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اشاره ای کوتاه به پیشینه کرمان
آمده نام کرمان یکی از ده شاخه اصلی پارسیان که به جنوب ایران*

.ند گرفته شده است
داشته کرمان درگذشته نامهای دیگری چون بوتیا،کرمانیا وگواشیر*

.است
درعهد هخامنشیان ایالت کرمان از اهمیت بسیاری برخوردار * 

چوب های ساختمانی :در لوح زرین تخت جمشید نوشته اند.بوده
.تخت جمشید از کرمان اورده شده اند

تند دربرخی دوره ها کرمان به عنوان پایتخت ایالتی بوده که عبار*
4.قراختائیان،آل بویه،آل مظفر،زندیه:از

:مختصات
شمالی۳۰.۲۹۰۷°
شرقی۵۷.۰۶۷۹°

آب وهوای 
استان کرمان ازتنوع آب وهوایی استان 

گرم ومتمایل به نه چندان خشک
تاکویری ودربرخی ازنقاط مانندبافت،رابر،

کوهبنان ،بردسیروتاحدی شهربابک ازهوایی
معتدل وسردوکوهستانی برخورداراست 

تنوع آب وهوایی کرمان به دلیل شرایط خاص 
این شرایط اقلیمی در.اقلیمی درخورتوجه است

نواحی شمال،شمال غربی ،آب وهوای خشک،
درجنوب وجنوب شرقی گرم ومرطوب ودر 

.جنوب غربی ومرکزسرد وکوهستانی است

باغ شاهزاده کرمان

گنبد جبلیه
حمام گنجعلی خان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:20121228394.jpg
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کرمان

سیرجان
جیرفت

بافت

راور

بردسیر

شهربابک رفسنجان

زرند

بم منوجان
شهداد

رودبار

کهنوج

راین
رابرجقلعه گن

درصد از مساحت 7/5کیلومتر مربع، معادل710/412با کیلومتری استان،110درفاصله شهرستان رفسنجان

ـتان،  29درجه طول شرقی و بین 57درجه تا 55استان که در شمال غربی استان و بین این شهرستان اس

استان این شهرستان از سمت شرق به . دقیقه عرض شمالی واقع است15درجه و31دقیقه تا 53درجه و

زد و از شـ ـتان ـی مال کرمان، از جنوب به بردسیر و سیرجان، از غرب به شهرستان شهربابک، از شمال به اس

.گرددغربی به شهرستان زرند محدود می

آب و هوای 
رفسنجان

فاعات حاشیه این ارت.شهرستان رفسنجان از اطراف به وسیله ارتفاعات محصور شده است
و تر و حواشی آنها آبدر نقاط مرتفع. اقلیمی متفاوت با نقاط داخلی شهرستان دارد

ده بخش عم. هوایی نسبتاً مالیم و در سایر نقاط شرایط خشک و کویری حاکم است
خشک های گرم وهای نسبتاً سرد و تابستانشهرستان رفسنجان در اقلیمی با زمستان

های انهای نسبتاً سرد و تابستهایی از شرق و جنوب، اقلیمی با زمستاناست و در بخش
انار، )بخش 5این شهرستان بر اساس تقسیمات سیاسی کشور به . معتدل وجود دارد

آبادی 381شود و در مجموعدهستان تقسیم می16و( کشکوئیه، مرکزی، نوق و فردوس
.  آبادی خالی از سکنه دارد647دارای سکنه و

محصولومهمترینتریناصلی•
میباشدپستهرفسنجانکشاورزی

کشتمرتفعوکوهستانیمناطقدر•
.داردبردررازعفرانوبرداشت

ایجادوایگلخانهمحصوالتکشت•
.مکانیزههایگلخانه

ایروستدرمشکیفرنگیگوجهکشت•
کشورهایبهانصادراتوابادتاج

.خارجی
رزیباشهرستاناینجالبهایپدیدهاز•

هکتارهزار1۲۰ازبیشداشتنکشت
وعیمصنجنگلبزرگترینپستهزمین
.استکردهخودنامبهراجهان

کشاورزی در
سطح 

شهرستان

باغ پسته

گوجه فرنگی 
مشکی

گلخانه زیر 
کشت

زعفرانزمین

نتایج حاصل ازمطالعات درموردمعادن رفسنجان نشان میدهدکه کانی های 
های فلزی،کانی های صنعتی،سنگهای نماوتزیینی درطیف وسیعی ازپدیده

.ماگمایی،رسوبی ودگرگونی زاییده شده اند
نئوژن منابع فلزی مهم شهرستان شامل مس ومولیبدن درسنگ های آتشفشانی

