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 تجزيه و تحليل و استنتاج از بررسي ها -4

 نتايج مربوط به حوزه نفوذ -1-4

بره ننروا   وضع موجود اشاره شد كه در اطراف شهر قرروه درجرن   و شناخت در مباحث بررسي

 93مجموع شامل  كه در باشدميدو دهستا  درجن   سفلي و نليا  مركن بخش قروه درجن   مشتمل بر

اي كه بطور مسرتقي  حرو ه نفروه شرهر اسرت بطور مشخص محدودهباشد. مي هاي مسكونيباديآفقره 

هاي درجرن   نليرا اسرت كره در مجراور  باديآهاي دهستا  درجن   سفلي و چند فقره شامل آبادي

شرررهر در ارببرار رو مرررره و مسرتمر شهر قرار دارند و بطور مستقي  براي مبادله كاال و خدما  با ا   

نما را   1931هرا برا سرال آبررراديا    وال  جمعيت را درررراسامي و بح 11-1ماره .جدول شباشندمي
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 1911-31:  بحوال  جمعيت  آبادي هاي حو ه نفوه مستقي  شهر قروه درجن   11-1جدول 

 1911 1931 1931 1931 نام آبادي رد ف

 133 103 032 133 بادآاحمد 1

 1101 1119 1921 1212 بهكندا  0

 1133 1913 1901 1230 پشتجي  9

 001 133 110 33 پيله كا  1

 031 933 910 003 باكي  1

 113 013 003 131 جاورسي  3

 313 391 333 392 حكا  3

 0013 0301 0391 0390 درجن   3

 033 039 133 33 دولوجرد   باال 3

 131 993 131 30 را    12

 933 911 021 113  اكا  11

 1103 1191 1910 333 سا ا  10

 133 103 032 039 سيلك 19

 323 333 393 131 شنجور 11

 1113 1310 1033 333 شوند 11

 1330 0131 0233 1393 نما  13

 1123 1310 1323 1121 ني  اباد 13

 121 931 931 033 قراقيه 13

 2 2 2 011 كارخانه سيما  13

 119 901 031 033 كمندا  02

 333 331 931 311 منرنه گيودره 01

 101 313 329 300 منوچهر 00

 1113 1133 1339 1123 نظام اباد 09

 133 100 103 01 نوده 01

 1311 0230 0223 1303 نير 01

 1001 1121 1030 1293 وسمق 03

 01391 01121 00191 13090 جمع حو ه نفوه مستقي 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

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

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

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

 1911-31:  بحوال  جمعيت  آبادي هاي حو ه نفوه مستقي  شهر قروه درجن   11-1جدول 

 1911 1931 1931 1931 نام آبادي رد ف

   1911-31ومي سرشماري هاي نم، خذ: مركن آمار ا را أم

 

شورر و  بيني چگوونگي مللررههواا ايولي ااتيواها هرحووزه نفووذ پيش  -1-1-4

 تحوالت كلي آن هر آينده

 هاي اصلي شهر در محدوده حو ه نفوه قرار دارد كره ا  آ  جملرهسيسا  نمومي و اندامأبرخي ب

گورسرتا  و - باله حل دف م -هاي شهرهاي اربباطي و وروديراه -هاي آب شهربوا  به مسير قنا مي

. لرذا با رد گفرت نملكردهراي ا ر  محردوده اشراره كرردمشاغل مناح  شرهري  صنا ع ومحل استقرار 

. بررسي بحوال  جمعيرت در جردول باشدأثر ا  آ  ميدراببار مستقي  با شهر قروه درجن   است و مت

 1931كاهش بروده و ا  سرال  دهد كه روند رشد جمعيت در ا   حو ه منفي و رو بهنين نشا  مي 1-11

ا ر  بيييررا  حكا رت ا  آ  دارد كره در  بقليل  افته اسرت. 1931نفر در سال  13090نفر به  01121ا  

طول بيست سال گذشته شمار قابل بوجهي ا  جمعيت ا  روستاهاي حو ه نفوه شهر خارج شده و اغلب 

 .اندت در شهر قروه درجن    مستقر شدهبراي كار و فعالي

 احداث كارخانه سيما  هگمتانره اسرتهاي اخير مهمتر   حادثه اقتصادي در ا   محدوده سال در

