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برآورد کمبودهای اساسی در وضع موجود در زمینه تأسیسات زیربناایی ررا،   -3-1-4

آب آشامیدنی  برق و پست(  خدمات رفااهی رآموزشای  درماانی  بشداشا ی و ساایر 

نیازهای ضروری بس ه به عرف و اح یاجات محلی( و سایر تجشیزات مؤثر در روند رشد 

 و توسعه اق صادی و اج ماعی حوز، نفوذ

های واقع در حووهه نوووآ  ن هنهوا  وا ظور نمودن و پیشنهاد استقرار خدمات در شهر و سکونتگاهمن

شوود هشخیص و هعیین نوع و میزان کمبودهای موجود و  هی قا ل حصول است. در این  خش سعی می

در دسترسی  نها  وه انوواع خودمات مروتقر ها  ا هوجه  ه جمعیت ساکن در هر سکونتگاه و نوع و میزان 

رفاهی هعیین شود ها در عین حال نحوه دستیا ی  ه خدمات  -حوهه نووآ میزان کمبودهای فعلی خدماهی

 مندی اه  نها، راهگشای نحوه استقرار خدمات  هی نیز  اشد.و  هره

 وری شوده هوسو   ر اساس اطالعات  دست  مده اه مرکز  مار استان همودان و اطالعوات جموع

ده در حوهه نووآ شهر چه اه نظر میزان جمعیت سواکن در  نهوا و چوه اه نظور روستاهای واقع شمشاور، 

طیوف روسوتاهایی  سوودهنود. اه یو  طیف نربتاً وسویعی را هشوکیل موی ، رداری اه انواع خدمات هره

همچون درجزین، کرفس، چانگرین، پشتجین و عمان قرار دارند که جمعیت هیادی را در خود سوکنی 

رسود و اه سووی دیگور ت  نها  ه چهار هزار نور )در مورد روستای کرفس( نیز میاند و حتی جمعیداده

 ، کمندان، احمد  اد، هاکان، نوده و... قرار دارند که جمعیت  نها هیور دود یلروستاهایی همچون سل

ای دیگر اه روستاها شامل ههتران، گل هپه، دمورچی علیا، ینگچوه و کورفس در دهوه  اشد. دستهنور می

 اند. خالی اه جمعیت شده اخیر

 یود کوه  وه جوز سوه روسوتای حکوان، های این پهنه  رمویاه  ررسی روند هغییرات حمعیتی   ادی

کواهش جمعیوت  اهوا  و  وادی اند،  واقیجمعیتی داشتهمثبت رشد  در دهووه اخیر کمندان و منوچهر که
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لیکوان، وششوجرد، مروین ، هوای سووهن، همووهان، پاند که این کاهش جمعیت در   وادیمواجه  وده

هوایی کوه در دهوه  ، راهین، دولوجردین  اش، نوده و احمد  اد  ه همراه   وادیلپیر گ، ههتران، سلی

اند،  ریار چشمگیر  وده است. روند کاهش جمعیت  ه حودی  ووده اسوت کوه اخیر خالی اه سکنه شده

خیر  وا کواهش جمعیوت مواجوه  ووده نوری( نیز در دهه ا 0404ای مانند کرفس ) ا جمعیت حتی   ادی

 است.

عوامل اقتصادی  ه همراه کمبود در ارائه خدمات اساسی  وه سواکنان روسوتاها اه مهمتورین دشیول 

روند مهاجرفرستی روستاهای این  خش و کاسته شودن هودریجی جمعیوت  نهاسوت. در موورد عوامول 

سوت و در ایون  خوش  ور میوزان هوای مجوزا اختصواا یافتوه ااقتصادی مؤثر  ر این موضوع، در  خوش

 های این محدوده اه خدمات اساسی  حث خواهد شد.  رخورداری سکونتگاه

هرین اقوداماهی اسوت کوه ها و ارائه خدمات رفاهی  ه  نها اه ادلیهأمین نیاههای اساسی سکونتگاه

 9ر هعوداد عنوان مثال در حوال حاضو ه  اید در جهت رشد و پویایی جوامع روستایی دورت پذیرد. می

 اشند. مند می  ادی اه سیرتم هصویه  ب  هره 5اند و هنها  هرهکشی  ی  ادی )دارای سکنه( اه  ب لوله

 ه هبع روندی کوه هقریبواً در هموه کشوور نیوز  وا  ن   - ه طوری کلی، در محدوده  خش قروه درجزین

