمان
.باشداستفادهقابلمتعارفهزینهصرفبادیگرعبارتبهباشدفراهمآتیسالهایدرمسکونیواحدآن

زلزلهیل،سچونخطراتیمقابلدرویافتهپایانآنهامفیدعمرکهشودمیگفتههاییساختمانبه:مخروبههایساختمان
سرمایهارزشکلیطوربهودارندقدمتسال30ازبیشمعموالهاساختماناین.هستندپذیرآسیببسیارشدیدبادحتیو

نوسازواحدهادرصد۴1ازبیشکهدهدمینشانروستاایندرابنیهکیفیتبررسی.نداردوجودآنهادرروستاگذاری
.هستند

جمعتخریبیقابل نگه داری و مرمتینوسازنا کیفیت ب

۴85910117تعداد

۴150/۴8/5100درصد

1391کیفیت ابنیه در روستای پاقلعه سال 

:بررسی های کالبدی

بهراروستامساحتازدرصد37/16وداردمساحتمربعمتر137361حدوددرروستامسکونیکاربری*
متر300/57سرانهازاندپراکندهروستانقاطتمامدرکهمسکونیواحدهای.استدادهاختصاصخود

استمسکونیواحد117کهروستامسکونیهایواحدتعدادبهتوجهبامجموعدر.برخوردارندمربعی
یاربسروستاایندرمسکونیقطعاتابعاد.باشدمیمربعمتر117۴برابرمسکونیواحدهرقطعهمتوسط
متر5000نزدیکمتر120بهنزدیکطولیبامسکونیقطعهبزرگترینمساحت.استمتفاوتومتنوع
.داردمساحتمربعمتر250ازکمترنیزمسکونیواحدکوچکترین.استمربع

تعداد کل واحد 
مسکونی موجود

نسبت خانوار به 
مسکونی قطعات

موجود

مساحت متوسط واحد 
های مسکونی موجود

تعداد کل واحد های 
در طرح مسکونی

پیشنهادی

ات قطعنسبت خانوار کل به
پیشنهادی و )مسکونی

(موجود

حداقل تفکیک قطعات
مسکونی پیشنهادی

1171/311741841200

:مصالح ساختمانی

:روستاابنیهکیفیتشناختوبررسی*
قتصادی،ااقلیمی،شرایطازمتاثرغالباکشورموجودساختمانهایدرمصالحکاربردینحوهکلیطوربه

.استبودهمیبومصالحازبیشترها،ابنیهدررفتهکاربهمصالحگذشتهدر.باشدمیاجتماعیوفرهنگی
اراختیدرارزانقیمتباوسهولتبهوبودهموجودروستابالفاصلمحدودهدرکهمصالحگونهاین

دلیلهبواخیرسالهایطیحالاینبا.داشتغالبیتروستاییمناطقدرگرفتمیقرارکندهمصرف
.استیافتهرواجنیزترمقاوممصالحازاستفادهشهریمناطقباارتباطسهولت

توصیهنمادررهتیرنگوزیادحرارتیظرفیتباساختمانیمصالحازاستفادهروستااقلیمیشرایطبهبنا
.شودمی

جمعسنگ و خشتآجر و آهننوع مصالح

۴869117تعداد

۴159100درصد

1391مصالح ساختمانی موجود در روستای پاقلعه سال 

خدمات رفاهی

:آموزشی*
واحد3دارایروستاآموزشیخدماتلحاظاز

جموعامکهباشدمیپسرانهودخترانهدبستان
دموجودبستان.دارندمساحتمربعمتر680۴

اب.نیستفعالحاضرحالدرروستاشرقدر
فعالروستاغربموجودهایدبستانحالاین
اتخدمروستااینآموزاندانشبهفقطوبوده

فعالیتعدمبهتوجهبا.کندمیرسانی
دسترسیروستاشرقدرموجوددبستان
غربدرموجودمدارسبهروستاشرقساکنان
.نیستمناسب

