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 مقدمه :

نفر داشته است که بهه ایهن اظهاد صان ها   5555عیتی معادل جم 55شهر قروه درجزین در سرشماری سال 

با تأسیس شهرداری رسماً بهه شههر تیهاید شهاه  1631شهر شان را کسب کرده بود. وای در شهریور ماه سال 

های بررسی آمار دوره. رسامی  انیانهاسههای پیش از اسالم و دوره س. سابقه سکونت در این منطقه به دورهاست

های اخیر صاکی از آن است که تمرکز جمعیت در این شهر همواره رو به فزونی داشته و بررسهی هسرشماری ده

صنعتی  -یشهر به سمت شهری با ویژگیهای خامات -های اوایه صاکی از صرکت شهر قروه درجزین از یک روستا

 .دارد

اسهت و توسه   1613 اواین طرح شهری تهیه شاه برای قروه درجزین طرح هادی شهری بوده که م و  سال

ااطیع افق این طرح در صال صاضر خاتمه یافتهه اسهت و بهر بمهناسین مشاور طرح و کاوش تهیه شاه است که 

 مشاور مهناسین توس  این اساس قرارداد منعقاه با سازمان مسکن و شهرسازی استان هماان طرح جامع شهر

وضع موجود و تجزیه و تظلید نتایج باست آماه  اش مربوط به مطااعاتراین خالصه گز ،باشادر دست تهیه می

 . آن است از
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ایهن  و های متفاوتی داشته باشنا تواننا جاذبهقش خود در منطقه می، جمعیت و ننقاط شهری به تناسب اناازه

تعامهد  درشههر  باین ترتیب. گرددها میگاهنتو سایر سکو منطقه پیرامونرواب  بین شهر با امر موجب برقراری 

ثر در طرح أثیر و تأین تکه نادیاه انگاشتن ا گیردهری و روستایی اطراف خود قرار میهای شمتقابلی با سکونتگاه

گهردد. از مهی آنای در شهر و سهاز و کهار شکست طرح و رخ دادن مشکالت عایاهمنجر به  ،ریزی شهرو برنامه

شهود ین و بررسی صهوزه نفهوذ پرداختهه مهیهای توسعه و عمران به تعیبا این امر در طرحاینرو در جهت مقابله 

از تعهامالت شههر بها مظهی   نشود تا بتوان به صا و مهرز معهیلفی در این خ وص به کار گرفته میعوامد مخت

طرح توسهعه و  اطراف خود رسیا و تاثیرات متقابد آن را در برنامه و طرح شهر به کار گرفت در این خ وص در

 است:عمران شهر قروه درجزین عوامد زیر به عنوان عوامد عماه و شاخص ما نظر قرار گرفته 

                 هیههصسیاسههی در سههط  نا -اداریایههن تقسههیمات اصههواً بههر اسههاس مراجعههات  :الفف ( تقمففیماو ی ففور 

 .گیرد) شهرستان( صورت می

، وضهع از قییهد خ وصهیات زمهین شناسهی :جعفاو سفاینینمؤثر بر ارتباط و مرا ( عوامل جغرافیاییب

 ، قابلیت اراضی و...شکد زمین ،، هیاروگرافیهامواریناه

وجود این مراکز، تعاد، فاصله و زمان دسترسی به  :مورد مطالعه عمده خدماتی موجود در منطقهمرایز  (ج

 آنها از عماه عوامد تعیین صوزه نفوذ یک شهرانا. 

ان تهاثیرات متقابهد ههای ارتیاطی در واقع وسیله ارتیاط و پایا آمهراه :وجود در منطقهمشبکه ارتباطی  (د

 . شودعوامد تعیین کنناه مظسو  می هاست و ازسکونتگاه

وجهود و  ،ترین عوامد تعیین صوزه نفهوذاز جمله تعیین کنناه :الگو  مراجعاتی خدماتی ساینین منطقه (و

 . شودصرکات بین سکونتگاهی را سیب میج یا عام خامات رفاهی است که مو
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گانه فوق ااذکر در منطقه پیرامون شهر قروه درجزین با در نظر گرفتن نتایج مطااعهات طهرح بررسی عوامد شش

ساماناهی فضاها و مراکز روستایی استان هماان که این شهر را به عنوان مرکهز منظومهه قهروه درجهزین دیهاه 

 گردیا. به شرح ذید ی صوزه نفوذ مستقیم و غیر مستقیم شهرهااست، منجر به تاقیق مظاوده

روستاهایی که صااقد یک مورد مراجعه خهاماتی مسهتمر بهه  ال ( روستاها  واقع در حوزه نفوذ ممتقیم:

روستا از چنین وضعیتی برخوردارنا که غااهب آنهها در  63روستای بخش،  63 شهر قروه درجزین دارنا. از میان

 فلی واقع شاه است.دهستان درجزین س

روستاهایی که هیچ مراجعه خاماتی مستمر به شههر قهروه  ب( روستاها  واقع در حوزه نفوذ غیر ممتقیم:

روسهتای بخهش نیهز از چنهین  16کننها. درجزین ناارنا و در اواویت اول به مرکز خاماتی دیگری مراجعه مهی

 وضعیتی برخوردارنا.

روسهتاهای مهذکور، مشهخص شهاه اسهت. طیهق ایهن نقشهه از کهد  مرز تقرییی دو گهروه 1-1در نقشه شماره

کیلومتر مربع دیگهر در  983کیلومتر مربع آن در صوزه نفوذ مستقیم و 615کیلومتر مربعی بخش،  153مساصت

 صوزه نفوذ غیر مستقیم شهر واقع شاه است.

تقیم شههر سهاکن درصا در صهوزه نفهوذ مسه 63/53نفر مشتمد بر 11683از کد جمعیت روستایی بخش نیز، 

درصا نیز در صوزه نفوذ غیر مستقیم آن سکونت دارنا. بررسی تراکم جمعیت صاکی از آن است  31/96هستنا و

نفر در کیلومتر مربع بوده است. این در صاای است کهه در  63/39که تراکم جمعیت در صوزه نفوذ مستقیم شهر،

 باشنا.ر مربع ساکن مینفر در هر کیلومت 5/61صوزه نفوذ غیر مستقیم شهر صاود

 : خ وصیات تراکمی صوزه نفوذ مستقیم و غیر مستقیم شهر قروه درجزین1-6جاول شماره

 تعااد روستا (2KMمساصت ) شرح
جمعیت 

 روستایی

 تراکم جمعیتی 

 ( 2KM)نفر در

 63/39 11683 65 615 صوزه نفوذ مسستقیم

 5/61 16993 19 983 صوزه نفوذ غیر مستقیم

 36/95 65866 63 153 کد صوزه
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 خصوصیاو جغرافیایی و اقلیمی شهر  -

 موقعیت جغرافیایی  -

هکتار از توابع شهرستان رزن در شمال استان هماان واقع شهاه و از  699شهر قروه درجزین با مساصتی بااغ بر 

ثانیه  65دقیقه و 3درجه و  93ثانیه تا  65دقیقه و  18درجه و  65نظر موقعیت ریاضی در مخت ات جغرافیایی 

 طول شرقی قرار گرفته شاه است. 

 ها: ناهموار 

ههای موضهوعی ، اقاام بهه تهیهه نقشهه1:65555های منطقه بر پایه نقشه توپوگرافیبه منظور بررسی ناهمواری

 سطوح ارتفاعی و جهات و طیقات شیب، شهر و صوزه پیرامون آن در مظاوده صوزه آبریز گردیاه است. 

 ارتفاع: 

نظر مورفواوژیکی شهر قروه و صوزه آبریز آن از سه واصا کوهستان، کوهپایهه و دشهت تشهکید شهاه اسهت و از 

متهری  6185متهری در دشهت رزن و شههر قهروه در واصها دشهت تها  1165فرکانس ارتفاعی آن مابین ارتفاع 

 باشا. ارتفاعات خرقان در مرز استان قزوین در واصا کوهستان )در شمال مظاوده( می

بر اساس نقشه سطوح ارتفاعی صوزه آبریز شهر قروه درجزین و با استفاده از روش وزنی، ارتفاع متوس  مظاوده 

درصا از سط  مظاوده از ارتفاع کمتر از  1/53متر از سط  دریا مظاسیه شاه است. بیش از  1315مورد مطااعه 

متر از سط  دریا در سطوح ارتفهاعی  1188 باشا و شهر قروه درجزین با متوس  ارتفاعمتر برخوردار می 1355

متر قرار  1855تا  1115متر در واصا دشت استقرار یافته است. مظاوده شهر در طیقات ارتفاعی  1855کمتر از 

شود و درصا، بیشترین سط  از شهر را شامد می 56با مساصتی بااغ بر  1139تا  1183گرفته و سطوح ارتفاعی 
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متهر  1135متر و نیمه جنوبی شهر از ارتفاع کمتهر از  1135ماای شهر از ارتفاع باای از نظر جغرافیایی نیمه ش

 یابا. جنو  غربی کاهش می -برخوردارنا و در مجموع ارتفاع شهر از شمال شهر به جنو  با رونا شمال شرقی

بطوریکه مظله شماره باشا. به تناسب تغییرات ارتفاع در سط  شهر، ارتفاع در مظالت مختلف آن نیز متفاوت می

 بعنهوان کهم 6تهرین و مظلهه شهماره متر بعنوان مرتفهع 1855تا  1139با قرار گرفتن در سط  ارتفاعی بین  5

 شود.ترین قسمت شهر مظسو  میهای جنوبی مظله شماره یک پستترین مظله در شهر و بخشارتفاع

 : سطوح ارتفاعی صوزه آبریز شهر قروه درجزین6-1جاول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طیقات ارتفاعی )a(مساصت به هکتار fi % xi xi *a

1720-1800 9412.0 25.8 1750 16470917

1800-1900 12390.0 33.9 1850 22921500

1900-2000 6717.7 18.4 1950 13099505

2000-2100 2994.4 8.2 2050 6138619

2100-2200 2023.0 5.5 2150 4349347

2200-2300 1415.1 3.9 2250 3184010

2300-2400 864.2 2.4 2350 2030958

2400-2500 420.0 1.2 2450 1028995

2500-2600 192.0 0.5 2550 489600

2600-2700 74.0 0.2 2650 196100

2700-2780 10.4 0.0 2750 28611

36512.8 100.0 69938162
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طبقات ارتفاعي

سطوح ارتفاعي  حوزه آبریزشهرقروه درجزین

 

 

 : سطوح ارتفاعی صوزه آبریز شهر قروه درجزین6-6جاول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طیقات ارتفاعی )a(مساصت به هکتار fi % xi

1774-1778 4.72 1.9 1776

1778-1782 38.78 15.9 1780

1782-1786 39.18 16.1 1784

1786-1790 58.37 23.9 1788

1790-1794 68.63 28.1 1792

1794-1798 29.32 12.0 1796

1798-1799 4.99 2.0 1800

244.0 100.0
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سطوح ارتفاعي  شهرقروه درجزین

 

 

 

 

 

 

 : سطوح ارتفاعی صوزه آبریز شهر قروه درجزین6-6جاول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقاو ارتفاعی )a(مماحت به هکتار fi % xi

1774-1776 0.259101 0.1 1775

1776-1778 4.449024 1.8 1777

1778-1780 21.831832 9.0 1779

1780-1782 16.932981 6.9 1781

1782-1784 16.815743 6.9 1783

1784-1786 22.351084 9.2 1785

1786-1788 29.666595 12.2 1787

1788-1790 28.696963 11.8 1789

1790-1792 35.454194 14.5 1791

1792-1794 33.160167 13.6 1793

1794-1796 20.749291 8.5 1795

1796-1798 8.560651 3.5 1797

1798-1800 4.991068 2.0 1799

243.9 100.0
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 زین: جهات شیب صوزه آبریز شهر قروه درج6-9جاول شماره 

مساصت به هکتار)a( جهات شیب fi%

صاف 9823.8 26.9

شمال 486.5 1.3

شمال شرق 237.0 0.6

شرق 472.3 1.3

جنو  شرق 1396.6 3.8

جنو   8385.8 23.0

جنو  غر  12043.8 33.0

غر  2496.9 6.8

شمااغر  1170.1 3.2

مساصت 36512.8 100.0 

 شیب: 

به تناسب تغییرات ارتفاع در سط  شهر و صوزه آبریز آن، شیب منطقه نیز متغییر است و بطور کلی میزان آن از 

درصا از سط  مظاوده دارای جهت  6/66یابا و بر اساس نقشه جهات شیب بیش از شمال به جنو  کاهش می

جنهو  شهرقی  -باشا که این امر صکایت از رونا شمال غربیت جنوبی میدرصا جه 1/66شیب جنو  غربی و 

 باشا. های منطقه و آفتابگیر بودن شهر با توجه به موقعیت استقرار آن میناهمواری

درصا مظاسیه شاه  3/3بر اساس نقشه طیقات شیب منطقه، شیب متوس  شهر و صوزه آبریز آن به روش وزنی 

درصا سط  منطقهه از شهیب کمتهر از یهک  3/19باشا. بطوری که بیش از آن می که نشانگر مالیم بودن شیب

 درصا برخوردارنا. 

