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برآورد كمبودهاي )كمي و كيفي( و نيازهاي عمراني شهر در زمينه  مكه،    -6-2-4

تأسيكات زيربنايي )شب،  عبور و مرور و حمل و نقل  آب  برق  فاضهبب  دفهآ آبههاي 

سطحي  تلف   گاز و غيره( خدمات رفاهي )آموزشي  بهداشهيي و درمهاني  فرهن،هي  

كاركردهاي اصلي شهر )تجهاري  اداري و مذهبي  ورزشي  فضاي سبز و غيره( و ساير 

 غيره( و ام،انات رفآ نيازهاي مزبور در آينده

-ساله تهيهه مه  01هاي جامع كه معموالً در يك دوره ميان مدت در برآورد كمبود شهر، در طرح

 شوند بايد نكات  را مدنظر داشت:

-و قابليهتفتن امكانهات هاي توسعه شهري با درنظر داشتن وضع كنون  شهر و با درنظر گرطرح -

اي مطرح كنند كه ضمن تهممين نياههها و كمبودههاي هاي موجود شهر، پيشنهادات خود را بايد به گونه

فعل ، تغييرات و نوسانات آينده شهر را در طول دوره طرح، درنظر بگيرنهد  بهه ابهارت ديگهر طهرح اه 

با درنظر داشتن تغييهر و توهوالت شود و يك نقطه كه تصوير ثابت شهر در وضع موجود است آغاه م 

 كند شهر در طول دوره طرح، پيشنهادات خود را با حداكثر توجه به ماهيت پوياي شهر ارائه م 

در برآورد كمبودهاي شههر اه لوهاك كمه  و كيده  در همينهه خهدمات و كاركردههاي م تله ، 

حلهه شهناخت تشهريد شهد، تمسيسات و تجهيزات شهري و    با نگاه  به وضعيت موجود شهر كه در مر

تواند بر هريك اه اوامل ذكر شده تمثيرگهاار هاي گوناگون كه م ضمن بررس  تووالت شهر اه جنبه

 شود مطلوب، نياههاي شهر در طول دوره طرح برآورد م  هايسرانه نظر گرفتن شرايط و باشد و با در

بينه  سهطوح مهورد طبع پهي هاي جامع شهري، اساس شناخت كمبودها و بالدر روال معمول طرح

اين روش با همه مواسن و اي است  نياه براي جبران كمبودهاي موجود و آت ، سرانه و مواسبات سرانه

 مطالعات شهري در كشور پايرفته شده است  مالک املمعايب خود هنوه به انوان روش 
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ا  و طبيع  خود، نياهها منوصر به فرد فرهنگ ، اجتمابا توجه به اينكه هر شهر با داشتن خصايص 

هاي اي تطبيق ، سرانههاي خاص خود را خواهد داشت  لاا در جدول ذيل ضمن مقايسهو ضمناً پتانسيل

هاي معمول كشور، مورد مقايسه قهرار گرفتهه و بها لوهاك موجود و مطلوب شهر، اه يك طرف و سرانه

سهطوح املكهردي موله  و شههري و  ههاي پيشهنهادي درهاي  به انوان سهرانههاي شهر، سرانهويژگ 

 فراشهري به دست آمده است  اين سرانه در مواسبات مربوطه مالک امل خواهد بود 
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 هاي شهري به تدكيك مقياس املكرديهاي پيشنهادي كاربريسرانه :624-0جدول 

 كاربري كاربرد
سرانه 
 موجود

سرانه 
 طرح قبل 

سرانه معمول 
 كشوري

سرانه 
 پيشنهادي

ياس مق
 موله اي

مقياس 
 ناحيه اي

مقياس 
و  شهري

 فراشهري
 توضيوات

 خواهد بود  توسعه پايدار اصول متر مربع است، كاه  آن در راستاي ..با توجه به سرانه موجود كه  1 - 1. 1. 61-1. 64/. 56.. مسكون 

 آموهش 

6/1 6/1   150 مهد كودک  - 1  

8/1 8/1   154 دبستان  - 1  

  4/1 - 1 4/1   .15 راهنماي 

 متر مربع در نظر گرفته شده است  0/.روستاهاي اطراف شهر جهت توصيل در اين مناطق، سرانه به ميزان با توجه به مراجعه دان  آموهان  0/. - 1 0/.   058 متوسطه

2/0  4-. . 456 جمع كاربرد  آموهش   متر مربع 6 0/2 - 

 خدمات

 اامال شده است   و لزوم تقويت املكرد خدمات  شهر سرانه جه به نق  شهر در حوهه ندوذ و حت  شهرستانبا تو 4 - 0 6 2-6 6 450 تجاري

 156 ماهب 
./0 ./0 

./1 6/1  - 0/1 
 متر مربع به صورت شناور در  سطد مسكون  ديده 1/.با توجه به مباحث شرا  پيرامون فضاي اختصاص  به اين كاربري، سرانه ماكور به انداهه 

 شود م 

/2 1/. 154 فرهنگ   سرانه ماكور به دليل مناسب بودن همجواري آن با فضاي سبز، جزء سرانه پارک و فضاي سبز لواك خواهد شد  /4 - 

 ليل داده شده است تق 0كند، سرانه معمول به با توجه به كوچك بودن شهر و نق  آن كه صرفاً به انوان مركز ب   امل م  0 - 1 0 0/.-2/. 0/. .15 اداري

 /4 - 1 4/1 1/.-0 1/. 150 نظام  و انتظام 
متر  4/1با توجه به وجود پاسگاه در خارج اه مودوده )وضع موجود( و ادم مواسبه آن در سرانه موجود و نيز نق  شهر به انوان مركز ب   به 

 مربع تقليل داده شده است 

1/. 6/. 2-6/. 2/. 150 ورهش   - 6 
شود  اما با توجه به املكردي شهري فضاهاي مواسبه م  4/6آن در وضع موجود سرانه ه فضاي ورهش  شهر  در  خارج اه مودودهبا توجه ب
 بين  شود  اي پي شود تا ضمن حدظ فضاهاي موجود، فضاهاي ورهش  در سطد املكرد مولهپيشنهاد م  6/.سرانه  ،موجود

 شود متر مربع( جهت اين كاربري پيشنهاد م  8با توجه به نوع اقليم و غن  بودن منابع آب، سرانه طرح قبل  ) 6 - 6 8 7-02 8 456 پارک و فضاي سبز

  گردشگري
6/1 

 2/1 1 - 2/ 
ها و آثار تاري   و واجد ارهش است  سرانه اين كاربري در هاي  كه براي اين كاربري مصور است و بيشتر شامل تدرجگاهبا توجه به ويژگ 

 شود ب سرانه فضاي سبز ديده م قال

 /2 - 1 2/1  150 پايراي 
شود، اين كاربري نيز به كه همانندكاربري تجاري به صورت شناور ديده م  ها، تاالرهاي پايراي  و    استاين كاربري امدتاً شامل رستوران

 شود  صورت شناور در شهر و بافت مسكون  ديده م 
 054 درمان 

2 ./0-7./1 
2 1 - 2 

مان  ساكنين ب   در حد بيمارستان به شهر رهن و همدان و لزوم احداث يك واحد به انوان مركز ب   و مراجعات در با توجه به نق  شهر
 گردد متر مربع( پيشنهاد م  2بيمارستان  و سطد مراكز بهداشت  و درمان  موجود، سرانه مربوطه به ميزان سرانه طرح مصوب )

/0 0/1 150 بهداشت   - 1 
هاي اموم  است كه مورد اخير تقريباً اه سطد شهرها برچيده هاي بهداشت  اموم  و گرمابهموارد مرتبط با اين كاربري امدتاً شامل سرويس

 شود در بين فضاهاي سبز ديده م  اًهاي بهداشت  نيز غالبشده و سرويس

 شودكه در  درون مودوده شهر قابل مكانياب  و احداث باشد صرفاً به تمسيسات و تجهيزات ساهگار با هندگ  شهر مربوط م  اين سرانه 0 - 1 0 0-2 2 154 تاسيسات و تجهيزات شهري

 0/. - 1 0/. 2-2/. 2 154 حمل و نقل و انبارداري حمل و نقل
موم  در حمل و نقل در شهرهاي كوچك، لاا هاي بين شهري، در خارج اه شهر و پايين بودن سهم وسايل نقليه ابا توجه به لوهم احداث پايانه

 گردد متر مربع امدتاً جهت احداث پاركينگ، پايانه درون شهري و انبار پيشنهاد م  0/.سرانه 

/. 2 2-4/. 0 052 كارگاه  -صنعت    - ./0 
تعميرات  در داخل  -هاي توليديرگاهباشد كه امدتاً به صورت كام  هيست مويط  هاي هيست مويط  گروه ال اين سرانه صرفاً شامل فعاليت

 بين  است هاي ديگر در خارج اه مودوده شهر قابل پي شود  صنايع گروهبافت شهر ديده م 
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   -    012 02058 جمع كل
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ههاي اي در طهرحبين  و برآورد نياه بهه آن نقه  تعيهين كننهدهيك  اه اوامل اصل  شهر كه پي 

اي است كه بهه وث مسكن و تهيه فضاهاي مسكون  موضوع پيچيدهتوسعه شهري دارد، مسكن است  ب

اوامل متعددي وابسته است  اه آنجاي  كه يك  اه كاركردهاي اصل  شهر سهكونت اسهت و كهاربري 

دهد، برآورد نيهاه بهه مسهكن در مسكون  معموالً بيشترين سهم را در اراض  شهر به خود اختصاص م 