مي  شرده و أا  كل منطقره برنفر را شامل مي گردد. ا   نيروها  122در حدود كه كاركنا  ا   كارخانه 

برراي . شرماري ا  كرارگرا  انرده حو ه نفوه نقرش مروثري داشرتهدر ا جاد اشتيال و فعاليت در محدود

انرد. همري  تاهاي اطراف كارخانه مهاجر  كرردهاقامت و   ست ا  روستا خارج شده و به شهر  ا روس

 . أثيرگذار بوده استامر نين در كاهش سكنه سا ر روستاها ب
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هاي  پيوست ا   بخش ارا ه شده است . براي حمرل و ستقرار كارخانه سيما  در روي نقشهمحل ا

كننرد و محصروال  وآمد مياميو  در ا   محدوده رفتك 022رو انه بالغ برنقل بوليدا  ا   كارخانه 

 ا  جملره بحروال . دهنردا  و گيال  و ما ندرا  انتقال مريبهر ، همدا ، اراك،را به كرمانشاهرخانه كا

اسكا  مرببط با فعاليت ا   كارخانه، بكفيرك و احرداث اراضري موسروم بره شرهرك سريما  واقرع در 

 .قطعه مسكوني واگذار شده است 090 ا   شهرك بعداد . دراستحاشيه غرب شهر 

ثير فراوانري در كشراور ي و اشرتيال أا   محدوده كه درآ نده بر سيسا  نمده درأ كي د گر ا  ب

و  بروده  . ا   سد ا  نوع مخننياست احداث سد شنجورگذارد الي روستاهاي حو ه نفوه برجاي مياه

. محل استقرار سد در جنوب شرقي قرروه درجرن   شودمدا  احداث مينيا  آبي نيروگاه همي  أبراي ب

آغرا   1931نمليا  اجرا ي طرح ا  سال چاي  قرار دارد. ر حوضه آبر ن قرهبر روي رودخانه  هترا  د

 . ابدخابمه مي  1932شده و باسال

انره ا  اراضي پا ي  دست سرد كره ا  آب رودخ هكتار در حال حاضر سطحي در حدود  ك هنار

برداري ا  ا   سد نيا  آبي خرود را بره صرور  ستند، وجود دارد كه در صور  بهره هترا  حقابه بر ه

ميليرو  مترر مكعرب  0دل مي  نيا  آبي حقابه برا  معاأ. در ا   طرح ببضمي  شده در افت خواهند كرد

شرهيد مفرت   بري سرد برراي نيروگراه آميليو  متر مكعب ا  هخيره  9بيني شده است و معادل ساالنه پيش

و پيمانكار اجرراي  مهندسا  مشاور آبا  پژوهمشاور بهيه كننده طرح شركت  .همدا   منظور شده است

 ر آب استا  همدا   انالم شده است.امو -طرح شركت فرگوس  و كارفرماي طرح و ار  نيرو

هاي موقعيت استقرار كارگاهنين در ا   محدوده مطرح است كه  سا يكارخانه فوالدطرح احداث 

روستاي كررراج مشخررص شده اسرت. برد هي به طرف  درجن   قروه شهر كيلومتري ا  1آ  در فاصله 

 ، فرصت هراي شريلي فراوانري دربرداري ا  كارخانه فوالدآ نده در صور  راه اندا ي و بهرهدر  است
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نتيجره حفرو و نگهداشرت جمعيرت در  شود كه در افنا ش درآمد و اشتيال و درا   محدوده ا جاد مي

 .حدوده بأثيرا  بسياري خواهد داشتا   م

نفر ا  آنرا  را گرروه  922نفر گنارش شده كه  1112هاي شيلي كارخانه فوالد برابر حج  فرصت

يردا  ا ر  . بولدهنرداهر وگرارگرا  نيمره مراهر بشركيل مريمهندسا  و متخصصا  و بقيه را كاركنا  م

هرا و ابراق ابومبيرلهاي فوالدي خواهد برود كره در لروا م خرانگي و كابينرت ع ورقكارخانه شامل انوا

شود. احرداث ا ر  اندا ي ميساخته و راه 1933كارخانه با سال ا    . طبق برنامه انالم شدهكاربرد دارد

