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حدود منطقيي و مراحي   ارزيابي امکانات رشد و توسعه شهر ، تعيين جهات ، -4-2-4

 مختلف توسعه شهر در آينده

مطلق جمعيت  رشد طبيعي وچون عواملي  ازمتأثر ، خود شهرها در روند توسعه و گسترش فيزيکي

ش جمعيـت در فـزايباشندکه در بخش مربوط به جمعيت بدان پرداخته شده است. با رشـد و اخــود مي

ماتي جمعيت ساکن در ، نياز به توسعه شهر به منظور تأمين نيازهاي مسکوني و خدهاي متماديطي سال

ز  اسـت سـطبي بـيش از ارا ـي ، الي پاسخگويي به نيازهاي فوق الـککرگردد و براشهر احساس مي

ور م آيـد. بـه منظـهـاي مـورد نيـاز فـراهلبق گردد، تا امکان تأمين کاربري، به ارا ي شهري مموجود

هاي توسعه شهر در جهات گونـاگون ، الز  است امکانات و مبدوديتدستيابي به ارا ي مستعد توسعه

جهـات توسـعه کالبـدي شـهر ، حدود منطقي و و تبليل قرار گيرند تا پس از آن مورد ارزيابي و تجزيه

 . مشخص شوند

نوبه خـود بـه ه يي است که امکانات بهات و مبدوديتهر شهر از نظر توسعه کالبدي داراي امکانا

. آينـدموانـ  توسـعه فيزيکـي آن بـه حسـا  مـي ،هـانمايـد و مبـدوديته شهر کمک ميرشد و توسع

گردنـد کـه هـر يـک بـه تدکيـک در مـيها به دو دسته کلي طبيعي و انسان سـاخت تقسـيم مبدوديت

 ليل قرار گرفته است. و نواحي پيرامون مورد بررسي و تجزيه و تب قروه درجزينخصوص شهر 

ر بشما قروه درجزينهاي توسعه آتي شهر ه عنوان مبدوديت، عناصري که ببا عنايت به موارد فوق

 . آيند به شرح ذيل بررسي شوندمي

  :دسته عوام  طبيعي و جغرافيايي (الف

مکـان را   سـعه يـک، بستر سکونت و رشد يـا توجغرافيايي، عوامل طبيعي و انسانياز ديدگاه فضايي و 

دچـار دگرگـوني و تغييـر  ها با رشد فيزيکـي خـود ارا ـي پيرامـوني راسازد. همچنانکه سکونتگاهفراهم مي
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سازند، پيامدهاي زيست مبيطي و معضالت ناشي از آن به عرصه زندگي و آرامش انسان ساکن کاربري مي

الـت انسـان در پهنـه مبـيي طبيعـي اندازد. بعبـارت ديگـر دختر شده و آنرا به مخاطره ميمکان نزديکدر آن 

ي مبـيي، در يـک مکـان هم خـوردن نظـم قبلـي انسان ساخت و مصنوع، موجبات بـربصورت ايجاد فضاها

ه و هـاي بـالقوهـا و تـوانيد در صورت عد  هماهنگي با ويژگـيگردد. فضاي بوجود آمده جدمشخص مي

ها چه آگاهانـه و يـا ناآگاهانـه، خصن اين شاهاي مبيطي آن و يا ناديده گرفتبالدعل و يا موان  و مبدوديت

مان پهنـه ـجمعيـت سـاکن بـر روي هـ رديده که در نهايت گريبانگيرــــمنجر به مخاطرات زيست مبيطي گ

هـاي دقيـق ريزيوسعه شهري مطالعات و برنامه. لکا الز  است قبل از صدور مجوز هرگونه رشد يا تگرددمي

   هاي اساسي رشد صورت گيرد.بدوديتوان  و متوسي کارشناسان در زمينه شناخت م

قروه درجزين نشان داد که ايـن شـهر هاي انجا  شده بر روي ارا ي پيرامون شهر مجموعه بررسي

اي از نقاط پيرامون خود است که بر روي توسعه در پاره و زيست مبيطي هاي طبيعيمبدوديت داراي

 . حتي شکل شهر تأثيرگکار است کالبدي آن و

شـوند و عوامـل مـيکننده مبيي طبيعي به دو دسته، عوامل پنهـان و آشـکار تقسـيم مل مبدودعوا

هايي است که با دخالت انسان بر پهنـه نده عوارض مصنوع و مجموعه کاربريبردارساخت نيز در انسان

کـن رشـد شـهرها ممبـا مبيي شکل گرفته است. مجموعه عوامل طبيعي و مصنوعي و حرايم آنهـا کـه 

. به منظور کاهش آثار بدود کننده توسعه ناميده شده است، عوامل ممعرض آسيب قرار گيرند دراست 

هـاي موجـود در منطقـه مطـابق  ـوابي و مقـررات توسعه شهر حريم الز  بـراي کـاربريمندي رشد و 

قـروه هـاي توسـعه پيرامـون شـهر کليـه موانـ  و مبـدوديتنقشـه  .بيني شده استهاي مربوط پيشازمانس

 دهد.ميزين نشان درج
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نقشه پايه مورد استداده جهت تهيه نقشه فوق نقشه کاربري ارا ي منطقـه بـوده اسـت کـه بـا سـاير 

مـل ، زمين شناسي و قابليت ارا ي تلديق گرديده و کليـه عواهاي طبيعي از قبيل توپوگرافي، شيبقشهن

ه با حرايم مربوط منتقل گرديده هاي فوق الککر بر روي اين نقشه همرامبدود کننده از هر يک از نقشه

 است. 