 درنظر داشتن تمام  جوانب صورت گيرد  حساس  است كه بايد باشهر موضوع 

 نياز شهر  برآورد تعداد واحدهاي مك،وني مورد -1-6-2-4

ههاي شههري را مسكن يك  اه نياههاي اساس  شهروندان است و معموالً بيشترين سطد اه كاربري

ريهزي ههاي شههري و برنامههدهد  اين امر بهر اهميهت دووجهه  مسهكن در طهرحبه خود اختصاص م 

تهري اه انهداه واقهع بينانههربري اراض  داللت دارد كه برآورد دقيق نياههاي آن در افق طهرح، چشهمكا

 نمايد توسعه آت  شهر را ترسيم م 

برآورد نياههاي مسكون  شههر قهروه درجهزين براسهاس دو وجهه تشهكيل دهنهده آن يعنه  تعهداد 

شده، خواههد بهود كهه در طه  چههار  بين واحدهاي مورد نياه و سطد الهم براي توقق واحدهاي پي 

مرحله انجام خواهد گرفت  در اين راستا، ابتدا تعداد واحدهاي موردنياه در وضهع موجهود و آينهده در 

 بين  خواهد گرديد ط  سه مرحله و سپس سطد مورد نياه آنها در مرحله چهارم برآورد و پي 

و روش بهه ت مهين تعهداد واحهدهاي اه دنياه شهر در افق طهرح  مسكون  مورد سطدبراي برآورد 

سهطد مسهكون  مهورد نيهاه  ،بين  شهدهشود و سپس اه تعداد واحد پي مسكون  مورد نياه پرداخته م 

  شودمواسبه م 

 :بيني نياز ب  مك، روش تخمي  و پيش (الف
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كهه  شدخواهد  انجام سه مرحله دربين  سطوح مسكون  مورد نياه با استداده اه اين روش، امر پي 

 گردد بين  م ط  آنها كمبود نياههاي موجود و آينده واحدهاي مسكون  اه نظر تعداد برآورد و پي 

نسبت تعداد خهانوار در واحهدهاي مسهكون  و بهه ابهارت  تهراكم خهانوار در واحهد مسهكون  يكه  اه 

نوار بهه باشد  مطابق شرايط مطلهوب نسهبت خهافاكتورهاي اساس  در تعيين كيديت سكونت در شهر م 

گردد  بديه  است كهه ههر ر( لواك م واحد مسكون  معادل يك )يك واحد مسكون  براي هر خانوا

 نمايد  چه ضريب خانوار در واحد مسكون  بي  اه يك باشد، كيديت سكونت تنزل م 

 گام اول: تخمي  كمبود تعداد واحدهاي مك،وني وضآ موجود ب  روش خام

گهردد بلكهه، صهرفاً هاي اثرگاار در مواسبه كمبودها اامال نمه يك اه متغير در اين قسمت هيچ

تعداد واحدهاي موجود نسبت به تعداد خانوار مقايسه و شهرايط وضهع موجهود شههر نسهبت بهه شهرايط 

ا هگردد  متغيرهاي الهم در اين روش تعداد واحهدهاي مسهكون  و تعهداد خانوارههمطلوب مش ص م 

 باشد م 

كنند كه واحد مسكون  هندگ  م  26.2خانوار در  2.41وضع موجود در  قروه درجزيندر شهر 

 باشد:تداضل آنها بيانگر ميزان كمبود خام مسكون  شهر م 

 =  ميزان كمبود خام واحد مسكون  در وضع موجود2.41-.262= 78

 گام دوم: تخمي  كمبود تعداد واحدهاي مك،وني وضآ موجود ب  روش ميزان شده

تواند بيانگر نياه واقع  شهر اه نظر واحدهاي مسهكون  باشهد  بهدين به شده نم نياههاي خام مواس

باشند  معمهوالً جهت االوه بر نياههاي خام، متغيرهاي مؤثر در تعيين نياههاي واقع  الهم به شناساي  م 

 مارهههههمقرري واحدهاي خال  و جبران تلدات ناش  اه واحدهاي ت ريب  مهمتهرين ايهن متغيرهها بهه ش

 روند م 
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 اله  چههار معموالً نسبت واحدهاي مسكون  خهال  اه كهل واحهدهاي مسهكون  شههر معهادل سهه

 شود د منظور م هههههدرص

درصد در نظر  سهباشد، اين ضريب با توجه به اينكه شهر قروه درجزين جزء شهرهاي كوچك م 

واحد  76معادل  (ود در شهرواحد موج 26.2اه اشاره شده )د سه درصد در وضع موجوشود  گرفته م 

 كه در تعيين نياههاي واقع  شهر بايد اه واحدهاي موجود كسر شود  شودت مين هده م 

جهت تعيين سهم متغير دوم )واحدهاي ت ريب ( بايد تعداد و نسبت واحدهاي مسكون  بها كيديهت 

واحهدهاي  درصهد اه 4/06دههد كهه ت ريب  يك شهر مش ص شود  مطالعهات انجهام شهده نشهان مه 

واحد مسكون  موجود،  26.2مسكون  شهر اه كيديت ت ريب  برخوردارند  رقم مطلق نسبت ماكور اه 

واحهد مسهكون   26.2گهردد كهه اه كهل دين ترتيب مشه ص مه شود  بواحد مواسبه م  448معادل 

 باشند:م  سكونت واحد مسكون  داراي كيديت مطلوب 2161امالً  ،موجود در شهر

 

 

2161 ( =448  +76 )- 26.2 

كمبودهاي واقع  و ميزان شده تعداد واحدهاي مسكون  شهر معادل كمبود خهام واحهد مسهكون  

در وضع موجود، تعداد واحدهاي مسكون  مقرري سهه درصهدي واحهدهاي خهال  و سههم واحهدهاي 

 شود:واحد مواسبه م  6.1معادل  قروه درجزينگردد كه در شهر ت ريب  مواسبه م 

 

 

6.1 =448  +76  +78 

واحدهاي مسكون  داراي 

 كيديت مطلوب و مسكون

 
كل واحدهاي 

 مسكون  موجود
 

)واحدهاي ت ريب  + مقرري 

 سه درصدي واحدهاي خال (

ت مين كمبودات ميزان شده 

مسكون  شهر در وضع 

 موجود

 
كمبود خام تعداد 

 واحدهاي مسكون 
 

مقرري سه درصد 

 واحدهاي خال 
 

حدهاي وا

 ت ريب 
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نيهاه شههر در وضهع موجهود شهامل مجمهوع واحهدهاي  بديه  است كه واحدهاي مسكون  مهورد

 2.41ميزان شده در وضع موجود خواهد بهود كهه معهادل  هايمسكون  داراي كيديت مطلوب و كمبود

 شود واحد مواسبه م 

2.41  =6.1  +2161 

 ك،وني شهر در آيندهبيني نيازهاي مگام سوم: برآورد و پيش

(، اه دو روش ت مين خام و ت مين ميزان 04.4جهت تعيين نياههاي مسكون  شهر براي سال افق )

ميهزان شهده وضهع  دههايشود  در ت مين ميزان شده اهالوه بهر نياهههاي جديهد، كمبوشده استداده م 

ال افهق ههههانوارهاي  كه تا سموجود نيز بايد مواسبه گردد  نياههاي مسكون  جديد شهر به اهاء تعداد خ

 يابند، خواهد بود افزاي  م 

 :ريزيتخمي  خام نيازهاي مك،وني در طول دوره برنام  (الف

ندهر بهرآورد  00.76، معهادل (04.4سال افق طهرح ) دررا  قروه درجزيناين مشاور، جمعيت شهر 

 4/.7سال افهق طهرح معهادل و در  80/4ريزي معادل برنامه سال پايهاست  همچنين بعد خانوار در  كرده

خواهد بود  باتوجه به اينكه، نياههاي خام آينده شهر به تناسب تعداد خانوارهاي افهزاي   در خانوار ندر

خهانوار بهه  746 ،شهود كهه براسهاس بعهد خهانوار مواسهبه شهدهبين  م يافته در آينده خواهد بود، پي 

دن شرايط مطلوب سكونت )يك واحد مسكون  بهه اهاء خانوارهاي شهري افزوده شود  با معيار قرار دا

، واحدهاي مسكون  الهم خواهد هاي ماكور معادل تعداد خانوارهاي افزاي  يافتههر خانوار(، در دوره

 بود 

 :تخمي  ميزان شده نيازهاي مك،وني (ب
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ين نياههاي واقعه  تعيباشد  جهت رقم مواسبه شده براي نياههاي خام مربوط به نياههاي جديد م 

ضرورت دارد كهه  ،كمبود ميزان شده وضع موجود ومقرري سه درصد واحدهاي خال  نيزآينده اامال 

 گردد:به شرح هير مواسبه م  دوره طرحتعداد آنها ط  

 

  

 6.1+  746+  22=  0264واحد     

 نياز گام چهارم: برآورد سطح مك،وني مورد

اه  04.4تها سهال  قهره درجهزيننياه شههر  الاكر تعداد واحدهاي مسكون  موردد فوقتوجه به موار با

آيهد  بنهابراين در طهول دوره طهرح جمع جبري نياههاي وضع موجود و نياههاي ده سال آينده بدست مه 

باشهد  نياه مه  واحد مسكون  مورد 0264قروه درجزين جهت جبران كسري واحدهاي مسكون  در شهر 

همين، صرف بهرآورد هاي توسعه و امران شهري به منظور برآورد نياه به فضا و است در طرحآنچه مسلم 

واحهدهاي مسهكون   نياه تواند مالک امل قرار گيرد و به همين منظور الهم استنم واحدهاي مسكون  

تبديل به سطد گردد  باتوجه به روند ساخت و ساههاي موجود شههر تهراكم سهاختمان  متوسهط شههر در 

