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 خصوصيات کالبدي شهر -6-3

گیرد، در بررسی خصوصیات کالبدی شهر، ابتدا نحوه استفاده از اراضی مورد مطالعه قرار می

شود و نحوه توزیع خدمات سپس به وضعیت کمی و کیفی کارکردهای مختلف شهری پرداخته می

های یین محدوده محلهو تعگیرد. بافت و سازمان شهری ای در مناطق شهر مورد مطالعه قرار میمحله

های مسکونی، گام بعدی موجود در شهر، بررسی وضعیت تراکم ساختمانی و وضعیت کلی ساختمان

است. در ادامه مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن، وضعیت مالکیت اراضی و نیز بناها و 

تأسیسات شهری و های های تاریخی، موقعیت گنجایش و کیفیت مراکز و کیفیت مراکز و شبکهمحوطه

گیرند و نهایتاً به بررسی وضع شبکه معابر وضعیت کمی و کیفی تجهیزات شهری مورد بررسی قرار می

 شود.و کیفیت عبور و مرور در شهر پرداخته می

 نحوه استفاده از اراضي و محاسبه سطوح، درصد و سرانه آنها درکل شهر -1-6-3

ها و روابط در قالب فضایی شهر از عمده ت فعالیتبررسی خصوصیات کالبدی شهر به منزله عینی

 .دشوهای جامع محسوب میمباحث طرح

های شهری )کاربری زمین و چگونگی استفاده از فضا( منظور شناخت بهتر نحوه استفاده از زمینه ب

ین، نخست به بررسی چگونگی استفاده از زمین شهری در وضع موجود و تهیه جدول کاربری زم

پیش از ورود به مبحث اصلی، شود. ربری از کل مساحت شهر پرداخته میسهم هر کا وها سرانه

 مواردی در خصوص تهیه نقشه کالبدی شهر قابل ذکر است:

 :پایه کالبدي شهر GISنقشه  هيهت (الف

پس از عقد قرارداد تهیه طرح و تحویل نقشه هوایی شهر، اقدامات اولیه جهت انجام مطالعات 

های کالبدی مربوط به قطعات مسکونی و شت کاربری اراضی شهر و سایر ویژگیمیدانی و بردا

 3131خدماتی آغاز شد. نظر به اینکه نقشه مبنای شهر بر پایه عکسبرداری هوایی انجام شده در سال 
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سال از زمان عکسبرداری، بالطبع دستخوش تغییراتی بوده  1باشد، این نقشه با توجه به سپری شدن می

مشاور، سعی بر آن بوده است که این تغییرات تا حد در مطالعات میدانی صورت گرفته توسط است که 

های انجام شده ممکن شناسایی و در نقشه کاربری وضع موجود این طرح لحاظ گردد. در برداشت

مشخص گردید که این تغییرات عمدتاً در حد شمال غربی شهر موسوم به اراضی تفکیکی شهرک 

برداری های انجام شده قرار بر انجام عملیات نقشهشهرداری بوده که برابر هماهنگیندان کارمسیمان و 

 زمینی جهت تدقیق عوارض گردیده است. 

منظور شناخت دقیق نحوه استفاده از اراضی و مشخصات کالبدی قطعات مسکونی و غیرمسکونی ب

ت در سطح شهر نمود. در مرحله بعد، اقدام به برداش 3136سال  اوایلواقع در محدوده شهر، مشاور در 

اطالعات مکانی برداشت شده با استفاده از سیستم نرم افزاری اتوکد تبدیل به نقشه شد. بعد از آن، 

وارد شده و  G.I.Sبمنظور استفاده بهتر از اطالعات مکانی و توصیفی، اطالعات مذکور در سیستم 

کنترل وکارشناسان طرح مورد  توسط گروه هتهیه شده، در دو مرحلهای نقشهپردازش گردیدند. 

