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 بررسی حوزه نفوذ -2

خاص بوجوود مدو و ت سوهوعه ایو    هایای بشریست که در نقاطی با قابلیتهکانون فعالیت هاشهر

 ین در کز زیستی بنا به داهیت خود، دب أ ت دقص  بسیاری  ز رت بط ت سعادالسی  هوت کوه بوین  نن .کدی

هطح باالی  ین سعادالت ر  دوی سوو ن منها ت هایر در کز زیستی ایر دون)شهرها ت رتهتاها( تجود د رد. 

 سمایز بین شهر با رتهتا د نست.  ز تجوو ییک

شوی ت ر هبردهوای های من جهت سعیین خوط دی به بررهی شهر ت دکانیسم فعالیتدر  ین دیان تقت

هوای  بط ت سعادالت  هوت. در ذششوته طور شود، منچه ب یهی  هت سوجه به  ین رتسوهعه ارد خته دی

هوا در ش ن . شکسوت  یون طور ت رت بط شهر با ایر دونش سهیه دی تن سوجه به ایر دون جادع شهری ب

 ی  ز  ه  فشان،  ن یشمن  ن، د یر ن ت دجریان طر  های شهری ر  دتوجه نقش دهتیابی به بخش عم و

ریوز ن شوهری دریافتنو  شوهرها خوود عزووی  ز یو  بط ت سعادالت کرد. چر  کوه برنادوهدهم  ین رت 

ه ت عنصری  ز عناصر سشکیل دهن و هیستم فر سر  ز خود هستن .  ین دی  نسبت به شهر به دنبوا  دجموع

رفت. طبق  یون نظریوه ذهای دختلف علمی صورت دیدر رشته ها ت بسط من ر ئه نظریه عمودی هیستم

شون . بادجرد، بلکه جزئی  ز ی  هیستم دی های دختلف سشکیل دهن و من نه ی  ا ی وجهان ت ا ی و

نگونه که خود  ز  جز یی سشوکیل هر هیستم دمکن  هت جزئی  ز ی  هیستم بزرذتر  ز خود باش ، هما

عنو ن ی  ا ی و  زنن . ب ین سرسیب شهر نیز بهمن  جز  کلیت من هیستم ر  رقم دیشود که دجموعه دی

ی دختلفوی ز  جوز های ی  هیستم ر  د ر هت که  ین هیستم با تجود منکه دتشکل  یا دوجود، تیژذی

 شود. هت، خود جزئی  ز ی  هیستم برسر سلقی دی

ریزی شهری ذشود که در من به بررهوی دطالعات حوزو نفوذ ر  در برناده  ین دی ذاو دبحثی به نام

ت نقش خوود در  شود. نقاط شهری به سناهب  ن  زو، جمعیتشهر با دحیط ایر دونش ارد خته دیرت بط 
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حووزو های دتفاتسی د شته باشن  که  ین  در دوجب برقر ری رت بوط بوین شوهر بوا هسو نن  جاذبدنطقه دی

خوود،  ذردد. در چنین شر یطی شهر ت رد ی  د د ت هت  با دحیط ایر دوونها دینفوذ ت هایر هکونتگاو

ذردد که دیز ن  ین د د ت هت  به  ن  زو ت عملکرد شهر بسوتگی د رد. در دنطقه، کشور ت حتی جهان دی

دهو ، دوورد سوجوه هواکنین  داسی کوه بوه هواکنین خوود  ر ئوه دویین سعادل دمکن  هت شهر بنا به خ 

ی عمو سا  های ایر دون خود قر ر ذرفته ت به منها نیز هرتیس ده . حجم باالی چنوین سقااواهایزیستگاو

د. ذورددویمن شوهر ت هوایرین  هواکن  ی در سأدین خ دات به دتقااویاندوجب برتز دشکالت ع ی و

به صورت هلسله در سبی در  رسباط  ین شهر با ی  شهر بزرذتر دنطقوه صوورت  سو ن دی عکس  ین  در

 ذیرد.

