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 شهری  و محالت قروه درجزينخصوصیات اجتماعی شهر -2-3-3

بد  ند    انجدا  ررفهد   کالبدیی هایبافت موجود و برداشت بر اساس مطالعات شهر قروه درجزين

الت بدرای ددیمات روزمدره . از طريق اجرای محلد  ب دیی و تجهیدز محدمحل  شهری تقسیم شیه است

هدای دوبرای رفع کمب ت در سراسر شهر را عملي سادت وتوان تعادل بخشي ب  توزيع جمعیساک ان مي

شدود بد  شدر  . محالت شهری ک  برای شهر قروه  توصی  ميالت شهری ب  نحو مطلوب اقیا  کردمح

 :ير استز

در  مسداتت اهسه  مرکزی و اراضي ج وبي شهر ک  بافت قیيمي شهر را شامل مي شود ب :1محله

 8166دارای  5861در سرشدماری  . اين محلد دهیتشكیل مي هكهار محیوده محل  يك را 6/66 تیود

تراکم کلي يا نادالص ک  از  باشی.نفر مي 62/8و بعی دانوار اين محل  نفر بوده است  279دانوار شامل 

نفر در هكهار است ک  بد   8/19نسبت جمعیت ب  کل مساتت محل  محاسب  مي شود در اين محل  برابر 

. تدراکم ددالص کد  دهدیمحیوده شدهر قدروه را تشدكیل مدي در ي راباالي تراکم  علت فشردري بافت

 .باشینفر در هكهار مي 1/565عادل نمايانگر رابط  جمعیت ب  سطو  مسكوني است در اين محل  م

-را تشدكیل مدي 9هكهار اراضي محلد   77/70های ج وب غربي شهر ب  مساتت قسمت :2محله 

و بد  علدت جدیايي بافدت و  نفر  سدك   ردزارش شدیه اسدت 767ل دانوار شام 561دهی. در اين محل  

. تدراکم باشدیین محدالت شدهری قدروه دارا مديهای موجود کمهرين تراکم نادالص را در برسیخهگي

و  ي. اراضدي بداغنفر در هكهدار اسدت 8/72م دالص معادل نفر و تراک 2/56اين محل  برابر  نادالص در

 .باشیير عامل عمیه اين وضعیت ممزارع شه

هكهدار مسداتت  67/76را تشكیل مي دهدی کد  دارای  8شمال غربي شهر اراضي محل    :3محله 

بدوده اسدت کد  نشدان  دانوار 797شامل  نفر جمعیت 9226 دارای 5861. اين محل  در سرشماری است
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نفدر در  1/971الص برابدر ددددددو تراکم د در هكهار نفر 7/65دهی تراکم نادالص در اين محل  برابر مي

 .باشیهكهار مي

اين محل   . درهكهار مساتت دارد 68/66های شرقي شهر است و اين محل  شامل قسمت :4محله 

ن آو تدراکم ناددالص  6/521آن معادل دانوار اقامت دارنی و تراکم دالص  806نفر جمعیت در  5916

 .باشیت کم تراکم شهر ميو نیز از محال  9از اين نظر مشاب  محل  نفر در هكهار و  2/56برابر 

 72/72کد  مسداتت آن معدادل  هدای شدهر اسدتتدرين محدیودهاين محل  شامل شدمالي :5محله 

 676اين محل  جمعیت . ررددهای جیيی شهر را شامل ميهای نوساز و توسع باشی و بخشمي هاردددهك

در نفدر اسدت.  58/8برابدر  آن ت هدامهوسط بعی دانوار  وسك   رزارش شیه است  دانوار 970شامل  نفر

. تدراکم ددالص باشد یهای جوان و ب  طور کلي جمعیدت جدوان سداک ان آن مدياين محل  اغلب  زوج

جیول زير توزيع دانوار . باشینفر در هكهار مي 7/78معادل نفر و تراکم نادالص  512دراين محل  برابر 

 :مايان میسازدن قرو درجزينگان  مذکور  در شهر ن جو جمعیت را در محالت 

 5861-: توزيع جمعیت و تراکم در محالت شهری قروه  889-5جیول 

 محالت شهری
 تراکم در هكهار جمعیت هكهار -مساتت 

 نادالص دالص  مسكوني کل محل 

65/66 5محل    76/52  8166 1/565  8/19  

77/70 9محل    68/2  767 8/72  2/56  

67/76 8محل    95/59  9226 1/971  7/65  

68/66 7حل  م  78/6  5916 6/521  2/56  

72/52 1محل    89/1  676 512 7/78  

07/977 کل شهر  81/18  2719 9/577  7/86  

  

 :بعد خانوار
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در میان محدالت مخهلد  بررسي اجهماعي ک  بین محالت شهری قروه های يكي ديگر از شادص

ص عمدیه اجهمداعي اسدت کد  بعی دانوار يدك شداد. است  مهوسط افراد در دانوار است شیه مقايس 

یان در ددانوار رابطد  بعی دانوار با مهوسط تعیاد فرزندهی. راد را در هر دانوار نشان ميمهوسط تعیاد اف

و   6تر از يافت  بعی مهوسط فراهر دانوار چ یين فرزنی نرورش مي زيرا در رذشه  ک  درمسهقیم دارد. 