شـوند بـه رشد سکونتگاه بر روي يک پهنه مي همچنانکه ذکر گرديد عوامل مبيي طبيعي که مان 

عبارتند از کننده ده مورد بررسي عوامل آشکار مبدوداند. در مبدوان و آشکار تقسيم شدهدو دسته پنه

صـورت ه . اين عوامل بـني ناشي از شيب کم زمينهاي زيرزميباال بودن سطح آ  و رودخانه قره چاي

شوند که يـا نمـود اي از عوامل را شامل ميد دارند. عوامل پنهان طبيعي پارهثابت و پايدار در مبيي نمو

هاي زيست مبيطـي ناشـي از وجـود مانند ارا ي زراعي و مبدوديتثابت و دائمي در طبيعت ندارند، 

يا مجموعه اي از عوامل هسـتند  از بارش و وجود تداوت و... هاي سطبي ناشيگورستان و هدايت آ 

و باعـ  ناپايـداري و بـه هـم موجب بر هم خـردن اکوسيسـتم شــده که در صورت دخالت انسان 

 اند.خوردن تعادل زيست مبيطي و موان  رشد و توسعه شهر شده

راه توسـعه  کـه هـر يـک بـه نـوعي مـان  و سـد قروه درجزينهاي طبيعي شهر خالصه مبدوديت

 : شوند، عبارتند ازي شهر مبسو  ميفيزيک

 :ناشي از وجود رودخانه و قناتهاي محدوديت -

هاي آن در شرق و شـمال شـرق شـهر و جنـو  شـرقي شـهر بـه و شاخهجريان رودخانه قره چاي 

هـاي سباشد و به دليـل ناپايـداري تـراعنوان مهمترين مان  توسعه، نزديکي شهر قروه از نظر مبيطي مي

 باشد. همچنين با توجه بـهمقرون به صرفه نمي آبرفتي رودخانه مککور، ساماندهي آن از لباظ اقتصادي

ايـن عار ـه طبيعـي بـه عنـوان مهمتـرين  ،طغياني بـودن آن و تهديـد ارا ـي اطـرا  در مواقـ  بـارش
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  شـرقي و در نيمه جنـو رودخانه ومبدوديت مبيطي در شهر قروه درجزين مبسو  شود. در امتداد 

شوند که در صورت توسعه هاي موجود نيز به عنوان مبدوديت توسعه تلقي ميشمال شرقي رشته قنات

  رعايت حريم قنات و حريم مسيل الزامي است. ،در شمال شرق شهر

  :محدوديت مشروط اراضي با کاربري کشاورزي -

کننده توسعه شهر به سمت جنو  غر  و غر  و شمال غر ، وجود ارا ي دومين عامل مبدود

به زراعي بودن ارا ي مورد نظـر و  با توجهمناسب براي باغداري يا کشاورزي درجه يک و آبي است. 

وابستگي اقتصادي اهالي به ارا ي مککور در شرايي موجود،  به همراه آنهاکيديت مناسب آ  و خاک 

ز در ارا ـي زراعـي واقـ  در د و صـدور مجـونشومبدوديت زراعي مبسو  مياين مناطق به عنوان 

هاي ذيربي از جملـه جهـاد کشـاورزي بـا بافت موجود شهر و کمربندي مطابق  وابي دستگاهمبدوده 

 رعايت قانون حدظ ارا ي زراعي و کشاورزي، بالمان  است.

  :زيست محيطيمحدوديت هاي  -

باعـ   کـه هاي سطبي ناشي از بارش به اين منطقههدايت آ پايين بودن شيب در جنو  شهر و 

باعـ   ،زراعـي بـودن ارا ـي مـککور نيـزهاي زيرزميني در اين مبـدوده شـده و باال آمدن سطح آ 

ورستان ـــــتوسعه شهر در سمت جنو  شده است. همچنـين وجـود گبراي مبدوديت زيست مبيطي 

ي زيسـت مبيطـي ـتوسعه شهر با توجـه بـه  وابـهاي در بخش جنو  غربي شهر، از جمله مبدوديت

 باشد.مي

 :ها و امکانات توسعه شهرقابليت -

ح ـــهاي موجود پيرامون آن و باال بودن سطدر شهر قروه درجزين به جز رودخانه قره چاي و قنات

ز آن، ساير ارا ي هاي زيست مبيطي ناشي اهاي جنوبي شهر و مبدوديتهاي زيرزميني در بخشآ 
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کم در مقابل زلزله و مناب  آ  پکيري ل و واق  شدن در پهنه آسيبدليل شيب مناسب، نبود خي گس به

