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 حوزه نفوذ شهر قروه درجزینبررسي   -2

 
 
 تعداد و نحوه استقرارآبادیها   -3-2

آباديها تركيبي از ده ، مزرعه و مكان است بيشترين نوع آبادي در اغلب مناطق کشور ،  

ها از نوع ده يا قريه است و بقيه آباديها كه در خارج از قلمرو ثبتي دهات قرار دارند بصورت 

در فضاهاي روستائي پراكنده اند . ساير آباديها مكان محسوب ميشوند و  که هستند  یمزارع

فعاليت عمده آنها مربوط به معادن ، كارخانه ها ، قهوه خانه و ساير فعاليتهاي غيركشاورزي 

در اين گزارش محدوده حوزه نفوذ قروه در جزين محدوده بخش  قروه در جزين است  است .

 5روستاي داراي سكنه بوده است . 24،  5731ل در ساآن  تعداد روستاهاي که 

چنين داراي يك شهر است . در محدوده موردمطالعه جامعه  بخش قروه درجزين هم  

روستا ،  52خالي از سكنه بخش قروه اباديهای  عشيره اي سكني ندارند در همين سال تعداد 

 31ديهاي خالي از سكنه مزرعه و مكان گزارش شده اند . نسبت روستاهاي داراي سكنه به آبا

خالي از سكنه 4روستاهاي گل تپه ، دمورچي عليا و زهتران  5735در سال  ولی  درصد ميباشد

 شده اند وشركت سهامي زراعي درجزين بعنوان يك مركز جمعيتي منظور شده است .

از  مقايسه شهرستاني اطالعات الگوهاي زيستي نشان ميدهد تعداد آباديهاي داراي سكنه و خالي

روستا است كه نسبت روستاي داراي سكنه به خالي  75و  571سكنه شهرستان رزن به ترتيب 

درصد بوده است .  31درصد است اين نسبت در محدوده بخش قروه درجزين  3/31از سكنه 

 شهر وجود دارد و جامعه عشايري در منطقه موجود نيست . 7در شهرستان رزن تعداد 

 اراي سكنه و خالي از سكنه بخش قروه درجزین و شهرستان رزن: تعداد روستا د202جدول 

تعداد  شرح

 شهر

تعداد آبادي 

داراي 

 سكنه

 تعداد آبادي

خالي از  

 سكنه

نسبت آبادي داراي سكنه به خالي 

 از سكنه

 ) درصد (

 3/31 75 571 7 شهرستان رزن

                                                 
  

–  
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 31 52 24 5 بخشقروه درجزين

 قروه  وضع ارتباطات بین آبادیها و شهر  -4-2

 راههاي موجود در بخش قروه درجزين به انواع زيرقابل تقسيم ميباشند: 

 راه فرعي آسفالته 

 آسفالته –راه روستايي  

 راه شوسه 

 راه خاكي 

 اين راهها براساس عملكردي كه در منطقه دارند به سه گروه قابل تقسيم ميباشند : 

 دمات رساني منطقه با بيرون از آن : با عملكرد ارتباطي بين مراكز اصلي خ راههاي درجه يك

 : با عملكرد ارتباطي بين مراكز خدماتي درون منطقه اي راههاي درجه دو

 : با عملكرد دسترسي بين روستاهاي منطقه راههاي درجه سه

راههاي درجه يك كه از سمت غرب و جنوب منطقه وارد منطقه ميشدند موجب ارتباط  

ن و همدان ساوه ميگردد و شهرهاي رزن و قهاوند را به قزوي –منطقه با جاده اصلي همدان 

شهرمركزي اصلي منطقه ) قروه درجزين ( متصل ميكند .طول اين راهها در داخل منطقه قريب 

كيلومتر است كه روستاهاي درجزين ، نظام آباد ، كاج ، شاهنجرين ، سوزن را با   1/47به 

 نفر تحت پوشش قرار مي دهند .  51512جمعيت 

اههاي درجه دو كه عامل ارتباط روستاهاي اصلي و عمده منطقه به مركز بخش ميشود ر 

كيلومتر است كه روستاهاي منوچهر ، عين آباد ، شوند ، كرفس ، وسمق ، پشتجين  7/15بطول 

نفر  50515، نير ، سايان ، بهكندان ، پيله كان ، جاورسجين ، سنقرآباد ، عمان را با جمعيت 