( و 1و  9همچنین بر اساس نقشه شیب شهر، به جز صواشی رودخانه قهوری چهای در شهرق شههر )در مظهالت 

 باشا.درصا می 6ای در سایر نقاط شهر، شیب شهر غاایاً کمتر از های مظاود و پراکناهبخش
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 : مساصت طیقات ارتفاعی کد شهر6-5جاول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممائل یلی زمین شناسی  -

 زمین شناسی:    

سهیرجان واقهع شهاه و متهأثر از صرکهات  -شهر قروه درجزین و صوزه پیرامونی آن در زون سهاختمانی سهنناج

ههای دوم، سهوم و در دورانکوهزایی آاپین، در فازهای کوهزایی سیمیرین سازناهای زمهین شناسهی متعهادی 

 چهارم زمین شناسی شکد گرفته است. 

ههای شیسهتی بیهومیکریتی تها ( و کااهکK11های آهک تیره رنگ بیومیکریتی مربوط به دوره کرتاسهه )سنگ

( مربوط به دوران دوم زمین شناسی در شرق JSHاسپاری با رنگ خاکستری نقره ای مربوط به دوره ژوراسیک )

 و جنو  شرق صوزه آبریز شهر قروه درجزین رخنمون دارنا. روستای منوچهر 

های قرمز تا خاکسهتری (، مارنF24های مارن کرم رنگ و توف انازیتی )های آهکی با میان ایههمچنین سنگ

-( گاازهOMANTای کربناتی )( و توف شیشهOM1Mهای خاکستری تا سیز زیتونی )( مارنOMMرنگ )

ههای مربهوط بهه ( مجموعهه سهنگOM1های آهکی بیومیکریتی )( و سنگOman)های تراکی آنازیتی تیره 

ههایی از باشها کهه در بخهشدوران سوم زمین شناسی در شهر قروه درجزین و پیرامون آن )صههوزه آبریههز( می

 شرق و جنو  شرق صوزه رخنمون دارنا. 

بازه مساصت

1774-1776 2591.01

1776-1778 44490.24

1778-1780 218318.32

1780-1782 169329.81

1782-1784 168157.43

1784-1786 223510.84

1786-1788 296665.95

1788-1790 286969.63

1790-1792 354541.94

1792-1794 331601.67

1794-1796 207492.91

1796-1798 85606.51

1798-1799 49910.68

بازه مساصت

1774-1778 47173.16

1778-1782 387764.44

1782-1786 391754.44

1786-1790 583652.27

1790-1794 686307.81

1794-1798 293164.90

1798-1799 49910.68
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دها که شهر قروه درجزین در بستر میبیشترین سط  از اراضی مظاود را رسوبات آبرفتی دوران چهارم تشکید 

 ها و مظالت مختلف شهر متفاوت است. این رسوبات قرار گرفته است که ضخامت آن در بخش

 قابلیت و ارزیابی اراضی: 

ههای آبرفتهی ها و تهراسها، فالتها، تپههتیپ اصلی کوه 9منطقه مورد مطااعه از نظر قابلیت و ارزیابی اراضی از 

های اسهتقرار یافتهه اسهت و از نظهر های دامندر تیپ دشت 9-6و شهر قروه در واصا اراضی  تشکید شاه است

هایی بهه شهرح زیهر دها و دارای ویژگیمساصت این واصا بیشترین سط  از صوزه آبریز شهر قروه را تشکید می

 باشا. می

 ای نسیتاً مسط  با شیب بسیار مالیم. های دامنهدشت -

 با بافت سنگین تا خیلی سنگین باون سنگریزه. دارای خاک عمیق  -

 دارای کاربری موجود زراعت آبی و درختکاری و نقاط شهری و روستایی.  -

 های زیرزمینی به اظاد باا بودن سط  آن. دارای مظاودیت خاک به اظاد بافت سنگین آن و مظاودیت آ  -

ههای ت فیزیکی خاک در پایین آوردن سط  آ در صورت انجام عملیات اصالصی چون تسطی  و بهیود وضعی -

 باشا. های آبی و باغی میزیر زمینی از قابلیت مناسب برای زراعت

 زلزله خیز  منطقه و شهر: 

بنهای بر اساس نتایج تظقیقات مرکز تظقیقات ساختمان و مسکن و زارت مسکن و شهرسههازی در نقشهه پهنهه

ر پهنه زازاه خیزی باا در نیمه شماای، متوس  در قسمت مرکزی و زازاه خیزی کشور، مظاوده مورد مطااعه د

 خود شهر در پهنه زازاه خیزی پایین قرار گرفته است. 

ههای تکتهونیکی زاگهرس در جنهو ، از نظر مورفواوژی ساختمانی مظاوده مورد مطااعهه در مظهد تالقهی زون

های کوچهک و شا که این امر باعث شکستگیباسیرجان در مرکز و ایران مرکزی در شمال مظاوده می -سنناج

های ثیت بزرگی با امتاادهای مختلف در شمال صوزه آبریز شهر قروه درجزین شاه است بطوری که مطابق زازاه

درجه ریشتر رخ داده است که بهر  5/3تا  6/6شات  زازاه تاریخی در سط  منطقه با 36شاه در منطقه بیش از 

ریشهتر در دوره  3ای بها قهارت ی منطقه به روش توزیع نرمال وقهوع زمهین اهرزههای تاریخاساس تظلید زازاه



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

11 

است.  سااه مظتمد 95درجه در دوره برگشت  1/5سااه و  155درجه در دوره برگشت  9/5سااه،  1555برگشت 

ریشهتر در دوره  5سهااه و  655ریشتری با دوره برگشهت  5/3همچنین مطابق توزیع گمید اصتمال وقوع زازاه 

 سااه مظتمد است.  65برگشت 

 : ضریب فراوانی در توزیع نرمال6-3جاول شماره

Pاصتمال T دوره برگشت k x=mean+ks( شات)

0.01 10000 3.719 6.6

0.05 2000 3.291 6.2

0.1 1000 3.09 6.0

0.5 200 2.576 5.6

1 100 2.326 5.4

2.5 40 1.96 5.1

5 20 1.645 4.8

10 10 1.282 4.5

15 6.67 1.036 4.3

20 5 0.842 4.1

25 4 0.674 4.0

30 3.33 0.524 3.8

40 2.5 0.253 3.6

50 2 0 3.4

60 1.67 -0.253 3.2

70 1.43 -0.524 2.9

75 1.33 -0.674 2.8

80 1.25 -0.842 2.7

85 1.18 -1.036 2.5

90 1.11 -1.282 2.3

95 1.05 -1.645 2.0

97.5 1.03 -1.96 1.7

99 1.01 -2.326 1.4

99.99 1.0001 -3.719 0.2
 

 ها  زیر زمینی: آب

های زیرزمینی مظاوده مورد مطااعه به تیعیت از موفواوژی صاکم بر منطقه از شمال به جنهو  جهت جریان آ 

ههای ف هلی و همچنهین نفهوذ یق مخروط افکنهه و مسهیدهای زیر زمینی منطقه از طراست و تغذیه سفره آ 

گیرد. بر اسهاس نقشهه ههای ژیوهیهارواوژیکی و کیفیهت آ  های سطظی ناشی از بارش صورت میمستقیم آ 
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منطقه متناسب با سازناهای زمین شناسی از کیفیت و میزان آباهی آنها متفاوت است بطوریکه در صوزه آبریهز 

قابد بررسی است و سازناهای دوران سوم از کیفیت آ  خو  و وضعیت آبهاهی سط   5شهر قروه درجزین در 

 های آهکی بیومیکریتی از کیفیهت آ  خهو  و وضهعیت آبهاهی خهو  تهامتوس  تا ضعیف برخوردارنا. سنگ

متوس ، سازناهای دوران دوم در شرق شهر بااید نفوذ پذیری کم سازنا از کیفیت آ  متوس  و آباهی ضعیف 

ها و رسوبات آبرفتی از کیفیهت آ  خهو  و از های مخروط افکنهآبرفتی دروان چهارم از جمله پادگانهو رسوبات 

وضعیت آباهی خو  تا عاای برخوردارنا و شهر قروه درجزین در این پهنه از کیفیت منابع آ  قرار گرفته اسهت 

 یافته است. ( استقرار Hco3کربناته )و از نظر تجزیه شیمیایی منابع آ  در منطقه بی

 منابع و نحوه تأمین آب شهر: 

-شهر قروه درجزین و پیرامون آن در صوزه آبریز مرکزی قرار گرفته و هیچ رودخانه دایمههی در آن جههاری نمی

ههای ها و چاهها و  قناتجنوبی که در شرق شهر و چشمه -های ف لی و اتفاقی با امتااد شماایباشا و رودخانه

-شهود و در مجمهوع بههرههای سطظی و زیر زمینی منطقه را شامد مهیمجموعه منابع آ  عمیق و نیمه عمیق

های زیرزمینی بعنوان مهمترین منابع تأمین آ  شهر  و کشهاورزی شههر قهروه درجهزین و برداری از منابع آ 

 باشا. روستاهای پیرامون آن می

ههای واقهع در مظهاوده م رفی شهر از چاهبر اساس اعالم شرکت آ  و فاضال  استان هماان منیع تأمین آ  

شهیکه توزیهع آ   میلیمتری از شهر رزن به شهر قروه منتقد و سهه 955شهر رزن می باشا که بایک خ  اواه 

 گردد. شهر مت د می

علیرغم اعالم نیود مشکد آ  در شهر و اعالم رضایت اهاای از کیفیت آ  شهر  شههر، امها بها توجهه بهه رشها 

در شهرهای قروه درجزین و رزن و وابستگی شایا شهر قروه درجزین به منهابع آ  ذخیهره جمعیت شهر نشین 

در این شهرها نسیت بهه  متر مکعیی رزن و از همه مهمتر باا بودن میانگین آ  م رفی 15555شاه در مخزن 

خواها شها. شود در افق طرح شهر قروه درجزین با مشکد کم آبی مواجه بینی میمتوس  استان و کشور، پیش

در این خ وص توصیه می شود مسئواین مظلی استان مطااعات کاربردی مرصله دوم طرح جامع آ  شهر را بها 

هاف تأمین آ  شر  شهر قروه در روستاهای پیرامون در بلنا مات در دستور کار خود قهرار داده و منهابع آ  
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غنی در صهوزه هها و آبریهز شههر و شهرای   جایای جایگزین وضعیت فعلی کمتر که با توجه به منابع آ  نسیتا

 بیشتر فراهم است. ژیوهیارواوژی آن زمینه برای تظقق تأمین منابع آ 

 ممائل هواشناسی )حرارو، باران، رطوبت و...(: 

