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نام کرمان یکی از ده شاخه اصلی پارسیان که به جنوب ایران آمده اند گرفته 
.شده است

.کرمان درگذشته نامهای دیگری چون بوتیا،کرمانیا وگواشیر داشته است
در لوح زرین تخت .درعهد هخامنشیان ایالت کرمان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده

.چوب های ساختمانی تخت جمشید از کرمان اورده شده اند:جمشید نوشته اند
قراختائیان،آل :دربرخی دوره ها کرمان به عنوان پایتخت ایالتی بوده که عبارتند از

.بویه،آل مظفر،زندیه

:اشاره ای کوتاه به پیشینه کرمان

:مختصات
شمالی۳۰.۲۹۰۷°
شرقی۵۷.۰۶۷۹°

استان کرمان ازتنوع آب وهوایی 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 اقلیمی درخورتوجه 
این شرایط اقلیمی در نواحی شمال،شمال غربی ،آب وهوای .است

خشک،درجنوب وجنوب شرقی گرم ومرطوب ودر جنوب غربی 
.ومرکزسرد وکوهستانی است

:آب وهوای استان
میلیون ۲طبق آماررسمی جمعیت استان کرمان 

.نفراعالم شده است۳۰۷هزارو۹۶1و
خانواراست۵۹۵هزارو۷۷۰جمعیت استان کرمان شامل 
نفرمرد 1۰4هزارو۵۰1میلیون و1براساس کل جمعیت استان 

نفرزن هستند1۶۷هزارو4۶۰میلیون و1و
نفرجمعیت شهری ۲۲۵هزارو۷1۹میلیون و1ازکل جمعیت استان 

نفرجمعیت روستایی است ۵۲هزارو۲4۲میلیون و 1و

شهرستان رفسنجان با کیلومتری استان،11۰درفاصله 
درصد از مساحت ۷/۵کیلومتر مربع، معادل۷1۰/41۲
استان که در شمال غربی استان این شهرستان اسـتان، 

۲۹درجه طول شرقی و بین ۵۷درجه تا ۵۵و بین 
دقیقه عرض شمالی 1۵درجه و۳1دقیقه تا ۵۳درجه و

استان این شهرستان از سمت شرق به . واقع است
کرمان، از جنوب به بردسیر و سیرجان، از غرب به 

شهرستان شهربابک، از شمال به استان یزد و از شمال 
.گرددغربی به شهرستان زرند محدود می

:موقعیت  شهرستان رفسنجان
حاشیه .شهرستان رفسنجان از اطراف به وسیله ارتفاعات محصور شده است

در نقاط مرتفع. این ارتفاعات اقلیمی متفاوت با نقاط داخلی شهرستان دارد
تر و حواشی آنها آب و هوایی نسبتاً مالیم و در سایر نقاط شرایط خشک و 

بخش عمده شهرستان رفسنجان در اقلیمی با زمستان. کویری حاکم است
هایی از شرق های گرم و خشک است و در بخشهای نسبتاً سرد و تابستان

های معتدل وجود های نسبتاً سرد و تابستانو جنوب، اقلیمی با زمستان
انار، )بخش ۵این شهرستان بر اساس تقسیمات سیاسی کشور به . دارد

شود و در دهستان تقسیم می1۶و( کشکوئیه، مرکزی، نوق و فردوس
. آبادی خالی از سکنه دارد۶4۷آبادی دارای سکنه و۳81مجموع
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اصلی ترین ومهمترین محصول کشاورزی رفسنجان پسته میباشد
.در مناطق کوهستانی و مرتفع کشت وبرداشت زعفران را در بر دارد

.کشت محصوالت گلخانه ای  و ایجاد گلخانه های  مکانیزه
کشت گوجه فرنگی مشکی در روستای تاج اباد و صادرات ان به کشورهای  

.خارجی
هزار 1۲۰از پدیده های جالب این شهرستان با زیر کشت داشتن بیش از 

.هکتار زمین پسته   بزرگترین جنگل مصنوعی جهان را به نام خود کرده است

کشاورزی در سطح شهرستان:
:موقعیت روستای داوران

نطقه شهرستان رفسنجان در شمال غرب استان کرمان واقع شده و به پنج م
ارای بخش مرکزی د. مرکزی، کشکوئیه،انار،نوق و فردوس تقسیم میشود