 م خود دارد .تحت پوشش مستقي

كيلومتر  2/30راههاي درجه سه كه بين روستاهاي منطقه دسترسي ايجاد ميكند بطول  

 نفر تحت پوشش مستقيم خود دارند . 5325روستاي باقيمانده را با جمعيت  43است و 

 : طبقه بندي راهها و جمعیت تحت پوشش202جدول 

 جمعیت تحت پوشش روستاي تحت پوشش مسافت راهها

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تركیلوم 
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 5/43 51512 5/55 1 3/57 1/47 درجه يك

 57/17 50515 0/43 57 7/77 7/15 درجه دو

 35/53 5325 51 43 0/14 7/30 درجه سه

 511 71015 511 21 511 5/550 جمع

 5731سازمان نقشه برداري  41111/5ماخذ : نقشه 

 5731ماخذ : آمار جمعيتي سال 

 

 زیربنایي ، خدمات رفاهي و تجهییزات تاسیسات  وضع -5-2

بررسي نحوه پراكندگي تاسيسات زيربنايي در نقاط روستايي محدوده بخش قروه درجزين 

روستا  73روستا داراي آب لوله كشي ،  43روستاي داراي سكنه  24نشان ميدهد كه از مجموع 

اهاي رازين ، تموزان ، سنگ روستا داراي دفتر مخابراتي ميباشند .روست 75داراي برق و 

 گران كوه ، ناكين ، سيلك ، پيله كان  پيربك، والشجرد ، نوده و سيلك فاقد آب لوله كشي ميباشند .

روستا داراي مدرسه ابتدايي  73خدمات آموزشي در محدوده موردمطالعه نشان ميدهد تعداد 

اراي مدرسه راهنمايي پسرانه ، روستا د 55روستا داراي مدرسه ابتدايي دخترانه ،  52پسرانه ، 

روستا داراي دبيرستان پسرانه و يك روستا  7روستا داراي مدرسه راهنمايي دخترانه ،  55

 داراي دبيرستان دخترانه است .

روستا داراي حمام عمومي ميباشند تعداد  77خدمات بهداشتي شامل حمام ميباشد كه تعداد  

 روستا داراي مركز بهداشت و درمان است . 4اد روستا نيز داراي خانه بهداشت و تعد 45

 موقعیت و خصوصیات  مناطق و آثار باستانی   -6-2

مورد تپه ها و بناهاي  74بر اساس فهرست اداره كل ميراث فرهنگي استان همدان تعداد 

حمام 7تاريخي دربخش قروه درجزين وجود داردكه از اين تعداد يك مسجد در روستاي درجزين ،

اي درجزين ، نظام آباد وگل تپه ، دوامامزاده درروستاهاي كرفس و درجزين قرار دارد در روست

 تپه تاريخي نيز درسطح روستاهاي منطقه پراكنده اند.  45و تعداد 

 خصوصیات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی   -7-2

روستاهاي بخش قروه درجزين در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي از همگوني و  

برخوردار ميباشند.  زبان تركي در بين روستاهاي محدوده موردمطالعه بعنوان زبان  يكنواختي
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رايج است ولي همانند ساير مناطق كشور زبان فارسي نيز در بين آنها رواج دارد و در محدوده 

  5شهرستان رزن نيز اين نظام گويشي برقرار است .

ه درجزين اسالم است ومذهب روستاها و شهر موجود در بخش قرو مردم ساکن در  دين 

آنها شيعه ميباشد . مردمان ساكن در منطقه موردمطالعه از اقوام ترك ميباشند طبق اظهارات 

اهالي منطقه روستاي درجزين بعنوان پايتخت ييالقي مادها مورد استفاده قرار گرفته است . با 

ود در محدوده توجه به يكنواختي موجود در ساختار فرهنگي و اجتماعي روستاها موج

موردمطالعه اختالفات عمده اي در بين آنها مشاهده نشده است و اختالفاتي اگر باشد عمدتا" بر 

 .سر اراضي كشاورزي است

بين روستاي سوزن از بخش قروه درجزين و روستاي حسام آباد از  5735در سال   

شد . اختالفات بقيه  توابع بخش فامنين اختالفاتي بوجود آمد كه منجر به درگيري بين آنها