ت هطح رت بط ت د د ت هوت  من نوع  ،های ایر دونی شهر، در  در برناده ریزی شهری، حوزو ز  ینرت

بط سولیو ی ت خو داسی ریزی شون . در برخی دو رد، رت ای  دشخص ذردی و ت به دقت برنادهها بحوزو

 بخش . کن  ت به من قو م ت  عتبار دیدیدوجود بین شهر ت حوزو ایر دونی من، نقش شهر ر  سعیین 

 ی  هوت کوه یو  دکوان درکوزی قوادر  هوت دصور  سعریف، حوزو نفوذ عبارت  ز ناحیوهبنا به 

و در دکان درکوزی ر  کنن ذان ر   ز من ناحیه به هوی خود کشی و ت کاال ت خ دات سولی  ت عراه ش 

در ذسترو ناحیه دورد نظر سوزیع کن .  صطالحات دعادلی که بر ی  یون ت هو در نظریوه دکوان درکوزی 

(، Sphere of influence(، قلمرت)حووزو( نفووذ)Market areaبکار رفته عبارسن   ز: باز ر ناحیوه)

( بوه Umlandنی  تدلنو )( ت ت هو ملماUrban Field(، حوزو شهری)Tributary areaناحیه سابع)

دفهوووم ایر دووون. همووه  یوون  صووطالحات سقریبووا  دفهوووم ت حوو ی ر  دووی رهووانن . در دنیووای ت قعووی هوور 

هکونتگاهی به سناهب  ن  زو ت ق رت  قتصادی، هیاهی ت  جتماعی که د رد،  ز حوزو نفوذ دتناهوب بوا 
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در قسمت بع ی ذز رش به  من برخورد ر دی شود. با  ین دق ده دختصر در خصوص بحث حوزو نفوذ،

 شود.نفوذ شهر دورد دطالعه ارد خته دیسعیین حوزو 

 

    تعیین حوزه نفوذ عام)غیر مستقیم( و خاص)مستقیم( شهر

های ی  دنطقه یا ناحیه همگون داننو  حووزو ریزی، بر ی دشخص کردن دح تدودر  دبیات برناده

دشوخص د ر ی  شوهربور یو  هوا کونتگاوهوکه در زدینه ت بستگی خو داسی سعو  دی  ز شهرنفوذ ی  

هوا ت سحلیول های دختلفی  ز جمله رتش شاخص عو دی تزنوی، سحلیول جریوان ز رتشهمگنی  هت، 

ها جهت سعیین حوزو نفوذ دطلوب  ن   دا به دلیل ذسوتردذی شود.  ذرچه  ین رتشی  هتفادو دیشذر ن

ها ر  دشو ر ت در دو رد،  هتفادو  ز  ین رتشمدار دورد نیاز ت ع م تجود مدار دقیق دورد نیاز در برخی 

جوزین، لوش  در  یون رد فوق ت دوقعیت خاص شوهر قورتو درهازد. با سوجه به دو دو ردی غیر دمکن دی

-در من به بررهی در جعات هکونتگاوها  هتفادو ش و  هت ت دطالعه  ز رتش سع یل ش و سحلیل جریان

 های ایر دون شهر ارد خته ش و  هت.

 شود:ب به بررهی دو رد زیر ارد خته دیجزین، به سرسیهر قرتو درعیین حوزو نفوذ شدر س

  د ری( - لف: سقسیمات کشوری)هیاهی

 عو دل جغر فیایی دؤثر بر نحوو  رسباط ت در جعات هاکنینب: 

 ج: در کز عم و خ داسی دوجود در دنطقه دورد دطالعه

 د: شبکه  رسباطی دنطقه

  دنطقه سیو:  لگوی در جعات خ دا

 س قیق حوزو نفوذ عام)غیر دستقیم( ت خاص)دستقیم( شهری: 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین

www.shahrsazionline.com 

ونی شوهر قورتو درجوزین در ذیل به بررهی هر ی   ز دو رد فوق  لشکر در خصوص دنطقوه ایر دو