واقع و« دره دران » هشت دهستان است که روستای مورد نظر در دهستان 
.مرکز این دهستان است

مختصات جغرافیایی
دقیقه۳4ودرجه۲۹وشرقیطولدقیقه8ودرجه۵۶جغرافیاییموقعیتدرداورانروستای

ایمنطقهدارایوبودهدریاسطحازباالترمتر۳۲۰1روستاارتفاع.استشدهواقعشمالیعرض
پایین)ینپایمحلهووسطمحله،(دهباال)باالمحلهبخشسهبههمچنینروستا.میباشدکوهستانی

.میشودتقسیم(ده

طرح هادی

ارتفاعات
ا ، ب(سه کوهه)از جمله ارتفاعات منطقه میتوان به کوه القنبری 

متر در شمال و ۲1۰۰متر در شرق، کوه اژدها با ارتفاع ۲۲۰۰ارتفاع 
روستا از . متر در شمال شرقی اشاره کرد۲۲۰۰کوه کوسه با ارتفاع 

.سمت غرب به زمینهای کشاورزی محدود شده است

رودخانه میانی روستا در جهت شمال شرق آب
به جنوب غرب بوده و جهت شکل گیری 

رد رود مو. روستا نیز در راستای آن میباشد
نظر از کوههای واقع در قسمت شمال شرقی

روستا سرچشمه گرفته و در حال حاضر 
.خشک است

به ده دارای دو قنات در پایین ده و باال ده میباشد که
در همین سبب باعث تشکیل این روستا شده است و

.  مسیر خود از میان خانه های اهالی عبور میکند
ی ساکنین از این آب جهت شست و شو، مصارف خانگ
.ندو خوراکی و همچنین آبیاری درختان استفاده میکن
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پوشش گیاهی غالب

ا درختان غالب روست
در مرحله اول گردو، 
و پس از آن نارون، 
انجیر، انگور و انار 

میباشد

:بادها

از باد غالب منطقه در فصل تابستان
سمت غرب و جنوب غرب 

و در فصل زمستان از سمت شمال و 
.شمال شرق میباشد

دسترسی های اصلی

راه شریانی

اصلی درجه یک

اصلی درجه دو

فرعی درجه یک

فرعی درجه دو

دسترسی

پیشینه تاریخی
داوری در قدیم اداره امور روستا به دست شخصی بنام کدخدا انجام میگرفت که

تا بر همین اساس این روس. کردن درباره مشکالت مردم از جمله وظایف وی بود
.بنام داوران معروف شده است

تاریخی پیدایش اکثر سکونتگاه های منطقه به دوره قاجار باز میگردد که آثار
سال واقع در 1۰۰موجود در روستا از جمله دو برج قدیمی با قدمتی بالغ بر 

. باال ده و پایین ده تصدیقی بر این مساله است
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در گذشته برجهای ده جهت دیده بانی و حفظ محل از حمله راهزنان در حاشیه باال ده و پایین 
ده تعبیه شده بودند که با توجه به گسترش روستا هم اکنون به مرکز باال ده و پایین ده تبدیل

.شده اند

همانگونه که در سنت ایرانیان پس از اسالم، مساجد در مرکزیت قرار داشتند در حال حاضر در 
.کنار هر دو برج نیز مکانهایی مذهبی بنا شده است

از امامزاده بی بی گوهر در ابتدای روستا و شفاخانه حضرت علی در باالی ده
.روستا میباشندتاریخی مذهبی جمله مکانهای 

شفاخانه حضرت علی

وب به در کنار قنات اصلی و برج قدیمی روستا در بخش باالده مکانی مذهبی قرار دارد که منس
مکان کرده و طبق گفته ساکنین وی در گذشته به این روستا نقل. شخصی بنام مالعلی میباشد

شفا مال علی پس از دعا در این مکان. بعلت فلج بودن مورد آزار و تمسخر اهالی ده قرار میگیرد
ضرت وی پس از شفا یافتن شعری در مدح ح. یافته و از آن پس مردم این مکان رامقدس میدانند

.علی سروده که این شعر در حال حاضر در باالی ورودی شفاخانه نوشته شده است

ک در ی. از دیگر مکانهای مذهبی روستا میتوان به قدمگاه حضرت علی اشاره کرد
ه اند که رد کیلومتری قسمت شرقی روستا مجموعه سنگهایی به شکل تپه قرار گرفت