روستا با روستاهاي همجوار  1روستاها بدين شدت نميباشد براساس اطالعات ميداني تعداد 

اختالفاتي دارند كه عبارتند از روستاي سليلگ با روستاي كله سر از توابع بخش فامنين ، 

شوند با روستاي سنقرآباد و جاورسجين ،روستاي سنگران كوه با روستاي عين آباد ، روستاي 

روستاي عمان ، روستاي قراقيه با روستاي شورنگل بغير از موارد مذكور ناسازگاري ديگري 

 بين روستاهاي منطقه مشاهده نشده است

 مشخصات جمعیتی  -8-2

خانوار  50330نفر و  513110برابر  5711تعداد كل جمعيت شهرستان رزن در سال  

نفر و  72731ستايي بخش قروه درجزين برابر بوده و در همين مقطع زماني تعداد جمعيت رو

نفر بوده است . بعبارت ديگر مقايسه جمعيتي اين سال نشان ميدهد كه  1111شهر قروه داراي 

 درصد جمعيت روستايي شهرستان در بخش قروه درجزين مستقر بوده اند. 3/71

زن در همين سال سهم جمعيت شهري بخش موردمطالعه از جمعيت شهري شهرستان ر 

درصد بوده است .بررسيها درخصوص بعدخانوار نشان ميدهد كه در جامعه روستايي  3/21

نفر بوده است . در  5/1نفر و در جامعه شهري  2/1،  5711منطقه موردمطالعه در سال 

 نفر را نشان ميدهد . 2/1صورتيكه بعد خانوار در كل شهرستان رزن 

                                                 
 1 
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ي و روستايي بخش قروه درجزين مجموع جمعيت شهر 5751برابر سرشماري سال  

درصد از جمعيت  73خانوار بوده است اين آمارگوياي اينست كه  2315نفر در قالب  70241

شهرستان در اين بخش ساكن بوده اند .نرخ رشد جمعيت روستايي بخش قروه درجزين در بين 

 رابر قرار دارد .سالهاي نرخ رشد ياد شده در مقايسه با نرخ رشد شهرستاني در سطحي تقريبا" ب

نفر در سال  71015نفر به  5751نفر در سال  21717جمعيت منطقه موردمطالعه از  

نفر بطور مطلق از تعداد كل جمعيت ده سال قبل  2214كاهش پيدا كرده ، بدين ترتيب  5731

درصد بوده  51/5برابر  5731-5751كاسته شده است . نرخ رشد جمعيت در فاصله سالهاي 

سبت به نرخ رشد دوره قبل كسر شده است . بعد خانوار در سطح منطقه موردمطالعه است كه ن

كاهش يافته كه متناظر شهرستاني آن در  5731نفر در سال  4/1به  5751در سال  3/1از 

برابر  5731نفر بوده است جمعيت شهري منطقه در سال  4/1و  0/1سالهاي ياد شده به ترتيب 

نفر ميباشد . كه نرخ رشد جمعيت آن  5313برابر  5751م براي سال نفر بوده كه اين رق 3341

نفر  1/2به  5751نفر در سال  2/1درصد است و بعد خانوار نيز از  2/5در فاصله اين سالهـا 

كاهش پيدا كرده است . ارقام متناظر شهرستاني به ترتيب نرخ رشد  5731در خانوار براي سال 

 نفر بوده است . 3/2و  2/1درصد و بعد خانوار  3/4

 تعداد و تحوالت جمعیت :

نفر  0/2نفر با بعد خانوار  40371برابر  5721ل سا جمعيت محدوده موردمطالعه در

رسيده است . روند رشد جمعيت  5/1نفر و بعد خانوار در  72104به  5711بوده كه در سال 

نفر با بعد خانوار  70153 ادامه يافته ، بطوريكه جمعيت محدوده موردمطالعه به 5751تا سال 

 71015نفر رسيد از اين سال به بعد روند تحوالت نزولي است بگونه اي كه جمعيت آن به  3/1

براساس پرسشنامه هاي آماري به  5735نفر رسيده است در سال  4/1نفر و بعد خانوار 

   .نفر رسيده است  0/2نفر با بعد خانوار  75357

 مهاجرت :

ت منطقه موردمطالعه نشان از مهاجرت شديد از روستاها و تخليه بررسي نرخ رشد جمي

روستاهاي گل تپه ، دمورچي عليا و زهتران خالي از سكنه  5731جمعيتي آنها دارد . در سال 

اين روستاها داراي سكنه گزارش شده اند . مقصد اصلي  5751بوده اند در حالي كه در سال 



پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینهرسازی ش  
www.shahrsazionline.com 

 

پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینهرسازی ش  
www.shahrsazionline.com 

- 6 - 

هران ، ساوه ، قم و شهريار بوده اند كه با انگيزه اصلي مهاجرين در روستاهاي منطقه شهرهاي ت

 كسب درآمد بيشتر و همچنين دسترسي به امكانات زيربنايي و رفاهي بوده است .