جهت بررسی و تأیید به شهرداری ارائه گردید. در ادامه با برگزاری جلساتی  و هبازبینی مجدد قرار گرفت

در سازمان مسکن و شهرسازی استان و حضور اعضای محترم شورا و شهرداری قروه درجزین نقشه 

مطالعات کارشناسی و کالبدی طرح فراهم  دامهمینه اکاربری اراضی شهر مورد تأیید قرار گرفت و ز

 گردید.
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 :بندي کاربري زمين شهريدسته (ب

های شهری و غیر آن در قالب بمنظور گویایی و ایجاز در مبحث کاربری اراضی، مجموع کاربری

 گنجانده شده است. 163-3جدول شماره 

شده انجام  (نوع کاربری مختلف 13لشام)ها های شهری به تفکیک ریزکاربریبرداشت کاربری

کاربری اصلی  66های برداشت شده به صورت یز کاربریاست که بمنظور تسهیل کار تولید نقشه، ر

 163-3راهم آید. جدول شماره درآمده تا امکان نمایش بهتر آنها بر روی نقشه کاربری اراضی ف

 دهد.نشان می 36شماره  همساناساس ضوابط های اصلی شهر را بربندی کاربریتهــدس
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 بندی کالن و خرد کاربری اراضی: طبقه161-1جدول 
 

کد 
کد  های خردکاربری های اصلیکارکرد کارکرد

 کاربری
 
 303 های مسکونیسکونت تک واحدی، آپارتمانی و مجتمع مسکونی 530

 306 خوابگاه دانشجویی، خوابگاه مؤسسات و ادارات و پانسیون

561  
 تجاری

 613 خرده فروشی
 616 عمده فروشی

 611 هاشعب بانکها و صرافی
 611 های شهری و انواع خدمات اتومبیل(واحدهای تولیدی صنعتی)کارگاه

 610 ها(خدماتی)انواع دفاتر تجاری و خدماتی و اداری واقع در داخل و طبقات ساختمان -انواع واحدها و دفاتر تجاری
 616 های تجاریها و مجموعهعمجتم

 612 تفریحی -های تجاریها و مجموعهمجتمع

 آموزشی 515

 
 

 آموزش 
 

 عمومی
 
 

 

 153 مهد کودک و پیش دبستان
 156 دبستان

 151 راهنمایی
 151 ایدبیرستان، هنرستان و مراکز فنی حرفه

 150 سایر آموزشی

آموزش 
 عالی

 156 پیش دانشگاهی
 152 عالی  و سایر مراکز آموزش هادانشگاه

 115 های نمایش و آمفی تئاترها، سینما و تاالر اجتماعاتها، سالنفرهنگسراها، کتابخانه فرهنگی 511
 625 ها و...ها، تکایا، امامزادهمساجد، حسینیه مذهبی 562
 165 پذیرایی، تاالرها و... ها و مراکزهتلها، مهمانسراها، رستوران اقامتی -جهانگردی 516
 
 163 های ورزشی، زروخانه و...(ها، سالنها، باشگاههای ورزشی )استادیوممجموعه ورزشی 516

 166 ها ورزشی )دوچرخه، موتور سیلکت، اتومبیل و...(پیست

 
 فضاهای باز 511

 113 سبز حفاظت شده(های جنگلی و فضاهای های بزرگ شهری، پارکهای محلی، پارکپارکها )پارک
 116 فضای سبز

 111 باغات
 111 مزارع
 110 مراتع

510  
 درمانی -بهداشتی

 103 مراکز خدمات بیماران سرپایی یا وابسته به بهداشت و درمان
 106 (، معلولین ذهنی و جسمی و...روانیها و سایر مراکز درمانی )مراکز مراقبت از معتادان، بیماران بیمارستان

 101 ها، خانه سالمندان و...(ها، شیرخوارگاههای ویژه )پرورشگاهمرکز ارائه خدمات و مراقبت
 101 خدمات بهداشتی )حمام و دستشویی عمومی(

 635 ..های غیردولتی و.ها ، دفاتر تشکلمراکز اداری، انجمن اداری 563
 
513 

 
 انتظامی -نظامی

 133 و... تیرادین ها و میها، پایگاهپادگان
 136 ادارات آگاهی، کالنتری، پاسگاه، زندان و...

