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هاي به دست آمده براي رشد و توسعه بندي، تنظيم و مقايسه راه حلجمع -8-2-4

هاي شهر و انتخاب بهترين راه حل و الگوي پيشنهادي به منظور تبادل نظر با سازمان

مسئول )دفتر فني استانداري، اداره كل مسكن و شهرسازي، شهرداري، جهاد سازندگي 

گيرند( و نهادهاي هاي عمران شهر قرار ميبرنامه هايي كه در رابطه باو ساير سازمان

محلي )شوراي شهر، شوراهاي محلي و معتمدين محل( براي تأييد و احتماالً تعديل 

 الگوي نهايي توسعه شهر

شکل نهایی شهر حاصل تعامالت متعددی است که در طی زمان به وقوع  یوعسوته اسوتغ ترووورات 

هوا هوا و رورای ای از شرایط، اقودامات، وعاسوتچوده مجمععهفضایی کالبدی شهر منتج از روابوط یو

 باشدغمی

از اینرو درک تمامی ععامل مؤثر در ایجاد کالبد کنعنی شهرها بودون در نرررووری کهووه ععامول 

یوییر روری فضایی شهر ممکن نخعاهد بعدغ اما درک تمامی ععامول موؤثر، عموالم امکوانمؤثر در شکل

ماننود بوه نیوعی کوه نامعهعم و نامشخص باقی موی ،مؤثر در فرآیند تهوه طرح نوست و بسواری از ععامل

روری کالبد کنعنی شهرها بو  از تعداد ععامل معهعم استغ در چنون های مؤثر در شکلتعداد نامعهعمی

هی جدید است که چندین برابر شناسایی وضو  ضریزی و ارائه طریق برای آینده، وعد معشرایطی برنامه

 ها همراه استغبا احتماالت و نامعهعمیمعجعد 

نمایودغ در امری طبوعوی موی ،هاها و آینده نگریبونیدر نتوجه، همعاره انترار مقداری وطا در یو 

ریوزی هرچوه بوشوتر بوه چنون شرایطی باید سعی نمعد تا حد ممکن از موزان وطا کاسوته شوعد توا برناموه

 دل ررددغیییر مبواقعوت نزدیک و به فعالوتی امکان
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ریزی یس از تعصوف و تیهول وضو  معجوعد، بررسوی انوعا  یکی از مراحل مهم در فرآیند برنامه

هوای مختهوف، هوووای یاسخگعیی به مسئهه )آلترناتوع( اسوتغ بودین طریوق بوا سونج  راه حوووولروش

العوات حود اط)در یییری آنها با شرایط معجوعد و نوازهوای آتوی سونجوده شوده و یاسوه بهونوه، امکان

آورد کوه در صوعرت ترووور شورایط و ررددغ این روش ایون امکوان را نووز فوراهم مویئه میارا (معجعد

یوییری آنهوا از یوو ، های دیگر به سرعت قابل ارائوه باشود و یوا مووزان امکوانحلمقتضوات طرح، راه

 ارائه شده باشدغسنجوده شده باشدغ با اتکا بر مقدمات فعق الگعهای حاصل از مجمع  مطالعات ریشته 

شهر قروه درجزین چنانکه در مطالعات وض  معجعد شوهر بررسوی رردیوده اسوت، از دیربواز و از 

وعد معرد تعجه  زیستیهای واص طبوعی و های یو  از اسالم به عنعان یک سکعنتگاه با ویژریدوره

رور اسوت، ی شهر جهعهاوضا  و احعال بسوار دور، آنچه در حال حاضر در سومابعده استغ اما فارغ از 

ای بوه اسوم های واص وعد در اطورا  میودودهحاکی از آن است که بخ  مرکزی شهری با ویژری

قهعه دینگسی تعسعه یودا کرده است، بنابراین هسته اولوه شهر میدوده همون بناست که در حوال حاضور 

 اثر چندانی از آن باقی نمانده استغ 

 البتوهه و در اطورا  هموون بخووو  صوعرت ررفتوه اسوتغ های بعدی شهر به صعرت یوعستتعسعه

های آماده سازی شده و با اندکی فاصهه نسبت به بافوت اصوهی های دو دهه اوور به صعرت زمونتعسعه