مظاوده مورد مطااعه متأثر از عوامد مظلی و جهانی از شرای  اقلیمی خاصی در ف ول مختلف سهال برخهوردار 

های هواشناسهی ایسهتگاه کلیمهاتواوژی درجهزین تظلید پارامترهای اقلیمی منطقه از دادهاست. جهت بررسی و 

 میالدی استفاده شاه است.  6556وایستگاه سینوپتیک هماان از باو تأسیس تا سال 

ها و ف ول مختلف سال میلیمتر است که میزان آن در ماه 685متوس  بارش ساانه منطقه در ایستگاه درجزین 

میلیمتهر بهارش کهم  9/5ترین و شهریور ماه با صااقد میلیمتر بعنوان پر باران 3/36است و اسفنا ماه با متغییر 

درصها بیشهترین  9/95میلیمتر بهیش از  5/155ترین ماه سال است. از نظر توزیع ف لی، ف د زمستان با باران

میلیمتهر  33ساعته ثیت شهاه  69ر بارش های بعای قرار دارنا. صااکثمیزان بارش و ف ول پاییز و بهار در رتیه

 روز در سال است.  56میالدی به ثیت رسیاه است و تعااد روزهای بارانی در سال  1316آبان ماه  9در روز 

درجهه  -3/6درجهه سهانتیگراد اسهت کهه میهزان آن بهین  5/11متوس  دمای ساانه در مظاوده مورد مطااعه 

 -69تیرماه در نوسان است. دمای ثیت شاه در ایستگاه درجزین بیش از  درجه در 1/63سانتیگراد در دی ماه تا 

گراد در درجه سانتی 91ثیت شاه به میزان  باشا. صااکثر مطلق دمایمی 1316درجه زیر صفر در دی ماه سال 

منطقهه  صاکم بودن شرای  بهری شهایا در ای منطقه ودرجه 15باشا که نشانگر نوسان دمای می 1313تیرماه 

 باشا. می

درصا در دی ماه و صااقد  18درصا می باشا که میزان آن صااکثر به میزان  59متوس  رطوبت نسیی منطقه 

باشا که میزان آن در ساعات مختلهف روز متفهاوت های تیرو مرداد میدرصا در ماه 66میزان رطوبت به میزان 

 است. 

ر منطقه رطوبت نسیی منطقهه متعهادل و مناسهب با توجه به موقعیت شهر قروه درجزین و شرای  جوی صاکم ب

های نسیتاً غنی باشا که پوشش گیاهی نسیتاً مناسب و تعریق ناشی از آنهها و منهابهع آ برای شرای  زیست می

 باشنا. از جمله عوامد مهم تعاید وطوبت نسیی می
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ب بها ورود تهوده ههوای روز در سهال اسهت کهه متناسه 161تعااد روزهای یخیناان در ایهن مظهاوده بهیش از 

 شود. سردسیری و... اواخر ف د پاییز و در طول ف د زمستان تعااد روزهای یخیناان بیشتر می

ههای ثیهت شهاه در جهت بررسی باد در منطقه از ایستگاه سینوپتیک هماان استفاده شاه است که مطابق داده

درصا از جریان بادهای منطقه آرام بوده  35ز نات در ثانیه است و بیش ا 6/6ایستگاه مذکور متوس  سرعت باد 

 است و باد غااب منطقه جنو  غربی و نایب باد غااب آن غربی است.

کیلومتر در ساعت در اسهفنا مهاه سهال  6/88نات در ثانیه معادل  93سریعترین باد ثیت شاه با سرعت بیش از 

 از جهت جنو  غر  ثیت شاه است.  1386

ساعت بیشترین سهاعات  656باشا که مرداد ماه با ساعت می 1/6363ول سال صاود میزان ساعات آفتابی در ط

ساعت کمترین میزان ساعت آفتابی را داشته است و در مقابد در طول سال بهیش از  6/193آفتابی و دی ماه با 

 بوده است. 8/8و  8/1روز هوا با پوشش ابرناکی نسیتاً کامد  1/55

اقلیم منطقه نیمه خشک سرد و براساس روش دمارتن دارای اقلیم نیمه خشک  نوع اقلیم شهر طیق روش کوپن،

 باشا. می

ههای دی، بهمهن، اسهفنا، های اردییهشهت و مههر بهه منطقهه آسهایش و مهاهبر اساس جاول بیوکلیماتیک ماه

ز وسهاید گهرم تر از منطقه آسایش قرار دارنا و در طهول شهیانه روز نیازمنها اسهتفاده افروردین،آبان وآذر پایین

انا که نیازمنا استفاده از های خرداد، تیر، مرداد و شهریور بااتر از منطقه آسایش قرار گرفتهباشا و ماهکنناه می

ه از هههاسهاس نتهایج صاصل باشها و بهروساید خنک کنناه مطلو  یا جریان هوای صااقد یک متر بر ثانیهه مهی

 ی طراصی اقلیمی برای شهر قروه به شرح زیر پیشنهاد شاه است: هاهای اقلیمی در جاول ماهانی توصیهبررسی

 غر (.  -تر ساختمان در جهت شرق)مظور طویدجنوبی باشد  -ها شمالیجهت گیر  ساختمان -

 گذاری کم( با توجه به شرای  اقلیمی منطقه. طراصی فضایی فشرده )فاصله -

 بینی جریان موقتی هوا. ماس داشته باشنا و پیشهایی که از یک طرف با هوای آزاد تبینی اتاقپیش -

 طراصی متوس  بازشوها.  -

 طراصی و ساخت سنگینی دیوارهای داخلی و خارجی.  -
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 ساعت. 8ها با زمان تأخیر بیش از طراصی سنگینی بام -

 بینی مظلی برای خوابیان در هوای آزاد در ف د گرم سال. پیش -

 بینی آبروهای مناسب جهت هاایت آ  باران و... های شایا و پیشرانبینی و ضرورت صفاظت از باپیش -

 ها در شهر: ها  سطحی )باران( و موقعیت ممیلسیمتم حریت آب

ههای سهطظی جنوبی شهر جهت جریهان آ  -به تیعیت از شرای  مورفواوژیکی متناسب با شیب عمومی شماای

 باشا.غربی می -یی شرقیهای جانناشی از بارش نیز از شمال به جنو  و شیب

های سطظی ناشی از بارش در شهر از طریق شیکه معابر اصلی و فرعی، جوی و جهااول وکانیوههای طراصهی آ 

 جنو .  -آوری و هاایت به رودخانه قره چای در شرق شهر با امتااد شمال شرقشاه در کوچه ها و معابر، جمع

 ب آن: ها  سطحی )باران( در شهر و معایبنحوه دفع آ

ههایی از جنهو  شهرق و های ذیرب  به جهز بخهشبر اساس مطااعات میاانی صورت گرفته و استعالم از دستگاه

ههای جنو  شهر که به داید وجود رودخانه قره چای، طغیان ناشی از آن در ف ول پر آبی و باا بودن سط  آ 

ایر مظالت شهر مشهکلی بهه اظهاد دفهع باشنا، سهای سطظی میزیر زمینی دارای مشکد آبگرفتگی و دفع آ 

توان به دو بخش قایمی و جایا تقسیم های سطظی، شهر را میهای سطظی ناارنا. از نظر چگونگی دفع آ آ 

کرد که بخش قایمی و هسته اوایه شهر با توجه به نامنظم بودن کوچه ها و معابر و کم شیب بودن و کم عرض 

ههای سهطظی دارنها و سمت جنو  بیشهترین مشهکد را از اظهاد دفهع آ  بودن معابر بویژه از میاان شهاا به

مظالت جایا شهر با توجه به طراصی شهری مناسب و کمک شیب مناسب و جوی و جااول طراصی شاه دفهع 

 گیرد. های سطظی به شیوه مطلو  به کمک رودخانه قره چای و نهرهای کشاورزی موجود صورت میآ 
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 حوزه نفوذ: 

و درجزین علیها  های مستقر در دو دهستان درجزین سفلیصوزه نفوذ شهر قروه درجزین شامد روستاها و آبادی

ههای کشهاورزی و دامپهروری در ایهن مظهههاوده در فعاایتگردد. است که مظاوده بخش درجزین را شامد می

و رشها و تظهوای نااشهته اسهت.  های متواای در صاات رکود و توقف بودههای اخیر به علت بروز خشکساایسال

برخی روستاها خاای از سکنه شاه و شمار جمعیت اغلب روستاها نیز با کاهش و رشا منفی روبرو است که نشانه 

 باشا.مهاجرت فراوان از این روستاها به شهرهای اطراف می

. در دهسهتان شمار جمعیت در دهستان درجزین سفلی در طول دهه گذشته از نفر به نفهر کاسهته شهاه اسهت

نفر  16365نفر به  15356شود و جمعیت آن در طول دهه گذشته از درجزین علیا نیز همین پایاه مشاهاه می

 تقلید یافته است.

 1655-85: تظوات جمعیت دهستان درجزین سفلی 6-1جاول شماره 

 نام آبادی ردیف
 1685سرشماری  های گذشتهجمعیت در سرشماری

 جمعیت وارخان 1655 1635 1615
 6366 335 6613 6865 6169 درجزین 1
 1363 985 1136 6185 6531 عمان 6
 1163 993 1111 6586 6553 نیر 6
 1958 636 1513 1533 1336 نظام آباد 9
 1536 616 1113 1613 1665 پشتجین 5
 1515 691 1161 1996 1655 بهکناان 3
 333 666 1961 1565 1696 سایان 1
 365 186 393 169 133 صکان 8
 819 181 333 811 831 مزرعه گیودره 3
 638 31 996 665 631 کمناان 15
 636 56 531 963 635 سیلک 11
 183 95 531 963 635 اصماآباد 16
 158 65 631 695 651 زاکان 16
 36 65 939 661 139 رازین 19
 13 65 683 686 183 دواوجردین باا 15
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 69 3 111 166 163 نوده 13
 16365 6666 15151 13835 15356 جمع دهستان

شود و شمار جمعیت روستاهای دهستان در طول در دهستان درجزین علیا نیز مشابه همین وضعیت مشاهاه می

 نفر تقلید یافته است.  18511نفر به  65656ده سال گذشته با کاهش روبرو بوده و از 

 1655-85درجزین علیا : تظوات جمعیت دهستان 6-6جاول شماره 

 نام آبادی ردیف
 1685سرشماری  های گذشتهجمعیت در سرشماری

 جمعیت خانوار 1655 1635 1615

 9591 351 6111 6369 9665 کرفس 1

 6661 535 6653 6386 6663 چانگرین 6

 1555 966 6119 6965 6565 سوزن 6

 1951 695 1551 1816 1353 عین آباد 9

 1656 639 1593 1965 1953 سنقرآباد 5

 1119 636 1985 1535 1693 کاج 3

 1568 655 1661 1555 1636 وسمق 1

 318 666 1558 1356 1688 شونا 8

 151 116 5 5 5 شریف آباد 3

 366 113 565 318 356 منوچهر 15

 531 165 351 138 168 شنجور 11

 699 53 699 969 615 مزرعه صارم 16

 683 36 959 619 619 قراقیه 16

 686 36 565 151 985 رکین 19

 663 53 681 633 696 ناکین 15

 619 1 5 5 5 کارخانه سیمان 13

 656 35 111 633 693 سنگ گران کوه 11

 655 93 953 558 695 تموزان 18

 139 63 153 618 663 جاورسجین 13

 83 18 661 138 196 پلیکان 65

 81 65 615 665 191 واشجرد 61

 13 15 615 136 166 مسینک 66

 58 13 116 113 156 پیربک 66

 55 8 153 13 55 زهتران 69

 93 16 633 693 166 سلیلک 65

 66 5 81 31 66 گد تپه 63

 13 6 669 116 13 دمورچی علیا 61

 15 9 61 63 58 ینگجه کرفس 68

 5 5 653 83 5 مزرعه گچیلو 63
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 5 5 66 66 5 شورتگد 65

 18511 9651 13189 66195 65656 انجمع دهست

 

 شناخت شهر:

های قایمی و تاریخی استان هماان است کهه تهاریس سهکونت و زناگههی در آن بهه قروه درجزین یکی از ق یه

رسا. یاقوت صموی در کتها  تهاریس خهود، ایهن مظهاوده را بهه نهام های قید از اسالم و عها ساسانیان میدوره

زادگاه دانشمنا دوره اسالمی، اصماقاسم ابن اصما درکجینی بوده است که در اد  و درکجین ثیت کرده و گویا 

عرفان شهرت داشته است. شهر قروه درجزین در شمال دشت رزن در پهنه شهماای اسهتان همهاان و در دامنهه 

عروف بهه های سنگی مهای کوهستای واقع است و به تپههای منطقه آوج قرار دارد. این شهر در دامنهکوهستان

تپه باستانی شناسایی شاه کهه نشهانه قهامت  153شود. در مظاوده شهرستان رزن بااغ بر سه برادر مظاود می

سکونت و زناگی در این مظاوده از دوران باستان بسیار قایم است. مردم این شهر مسلمان شیعی و زبهان آنهان 

 ترکی است.

