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چگونگی توزیع جمعیت در حوزه نفوذ شهر و احتماالت رشد و تحول آن در  -2-1-4

 آینده

شهر قروه درجزين با  ذبيني تحوالت جمعيت در نقاط زيستي واقع در محدوده حوزه نفوبراي پيش

از اين فرض كلي استتفاده آينده براي اين منطقه مطرح است،  الت اقتصادي وسيعي كه دروتوجه به تح

جرت به خارج از حوزه متوقت  امههاي صنعتي دراين محدوده ست كه با افزايش سرمايه گذاريشده ا

شتود شتمار قابت  شده و عالوه بر حفظ مازاد جمعيتي كه در نتيجته رشتد يعيعتي جمعيتت حاصت  متي

. شوندياف نيزدر اين منطقه جذب ميتوجهي از مهاجران ساير منايق شهرستان رزن و استان همدان و ا

.  گترددها ميستر متيو ديگر پروژهاندازي كارخانه فوالد به تدريج و همراه با ايجاد و راهاين پديده  يول

لذا براي محاسعات رشد جمعيت از اين فرض كلي استفاده شده است كه در يتو  دوره پتنج ستا  او  

بته  جتذب مهتاجر 9819-11توق  مهاجرت به خارج واقع شده و در يتو  پتنج ستا  دو    19-9831

فق هاي بعد ازآن و بعد از دهه او جذب بيشتر مهاجر به سا  گردددرصد نيز بر آن افزوده مي 5/0ميزان 

 هتاي آينتده متوردشود كه بايد در تجديد نظر يرح درستا زماني يرح جامع قروه درجزين كشيده مي

 .بررسي و ارزيابي مجدد قرار گيرد

بته شترح وزه نفتوذ شتهر قتروه گانه واقع درحت 61هاي توجه به فرضيه فوق شمار جمعيت آبادي با 

 ه شده است: ئمحاسعه و ارا 9811و  9819هاي جدو  زير براي سا 

 

 

 

 



 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 

 

 9811آبادي هاي حوزه نفوذ مستقيم  تا  بيني جمعيتپيش:   19-6جدو  

 9811 9819 9835 نا  آبادي ردي 

 691 606 931 ادآباحمد 9

 9919 9030 9090 بهكندان 6

 9611 9913 9016 پشتجين 8

 908 15 31 پيله كان 1

 611 615 661 تاكين 5

 665 601 911 جاورسين 1

 9011 115 180 حكان 1

 8058 6395 6186 درجزين 3

 16 31 11 دولوجردين باال 1

 901 13 16 رازين 90

 938 911 953 زاكان 99

 9960 9088 111 سايان 96

 805 639 618 سيلك 98

 159 100 519 ورشنج 91

 9981 9011 113 شوند 95

 6615 6019 9181 عمان 91

 9165 9113 9109 ادآبعين  91

 886 801 631 قراقيه 93

 613 661 691 شهرك كارخانه سيمان 91

 811 891 613 كمندان 60

 111 319 391 مزرعه گيودره 69

 169 115 166 منوچهر 66

 9188 9501 9103 بادآنظا   68

 63 61 61 نوده 61

 6005 9311 9161 نير 65

 9601 9990 9083 وسمق 61

 66805 60511 91686 جمع حوزه نفوذ مستقيم
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دوده حوزه نفوذ شهر قروه هاي عمده در محتحقق سرمايه گذاري شود،بيني ميبه اين ترتيب پيش 

ش تده و بتا افزايتايتن محتدوده ماننتد شتهر دستتغوي تغييترات اساستي شت ساختار اشتغا  دردرجزين 

 .گرددتوق  و به روند افزايشي تعدي  ميهاي شغلي روند كاهش جمعيت مفرصت