 شهر صعرت ررفته استغ

هوای رسد شوهر قوروه درجوزین نووز مودتمانند بسواری از شهرهای ایران در ادوار اوور، به نرر می

تیوعالت  بوا وقوع بطئی در یک میدوده کعچکی تعسعه و نعسازی شده استغ اما متمادی به صعرت 

نارهان شهر از یک رشد سری  بروعردار شده اسوتغ در ایون رشود  ،های اووراقتصادی و اجتماعی دهه

 شعدغسری ، رستردری بافت، افزای  نفعذیییری آن و ررای  به نرم هندسی دیده می
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تعسعه شهر، اقدام به یوشونهاد میالتوی در شومال  ورش و شومال طرح هادی شهر با تعجه به شکل 

شوعدغ در اطورا  ای یوعسته به سعی مبادی ورودی شهر میسوعش مویشرق شهر نمعده است که تعسعه

متر و فضای سبز حفاظتی در اطورا  آن در نرور  54به یهنای  شهر کمربندی ،بافت معجعد و یوشنهادی

 استغ شده ررفته

حدفاصول موودان شوهدا توا موودان اموام در ای جدیود، وتصاص ودمات میههدر این طرح ضمن ا

است کوه بوه نوععی در کواه  توراکم  شده ومونی بخشی به عنعان میل استقرار ادارات در نرر ررفته

های شوهر مؤثر باشدغ عدم تمهک اراضی میکعر تعسط ادارات و سازمان ستتعانبافت مرکزی شهر می

های انتفاعی از کاربری بهآن به شکل تعسعه نوافته باقی بماند و بخشی نوز باعث شده است که بخشی از 

 جمهه کاربری مسکعنی تبدیل شعدغ

در درون آن  را طرح میکعر در جهت تمایالت و ررایشات شهروندان بعده است و تعسعه شوهری

ل میودوده، هکتوار زموون ووالی در داوو 011و به صعرت یوعسته دیده استغ با تعجه به وجعد بو  از 

تعسعه شهر به صعرت یوعسته و در داول میدوده صعرت ررفته اسوت، ررایشوات کنوعنی سواکنون بوه 

تعان در وجعد اراضی بالقعه مساعد برای ساوت سمت شمال شهر استغ عمده دالیل این ررای  را می

هوای به بافوت های زیرزمونی، دسترسی بهتر به مبادی ورودی شهر و نزدیکیباال بردن سطح آشو ساز، 

در طرح هادی مصعش تیقق چندانی نوافتوه اسوت  (شهر)قسمت شرقی نعساز شهر دانستغ میهه چهارم 

و ساوت و سازهای این میهه اکثرام مربعط به زمان تهوه این طرح بعده اسوت و اراضوی یوشونهادی  البوام 

ان  طبوعوی عمول کورده و توا اندغ وجعد مسول قعریچای و شعند به عنعان یوک موتعسعه نوافته باقی مانده

حدودی مان  از تعسعه شهر به سمت شرق شده استغ شاهد این امور اراضوی تفکوکوی کارمنودان شوهر 
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تفکوک و واریار شده استغ اما تا به حال هوچ ساوت و سازی در این اراضوی  0631است که در سال 

    تغصعرت نگرفته است، بنابراین اقبال عمعمی شهر به شمال و شمال  رش اس

عرت وووووریوزی فضوووایی شوهر صمووووهی شهر در برناوبونی و انتخاش الگعی رشد و تعسعه آتیو 

 ریزی تعسعه فضایی شهر، شامل سه جزء است:برنامهروردغ می

 

 

 :توسعه ناپيوسته (الف

این شوعه تعسعه در اراضی که دارای شرایط مساعد تعسعه بعده ولی نسبت به میدوده شهر فاصوهه 

هوای بواالیی کوه بورای توتمون تتسوسوات و روردغ این الگوعی تعسوعه بوه دلوول هزینوهرند، صعرت میدا

ریزی تعسعه نایوعسته شوهر باتعجوه بوه تجهوزات شهری الزم دارد، ازنرر اقتصادی به صرفه نوستغ برنامه

اری و ووووریوزی شوهرهای اقمریوزی شوهرهای جدیود، برناموهاندازه و مقواس شهر در سوه رعنوه برناموه

 روردغهای مسکعنی صعرت میسازی مجتم ادهوووآم

شوعه تعسوعه بورای شوهرهای این  اصعالمکرده استغ ناین شوعه تعسعه را تجربه  قروه درجزینشهر 

