
 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 تعداد و نحوه استقرار آبادي ها در حوزه نفوذ شهر قروه -3-2

 :)غیر مستقیم( الف( حوزه نفوذ عام

هاي جفرافيايي ومحيط طبيعي به حوزه نفووز اوا  وزه نفوذ شهر قروه به لحاظ ويژگيدر بررسي ح

ه شامل دو دهستان بو ش.اين بخاسري بخش درجزين است اشاره گرديدو سياسي كه شامل محدوده سر

جزين در قسوتت ميواني دهسوتان درجوزين سوفلي كوه  در شهر قروه درين سفلي و اليا است. نا  درجز

محدوده غربي بخش قرار دارد واقع است و به هتين جهت كليه روستاهاي اين دهستان با فاصله انودكي 

ت شورقي . دهستان درجزين اليا در قسوتبه شهر قروه درجزين دسترسي دارندكيلومتر  5تا  2در حدود 

، بقيوه از شوهر قع در نزديكي دهسوتان درجوزين سوفليبخش واقع است و به جز چند فقره روستاهاي وا

 .نفوذ مستقيم اين شهر قرار ندارندقروه درجزين فاصله زيادي داشته و در شتول حوزه 

 6555فقوره روسوتا و ابوادي مسوكوني اسوت كوه در سرشوتاري  61دهستان درجزين سفلي شامل 

نفر بالغ گرديوده اسوت. بعود از  61811افزايش يافته و به  6515نفر سكنه بوده كه تا سال  65656داراي 

 61155شتار سكنه اين دهستان به  6535ان كاهش جتعيت دراين دهستان پديد امده و در سرشتاري 

 مهواجر  اغلوج جوانوان و ،الت ايون تقليولنفر تقليل يافته است.  65121به  6585نفر و در سرشتاري 

سوتاي زادگواه دوود را رواطراف است كه براي كوار و فعاليوت نيروي كار از اين روستاها به شهر هاي 

 :سازددهستان نتايان مي سطح حوال  را درت اين 25-6جدول اند. ترك گفته
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 6555-85تحوال  جتعيت دهستان درجزين سفلي  :25-6جدول 

 رديف
 نا  ابادي

 6585رشتاريس هاي گذشتهجتعيت درسرشتاري

 جتعيت دانوار 6555 6515 6535 

 2632 690 2262 2825 2352 درجزين 1

 1936 480 6312 2685 2113 اتان 2

 1729 446 6366 2182 2111 نير 3

 1408 362 6561 6522 6115 بادانظا   4

 1092 273 6632 6561 6525 پشتجين 5

 1010 241 6626 6225 6515 بهكندان 6

 966 222 6223 6555 6522 سايان 7

 930 182 122 352 322 حكان 8

 814 181 111 836 816 مزراه گيودره 9

 298 67 225 525 226 كتندان 10

 263 52 513 222 221 سيلك 11

 189 45 513 222 221 اداباحتد 12

 158 30 513 525 216 زاكان 13

 92 25 222 553 612 رازين 14

 79 20 281 285 681 دولوجردين باال 15

 24 6 633 622 622 نوده 16

 65121 5522 65656 61811 65155 جتع دهستان

 سرشتاري هاي اتومي ،مركز امارايران مادذ:

 

فقره روسوتا و  51درجزين واقع است. اين دهستان شامل قروه دهستان درجزين اليا در شرق بخش 

انودكي افوزايش  6515سكنه بوده و تا سال نفر  62382داراي  6555ابادي است كه در سرشتاري سال 

هاي بعد رونود كاهشوي جتعيوت پديود اموده و در ولي در سال، نفر بالغ گرديده است 22321يافته و به

نفور تقليول  68163بوه  6585نفور و در سرشوتاري  21515جتعيت اين دهستان معوادل  6515سرشتاري 

 يافته است.
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 6555-85ن اليا  تحوال  جتعيت دهستان درجزي:25-2جدول 