برخي از ساكنين بصورت بنه كن از روستا مهاجرت كرده و برخي ديگر اراضي كشاورزي را 

خود را در زمان كشت ، كاشته و  به اجاره داده اند در ميان مهاجران كساني هستند كه اراضي

 در زمان برداشت به روستاي خود مراجعه و محصول خود را برداشت ميكنند .

از ديگر شقوق مهاجرت ، مهاجرتهاي فصلي است كه بيشتر جوانان مهاجرتي از اين نوع دارند 

ميشود . اين نوع مهاجرت معموال" زماني كه كار كشاورزي در منطقه باتمام رسيده باشد انجام 

 شهر تهران مقصد اصلي اين نوع مهاجرين است .

 تركیب سني و جنسي جمعیت :

تعداد  5731نفر جمعيــت روستايي بخش قروه درجزين در سال  71015از مجموع 

درصد ( زن بوده اند كـــه نسبت  3/11نفر )  53454درصد ( و  7/20نفر مرد )  53370

نسبت كه در حالت متعارف خود تعداد مردان نسبت به درصد را نشان ميدهد . اين  2/03جنسي 

زنان را  بيشتر نشان ميدهد خارج است و ميتواند بيانگر مهاجرتهاي كاري مردان و بخصوص 

 جوانان ذكور باشد .

نفر و در دهستان  57155تعداد جمعيت شش ساله و باالتر روستاها در دهستان درجزين سفلي 

 4/35نفر را بدست ميدهد بعبارت ديگر  71031ه براي بخش نفر بوده ك 53250درجزين عليا 

نفر  45540ساله سن دارند . تعداد افراد باالتر از ده سال نيز  5درصد كل جمعيت باالي 

( درصد جمعيت  5/31)  5731درصد مجموع جمعيت ميباشد . در سال  3/13معـــادل 

 ساله و بيشتر بوده اند . 5شهرستان رزن 

 گروه بندي جمعیتي روستاها :

روستاي  24بخش قروه درجزين داراي  5731براساس سرشماري نفوس و مسكن سال  

درصد جمعيت  0/55داراي سكنه بوده است كه براساس تقسيمات وگروه بندي جمعيتي خانوارها 

ر خانوا 211درصد در روستاهاي باالي  1/0خانوار قرار دارند و  41در آباديهاي كمتر از 

درصد در  3/71روستا برابر  51زندگي ميكنند .توزيع آباديها نشان ميدهد در حالي كه 

 411تا  211و  511تا  411خانواري سكونت دارند گروه هاي  511تا  41روستاهاي 

 درصد آباديها را درخود جاي داده اند . 0/71و  0/55خانواري به ترتيـــب 
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 طبقات جمعیتي: تعداد آبادیها به تفكیك   203جدول 

طبقات 

 جمعيتي

 ) نفر (

5-

22 

41-

20 

11-

00 

511-

420 

200-

411 

000-

11 

4200-

5111 

2000-

4111 

و  1111

 بيشتر

تعداد 

 روستا

4 1 4 55 3 2 57 4 1 

 1 3/2 0/71 1/0 50 4/45 3/2 1 3/2 درصد
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طبقات 
 جمعيتي

 ( ) نفر

2-

5 

0-1 50-

51 

20-

41 

00-

11 

500-

511 

200-

411 

000-

111 

و 5111

 بيشتر

 1 4 57 7 3 55 5 7 5 تعداد روستا

 1 3/2 0/71 5/3 50 4/45 2/4 5/3 2/4 درصد

 