ده سهاخت و باشد و اين بيانگر آن است كهه در ايهن شههر گهراي  امهدرصد م  78وضع موجود معادل 

 باشد  ساهها يك طبقه م 

قطعه مسكون  در مودوده شهر وجود  .240انجام شده حاك  اه آن است كه تعداد مطالعات ميدان  

درصهد اه قطعهات تهك  2/88 واحد مسكون  ساخته شهده اسهت  تعهداد 26.2دارد و اه اين تعداد قطعه، 

 02باشهند  بهه ابهارت  تنهها در كمتهر اه درصد نيز سه واحدي م  4/1درصد دو واحدي و  2/00واحدي، 

درصهد مربهوط بهه  02درصدقطعات، بي  اه يك واحد مسكون  وجهود دارد كهه ب ه  هيهادي اه ايهن 

ت مين ميزان شده تعداد واحدهاي 

د نياه در طول دوره مسكون  مور

 برنامه ريزي

 

 

كمبود واحدهاي مسكون  ميزان 

 شده وضع موجود
  

ت مين خام تعداد واحدهاي 

مسكون  مورد نياه در طول 

 ريزيدوره برنامه

مقرري سه درصد براي 

واحدهاي مسكون  خال  در 

 ريزيدوره برنامه
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اطالق كرد ول  در كل، با توجهه  توان مدهوم آپارتمان نشين  را به آنبوده و نم  سنت ساخت و ساههاي 

به مودوديت اراض  و لزوم توسعه پايهدار شههر، در ضهوابط و مقهررات طهرح، ضهوابط تشهويق  جههت 

 احداث آپارتمان و توسعه در ارتداع تعيين خواهد شد  

مربع بعنوان انهداهه متوسهط  متر 241توجه به الگوي مسكن موجود شهر و با درنظر گرفتن  بابنابراين، 

مربهع همهين  متهر 4.8128ريزي بصورت خهام بهه حهدود شود كه در طول دوره برنامهبرآورد م  0عاتقط

مسكون  نياه خواهد بود  اه سوي ديگر در مباحهث پيشهين بيهان گرديهد كهه، اه مجمهوع كهل واحهدهاي 

واحد مربوط به واحدهاي مسكون  ت ريب  سطد شهر است  اگر اين فرض  448مسكون  موردنياه حدود 

توانند در برآورد هاي موجود نوساهي شوند، م را قبول كنيم كه اين واحدها در صورت ت ريب در همين

نياه به تعداد واحدهاي مسكون  مواسبه شوند ول  در برآورد نياه شههر بهه اراضه  بها كهاربري مسهكون  

واحهدهاي مسهكون  گهرفتن  شود كه در افق طرح بدون درنظهرگيرند بنابراين برآورد م مالک قرار نم 

هكتهاري  20ري مسهكون  جديهد نيهاه باشهد  اه طرفه  سهطد مربع همين بها كهارب متر 218861ت ريب  به 

ههاي اصهل  شههر، صهرفاً در حهد ماكور نياه به ايجاد دسترس  دارد كه اين امر با توجه به احداث شهريان

درصد اسهت امها  41ال   .2معابر  معابر دسترس  و احياناً جمع و پ   كننده خواهد بود  ضريب مرتبط با

 گردد درصد اامال م  21هاي اصل ، اين ضابطه صرفاً در حد با توجه به وجود شريان

 218861×2/0= 2.1418متر مربع سطد مورد نياه          

هكتار همين جهت تممين نياههاي مسكون  شهروندان تها افهق طهرح مهورد نيهاه اسهت  رقهم  .2بنابراين 

باشد  در صدوات كه اشاره شد، با فرض ادم توسعه ارتداا  شهر در ادامه روند كنون  م ماكور چنان

                                                           
 تعيين شده است متوسط قطعات مسكون  موجود و گراي  كنون ،  انداهه ماكور باتوجه به -0 



 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 

اند كه درصد اه قطعات مسكون  شهر بي  اه يك واحد مسكون  داشته 02پيشين اشاره گرديد كه تنها 

 هاي دو طبقه است  درصد مربوط به ساختمان 2/00اه اين ميزان 

ههاي بهاالي سهاختمان  و بهه تبهع تهراكم جمعيته  بهاالتر بسهيار اه تراكمبا اين اوصاف، احتمال استداده 

تهرين ترين ميزان نياه شهر خواهد بود  امها در خوشهبينانههكتار( موتمل .2ضعي  است و رقم ماكور )

هاي تشويق  مسئولين شههري در جلهب نظهر شههروندان و سهاهندگان و حالت و با فرض انجام سياست

درصهد اه  .0شهود كهه نهايتهاً بين  م هاي باالتر ساختمان ، پي ستداده اه تراكمهدايت آنان به سمت ا

واحدهاي مسكون  مورد نياه شهر در ده سال آت  با تراكم بهاالتر احهداث گهردد و همينهه سهكونت دو 

خانوار در يك قطعه همين فراهم گردد  در اين صورت در ميزان اراض  مورد نيهاه بهراي امهر سهكونت 

 گردد:ورت خواهد گرفت كه در هير مواسبه م تعديل ص

01.. =8./1 ×0264 

قطعه همين مسكون  جهت اسكان جمعيهت تها افهق  ..01درصد ماكور تعداد  .0بنابراين با فرض 

خهانوار در طبقهه دوم قطعهات  اسهت كهه بها اسهتداده اه  087طرح مورد نياه است  اين به مدهوم اسهكان 

 دو واحده احداث گرديده است ضابطه تراكم  باالتر به صورت 

واحد با كيديت ت ريب  مورد نياه امكهان درجاسهاهي داشهته،  448واحد مورد نياه،  ..01اه تعداد 

شوند  در اصهل، بنابراين فرض بر اين است كه به مرور اين واحدها در جاي خود ت ريب و نوساهي م 

 گردد:مواسبه م  كاربري مسكون  اه كسر اين تعدادفضاي نياهمند توسعه جهت 

720 =448- 01..  
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با توجه به متوسط قطعات مسكون  موجود و گرايشات اخير در تدكيك اراض ، بهه طهور متوسهط 

متر مربع جهت هر قطعه مسكون  در نظر گرفته شده است كهه بها ايهن حسهاب، مسهاحت   241مساحت 

 دكيك گردد قطعه همين ت 720متر مربع به صورت خام الهم است تا  04.841معادل 

04.841 =241  ×720 

شود، لاا اين مساحت با توجه به ادم مواسبه سطوح الهم جهت دسترس ، رقم  خام موسوب م 

درصد جهت احداث معابر دسترس  و جمع و پ   كننده مساحت واقع  مورد نياه برابر  21با احتساب 

 هكتار خواهد بود  21

0.8..4 =2/0  ×04.841 

 02واحد در هر قطعه مسكون  براي  2ا لواك ضابطه تراكم  و فرض اسكان شود كه بمالحظه م 

شهود و هكتار اه اراض  مورد نياه كاسهته مه  .درصد اه واحدهاي مسكون  ط  ده سال آت ، به ميزان 

 رسد هكتار م  21رقم آن به حدود 

بيني نيازهاي آتي سطوح مك،وني بر اساس شهاخ  نفهر در واحهد مكه،وني ب( پيش

 دل لجكييک(:)م

مدل لجستيك روش مناسب  براي برآورد تعداد واحد مسكون  مناسهب در يهك شههر اسهت  ايهن 

ههاي هيهر اسهتوار كنهد كهه بهر فهرضآينده مسكن مبادرت م  بين روش بر اساس روند گاشته به پي 

 است:

 ماند كند و ثابت باق  م ريزي تغييري نم ميانگين خانوار تا افق برنامه -0

د نهاي  تراكم مطلوب برابر يك واحد مسكون  به اهاي يك خهانوار اسهت  بهه ايهن ترتيهب ح -2

 آيد وسعت خانوار به دست م  عكوسكرانه هيرين شاخص مسكن به اهاي ندر، معادل م
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تهوان در هاي اشباع شونده است مه يستيك كه بيان مناسب  براي پديدهجحال با به كار بردن تابع ل

 bو  aو  اهدد ثابهت اولهر eو  tمقدار سهنجه واحهد مسهكون / ندهر در سهال  t(y(كه در آن ( 0) رابطه

 حساب كرد  را bو  aباشد، مقادير پارامترهاي ثابت م 
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 در اين روابط مقادير معلوم به شرح هيرند:

)(y  0.0/1=  .047= شاخص مسكن به اهاي ندر در سال  0

)(y  2.6/1=  .048= شاخص مسكن به اهاي ندر در سال  1

n  =01  (.047 -.048سال )فاصله 

 ابارتند اه: bو  aاين اساس مقادير  بر

/99
0/191

0/1910/262



 Lna 

/247
0/191)20/254(0/26
0/254)20/191(0/26

10
1





 Lnb 

)شاخص مسكن به اهاي ندهر را بهراي افهق مواسهبه  yتوان مقدار م  bو  aحال با در دست داشتن 

 بين  شاخص مسكن به اهاي ندر ابارت خواهد بود اه:پي  04.4، يعن  سال =20tكرد  به اهاي 
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تغيير  04.4در سال  2406/1به  .047در سال  242/1تراكم ندر در واحد مسكون  اه  معكوس يعن 

 00.76معهادل  04.4بين  شده براي شههر در سهال خواهد يافت  بر اين اساس و باتوجه به جمعيت پي 

 واحد خواهد بود  4041معادل  طرح در افق شهرنياه  ندر، تعداد واحدهاي مسكون  خام مورد

در ط  دوره  (واحد 4.و تعداد واحدهاي خال  ) (واحد 448با احتساب تعداد واحدهاي ت ريب  )