اویش  ز شود سا  ینکه بتو ن به دحو تدو هوای دشخصوی  ز حووزو نفووذ شوهر دهوت یافوت. ارد خته دی

-که در سعیین حوزو نفوذ ی  شوهر نموی  هت به  ین نکته  شارو شودالزم ارد ختن به دباحث دشکور، 

سو ن به ح تد کادال  دشخص ت قطعی دهت یافت، بلکه  ین  در به صورت طیفی  ز شو ت رت بوط بوین 

شهر ت نقاط  طر   من دطر  دی شود. لش  با دتر ش ن  ز شهر درکزی  ز ش ت  ین رت بط کاهوته دوی 

 شود.

  :تقسیمات کشوریالف( 

سرین شهرهتان  ین هشت شهرهتان سقسیم ش و  هت. شمالی در سقسیمات کشوری،  هتان هم  ن به

 هتان، شهرهتان رزن  هت که با هه  هتان درکزی، قوزتین ت زنجوان دجواترت د رد. چنانچوه در نقشوه 

 دشخص ش و  هت،  ین شهرهتان شادل هه بخش ذیل  هت: 102شمارو

 بخش درکزی به درکزیت شهر رزن -

 بخش هردرتد به درکزیت شهر ددق -

 جزینبخش قرتو درجزین به درکزیت شهر قرتو در -

 جزین خود شادل بر دت دهستان  هت: بخش قرتو در

 جزین علیا به درکزیت رتهتای چانگریندهستان در -

 جزینرجزین هفلی به درکزیت رتهتای دردهستان د -

. بنوا بوه سقسیمات دوشکور درج شو و  هوتدر ج ت  ذیل، دساحت ت جمعیت درسبط با هر ی   ز 

نفور جمعیوت د شوته  هوت.  ز  یون جمعیوت  20132، 2831های  یون جو ت ، کول بخوش در هوا د دو
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) طبوق  . نو نهواک -جوزینقورتو در -در سنهوا دنطقوه شوهری بخوشخانو ر  212نفر در قالب 2211فقط

 شهر قرتو در جزین هاکن  ن .(خانو ر در  1180نفر در قالب  2183، 2831برمتردهای دشاتر در ها  

 

 

 

 

 

 جزینت سر کمی بخش قرتو درهای جمعیت تیژذی :1-2ج ت  شمارو

 جزین هفلیتان دردهس جزین علیادهستان در کل بخش شر 

 18011 21121 20132 جمعیت

 1831 خانو ر

 

2012 8132 

 118 111 221 (KM)2دساحت

 2/221 82 1/18 سر کم ناخالص جمعیتی

  2831دأخش:  طالعات  تلیه دنتشر ش و  ز هرشماری عمودی نفوس ت دسکن ها                            

 2838هالناده مداری  هتان هم  ن ها                                                        

 :ب( عوامل جغرافیایی مؤثر بر نحوه ارتباط و مراجعات ساکنین

سرین عادل در سعیین حوزو نفوذ شهر باشو . سو ن   هاهیه هاز سوهعه، دینو ن بستر ت زدینطبیعت بع

سو ن در قابلیت زدینهای کشاترزی، خصوصویات زدوین شناهوی، تاوع سواووذر فی ت دی ین عو دل ر  

بستر یوا استی ت بلن ی زدین، جریان مبهای هطحی، رتدخانه ها،  قلیم ت... دی  که هر ک  م به نوبه خود 

  کن .ه ر  فر هم دیدو نع سوهع
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ها به در کز عم و خ داسی،  ین طبیعت ت تیژذی های خواص من در سعیین  لگوی در جعات مبادی

هازد. در  ین خصوص دو نعی چون  رسفاعوات صوعب هم دی هت که بعنو ن بستر،  دکانات  تلیه ر  فر 