 :تحول و رشد جمعیت شهر

نفهر  9195انجام شا، شمار جمعیت ساکن در مظاوده این شهر  1695در سال  در سرشماری عمومی کشور که

ای از بخش رزن وابسهته بهه شا و به عنوان ق یهگزارش شاه بود. در آن زمان قروه درجزین، شهر شناخته نمی

در های قید از انقال  اسالمی انجام شا، که در سال 1655شماری سال شا. در سرشهرستان هماان شناخته می

درصا  6دها، رشا ساانه جمعیت معادل نفر جمعیت گزارش شاه که نشان می 5555شهر قروه درجزین تعااد 

 بوده است. 

با تأسیس شهرستان رزن و بخش درجهزین در آن، در قهروه درجهزین نیهز  1631بعا از انقال  اسالمی در سال 

 1635مهان جنهگ تظمیلهی کهه در سهال دار گردیها. در زشهرداری تأسیس گردیا و مرکزیت بخهش را عههاه

نفر افهزایش یافتهه و  3158سرشماری عمومی صورت گرفت که مطابق اسناد آن، جمعیت شهر قروه درجزین به 

درصا بااغ گردیاه است. این امر نتیجهه گهرایش فهراوان  3/6و ساانه به  بر رشا ساانه جمعیت نیز افزوده شاه

 متان در این شهر بوده است.کارکنان و کارگران کارخانه سیمان هگ
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درصها  51/1نفر و رشا سهاانه آن  1865، شمار جمعیت در این شهر معادل 1615در سرشماری عمومی سال 

شود کهه علهت اصهلی آن کهاهش های اخیر در سراسر کشور مشاهاه میگزارش شاه است. کاهش رشا در سال

 شود.ای این گزارش به آن پرداخت میهای بعمواایا و دیر ازدواج کردن جوانان است که در بخش

نفر اعالم داشهته کهه  3956شمار سکنه این شهر را معادل  1685مرکز آمار ایران در نتایج مقاماتی سرشماری 

درصا بوده است. جاول زیر تغییرات و تظوات خانوار و جمعیهت را  3/1رشا ساانه اناکی افزایش یافته و برابر 

بر مینای اسناد آماری موجود در مرکز آمار ایران بهرای شههر قهروه درجهزین  1685تا  1695های در طول سال

 دها.نشان می

 : تظوات خانوار و جمعیت شهر قروه درجزین6-6جاول شماره 

 درصا رشا ساانه بعا خانوار تعااد جمعیت تعااد خانوار هاسال

1695 138 9195 9/5  

1655 385 5555 6/5 6 

1635 1695 3158 9/5 3/6 

1615 1165 1865 5/9 5/1 

1685 6953 3956 8/6 3/1 

 1/6 1695 -85میانگین رشا ساانه 

 های عمومیمأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری

 اوضاع یلی اقتصاد  شهر:

درصها ایهن تعهااد را 6/13نفهر گهزارش شهاه بهود کهه  1816شمار شاغالن شهر قروه  بااغ بهر  1615در سال 

ههای درصها نیهههز در بخهش 9/56درصا از شاغالن در صهنایع و  6/65دادنا. ااران تشکید میکشاورزان و دام

خاماتی مشغول به کار بودنا. این ارقام نشان دهناه گرایش اقت اد شهر به بخش خامات می باشا چراکه نیمی 

نشهان  1615اری از شاغالن شهر دراین بخش  اشتغال دارنا. جاول زیر آمار شاغالن شهر را بهر اسهاس سرشهم

 دها:می
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 شهرقروه درجزین :  توزیع شاغالن در6-9جاول 

 درصا شاغالن فعاایت

 6/13 653 کشاورزی

6/65 531 صنایع  

9/56 333 خامات  

 155 1816 جمع

 1615خذ: سرشماری أم

 

 

 1615رجزین در سال شود. در شهر قروه دجمعیت فعال از مجموع دو گروه شاغالن و بیکاران جویای کار تشکید می

نفهر  6536نفر گزارش شاه که از جمع آن با شاغالن شهر تعااد نیروی کار یا جمعیت فعال برابر  665تعااد بیکاران 

درصها و  1/63شود معهادل بوده است. نسیت این جمعیت به کد جمعیت که به نام میزان عمومی فعاایت  نامیاه می

درصها بهوده اسهت.   1/65عنوان میزان فعاایت  ویهژه شههرت دارد، معهادل  نسیت به جمعیت ده سااه و بیشتر که به

های مشابه برای جامعه شهری استان هماان و کد کشور، باا بودن نسیی آنها را نمایهان ها با میزانمقایسه این نسیت

 سازد.ها را آشکار میسازد. جاول زیر این تفاوتمی

 1615دی های اقت اها و میزان:  شاخص6-5جاول 

 اعااد و ارقام 

جامعه  جامعه شهری شهر شرح اقالم

 شهری
  استان کشور قروه درجزین 

 هماان
 891611 63818555 1865 کد جمعیت

 369961 68559555 5339 ده سااه و بیشتر

 616618 3355555 6536 جمعیت فعا ل

 136653 8133555 1816 شاغد

 65333 853555 665 بیکار

هامیزان ها وشاخص   

جامعه  جامعه شهری شهر هاها و میزانشرح شاخص

 شهری
  استان کشور قروه درجزین 

 هماان
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1/63 میزان فعاایت عمومی  6/63  6/65  

1/65 میزان فعاایت  ویژه  3/66  6/69  

5/83 میزان اشتغال  3/31  6/35  

5/15 میزان بیکاری  3/8  8/3  

18/6 میزان خااص بار تکفد  18/6  91/6  

 1615سرشماری  ،خذ: مرکز آمار ایرانأم

 

ها مربوط به های مشابه در ااگوهای مذکور است. این میزانمیزان بیکاری نیز درشهر قروه درجزین بیش از میزان

، هنوز این ارقام گزارش نشاه است وای از شواها و قراین، 1685بوده و برای سرشماری 1615سرشماری عمومی سال 

خورد که ناشی از تغییهرات سهاختار سهنی جمعیهت و گهرایش ری در کلیه موارد فوق به چشم میافزایش میزان بیکا

 بیشتر زنان به امراشتغال وکاریابی در بیرون از خانه است.

 1633گانه تظوات جمعیت قروه درجزین تا افق های سه: گزینه6-3جاول شماره 

 بینیهای پیشسال
 صااکثر -6گزینه  متوس  رشا -6گزینه  صااقد -1گزینه 

 رشا جمعیت رشا جمعیت رشا جمعیت

1683 3368 35/1 3368 35/1 3368 35/1 

1631 15666 95/1 15161 19/6 15831 63/6 

1633 15315 65/1 11319 65/1 16965 15/6 

 59/6 11/6 1563 میانگین رشا ساانه

 رشا طییعی و توازن مهاجرتی در صا صفر :گزینه اول

 تا یک درصا 5رشا طییعی و مهاجرت بین  :گزینه دوم

 درصا 1/5رشا طییعی و مهاجرت بین یک تا  :گزینه سوم

 

ههای دها، به عنوان گزینه مطلو  برای کاربرد در سهایر بخهشگزینه دوم که متوس  رشا جمعیت را نشان می

تظهوات جمعیهت ایهن  گردد. گزینه اول صااقد و گزینه سوم صااکثرطرح جامع شهر قروه درجزین معرفی می

 گردد.دها که برای سقف و کف خطای برآوردها منظور میبه دست می 1633شهر را تا افق طرح جامع در سال 
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 : مطالعاو یالبد  شهر بخش چهارم

می باشا . این نقشهه  1686 سال عکسیرداری هوایی صورت گرفته درمینای شهر قروه درجزین بر اساس  نقشه

سال از زمان ت ویر برداری بااطیع دستخوش تغییراتی بهوده اسهت کهه در مطااعهات  6 نپری شابا توجه به س

 میاانی صورت گرفته توس  مشاور سعی بر آن بوده است که این تغییرات تها صها امکهان شناسهایی و در نقشهه 

تغییهرات در  های انجام شاه مشخص شا کهه ایهن، در برداشتصافوبا این ا وضع موجود این طرح اظاد گردد.

به گونهه ای کهه  ،شهرداری بسیار زیاد بودهکارمناان غربی شهر موسوم به تفکیکی شهرک سیمان و  صا شمال

-116ازوم انجام نقشه برداری از این قسمت طی مذاکرات انجهام شهاه بها شههرداری و همچنهین نامهه شهماره 

 ان هماان رسیا . به اطالع سازمان مظترم مسکن و شهرسازی است 8/6/83مورخه  11511

به منظور شناخت دقیق نظوه استفاده از اراضی و مشخ ات کاایای قطعات مسکونی و غیهر مسهکونی واقهع در 

در سط  شهر نمود. در مرصله بعها، اطالعهات  مظلی اقاام به برداشت 1683مظاوده شهر، مشاور در اواید سال 

افزاری اتوکا تیاید به نقشه شا. بعا از آن به منظور استفاده بهتهر فاده از سیستم نرممکانی برداشت شاه با است

ههای تهیهه وارد شاه و پردازش گردیانا. نقشهه GISاز اطالعات مکانی و توصیفی، اطالعات مذکور در سیستم 

هت بررسی و تأییا شاه در دو مرصله توس  گروه کنترل و کارشناسان طرح مورد بازبینی مجاد قرار گرفته و ج

 به شهرداری ارایه گردیا.

در بررسی خ وصیات کاایای شهر، ابتاا نظوه استفاده از اراضی، مورد مطااعه قرار گرفته و سهپس بهه وضهعیت 

ای در منهاطق شههر مهورد کمی وکیفی کارکردهای مختلف شهری پرداخت شاه و نظوه توزیهع خهامات مظلهه

های موجهود در شههر، بررسهی وضهعیت زمان شهری و تعیین مظاوده مظلهمطااعه قرار گرفته است. بافت و سا

های مسکونی، در ادامه این مطااعات جای گرفته است. مساید کمی و تراکم ساختمانی و وضعیت کلی ساختمان
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ههای تهاریخی، موقعیهت گنجهایش و کیفی مربوط به وضع مسکن، وضعیت مااکیت اراضی و نیز بناها و مظوطهه

موضوعاتی های تأسیسات شهری و وضعیت کمی و کیفی تجهیزات شهری ز و کیفیت مراکز و شیکهمراککیفیت 

 گیرد.است که در این میظث جای می

شهامد مظلهه گهد بهاغی، مفهت آبهاد، قلعهه دینگسهی، قنیرآبهاد،  ،عرفی بنایشهر قروه درجزین به اظاد مظله

نشان داده  9-6قرییی این مظالت در نقشه شماره صاود تباشا.و شهرک سیمان میتیموردره، شهرک فرهنگیان 

 5ری مورد استفاده قرار گرفته است کهه شههر در قااهب تقسیمات دیگ کاایایجهت انجام مطااعات شاه است. 