های دارای جمعیت قا ل هوجه  وه  اشد.  ه طوری که اکثر   ادیهمرکزگرایی مشهود می -رو رو هرتیم

هر در محدوده اطراف شهر قروه درجزین ) ه دورت اقماری( مندی اه خدمات مناسبسبب امکان  هره

اند و یا خود  ا داشتن مریر ارهباطی متناسوب، قبوب جمعیتوی جدیودی را هشوکیل داده و  وه مرتقر شده

انود و در هوای اطوراف خوود دسوت یافتوهاههر اه سکونتگهر  ه رشدی  ریار سریععنوان مرکزی ضعیف

هوای ای اه قبوبهای کم جمعیت این  خوش در شورآ  ن و در موقعیوت حاشویهمقا ل  ن، اکثر   ادی

 اند.، واقع شدهمحدودهادلی 
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در نهایت و  ا هوجه  ه  نچه پیشتر گوته شد، در محودوده حووهه نوووآ )عواخ و خواا( شوهر قوروه 

  اشد:دارد که  ه شرح هیر میای وجود درجزین طیف جمعیتی

 روستاست. 7های خالی اه سکنه که هعداد  نها در حال حاضر   ادی -

 اشد و  الببع اه  ریاری اه خدمات و میروستا  8نور جمعیت که هعداد  نها  444های هیر   ادی -

 هأسیرات و هجهیزات ضروری محرومند.

  اشند.می روستا 7 شامل نور که 054ها  444های  ا جمعیت  ین   ادی -

  اشند.می روستا 5 شامل ر کهنو 544ها  054های  ا جمعیت  ین   ادی -

  اشند.می روستا 6 شامل نور که هعداد این دسته 4444ها  544های  ا جمعیت  ین   ادی -

  اشند.می روستا 44نور که هعداد  نها  0544ها  4444های  ا جمعیت  ین   ادی -

  اشند.می روستا 0نور که هعداد  نها  0544ی  ا جمعیت  اشی ها  ادی -

های واقع در حوهه نووآ شوره قوروه درجوزین  وه سوه دسوته  ر اساس اطالعات جدول فوآ،   ادی

 نودی نور( هقرویم 4444نور( و  زرگ ) اشی  4444ها  054نور(، متوس  ) 054کوچ  ) ا جمعیت هیر 

دردد جمعیت حوهه نووآ شهر قوروه  08/6شویم که ها متوجه می  ادیاند.  ا مقایره جمعیت این شده

دردود اه  0/77هوای متوسو  و دردود ایون جمعیوت در   وادی 6/04های کوچو ، درجزین،   ادی

اند. این نربت نشان دهنده هوهیع ناموهون جمعیوت در ایون های  زرگ سکنی گزیدهجمعیت در   ادی

  اشد.های کوچ  و متوس  میر   ادیهای  زرگ  محدوده و هووآ   ادی

 ا عنایت  ه مبالب آکر شده، در این  خوش  وه  ررسوی هوهیوع هأسیروات و هجهیوزات و خودمات 

 شود.های واقع در حوهه نووآ این شهر پرداخته میاساسی در   ادی

 تأسیسات زیربنایی -1-3-1-4
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 :آب آشامیدنی(آ

ای هر سکونتگاه است. در محدوده حوهه نووآ شهر هأمین  ب  شامیدنی هصویه شده اه جمله نیاهه

موورد  نهوا  5مندند کوه هنهوا در کشی  هرهسکونتگاه اه  ب لوله 74  ادی دارای سکنه،  79اه مجموع 

هوای سیرتم هصویه  ب وجود دارد و اهخاآ همهیدات شهخ در این همینه ضورورت دارد. اه میوان   وادی

ریوزی هوأمین ستا در دست مبالعه یا اقداخ است. در نتیجوه  رناموهکشی، هأمین  ب ی  روفاقد  ب لوله

   ادی دیگر مورد نیاه است. 8 ب 

 

 :ب( برق

دارای  4785هوا در سوال سکونتگاه دارای جمعیوت واقوع در حووهه نوووآ، همواخ   وادی 79اه میان 

 .شود اشند و اه این نظر در حوهه نووآ کمبودی مشاهده نمیاهصال  ه شبکه  رآ می

 :ج( تلفن

  وادی  9  ادی دارای دفتر مخوا رات و  74  ادی دارای سکنه واقع در حوهه نووآ،  79اه مجموع 