واحد  0002در افق طرح به  قروه درجزينواحد(، شهر  26.2طرح و همچنين تعداد واحدهاي موجود )

 مسكون  نياه خواهد داشت 

 4041 -26.2+ 4.+ 448= 0002واحد مسكون           

 برآورد كمبودهاي تأسيكات زيربنايي -2-6-2-4

 برآورد كمبودهاي كمي و كيفي شب،  عبور و مرور -1-2-6-2-4

 :برآورد سطح الزم براي شب،  (الف

هاي مربوط به شبكه ابور و مهرور شهامل شهبكه معهابر، حمهل و نقهل و انبهارداري و سطد كاربري

شهود  اه ايهن ميهان كل سطد مودوده شهر را شامل م درصد اه  .2/4هكتار است كه  8/64پاركينگ 

درصد اه سطد شهر را به خود اختصهاص داده  .4مربع،  متر .2/6هكتار و سرانه  64/.شبكه ارتباط  با 

درصداست  باتوجه بهه ايهن مهورد، شهبكه  41تا  .2است  سهم معمول شبكه ارتباط  در شهرهاي ايران 

اه مسهاحت شههر را بهه خهود  بيشهتريهاي معمول سههم ه با نسبتدر مقايس قروه درجزينارتباط  شهر 

ههاي مهالرو داخهل هها و راه مهزارع و نيهز راهاين رقم به دليل باال بودن كوچه بها اختصاص داده است  

 مودوده چندان قابل ااتماد نيست 
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ه به ارض كهم خيابهان امهام نسهبت بهصدر است  با توجه در وضع موجود سرانه پاركينگ در شهر 

يابههه  و شناسهاي  سطد سرويس آن و ديگر موورهاي اصل  در مطالعات ترافيك  شهر نسبت به مكان

 هاي مناسب جهت احداث پاركينگ اموم  اقدام خواهد شد موههل

مربع اسهت  بها توجهه  متر 46/1سرانه مربوط به تمسيسات حمل و نقل و انبارداري در وضع موجود 

ياب  شود، در مطالعات ترافيك نسبت به مكانود نيز صرفاً شامل انبارها م به اينكه اين ميزان فضاي موج

 هاي حمل و نقل درون شهري و برون شهري اقدام خواهد شد پايانه

 :تحليل كمبودهاي مربوط ب  شب،  (ب

  42، بيانگر اين است كهه سهدرهاي پيهاده بها هاي شهريل حمل و نقل در جابجاي بررس  سهم وسا

 04بها  موتهوررين تعداد را به خود اختصاص داده و بعهد اه آن سهدرهاي صهورت گرفتهه بها درصد بيشت

توان وسهعت كهم شههر كهه امكهان رسهيدن بهه درصد در رتبه دوم قرار دارد  الت اصل  اين امر را م 

ايهن كند، دانست  اه سوي ديگر متوسط ضريب مالكيت اتومبيهل در مقصد در همان كوتاه را فراهم م 

هاي مل  رقم پايين  بوده و يك  اه داليل پايين بودن سهدرهاي است كه در مقايسه با ميانگين 22/1شهر 

 سواره است 

بيشترين سهم را  اشتغالبررس  سهم نسب  سدرها اه لواك هدف سدر، بيانگر اين است كه سدرهاي 

، اشتغالاالي سدرهاي در مراتب بعدي قرار دارند  حجم ب تدريدو  آموهش دارند و پس اه آن سدرهاي 

دارد، بهه و دسترس  مناسب ساكنان نقاط م تل  به اين مراكز را الهم مه  اشتغالتوجه به توهيع مراكز 

 توان ميزان سدرهاي درون شهري را توت كنترل درآورد طوري كه باتوجه به اين مسمله م 

بهه  4-4-04معهابر در بنهد ها و تنگناهاي موجود در شبكه جزئيات توليل نظام آمد و شد و كاست 

 طور مدصل مورد بوث قرار گرفته است 
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 برآورد كمبودهاي كمي و كيفي آب -2-2-6-2-4

شهود  ميهزان آب استوصهال  اه ايهن هاي آب حاشيه شهر رهن تهممين مه اه چاهآب مصرف  شهر 

ن بهراي طريق مش ص نشده است اما با توجه به برنامه در دست مطالعه شهر و طرح احهداث يهك م هز

 شهر، الهم است مالحظات جمعيت  و اقليم  مدنظر قرار گيرد 

ندر برآورد شده است  بهر اسهاس مطالعهات بنهد  448.معادل  0484جمعيت قروه درجزين در سال 

ليتر در روه تعيين شده است  بنابراين ميزان كل مصرف روهانه در سال  227سرانه مصرف آب  01-4-4

 برابر خواهد بود با: 0484

 448.× 227×  01-4= 8/2087متر مكعب        

-م  8/0و  64/0ضريب حداكثر مصرف روهانه و حداكثر مصرف ساات  قروه درجزين به ترتيب 

 به شرح ذيل خواهد بود: 0484باشد  مصرف حداكثر روهانه و حداكثر ساات  در سال 

 8/2087× 64/0=   2/40.6                 بمتر مكع                               حداكثر مصرف روهانه:  

 2/40.6×  8/0÷ 26=  .4/24              متر مكعب            حداكثر مصرف ساات :                    

 2/40.6متر مكعب  شهر رهن، در حال حاضهر نيهاه حهداكثري  01111آب  حجم م زنبا توجه به 

 شود م متر مكعب  شهر قروه درجزين اه آن تممين 

بين  گرديده است  ميزان مصرف آب ندر پي  00.76معادل  04.4جمعيت قروه درجزين در سال 

ليتر بر ثانيه در نظر گرفتهه شهود، بهه  227چنانچه سرانه آن  04.4روهانه و ساات  قروه درجزين در سال 

 شرح هير خواهد بود:

 00.76×  227×  01-4=  2708         متر مكعب                                     متوسط مصرف روهانه:

 2708×  64/0=   6/4.48       متر مكعب                                             حداكثر مصرف روهانه:
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 6/4.48×  8/0 ÷ 26=  4/2.7متر مكعب                                         حداكثر مصرف ساات :

متر مكعب در روه خواهد بود  ايهن ميهزان  2708برابر  04.4آب در سال  فمتوسط مصردر نتيجه 

خانه خود شهر اه م زن آب شهر رهن قابل استوصال اسهت  در حال حاضر و تا تمسيس م زن و تصديه

 در مطالعه و احداث م زن آب شهر الهم است مصرف حداكثري شهر مدنظر قرار گيرد 

درصهد مصهرف روهانهه شههر تعيهين  .7لعمل وهارت نيرو حجم م اهن ذخيره آب بر طبق دستورا

 به صورت ذيل خواهد بود: 04.4و  0484شود  بر اين اساس حجم م اهن مورد نياه در سال م 

 2/40.6×  %.7=  ..4/24متر مكعب                                  :0484حجم م اهن مورد نياه در سال 

    6/4.48×  %.7=  4/2.74متر مكعب                              :04.4حجم م اهن مورد نياه در سال 

افزون بر مقدار ماكور، طبق مواسبات ذيل آب مورد نياه براي م هزن آته  نشهان  شههر در افهق 

 متر مكعب خواهد بود  41.طرح برابر با 

 P. =Q=  ./97411= 40./0                          :                 ليتر در ثانيهدب  الهم بر اساس 

 دب  آب )برحسب ليتر بر ثانيه( = حجم م زن مورد نياه×  4411×  .×  4-01

 = حجم م زن مورد نياه 0/40×  4411×  .×  01-4=  41.   متر مكعب 

 

شهود، امها احساس نم هرچند در حال حاضر طبق اظهارات مسئولين، كمبودي اه لواك تممين آب 

اي نزديك اين شهر با مشكل كم آب  مواجه خواهد ها مطمئناً در آيندهبا توجه به افزاي  ميزان مصرف

 شد 

 برآورد كمبودهاي كمي و كيفي فاضبب  -3-2-6-2-4
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 81مقدار فاضالب خانگ  و صنعت  بستگ  مسهتقيم بهه مقهدار آب مصهرف  دارد  معمهوالً حهدود 

ههاي آب شود  اه سوي ديگر در اثر اتصهال غيرمجهاه نهاودانبه فاضالب تبديل م  درصد آب مصرف 

ههاي آدم رو در كه  معهابر، مقهداري اه آب باران به شهبكه فاضهالب خهانگ  و نيهز اه طريهق دريچهه

شهود  در گهزارش مطالعهات طهرح جهامع آب ايهران ضهريب بارندگ  وارد شبكه فاضالب خانگ  مه 

نظر گرفته شده است و در گزارش حاضر نيهز همهان نسهبت مهالک امهل  درصد در 2.برگشت پساب 

ميهزان فاضهالب توليهد شهده در  04.4گيرد  باتوجه به برآورد مصرف حداكثر روهانه، در سال قرار م 

 روه به شرح هير خواهد بود 

 6/4.48×  %2.=  44.0متر مكعب       

اضالب اسهت  البتهه در هههههآوري فشهبكه جمهع فاقهدههم اكنهون  قروه درجهزينب   ااظم شهر 

هاي جاب  و در برخه  اه منهاطق بهه صهورت ت ليهه در هاي  اه شهر دفع فاضالب اه طريق چاهقسمت

 هاي هيست مويط  را به دنبال دارد  گيرد كه مشكالت و آلودگ هاي سطو  صورت م آب

 هاي سطحيبرآورد كمبودهاي كمي و كيفي دفآ آب  -4-2-6-2-4

ههاي سهطو  ريان و دفهع آبههههههاي شهر موجب سههولت جيب در اكثر معابر و قسمتوجود ش

ههاي شود  با اين حال ادم وجود يك سيستم كامل فاضالب مسائل و مشكالت  را در همينه دفع آبم 