 ذردد.  جعه به  ین در کز دینع  دکان در لعبور، شیب سن   ر ای، تجود دو نعی چون رتدخانه ت... دا

جزین، دانع جغر فیایی خاصی که بتو ن بعنو ن عوادلی دوؤثر در جریوان در خصوص بخش قرتو در

هوای در جعات دخیل د نست،  رسفاعات شمالی بخش  هت.  ین  رسفاعات در قسمت شما  غربوی کووو

شود. تجود  یون  ن دحسوب دیین  هتان قزتین ت هم درکزی  یر ن قر ر د رن  ت خط  لرأس منها درز ب

هوای جنووبی  هوتان خش با هوکونتگاو ی خاصی بین بعات باعث ش و  هت که  رسباط جادورشته  رسفا

   رسبواط دو جوه   ز نظورخاصوی  طبیعوی قزتین تجود ن  شته باش   دا  ز جهات دیگر  ین بخوش بوا دوانع

 . باش نمی

-واوذر فی ت هی رتذر فی شهر بگونهین تاع سجزیین حوزو نفوذ طبیعی شهر قرتو دربه دنظور سع

های  ثرذوش ر بور شوهر دنطبوق ها ت دسیلی حوزو ی در نظر ذرفته ش و  هت که با سقسیمات هی رتلوه

هوای  صولی ت های دشکور در شما  بخش بوا شواخهباش  به طوری که خط  لرأس جغر فیایی رشته کوو

و نفوذ طبیعوی شوهر بکوار های سعیین حوزعنو ن شاخصهای دوجود در دنطقه بها ت رتدخانهفرعی دسیل

 (.1-1 ن )نقشه شماروذرفته ش و

 81111 ی به دسواحتده ، حوزو نفوذ طبیعی شهر دح تدوقشه فوق  لشکر نشان دیهمانگونه که ن

 شود. های بخش ر  شادل دید خل دح تدو هکتار در

 :ج( مراکز عمده خدماتی موجود در منطقه مورد مطالعه

جوزین جهت سعیین حوزو نفوذ شهر قرتو درجزین که بعنو ن دح تدو  تلیه ح تدو بخش قرتو درد

باش .  ز دیگر در کزی کوه دی -رتو درجزینق -در نظر ذرفته ش و  هت، صرفا  د ر ی ی  نقطه شهری
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. بور باشو تاهای کرفس، چانگرین ت درجزین دیبتو ن بعنو ن در کز خ داسی در درجه دتم نام برد، رته

(  یوون هووه رتهووتا  ز  کثوور خوو دات دربوطووه 1-1 هوواس دطالعووات دیوو  نی  نجووام شوو و)ج ت  شوومارو

 برخورد رن . 

کثور رتهوتاهای بخوش بوه شوهر قورتو در خصوص خ دات مدوزشی در هطح اویش د نشوگاهی،  

جزین، رتهتاهای کرفس، چانگرین ت ر هطح دتوهطه غیر  ز شهر قرتو درکنن  ت ددرجزین در جعه دی

شوود. در خصووص ر رتهتاها نیز به منجوا در جعوه دویباشن  ت  ز هایام مباد ت نیر د ر ی دبیرهتان دینظ

ده ، رتهوتاهای ر زیون، که خ دات هطح باالسر ر   ر ئه دیجزین خ دات دردانی غیر  ز شهر قرتو در

نوین رتهوتاهای باشون . همچدردانی دوی -س د ر ی درکز به  شتیدرجزین، نظام مباد، چانگرین ت کرف

در بخش نیز رتهتاهای  باشن .  ز کل رتهتاهای دوجودزین ت چانگرین د ر ی د رتخانه دیهایان، درج

-باشن .  ز دجموع دباحث ذکرش و دیرین د ر ی ازش  یا دن  نپزش  دیجزین ت چانگایشتجین، در