ی وسنگ آهن بیشتربه صورت رگه ا(آزربایجان تابلوچستان )ایران مرکزی 
.درسنگ های دوران اول تشکیل شده اند

مهمترین منابع غیرفلزی که برای نخستین بارکشف شده اندشامل 
اوتزئینی سنگ های نم.گرونا،باریت،فلورین،ماسه سنگ های ارتوکواروغیره هستند

به صورت مرمرهای تراورتونی درحاشیه گسل های فعال وسنگ های مرمریت 
اندومرمرهای دگرگونی ناحیه ای ومجاورتی گزارش شده(سنگهای آهک بلورین)
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کیلومتری جنوب 160مجتمع مس سرچشمه در
کیلومتری جنوب رفسنجان 50غرب کرمان و

ارتفاع این ناحیه ازسطح دریابه .قراردارد
متروبلندترین نقطعه آن 2600طورمتوسط 

.متراست3280
.بزرگترین تولید کننده مس ایران

از این  معدن مس یکی ازبزرگترین معادن روب
ک جهان است وذخیره زمین شناسی ان،بالغ بری

یار میلیارد ودویست تن سنگ سولفوری با ع
.درصد براورد شده7/0متوسط

پته دوزی،قالی بافی،:صنایع دستی رفسنجان شامل 
جاجیم بافی ،منبت کاری وگلیم بافی میباشد

پسته،قاووت،کلمپه وکماچ سهن:سوغات رفسنجان شامل
میباشد

رفسنجان

مرکزی

نوق
فردوس

یهکشکوئ

آزادگان

کبوترخانخنامان

سرچشمهقاسم اباد
دره دران

بخش

دهستان

سبک ساخت خانه و زندگی در روستا،اراضی زمینهای کشاورزی ومسکونی

منابع آب ،راه ها،اثار باستانی و گردشگری روستا

دامداری،مجموعه های اموزشی،فرهنگی،ورزش واماکن متبرکه

امنیت،بهداشت؛مرکز خرید

در 
ه 

ی ک
حث

مبا
ن 

ه ا
ج ب

در
 او

ی
ستا

رو
یم

کن
می

ره 
شا

ا
موقعیت مکانی 
روستای اودرج

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komaj_sehen.jpg?uselang=fa
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روستای اودرج باوسعت
تقریبی 

کیلومتری35هکتاردر95
شمال شرق رفسنجان 
،بخش مرکزی ،دهستان
دره دران واقع شده 
روستایی تاریخی با 

اثاری کهن
وبافت ارزشمند ومعماری

روستای 17قدیم جزو
خوش

آب و هوای ایران 
محصوب 

.میشود

ه روستای اودرج ازاولین سکونت گاه های شهرستان رفسنجان ب
شمارمیرود 

وده به گفته ریش سفیدان این منطقه روستا کد خدا منشی ب
فه کد خدایی که یاد میدهند به اسم میرزا قلی خان به همراه طای
.هجری از عراق به رفسنجان امد ودر این روستا مستقر شد

بعداز ان اخرین کد خدای روستا کل محمد حدادی بودکه حدود 
.سال کد خدا بود30

یت روستا چندین سال قبل که ساکنین انجا برج نگهبانی برای امن
.ساختند اسم روستا را هودج مینامیدند

م در سالهی متوالی که گذشت اسم این روستا به نام اودرج نا
.گذاری شد

آب یکی ازعوامل مهمی که باعث پیدایش این روستاه شدفراوانی
وخاک حاصلخیزاین منطقه بوده است 

پیشینه روستای اودرج

ی در این روستا زلزله ا
. ثبت نشده

اخرین گزارش از سیل
در این روستا حدود 

.سال پیش بوده50
چون خانه های روستا 
در در مسیر سیا آب 
بوده ،تخریب خانه و 

کشته به همراه 2
داشته

عوامل  طبیعی 
در روستا
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اده روستای اودرج دردشتی حاصلخیزدرمسیرج
رفسنجان به زرندواقع شده ودارای شیبی 
ازشمال شرق به سمت جنوب غرب وشیب 