 ها ايجاد كرده است هاي روانابسطو  و تمثيرات ناش  اه آلودگ 

امهدتاً بهه صهورت جهوي و كهانيو اسهت كهه  قروه درجزينهاي سطو  در آوري آبشبكه جمع

 ههاي شههري در بسهتر خهود هها و خاكروبههاغلب به صورت روبهاه هسهتند و امهدتاً بها انباشهتگ  هبالهه

مواجهند  در برخ  اه نواح  شهر ادم وجود جوي يا كانيو و يا خاك  بودن معابر در مواقهع بارنهدگ  
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ههاي خهانگ  بهه تبعيهت اه شهيب همهين و هاي سطو  و پسابآبكند و شرايط نامطلوب  را ايجاد م 

 شوند  هاي اصل  شهر م هاي سطو ، وارد مسيلسيستم حركت آب

 برآورد كمبودهاي كيفي و كمي شب،  برق  -5-2-6-2-4

، .048در سال  قروه درجزين، كل مصرف برق ماهانه شهر همدانبر طبق ااالم شركت برق استان 

مشهترک بهرق بهوده  4426داراي  قروه درجهزينوات ساات است  در اين سال شهر مگا  8/446حدود 

 مورد مشترک مسكون  بوده است  .226كه اه اين تعداد 

ااهالم شهده اسهت، ميهزان  .047-..هاي مصرف انرژي برق كشهور كهه بهراي دوره بر طبق سرانه

-)الهم به ذكر است كه سهرانه براي افق طرح قابل مواسبه است  قروه درجزينمصرف انرژي برق شهر 

قرار گرفته است(  در جهدول  04.4، مالک مواسبه افق طرح، سال ..04بين  شده براي سال هاي پي 

 ارائه شده است  .047-..04مصرف انرژي برق كشور در دوره  624-2شماره 

 .047-..04مصرف انرژي برق در كشور در دوره سرانه : 624-2جدول شماره 

 جمع تلدات ساير مصارف مصرف صنعت  مصرف اموم  گ مصرف خان سال

047. 4.. 262 228 00. 248 0208 

0481 644 28. 240 040 286 04.8 

048. .48 440 244 06. 422 0.72 

04.1 404 472 248 046 441 07.1 

04.. 4.2 601 261 078 612 0.22 

 است  مصرف كشاورهي و روشناي  معابر جزء ساير مصارف منظور شده 

 ااداد برحسب كيلووات ساات براي هر ندر در سال است 

برآورد شده است،  ندر 00.76، معادل 04.4براي سال  قروه درجزينتوجه به اينكه جمعيت شهر  با

، ميهزان مصهرف 624-4در جدول شماره  ميزان مصرف شهر باتوجه به جدول فوق، قابل مواسبه است 

 ارائه شده است  04.4در سال  قروه درجزينبرق شهر 

 04.4در سال  قروه درجزين: ميزان مصرف كل  شهر 624-4جدول شماره 
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 نوع مصرف
مصرف 

 خانگ 

مصرف 

 اموم 

مصرف 

 صنعت 

 ساير

 مصارف
 جمع تلدات

سرانه مصرف 

 )كيلووات ساات(
4.2 601 261 078 612 0.22 

مصرف كل شهر 

 )هزارمگاوات ساات(
2./8 .0/6 87/2 04/2 80/6 10/24 

مواسبات صورت گرفته در مرحله شناخت وضع موجود شهر بيانگر اين بود كه ميزان كل مصرف 

هزار مگاوات ساات باشد  بر اين اساس در  .0/.0، در حالت مطلوب بايد 0484در سال  قروهبرق شهر 

 هزار مگاوات ساات بي  اه مصرف فعل  شهر خواهد بود  7/.افق طرح ميزان مصرف شهر 

 آورد كمبودهاي كمي و كيفي تجهيزات شهريبر -3-6-2-4

 كشيارگاه -1-3-6-2-4

تنها داراي يك كشتارگاه غير فعال واقع در انتهاي خيابان شههيد صهدوق  و در  قروه درجزينشهر 

متر مربع هيربنا دارد  با توجه  .08متر مربع مساحت و  2111خارج اه مودوده شهر است  اين كشتارگاه 

كشتارگاه، شهر قروه درجزين در حال حاضر اه خهدمات كشهتارگاه صهنعت  ب ه  به ادم فعاليت اين 

انداهي كشتارگاه موجود جوابگوي نياه شهر در آبنهده رسد تجهيز و راهگيرد  به نظر م فامنين بهره م 

 را نيز تممين كند 

 اي ضوابط به شرح هير وجود دارد:ياب  و احداث كشتارگاه پارهبراي مكان

كشتارگاه نسبت به شهر بايد اه مناطق مسكون  دور بوده و همچنين نبايد در مسير جهت  موقعيت -

 ياب  شود توسعه شهر مكان

 كشتارگاه نبايد در مسير وهش باد غالب شهر قرار گيرد  -

ههاي آب هيرهمينه  ت ليهه هاي سطو  و يا در مجهاورت سهدرهفاضالب كشتارگاه نبايد به آب -

 شود 
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  د در مكان انت اب شده موجود باشدبناي  آب، برق، تلدن بايتمسيسات هير -

 بايد به باهار مصرف و تهيه دام نزديك باشد  -

 كيلومتر اه مودوده شهر درنظر گرفته شود  2هاي كوچك فاصله تا شهر براي كشتارگاه -

 آتش نشاني -2-3-6-2-4

متهر مربهع و  611بهه مسهاحت  در حال حاضر داراي يك ايستگاه آته  نشهان  قروه درجزينشهر 

شهرداري قهرار گرفتهه اسهت و غيهر اه ساختمان   اين ايستگاه در مووطه باشدمتر مربع م  2.1هيربناي 

 دهد به اكثر روستاهاي ب   قروه درجزين هم خدمات ارائه م مودوده شهر 

حت داشته باشهد  به طور معمول مركز آت  نشان  به اهاي هر صد هزار ندر، بايد هزار مترمربع مسا

بنهابراين  رسد ندر م  00.76و در افق طرح به  باشدندر م  448. قروه درجزينباتوجه به اينكه جمعيت 

استانداردهاي موجود است  با اين وجود نبود جايگهاه  جوابگويايستگاه موجود اه لواك وسعت تقريباً 

نشهان  جزء مشكالت فعل  واحد آت  نشان هاي آت مجزا براي ايستگاه آت  نشان  و كمبود دستگاه

 شهر است 

ندهر راننهده آته  نشهان اسهت   يهكندر آت  نشهان و  2ندر شامل  4شهرنشان  تعداد پرسنل آت 

براي آت  نشان  ضهروري  ندر جمعيت وجود يك نيرو 2.11براساس استانداردهاي موجود به اهاء هر 

 است 

  جنوب  شههر، كمهك رسهان  را بها اشهكال و تهمخير االوه بر اين شيب تند و ارض كم معابر در ب 

 ساهد مواجه م 

براساس استانداردهاي جهان  و همچنين مصوبات سهاهمان برنامهه و بودجهه مش صهات و ضهوابط 

 به شرح هير است: قروه درجزيننشان  در رده جمعيت  منطبق با شهر هاي آت ايستگاه
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نظهر گرفتهه  ك درههه  يها كوچههايستگاه فرا Cوع ندر ايستگاه ن 1111.براي شهرهاي كمتر اه  -

هها بايهد شهامل مترمربع باشد  اين ايسهتگاه 211مترمربع و هيربناي آن  0111شود  همين ايستگاه بايد م 

 حريق نجات با تركيب خودروهاي حريق و نجات باشد 

ز خطرها و دسترسه  توجه به دو اامل نزديك  به مراك با بايدهاي آت  نشان  ياب  ايستگاهمكان -

 دقيقه به مول بروه حادثه حريق در مودوده تعيين شده انجام گيرد  4در حداكثر 

نشان  جهت تعيين حداقل همان رسهيدن بهه موهل رفتن شعاع املكرد براي مراكز آت درنظر گ -

 هاي توت پوش  بروه حادثه و حريق در قسمت

 ساس سلسله مراتب و نظم خاص  صورت گيرد  برا بايدهاي متعدد در سطد شهر توهيع ايستگاه -

 هاي اصل  باشد هر ايستگاه به جهت دسترس  بايد مشرف به خيابان -

 گورسيان و غكالخان  -3-3-6-2-4

با توجه به اينكه يك  اه دو گورستان شهر قروه درجزين به پارک تبديل شده، در حال حاضر ايهن 

متر مربهع واقهع در خهارج اه  04.41هشت منظريه با مساحت شهر تنها داراي يك گورستان فعال به نام ب

مودوده قانون  شهر است  قابل ذكر است غسال انه شهر نيز در داخل موهدوده همهين گورسهتان قهرار 

ياب  و احداث گورستان ضوابط  را به شرح هيهر ااهالم ساهمان حداظت مويط هيست براي مكان دارد 

 نموده است:

  ان در داخل مودوده مصوب شهري و روستاي ياب  گورستادم مكان -

ياب  و احداث گورستان در اراض  واقع در مسير توسعه احتمال  آته  شههرها و ممنوايت مكان -

  روستاها

  به باال( %.0اب  و استقرار گورستان در سطوح شيبدار )يممنوايت مكان -
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  هاي هيرهمين ي آبياب  و احداث گورستان در اراض  با سطد باالممنوايت مكان -