اند، مطرح اسوت، های حاد طبوعی، سواسی وغغغ معاجهزرگ و همچنون برای شهرهایی که با میدودیتب

ها معاجوه های معجعد تعسعه هررز با این میدودیتعجه به یتانسولدر حالی که شهر قروه درجزین با ت

 نبعده استغ

 :توسعه پيوسته (ب

های کمتری را نسبت به تعسعه نایوعسوته دربور داردغ ایون نوع  تعسعه یوعسته به لیاظ اجرایی هزینه

هوای امی ردهمووواراضی مناسب برای تعسعه ندارد و تقریبام در ت وجعد  ور ازتعسعه یو  شرط اساسی، 
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ریزی تعسعه فضایی یوعسته با ارزیوابی اراضوی های شهری، برنامهجمعوتی قابل اجراستغ در ا هب طرح

روردغ اضافه کردن مساحتی به میودوده شوهر، میدوده یورامعنی و تعوون اراضی قابل تعسعه صعرت می

-روری بافتشکلن  از ، در حال حاضر افزای  شهرها مارشد شهر و تقاضای جمعوت در جعابگعیی به

 غررددمیای های ناهنجار حاشوه

معجعد در اراضی داوول و ووارا از میودوده شوهر  رزشیا هایتجربه نشان داده است که تفاوت

هوای ناهنجوار ووارا از میودوده روری بافت)بخصعص از لیاظ قومت( در ا هب شهرها معجب شکل

ای را ، مشکالت عدیدهریزی نشدهای و برنامهوههای حاشروری به صعرت بافتشعند و یس از شکلمی

هایی عالوه بر جهت دهوی بوه بونی چنون تعسعهریزی و یو کنندغ بر این اساس برنامهبه شهر تیمول می

 تعسعه آتی شهر جنبه یوشگورانه نوز داردغ

 :ريزي توسعه در درون فضاهاي ساخته شدهبرنامه (ج

 شعد:از سه زیربخ  به شرح زیر تشکول میریزی تعسعه وعد این شوعه برنامه

 تعسعه در اراضی یاکسازی شده  -0

 بافتیتعسعه در اراضی بایر و تعسعه نوافته درون   -2

 های معجعدتعسعه ساوتمان  -6

 توسعه در اراضي پاكسازي شده -1

این رعنه تعسعه بوشتر در شهرهای بزرگ و کالن شهرهایی که دارای نوعاحی و میوالت یسوت و 

هستند و یا بنابه دالیهی ازجمهه تهدیدات میوطی وغغغ یاکسازی شده و یوا تصوموم بوه یاکسوازی ناهنجار 

نوواز بوه  ،د تهدیوداتی چوعن سوولوجوع عهور م قروه درجزینشعد، کاربرد داردغ در شهر آنها ررفته می

 تغبند قابل یوشگوری اسشعد و صرفام با طراحی و اجرای سولانجام اقدامات یاکسازی دیده نمی
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 توسعه در اراضي باير و توسعه نيافته درون شهر -2

معمعالم بنابر دالیهی چوعن دالیول حقوعقی و قوانعنی، ضوعف ضوعابط شهرسوازی و مالوواتی، توعان 

هوای واقعی بعدن طرح های مؤثر در عمران شهرها و نوز  ورها و حتی سایر سازمانوانعارها و شهرداری

یابنودغ اراضوی بوایر و در سطح شهرها والی مانده و تعسوعه نموی تعسعه شهری تهوه شده، بروی اراضی

 ،نمعنه بارز این رعنه اراضوی اسوتغ عودم اسوتفاده بهونوه از ایون اراضوی داول بافت یر شهرها، مخروبه

های کند، هزینهسازد و وصعصام رسترش افقی شهر را تشدید میهای زیادی را بر شهر وارد میوسارت

آوردغ تر اینکه بافت و سومایی نوامطهعش را بعجوعد مویبرد و مهموزات را باال میایجاد تتسوسات و تجه

های تعسعه شهری بوه تعسوعه اراضوی بوایر تعجوه کوافی شوعدغ مسواحت بنابراین الزم است که در طرح

درصود  66/1و  60که حودود هکتار است  1/0و  63به ترتوب  قروه درجزیناراضی بایر و مخروبه شهر 