 نا  ابادي رديف
 6585سرشتاري هاي گذشتهسرشتاري جتعيت در

 جتعيت دانوار 6555 6515 6535

 2126 256 5633 5252 2221 كرفس 6

 2553 511 2211 2182 2521 چانگرين 2

 6555 222 2632 2251 2155 سوزن 5

 6216 525 6513 6862 6211 اين اباد 2

 6255 222 6121 6225 6212 سنقراباد 5

 6662 222 6285 6515 6521 كاج 1

 6158 251 6226 6515 6212 وستق 3

 238 252 6558 6152 6288 شوند 8

  1 1 1 635 316ادابشريف  2

 122 661 525 168 115 منوچهر 61

 516 655 113 328 358 شنجور 66

 522 52 522 222 531 مزراه صار  62

 281 12 212 532 532 قراقيه 65

 285 12 551 316 281 ركين 62

 222 51 286 522 522 ناكين 65

 262 6 1 1 1 كاردانه سيتان 61

 215 11 633 211 222 سنگ گران كوه 63

 211 22 211 518 525 تتوزان 68

 622 51 651 268 221 جاورسجين 62

 82 68 226 612 622 پليكان 21

 83 21 261 251 623 والشجرد 26

 31 65 561 625 625 مسينك 22

 58 61 665 662 615 پيربگ 25

  51 32 651 8 51زهتران 22

 22 65 221 222 622 سليلك 25

  25 13 86 5 25گل تپه 21

                                                           
 گل تتپه، زهتران، شريف اباد و  دمورچي اليا دالي از سكنه شناسايي شدند. هاي مركز امار استان هتدان، روستاي ينگچه كرفس، بر دالف داده 
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 6555-85ن اليا  تحوال  جتعيت دهستان درجزي:25-2جدول 

 نا  ابادي رديف
 6585سرشتاري هاي گذشتهسرشتاري جتعيت در

 جتعيت دانوار 6555 6515 6535

  61 635 552 5 61دمورچي اليا1 23

  58 52 56 2 65ينگجه كرفس 28

 1 1 211 82 1 مزراه گچيلو 22

 1 1 22 22 1 شورتگل 51

 68163 2253 62382 22321 21515 ستانجتع ده

 سرشتاري هاي اتومي ،مركز امارايران:  دذأم

 :(مستقیمخاص ) ب( حوزه نفوذ

فقوره  21جوزين مستقيم شهر قوروه دراشاره گرديد كه مجتوع مناطق مسكوني واقع در حوزه نفوذ 

كن در ايون اباديهوا است كه در دو دهستان درجزين سفلي و اليوا اسوتقرار دارنود . جتعيوت سوا روستا

 .ش شده استنفر گزار 62252در مجتوع معادل  6585مطابق اسناد سرشتاري اتومي 

جزين نيز مانند بخش قروه درجوزين رونود كاهشوي اي حوزه نفوذ مستقيم شهر قروه درهباديادر 

تا  هزار نفر بود 2/22بالغ بر  6515جتعيت موجود است و شتار جتعيت اين محدوده كه در سرشتاري 

هاي كاهشوي . رونودهوزار نفور تقليول يافتوه اسوت 2/62بوه  6585هزار نفر و تا سال  5/22به  6535سال 

كار موجود دراين محدوده  يجتعيت در حوزه نفوذ به الت كتبود امكانا  شغلي براي جوانان و نيرو

 سازد.مهاجر  به ساير مناطق ناگزير مي است كه انان را به

در حوزه نفوذ مستقيم شوهر قوروه هاي واقع   جتعيتي روستاها و اباديو تحوالجدول زير اسامي 

 :دهدنشان مي  6585تا  6555هاي د سرشتارياجزين را برحسج سلسله مراتج جتعيتي بر مبناي اسندر
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 6555-85تحوال  جتعيت  ابادي هاي حوزه نفوذ مستقيم شهر قروه درجزين : 25 -5جدول 

 6555 6515 6535 6585 نا  ابادي رديف

 513 222 221 682 اداباحتد 6

 6626 6225 6515 6161 بهكندان 2

 6632 6561 6525 6122 پشتجين 5

 226 612 622 82 پيله كان 2

 286 522 522 222 تاكين 5

 651 268 221 622 جاورسين 1

 122 352 322 251 حكان 3

 2262 2825 2352 2152 درجزين 8

 281 285 681 32 دولوجردين باال 2

 222 553 612 22 رازين 61

 513 525 216 658 زاكان 66

 6223 6555 6522 211 سايان 62

 513 222 221 215 سيلك 65

 113 328 358 516 شنجور 62

 6558 6152 6288 238 شوند 65

 6312 2685 2113 6251 اتان 61

 6513 6862 6211 6261 اين اباد 63

 212 532 532 281 قراقيه 68

 1 1 1 262 كاردانه سيتان 62

 225 525 226 228 كتندان 21

 111 836 816 862 مزراه گيودره 26

 525 168 115 122 منوچهر 22

 6561 6522 6115 6218 بادانظا   25

 633 622 622 22 نوده 22

 6366 2185 2111 6322 نير 25
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 6555-85تحوال  جتعيت  ابادي هاي حوزه نفوذ مستقيم شهر قروه درجزين : 25 -5جدول 

 6555 6515 6535 6585 نا  ابادي رديف

 6226 6515 6212 6158 وستق 21

 26156 22215 22552 62252 مجتع حوزه نفوذ مستقي

  6555-85سرشتاري هاي اتومي  ،مادذ : مركز امار ايران

 