(نفر457)وضع موجودکاربری

سهم درصد از کل(متر مربع)سرانه(متر مربع)مساحت

137361300/5737/16مسکونی

530/120/01تجاری

1600/350/0۴شرکت تعاونی

680۴1۴/891/8۴دبستان

2۴115/280/65خانه بهداشت

910/200/02حمام عمومی

33377/300/90مسجد

180/0۴0/01دفتر مخابرات و پست

77۴1/690/21استخر و موتور خانه آب

200/0۴0/01جایگاه عرضه سوخت
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خدمات رفاهی

(نفر457)وضع موجودکاربری

سهم درصد از کل(متر مربع)سرانه(متر مربع)مساحت

691515/131/87زمین ورزشی

23785/200/6۴پارک و فضای سبز

3720/810/10آثار تاریخی

276۴060/۴87/۴8باغ

3686780/679/97اراضی زراعی

561212/281/52مسیل

۴179691/۴611/31یاراضی بایر و فاقد کاربر

23285/090/63دامداری

9۴665207/1۴25/61شبکه راه

369602808/76100/00جمع

:درمانی*
باکهاستبهداشتخانهیکدارایروستااین

مساحتازدرصد0/65مربعمتر2۴11مساحت
یخانه.استدادهاختصاصخودبهراروستا

دلیلبه.استشدهواقعروستاغربدربهداشت
شعاعروستاغربدربهداشتخانهاستقرار

مناسبآنبهروستاساکنانتمامیدسترسی
.نیست
:تعاونیشرکت
عاعشوشدهواقعروستاغربدرنیزتعاونیشرکت

.داردنروستاساکنانکلبرایمناسبیدسترسی

خدمات رفاهی

مسجد روستا

پیشنهادیموجودشرح

-*(آب شرب)شبکه آبرسانی 

-*برق

*-گازرسانی

-*تلفن ثابت

-*و مخابراتدفتر پست

-*فرآورده های نفتیشعبه پخش

-*غسالخانه

-*شرکت تعاونی

--انبار

آموزشی

--پیش دبستانی

-*دبستان

*-راهنمایی

--دبیرستان

--و حرفه ایهنرستان فنی

--پیش دانشگاهی

پیشنهادیموجودشرح

-بهداشتی
درمانی

--درمانگاه

-*خانه بهداشت

-*حمام عمومی

--حسینیهمذهبی

-*مسجد

-*پایگاه بسیجانتظامی

--پاسگاه

سایر

--پایانه

--صنایع کارگاهی

--زمین ورزشی

*-پارک و فضای سبز

**اتتاسیسات و تجهیز

*-اداری

*-کتابخانه

:تامین منابع انرژی

زیربناییتاسیسات*
:رسانیارتباطشبکه.1

ایندریمشکلوباشندمیخانگیتلفنبهمجهزمسکونیواحدهایاکثرحالاینبا.استمخابراتفاقدپاقلعهروستای
.داردقرارمرجروستایدرروستامخابرات.نداردوجودارتباط

:رسانیآبشبکه.2
داخلبهکشیلولهیوسیلهبهکهشودمیتامینروستاکناردرموجودآبمنبعوعمیقچاهطریقازروستاشربآب

.استگرفتهصورتبعدبه1365سالازروستاآبکشیلوله.استشدهدادهانتقالمنازل
:رسانیبرقشبکه.3

شبکهبه1358سالازروستااین.نداردوجودزمینهایندرچندانیمشکلوشودمیتامینسراسریشبکهازروستابرق
.استشدهمتصلبرق

:گازرسانیشبکه.4
وختسدارایسیلندرهایطریقازخصوصایندرنیازموردسوختوباشدمیگازرسانیشبکهفاقدروستاحاضرحالدر

.شودمیتامینمایع،

:بررسی های اقتصادی

وددارقرارخدماتوصنعتکشاورزی،اصلیمحورسهدرروستااقتصادیفعالیتهایکلیطوربه*
:استزیرشکلبهآنگسترشصورت

شکاروصیدعلفزارها،دامداری،وجنگلهاازبرداریبهرهباغداری،زراعت،:دامداریوکشاورزی.1
دستیصنایعروستایی،کارگاهیصنایع:صنایع.2
....وادارینقل،وحملفروشندگی،:خدمات.3
:زراعت*
وبیآزراعتازعبارتندکهاستتفکیکقابلروستاهادرزراعیاراضیازبرداریبهرهمختلفشیوهدو
اراضیسعتو.استآبیکشتبهمربوطکشاورزیاراضیتمامیپاقلعهروستایفعلیکشتالگویدر.دیم