   ياب  گورستان در مسير وهش بادهاي غالب به سمت نقاط مسكون ممنوايت مكان -

  مجهز بودن گورستان و غسال انه به سيستم فاضالب -

كهاري مووطهه آن، ايجهاد كمربنهد سهبز در اطهراف آن و موصهور در احداث گورسهتان، درخت -

 سات وابسته الزام  است ها و تمسينمودن مووطه گورستان با ساختمان

 سيكيم دف  و دفآ زبال  -4-3-6-2-4

قروه درجزين داراي يك مركز دفهن هبالهه بهه مسهاحت يهك هكتهار واقهع در شهمال شههر و شهر 

باشد  قابل ذكر است بر اساس اطالاات دريافت ، مكان مزبهور فاقهد ظرفيهت نزديك  روستاي امان م 

باشد  مكان موجود با توجه به نزديكه  بهه روسهتاي امهان،  كاف  جهت پاس گوي  به نياههاي شهر م

همين مواجه اسهت مشكالت خاص  را فراهم كرده است  البته در اين خصوص شهرداري با مودوديت 

و نقطه ديگري جهت دفن بهداشت  هباله ندارد  به هر صورت، مسئولين شهري جهت حل مشهكل، الهم 

  ياب  كنند است نقطه ديگري را در اين خصوص مكان

 در انت اب مكان دفن هباله بايد ضوابط هيست مويط  درنظر گرفته شوند  اين ضوابط ابارتند اه:

 ياب  مول دفن هباله در نقاط  كه ايجاد مناظر هشت نمايد ممنوايت مكان -

  درصد .0ياب  مول دفن هباله در اراض  با شيب باالي ممنوايت مكان -

ههاي سهطو  و اهدم ههاي هيرهمينه  و آباله بايد باتوجه بهه سهطد آبياب  مول دفن هبمكان -

 آلودگ  آنها باشد 

هاي سطو  و هيرهمينه  بهه سهمت مول دفن هباله نبايد در مسير وهش باد غالب يا حركت آب -

 مناطق مسكون  باشد 
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اه  درصهد 26/1هكتار معادل  1/.هاي مربوط به تمسيسات و تجهيزات شهري به طور كل  كاربري

مربهع  متهر 1/..ها در وضع موجهود اند  سرانه اين كاربريسطد مودوده شهر را به خود اختصاص داده

)معادل  هكتار 1/.به  شهر قروه درجزينمترمربع در افق طرح،  0ها به است  با افزاي  سرانه اين كاربري

نظهر گهرفتن سهطد  دربها فضا براي تمسيسات و تجهيزات شههري نيهاه خواههد داشهت   متر مربع( 448.

 هكتار( مواجه خواهد بود  6/1متر مربع ) 4884با  طرحدر افق  شهر قروه درجزين موجود اين كاربري،

 برآوردكمبودهاي كمي و كيفي خدمات رفاهي -4-6-2-4

 فضاهاي آموزشي -1-4-6-2-4

 متهر 4/.هكتار است كه سرانه مربوط به آن معادل  4/4مساحت فضاهاي آموهش  موجود در شهر 

ع اسهت  مربه متهر 4-. يههاي شههرضاهاي آموهش  در طهرحمربع به اهاي هر ندر است  سرانه معمول ف

يك اه مقاطع به تدكيك بررس  شده و با درنظر گرفتن سرانه مطلوب مساحت كاربري آموهش  در هر 

ي مربهوط كمبودهها،بين  شده براي هر مقطع در افق طرحآموهان توت تعليم موجود و پي براي دان 

 نظر گرفته شده است  يك مواسبه شده و سرانه مناسب براي افق طرح در به هر

 متهر .مربع، دبسهتان  متر 8آموه توت تعليم در مقطع كودكستان هاي مطلوب براي هر دان سرانه

 ههاي مهوردبنابراين با در نظر گرفتن مسهاحتمربع است   متر 02مربع و دبيرستان  متر 00مربع، راهنماي 

هر شههروند در افهق طهرح بهه  يبين  شده به اهاهاي پي سرانهنياه جهت تممين نياههاي آموهش  شهر، 

متهر مربهع بهراي مقطهع  4/1مربع بهراي مقطهع دبسهتان،  متر 8/1مربع براي كودكستان،  متر 6/1تدكيك 

 متر مربع براي مقطع متوسطه خواهد بود  0/.راهنماي  و 

 كودككيان -
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 ...، 04.4در مقطع كودكستان در افهق شهر ن  صورت گرفته جمعيت الهم التعليم بيبر طبق پي 

مربهع اسهت و بها احتسهاب  متر .41كودكستان موجود شهر  دو ندر خواهد بود  باتوجه به اينكه مساحت

-مربهع فضهاي آموهشه  در مقطهع پهي  متهر 6080بهه  04.4در افق  شهركمبود فضا در وضع موجود، 

 هد داشت دبستان  نياه خوا

 دبكيان -

مربع است  تعداد دان  آموهان توت پوش  مقطع  متر 4246هاي موجود در شهر مساحت دبستان

مترمربع، شهر در وضع موجهود بها  7/.ندر است  با احتساب سرانه مطلوب  766ابتداي  در وضع موجود 

 مربع كمبود فضا در اين همينه روبروست  متر 4.4

ندهر  10.، 04.4در مقطع دبستان در افهق  شهررفته، جمعيت الهم التعليم بين  صورت گبرطبق پي 

سال الزام  است ضريب پوش  آموهشه   .0خواهد بود  با استناد به اينكه توصيل براي كليه افراد هير 

ندهر خواههد بهود  بها احتسهاب  10.شهر نيز  الهم التعليمدرصد لواك شده و جمعيت  011در اين مقطع 

فضا  متر مربع .7..، 04.4شهر در افق  الهم التعليمدر وضع موجود و باتوجه به جمعيت كمبود فضاي  

 براي كاربري آموهش  در مقطع دبستان نياه خواهد داشت 

 راهنمايي -

آموهان توت تعلهيم مربع و تعداد دان  متر 8471در وضع موجود  شهرمساحت مدارس راهنماي  

 ندر است   418در اين مقطع 

ندر خواهد  4.7در مقطع راهنماي  در افق طرح،  شهربين  مشاور، جمعيت الهم التعليم ق پي بر طب

  4.7درصد، براي اين مقطع، جمعيت توت تعليم شهر نيز  011بود  با احتساب ضريب پوش  آموهش  

فضهاي  مربهع متهر 7086مترمربع به اهاي هر ندر، در افهق طهرح بهه  4/1ندر خواهد بود  با احتساب سرانه 
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بود كه البته در حال حاضر سطو  ماهاد بر ايهن رقهم در شههر مهورد آموهش  در اين مقطع نياه خواهد 

 استداده مقطع راهنماي  است 

 

 دبيرسيان -

 .062مربع و جمعيت توت پوش  ايهن مقطهع،  متر 07402هاي موجود در شهر مساحت دبيرستان

 ندر است 

ندهر  0181معهادل  04.4در افهق  قروه درجزينم التعليم شهر بين  مشاور، جمعيت الهبراساس پي 

مراجعهات  كهه در حهال شود  با توجهه بهه كه اين تعداد دان  آموهان خرد شهر را شامل م  خواهد بود

گيرد، سرانه مربوط هاي اين دوره صورت م حاضر اه روستاهاي اطراف جهت برخورداري اه آموهش

متر مربع به اهاي هر ندر ديده شده است  لاا شههر در  0/.ومول و به مقدار به اين دوره باالتر اه ميزان م

 متر مربع فضا نياه خواهد داشت  07.40افق طرح به 

 كاربري درماني و بهداشيي -2-4-6-2-4

در حال حاضر شهر قهروه درجهزين داراي دو مركهز درمهان  )مركهز بهداشهت(، چنهدين كهاربري 

درمان  است كه توت مالكيت وهارت آمهوهش و پهرورش بهوده و  -بهداشت  و يك كاربري بهداشت 

گيهرد  در نتيجهه در مواسهبه مسهاحت كهاربري برداري قرار م موقتاً به انوان مركز بهزيست  مورد بهره

متهر مربهع مسهاحت،  7.84گردد  در نهايت مراكز درمان  موجود شهر بها درمان  منظور نم  -بهداشت 

اند  به اهاي جمعيت موجود شهر، سرانه بات  طرح را به خود اختصاص دادهدرصد اه مودوده مواس 6/1

اي است كه پوش  نسهبتاً مناسهب  متر مربع است  توهيع اين دو مركز درمان  به گونه 84/1درمان  شهر 

 را براي كل شهر ايجاد كرده است 



 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 

 -كهاربري شههري )حبيبه هاي باشد و طبق سرانهشهر قروه درجزين فاقد درمانگاه و بيمارستان م 

خهانوار بهه  06111تا  01111خانوار به يك درمانگاه و به اهاي  6111تا  2111مسايل ( هر شهر به اهاي 

يك بيمارستان احتياج دارد  اين در حال  است كه اين شهر مركز ب   قهروه بهوده و كليهه روسهتاهاي 

درمان  به اين شهر  -اه خدمات بهداشت ندر( نيز براي برخورداي  41842واقع در مودوده حوهه ندوذ )

 كنند  در نتيجه احداث درمانگاه و بيمارستان در شهر امري كامالً ضروري است مراجعه م 

 24.68متر مربع( در افهق طهرح بهه  2به لواك سطد، با توجه به سرانه پيشنهادي براي اين كاربري )

متر مربع پيشنهاد شده است كهه بهه ايهن  0/1صرفاً متر مربع فضا نياه خواهد بود  سرانه كاربري بهداشت  

 متر مربع فضا جهت تجهيز شهر اه نظر بهداشت  نياه خواهد بود  00.7ترتيب در افق طرح به 

