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 نقشه عمومی تراکم مناطق و محالت مختلف شهر -3-2-5

وده شهر قروه درجزین به مطابق تقسیمات کالبدی صورت گرفته در مطالعات وضع موجود، محد

و محله یک با داشتن جمعیت  2559محله تقسیم شده است. جمعیت وضع موجود شهر قروه درجزین  5

بینی مطالعات ه این شهر است. بنابر پیشترین محلدرصد جمعیت کل شهر( پرجمعیت 65) 6553

نفر خواهد رسید که در میان  66215به  6623جمعیتی این طرح، جمعیت شهر قروه درجزین در سال 

محالت مذکور توزیع خواهد گردید. این توزیع با در نظر گرفتن قابلیت پذیرش  جمعیت در هر یک 

برداری، متوسط قطعات مسکونی و بعد بایر قابل بهرهاز محالت و با توجه به عواملی مانند میزان اراضی 

 باشد:بینی شده بدین ترتیب میخانوار پیش

 : برآورد جمعیت افق طرح به تفکیک محالت و تعیین سهم هر یک از جمعیت افق طرح596-6جدول 

 سهم جمعیت )درصد( از جمعیت کل جمعیت افق طرح مساحت )هکتار( جمعیت فعلی تقسیمات کالبدی

 9/65 5616 3/35 6553 حله یکم

 6/2 6125 5/51 135 محله دو

 5/95 6553 5/55 9225 محله سه

 3/62 9655 3/33 6955 محله چهار

 6/5 251 5/62 153 محله پنج

 611 66215 955 2559 کل شهر

 

درصاد از جمعیات شاهر در افاق  9/65گردد محله یک باا پوشاش دادن همانگونه که مشاهده می

هکتار است، بنابراین تراکم جمعیت  3/35ترین جمعیت را دارا خواهد بود. مساحت این محله طرح، بیش

 نفر در هکتار خواهد رسید. 5/52این محله در افق طرح به 

نفار خواهاد داشات کاه ایان  6525هکتار مساحت در افق طارح، جمعیتای معاادل  5/51با  9محله 

 نفر در هکتار خواهد بود. 91کم جمعیتی آن ، درصد از جمعیت افق طرح بوده و ترا 6/2جمعیت 
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 5/11درصد جمعیت آتی در افق طارح، تراکمای معاادل  5/95نفر و  6553با پوشش دادن  6محله 

 نفر در هکتار خواهد داشت. 

درصد خواهاد  3/62نفر معادل  9655هکتار مساحت، در افق طرح جمعیتی برابر با  3/33با  5محله 

 گردد.بینی مینفر در هکتار پیش 9/65این محله در افق طرح  داشت که تراکم جمعیتی

درصد جمعیات آتای شاهر، از تاراکم جمعیتای  6/5نفر معادل  251با پوشش دادن  5و نهایتاً محله 

 نفر در هکتار برخوردار خواهد بود. 1/51معادل 

ری در ساال نفا 66215بینی این طرح بارای جمعیات گردد بر اساس پیشهمانگونه که مشاهده می

نفر در هکتار، بیشترین تراکم جمعیتی را داشته و پا  از  5/11، محله سه با داشتن تراکم جمعیتی 6623

نفار در هکتاار  9/65، 1/51، 5/52جمعیتی معاادل به ترتیب با تراکم آن محالت یک، پنج، چهار و دو 

 گیرند.قرار می

 حالت مختلف شهر قروه درجزین: مقایسه تغییرات تراکم جمعیت در م596-9جدول شماره 

تقسیمات 

 کالبدی
 جمعیت آتی جمعیت فعلی

تراکم جمعیتی وضع 

 موجود

بینی تراکم جمعیتی بر اساس پیش

 جمعیت در افق طرح
 درصد تغییر

 65 5/52 6/59 5616 6553 محله یک

 56 91 2/65 6125 135 محله دو

 65 5/11 5/36 6553 9225 محله سه

 53 9/65 2/65 9655 6955 محله چهار

 61 1/51 5/56 251 153 محله پنج

 91 6/52 1/65 66215 2559 کل شهر

 

درصد، از  65درصد تغییر از بیشترین تغییر و محله یک با  53های فوق، محله چهار با بر اساس داده

 کمترین تغییرات در تراکم جمعیتی برخوردار است. 
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 کم ناخالص جمعیتی وضع موجود و افق طرح در شهر قروه درجزین: نمایش تغییرات ترا596-6نمودار شماره 

 

 