م پای موجود در آنها طبق اعتقادات اهالی متعلق به حضرت علی بوده و مورد احترا
.آنها میباشد

هب.استگرفتهقراراژدهابنامکوهیدهشمالیقسمتدر
وبودهپنهانکوهدرگنجیقدیمزمانهایدراهالیاعتقاد

اژدهامرگازپس.استمیکردهحفاظتآنازاژدهایی
یلدلهمینبهوکردهتقسیمخودبینراکوهگنجمردم

.مینامنداژدهاکوهراکوهاین

یسنگبدلیلنیزدهشرقیشمالقسمتدرکوسهکوه
خواندهناماینبهآندرگیاهرشدامکانعدموآنبودن

.میشود

:امنیت روستا
رفسنجان 1۲این روستا فاقد پاسگاه  و کالنتری میباشد و امنیت روستا از طریق کالنتری

پایگاه بسیج روستا بیشتر .کیلومتری از روستا قرار دارد تامین میشود۲۵که با فاصله 
مسئولیت فرهنگی مذهبی روستا را بر عهده دارد
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:مدارس روستا
روستا دارای یک دبستان میباشد که به طور میانگین این

.نفر به صورت مختلط جمعیت دارد۹۰ساالنه 

مقطع راهنمایی به دلیل کمبود ظرفیت تعطیل شده است و
و ( دهستان ازادگان)دانش اموزان به روستاهای همجوار

رفسنجان برای تحصیل نقل مکان میکنند

فقط دارای دانش اموزان ( شبانه روزی)دبیرستانمقطع
نفر جمعیت 1۳۰دختر میباشد که به طور میانگین سالیانه

.دارد و دارای سلف سرویس و خوابگاه میباشد

:تاسیسات روستا
:اب اشامیدن و لوله کشی.1

اب اشامیدنی از یک حلقه چاه تامین میشود که عالوه بر ان به علت کمبود اب 
.دقیقه اب وارد مخازن اب میشود۹۰از قنات روستا هر شب 

:برق.2
شبکه برق روستا از طرف اداره برق .برق روستا متصل به شبکه سراسری است

شهرستان رفسنجان اداره میشود.
: اب سطحی.3

.اب سطحی به صورت یکجا با توجه به شیب روستا به رودخانه میروند

:گاز رسانی.4
این روستا فاقد سیستم گازرسانی است و مردم سوخت مورد نیاز خودشان را از 

در حال حاظر در حال لوله .طریق شعبه پخش فراورده های نفتی تامین میکنند
.کشی گاز و گازرسانی به روستا میباشند

:جمع اوری زباله ها.5
روستا زباله ها توسط ماشین های حمل زباله جمع اوری میشوند و در در

.مکانی در فاصله یک کیلومتری جنوب غربی روستا تخلیه میشوند
:حمل و نقل.6

.حمل و نقل به صورت خط واحد و مینی بوس به سطح شهر انجام میپذیرد

جمعیت

:جمعیتیطالعات ا
 واقع میتوان گفت کاهش در . نفر میباشد14۷۲جمعیت روستا معادل 1۳88سال در

جمعیت روستا کاهش به بعدعلت اصلی ۶۵موالید و مهاجرت از روستا از سال 
.استاما در سالهای اخیر مهاجر پذیری باعث افزایش جمعیت شده .میباشد

سرشماری عمومی نفوس و مسکن: ماخذ
*بهداشتخانه : ماخذ

داوران طی سال های جمعیتی روستای سیر تحول : 1شماره نمودار 
88-1۳4۵
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:نرخ رشد

سرشماری نفوس عمومی و مسکن:ماخذ

*مرکز بهداشت: ماخذ

1۳4۵-88نرخ رشد روستای داوران طی سال های : ۲نمودار شماره 

:تعداد و بعد خانوار

سرشماری عمومی نفوس و مسکن:ماخذ

*خانه بهداشت:ماخذ

-88های خانوار روستای داوران طی سال بعد : ۳نمودار شماره 
1۳4۵

:گروه های عمده سنی

سرشماری عمومی نفوس و مسکن:ماخذ

خانه بهداشت:ماخذ* 

سال گروه های عمده سنی روستای داوران در : 4شمارهنمودار 
1۳8۵
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:ساخت جنسی
جنسی جمعیت  در گروه های سنی مختلف روستای ساخت : ۵شماره نمودار 