طرح م و  شهر مطابقت دارد. صهاود ایهن  تقسیمات کاایای مظله با 9مظله دیاه شاه است. مرز مظالت در 

گانه شهر ساکن نفری شهر در مظالت پنج 3368جمعیت نشان داده شاه است.  9-6مظالت نیز در نقشه شماره 

ههای ایهن جهاول های تراکمی مظالت شهر بررسی شاه است. بهر طیهق دادهانا. در جاول شماره   ویژگیشاه

تهرین نفر در هکتار است. در بین مظهالت شههر نیهز پرتهراکم 181و  95تراکم ناخااص و خااص شهر به ترتیب 

در هکتهار نفهر  81باشا و کمترین تراکم نیز در مظله دو شههر بها نفر در هکتار می 655با تعااد  6ه، مظله مظل

 شود. دیاه می

 شهر مظالتتراکم سطوح و  :9-1شماره  جاول

جمع کلمحله 5محله 4محله 3محله 2محله 1شرح  /  محالت

68.640.548.866.619.5244.0مساحت کل )هکتار(

19.89.612.26.45.353.4مساحت مسکونی )هکتار(

3656779305712838639638جمعیت )نفر(

53.319.262.619.344.339.5تراکم ناخالص)نفر در هکتار(

185.080.9250.3199.6162.0180.6تراکم خالص )نفر در هکتار(
 

انیهک، بافهت بافهت ارگدر مطااعات بافت شناسی شهری چهار گونه متفاوت بافت شهری شناسهایی شهاه اسهت. 

-ای از بافت شهر شامد تفکیکهی. بخش عماهاهتفکیکی نامتعارف، بافت تفکیکی متعارف و بافت آماده سازی ش

 (.9-5)نقشه شماره  باشاهای نامتعارف است که عماتاً شامد بافت میانی شهر می
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ت کهه در کهد هکتار است. مطااعات میاانی مشاور در شههر صهاکی از آن اسه 56مساصت خااص مسکونی شهر 

واصا مسکونی در شهر وجود دارد. ازم به ذکر است که جمعیهت شههر در صهال  6956قطعه مسکونی و  6615

 .باشامیخانوار  6565صاضر، شامد 

 11توسعه شهر قروه درجزین هماننا اکثر شهرهای کشور، در سط  صورت گرفته است به نظهوی کهه بهیش از 

انها درصا از این قطعات دو یا سه طیقهه سهاخته شهاه 66بوده و تنها درصا از قطعات مسکونی شهر یک طیقه 

 .(9-6 )جاول شماره

 های مسکونی شهر قروه درجزین از اظاد تعااد طیقات در مظالت مختلف: وضع ساختمان9-6جاول شماره 

درصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااد

67283.030584.039169.720967.619973.2177676.7یک طیقه

13616.85615.416028.58828.56825.050821.9دو طیقه

20.220.6101.8123.951.8311.3سه طیقه

810100.0363100.0561100.0309100.0272100.02315100.0کد شهر

کد شهرمظله 5 مظله 4مظله 3مظله 2مظله 1شرح

 

این رقم در مظالت مختلف شهر  درصا است. 31طیق مظاسیات انجام شاه متوس  سط  اشغال قطعات شهر 

سهم طیقات مختلف سط  اشغال را در  9-1 و نمودار شماره 9-6 باشا. جاول شمارهدرصا می 36تا  58بین 

 دها.شهر و مظالت نشان می

 های مسکونی شهر قروه درجزین از اظاد سط  اشغال در مظالت مختلف: وضع ساختمان9-6جاول شماره 

درصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااد

12144.8123436.0629927.7915648.7581034.99مظله 1

6323.3312919.8812311.43481536315.68مظله 2

542011818.1832630.36319.6956124.23مظله 3

3211.858012.3314913.85481530913.35مظله 4

08813.5617916.6451.56327211.75مظله 5

27010064910010761003201002315100کد شهر

کد شهر 100 - 8080-6060- 40زیر 40 درصاشرح

 

 

 های مسکونی شهر قروه درجزین از اظاد سط  اشغال در مظالت مختلف: وضع ساختمان9-1نمودار شماره 
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100 - 8080-6060- 40زیر 40 درصا

سط  اشغال

صا
در

 

ه در خ وص میزان تراکم ساختمانی شهر صاکی است که متوس  تراکم ساختمانی قطعهات امظاسیات انجام ش

ت یهک و دو بعنهوان مظهالت مظهال تراکم ساختمانی درصا است. در کد با توجه به میانگین 18مسکونی شهر 

شهود کهه میهانگین تهراکم قایم و مظالت سه و چهار بعنوان مظالت بافت میهانی و جایها شههر، مشهاهاه مهی

 و نمهودار شهماره 9-9 )جاول شماره. (9-3 بوده است )نقشه شمارههای اخیر رو به افزایش ساختمانی طی دهه

6-9). 

 ر قروه درجزین از اظاد تراکم ساختمانی در مظالت مختلفهای مسکونی شه: وضع ساختمان9-9جاول شماره 

درصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااد

11246.2821137.0226531.367556.398324.926433.3381034.99مظله 1

6024.7912121.2310512.431813.53319.312814.5836315.68مظله 2

4619.0110518.4222826.982518.8010932.734825.0056124.23مظله 3

249.926811.9311413.49139.774613.814422.9230913.35مظله 4

0.006511.4013315.7421.506419.2284.1727211.75مظله 5

2421005701008451001331003331001921002315100کد شهر

کد شهر100 - 80 300-150150-80100-6060- 40زیر 40 درصاشرح

 

 های مسکونی شهر قروه درجزین از اظاد تراکم ساختمانی در مظالت مختلف: وضع ساختمان9-6نمودار شماره 
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از آن اسهت کهه بررسی قطعات مسکونی شهر به اظاد نوع سازه و م اا  بکار رفته در سهاختمان آنهها، صهاکی 

ههای اسهکلت فلهزی قهرار دارد. درصا( از آجر و آهن بوده است و در رتیه دوم سهاختمان 56بیشترین استفاده )

ههای های مختلف نیز صاکی از آن است کهه اسهتفاده از سهاختماناستفاده از انواع م اا  طی دورهبررسی رونا 

 99درصا به  9ظوی که سهم آن طی سه دهه اخیر از اسکلت فلزی طی سه دهه اخیر افزایش زیادی داشته به ن

 (.9-6 و نمودار شماره 9-5 درصا در صال صاضر رسیاه است )جاول شماره

 

 های مسکونی شهر قروه درجزین از اظاد نوع م اا  در مظالت مختلف: وضع ساختمان9-5جاول شماره 

درصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااد

392.048.454.06.7190.023.5165.020.49.01.1810.0100.0مظله 1

196.054.019.05.283.022.959.016.36.01.7363.0100.0مظله 2

263.046.927.04.8221.039.449.08.71.00.2561.0100.0مظله 3

141.045.624.07.8121.039.223.07.40.00.0309.0100.0مظله 4

219.080.50.053.019.50.00.00.0272.0100.0مظله 5

121152.31245.466828.929612.8160.72315.0100.0کد شهر

کد شهر  خشت و چو اسکلت فلزی
شرح

سایر م اا آجر و چو آجر و اهن

 

 

 های مسکونی شهر قروه درجزین از اظاد نوع م اا  در مظالت مختلف: وضع ساختمان9-6نمودار شماره 
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های شهر نوساز بهوده و درصا ساختمان 36مطااعات انجام شاه در خ وص کیفیت ابنیه، صاکی از آن است که 

 (.9-9ه و نمودار شمار 9-3 )جاول شماره باشادرصا آنها قابد نگهااری می 11قریب 

 های مسکونی شهر قروه درجزین از اظاد کیفیت ابنیه در مظالت مختلفمان: وضع ساخت9-3جاول شماره 

درصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااددرصاتعااد

37125.220149.94945.818955.981035.0مظله 1

21614.76415.91816.86519.236315.7مظله 2

40227.38120.11917.85917.556124.2مظله 3

20914.25513.62018.7257.430913.3مظله 4

27218.50.00.00.027211.7مظله 5

1473100.0403100.0107100.0338100.02315100.0کد شهر

کد شهرتخرییی 

شرح

مرمتی قابد نگهاارینوساز و در صال ساخت

 

 های مسکونی شهر قروه درجزین از اظاد کیفیت ابنیه در مظالت مختلف: وضع ساختمان9-9نمودار شماره 

نوساز و در صال ساخت

قابد نگهااری

مرمتی 

تخرییی 
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ر مظالت یهک و دو بعنهوان متر بوده است که این رقم د 665بنای قطعات مسکونی شهر متوس  دانه همچنین

بنای قطعات مسکونی طی متر است. بررسی سیر تظول متوس  دانه 635و  699مظالت قایمی شهر به ترتیب 

سال قامت فراوانهی  65های بیش از سه دهه اخیر صاکی از کاهش سط  قطعات دارد به نظوی که در ساختمان

متهر  155-655سال ساخت فراوانهی قطعهات  15ر های زیمتر بیشتر است وای در ساختمان 655-955قطعات 

 (.9-1مربع بیشتر است )جاول شماره 

 بنای در مظالت مختلفهای مسکونی شهر قروه درجزین از اظاد دانه: وضع ساختمان9-1جاول شماره 

کل شهرباالی هزار مترمربع1000 - 500500 - 400400-300300- 250250-200200 - 150150 - 100کمتر از 100 مترمربع

199186543277102101363391486کمتر از 15 سال

44567891717327264470سال 15-30

16395660476243342359بیش از 30 سال

25928167742822023610693152315کل شهر

 

خانوار در واصا مسکونی با صاکی از آن است که تراکم  1683و  1615بررسی ضریب سکونت شهر طی دو دوره 

دها. جاول خانوار در واصا مسکونی رسیاه است که میزان مناسیی را نشان می 56/1درصا به  16/5کاهش 

نفر در سال  3/6به  1615نفر در سال  66/5صاکی از آن است که تراکم نفر در واصا مسکونی نیز از  9-8 شماره

 است.رسیاه  83

 

 

 

 1683 - 1615های ونت در واصاهای مسکونی شهر قروه درجزین در سال: ضریب سک9-8جاول شماره 

 شرح
 تعااد جمعیت

 )در خانوارهای معموای(

تعااد خانوار 

 معموای

تعااد واصاهای 

 مسکونی

تراکم خانوار در 

 واصاهای مسکونی

تراکم نفر در 

 واصاهای مسکونی

1615 1865 1166 1938 15/1 66/5 

1683 3368 6565 6956 56/1 3/6 

 

 مقایمه نحوه استفاده اراضی در وضع موجود با پی نهاداو -
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بهه ت هویب نههایی رسهیاه  1613شروع شاه و نهایتاً در سهال  1611کار تهیه طرح هادی م و  شهر از سال 

نفر بهرآورد کهرده اسهت امها بها توجهه بهه  15555( معادل 1638است. این طرح جمعیت شهر را در افق طرح )

درصا بوده است. در ایهن  9/66پذیری جمعیت شهر نفر( میزان تظقق 3368ر در این سال )جمعیت موجود شه

 متر مربع مشخص شاه است. 5/161طرح سرانه شهری هر شهرونا 

-انا بعنوان درصا تظققدرصا داشته 55پذیری باای هایی که تظققتوان از کاربریبنای کلی، میدر یک جمع

ههای باشهنا. کهاربریها به ترتیب شامد کاربری مسکونی و فضای سهیز مهیاربریپذیری مناسب یاد کرد. این ک

 انا.پذیری نسیتاً مناسب داشتهدرمانی، آموزشی و اداری تظقق -بهااشتی

درصا اسهت کهه نشهان  6/36های مورد بررسی )به غیر از شیکه معابر( معادل پذیری کاربریبه طور کلی تظقق