اف اطر.مالیمی ازشمال به سمت جنوب میباشد
آن رانیزکوه هایی باتنوع درفرم ورنگ های 

.زیبامحصورکرده اند
این روستاباغات کشاورزی ومحصوالت 

ته هکتارازاراضی این روستا را دربرگرف25دیگر
.است

هکتار مختص زمینهای مسکونی 15حدود 
میباشد

توپو 
رشدبعد خانوارخانوارجمعیتسالگرافی

13454841134/3_

13555361224/41/03

13656331304/91/68

13754501183/83/35-

1385293963/14/2-

13907151634/43/14

اوضعیت جمعیت روست

امنابع آب روست

ه قنات کنارحسینیه ب2آب 
هم می پیوندند

30

نام  قنات یا چشمهردیف
آّبدهی

هبرثانی
موقعیتمشخصات آب

1
قابلشیرینلیتر6قنات اصلی اودرج

شرب

اودرجروستای

2
قابلشیرینلیتر3قنات رضوان

شرب

تکیلوتردرجه3

روستایشمال

اودرج

وضعیت راه ها وکوچه 
های روستا

این .مسیراصلی رفسنجان به این روستاجاده ای باریک اماآسفالت میباشد
مسیراصلی که مارابه این .آسفالت تااوایل شهرک سازی ادامه دارد

این خاکی ازاول ده قاضی شروع .روستامیبردخاکی میباشد
.کیلومتراست4میشودحدود

.روستای اودرج یک خیابان اصلی داردکه این خیابان آسفالت میباشد
رپیچ وخم خیابان اصلی به کوچه بندی تقسیم شده است کوچه هایی باریک وپ

.که تمامی این کوچه هاخاکی که به سبک معماری قدیم ساخته شده اند
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کوچه های خاکی

جاده آسفالت منتهی به شهرک

محدوده اراضی  زراعی 
وباغی روستا

اراضی زراعی وباغی روستاباوسعت تقریبی
به دلیل محدودیت منابع آبی.هکتاراست25

امی وزمین حاصلخیزقابل توسعه نمیباشدوتم
ه اراضی موجوددرضلع جنوبی روستاقرارگرفت

مترباالشه 1طرف ارزاضی کشاورزی تاحدود4اند
رختان سنگ دیوارچینی شده اندوآبیاری کلیه د

.به صورت سنتی میباشد

محصوالت باغی روستا

محصوالت  باغی این 
زرد :روستا عبارتند از

لالو،بادام،انار،گردو،گی
اس وپسته میباشد

به دلیل کمبود آب 
بعضی از باغ ها خشک

.شده اند
به دلیل کمبود اب و

ادی نداشتن صرفه اقتص
مردم روستا به سمت 
پسته کاری روی اورده

اند

درخت 
پسته

درخت 
گردو

درخت 
بادام

درخت 
گیالس

درختان کوهی 

این منطقه 

ر انجی:عبارتند از

کوهی، درخت 

بنه

پوشش گیاهی 

این منطقه  

:  عبارت است از

آالله ،آویشن، 

جاز،

کلپوره

ن خانه دیواربعضی ازای.مصالح خانه های ساخته شده این روستا ازخشت وگل ساخته شده است
.متروبعضی تازیرپوشش سقف ازسنگ های رودخانه ای ساخته شده است 1/5ها تاارتفاع 

خانه هاازاراضی کشاورزی فاصله داشته.خانه سازی این روستابه سبک مترکزمیباشد
.وتعدادکمی ازخانه هاداخل حیاط باغ کوچکی دارند

ش های سقف اکثرخانه هاکه قدیمی هستندگنبدی شکل وتعداداندکی سقف های باتیرپو
.چوبی دارند

انه صاحب خ.بعضی ازخانه هاکه به علت عوامل طبیعی سقف آنهاخسارت جدیدی دیده است 
ه آسیبی این پوشش سقف باعث میشودهیچ گون.سقف آن رابه صورت شیروانی بازسازی کرده

تعدادکمی ازساختمان هاروی سقف های گنبدی .به سقف قدیمی خانه واردنشود
.خودراباایزوگام پوشانده اند

ایی خانه های که خراب شده اندزمین راصاف کرده وساختمان ه(روستای قدیم)درپایین روستا
.به سبک امروزی ساخته ویادرحال ساخت است
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خانه خشتی را مسطح کرده و ساختمان امروزی در حال ساخت

ورودی خانه خشتی

درب ورودی پشت بام

دیل تبروستابه شهرک سازی قسمت شمال شرق .
شده است خانه های داخل شهرک به سبک 

.معماری امروزی هستند
بعضی دیوارهاوپی های این ساختمان هاازالشه 

.سنگ های رودخانه میباشند
حیاط سازی وپی چینی اکثراین ساختمان 
هابابلوک ساختمانی ساخته شده است دلیل
استفاده ازالشه سنگ وبلوک ساختمانی کم

هزینه بودن ودردسترسی آسان به این مصالح
.است 

سقف تمام ساختمان هابه صورت شیروانی 
.وباورق گالوانیزه پوشانده شده اند

.