88داوران در سال 

1۳88هرم سنی روستای داوران به تفکیک جنس در سال 
:موالید

آمار ارائه شده براساس 
از خانه بهداشت  

روستا طی سال های 
نوزاد ۷۶، 8۷-8۳

4۵پسر و ۳1شامل 
.دختر متولد شده اند
ت بیشترین موالید ثب

در ۳۰.۳معادل شده 
و کمترین 1۳8۳سال

در 14.۵میزان معادل 
.میباشد1۳8۶سال 

:مرگ و میر

بیشترین درصد مرگ
ومیر مربوط به سال 

۳۲.۷معادل 1۳8۵
درصد فوت شده و 

کمترین میزان معادل 
به مربوط درصد 11

.  میباشد1۳8۷سال 
مرگ و میر در نرخ 

در ۷این سال ها 
.هزار است

کاربری اراضی

37 38

39 40

41 42



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

3/23/2020

8

(1388)کاربری های موجود کاربری ها

درصد سرانه سطح

56/38 ۷8/1۹۹ ۲۹4۰8۵ مسکونی
21/0 ۰۹/1 1۶1۳ فروشیخرده 
03/0 1۳/۰ ۲۰4 تعاونیشرکت 
48/0 4۶/۲ ۳۶۲4 دبستان
4/1 1۹/۷ 1۰۵8۳ راهنمایی

34/0 ۷4/1 ۲۵۶۷ دبیرستان

(1388)کاربری های موجود کاربری ها

درصد سرانه سطح

65/0 ۳8/۳ 4۹8۳ تاریخی
03/0 1۵/۰ ۲۲۶ اداری
61/0 1۷/۳ 4۶۷4 مسجد مذهبی
34/0 ۷8/1 ۲۶۲4 حسینیه
01/0 ۰4/۰ ۶۵ کتابخانه فرهنگی

0 ۰ ۰ تفریحی-فرهنگیمجموعه 
48/3 ۰۶/18 ۲۵۵8۶ روباز ورزشیزمین  ورزشی
04/0 ۲1/۰ ۳11 سرپوشیدهمجتمع 

(1388)کاربری های موجود کاربری ها

درصد سرانه سطح

0 ۰ ۰ پستیدفتر  تاسیسات 
وتجهیزات

26/0 ۳4/1 1۹8۳ مخابرات
04/0 ۲۳/۰ ۳4۷ غسالخانه
03/0 14/۰ ۲۰۵ و منابع آبموتورخانه 
05/0 ۲8/۰ 41۲ سقاخانه

0 ۰ ۰ صدا و سیمادکل 

(1388)کاربری های موجود کاربری ها

درصد سرانه سطح

1/0 ۵۶/۰ 8۳۶ و پارکینگانبار  و حمل 
نقل

0 ۰ ۰ حمل بار و مسافرپایانه 
98/17 1۷/۹۳ 1۳۷1۵۶ معابرشبکه 

0 ۰ ۰ کودکپارک  فضای 
سبز

0 ۰ ۰ سبزفضای 
0 ۰ ۰ الحاقیفضای 

(1388)کاربری های موجود هاکاربری 

درصد سرانه سطح

94/5 ۷۵/۳۰ 4۵۲۷۵ مسیل
0 ۰ ۰ جهانگردی

34/0 ۷۳/1 ۲۵۵۵ کارگاهیصنایع 
0 ۰ ۰ خدماتی-مسکونیآتی توسعه 

05/3 ۷8/1۵ ۲۳۲۵1 باغات
23/23 ۶۳/1۲۰ ۷۷1۳۳ بایراراضی 

2/0 ۰۳/1 1۵۲۷ دامداری
43/2 ۶/1۲ 18۵4۷ گورستان

0 ۰ ۰ قانونی راهحریم 
0 ۰ ۰ دکل برقحریم 

کیفیت کاربری
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کاربری مسکونی

اسکلت بتنی ، نما سیمانی                                                 –1
نمای خارجی سنگ و آجر ، نمای ساختمان سرامیک–۲
نمای خارجی سیمان-۳
اسکلت بنایی و نماسازی با مصالح بوم آورد مانند سنگ و سیمان –4
کامالخانه ای قدیمی که خشتی میباشد دارای دیوارهای قطور و یک خانه –۵