 : گروه بندي جمعیتي روستاها براساس خانوارها 205جدول

 41كمتر از  سالها

 خانوار

511-41  

 خانوار

411-511  

 خانوار

211-411  

 خانوار

بيشتر از 

 خانوار 211

 جمع

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 

5711 7 3/5 77 7/14 1 2/55 0 2/41 2 5/0 22 511 

5751 1 7/55 50 4/27 1 2/55 55 41 2 5/0 22 511 

5731 1 0/55 51 3/71 1 0/55 57 1/71 2 1/0 24 511 

 / مركز آمار ايران  5731،  5751،  5711يهاي سالهاي ماخذ : سرشمار

 اقتصاديخصوصیات   -9-2

درصد (  3/32نفر )  45533نشان ميدهد كه تعداد  5731بررسي نتايج سرشماري سال 

 7/74جمعيت مناطق روستايي بخش قروه درجزين ده ساله و بيشتر ميباشند كه از اين تعداد 
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ميباشند از مجموع جمعيت شاغل براساس نمونه گيري انجام نفر ( درسن فعاليت  3541درصد ) 

درصد در بخش خدمات و  5درصد در بخش صنعت ،  5درصد در بخش كشاورزي ،  35شده 

 5731درصد در بخش صنايع دستي مشغول بكار بوده اند . بررسي نتايج سرشماري سال  3

ر هستند كه از اين تعداد درصد جمعيت شهرستان رزن ده ساله و بيشت 3/34نشان ميدهد كه 

درصد  7/11نفر جمعيت شاغل اين شهرستان  43431درصد فعال بوده اند و از مجموع 7/74

درصد در بخش صنعت ، معدن و  1/47درصد در بخش خدمات و  4/45در بخش كشاورزي ، 

 ساختمان و انرژي فعاليت داشته اند .

 وضعیت اشتغال و بیكاري

تعداد جمعيت نقاط روستايي بخش قروه  5731ن سال براساس سرشماري نفوس و مسك

نفر  3132درصد ( جمعيت فعال ،  77نفر )   3343نفر است كه ازاين تعداد  71015درجزين 

درصد ( جمعيت بيكار بوده اند . براين  35/5نفر )  517درصد ( جمعيت شاغل و  21/44) 

درصد ميباشد .  23/3خ بيكاري درصد و نر 14/04اساس نرخ اشتغال در محدوده موردمطالعه 

 53/5بدين ترتيب نرخ بيكاري در نقاط روستايي بخش قروه درجزين نسبت به شهرستان رزن 

درصد بيشتر است براساس تعداد جمعيت كل محدوده نقاط روستايي بخش و تعداد شاغلين ان 

ان برابر نفر است كه اين نسبت براي كل شهرست 21/2بارتكفل در كل مناطق روستايي بخش 

 نفر ميباشد . 17/2

 : وضعیت اشتغال و بیكاري 206جدول

 نقاط روستایي قروه درجزین شهرستان رزن شرح

 71015 547301 جمعيت

 45533 30057 ساله و بيشتر 51جمعيت 

 3343 40113 جمعيت فعال

 3132 43431 جمعيت شاغل

 517 5373 جمعيت بيكار

 درصد 17/04 درصد 3/07 نرخ اشتغال

 درصد 23/3 درصد 7/5 نرخ بيكاري
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 نفر 21/2 نفر 12/2 بارتكفل

 

 محدوده حوزه نفوذ بخش كشاورزي در 

براســـاس آمارهاي موجود ميزان كلي اراضــي روستاهاي بخش قروه درجزين بالغ بر 

درصد (  13/51كيلومترمربع اراضي )  33/435كيلومترمربع است كه از اين مقدار  70/233

درصد ( اراضي آبي است مساحــت كــل محــدوده  07/70كيلومترمربع )  54/501ديــم و 

درصد از اراضي بخش را  5/15مترمربع است كه براين اساس  324بخــش قروه درجزين 

 اراضي كشاورزي روستاها تشكيل ميدهد . 