حیاط سازی با بلوک سیمانی

الشه سنگ برای کرسی چینی ساختمان

.

خانه  قدیمی برق کشی قدیمی دارند اما خانه های جدید :تاسیسات برق
تاسیسات برقی به روز استفاده کردند

رای لوله کشی خانه های روستا هم به سبک قدیم و جدید است وب:آب وفاظالب
.فاظالب تمام خانه ها چه دارند

ای گرم گاز کشی در روستا در حال انجام است وتاکنون بر:تاسیسات گرمایشی
. شدن ساختمان از بخاری  چوبی  یا نفتی وشومینه استفاده میکردند

نی تاسیسات ساختما
در روستا

در زمان قدیم اهل خانواده در ..
کنار هم به صورت چند 

ه خانواده زندگی میکردندخان
ها دارای چند اتاق بود که هر 

.خانواده بود1اتاق مختص 
مطبخ  داشت که 1خانه 

مشترک بود

44
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.

دامداری در روستادامداری در روستادددهخرخ
هچندین سال پیش که روستا دارای سکنه بیشتری بود

تومنابع طبیعی مثل آب و علوفه در دسترس وزیاد بوده اس
.راس گوسفند و تعداد زیادی گاووجود داشت5000تعداد 

در حال حاظر به دلیل همان عوامل طبیعی تعداد کمی 
گوسفند 

.وجود دارد یه احتیاج خود روستائیان را فراهم میکنند
.آذوقه گوسفندان از مراتع همان کوهای اطراف تامین میشود

خوراک وبرای زمستان که علوفه کمتر است از نزدیکترین محل
دام 

.خریداری میکنند
ه بود،به دل یل مرغداری کوچکی وجود داشت که چند سالی برا

مشکالت
رفت امد به روستا صرفه اقتصادی نداشت ودر حال حاظر 

خالی از 
طیور میباشد

مرغداری

مجموعه ورزشی،تفریحی،اموزشی 
روستا

ورزشی

دارای یک روستا 

دبستان و

تعداد دانش اموزان ان 

نفراست که شامل 1۳

دختر  ۵پسر و 8

حوضه علمیه .میشود

ای در کنار سالن 

ورزشی هم در حال 

ساخت است

روستا دارای یک  

پارک کوچک  

ه  البته مجموع.است

تفریحی بسیار  

زیادی در سمت  

شهرک در حال 

ساخت است

کدارایروستا ی

والیبالزمین

ورزشیسالنویک

ختحالدر سا

است

اموزشی

تفریحی

ورزشگاه در حال ساخت

مجموعه های ورزشی

زمین والیبال

مجموعه های پارک داخل روستا
تفریحی 
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احداث یک مجموعه بزرگ گردشگری ،تفریحی ،ورزشی واقامتی با امکانات زیر
مترمربع۳1۶۵۰فضای سبز                      -1
مترمربع۵۰۵۹پارک کودک                      -۲
مترمربع1۷4۰(                ویالئی)مسکونی-۳
مترمربع11۲8اداری                             -4
مترمربع1۲۰۰انتظامی                           -۵
مترمربع۲۳۵۰فرهنگی                          -۶
مترمربع1۳۷۰مذهبی                            -۷
مترمربع۷1۰۰ورزشی                          -8
مترمربع88۰تجاری                             -۹

مترمربع1۳۰۰درمانی                      -1۰
مترمربع۲۲۹۷آموزشی                     -11
مترمربع۷18۵۵معابروپارکینگ           -1۲
مترمربع4۲۰۰دریاچه مصنوعی         -1۳

دبستان شهید اودرجی

مجموعه های اموزشی

ی  آثار تاریخی وباستان
روستا

ایروستا به دلیل داشتن جاذبه ه
تاریخی  ودیدنی قابلیت های 

گردشگری خوبی را برای 
گردشگران فراهم کرده است

نام اثرردیف
نوع 
اثر

قدمت اثرموقعیت اثر

1
پستهکهنسالدرخت

طبیعی
اودرجروستایشهدایگلزار

سال2000

2
سکونت(زیرزمینیشهر)کندست

تاریخیاولیهگاه
اازگلزارشهدبعدروستاشرق

سال1500

سال250روستاشرقتاریخیبرج3

اوایل اسالمشهداگلزارتاریخیقدیمیقبرستان4

اسالمیروستامرکزتاریخیوداالنمسجد5

ع گتجم ه)بادیماسهبزر شا

(کارطبیعت
طبیعی

روستاغربشمال
- 6

رآنموقعیت /28طولد عرضو40419859
ازسطحمتری1970ودرارتفاع31/3388294

رگرفتهدریا نکارشناسعقیدهبهواستقرا ا
نعمر زتوانومیرسدمیسال2000بهآ ا
.کردیادشهرستاننمادعنوانبهآن