 رذبلبلبافاقفاقففبببب

 

 

 

 

 

 

 

 

باه محاسابه  6623در افاق  بینی جمعیت شهر قاروه درجازیناز سوی دیگر این طرح عالوه بر پیش

و  بینایهای موجود در آن در جهت پیشپذیری محدوده این شهر با توجه با انواع قابلیتسقف جمعیت

ریازی پرداختاه اتخاذ تمهیدات مناسب برای پوشش نیازهای بلند مدت شاهر باه عناوان جمعیات برناماه

نفار اسات و بار اسااس ایان  96151ریزی شهر قروه درجزین است. مطابق این محاسبات جمعیت برنامه

دادن  ترین محله و محله پانج باا پوشاشنفر، پرجمعیت 5555برآورد محله شماره چهار با پوشش دادن 

ترین محله خواهد بود. جادول زیار باه تشاریو نحاوه پخشاایش جمعیات جمعیتنفر ساکن، کم 6559

 پردازد:ریزی برآورد شده در سطو محالت میبرنامه

 ریزی در سطو محالت شهر قروه درجزین: نحوه پخشایش جمعیت برنامه596-6جدول شماره 

 سهم جمعیت محله )درصد( از جمعیت کل ریزیبرنامه جمعیت مساحت )هکتار( جمعیت فعلی تقسیمات کالبدی

 5/96 5513 3/35 6553 محله یک

 5/69 6165 5/51 135 محله دو
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 9/91 5512 5/55 9225 محله سه

 1/65 5555 3/33 6955 محله چهار

 5/1 6559 5/62 153 محله پنج

 611 96151 955 2559 کل شهر

 

ریازی شاهر، درصاد از جمعیات برناماه 1/65دادن باه  گردد که محله چهار باا پوشاشمشاهده می

بیشترین قابلیت را برای اسکان جمعیت شهر در دراز مدت داراست. در مرحله بعد، بار اسااس مسااحت 

گاناه و در کال شاهر ریزیش در محالت پنجهر محله به محاسبه تراکم جمعیتی بر اساس جمعیت برنامه

چهاار از بیشاترین ( محلاه 596-5گرفتاه )جادول شاماره  شود. بر اساس محاسبات صاورتپرداخته می

 تراکم جمعیتی و محله دو از کمترین تراکم جمعیتی برخوردار خواهد بود.

ریازی باا وضاعیت موجاود از سوی دیگر، محاسبه تغییرات تراکم جمعیتی بر اساس جمعیت برنامه

هکتاار مسااحت  3/33محله چهار با دارا باودن در بیشترین نسبت تغییرات بیانگر حادث شدن  ،این شهر

درصد، از کمترین نسابت رشاد تاراکم  55محله یک نیز با  درصد خواهد بود. 515است که این نسبت 

جمعیتی برخوردار خواهد بود. وجود اراضی بایر زراعی کوچک مقیاس و مراتع در محدوده این محله، 

محله خواهاد باود و از ساویی دیگار پار باودن بافات خواستگاه بیشترین رشد جمعیت در آینده در این 

محالت یک و سه به نسبت سایر محالت شهر، پتانسیل رشد جمعیات کمتاری را بارای آنهاا باه وجاود 

ریزی در شهر قروه درجزین به ارائه تراکم جمعیتی بر اساس جمعیت برنامه 596-5جدول  آورده است.

 موجود پرداخته است:به تفکیک محالت و مقایسه این تراکم با وضع 

 ریزی و درصد تغییرات آن در مقایسه با وضع موجود: تراکم جمعیتی بر اساس جمعیت برنامه596-5جدول شماره 

 مساحت )هکتار( جمعیت موجود تقسیمات کالبدی
تراکم جمعیتی 

 موجود

تراکم جمعیتی بر اساس جمعیت 

 ریزیبرنامه

نسبت تغییر در تراکم 

 جمعیتی

 55/1 6/65 6/59 3/35 6553 محله یک
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 21/9 15 2/65 5/51 135 محله دو

 3/1 5/25 5/36 5/55 9225 محله سه

 15/5 5/691 2/65 3/33 6955 محله چهار

 65/6 5/25 5/56 5/62 553 محله پنج

 56/6 6/21 1/65 955 2559 کل شهر

 

کم جمعیتای پذیری محاسبه شده، تارابر اساس جدول فوق، در صورت محقق شدن سقف جمعیت

 درصد افزایش خواهد یافت.  656در شهر قروه درجزین 

 وضع موجود شهر قروه درجزین و ریزی: مقایسه تراکم جمعیتی بر اساس جمعیت برنامه596-9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعیین تراکم ساختمانی در محدوده شهر قروه درجزین:

نی نیز از اهمیت بسایاری برخاوردار اسات. بینی تراکم جمعیتی، تعیین تراکم ساختماعالوه بر پیش

رویاه کنترل تراکم ساختمانی از سویی به عنوان ابزاری مؤثر در جهت مهار مسائل ناشی از گسترش بای

تواناد باه برقاراری موازناه منطقای میاان میازان فعالیات تولیاد شاده شود و از سوی دیگر میشهری می

کن در هر محدوده و فضاهای خالی اطراف آنهاا و نیاز ها، ارائه خدمات متناسب با جمعیت ساساختمان

 محیط زیستی باکیفیت منجر شود.ایجاد 
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باشد و در میان محاالت درصد می 15میانگین تراکم ساختمانی شهر قروه درجزین در حال حاضر 

 درصد تراکم ساختمانی به ترتیب بیشترین و کمترین 11درصد و محله دو با  55این شهر، محله چهار با 

(. در طرح مصاو  پیشاین شاهر قاروه درجازین، 596-5تراکم ساختمانی را دارا هستند )جدول شماره 

 651هاای اصالی شاهر های خیاباندرصد و برای لبه 691تراکم ساختمانی پیشنهادی برای محالت شهر 

شان درصد پیشنهاد شده است. مقایسه ارقام ساختمانی وضع موجود شهر با پیشنهادات طرح مصو  آن ن

 از عدم تحقق پیشنهادات طرح مذکور دارد.

 : میانگین تراکم ساختمانی شهر قروه درجزین به تفکیک محالت آن596-5جدول شماره 

 متوسط تراکم ساختمانی تقسیمات کالبدی 

 15 محله یک

 11 محله دو

 59 محله سه

 55 محله چهار

 51 محله پنج

 15 کل شهر

 

وه درجزین از نظر میزان سطوح ساخته شده در محالت، شبکه دسترسی با توجه به اینکه در شهر قر

بندی انواع بافت موجود آن و شرایط زیست محیطی و بصری باا تناوع قابال تاوجهی روبارو و استخوان

پاساخگویی نیازهاای نمایاد و جهات هستیم، پیشنهاد تراکم ثابت برای کل محدوده شاهر منطقای نمای

گردد. بر این اساس، این طارح بارای انطبااق باا تر احساس مییدهای تفصیلیتوسعه انواع بافت نیاز به د

 این شرایط، محدوده شهر قروه درجزین را به سه پهنه تقسیم نموده است.
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پهنه نخست شامل اراضی جنوبی شهر و جنو  خیابان شهرداری است کاه بارای ایان محادوده از 

هاای زیرزمینای آن تاراکم پاایین    درصاد آ شهر به دلیل شرایط زیست محیطی خاص و باال، سطو 

 پیشنهاد شده است.

پهنه دوم در شمال پهنه نخست قرار گرفته است و حد شمال آن را بلوار شهید مفتو، خیابان شاهید 

دهاد. ایان محادوده از شاهر باه سابب متری شهید مروتی و خیابان شهید رجائی تشکیل مای 61متولی، 

ای است. به همین دلیل در این محادوده باه سابب وجاود ای شرایط ویژهریزدانه و متراکم بودن آن دار

محدودیت در شبکه ارتباطی و پر بودن تقریبی بافت آن، در نظر گرفتن تراکم باال به علت ایجاد مشکل 

رسد. از سوی دیگر به علت وجود مسأله فرسودگی در این در تأمین خدمات مطلو  منطقی به نظر نمی

اد زمینه و انگیزه الزم برای نوسازی و بهسازی این بافت تراکم پایین نیز مناسب به نظار بافت و برای ایج

 دهد.رسد. بر این اساس، این طرح تراکم متوسط    درصد را برای این محدوده پیشنهاد مینمی

شود که این محدوده نیز به دلیل وجود ساطو در نهایت پهنه سوم محدوده شمالی شهر را شامل می

توجه ساخته نشده در آن، دارای شرایط متمایزی است. پیشنهاد ایان طارح در ایان محادوده بارای  قابل

ایجاد زمینه استفاده بهینه از اراضی و هدایت رشد شهر به علت این اراضی در جهت جلوگیری از رشاد 

 رویه شهری، بر اعمال تراکم ساختمانی باال     درصد استوار خواهد بود.بی