 665 مخابرات، تصفیه خانه فاضالب و... و های آب، برق،گازپست تأسیسات شهری 566
 
506 
 
 

 تجهیزات شهری
 063 های اسکان اضطراری(های آتش نشانی، محلخدمات ایمنی )ایستگاه

 066 لخانه و...(امور متوفیات )گورستان، غسا
 061 سایر 

 
510 

 حمل و نقل و
 

 انبارها

 103 های برون شهری و...(حمل و نقل برون شهری )فرودگاه، ایستگاه قطار، تأسیسات بندری، گمرک و پایانه
 106 های درون شهری(حمل و نقل درون شهری )پایانه

 101 انبارها
 101 اتی و...(باز، سرپوشیده، طبقروپارکینگ عمومی )

 
563 

 
 صنعتی

 

 635 صنایع سنگین
 633 کارگاهی

 363 در حال ساخت در حال ساخت 536
 
 653 مسیل مسیرهای آبی 565

 656 قنات
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535 
 

 سایر

 323 مخروبه
 333 متروکه

 313 دامداری
 333 بایر

 :محدوده طرح و تخصيص جمعيتتعيين پ( 

 ، تعیینای مناسب برای انجام محاسباتبخش نیاز به تعیین محدوده جهت انجام مطالعات در این

، خط محدوده قانونی شهر باشدمصوب میدارای طرح هادی  شهرسهم و سرانه است. با توجه به اینکه 

ل ــــهکتار را شام 611بعنوان محدوده محاسباتی لحاظ گردیده است. این محدوده مساحتی بالغ بر 

 شود. می

شود. اما از تر از محدوده مذکور را شامل میای وسیعده برداشت کالبدی شهر محدودهالبته محدو

هایی چون اراضی بایر، مزارع، باغات و... های اطراف شهر که عمدتاً شامل کاربریآن جهت که زمین

 ای بهداخل محدوده محاسباتی در اغلب موارد اطالعات گمراه کنندهاست، لحاظ کردن این اراضی در 

دهد. از طرفی چون متحدثات شهری چندانی در خارج از محدوده قانونی وجود ندارد، به دست می

محدوده مصوب شهر استناد شده و در بررسی خصوصیات کالبدی شهر از آن استفاده شده است. الزم 

   گردد.های شهری خارج از محدوده مذکور نیز اشاره میبه ذکر است که در موارد الزم به کاربری

فاکتور دومی که الزم است در این محاسبات لحاظ گردد، جمعیت و پراکنش آن در نقاط 

باشد که جمعیت شهر را ترین منبع، اسناد مرکز آمار ایران میمختلف شهر است. در این خصوص دقیق

 های آماری برداشت کرده است.در قالب حوزه و بلوک

و انتشار نتایج اولیه  3130م شده درآبان ماه سال با توجه به سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجا

شهر در سرشماری مذکور اخذ گردید بات الزم، اسناد و مدارک مربوط به جمعیت کاتآن با انجام م

به هر  ه،های شهری مطابقت داده شد و جمعیت مربوطهای آماری با بلوکبلوککه در مرحله بعد 

نفر بوده  0106اد جمعیت شهر قروه درجزین در این زمان بلوک اختصاص یافت. طبق آمار منتشره، تعد
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طبق برآوردهای مشاور جمعیت  وین جمعیت مربوط به آبان ماه این سال بوده بل ذکر است ااقاست. 

 رسیده است. 3136نفر در سال  0613درصد به 00/3شهر قروه درجزین با نرخ رشدی معادل 

 
 

 وجودنحوه استفاده از زمين در وضع م -1-1-6-3

هکتار را شامل  611شود، مساحتی بالغ بر ای که بعنوان محدوده قانونی شهر محسوب میمحدوده

نفر  0613های مختلف شهری و غیر آن است، جمعیت معادلشود. در این محدوده که شامل کاربریمی

زم به ذکر متر مربع است. ال 6/601های مذکور، سرانه هر نفر اند. به عبارت دیگر از کل زمینساکن

جدول  یابد. چنانکهمتر مربع تقلیل می 6/366که  این رقم در محدوده سطوح ساخته شده به  است