پهذیری نسهیتاً مناسهیی های پیشنهادی آن تظقهقعیت پیشنهادی طرح، کاربریدها علیرغم عام تظقق جممی

 هاست.بریرپذیری کاگویای میزان تظقق 9-3و  9-5انا. نمودار شماره داشته

 های شهری طرح هادی م و  شهر قروه درجزین: مقایسه میزان تظقق پذیری کاربری9-5نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 سه سطوح پیشنهادی و تظقق یافته طرح هادی م و  شهر قروه درجزین: مقای9-3نمودار شماره 
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 ، کاربری اراضی پیشنهادی طرح هادی م و  است.9-3ضمناً نقشه شماره 

ههای جهاول دهها. دادههکتاری شهر را نشهان مهی 699نظوه استفاده از اراضی در مظاوده  9-3جاول شماره 

درصا( تظت توسعه قرار گرفتهه اسهت و مهابقی  93کتار از اراضی شهر )ه 165صاکی از آن است که نزدیک به 

ههای توسهعه نیافتهه های بایر، مزارع، باغات و... و درکد زمیندرصا( شامد زمین 51های داخد مظاوده )زمین

 دها.های مختلف شهری را نشان میسهم کاربری 9-1است. نمودار شماره 
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مماحتیاربر یاربرد
)m2(سرانه

)جمعیت : 9638نفر(

درصد نمبت به 

سطوح ساخته 

شده

درصد نمبت به 

یل شهر

533550.6755.3644.7321.86مسکونیمسکونی

609.140.060.050.02مها کودک

6234.190.650.520.26دبستان

8669.490.900.730.36راهنمایی

15758.31.641.320.65دبیرستان ، هنرستان وفنی صرفه ای

1853.560.190.160.08پیش دانشگاهی

33124.683.442.781.36

29431.523.052.471.21تجاری

41010.430.340.17مذهیی

8576.230.890.720.35اداری

1105.830.110.090.05نظامی و انتظامی

733.050.080.060.03ورزشی

2593.040.270.220.11فرهنگی

61636.356.405.172.53پارک و فضای سیز

1104.360.110.090.05جهانگردی و پذیرایی

12247.931.271.030.50درمانی

1133.20.120.100.05بهااشتی

471.810.050.040.02سایر آموزشی

123134.3212.7810.325.05

3525.190.370.300.14تاسیسات شهری

00.000.000.00گورستان

2226.630.230.190.09تجهیزات شهری

5751.820.600.480.24

00.000.000.00پارکینگ

3183.460.330.270.13انیارداری

00.000.000.00صمد و نقد برون شهری

00.000.000.00صمد و نقد درون شهری

464759.7148.2238.9719.04معابر

467943.1748.5539.2319.17

11350.731.180.950.47صنایع کارگاهی کوچک

00.000.000.00صنایع بزرگ

11350.731.180.950.47

3111.910.320.260.13دامپروری

147541.531.240.60درصال ساخت

00.000.000.00متروکه

17865.911.851.500.73

1192721.3123.75100.0048.87

57040.845.922.34باغات

278771.9328.9211.42مزارع

12333012.805.05مراتع

756978.9478.5431.02بایر

18733.361.940.77مخروبه

2720.630.280.11قنات

10103.61.050.41مسید

1247679.38129.4551.13

فضاهای باز

آموزشی

خامات

صمد و نقد و انیارداری

سایر

جمع کاربرد صمد و نقد و انیارداری

جمع کاربرد  صنعتی

جدول شماره 9-4 : سطح و سرانه یاربر  اراضی در محدوده مصوب شهر قروه درجزین )سال 1386(

جمع اراضی فاقا کاربری

جمع سطوح ساخته شاه

جمع کاربرد  آموزشی

جمع کاربرد خاماتی

تاسیسات  و تجهیزات شهری

جمع کاربرد تاسیسات و تجهیزات شهری

 جمع فضاهای باز



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

32 

 های مختلف شهریسهم کاربری: 9-1نمودار شماره 

22%

1%

5%0%

19%0%1%

52%

مسکونی 

جمع کاربرد  آموزشی

جمع کاربرد خاماتی

جمع کاربرد تاسیسات و تجهیزات شهری

جمع کاربرد صمد و نقد و انیارداری

جمع کاربرد  صنعتی

جمع اراضی فاقا کاربری

جمع فضاهای باز
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 جزینقروه درخالصه مطالعاو وضع موجود ترافیك و حمل و نقل شهر 

تقرییهاً بیهانگر یهک سیسهتم  در وضع موجودای از نظر ساختار شیکه قروه در جزین سیمای اصلی شیکه شهری

 قوی است.صل-شطرنجی

دسته شریانی درجهه  9های شهر به های شهر در وضع موجود مورد مطااعه قرار گرفته و راهسلسله مراتب شیکه

 انا.های مظلی فرعی تقسیم شاههای مظلی اصلی و خیاباندو اصلی، شریانی درجه دو فرعی، خیابان

از اظاد صجم ترافیهک در  رزن-ر جزینقروه د دها که مظورنشان می ایی دروازهصجم ترافیک مظورهابررسی 

 .در ردیف دوم قرار داردکاج -قروه در جزینردیف اول و مظور 

صی  بعنوان ساعت  15/8 -15/3ساعت  بیشینهمظاسیه صجم  بهپس از باست آوردن میزان صجم عیور و مرور 

عنوان ساعت به  65/18-65/13ساعت در ظهر به عنوان ساعت اوج ظهر و  15/11  15/16و ساعت اوج صی  

 .پرداخته شااوج ع ر 

دارای سط   راستای شهرک فرهنگیانبلوار معلم از میاان امام تا که بررسی کیفیت جریان ترافیک بیانگر آنست 

یعنهی  Bدارای سهط  سهرویس  از ابتاا تا انتهها ، شهرداری و بهشتیمفت  و خیابان طااقانیبلوار و  Aسرویس 

 Cدارای سهط  سهرویس  خیابان دستغیب صافاصد خیابان کاج تا بهشتیباشنا. می  بسیار خو دارای کیفیت 

کاج از میاان مانی تا خیابان دستغیب و خیابهان مهانی از میهاان یعنی دارای کیفیت خو  می باشنا. خیابان 

ن بلوار امهام از میهاایعنی دارای صااقد کیفیت پذیرفتی می باشنا.   Dدارای سط  سرویس  مانی تا کمربنای

 می باشا. یعنی از اظاد جریان ترافیک نامناسب Eامام تا میاان مطهری دارای سط  سرویس 

 
 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

34 

که  گیرددرصا از کد سفرها ب ورت پیاده انجام می 36بررسی سفرهای درون شهری نشان می دها که بیش از 

های دوم و سوم را به خود تیهدرصا ر 11درصا، سواری با  3/16باشا. بعا از پیاده، موتور با رقم نسیتاً باایی می

 انا.انا سایر وساید نقلیه سهم جزیی را در جابجایی سفرهای درون شهری بخود اخت اص دادهاخت اص داده

و سههم سهواری شخ هی شود انجام می موتوردرصا سفرها با  69 باون در نظر گرفتن سفرهای پیاده نزدیک به

بهوس های دیگر پایین است. ازم به ذکر است که اگهر چهه مینیباشا که در مقایسه با شهردرصا می 63صاود 

 شود.بوس انجام میسفرهای برون شهری با مینی اًعمومی در داخد شهر وجود ناارد وای اکثر

درصها کهد  96بها بهیش از  اشهتغالکه سفرهای برای تعیین هاف سفر نشان می دها مطااعات میااء و مق ا 

درصا از کد سفرها در رتیه دوم قرار دارنا و بعا از آنها سهفرهای   66ا ب موزشیآ سفرها در رتیه اول و سفرهای

 .باشامیزان سهم نسیی سفرهای کار بسیار پایین میبه ویژه رتیه سوم را به خود اخت اص داده است.  تفری 

ختلهف باشا. ایهن رقهم بهرای منهاطق ممی 58/5برابر  در قروه در جزینضریب متوس  مااکیت سواری شخ ی 

ضریب متوس  مااکیت وسیله نقلیهه   باشا.متغییر می 15/5  تا 59/5بین   های مختلفمتفاوت بوده و در صوزه

وسهیله نقلیهه  66/5تها  11/5برای هر نفر و تغییرات آن در مناطق مختلف بهین   66/5برابر   قروه در جزیندر 

 باشا.برای هر نفر می

ب هورت پیهاده  55/1سهواره و  نآ 33/5 کههباشها می 11/1معادل  برای شهر کد متوس  سرانه سفر همچنین

 باشا.و وسعت آن می قروه در جزینباشا و این رقم متناسب با شهر می

ای و هدرصا بین صوز 59/69درصا از سفرها درون صوزه ای  و   99/93با بررسی سفرها مشخص شاه است که 

 درصا سفرهای خارجی می باشا. 56/13

میزان تظقق پذیری شیکه های طرح تف یلی مورد بررسهی قهرار گرفتهه و نتهایج  ،تظلید شیکه معابردر تجزیه 

درصها  63درصها اجهرا نشهاه و  63درصا آن اجرا شاه و  68صاود صاصله بیانگر آنست که از نظر سط  معابر 

 .انباشتعریضی می

اداری در مرکز  –از صا فعاایتهای تجاری اهم مشکالت شهر در زمینه آما و شا شهری عیارتنا از : تمرکز بیش 

خیابان مانی ، عهام رعایهت سلسهله مراتهب شهیکه  ،عرض کم بعضی از خیابانها نظیر خیابان امام خمینیشهر، 
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شهری، عام وجود پارکینگ در شهر، و عام وجود یک شیکه صلقوی جهت تامین رفت و آما سریع بین مناطق 

 باشا.می شهر اصلی شهر باون عیور از نواصی مرکزی

 

 

 

 

 

 

 ها  توسعه شهرامکاناو و محدودیت -

شهر قروه درجزین بنا به موقعیتی که در آن واقع شاه، از سه طرف اصلی )شرق، غر  و جنو ( توس  باغات و 

ها و رودخانهه قهره چهای در شهرق ها و مسیدهای کشاورزی اصاطه شاه است. همچنین وجود رشته قناتزمین

های زیرزمینی کنا. در سمت جنوبی شهر باا بودن سط  آ مظاود میدر این قسمت عه شهر را شهر، کالً توس

شود. در جهت غر  نیهز بها توجهه بهه ترین موانع توسعه مظسو  میو نیز وجود اراضی مستعا کشاورزی، عماه

کمربنهای شههر در گیری نسیی وجود اراضی زراعی و باغات، به عنوان عوامد مظاود کنناه مظیطی و نیز شکد

 مطلو  نیست. شهر در این سمت توسعه ،این سمت به عنوان عامد مظاودیت کاایای

در سمت شهمال شههر و  و موجود در داخد مظاوده بایر هایزمین دربا توجه به مطااب فوق ااذکر، توسعه شهر 

 خش شماای شهر است.های انجام شاه صاکی از گرایش مردم به توسعه بپذیر است. بررسیورودی آن امکان
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 برآورد تعداد واحدها  ممکونی مورد نیاز شهر -

جهت برآورد تعااد واصاهای مسکونی مورد نیاز شهر در افق طرح، از دو روش زیر اسهتفاده شهاه اسهت. بعها از 

 شود:تعیین واصا مسکونی مورد نیاز فضای ازم برای اصااث این واصاها نیز برآورد می

 ده از مدل لجمتیكروش اول: استفا

 بینی بر اساس نیاز موجود و خانوار اضافه شوندهروش دوم: تخمین و پیش

واصا صسا   1116( نیاز شهر به واصا مسکونی در افق طرح 9( و )6(، )6(، )1در روش اول با استفاده از توابع )

 :شاه است
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 (9) 