هوای دارای قابهووت اندغ ارزیابی این اراضی و استفاده از زموونهر را به وعد اوتصاص دادهاز مساحت ش

 وعاهد بعدغ قروه درجزینهای اصهی تعسعه کالبدی شهر تعسعه، یکی از رزینه

 هاي موجودتوسعه ساختمان -3

های در اجرای اصعل تعسعه یایدار و رعایت اصل مهم متراکم سازی و تعسعه عمعدی، یکی از راه

های معجعد در شهرهاستغ البته این اصل باید بوا رعایوت تموامی استفاده بهونه از ساوتمان ،تتمون تعسعه

وردغ ا هب جعانب و تعجه به عرض و حجم معابر، مسائل همجعاری و اشرا  و نعرروری وغغغ صعرت ر

درصود از واحودهای  6/26اندغ به طعری که تنها یک طبقه قروه درجزینهای معجعد در شهر ساوتمان

اندغ بنابراین افوزای  توراکم سواوتمانی دو و سه طبقه بعده و بقوه یک طبقه قروه درجزینمسکعنی شهر 

 باشدغ قروه درجزینهای تعسعه کالبدی شهر تعاند یکی از راهمی

 :شهر گوي توسعهانتخاب البررسي و 
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ارزیابی امکانات رشد کالبدی شهر و تعوون جهات تعسعه آن در چهارمون مبیث مربعط به مرحهوه 

، جنعش دوم طرح معرد بررسی قرار ررفته و طی آن مشخص رردید که شهر از سه جهت اصهی )شرق

عه شوهر در سومت های حاد طبوعی و زیست میوطی معاجه اسوتغ همچنوون تعسوو  رش( با میدودیت

کالبدی ناشی از احداث کمربندی شهر معاجه استغ بنابراین بهتورین جهوت تعسوعه   رش با میدودیت

شهر  ور از تعسعه درون بافتی، تعسعه آن در قسمت شمالی شهر استغ بنابراین در الگعهوای یوشونهادی 

باید معرد تعجه قرار رورد جهت تعسعه شهر در اولعیت اول، تعسعه اراضی تعسعه نوافته داول میدوده 

  و در مرحهه بعد تعسعه شهر در شمال آنغ

 

 

 

 

 الگوهاي توسعه شهر -

هوای تعسوعه با تعجه به مباحث مطرح شده فعق، در ادامه با مدنرر قرار دادن امکانات و میدودیت

شوعد و ضومن وتوه مویشهر به بررسی الگعهای تعسعه شهری مناسب با وض  شوهر قوروه درجوزین یردا

 شعدغ بررسی معایب و مزایای هر کدام، الگعی بهونه تعسعه انتخاش می

 در وصعص تعسعه کالبدی شهر قروه درجزین دو رویه مجزا قابل یوگوری است:

 :الف( رفع كمبودهاي خدماتي و سكونتي موجود در محدوده مصوب شهر

هوای عدغ توراکمشوموی شواملهکتوار را  255میدوده مصعش شهر در حال حاضر مساحتی بالغ بور 

باشد که این مووزان نفر در هکتار می 51و  080جمعوتی والص و ناوالص شهر در حال حاضر به ترتوب 
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شعدغ لیا به عنعان یک ضرورت در استفاده بهونه از زمون و حفظ اراضوی تراکم نسبتام یایون میسعش می

ای نایوعسوته و ووارا از هوزراعی اطورا  شوهر، تعسوعه آن در درون میودوده و جهوعروری از تعسوعه

های انتفاعی ضورورت داردغ بوا ایون رویکورد، باشدغ این امر به ویژه در تعسعه کاربریمی شهر میدوده

 کندغشهر در داول میدوده وعد تعسعه یودا می

 ده محدود از فضاي خارج از محدوده:ها و استفاب( جانمايي بهينه كاربري

بند )الف( و در راستای اصعل تعسعه یایودار در یوو  ررفتوه این رویه با تتیود اصعل ذکر شده در 

عووومدتام متعجوووه ای کوه در ووارا از میودوده مصوعش قابول یوشونهاد وعاهود بوعد، شعد و تعسعهمی

که بنا به دالیل اقتصادی وغغغ فرصت تیقق در داوول میودوده یوودا  بعدههای  ور انتفاعی شهر کاربری