درصد از  03هکتار،  360دهد فضاهای باز یا ساخته نشده با مساحتی نزدیک به نشان می 163-6شماره 

 10اخل محدوده تنها های دشود. این بدان معناست که از کل زمیناراضی داخل محدوده را شامل می

 درصد آن تحت توسعه کالبدی قرار گرفته است.
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 3136: سطح و سرانه کاربری اراضی در محدوده مصوب شهر قروه درجزین سال 163-6جدول شماره 
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مساحتكاربريكاربرد
)m2(سرانه

)جمعیت : 9638نفر(

درصد نسبت به 

سطوح ساخته 

شده

درصد نسبت 

به كل شهر

533550.6755.3644.7321.86مسكونيمسكوني

609.140.060.050.02مهد كودك

6234.190.650.520.26دبستان

8669.490.900.730.36راهنمايي

15758.31.641.320.65دبیرستان ، هنرستان وفني حرفه ای

1853.560.190.160.08پیش دانشگاهي

33124.683.442.781.36

29431.523.052.471.21تجاری

41010.430.340.17مذهبي

8576.230.890.720.35اداری

1105.830.110.090.05نظامي و انتظامي

733.050.080.060.03ورزشي

2593.040.270.220.11فرهنگي

61636.356.405.172.53پارك و فضای سبز

1104.360.110.090.05جهانگردی و پذيرايي

12247.931.271.030.50درماني

1133.20.120.100.05بهداشتي

471.810.050.040.02ساير آموزشي

123134.3212.7810.325.05

3525.190.370.300.14تاسیسات شهری

00.000.000.00گورستان

2226.630.230.190.09تجهیزات شهری

5751.820.600.480.24

00.000.000.00پاركینگ

3183.460.330.270.13انبارداری

00.000.000.00حمل و نقل برون شهری

00.000.000.00حمل و نقل درون شهری

464759.7148.2238.9719.04معابر

467943.1748.5539.2319.17

11350.731.180.950.47صنايع كارگاهي كوچك

00.000.000.00صنايع بزرگ

11350.731.180.950.47

3111.910.320.260.13دامپروری

147541.531.240.60درحال ساخت

00.000.000.00متروكه

17865.911.851.500.73

1192721.3123.75100.0048.87

57040.845.922.34باغات

278771.9328.9211.42مزارع

12333012.805.05مراتع

756978.9478.5431.02باير

18733.361.940.77مخروبه

2720.630.280.11قنات

10103.61.050.41مسیل

1247679.38129.4551.13

جمع اراضي فاقد كاربری

جمع سطوح ساخته شده

جمع كاربرد  آموزشي

جمع كاربرد خدماتي

تاسیسات  و تجهیزات شهری

جمع كاربرد تاسیسات و تجهیزات شهری

جمع فضاهای باز

فضاهای باز

آموزشي

خدمات

حمل و نقل و انبارداری

ساير

جمع كاربرد حمل و نقل و انبارداری

جمع كاربرد  صنعتي
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با مساحتی  به ترتیب معابرشبکه دهد که دو کاربری مسکونی و های انجام شده نشان میبررسی

درصد از مساحت کل شهر را در اختیار دارند. سهم هر  13هم حدود  جمعاًهکتار  0/16و  1/01حدود 

طبق آمارهای موجود، حدود یک سوم تا باشد. درصد می 51/30و  0/63ترتیب معادل ه کدام از آنها ب

-طرف دیگر شبکه راه دایر شهری ایران توسط مراکز مسکونی اشغال شده است و از هاینیمی از زمین

شوند. به بیان دیگر، به طور متوسط درصد اراضی شهری را شامل می 15تا  60ها نیز به طور متوسط 

باشد. اما در شهر قروه درصد از اراضی شهرهای کشور متعلق به این دو کاربری می 25نزدیک به 

 کامل گیریعدم شکله تبع ببینی شده در افق طرح مصوب و درجزین به دلیل عدم تحقق جمعیت پیش