نوور  544ه  ه اینکه  ستانه جمعیتی شهخ  رای داشتن دفتور مخوووا رات وواند.  ا هوجفاقد این خدمت  وده

اه این نظر دچوار علیرغم  رخورداری اه  ستانه جمعیتی مذکور، روستا  7روستا،  9 اشد، اه میان این می

کمبود  وده و هأمین این خدمت  رای  نها ضروری است. شش روستای دیگر فاقد دفتور مخوا رات ایون 

نور دارند و ارائه این خدمت  ه  نها در حال حاضر ضروری نیروت و یوا در  544پهنه، جمعیتی کمتر اه 

 اولویت قرار ندارند.

 خدمات روبنایی -2-3-1-4

 :دف ر پس ی و صندوق پست (الف
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روسوتا  0روسوتا دارای نماینودگی پروت و  5روستای دارای سکنه در حووهه نوووآ،  79اه مجموع 

رسوانی مصووب شوورای عوالی دارای دندوآ پرت هرتند.  وا هوجوه  وه اسوتاندارد و ضووا   خودمات

 اشند. همچنوین ین پهنه  اید دارای دندوآ پرت های دارای سکنه امعماری و شهرساهی، همامی   ادی

نور  اید دارای نمایندگی پرت  اشوند. اموا در حووهه نوووآ ایون شوهر هنهوا  544های  اشی همامی   ادی

مندند و در کل، در این همینه در حووهه همامی  نها( اه این خدمات  هرهنه های مهم  ن )و  عضی   ادی

 ی  ریاری وجود دارد.نووآ شهر قروه درجزین کمبودها

 

 

 

 ( خدمات آموزشی:ب

 دبس ان -ب -1

ونتگاه دارای وسکو 77، قوروه درجوزینسکونتگاه دارای سکنه واقع در حووهه نوووآ  79اه مجموع 

فاقد این  (   و عین   ادیلیان، نوده، هاکان، کارخانه سیمان، سلاس)سکونتگاه  6و هنها   اشندد رتان می

 خدمت هرتند.

های سایان و عین   اد  اشد،   ادیر مینو 044اینکه  ستانه جمعیتی  رای داشتن د رتان  ا هوجه  ه 

  اید نربت  ه مرهوع نمودن نیاه  نها اقداخ شود.و می انداه این لحاظ محروخ

 راهنمایی -ب -2
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روسوتای پرجمعیوت ایون  46مدرسه راهنمایی احداث شده در حووهه نوووآ قوروه درجوزین در  74

 07066معوادل  4785هوا در سوال حداث شده است. مجموع جمعیت ساکن در این سکونتگاهمحدوده ا

 نور اه ساکنین حوهه نووآ  ه این خدمت دسترسی ندارند. 8774نور  وده است. لذا 

 ر اساس مصو ه شورای عالی معمواری و شهرسواهی،  سوتانه جمعیتوی شهخ  ورای داشوتن مدرسوه 

که اه این نظر در محدوده حووهه نوووآ ایون شوهر کمبوودی وجوود  نور آکر شده است 4544راهنمایی 

 ندارد. 

 دبیرس ان -ب -3

روسوتای نیور، نظواخ   واد، چوانگرین و  0د یرستان است کوه در  7حوهه نووآ قروه درجزین دارای 

هوا، سواکنان اند. شهخ  ه آکر است که  ه واسبه افوزایش شوعاع عملکورد د یرسوتانکرفس احداث شده

هواننود نیواه  وه ایون موی  -های واقع در حوهه نووآ مروتقیم شوهر  ادی اغلب، -ی اطراف شهرروستاها

در حووهه  خدمت را اه طریق شهر هأمین نمایند، مشروط  ر  نکه این نیاه در  رناموه شوهر لحواظ گوردد.