 21اطالعات ارائه شده سازمان جهادكشاورزي شهرستان رزن نشان ميدهد از مجموع  

روستا فاقد اراضي ديمي و  5بخش قروه درجزين  5735تاي داراي  آمار موجود در سال روس

 روستا نيز فاقد اراضي آبي بوده اند . 5

انواع محصوالت كشاورزي روستاهاي منطقه شامل گندم ، جو و يونجه و چغندرقند و  

اراضي تحت  ساير محصوالت ) مانند سيب زميني ، پياز و هندوانه و ... ( است از مجموع

درصد زير كشت گندم ديم ،  71/43درصد زير كشت گندم آبي ،  74/55كشت اين محصوالت 

درصد زير كشت  13/1درصد زير كشت يونجه و  22/40درصد زير كشت جو ،  10/3

 11/41درصد اراضي را بخود اختصاص داده اند حدود  3/4چغندرقند و ساير محصوالت 

درصد نيز محصوالت باغي را  7/5صورت آيش بوده اند و درصد از اراضي روستاها نيز ب

 تشكيل داده اند .

محصوالت باغي روستاهاي منطقه عمدتا" شامل انگور ، گردو ، بادام و سيب درختي  

 هكتار كاشت ميگردد. 714است كه انگور در 

ميزان توليد محصوالت ساالنه در روستاهاي منطقه نشان ميدهد كه ميزان توليد گندم  

تن ميباشد . ميزان  2512تن و ساير محصوالت  1345تن ، يونجه  1133تن ، جو  42535

تن  1/1و يونجه  57/7، جو  54/1،گندم ديم  77/4عملكرد در هكتار براي محصول گندم آبي 

 در هكتار بوده است .  

 منابع آب روستاها :
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، رودخانه ، چاه انواع منابع تامين آب روستاها جهت كشاورزي شامل قنات ، چشمه 

درصد سهم  15/72و  05/71،  77/2،  23/51،  53/51دستي و چاه عميق است كه به ترتيب 

 هركدام از منابع آبي در مناطق روستايي بخش قروه درجزين ميباشد.

 ازنظر توزيع منابع آبي در بين روستاهايي محدوده موردمطالعه ميتوان موارد زير را بيان كرد :

روستاي ) كرفس ، سايان ،  1ز كل چاههاي عميق روستاهاي محدوده در درصد ا 1/32 -

 مزرعه صارم ، شوند و حكان ( قرار دارند .  

 روستاي منطقه فاقد چاههاي عميق و نيمه عميق است . 75 -

رشته قناتهاي موجود عمدتا" در روستاهاي بهكندان ، سايان ، درجزين ، شوند ، گل تپه وجود  -

 دارند .

 روستاي منطقه موجود است . 53ه در چشم -

 روستاي منطقه از رودخانه جهت تامين آب موردنياز استفاده ميكنند. 54 -

 درصد كل منابع آبي مربوط به چاه دستي در روستاهاي مزرعه گيو دره ، سنقرآباد ميباشد. 75 -

ستا ازرودخانه رو 54روستا داراي چشمه ،  53روستا داراي منابع آبي قنات ،  74بطور كلي  -

 روستا از چاه عميق جهت مصارف مختلف استفاده ميكنند .    52روستا چاه دستي و  45ها ، 

 

 : روستاهاي دراي منابع آبي و فاقد منابع آبي 207جدول

چاه  رودخانه چشمه قنات انواع منابع آبي

 دستي

 چاه عمیق

تعداد روستاي داراي 

 منابع آب

74 53 54 45 52 

ي فاقد منابع تعداد روستا

 آبي

57 43 77 42 75 

 21 21 21 21 21 جمع روستاها

 5735ماخذ : جهادكشاورزي شهرستان رزن 
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بطور كلي براساس پرسشنامه هاي خانوار روستايي موجود منابع آبي موجود روستاها  

به درحداقل  موردنياز ميباشد و اكثرا"  تامين كننده نيازهاي كشاورزي جهت تبديل اراضي ديم 

 آبي نميباشد 

بررسي وضعيت بازار مصرف توليدات زراعي در محدوده موردمطالعه نشان ميدهد كه  

درصد ( تعاوني روستاهاي موجود در روستاها است و مابقي  33بازار عمده گندم آبي و ديم )

بصورت خودمصرفي است . محصوالت جو و يونجه توليدي در منطقه عمدتا" براي 

ام است ومقدار اندكي نيز به بازارهاي مصرف و تعاوني روستا عرضه خودمصرفي و مصرف د

ميگردد . عمده محصوالت باغي روستاهاي محدوده نيز براي بازارهاي داخلي و مصرف خودي 

 است و در بازارهاي روستاهاي همجوار عرضه و مبادله ميگردد.