روستاکشاورزیمحصوالتمهمترین.استهکتار10باغیاراضیوهکتاریکازکمترروستاکشاورزی
.استگالبیوانگوربادام،شاملباغیمحصوالتوعدسجو،گندم،نخود،شامل
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:بررسی های اقتصادی

:دامداری*
دامتعداد1382سالدرکشاورزیجهادوزارتآمارطبق.داردرواجروستاایندرنیزدامداریزراعی،فعالیتهایکناردر

.استبودهبزوگوسفندراس1۴شاملروستا
خودهجنببیشترنیزدامیهایفرآوردهو.شودمیفروختهشهربابکبازارهایبهروستاکشاورزیمحصوالتبیشتر
.داردمصرفی

نوع محصوالت عمده کشاورزی(هکتار)وسعت اراضی
کشت

و تعداد دامنوع

دیآبی123۴5اولویتباغیآیشزراعی
م

طیوربز و بزغالهگوسفند و برهدام بزرگ

کمتر از
یک 
هکتار

--93001۴-عدسجوگندمنخودزراعی093

--گالبیانگوربادامباغی

:بررسی های اقتصادی

:خدمات*
هایبخشدرکهداشتهمشغولخودبهراشاغلجمعیتازدرصد31/5حاضرحالدربخشاین

.اندبودهمشغولروستاخارجوداخلخدماتسایرواداریآموزشی،
وکشاورزیبخشدر(درصد58)نفر76تعدادروستاشاغلنفر131ازشورارسمیآمارغیرطبق

فعالیتصنعتبخشدر(درصد11/5)نفر15وخدماتبخشدر(درصد30/5)نفر۴0تعدادودامداری
.نمایندمی

شاغلینتعداد
درصد

نسبت به کل  جمعیتساله و بیشتر10نسبت به جمعیت نسبت به جمعیت شاغل روستا

765820/317/1کشاورزی و دامداری

1511/5۴3/۴صنعت

۴030/510/79خدمات

1311003۴/929/5کل

:وضع درآمد

:ساکناندرآمدوضعیتبررسی*
وسطمتطوربهخانوارهربرایکشاورزیبخشدرآمدسطحکشاورزیزمینکمبوددلیلبه

نزدیکصنعتبخشوریالمیلیون5حدودخدماتبخشریال،میلیون۴ازکمترماهانه
بخشازمعادلروستاساکناندرآمدکلسطحمحاسباتاینبا.استریالمیلیون6به

ریالمیلیون200و90ترتیببهخدماتوصنعتبخشازوریالمیلیون30۴کشاورزی
اساساینبر.بودخواهدریالمیلیون59۴معادلنیزروستاساکناندرآمدکل.بودخواهد
.استریال1/299/871معادلماهانهنفرهردرآمدمتوسط

موانع محدود کننده توسعه روستا

دودیتمحباراروستاتوسعهمختلفهایمحدودیتدرقالبانسانیوطبیعیعواملپاقلعهروستایدر*
:گرددمیاشارهآنهاازیکهربهزیردرکهاستنمودهمواجه

(باغیوزراعیاراضی)اقتصادیمحدودیت.1
برتاکیدبااورزیکشراآناقتصادیفعالیتهایکشورپایهروستایینقاطسایرمانندبهنیزپاقلعهروستای
وریکهطبهباشدمیبرخوردارفراوانیاهمیتازفوقاراضیحفظترتیببدیندهدمیتشکیلزراعت
نمودهمواجهمحدودیتباراروستاتوسعهوشدهپراکندهروستااطرافتمامدرزراعیوباغیاراضی
.است

:اجتماعیمحدودیت.2
ازتهامالکیانواعقومی،وایمحلهتقسیماتخود،محلاطرافدرزندگیبهتمایلشاملمحدودیتاین