 ررددغها یوشنهاد میا به مالحرات واص برای بروی از کاربرینکرده است و یا در معاردی بن

الگعی اول تعسعه یوشنهاد شده در ذیل، در راستای رویه نخست و الگعی دوم و سوعم در راسوتای 

 رویه دوم ارائه شده استغ

 

 

 الگوي اول توسعه: تحديد توسعه شهر در محدوده مصوب -

شهر، عدم استفاده مطهق از اراضوی کشواورزی  الگعی اول تعسعه بر اساس حفظ میدوده مصعش

 ده است ووود ممکن، یوشنهاد شووووادی مصعش شهر تا حووبالفصل میدوده و تثبوت یوشنهادهای طرح ه

 (غ528-0)نقشه شماره 

هوا و در این الگع با تعجه به تیعالت یک دهه اوور شهر در وصعص تخصووص فضوا بوه کواربری

ای هوای عمودهمصعش شهر، بهنگام شده استغ در این الگوع کواربری الزامات معجعد،  طرح یوشنهادی
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و  در داوول میودوده ترین مکان ممکونای و ودمات  ورانتفاعی شهری در مناسبچعن ودمات یایانه

در قسمت شمالی شهر یوشنهاد شده استغ تمرکوز اداری معجوعد در طورح یوشوون کواه  داده شوده و 

های مختهف شهر جانموایی شوده اسوتغ بوا تعجوه بوه در قسمت تیت عنعان ودمات  ورانتفاعی شهری

روری فضاهای آمعزشی در جنعش شهر که در طرح مصعش به عنوعان فضوای سوبز یوشونهاد شوده شکل

فرا تی شهری در شرق شوهر دیوده  -فرا تی میهی، یک یهنه تفرییی -های تفریییبعد، عالوه بر یهنه

ساس این الگع، کهوه نوازهای مسکعنی و  ور مسکعنی شهر تعان رفت که بر اشده استغ در مجمع  می

 در سال افق طرح در اراضی بایر معجعد در داول میدوده مصعش شهر تتمون رردیده استغ

 معايب الگو:

های ودمات  ور انتفاعی شهری به واسطه مشوکالت تمهوک و حقوعق ایجواد امکان عدم تیقق یهنه -0

 شدهغ

 هاغاد شده به واسطه جابجایی در کاربریعدم یاسخگعیی به حقعق ایج -2

 افزای  تمرکز فعالوتی مرکز شهر و ازدحام زیاد آنغ -6

 هاغها به دلول میدودیت فضا و رزینهمناسب نبعدن مکان بروی فعالوت -5

 ودماتی معجعد شهرغ -کاه  سطح سرویس میعر تجاری -4

 مزاياي الگو:

 غآن و عدم تجاوز ازتثبوت میدوده مصعش شهر  -1

 عدم تعرض به اراضی کشاورزی بالفصل شهر به ویژه در قسمت جنعشغ -2

 های طرح مصعشغریاریتثبوت بوشتر اهدا  اجرایی شهرداری بر اساس هد  -6

 الگوي دوم توسعه: پيگيري روند موجود و استفاده از فضاهاي پيرامون -
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ارائه شده استغ الگعی مویکعر  این الگع در راستای اصعل و معوارهای طراحی کالبدی ذکر شده،

هوای توتمون و ها و در عون حوال، رعایوت اصوعل شهرسوازی، در نرور رورفتن هزینوهبا تعجه به ررای 

هوا، نگهداری تتسوسات زیربنایی، حفاظت از اراضی کشاورزی بالفصل شهر و انتروام بخشوی بوه بافوت

دهود )نقشوه شوماره یوووشنهاد معش یوووشکل ررفته و تعسعه میدودی در اراضی بالفصل میدوده مص

 (غ2-528

ودماتی شهر در راستای ووابان امام و شوهدا تثبووت و میوعر  -بر اساس این الگع، میدوده تجاری

هوای شعدغ بنا به رورای های تجاری ودماتی تقعیت میتعلودی شهر جهت استقرار فعالوت -کارراهی

رودی شوهر و در میودوده کاروانوه بوسوکعیت ها در شومال و وعمعمی، بخشی از این صنای  و کارراه

 سازی دیده شده استغ

ای دارنود و ای جهت ودمات میهههای تعسعه معجعد، یهنههر کدام از میالت با تعجه به یتانسول