های مسکونی و شبکه معابر مربوطه، فضاهای باز زیادی به صورت اراضی بایر، زراعی، مرتع و... بافت

دهد. لذا اگر سهم این ای از شهر ارائه میآمار گمراه کننده ،اند که این امردر داخل محدوده باقی مانده

ر محدوده سطوح ساخته شده شهر سنجیده شود، آمار های دیگر از اراضی شهر ددو کاربری و کاربری

 تری به دست خواهد داد.واقعی

 10درصد به اراضی مسکونی و نزدیک به  2/11به این ترتیب از کل فضاهای ساخته شده شهر، 

 6ها و فضاهای سبز شهر با بیش ازدرصد آن به معابر شهر اختصاص یافته است. در ردیف سوم پارک

شود. الزم به ذکر است که منظور از سطوح د از کل سطوح ساخته شده را شامل میدرص 32/0هکتار، 

ساخته شده، سطوحی است که جهت استفاده خاص شهری تغییر شکل داده شده است. اعم از اینکه 

ها را در سطح کلی شهر دای در آن احداث شده یا نشده باشد. نمودار زیر سهم هر یک از کاربرابنیه

  .دهدنشان می
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 های مختلف از اراضی شهر قروه درجزین: سهم کاربری163-3نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي شهري در وضع موجود با پيشنهادات مقایسه نحوه استفاده از زمين -2-1-6-3

 هاي هادي مصوب طرح

به  3126شروع شد که این طرح نهایتاً در سال  3123طرح هادی مصوب شهر در سال کار تهیه 

 3131 آنو سال افق  3121آید سال پایه طرح آنچه از مستندات طرح برمی. یب نهایی رسیده استتصو

 .(163-3)نقشه شماره  در نظر گرفته شده است

نفر برآورد شده بود. باتوجه به  30555براساس طرح مذکور، جمعیت شهر برای سال افق طرح 

تحقق جمعیت شهر صرفاً  .گردیده است سرشمارینفر  0613اینکه، جمعیت شهر در حال حاضر حدود

امری  ،درصد صورت گرفته است. لذا عدم توسعه کالبدی شهر در حدود پیشنهادی طرح 1/61به میزان 

هکتار  611 ،در افق طرح و محدوده قانونی . در طرح مذکور مساحت شهر در داخلبدیهی خواهد بود

  .شده استبینی پیشمترمربع  0/313و سرانه هر شهروند 

درصد نسبت به كل شهر
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جمع كاربرد  آموزشي

جمع كاربرد خدماتي

جمع كاربرد تاسیسات و تجهیزات شهری

جمع كاربرد حمل و نقل و انبارداری

جمع كاربرد  صنعتي

جمع اراضي فاقد كاربری

جمع فضاهای باز
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شده به کاربری مسکونی اختصاص داده  (درصد 60معادل )هکتار  25،از مجموع سطوح پیشنهادی

هکتار سطح اشغال کرده است که با این حساب میزان تحقق  1/01است. این کاربری در وضع موجود 

های دیگر کاربری در میان اربری مسکونی،کدرصد است. غیر از شبکه معابر 6/26پذیری این کاربری 

میزان  کاربری مسکونی باید توجه داشت که این بیشترین تحقق پذیری را داشته است. در خصوص

درصدی تحقق پذیری جمعیت که ارتباط مستقیمی با آن دارد، قابل  1/61تحقق پذیری در مقایسه با 

 تأمل است.

شبکه های موجود اعم از در خصوص شبکه معابر باید گفت که چون این کاربری شامل همه راه

 ها و...(های مالرو، کوچه باغ)راه های داخل بافت خالیو راهارتباطی شهر با تمامی سلسله مراتب آن 

دهد. بنابراین ان میباالتر از آنچه پیشنهاد شده است، نش یگردد. بنابراین در وضع موجود، سطحمی

اری از معابر درصد آن مفهومی نخواهد داشت چرا که در وضع موجود بسی 361تحقق پذیری 

 پیشنهادی طرح از جمله کمربندی شهر تحقق پیدا نکرده است.