1.....روستایی دارای حیاط ، باغ ، طویله ، انبار و 

۲ ۳ 4 ۵

کاربری تجاری

:مغازه ها

نمای ساختمان سیمان سفید، کف سازی با سیمان و دیوارها گچی–1

(شیرینی فروشی)اسکلت بتنی ، سقف گچ، داخل سرامیک و نما آجری –۲

نما آجری ، کف سازی سیمان و دیوار گچ–۳

نانوایی  که کف آن سرامیک و نما شیشه ای–4

:شرکت تعاونی

موزاییکنمای ساختمان سفالی است ، کف سازی محوطه 

وو داخل آن سرامیک میباشد ، دیوارها نصف سرامیک 

.نصف گچ میباشد و امروزه این ساختمان خالی میباشد و کاربردی ندارد

1 ۲

۳ 4

کاربری آموزشی


:دبیرستان کارآموز

سلفبنا نوساز و اسکلت بتنی  نما سیمانی  دارای خوابگاه 

:دبستان شهید عسکری

اسکلت آجری نما سفال



کاربری مذهبی
:بی بی گوهر

سقف از بیرون .کامل ساخته نشده است .بنا از آهن،آجر،سیمان و سنگ مرمر ساخته شده است: سقاخانه
.    داخل آجری است و کف سازی مرمر استو از سیمانی 

سنگنما آجری، سقف از داخل سیمان سفید ، دیوارها تا نیمه : بی بی گوهر

استمرمر و بقیه سیمان سفید، کف سنگ مرمر 

سقف طاق ضربی ، ، نما سفال ، کف سیمان: امور فرهنگی

بنایی و دیوارها از داخل سیمانیمصالح 

:مسجد امام خمینی

ت قسمبنا نیمه ساز است و اسکلت آن بتنی میباشد نمای فعلی از آجر و رواق هایی در نما دیده مشود گنبد آن سیمانی است و کتابخانه روستا در 
.زیرزمین همین مسجد بنا شده است

:العباسبیت 

اسکلت فلزی، نما آجری ، داخل از سنگ و گچ استفاده شده است 

اسکلتکنار بیت العباس سقاخانه کف سازی آن موزاییک میباشد و 

فلزی و از سنگ و سفال ساخته شده

:بیت الزهرا 

اسکلت فلزی و سقف آن به صورت سوله مانند است و نما آجری و دیوارهای داخلی 
.با گچ پوشیده شده است و کف سازی آن با موزاییک میباشد این بنا نیمه ساز است

:مهدیه صاحب الزمان

اسکلت آجری و بنا نیمه ساز است

:مسجد جواداالئمه

دیوار حصار مصالح بوم آورد همچون سیمان و سنگ 

نمای مسجد سفال
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:کاربری درمانی

:دندانپزشکی

(حصار فلزی)دیوار حصار اسکلت آجری ، نما از سنگ و آجر و سیمان و فلز

کف محوطه سیمانی است

اسکلت ساختمان بنایی ، کف موزاییک و سنگ و پوشش دیوارها و سقف گچی

.خانه بهداشت جدید در حال ساخت است و اسکلت آن بتنی میباشد

:خانه بهداشت 

نمای بیرونی سیمان سفید ، کف سازی داخل سرامیک و دیوار تا نیمه سرامیک و بقیه گچ

:کاربری تاریخی
:قدیمیحمام 

بعلت جر محل بوده حمام قدیمی که در این میباشد البته سال ساخت ۲8بنا خشتی و آجری و سقف آن گنبدی بنای حمام حدودا 
و امروزه کاربردی ندارد.شده است که قدمت حمام اولیه معلوم نیستساخته حمام این بودن تخریب و سپس 