های  اشوند کوه  وه روسوتانووآ عاخ شهر قروه درجزین دو   ادی کرفس و چانگرین دارای د یرستان می

نمایند و  ه طور کلی، در حوهه نوووآ ایون شوهر  وا هوجوه  وه  سوتانه رسانی میاطراف خود نیز خدمات

 شود.نوری  رای د یرستان، کمبود چندانی مشاهده نمی 7544جمعیتی 

 ( بشداشت و درمان:ج

 مرکز بشداشت -ج-1

شود. ضومن یدرمانی موجب گرترش شعاع پوشش  نها م -وسعت شعاع دسترسی مراکز  هداشتی

 های جمعیتی  اش )ده هزار نور( است. نکه شهمه احداث اینگونه مراکز، وجود  ستانه
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مرکز  هداشت و درمان در روسوتاهای راهیون،  5در حال حاضر در حوهه نووآ شهر قروه درجزین 

ای هوای دارنظاخ   اد، درجزین، چانگرین و کرفس وجود دارد که در کل،  وا هوجوه  وه هوهیوع   وادی

مرکز  هداشت و درمان در سبح محدوده و  ه واسبه ارائه خدمات  هداشوتی و درموانی در شوهر قوروه 

 شود.درجزین، اه این لحاظ کمبود چندانی در حوهه نووآ این شهر مشاهده نمی

 خانه بشداشت -ج -2

ر اه های  هداشت اه اهمیوت خادوی )و حتوی  یشوتدرمانی، احداث خانه - ه همراه مراکز  هداشتی

روستای دارای سکنه واقع در حووهه نوووآ شوهر  79درمان(  رخوردار است. اه مجموع  -مرکز  هداشت

 اشند.  ستانه جمعیتی شهخ  ورای احوداث خانوه روستای  ن دارای خانه  هداشت می 04قروه درجزین، 

اشت واقع در حووهه های فاقد خانه  هد اشد و  ر این اساس در میان   ادینور می 4544ها  644 هداشت 

نور جمعیت اه داشوتن خانوه  هداشوت  840نووآ این شهر هنها روستای مزرعه گیودره است که  ا داشتن 

محروخ است. در مورد هأمین نیاه روستاهایی مانند کمندان، مزرعه دارخ، رکین، قراقیوه و سونگ گوران 

موقعیوت مکوانی قرارگیوری  نهوا و  اشوند،  وا هوجوه  وه نور می 744ها  044کوه که دارای جمعیتی  ین 

 .نیاه استهای همجوار،  ه مبالعات  یشتری کیویت دسترسی  نها  ه این خدمات در سکونتگاه

 حمام بشداش ی -ج-3

موورد اه  نهوا دارای  07  ادی دارای سکنه واقع در حوهه نووآ شهر قروه درجوزین  79اه مجموع 

نوور،  هکنودان  وا  840اقد حماخ عمومی،  مزرعه گیودره  ا های ف اشند. در میان   ادیحماخ عمومی می

 اشند. همچنوین نور جمعیت  ا کمبود جدی مواجه می 0404نور، کرفس  ا  4057نور، سنقر  اد  ا  4444

های نوده، وششجرد، مرین ، پلیکان و ناکین عالوه  ر نداشتن حماخ عموومی اه در این محدوده   ادی



 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 

 ایرت همهیدات شهخ جهوت هوأمین نیاههوای  هداشوتی  اشند که میمحروخ می کشی نیزداشتن  ب لوله

 ها اندیشیده شود.این   ادی

 :مذهبی -( خدمات فرهنگید

  مسجد -د -1

های واقع در حوهه نوووآ شوهر نور، سایر سکونتگاه 00اه  نجا که  ه جز سکونتگاه نوده  ا جمعیت 

 شود.مبودی در حوهه نووآ مشاهده نمی اشند و اه این حیث کدارای این خدمت می

 ک ابخانه -د -2

هواند یکی اه عوامل اعتالی فرهنگی محروب گردد. لیکن در محودوده حووهه وجود کتا خانه می

کتا خانه عمومی در روستاهای سایان، نیر، پشتجین، عمان، حکان، چانگرین، کرفس و عین  8نووآ شهر 

ج هزار نور ساکن در محودوده حووهه نوووآ شوهر حوداقل یو    اد گزارش شده است. اگر  رای هر پن

، در محدوه حوهه نووآ این شوهر در 4785نوری سال  74677کتا خانه منظور نماییم،  ا هوجه  ه جمعیت 

 حال حاضر کمبودی اه این نظر وجود ندارد.

 یود،  رمویاما  نچه اه مبالعه نحوه پراکندگی روستاهای دارای کتا خانه عمومی در این محودوده 

هوای واقوع های شرقی  ن و  ه ویژه سکونتگاهاین است که این هوهیع در محدوده متواهن نبوده و  خش

  اشند.در  جنوب شرقی  خش قروه درجزین  ا کمبود مواجه می