درصد قرار دارد. از طرفی کاربری  3/63ها، کاربری تجاری با در رده دوم تحقق پذیری کاربری

ها درصد در رده سوم تحقق پذیری قرار دارد. کمترین میزان تحقق پذیری کاربری 03فضای سبز با 

 درصد از آن تحقق پیدا کرده است. 6است که تنها  شامل کاربری ورزشی

اند، درصد داشته 05هایی که تحقق پذیری باالی توان از کاربریبندی کلی، میدر یک جمع

ها به ترتیب شامل کاربری مسکونی و فضای بعنوان درصد تحقق پذیری مناسب یاد کرد. این کاربری

 اند. آموزشی و اداری تحقق پذیری نسبتاً مناسب داشته درمانی، -های بهداشتیباشند. کاربریسبز می

درصد است  6/66های مورد بررسی به غیر از شبکه معابر معادل به طور کلی تحقق پذیری کاربری

های پیشنهادی آن تحقق پذیری دهد علیرغم عدم تحقق جمعیت پیشنهادی طرح، کاربرین میاکه نش

مقایسه تطبیقی بین مساحت  163-6و نمودار شماره  163-1ه جدول شمار اند.نسبتاً مناسبی داشته
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جدول ارائه شده در گزارش ها در وضع موجود با مساحت پیشنهادی طرح مصوب بر اساس کاربری

 باشد. طرح هادی می

 : مقایسه سطوح پیشنهادی و تحقق یافته طرح هادی مصوب شهر قروه درجزین163-6نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های شهری طرح هادی مصوب شهر قروه درجزین: مقایسه میزان تحقق پذیری کاربری163-1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

اری
تج

شتی
هدا

- ب
ی 

مان
در

زشی
مو

آ

اری
اد

نگی
ره

- ف
ی 

هب
مذ

ت
زا
جهی

- ت
ت 

سا
سی
تأ

رائی
پذی

 - 
ردی

نگ
جها

ظامی
انت

یحی
فر
- ت

ی 
زش

ور

مساحت)هکتار( )وضع موجود (

مساحت)هکتار( )طرح مصوب (

ونی
سک

م

اری
تج

بز
 س

ضای
ف

شتی
هدا

- ب
ی 

مان
در

زشی
مو

آ

نگی
ره

- ف
ی 

هب
مذ

ت
زا
جهی

- ت
ت 

سا
سی
تأ

ار
انب
و 
ل 
 نق

 و
مل

ح

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

صد
در

درصد تحقق پذيری       )بر اساس طرح مصوب (



 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 شهری طرح هادی شهر قروه درجزین: مقایسه تطبیقی میزان تحقق پذیری کاربری163-1جدول شماره 

 

 نوع كاربري
 )هكتار(مساحت

 )وضع موجود (

 درصد 

 )وضع موجود (

 )هكتار(حتمسا

 )طرح مصوب (

 درصد 

 )طرح مصوب(

درصد تحقق پذیري       

 )بر اساس طرح مصوب (

 123.9 81.7 37.5 36.7 46.5 شبکه ارتباطی

 76.2 152.5 70.0 42.2 53.4 مسکونی

 68.8 13.1 6.0 3.3 4.1 تجاري

 51.4 26.1 12.0 4.9 6.2 فضاي سبز

 44.6 6.5 3.0 1.1 1.3 بهداشتی -درمانی 

 44.2 16.3 7.5 2.6 3.3 آموزشی

 38.0 4.9 2.3 0.7 0.9 اداري

 29.8 4.9 2.3 0.5 0.7 فرهنگی -مذهبی 

 19.2 6.5 3.0 0.5 0.6 تجهیزات -تأسیسات 

 18.4 1.3 0.6 0.1 0.1 پذیرائی -جهانگردي 

 14.7 1.6 0.8 0.1 0.1 انتظامی

 10.6 6.5 3.0 0.3 0.3 حمل و نقل و انبار

 2.0 8.2 3.8 0.1 0.1 فریحیت -ورزشی 

 0.0 37.6 45.9 100.0 126.6 سایر

 62.2 531.7 244.0 192.8 244.0 كل شهر

 