ه برر افرنا ش سريماي ونقش فراواني داشته و نرال درجن   كارخانه در محدوده حو ه نفوه و شهر قروه

 كره ا ر  نوامرل افنا د ر نقار به ا   محدوده ميشمار جمعيت مهاجر ا  سا ا   محدوده بر نعتي درص

 .افق طرح مورد بوجه قرار خواهد گرفتورد جمعيت براي آدر بر

چگونگي توزيع جلعيت هر حوزه نفوذ شرر و احتلاالت رشد و تحول آن هر  -2-1-4

 آينده

قرار   سرتي واقرع در محردوده حرو ه نفرو  شرهر قرروه بيني بحروال  جمعيرت در در نبراي پيش

درجن   با بوجه به بحال  اقتصادي وسيعي كه در آ نده براي ا   منطقره مطررح اسرت  ا  ا ر  فرر  

هاي صنعتي درا   محدوده  مهجر  بره خرارج ا  كلي استفاده شده است كه با افنا ش سرما ه گذاري

يتي كه در نتيجره رشرد طبيعري جمعيرت حاصرل ميشرود حو ه متوقف شده و نالوه بر حفو ما اد جمع

شمار قابل بوجهي ا  مهاجرا  سا ر منراطق شهرسرتا  ر   و اسرتا  همردا  و اطراف نيرندر ا ر  منطقره 

جذب مي شوند . ولي ا   پد ده  به بدر ج و همراه برا ا جراد و راه انردا ي كارخانره فروالد ميسرر مري 

  ا   فر  كلي استفاده شده اسرت كره در طرول دوره پرنج گردد .  لذا براي محاسبا  رشد جمعيت ا

جرذب  1931-33بوقف مهاجر  به خرارج واقرع شرده و در طرول پرنج سرال دوم   1933-31سال اول 
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هاي بعد ا آ  و بعد درصد نين بر آ  افنوده مي گردد  و جذب بيشتر مهاجر به سال 1/2مهاجر به مينا  

 هاي آ نرده مروردشود كه با د در بجد د نظر طرح درسالمي دها  دهه افق  ماني طرح جامع قروه كشي

 .بررسي و ار  ابي مجدد قرار گيرد

بره شررح جردول گانه واقع درحو ه نفوه شهر قروه  03هاي به فرضيه  فوق شمار جمعيت آبادي بابوجه 

 محاسبه و ارا ه شده است:  1933و  1931هاي   ر براي سال

 

 

 1933جمعيت  آبادي هاي حو ه نفوه مستقي   با  :   پيش بيني  11-0جدول 

 1933 1931 1931 نام آبادي رد ف

 013 020 133 احمداباد 1

 1131 1232 1212 بهكندا  0

 1033 1133 1230 پشتجي  9

 129 31 33 پيله كا  1

 033 011 003 باكي  1

 001 023 131 جاورسي  3

 1233 331 392 حكا  3

 9219 0311 0390 درجن   3

 30 31 33 دولوجرد   باال 3

 123 33 30 را    12

 139 133 113  اكا  11

 1102 1299 333 سا ا  10

 921 031 039 سيلك 19

 311 322 131 شنجور 11

 1191 1213 333 شوند 11

 0011 0231 1393 نما  13

 1301 1133 1121 ني  اباد 13
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 990 923 033 قراقيه 13

 013 003 011 سيما  شهرك كارخانه 13

 913 913 033 كمندا  02

 311 331 311 منرنه گيودره 01

 301 331 300 منوچهر 00

 1399 1123 1123 نظام اباد 09

 03 03 01 نوده 01

 0221 1313 1303 نير 01

 1021 1112 1293 وسمق 03

 00921 02133 13090 جمع حو ه نفوه مستقي 

هاي نمده در محدوده حرو ه نفروه شرهر قرروه ود با بحقق سرما ه گذاريبيني مي شبه ا   بربيب پيش 

يررا  اساسري شرده و برا افرنا ش وش بييررردرجن    ساختار اشتيال درا   محردوده ماننرد شرهر دستخ

 هاي شيلي روند كاهش جمعيت متوقف و به روند افنا شي ببد ل مي گردد فرصت