و به ۳1/۳۳88۲۹4و عرض ۲8/4۰41۹8۵۹موقعیت آن  در طول 
سال می رسد ومی توان از آن به ۲۰۰۰عقیده کارشناسان عمر آن به 

.عنوان نماد شهرستان یاد کرد

خانه های )شهر زیر زمینی 
(دست کن
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1۹8۰و درارتفاع ۳8/۳۳884۷۵و عرض48/4۰41۹۹۳۶این برج با طول 
متری ازسطح دریا قرار 

ز گرفته است ودارای معماری منحصر به فردی می باشد که سازه آن هنو
.سالم مانده است

این قبرستان قدیمی درمجاورت درخت  
کهنسال پته وهمچنین  

م  ائی مربوط به اوایل اسالهسنگ نوشته 
ازیک طرف قدمت و 

.فرهنگ روستا رانشان می دهد

متری وبه گفته کارشناسان میراث 1975مسجد باارتفاع 
. فرهنگی جزء سه مسجد قدیمی شهرستان می باشد

ـتای اودرج ، طـــول  ــت آن درشـــمال روســ ــرض 90/40418557موقعـی و ـع
طول این پدیده. متر از سطح دریا قرار گرفته است2150و ارتفاع 26/3389035

.متر وبین دو کوه واقع شده است800متر وعرض آن 180

گاو گرجین ها

ا این ستونهای خشتی ب
کمک گاو 

و گرجین کار کمباین
های امروزی

.را انجام میدهند

 .

امنیت در روستا

روستا در حال حاظرپاسگاهی 
.ندارد

ددارای یک حوضه بسیج میباش
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:)

مرکز خرید روستا

روستا دارای 
یک سوپر 

د مارکت میباش
که بخشی از 
مواد غذایی 

روستا را تامین
میکند

مکان مذهبی
.دروستای اودرج دارای یک حسینیه و یک مهدیه میباش

ساخته شده وحدود1352مهدیه روستای اودرج درسال 
اری سال پیش این مهدیه به شکل چشم گیری اینه ک15

.شده است

وی درنزدیکی روستا عبادتگاه معن(ع)قدمگاه حضرت علی
گفته به.خوبی برای اهالی روستا و گردشگران بشمار میرود
اه شفا اهالی روستا چند نفری با دخیل بستن به این قدمگ

.گرفته و حاجت روا شده اند

مهدیه

حسینیه
قدمگاه

:)

مراکز درمانی روستا

روستا دارای یک ساختمان بهداشت قدیمی است که به علت
ساختن خانه بهداشت جدید اهالی روستا به آن مراجعه 

روزهای .روز در هفته فعالیت دارد2مرکز بهداشت روستا .میکنند
شنبه بهیار در بهداشت فعالیت دارند4شنبه دکتر متخصص و 

ی روستا دارای یک دکل مخابرات
.ایرانسل میباشد

از این جهت انتن دهی اپراتور 
های ایرانسل، همراه اول و رایتل

بسیار خوب است

روستا دارای یک 
دفتر ارتباطات 
،مرکز تلفن 

دیجیتال و پست 
این. بانک میباشد

دفتر طول هفته و 
در ساعات اداری با 

ه کارمند مشغول ب2
کار است
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روستاهای 
اطراف   

اودرج

نام معدنردیف
نوع ماده 

معدنی

وضعیت 

مالکیت
وضعیت معدنموقعیت معدن

فعالاودرجروستایکیلومتر3دولتیسیلیستکدهسیلیس1

غیرفعالاودرججنوبکیلومتری8خصوصیآهنقاسمیمعدن2

فعالغربشمالکیلومتری7خصوصیآهناودرجگوهرحدید3

غیرفعالغربشمالکیلومتری10خصوصیآهنمیالدکهکشان4

فعالنیمهاودرججنوبکیلومتری2خصوصیآهنمیالدکهکشان5

فعالنیمهشرقجنوبکیلومتری3خصوصیآهننادریمعدن6

جدول میزان کاربریها در 
منابعروستا

اهالی روستا ی اودرج

سایت های اینترنت 

طرح هادی روستا