وجود روستا مشخص از تعداد وانواع دامهاي م 5735در بررسيهاي بعمل آمده در سال   

درصد گاو  3/3درصد بز وگوسفند ،  4/33راس انواع دامها شامل  570311گرديده تعداد 

درصد ماكيان در منطقه موجود است كه بيشتر براي مصارف داخلي و بخشي  5/51وگوساله و 

 نيز براي كشتار و فروش به بازارهاي شهري اطراف منطقه برده ميشوند .

 بخش صنعت 

يع دستي در روستاهاي بخش قروه درجزين شامل قالي بافي ، گليم بافي و انواع صنا

انواع ديگر صنايع دستي مانند گلدوزي ، خياطي و كشبافي و قاب سازي است . قالي بافي وگليم 

دار قالي موجود در  5113بافي صنعت غالب در زمينه صنايع دستي است بطوريكه از مجموع 

مورد  441درصد گليم بافي است تعداد  21/54ي بافي و درصد قال 11/33روستاهاي بخش 

 انواع صنايع دستي ديگر نيز در روستاهاي منطقه موجود است .

توليدات صنعتي روستاهاي منطقه شامل دامداري صنعتي ، مرغداري صنعتي و  

واحدصنعتي مرغداري  75واحد دامدراي صنعتي ،  7كارگاههاي توليدي ميباشند بطوريكه تعداد 

واحد كارگاهي در روستاها وجود دارد كه  2ر روستاهاي بخش موجود است همچنين تعداد د

 شامل موزائيك سازي ، نجاري وتعميرگاه ميباشد .

در مناطق روستايي دوكارخانه مهم و بزرگ وجود دارد كه شامل كارخانه سيمان  

ن موجود در منطقه كه هگمتان وكارخانه آسفالت سازي است كه كارخانه سيمان هگمتان از معاد
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شامل دو معدن بزرگ است تغذيه ميكنند ساير معادن منطقه كه گزارش شده شامل آهك ، مس و 

 طال است كه چندان بزرگ و مهم نميباشند.

 بخش خدمات 

بررسي بخش خدمات در نقاط روستايي بخش قروه درجزين نشان ميدهد كه انواع خدمات 

، حمل و نقل و خدمات عمومي است و در مجموع سهم شامل خريد و فروش ) خرده فروشي ( 

 مهمي از اقتصاد نقاط روستايي را شامل نميگردد .

بيشترين انواع خدمات مذكور در روستاهاي وسمق ، كرفس ، كاج، نظام آباد و بهكندان  

روستا در بخش خدمات فعاليت  53روستاي مطالعه شده تنها  21متمركز شده است از مجموع 

 روستا فاقد فعاليت هاي خدماتي بوده اند . 43داشته و 

 نحوه كاربري اراضي 

كيلومترمربع است كه عمدتا" شامل اراضي  324مساحت مجموع اراضي بخش بالغ بر 

كيلومتر را اراضي آبي  554كيلومترمربع را اراضي ديمي و  753آبي و ديم ميگردد بطوريكه 

ل مساحت بخش را شامل ميگردد اين اراضي درصد ك 3/27تشكيل ميدهد . اين اراضي در كل 

در بخش مياني و جنوبي محدوده مورد مطالعه متمركز شده اند اراضي كوهستاني با شيب زياد 

كيلومترمربع وسعت دارند . ساير كاربريها به نسبت  455كه در شمال بخش قرار دارند حدود 

 ) نقشه شماره ( هاي بسيار كمتري است كه در جدول شماره    آورده شده است .

 

 بخش قروه درجزیندر  اراضی : انواع كاربري  208جدول 

 سطح تعداد كاربریها ردیف
 ) كیلومترمربع( 

 درصد

 72/23 33/398 - اراضي ديم 5

 32/44 33/292 - اراضي آبي 4

 75/43 75/473 - كوهها 7

 43/1 7/4 4 معادن 2

 17/1 1/2 21 سطوح روستايي 1

 55/1 03/1 5 سطوح شهري 5

 17/1 71/1 4 سطوح آبي 3

 5/1 0/1 - راههاي اصلي 3

 15/1 55/1 4 باند هواپيمايي سم پاشي 0
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 40/1 1/4 - راههاي فرعي 51

 54/1 14/5 4 سطوح صنعتي بزرگ 55

 200 842  جمــــع

 5731سال  41111/5ماخذ : نقشه  

*** 