 ها و فضاهاي سبزپارك -3-4-6-2-4

 انهد  بهرمربع اه مساحت شهر را به خود اختصهاص داده متر 644.0هاي شهر فضاهاي سبز و پارک

-02) هاي مطلوبمربع به اهاي هر ندر است كه در مقايسه با سرانه متر 6/.انه اين كاربري اساس سراين 

االوه بر اين، توهيع فضاهاي سبز در شهر به طور نامناسهب  صهورت رقم بسيار پايين  است   متر مربع( 7

  گيردگرفته به نووي كه مودوده شرق  شهر خارج اه شعاع املكرد فضاهاي سبز شهر قرار م 

شههر در  ،بين  شهدهجمعيت پي  و مربع به اهاي هر ندر متر 8 پيشنهاديبا احتساب سرانه در نهايت 

مربع فضاي سبز و پارک نيهاه خواههد داشهت  باتوجهه بهه سهطد فضهاهاي سهبز  متر 7.2..افق طرح به 

اشهت  كمبود خواهد دهكتار(  ./2) 2610.قروه درجزين تا رسيدن به سطد مطلوب افق طرح موجود، 

مساحت ذكر شده بيانگر ميزان كل  نياه شهر به فضاي سهبز اسهت در حهال  كهه ايهن كهاربري بايهد در 

 م تل  و به صورت سلسله مراتب  امل نمايد هاي مقياس
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انداههاي مطلهوب ها و فضاهاي سبز اه جهات م تلد  نظير تلطي  هوا، ايجاد مناظر و چشمپارک

داراي نق  پراهميت  در شهرها هستند  بنابراين باتوجهه بهه اهميهت  تممين مراكز تدريو  و گردشگاه 

 بين  و تممين اين كاربري در سطوح م تل  شهر توجه شود اين كاربري، بايد نسبت به پي 

نيهاه سهاكنان در مقيهاس  يك شهر بايد قادر باشد فضاهاي سبز مهورد ،نظر گرفتن سطد بهينه با در

پهارک در  سههتنهها داراي  قروه درجهزينكند  طبق بررس  صورت گرفته، موله، ناحيه و شهر را تممين 

در مقيهاس  امهاد  ندهشهر را توت پوش  قرار م  موالت غرب است كه به طور نسب   ايمولهمقياس 

هاي طرح كمبود فضاي سبز بايد در مقياس موالت و شهر بين فاقد پارک است  بنابراين در پي شهر، 

متهر  6ههر كهدام اي و شههري موله در مقياس 04.4هاي درنظر گرفته شده براي افق تممين شوند  سرانه

 مربع است 

 مراكز ورزشي -4-4-6-2-4

مربهع اسهت كهه بها احتسهاب جمعيهت  متر 60470مساحت فضاهاي ورهش  شهر در وضع موجود 

 مترمربع به اهاي هر ندر است  4/6موجود شهر سرانه اين كاربري 

نظهر  ههر ندهر اسهت  بها در يمربع به اها متر 6/.تا  2هاي شهري كاربري در طرح سرانه معمول اين

مربهع فضهاي  متهر  4884.قهروه درجهزين بهه شههر ، 04.4مربع در افهق  متر 6/.گرفتن سرانه پيشنهادي 

 02.02ورهش  نياه خواهد داشت  با احتساب مساحت مراكز ورهش  موجود، در حال حاضهر شههر بها 

نياهمند است  باتوجه به اينكه توهيع مراكز  افق طرح ورهش  تا رسيدن به سطد مطلوب فضاي ،مربع متر

هها بايهد بهه توهيهع مراكهز بينه ورهش  موجود به طور متناسب  صورت نگرفته است، بنهابراين در پهي 

 ورهش  نيز توجه شود  
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هش  بايد درنظر بين  نياههاي آت  شهر ضمن اينكه مساحت مواسبه شده براي كاربري وردر پي 

اي و شهري نيز بايد درنظر گرفته شود  اي، ناحيههاي م تل  مولهگرفته شود، سطوح متناسب با مقياس

 متهر  6و شههري  1/.اي ، شهامل مولهه04.4هاي درنظر گرفته شده براي كاربري ورهش  در افق سرانه

 مربع به اهاي هر ندر است 

 

 

 

 مراكز فرهن،ي -5-4-6-2-4

مربع اسهت  ايهن شههر فاقهد كهاربري فرهنگه  نظيهر  متر 4..2 ،اربري فرهنگ  در شهرمساحت ك

و  تر و    است و تنها مركز فرهنگ  شهر شهامل يهك مركهز كهانون پهرورش فكهري كودكهانئاسينما، ت

 كند شهر امل م كتاب انه است كه به طور مودودي در سطد 

 1/.مترمربع است  با احتساب سرانه  1/. -1/.7هاي شهري سرانه معمول كاربري فرهنگ  در طرح

اي مولهمربع فضاي فرهنگ  در سطوح املكردي  متر  87..قروه درجزين به براي افق طرح، متر مربع 

مربع كمبود فضاي فرهنگه  تها  متر 44.6با  شهرو شهري نياه خواهد داشت  باتوجه به سطوح موجود، 

، شامل 04.4نظر گرفته شده براي اين كاربري در افق هاي دررسيدن به سطد مطلوب روبروست  سرانه

 مترمربع به اهاي هر ندر است  4/1مربع و شهري  متر 2/1 ايموله

 مراكز مذهبي -6-4-6-2-4

مربع است  سرانه اين املكهرد در وضهع  متر 6010 قروه درجزينمساحت كاربري ماهب  در شهر 

 -1/.7ه معمول كشوري براي كاربري ماهب  كه معادل با توجه به سرانمربع است كه  متر 64/1موجود 
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متهر مربهع بهه  1/.با احتساب سهرانه متر مربع به اهاي هر ندر است، با كمبود مواجه است  در نهايت  1/.

متر مربع كاربري ماهب  نياه دارد كه با احتساب  87..اهاي هر ندر، شهر قروه درجزين در افق طرح به 

 متر مربع كمبود فضاي ماهب  روبرو است  0884موجود، اين شهر با  هاي ماهب مساحت كاربري

 مراكز صنعيي و توليدي -7-4-6-2-4

درصهد اه كهل  1/.مربع است كه  متر 004.1قروه درجزين مساحت مراكز صنعت  و توليدي شهر 

مساحت مودوده مواسبات  شهر را به خود اختصاص داده است  سرانه ايهن كهاربري در وضهع موجهود 

كه املكهرد امهده  قروه درجزينمربع به اهاي هر ندر است  اين سرانه براي شهري در مقياس  متر 08/0

ههاي در طهرح)گيرد، توجيه پاير اسهت  آن خدمات  است و فعاليت صنعت  خاص  در آن صورت نم 

بهع مترمر 2-2/.توجه به املكهرد شههر حهدود  توليدي با -توسعه شهري، سرانه معمول كاربري صنعت 

 04.4شود  باتوجه به موارد ذكر شده و سرانه موجود شهر، سرانه پيشهنهادي طهرح بهراي افهق لواك م 

كه نيم  اه آن در داخل مودوده و نيمه  ديگهر بهراي  شودمربع به اهاي هر ندر پيشنهاد م  متر 2معادل 

بها احتسهاب آن، كهل  كهه نهدارد استقرارشود كه در داخل شهر امكان صنايع آالينده در نظر گرفته م 

  (مربع خواهد بود متر 00.76نياه كاربري صنعت  در افق طرح  مساحت مورد

 برآورد كمبودهاي اداري و انيظامي -8-4-6-2-4

مربع است  ايهن مسهاحت بهه اهاي  متر 8.74در حدود هاي اداري و انتظام  شهر مساحت كاربري

مربهع  متهر 0دهد  با درنظر گرفتن سرانه بدست م  مربع را متر 1/.اي در حدود كل جمعيت شهر سرانه

متر مربع فضاي اداري نياه خواهد داشت كهه  00.76شهر قروه درجزين در افق طرح به به اهاي هر ندر، 

 متر مربع كمبود مواجه خواهد بود  44.8با توجه به مساحت موجود اداري، اين شهر با 
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متر مربع )با سرانه  .87.ي نظام  و انتظام  شهر هاي انجام شده، سطد كل فضاهابر اساس بررس 

 2..4متر مربع به اهاي هر ندر، شههر در افهق طهرح بهه  4/1( است  با در نظر گرفتن سرانه پيشنهادي 4/1

انتظام  نياه خواهد داشت كه با در نظهر گهرفتن مسهاحت كهاربري انتظهام  متر مربع فضا براي كاربري 

 جود ندارد موجود، كمبودي در اين همينه و

 برآورد كمبودهاي تجاري و خدماتي -9-4-6-2-4

مربع و سرانه اين كاربري در وضع موجود  متر  .6008مساحت كل واحدهاي تجاري موجود شهر 

 6تها  2ههاي شههري رقمه  بهين خدمات  در طهرح -تجاريمربع است  سرانه معمول كاربري  متر 27/6

در  قهروه درجهزينمترمربع براي افق طهرح، شههر  6گرفتن سرانه مترمربع به اهاي هر ندر است  با درنظر 

فضا با كاربري تجاري نياه خواهد داشت  با احتساب  متر مربع( 678.4)معادل  هكتار 8/6به  04.4سال 

متر  4717، با 04.4تا رسيدن به سطد مطلوب افق  شهر قروه درجزينمساحت فضاهاي تجاري موجود، 

اي هههنظر گرفتهه شهده بهراي كهاربري تجهاري در مقيهاس هاي دربود  سرانهكمبود مواجه خواهد  مربع