هاي سطبي ناشـي از بـارش بـدون در نظـر گـرفتن زراعـي بـودن ارا ـي نسبتاً غني و دف  مناسب آ 

ي توسـعه هـااما بر حسب نياز طرح، در افق طرح تنها قابليـت باشندهاي توسعه شهر ميمککور از قابليت

شهر به جز ارا ي باير و زراعي واق  در مبدوده موجود بافت مسکوني شـهر در نيمـه شـمالي شـهر بـه 

ويژه در اطرا  شهرک کارخانه سيمان و ارا ي واق  در شرق بلوار شـهدا، ارا ـي زراعـي درجـه دو 

هـاي ذيـربي بـا بـا رعايـت  ـوابي دسـتگاه برداري از آنهاباشند که بهرهميواق  در بخش شمالي شهر 

 باشد.ها و حريم خي لوله گاز ميها و مسيلاعمال حرايم خطوط انتقال برق، حريم قنات

هاي سطبي، پايين بـودن اين مبدوده از ارا ي شهر به دليل شيب ماليم و مناسب جهت دف  آ 

 قرارگيـري در جهـت مخـالا بادهـاي غالـب،هاي زيرزميني، دسترسي مناسب به مناب  آ ، سطح آ 

قابليت مناسب دف  فا ال   به همراهناشي از بارش  سبطي هايارتداع نسبتاً باال و زهکشي مناسب آ 

 باشد.قابليت مناسب جهت توسعه شهر در افق طرح مي داراي

 :ب( عوام  انسان ساخت به عنوان موانع مصنوع توسعه شهر

پرقدرت انرژي )برق، گاز، بزرگراهي، خطوط  و هاي ارتباطي بين شهريعواملي چون وجود جاده

ها، صناي ، ها، پااليشگاهندت( و خطوط انتقال آ  بين شهري، وجود تأسيسات خاص چون تصديه خانه

نزديکي به شهرها و روستاهاي موجود که در فاصله بسـيار نزديکـي بـه شـهر واقـ  شـده باشـند و سـاير 

ع، موانعي براي توسعه شهر مبسـو  به عنوان عوامل مصنو مشابه موارد ذکرشدهتجهيزات و تأسيسات 

 گردند.مي

توان بـراي شـهر قـروه اي که مياز اين ديد تنها عامل کالبدي و انسان ساخت مبدودکننده توسعه

گيري کمربندي شهر در قسمت غربي آن است. گرچه اين کمربنـدي هنـوز درجزين عنوان کرد، شکل
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کند. البته بايد ذکـر کـرد کـه ر آن را ايدا ميبه صورت کامل شکل نگرفته ولي بخشي از نقش متصور ب

شود، اما مان  چنـدان مهمـي بـه وجود کمربندي شهري هرچند به عنوان مان  توسعه کالبدي شناخته مي

آيد، چرا که تجربه شهرهاي ديگر به خصوص شهرهاي بزرگ حاکي از آن است که در اين شمار نمي

هاي شهر در داخل بافت شهري، نقـش مهمـي ايدـا رينگ هاي آتي شهرها به عنوانها، توسعهکمربندي

 کند.کنند و تنها عملکرد آنها مقداري تغيير پيدا ميمي

از دسته صناي  نيز تنها مورد قابل ذکر، شرکت مينو عسل واق  در شمال شهر است که بـا توجـه بـه 

 ود.ش، مانعي براي توسعه مبسو  نمي(که در زمينه بيسکويت است) نوع فعاليت آن

 ج( امکانات توسعه شهر: 

 041شود که از اين پهنه نزديـک بـه هکتار را شامل مي 422مبدوده مصو  شهر مساحتي بالغ بر 

درصـد از مسـاحت  10هاي شهر که بالغ بر درصد(. مابقي زمين 24هکتار زير ساخت و ساز رفته است )

هکتـار  041جمعاً نزديک به ست و صورت فضاهاي باز ساخته نشده اشود، به کل مبدوده را شامل مي

کـه در غالـب مـوارد  دهـدهاي بـاير تشـکيل مـيدرصد( را زمين 10. سهم بسياري از آن )وسعت دارد

اي از اين ارا ي قابل توسعه نشـان هاي عمدهقسمت 242-0باشند. در نقشه شماره مناسب توسعه نيز مي

 داده شده است.

و نيـز هاي مسکوني و مبـالت شـهر بافتي در داخل بافتها به صورت قطعات زير درون اين زمين

 اند.هاي بزرگ بخصوص در شرق و شمال و شمال غر  شهر قرار گرفتهبه شکل زمين

شود، کدايـت در مرحله بعدي مطالعات که به بررسي کمبودهاي فضا براي توسعه شهر پرداخته مي

در شمال شهر و خارج از مبدوده حـد  گردد.هاي مککور جهت توسعه بررسي مييا عد  کدايت زمين
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www.shahrsazionline.com 

هاي باير موجود، با توجه به جمي  مطالعات صورت گرفته فاصل شهرک فرهنگيان و ورودي شهر زمين

  توان ياد کرد.از قابليت توسعه مناسبي برخوردارند و از آنها به عنوان اولويت دو  توسعه مي

 