(0)y 131/5=  1615= شاخص مسکن به ازای نفر در سال 

(1)y 659/5=  1685= شاخص مسکن به ازای نفر در سال 

n  =15  (1615 -1685سال )فاصله 

(t)yمقاار سنجه واصا مسکونی/ نفر = 

eضریب ثابت اوار = 

kشاخص مسکن به ازای یک نفر = 

t =61 

 این روش در گزارش طرح آماه است.  بامظاسیات انجام شاه  شرح کامد
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روش دوم، در سه گام به تعیین تعااد واصا مسکونی مورد نیاز و در گام چهارم به تعیین میزان مسهاصت مهورد 

 نیاز جهت رفع کمیودهای شهر پرداخته شاه است:

 وجود به روش خامگام اول: تخمین یمبود تعداد واحدها  ممکونی وضع م

کننا کهه تفاضهد آنهها واصا مسکونی زناگی می 6956خانوار در  6565در شهر قروه درجزین در وضع موجود 

 باشا:بیانگر میزان کمیود خام مسکونی شهر می

 =  میزان کمیود خام واصا مسکونی در وضع موجود6965-6565= 18

 جود به روش میزان شدهگام دوم: تخمین یمبود تعداد واحدها  ممکونی وضع مو

توانا بیانگر نیاز واقعی شهر از نظر واصاهای مسکونی باشا. باین جهت عالوه بهر نیازهای خام مظاسیه شاه نمی

باشهنا. معمهواً مقهرری واصهاهای نیازهای خام، متغیرهای مؤثر در تعیین نیازهای واقعی ازم به شناسایی مهی

 رونا.خرییی مهمترین این متغیرها به شمار میخاای و جیران تلفات ناشی از واصاهای ت

درصا از واصاهای مسکونی شهر از کیفیت تخرییی برخوردارنا. رقم  3/19دها که مطااعات انجام شاه نشان می

شود. باین ترتیهب مشهخص واصا مظاسیه می 668واصا مسکونی موجود، معادل  6956مطلق نسیت مذکور از 

واصها مسهکونی دارای کیفیهت مطلهو   6595مسکونی موجود در شهر، عمهالً واصا  6956گردد که از کد می

 باشنا:سکونت می

 

 

 6956-(19+668= )6595واصاهای مسکونی دارای کیفیت مطلو  و مسکونی         

کمیودهای واقعی و میزان شاه تعااد واصاهای مسکونی شهر معادل کمیود خام واصا مسکونی در وضع موجود، 

گردد که در اد واصاهای مسکونی مقرری سه درصای واصاهای خاای و سهم واصاهای تخرییی مظاسیه میتعا

 شود:واصا مظاسیه می 935شهر قروه درجزین معادل 

 

 

واصاهای مسکونی دارای 

 کیفیت مطلو  و مسکون
 

کد واصاهای 

 مسکونی موجود

)واصاهای تخرییی + مقرری 

 سه درصای واصاهای خاای(
 

تخمین کمیودات میزان شاه 

 مسکونی شهر در وضع
 موجود

کمیود خام تعااد  

 واصاهای مسکونی

مقرری سه درصا  

 واصاهای خاای

های واصا 

 تخرییی
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935 =668  +19  +18 

بایهی است که واصاهای مسکونی مورد نیاز شهر در وضهع موجهود شهامد مجمهوع واصهاهای مسهکونی دارای 

 شود.واصا مظاسیه می 6565و کمیودات میزان شاه در وضع موجود خواها بود که معادل  کیفیت مطلو 

 بینی نیازها  ممکونی شهر در آیندهگام سوم: برآورد و پیش

 ریز :ال ( تخمین خام نیازها  ممکونی در طول دوره برنامه

نفر برآورد گردیهاه اسهت.  11319(، معادل 1633این مشاور، جمعیت شهر قروه درجزین را در سال افق طرح )

نفر در خانوار خواها  15/6و در سال افق طرح معادل  81/6ریزی معادل همچنین بعا خانوار در سال پایه برنامه

شونا. با معیار قرار دادن شرای  مطلو  خانوار جایا تا افق طرح به خانوارهای شهر اضافه می 169بود. بنابراین 

ههای مهذکور معهادل تعهااد خانوارههای افهزایش یافتهه، ازاء هر خانوار(، در دورهسکونت )یک واصا مسکونی به 

 واصاهای مسکونی ازم خواها بود.

 ب( تخمین میزان شده نیازها  ممکونی:

باشا. جههت تعیهین نیازههای واقعهی آینهاه رقم مظاسیه شاه برای نیازهای خام آتی شهر به واصا مسکونی می

مقرری سه درصا واصاهای خاای نیز ضرورت دارد که تعااد آنهها طهی  یزان شاه وضع موجود واعمال کمیود م

 گردد:دوره طرح به شرح زیر مظاسیه می

 

 

 935+169+66= 1693واصا مسکونی          

 نیاز گام چهارم: برآورد سطح ممکونی مورد

قطعه مسکونی در مظاوده شهر وجود دارد و از این  6615مطااعات میاانی انجام شاه صاکی از آن است که تعااد 

درصها دو  6/11درصا از قطعات تهک واصهای،  6/88واصا مسکونی ساخته شاه است. تعااد  6956تعااد قطعه، 

درصهاقطعات، بهیش از یهک واصها  16باشنا. به عیارتی تنها در کمتهر از درصا نیز سه واصای می 3/5واصای و 

توان مفههوم درصا مربوط به ساخت و سازهای صنعتی بوده و نمی 16بخش زیادی از این مسکونی وجود دارد که 

تخمین میزان شاه تعااد 

نی مورد نیاز در واصاهای مسکو

 طول دوره برنامه ریزی

 

 
میود واصاهای مسکونی ک

 میزان شاه وضع موجود
 

 
تخمین خام تعااد واصاهای 

مسکونی مورد نیاز در طول 

 ریزیدوره برنامه

 

مقرری سه درصا برای 

واصاهای مسکونی خاای در 

 ریزیدوره برنامه
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آپارتمان نشینی را به آن اطالق کرد وای در کد، با توجه به مظاودیت اراضی و ازوم توسعه پایاار شهر، در ضهواب  

 شا. و مقررات طرح، ضواب  تشویقی جهت اصااث آپارتمان و توسعه در ارتفاع تعیین خواها 

 1متر مربهع بعنهوان انهاازه متوسه  قطعهات 566بنابراین، با توجه به ااگوی مسکن موجود شهر و با درنظر گرفتن 

متر مربع زمین مسکونی نیهاز خواهها  683585ریزی ب ورت خام به صاود شود که در طول دوره برنامهبرآورد می

شهود. اهذا فضهای واصا مورد نیاز کم مهی 1693از واصا  668ی واصاهای تخرییی به میزان با فرض درجاسازبود. 

هکتاری مذکور نیاز به ایجهاد دسترسهی دارد  61از طرفی سط  متر مربع خواها بود.  658895واصا،  358معادل 

های اصلی شهر، صرفاً در صا معابر دسترسهی و اصیانهاً جمهع و پخهش کننهاه که این امر با توجه به اصااث شریان

های اصلی، این ضهابطه صهرفاً درصا است اما با توجه به وجود شریان 65اای  65رتی  با معابر خواها بود. ضریب م

 گردد.درصا اعمال می 65در صا 

 658895×6/1= 655358 متر مربع سط  مورد نیاز          

 1633بینی سط  مورد نیاز مسکونی شهر برای سال : پارامترهای دخید در پیش9-15 جاول شماره

 قطعه 6615 قطعات مسکونی شهرتعااد 

 واصا 6956 (1683تعااد واصاهای مسکونی موجود در شهر )

 خانوار 6565 (1683تعااد خانوارموجود )

 خانوار 18 میزان کمیود خام واصا مسکونی در شهر

 واصا 19 (%6تعااد واصاهای مسکونی خاای شهر )

 واصا 668 تعااد واصاهای مسکونی تخرییی شهر

 6956-(19+668=)6595 واصاهای مسکونی قابد سکونت موجودتعااد 

 6595+18+19+668=6565 نیاز واقعی به مسکن در وضع موجود

 خانوار 169 متوس  تعااد خانوار اضافه شوناه تا افق طرح

 935+169+66=1693واصا  (1633تخمین میزان شاه واصا مسکونی مورد نیاز شهر )

 واصا 1693 ز شهر با استفاده از تابع اجستیکتعااد واصا مسکونی مورد نیا

 درصا 6/88 درصا قطعات تک واصای مسکونی

 متر مربع 665 متوس  قطعات مسکونی موجود شهر

 متر مربع 665 بینی فضا(اناازه متوس  قطعات )جهت پیش

 هکتار 61 قطعه مسکونی 358مساصت خام مورد نیاز برای 

 61 ×6/1=65هکتار  هر در افق طرحمساصت میزان شاه نیاز مسکونی ش

 هکتار 65قطعه در  1553 تعااد قطعات مورد نیاز و مساصت میزان شاه با فرض استفاده از تراکم

                                                 
 اندازه مذکور باتوجه به گرايش کنونی اندازه قطعات مسکونی شهر تعیین شده است. -1 
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 ها  توسعهنیازها و پتانمیل -

طیق مطااعات انجام شاه، جهت تأمین نیازهای مسکونی، خاماتی، رفت و آما و تفری  شهروناان در افق طهرح 

های توسهعه هکتار عالوه بر فضای توسعه یافته فعلی است. مطااعه پتانسید 96سعه فضایی نزدیک به نیازمنا تو

هکتار زمین بایر که بهه صهورت پراکنهاه در  13موجود در داخد مظاوده صاکی از آن است که با وجود بیش از 

تأمین کرد که ایهن امهر در توان در مظاوده فعلی تمامی نقاط شهر بخ وص نیمه شماای آن، توسعه شهر را می

 میاصث بعای مورد بررسی قرار گرفته است.

 : مظاسیه فضای مورد نیاز9-11جاول شماره 
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سطح )هکتار(سرانه )مترمربع(درصدسطح )هکتار(
سرانه مطلوب 

)مترمربع(

208840-53355121.955.474239150.0مسکونی

4180-6090.00.147900.4مهد کودك

3345-62340.30.695790.8دبستان

86690.40.971840.61485راهنمايی

349-176120.71.8179611.5متوسطه

331251.43.4395143.3-7875

18464-294321.23.1478964.0تجاری

1886-41010.20.459870.5مذهبی

3398-85760.40.9119741.0اداری

2486-11060.00.135920.3نظامی و انتظامی

53150-7330.00.1538834.5ورزشی

3394-25930.10.359870.5فرهنگی

34156-616362.56.4957928.0پارك و فضای سبز

1290-11040.00.123950.2 پذيرايی

2395-00.00.023950.2گردشگری

11700-122480.51.3239482.0درمانی

64-11330.00.111970.1بهداشتی

4720.00.00ساير آموزشی

1231345.012.8255046-113919

6222-57520.20.6119741.0تاسیسات  و تجهیزات شهری

14778-31830.10.3179611.5حمل و نقل و انبارداری

71789-46476019.048.271789معابر

12597-113510.51.2239482.0صنايع کارگاهی

31120.10.30دامپروری

147540.61.50درحال ساخت

119272148.9123.81162623-105386

570412.30باغات

27877211.40مزارع

1233305.10مراتع

75697931.00باير

187330.80مخروبه

27210.10قنات

101040.40مسیل

124767951.10

2440401100.0116262379.1-436020

کاربری

موردنیاز تا پايان دوره 1396 

)جمعیت 11974 نفر(
کمبود يا مازاد 

)هکتار(
)جمعیت 9638 نفر(

وضع موجود 1386

 

 دخالت داده نشده است. درصدی معابر در آن 02کمبود مسکونی شهر برای افق طرح طبق محاسبات انجام شده در ابتدای اين بند لحاظ شده است. با اين تفاوت که ضريب  -1

 ها در نظر گرفته شده است.درصد کل سطوح مورد نیاز به عنوان کمبود فضای مورد نیاز برای دسترسی کاربری 02با توجه به عدم امکان محاسبه سطح الزم معابر در اين محله،  -0
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 : مظاسیه فضای مورد نیاز در سطوح عملکردی مظلی و شهری9-16جاول شماره 