.شودیمروستاگسترشمانعکهباشدمی...وملیمنابعمالکی،بزرگوقفی،مشاع،مالکیتهایجمله

موانع محدود کننده توسعه روستا

:توسعهامکان*
اروستبافتدرونبایراراضیوجود
ونمتوازتوسعهبرایمناسبیامکان

اختصاصوفعلیبافتباهماهنگ
کاربریهایبرایمناسبفضاهای
ساختهفراهممسکونیوخدماتی

بهتوجهباطوریکهبهاست
توسعهامکانمذکورهایمحدودیت

دباشمیفراهمروستابافتداخلدر
بافتداخلبایراراضیواقعدر

عهتوسورشدبرایگزینهبهترین
.باشندمیروستا

:توزیع اقتصادی

:مهاجرت*

اینرددرآمدمیزانکمیپیرامونجمعیتینقاطبهروستاییانمهاجرتدراساسیمسئله
دامپروریوکشاورزیکردنرهاوشهربهاهالیمهاجرتعلتروستاهاایندر.روستاهاست

هایدرآمدکهبودندمعتقدودانستندمیشدهانجامکارقبالدردرآمدکمبودازناشیرا
بهیزنشهریخدماتوامکاناتازکهحالیدرهستندباالترالعادهفوقکمترکارباشهری
.کرداستفادهتوانمیسادگی
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:توزیع اقتصادی

:ی باشدبرخی از توانهای اقتصادی روستا که در آینده اقتصادی روستا بسیار تاثیر گذار م*

وجود منابع آب زیرزمینی و امکان استحصال آن ها.1

هکتار اراضی باغی در داخل روستا93وجود نزدیک به .2

اختصاص تمامی اراضی زراعی به کشت محصوالت آبی.3

وجود جاده ارتباطی مناسب روستا .۴

نزدیکی روستا به شهرهای بزرگ منطقه .5

وجود خاکهای رسی با درجه زراعی خوب.6

:توزیع اقتصادی

:دبرخی محدودیت ها که از توسعه روستا در ابعاد مختلف جلوگیری می نماین*

پایین بودن سطح تکنولوژی -1

قطعه قطعه بودن اراضی زراعی-2

کمبود وجود فعالیتهای صنعتی در داخل روستا-3

:توزیع اقتصادی

خشببهمتکیروستااقتصادنیزآیندهدرمذکورمحدودیتهایوهاپتانسیلبهتوجهبا*
ایشافزآنتبعبهوروستااقتصادیتوانبردنباالمنظوربههمچنین.بودخواهدکشاورزی

:گرددمیمطرحذیلصورتبهپیشنهاداتبرخیروستاییاندرآمد

روستاکالبدیبافتازخارجمحیطدردامداریهایمجتمعایجاد.1

تراصیلنژادهایبهسنتیدامهایتبدیل.2

کشتبرایمناسبمحصولانتخابوشدهاصالحبذرهایازاستفاده.3

اساسیتولیداتزمینهدرتبدیلیصنایعایجادزمینهنمودنفراهم.۴

ساکنیناشتغالزمینهنمودنفراهموروستاییدرونهایکارگاهاحداث.5

بانکیتسهیالتاعطایوایگلخانهکشت.6

:توزیع اقتصادی

روستاسبیننزدیکیومیوهباغاتبهآنازبخشیتغیرپتانسیلوآبیزراعیاراضیتوسعهووجود

اینبا.دکرخواهدفراهمآتیدهسالدرراپاقلعهروستاییاندرآمدیمنابعتحولزمینهشهربابکبه

روستااقتصادیساختاردراساسیتغییراتکهنیستحدیدرروستادرموجودهایپتانسیلحال

.آوردفراهمرا

برآوردریال1/299/800معادلحاضرحالدرروستاسرانهدرآمدمتوطگرفتهانجاممحاسباتطبق

مچنینهوپیشنهادیخانوارتعدادوطرحافقدرروستاشاغالنتعدادتغییربهتوجهباکهگردید

.استشدهمحاسبهریال1/500/000معادلرقماینصنعتیفعالیتهاینفعبهاشتغالترکیبتغیر

:پیشنهادات اجتماعی

ه ها به منظور تقویت و نهادینه شدن فعالیتهای مشارکتی روستاییان در تمامی زمین❖
:پیشنهاد هایی به قرار زیر ارائه می گردد