ال های ادیر با کاهش موالیی و کاهش مهوسط فرزنیان در هر دانوار مهوسط تعیاد ولي در س. نفر بود 7

يدی ايدن نسدبت بسدیار بین دانوارهای جوانهر و زوجدین جی رو د است.نفر کاهش يافه   1تا  7انوار ب  د

 .کمهر  شیه است

یر و مادر و   شامل زوجین جوان همراه با نای  هر دانوار ب  صورت چ ی هسه ب  عالوه در رذشه  

نسدل  8يدا  9امل همزيسدهي زيسه ی کد  شددر يك واتی مسكوني در ک ار هم ميراهي برادر و دواهر 

م فرد و جیا  ب  زنیري در تالت  وج جوان ک  يك هسه  دانوادري استهر ز امروزهولي ررديی. مي

  انی.ررايش يافه  مسكوني مسهقل هاینیر و مادر در واتیاز 

بعی ددانوار معدادل  قروه در جزين مهوسط در شهر  5861مب ای اس اد سرشماری تال تاضر بر  در

برابدر و  1نفدر و کمهدرين در محلد   57/7و برابدر  8در محل   اين شادص باالترين میزان نفر است. 67/8

جمعیت را در محالت  و   بعی دانوارجیول زير تعیاد دانوار .نفر درهر دانوار رزارش شیه است 58/8

 :دهینشان مي 5861درسرشماری قروه درجزين  شهرن  ن جگا

 5861 : توزيع دانوار و جمعیت در محالت شهری قروه درجزين 889-9جیول 

 محالت شهری
 بعی تعیاد 5861سرشماری 

 دانوار دانوار زن مرد جمعیت

62/8 279 5771 5655 8166 5محل    

59/7 561 862 821 767 9محل    
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1065 5729 9226 8محل    797 57/7  

02/7 806 607 617 5916 7محل    

58/8 970 706 770 676 1محل    

67/8 9712 7660 7729 2719 کل شهر  

 

 :وضع سواد

سطح زندیري   ييآه اجهماعي است. سواد در کارهای عمیآموزش و سواد يكي ديگر از شادص

يي بیشدهر و تولیدی آواد کدارفرد بدا سد. دافراد و دانوارهای جامع  نقش تعیین ک  یه دارهای یو نیازم ی

وادی و بويژه برطرف سدازی .کوشش در رفع بیسیج  از درآمی بیشهر بردوردار استنه دارد و دربههری 

های توسع  و افزايش رفاه  ش اده  ترين برنام مردان و زنان از عمیهمیزان باسوادی  در ج سیهيادهالف 

 شود.مي

 در بدین مدردان درصی از جمعیت شش سال  و بیشدهر 67 معادل 5861قروه درجزين در سال در شهر

 اددهالف ده دیهدرصی ردزارش شدیه اسدت کد  نشدان   7/76برای زنان   اين میزان انی وليباسواد بوده

و  دهدی. اين ادهالف نسبت با سوادی زنان را در مقايس  با مردان نشدان مدياست یدر صی  9/50 ج سي

برای ددهران نسبت ب  نسران است ک  بايی در طر  های توسع  مورد  ناشي از کمبود امكانات آموزشي

ادهالف در محلد  میزان اين  بیشهرين .ريزی م اسب صورت ریردآن برنام توج  قرار ریرد تا برای رفع 

درصی رزارش شدیه اسدت کد  عدالوه بدر  1/8و معادل  1در محل   آندرصی و کمهرين  6/55و برابر  5

الت هدای نیشدین در محدز فراواندي سدالخوردران و غلبد  نسدل  ناشي او فره گياجهماعي های تفاوت

 .دهیمحالت ن جگان  شهر نشان مي های موجود را در جیول زير تفاوتباشی. تر شهر نیز ميقیيمي

 وضع سواد  برتسب ج س در محالت شهری قروه درجزين : 889-8جیول 
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 محالت شهری

 ادهالف ج سي زن مرد

 درصی باسوادی با سواد سال  و بیشهر 6 درصی باسوادی با سواد ال  و بیشهرس 6 سواد

5/61 5917 5778 5محل    5197 5556 7/78  6/55  

1/76 587 572 66 517 572 9محل    1/2  

7/61 299 5076 8محل    5556 619 8/76  8/2  

1/25 782 760 7محل    785 865 6/68  7/7  

6/28 576 516 27 527 908 1محل    1/8  

7/76 9657 8706 67 9266 8755 کل شهر  9/50  

 

 

 
آبادی حوزه مجموعه منظومه خرده ناحیه

مزرعه صارم
زاکان

حکان

الت )سیلک(

درجزین

نظام آباد

دولوجردین

نوده

پشتچین

نیر

کاج

پیربک

سایان

مزرعه گیودره

بهکندان

رکین

سلیلک

عمان

احمدآباد

کمندان

رازین

والشجرد

شنجور

وسمق

چانگرین

قراقیه

پیکان

جاورسجین

سنقرآباد

تموزان

زهتران

مسینک

سوزن

منوچهر

عین آباد

شوند

سنگران کوه

کرفس

گل تپه

تاکین

دمورچی علیا

ینگجه کرفس

مأخذ : طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان همدان ) مهندسین مشاور هامون 1 (

سوزن

عین آباد

کرفس

کرفس

جدول شماره 3-2 : سطح بندی فضاها و مراکز روستایی

سایان

عمان

چانگرین

رزن

رزن

قروه درجزین

درجزین

پیرامونی 

قروه درجزین

سنقر آبادچانگرین

حکان

درجزین

پشت جین

پیرامونی قروه درجزین

 