5007423910742391مسکونی

0.40479004790مها کودک

0.80957909579دبستان

00.6071847184راهنمایی

01.501796117961متوسطه

13119743592247896تجاری

0.40.1479011975987مذهیی

0101197411974اداری

00.3035923592نظامی و انتظامی

0.5459874789653883ورزشی

0.20.3239535925987فرهنگی

44478964789695792پارک و فضای سیز

00.2023952395 پذیرایی

00.2023952395گردشگری

0202394823948درمانی

0.10119701197بهااشتی

0101197411974تاسیسات  و تجهیزات شهری

01.501796117961صمد و نقد و انیارداری

7178971789معابر

0.51.559871796123948صنایع کارگاهی

57.921.29087752538491162623جمع کد

کاربری

سطوح موردنیاز )هکتار(سرانه های پیشنهادی )مترمربع(

جمع
مقیاس شهریمقیاس شهری مقیاس مظله ایمقیاس مظله ای

 
 درصای معابر در آن دخاات داده نشاه است. 65کمیود مسکونی شهر برای افق طرح طیق مظاسیات انجام شاه در ابتاای این بنا اظاد شاه است. با این تفاوت که ضریب  -1

 ها در نظر گرفته شاه است.ه عنوان کمیود فضای مورد نیاز برای دسترسی کاربریدرصا کد سطوح مورد نیاز ب 65با توجه به عام امکان مظاسیه سط  ازم معابر در این مظله،  -6

 ریز  یالبد  شهرمعیارها و ضوابط طرح -

ای از شرای ، توسعه کاایای شهر یکی از ابعاد مختلف توسعه آن است که خود منتج از رواب  پیچیاه و مجموعه

ریزی کاایهای شههر قهروه ی شهروناان است. هاف کلی طرحها و نیز ااگوهای زناگها، گرایشاقاامات، خواست

تر شامد درجزین تأمین فضای زناگی مناسب برای شهروناان است. این هاف کلی دربردارناه چهار هاف جزیی
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تقویت نقش و عملکرد خاماتی شهر، ارتقاء کیفیت سکونت، صفاظت از منهابع و امکانهات تجایاناپهذیر داخهد و 

 گردد.های پیرامونی بالف د آن میمنا بافتخره توسعه نظامپیرامون شهر و باا

کشاورزی است و باین جهت، فضهای کاایهای آن نیهز تها  -شهر قروه درجزین در صال صاضر یک شهر خاماتی

صاودی )هر چنا بطور ناقص( در همان راستا شکد گرفته است. برای هاایت منطقهی توسهعه کاایهای شههر و 

 انا.هایی به شرح زیر مشخص شاههااف چهارگانه فوق، سیاسترسیان به هر کاام از ا

 جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی مرغو  پیرامون شهر. -

 های پیشنهادی تظقق نیافته طرح م و .استفاده بهینه از اراضی بایر داخد مظاوده و تثییت کاربری -

 های ساختمانی و جمعیتی.افزایش تراکم -

 خاماتی در قااب مراکز شهری. تأمین سلسله مراتب -

 تفریظی. -توسعه امکانات فراغتی -

 های فرسوده و تخرییی به منظور تأمین نیازهای شهر.استفاده از بافت -

 تأمین نیازهای خاماتی صوزه نفوذ مستقیم و غیر مستقیم شهر. -

 تأکیا بر تمرکززدایی مراکز مقیاس شهری و توزیع متوازن آنها در شهر. -

 ود کیفیت صمد و نقد و ترافیک شهر.بهی -

 الگوها  توسعه شهر -

 در خ وص توسعه کاایای شهر قروه درجزین دو رویه مجزا قابد پیگیری است:

 ال ( رفع یمبودها  خدماتی و سکونتی موجود در محدوده مصوب شهر

 ها و استفاده محدود از فضا  خارج از محدوده ب( جانمایی بهینه یاربر 

در راستای رویه نخست و ااگوی دوم و سوم در راستای رویه دوم ارایهه  در ذید، توسعه پیشنهاد شاهااگوی اول 

 شاه است.

 : تحدید توسعه شهر در محدوده مصوبالگو  اول توسعه -
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ااگوی اول توسعه بر اساس صفظ مظاوده م و  شهر، عام استفاده مطلق از اراضی کشاورزی بالف د مظهاوده 

 (.9-1های طرح هادی م و  شهر تا صا ممکن، پیشنهاد شاه است )نقشه شماره و تثییت پیشنهاد

 موجهود، هها و اازامهات در این ااگو با توجه به تظوات یک دهه اخیر شهر در خ وص تخ یص فضا به کهاربری

 و ایای چهون خهامات پایانههههای عمهاهطرح پیشنهادی م و  شهر، بهنگام شاه است. در این ااگهو کهاربری

تمرکهز مکان ممکن و در قسمت شماای شهر پیشهنهاد شهاه اسهت.  ترینمناسب در شهری امات غیرانتفاعیخ

 های مختلفدر قسمت یخامات غیرانتفاعی شهر تظت عنوان اداری موجود در طرح پیشین کاهش داده شاه و

م و  بهه عنهوان که در طرح  گیری فضاهای آموزشی در جنو  شهربا توجه به شکد. جانمایی شاه است شهر

در  شههری فراغتی -یک پهنه تفریظی ،مظلی فراغتی -تفریظیهای عالوه بر پهنه، فضای سیز پیشنهاد شاه بود

توان گفت که بهر اسهاس ایهن ااگهو، کلیهه نیازههای مسهکونی و غیهر شهر دیاه شاه است. در مجموع می شرق

 اوده م و  شهر تأمین گردیاه است.مسکونی شهر در سال افق طرح در اراضی بایر موجود در داخد مظ

 معایب الگو:

 و صقوق ایجاد شاه.های خامات غیر انتفاعی شهری به واسطه مشکالت تملک امکان عام تظقق پهنه -1

 ها.صقوق ایجاد شاه به واسطه جابجایی در کاربریعام پاسخگویی به  -6

 افزایش تمرکز فعاایتی مرکز شهر و ازدصام زیاد آن. -6

 ها.ها به داید مظاودیت فضا و گزینهب نیودن مکان برخی فعاایتمناس -9

 خاماتی موجود شهر. -کاهش سط  سرویس مظور تجاری -5

 مزایا  الگو:

 .و عام تجاوز از آنمظاوده م و  شهر تثییت  -1

 عام تعرض به اراضی کشاورزی بالف د شهر به ویژه در قسمت جنو . -6

 های طرح م و .گذاریهرداری بر اساس هافتثییت بیشتر اهااف اجرایی ش -6

 : پیگیر  روند موجود و استفاده از فضاها  پیرامونالگو  دوم توسعه -



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

45 

، ارایه شاه اسهت. ااگهوی مهذکور بها توجهه بهه ذکر شاه طراصی کاایای اصول و معیارهایاین ااگو در راستای 

ههای تهأمین و نگههااری تأسیسهات زینههها و در عین صال، رعایت اصول شهرسهازی، در نظهر گهرفتن هگرایش

ها، شکد گرفته و توسعه مظاودی در زیربنایی، صفاظت از اراضی کشاورزی بالف د شهر و انتظام بخشی به بافت

 (.9-8 )نقشه شماره دهامیاراضی بالف د مظاوده م و  پیشنهاد 

 -و مظهور کارگهاهی تثییهتشههاا خاماتی شهر در راستای خیابان امهام و  -بر اساس این ااگو، مظاوده تجاری

های عمومی، بخشی از این شود. بنا به گرایشتقویت می های تجاری خاماتیجهت استقرار فعاایتتوایای شهر 

 در شمال و ورودی شهر و در مظاوده کارخانه بیسکویت سازی دیاه شاه است. هاصنایع و کارگاه

ای دارنها و در کنهار ایهن ای جهت خامات مظلهپهنه ،وجودهای توسعه مهر کاام از مظالت با توجه به پتانسید

اسهتخر سرپوشهیاه در دیاه شاه است. بخشی از شمال شهر صا فاصد  فراغتی -تفریظیهای مظلی پهنه، پهنه

دیهاه  ایصال ساخت و پمپ بنزین شهر جهت خامات غیرانتفاعی شهر و بخشی از آن به عنوان خهامات پایانهه

آموزشی در جنو   -گیری پهنه فرهنگیای کمربنای پیشنهادی شهر نیز با توجه به شکدضمناً راست شاه است.

 شهر، تغییر و از پشت این پهنه عیور داده شاه است.

 معایب الگو:

 مهمترین معایب قابد ذکر این ااگو عیارتنا از:

-دقیق باعث ناهنجاری در صورت عام کنترل کارگاهی -به ویژه از نوع توایای توسعه شهر در میادی ورودی -1

 شود.های ب ری می

 توسعه شهر در پیرامون علیرغم وجود فضاهای توسعه موجود در داخد مظاوده -6

 های توسعه شهری.افزایش نسیی هزینه -6

 های کشاورزی جنو  شهر به واسطه تغییر در مسیر کمربنای.ایا زمینهت -9

 مزایا  الگو:

 ی توسعه بلنا مات شهر.اراضی قابد توسعه برا ساماناهی -1
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توزیع فضایی مراکز خاماتی مقیاس شهری و فراشهری با هاف کاستن از تراکم بسیار باا در مرکهز موجهود  -6

 شهر.

 های ارتیاطی شهر.تأمین سلسله مراتب شیکه -6

 و تفکیک سفرها. (خاماتی -مظور تجاری)کاهش میزان سفرهای شهری به مرکز شهر  -9

 

 

 سعهالگو  سوم تو -

(. ایهن ااگهو در ادامهه ااگهوی دوم، 9-3ای از ااگوی دوم توسعه است )نقشه این ااگو در واقع ااگوی تعاید شاه

بخشی از توسعه شهر را که عماتاً شامد توسعه غیر مسکونی است، در مظاوده بالف د خ  مظاوده و خارج آن 

کارگهاهی  -عی شهر در ورودی آن، پهنه توایایضمن پیشنهاد استقرار خامات غیر انتفا ااگودیاه است. در این 

و  دیاه شهاه اسهت کاجمظور منتهی به روستای  جنوبیبه صورت نسیتاً منف د از بافت مسکونی شهر در ضلع 

بهه  ،ای از صهنایع بهه آنبخش عمهاه نتقالکارگاهی موجود، با پیشنهاد سایت صنعتی و امکان ا -مظور توایای

 شود.، تقویت میخاماتی -صورت یک مظور تجاری

 معایب الگو:

 توسعه شهر در پیرامون علیرغم وجود فضاهای توسعه موجود در داخد مظاوده. -1

 ای توسعه شهری.هافزایش نسیی هزینه -6

 مزایا  الگو:

 کنترل و صفظ اراضی قابد توسعه شهر در بلنا مات. -1

 تفکیک فضاهای فعاایتی و کاهش ازدخام مرکز شهری. -6

 مطلو  به مراکز خاماتی مقیاس شهری و فراشهری و بهیود وضعیت ترافیکی. دسترسی -6

 مظورهای اصلی شهر در مرکز. افزایش سط  سرویس -9

 با تکمید کمربنای شهر. به ویژهپیشنهادی کارگاهی  -دسترسی مطلو  به پهنه توایای -5
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 های خاماتی شهری.پذیری کاربریافزایش امکان تظقق -3

 ارائه الگوها  نهایی بند  وجمع -

ههای های طرح جامع مینی بر استفاده صااکثر از اراضی بهایر میهان بهافتی و زمهینبا توجه به اهااف و سیاست

منها از خاماتی و مسکونی تظقق نیافته طرح هادی م و ، توزیع فضایی مناسب مراکز خاماتی، استفاده نظهام

شهر، ااگوی سوم توسهعه بهه عنهوان ااگهوی نههایی  صنعتی -اراضی شمال شهر و بااخره، تقویت نقش خاماتی

 گردد.توسعه شهر قروه درجزین پیشنهاد می

 