اعتماد سازی و آگاه سازی.1

تشویق به مشارکت مردم در اداره ی امور روستا.2

آگاهی از نیازها و خواسته های اهالی و اقدام در جهت برآوردن آنها.3

تالش در جهت تمرکز زدایی و حرکت به سوی واگذاری امور.۴

اولویت و اهمیت قائل شدن برای گسترش فضاهای فرهنگی اجتماعی.5

ولیت آنها سپردن بخشی از فعالیتهای اجرایی طرح های عمرانی به روستاییان و باال بردن احساس مسئ.6
در این زمینه

:پیشنهادات اجتماعی

بهره وری و بهره گیری بهینه از امکانات.7

اعمال ضوابط تشویقی و تنبیهی.8

برگزاری جلسات با حضور تحصیلکرده های روستای  و ریش سفیدان محل.9

ین مالی گرفتن کمک مالی از خیرین روستا و یا افرادی که در خارج روستا ساکن هستند و دارای تمک.10
.می باشند

تالش برای دستیابی به توسعه پایدار.11
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پیشنهادات خدماتی

نآنفوذحوزهوروستابهدهندهسرویسموجودخدماتیهایکمبودارزیابی*
:روستاییخدماتبندیسطحالگویاساسبر

با.دآیمیشماربهاقماریروستایعنوانبهپاقلعهروستایدستباالطرحاساسبر
انعنوبهآننقشایفایواخیرهایسالطیآنیافتنمرکزیتدلیلبهحالاین
نایدرکهباشدداشتهحوزهمرکزسطحدرخدماتیبایدروستاایندهستان،مرکز

ارتباطوسایلومخابراتدبستان،مقطعازباالترآموزشیمراکزنظیرخدماتیخصوص
محسوبروستااینخدماتیهایکمبودجملهاز...ودرمانوبهداشتمرکزجمعی،

.شودمی

پیشنهادات خدماتی

اهای بر اساس استاندارد ها و ضوابط خدمات رسانی در محیط های روستایی کشور و نحوه تجهیز مراکز روستایی، روست❖
ه پروژه بقی. این روستا بسیاری از خدمات مذکور را دارد. باشند... اقماری باید دارای آب، برق،راه، دبستان، خانه بهداشت و 

:رفاهی پیشنهادی در ای روستا به شرح ذیل اولویت بندی شده است-های خدماتی

تعریض معابر اصلی روستا.1

ایجاد پارک و فضای سبز.2

احداث مراکز آموزشی در مقطع راهنمایی.3

احداث مراکز اداری اداری در روستا.۴

احداث صنایع کارگاهی.5

ایجاد تاسیسات عمومی نظیر مخابرات.6

تجزیه و تحلیل آمارهای مسکن در وضع موجود و آینده

مسکونیواحد117بهکهباشدمیمربعمتر137361برابرمسکونیکاربریتوسطشدهاشغالمساحتمجموع
.استیافتهاختصاص

درمربعمتر11۴7برابرمسکونیقطعاتمساحتمتوسطآنمساحتمجموعومسکونیهایواحدتعدادبهتوجهبا
بهپیشنهادیوضعدرکهاستنفر۴57برابرموجودوضعدرروستاجمعیتکهحالیستدراینباشدمیموجودوضع
30افزایشباکهباشدمیخانوار15۴برابرموجودوضعدرروستاخانوارهایتعدادطرفیازیابدمیافزایشنفر530
117اینکهبهتوجهبادیگرطرفاز.بودخواهدخانوار18۴برابرطرحافقدرروستاییخانوارهایتعداددیگرخانوار
مسکونیواحد37خانوارهربرایواحدیکگرفتننظردربااستیافتهاختصاصخانوار15۴بهموجودمسکونیواحد
تفکیکقلحدابهتوجهباوموجودوضعنیازگرفتننظردرباواساساینبر.استنیازموردموجودمسکنتامینبرای
.باشدمینیازمسکونیخالصفضایمربعمتر13۴00بهطرحافقدرپیشنهادی،جمعیتنیازومربعمتر200