 مربع است   متر 4و  مربع متر 0شهري به ترتيب معادل و اي، موله

 گردش،ريپذيرايي و  -11-4-6-2-4

سالن غااخوري و يهك شامل دو تنها در وضع موجود  قروه درجزين گردشگريمراكز پايراي  و 

مربع مساحت دارنهد  سهرانه ايهن كهاربري بهه  متر 0016است كه در كل  ساختسالن پايراي  در حال 

 مربع است  متر 00/1اهاي هر شهروند در وضع موجود

مترمربهع اسهت   6/1تا  2/1هاي توسعه شهري معموالً سرانه اختصاص يافته به اين كاربري در طرح

، 04.4افق  در ، اين شهربراي اين كاربرير مربع به اهاي هر ند متر 6/1سرانه پيشنهادي  با در نظر گرفتن

نيهاه خواههد داشهت كهه  پايراي  و گردشگريفضا با كاربري  متر مربع( .4/678)معادل  هكتار 6/1به 
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مربع فضا نياه  متر  4484تا رسيدن به سطد مطلوب افق، به  شهرباتوجه به مساحت موجود اين كاربري، 

 خواهد داشت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اي و شهري: مواسبه فضاي مورد نياه براي جمعيت افق طرح در مقياس املكردي موله624-6جدول شماره 
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5007293010729301مسكون 

0.40479004790مهد كودک

0.80957909579دبستان

00.6071847184راهنماي 

01.501796117961متوسطه

13119743592247896تجاري

0.40.1479011975987ماهب 

0101197411974اداري

00.3035923592نظام  و انتظام 

0.5459874789653883ورهش 

0.20.3239535925987فرهنگ 

44478964789695792پارک و فضاي سبز

00.2023952395 پايراي 

00.2023952395گردشگري

0202394823948درمان 

0.10119701197بهداشت 

0101197411974تاسيسات  و تجهيزات شهري

01.501796117961حمل و نقل و انبارداري

7178971789معابر

0.51.559871796123948صنايع كارگاه 

57.921.28956852538491149533جمع كل

كاربري
سطوح موردنياه )متر مربع(سرانه هاي پيشنهادي )مترمربع(

جمع
مقياس شهريمقياس شهري مقياس موله ايمقياس موله اي
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 (04.4مواسبه كمبود فضاي مورد نياه براي جمعيت افق طرح )سال : 624-.جدول شماره 
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سطد )مترمربع(سرانه )مترمربع(درصدسطد )متر مربع(
سرانه مطلوب 

)مترمربع(

195750-53355121.955.472930150.0مسكون 

4180-6090.00.147900.4مهد كودک

3345-62340.30.695790.8دبستان

86690.40.971840.61485راهنماي 

349-176120.71.8179611.5متوسطه

331251.43.4395143.3-7875

18464-294321.23.1478964.0تجاري

1886-41010.20.459870.5ماهب 

3398-85760.40.9119741.0اداري

2486-11060.00.135920.3نظام  و انتظام 

53150-7330.00.1538834.5ورهش 

3394-25930.10.359870.5فرهنگ 

34156-616362.56.4957928.0پارک و فضاي سبز

1290-11040.00.123950.2 پايراي 

2395-00.00.023950.2گردشگري

11700-122480.51.3239482.0درمان 

64-11330.00.111970.1بهداشت 

4720.00.00ساير آموهش 

1231345.012.8255046-113919

6222-57520.20.6119741.0تاسيسات  و تجهيزات شهري

14778-31830.10.3179611.5حمل و نقل و انبارداري

71789-46476019.048.271789معابر

12597-113510.51.2239482.0صنايع كارگاه 

31120.10.30دامپروري

147540.61.50درحال ساخت

119272148.9123.81149533-105386

570412.30باغات

27877211.40مزارع

1233305.10مراتع

75697931.00باير

187330.80م روبه

27210.10قنات

101040.40مسيل

124767951.10

2440401100.0114953379.1-422930

كاربري

موردنياه تا پايان دوره 1396 

)جمعيت 11974 ندر(
كمبود يا ماهاد 

)متر مربع(
)جمعيت 9638 ندر(

وضع موجود 1386
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 بندي:جمآ

هاي م تل  براي جمعيت افهق طهرح در مطالب فوق الاكر به بررس  ميزان كمبود فضاي كاربري

پرداخته شد كه سطوح مواسبات  به صورت خالصه در جداول پيشنين درج گرديده است  در خصوص 

 بين  سطوح در فضاي شهري نكات  به شرح هير قابل ذكر است:ه پي مواسبات اين جدول و نيز نوو

كنند  اين رقم در شهرهاي كوچك درصد فضاي شهري را معابر اشغال م  41ال   .2ال ( اصوالً 

  امها تجهارب تهيهه (چنانكه در مورد شهر قروه درجزين نيز مصداق دارد)معموالً كم  بيشتر نيز هست  

اي چندان بين  سطوح مورد نياه اين كاربري به دو روش سرانهه است كه پي هاي شهري نشان دادطرح

امالً پس اه انجام طراح  شبكه معابر به دست واقع  و قابل ااتماد ن واهد بود  بنابراين سطد مورد نياه 

گيهرد  در جهداول دوگانهه پيشهين جههت بهرآورد آيد كه اين امر در سه مرحله بعدي كار انجام مه م 

گيهري برخه  اه هاي اصل  در شهر و شكليب  فضاي مورد نياه براي معابر، با توجه به وجود شريانتقر

صرفاً به ت صهيص فضها هاي موجود شهر، هاي خدمات ( در حاشيه خيابانها )خصوصاً كاربريكاربري

مهورد  اه فضاي كمبهود ودرصد  21براي دسترس  فضاهاي مورد نياه اقدام شده است و به طور متوسط 

 نياه به نياهها اضافه شده است 

ب( در خصوص مواسبات كاربري مسكون ، مواسبات  بيشتر اه ت صهيص سهرانه بهه جههت افهق 

الهم بوده كه اين امر در ابتداي مبوث به صورت مدصل انجام گرفته و نكته قابل ذكر اين اسهت كهه بها 

ه مسكون  درج شده بدون لواك ايهن درصدي اشاره شده در بند ال ، نيا 21توجه به ت صيص مقرري 

 ها لواك گرديده است درصد بوده است، چرا كه سهم مزبور در مجموع و براي كل كاربري

هاي م تل  شههري، غيهر اه مالحظهات بين  سطوح ذكر شده در جدول براي كاربريج( در پي 

 قابل ذكر است:گردد، نكات  به شرح هير اام و خاص كه در بند بعدي به طور مدصل مطرح م 
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كاربري ماهب  با توجه به مالحظات ماهب  كه در خصوص همين اختصاص  براي اين كاربري  -

بينه  اسهت، لهاا در طهرح هاي مسهكون  پيشهنهادي قابهل پهي متصور است، به صورت شناور در بافت

 توت انوان ماهب  پرهيز خواهد شد  خاصپيشنهادي اه ت صيص يك فضاي 

هاي اقتصادي و انتداا ، بهترين روش برخورد در تجاري و كالً كليه بنگاهدر خصوص كاربري  -

ها به توجه به مكانيزم باهار ها، طراح  شناور است  به طوري كه اين بنگاهياب  فضاي  اين كاربريمكان

بتوانند در فضاهاي كنترل شده شكل بگيرند  براي اين كار در طرح پيشنهادي، بسته به سهطد املكهرد، 

اي گيري اين كاربري پيشنهاد خواهد شد  سطوح مربوط به مقياس مولههاي  اه شهر جهت شكل  ب

 اين كاربري در قالب سطوح مسكون  پيشنهادي مواسبه خواهد شد 

ها دارند، فضاهاي فرهنگ  و ورهش  با توجه به سن يت و ساهگاري كه با فضاهاي سبز و پارک -

توان توت ديده خواهد شد كه م ه صورت متمركز در مركز موالت موجود ببسته به مورد و فضاهاي 

 تدريو  خواند  -انوان فضاهاي فرهنگ 

فضاهاي  كه الهم است به انوان كاربري پايراي  در نظر گرفته شود، با توجهه بهه مباحهث فهوق  -

 الاكر در قالب فضاي ت صيص  به مسكن ديده خواهد شد 

بر فضاهاي بكر طبيع ، فضاهاي سبز، ابنيهه تهاري   و ديگهر اصوالً فضاهاي گردشگري مشتمل  -

گيرد، حسب مورد ايهن فضهاها اماكن واجد ارهش هستند كه مورد باهديد شهروندان و مسافران قرار م 

مهوارد امهوم  در گردد ول  با توجه به ساهگاري اين كاربري با كهاربري فضهاي سهبز، در پيشنهاد م 

 يده خواهد شد  دتدريو   -قالب فضاي فرهنگ 

 مطالب ذكر شده در مورد فضاي گردشگري جهت كاربري بهداشت  مصداق دارد  -



 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 

هاي  است ها و تعميرگاهكارگاه  در شهرهاي غير صنعت  بيشتر شامل كارگاه -كاربري صنعت  -

ههاي شههري قابهل اربريهههههاكثراً مشمول صنايع گروه ال  هيست مويط  بهوده و در مجهاورت ككه 

ههاي بين  است  در طرح پيشنهادي ب ش  اه فضاي داخهل موهدوده بهه صهورت مندصهل اه بافهتپي 

شود و ب   ديگري در داخل مودوده حريم شهر ها در نظر گرفته م مسكون  جهت صنايع و كارگاه

ياب  خواهد گرديد  الهم به ذكر است كه در مقيهاس جهت احداث صنايع آالينده مورد نياه شهر، مكان

اي فضاي ت صيص  به اين كاربري هماننهد فضهاهاي تجهاري در قالهب فضهاي مسهكون  كرد مولهامل

 مورد نياه شهر ديده خواهد شد 