فرا تی دیده شده استغ بخشوی از شومال شوهر حود فاصول  -های میهی تفریییدر کنار این یهنه، یهنه

و یمپ بنزین شهر جهت ودمات  ورانتفاعی شهر و بخشوی از آن بوه استخر سریعشوده در حال ساوت 

ه بوه وووومربندی یوشونهادی شوهر نووز بوا تعجوووای دیده شده استغ ضمنام راسوتای کعنعان ودمات یایانه

 آمعزشی در جنعش شهر، تروور و از یشت این یهنه عبعر داده شده استغ -روری یهنه فرهنگیشکل

 

 معايب الگو:

 یب قابل ذکر این الگع عبارتند از:مهمترین معا

کارراهی در صعرت عدم کنتورل دقووق  -تعسعه شهر در مبادی ورودی به ویژه از نع  تعلودی -0

 شعدغهای بصری میباعث ناهنجاری



 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 

 تعسعه شهر در یورامعن عهور م وجعد فضاهای تعسعه معجعد در داول میدوده -2

 های تعسعه شهریغافزای  نسبی هزینه -6

 های کشاورزی جنعش شهر به واسطه تروور در مسور کمربندیغتهدید زمون -5

 مزاياي الگو:

 ساماندهی اراضی قابل تعسعه برای تعسعه بهند مدت شهرغ -0

تعزی  فضایی مراکز ودماتی مقواس شهری و فراشهری با هد  کاستن از تراکم بسوار بواال در  -2

 مرکز معجعد شهرغ

 های ارتباطی شهرغهتتمون سهسهه مراتب شبک -6

 ودماتی( و تفکوک سفرهاغ -کاه  موزان سفرهای شهری به مرکز شهر )میعر تجاری -5

 الگوي سوم توسعه -

(غ ایون الگوع در 528-6ای از الگعی دوم تعسعه اسوت )نقشوه این الگع در واق  الگعی تعدیل شده

وور مسوکعنی اسوت، در میودوده ادامه الگعی دوم، بخشی از تعسعه شهر را که عمودتام شوامل تعسوعه  

بالفصل وط میدوده و وارا آن دیده استغ در این الگع ضمن یوشنهاد استقرار ودمات  وور انتفواعی 

کارراهی به صعرت نسبتام منفصل از بافوت مسوکعنی شوهر در ضوه   -شهر در ورودی آن، یهنه تعلودی

کاررواهی معجوعد، بوا یوشونهاد  -جنعبی میعر منتهی به روستای کاا دیده شده است و میعر تعلوودی

وودماتی،  -ای از صنای  به آن، به صعرت یک میعر تجواریسایت صنعتی و امکان انتقال بخ  عمده

 شعدغتقعیت می

 معايب الگو:

 تعسعه شهر در یورامعن عهور م وجعد فضاهای تعسعه معجعد در داول میدودهغ -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 

 های تعسعه شهریغافزای  نسبی هزینه -2

 :مزاياي الگو

 کنترل و حفظ اراضی قابل تعسعه شهر در بهند مدتغ -0

 تفکوک فضاهای فعالوتی و کاه  ازدوام مرکز شهریغ -2

 دسترسی مطهعش به مراکز ودماتی مقواس شهری و فراشهری و بهبعد وضعوت ترافوکیغ -6

 میعرهای اصهی شهر در مرکزغ افزای  سطح سرویس -5

 ارراهی یوشنهادی به ویژه با تکمول کمربندی شهرغک -دسترسی مطهعش به یهنه تعلودی -4

 های ودماتی شهریغیییری کاربریافزای  امکان تیقق -3

 بندي و ارائه الگوهاي نهاييجمع -

های طرح جام  مبنی بر استفاده حداکثر از اراضوی بوایر مووان بوافتی و با تعجه به اهدا  و سواست

رح هادی مصعش، تعزی  فضایی مناسوب مراکوز وودماتی، های ودماتی و مسکعنی تیقق نوافته طزمون

صونعتی شوهر، الگوعی سوعم  -مند از اراضی شمال شهر و باالوره، تقعیوت نقو  وودماتیاستفاده نرام

 ررددغتعسعه به عنعان الگعی نهایی تعسعه شهر قروه درجزین یوشنهاد می

 