طرحافقخانوارتعداد_موجودمسکونیواحدتعداد=طرحافقدرنیازموردقطعاتتعداد

زمینه مطالعات
عوامل بیرون سیستمعوامل درون سیستم

تهدیدفرصتضعف قوت

جمعیت
وجود تعداد متناسب جمعیت در

مقایسه با توانهای طبیعی
ر استفاده از نیروی جوان روستا دمهاجرت به خارج از روستا

امر مشارکت
ر کاهش شدید جمعیت روستا د-

اثر مهاجرت زیاد از روستا
ازدواج در بین جوانانکاهش-

اشتغال
سهم باالی اشتغال در بخش 

کشاورزی
کاهش زود بازده زمین های 

زراعی و در نتیجه درآمد 
روستاییان

هربابکنزدیکی نسبی روستا به ش
و جود فرصت های شغلی

دسترسی ها
207برخورداری از سرانه باالی 

متر مربعی
خاکی بودن معابر روستا و -

آبگرفتگی معابر در زمان بارش
شبکه دسترسی ارگانیک-

ی بین دسترسی به شبکه دسترس
روستایی آسفالته

ر دلیل نفوذپذیری پایین معاب
و امکان تخریب شدید روستا

د بافت در هنگام وقوع زلزله وجو
.دارد

کاربری ها

برخورداری از خدمات اصلی -
...مثل دبستان و آب و برق و 

لی مسجد در بافت اصقرارگیری-
روستا به عنوان عنصر هویتی

برخورداری از آثار تاریخی به -
لحاظ ایجاد گردشگر

کشینبود شبکه گاز لوله-
نبود سیستم فاضالب -
وجود تعداد زیادی کاربری -

مخروبه در داخل بافت روستا
عدم جمع آوری زباله ها از -

داخل بافت روستا

وجود زمین های بایر و مخروبه 
داخل بافت روستادر

تخریب بافت روستا در صورت
وقوع زلزله

عوامل بیرون سیستمعوامل درون سیستمزمینه مطالعات

تهدیدفرصتضعفقوت

وجود اراضی هموار و کم -یبتوپوگرافی و ش
شیب در برخی از قسمتها

نبود عوارض سنگی و -
ایصخره

2/1)شیب مناسب روستا -
ادر برخی از قسمته( درصد

وجود اراضی پرشیب در حاشیه -
شرقی 

در طیف ارتفاعی قرارگیری-
(متر2100)نامناسب 

ناهمگنی ژئومورفولوژیکی و -
اختالف ارتفاع در برخی از 

قسمتهای روستا

از )مناسب برخورداری از چشم انداز-
(نظر دید و منظر

امکان ایجاد برخی کاربری های -
خدماتی در مناطق شیب دار نظیر پارک

و فضای سبز

زمین شناسی 
چینه شناسی، )

مورفولوژی، 
ن و زمیتکتونیک

لرزه،جنس خاک 

وجود شرایط مناسب برای 
کشاورزی به جهت منابع خاک 

نسبتا مناسب

مسکونیمقاوم سازی سازه ها و ابنیه-زلهزلقرارگیری در پهنه خطر باالی
روستا

امکان استفاده از نمادها و نشانه های -
ی طبیعی در طراحی روستا و هویت بخش

به سیمای روستا

های مخرب احتمال وقوع زمین لرزه-
در محدوده مطالعاتی و تخریب بافت

روستا 
وجود فرسایش آبی و بادی در برخی-

از قسمت ها

سطحی)منابع آب 
(و زیرزمینی

ینیپایین رفتن سطح آبهای زیرزم-وجود منابع آب های زیرزمینی
و سطحی

عدم وجود رودخانه و سد در -
نزدیکی روستا

جریان سطحی برایامکان استفاده از-
فضاهای سبز،)مصارف غیر بهداشتی 

چشم انداز، شستشوی اماکن عمومی، 
...(خیابان ها و

وقوع خشکسالی در اثر کاهش نزول 
باران و کاهش بی آبی چاه ها و چشمه 

ها

برخورداری زیاد از بارش های اقلیم
بهاری

آب و هوای نامناسب در فصول گرم
سال

اقلیم متناسب با کشت محصوالت-
زراعی و باغی پرسود

احداث ساختمان ها و تاسیساتامکان-
انسانی متناسب با شرایط اقلیمی

وقوع بارش های رگباری

پایان