:مدرسه قدیمی

.ساخته شده از سنگ و آجر که امروزه تخریب شده و کارایی ندارد

:قدیمیبرجهای 

ساخته شده از سنگ و مالت گل و فاقد کارایی

:کاربری ورزشی

ورزشی زمین 

شامل زمین روباز و سالن سرپوشیده میباشد

:کاربری تاسیسات و تجهیزات
:بانک و مخابرات پست 

اسکلت آجری ، کف محوطه سنگ و سیمان ، کرسی و ازاره از سنگ 

کف داخل موزاییک ، کفپوش پالستیکی، دیوار گچی

:مسیل

متری دیواره هایی 1۰به منظور گرفتن سرعت سیالب به فواصل تقریبی 

سانتی متر با سنگ و سیمان ساخته شده است و از ۵۰ارتفاع تقریبی با 

.برای نماسازی مسیر استفاده شده استآجر 
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:اداری
:تعاون اسالمیصندوق 

کاربریاسکلت فلزی و نمای آن سفالی است در گذشته 

.آن صندوق بوده ولی امروزه مالکیت شخصی دارد

:شورای ده

سوله ای که نمای آن سیمانی و داخل دیوارها گچی و کف سرامیک

مجموعه تفریحی

شامل پارک بازی ، رستوران ، نمازخانه و سقاخانه

نقاط ضعف و قوت 
داورانروستای 

:نقاط قوت
وجود مراکز درمانی مناسب همچون درمانگاه ، مرکز بهداشت و دندانپزشکی

تعمیرگاه ، ) وجود مغازه های متعدد جهت رفع نیازهای روزمره مردم روستا و مسافران 
....(موادغذایی ، شیرینی پزی و نانوایی و 

سرسبزی و آب و هوای مناسب روستا جهت گردشگری

( خانه های سنگی و کوچه پس کوچه های تنگ و پیچ در پیچ ) حفظ بافت قدیم روستا 
باشدکه هماهنگ با اقلیم و آداب و رسوم منطقه می 

وجود مکان های تاریخی همانند دو برج قدیمی مربوط به دوره قاجار

وجود غار و کوه های مناسب برای کوهنوردی در روستا 

اعتقادات مذهبی روستا ، روستا را جهت برگزاری مراسم مذهبی به مکانی 
جاذب تبدیل کرده است وجود مکان های مذهبی همچون شفاخانه حضرت 

علی و امام زاده بی بی گوهر و قدمگاه حضرت علی در روستا 
جهت استفاده در کشاورزی( قنات و رودخانه ) وجود منابع آب 

:نقاط ضعف 
عدم وجود مکانی برای امنیت روستا

تعطیلی مدارس به دلیل کمبود ظرفیت در بعضی مقاطع

امکانات توریستی الزم جهت استفاده بازدیدکنندگان همچون رستوران و باغ های نبود 
تفریحی 

و  موادغذایی بومی جهت ارائه به ( قالی)نبود فروشگاه هایی جهت  فروش صنایع دستی 
گردشگران

فقدان امکانات رفاهی عمومی برای مسافران شامل استراحتگاه و سرویس بهداشتی
زمین ورزشی نامناسب و غیرقابل ) نبود امکانات ورزشی مناسب برای استفاده اهالی 

.(استفاده میباشد
نبود امکانات جهت ایاب و ذهاب اهالی و گردشگران 
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نبود عالئم راهنما و نقشه های راهنما جهت معرفی مراکز گردشگری روستا

(نمای سنگی) وسازهای جدید بدون هماهنگی با بافت قدیم روستا ساخت 

عدم پذیرش افراد غیر بومی جهت زندگی و سرمایه گذاری در روستا توسط مردم روستا

عدم وجود کارگاه های مناسب قالی بافی و هنرهای دستی جهت گسترش این حرفه ها 

عدم وجود آبراهه های مناسب د ر روستا جهت جمع آوری مناسب آب باران و جلوگیری از آب گرفتگی معابر

عدم اطالع رسانی و تبلیغ مناسب جهت معرفی جاذبه های روستا به گردشگران

(مدرسه ) کوچ زیاد افراد از روستا به شهر به سبب بال استفاده ماندن بسیاری از بخش های روستا 

عدم وجود امکانات رفاهی و آموزشی مناسب سبب خروج نیروی جوان و فعال روستا  و مهاجرت آنها به شهرهای مجاور شده است 

ساخت و سازهای جدید بدون رعایت قوانین سازه ای مناسب روستا 

منابع

خانه بهداشت روستای داوران

بهیاری روستای داوران

طرح هادی روستای داوران تهیه شده توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان

تحقیقات میدانی
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