هطح  سو ن نتیجه ذرفت که رتهتاهای چانگرین، درجزین، کرفس ت نظام مباد به عنو ن در کز خ داسی

 جزین، قر ر د رن .دتم بخش بع   ز شهر قرتو در

 :د( شبکه ارتباطی منطقه

صورت کلی شوادل یو  های بخش، به دشخص ش و، ار کنش مبادی 1-2چنانکه در نقشه شمارو

غربی در جنوب ت دحور  صلی مهفالته کوه  ز غورب  -ی  دحور شرقیغربی در شما ،  -دحور شرقی

شوود. سور کم عمو و هواتو دنتهوی دوی -ب به جادو فادنینشهر رزن( ت رد ش و ت  ز جنو ز طر  بخش)

باش . دحور ت قع در شما   ز رتهوتای ذول بخش ت دنشعب  ز جادو مهفالته دی رتهتا در جنوب غربی

ه رتهتای هکان در غرب بخش دنتهی ش و ت  ز منجا در هموین ر هوتا سپه در شرق بخش شرتع ش و ت ب

نفری  2022در کل شهرهتان  دت  د د رد. در  ین دحور رتهتای کرفس ت قع ش و که با سوجه به جمعیت
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-خ داتت خ دات دوجود، بعنو ن ی  درکز خ داسی به بخشی  ز رتهتاهای  ین دحور  31من در ها 

های دیگر  ز اوشش خاکی یوا شوهوه هایی مهفالته بودو ت در بخشر بخش.  ین دحور دکن رهانی دی

رد کوه  ز  یون لحوا  برخورد ر  هت.  ین دحور سنها بعنو ن ی  دحور  رسباط بین رتهتایی عملکورد د 

 سو ن ی  ر و درجه هه دحسوب کرد. دی

-دحسووب دویبعنو ن ر و بین رتهتایی دحور جنوبی بخش نیز ی  دحور درجه هه  هت چر  که 

شود.  ین دحور  ز جنوب شرق بخش ت حو لی رتهتای دترتکوه شوریف مبواد شورتع شو و ت نهایتوا  در 

هوای  یون سرین نقطوه هوکونتگاوشود. عم ولی مهفالته دنتهی دینزدیکی رتهتای درجزین به دحور  ص

شود.  ین ب دیرکز دهستان درجزین علیا دحسوباش  که دز رتهتای چانگرین یا شاهنجرین دیدحور نی

 (1-1باش )ج ت  شمارودن  دیبهروخ دات   ز نفر جمعیت د شته ت بسیاری 1881، 2831رتهتا در ها 

ع سنهوا باشو ، در ت قو هت ت سمادا  به صورت مهوفالته دویسرین دحور بخش  صلیودین دحورکه ه

-ر صوورت دویخارج  ز طریق همین دحو شود.  رسباط عم و بخش بادحور درجه ی  بخش سلقی دی

کنو  ت  ز ر  برقر ر دوی -درکز شهرهتان -رزنجزین با حور  ز ی  هو  رسباط شهر قرتو درذیرد.  ین د

شود. هاتو دنتهی دی -ر به جادو فادنینشود ت  ز طر  دیگ ی کشور درسبط دیشبکه جادو ین طریق به 

ها بن ی کلی  ز ر وی  سقسیم ر قرتو درجزین  هت. درسرین هکونتگاو ت قع در  ین دحور همان شهدهم

های بخوش ر  بوه سو ن ر وجهت برخورد ری  ز خ دات ت... دی های  رسباطی هکونتگاو هابعنو ن شریان

 سقسیم کرد:  صلی هه دهته

 هازد.داسی ر  با بیرتن دنطقه دق تر دیهایی که  رسباط درکز  صلی خ ر و راه درجه یک: -

 هازد.سی عم و درتن دنطقه ر  برقر ر دیرسباط در کز خ داهایی که  ر وراه درجه دو:  -

 هازد.قه ر  دق تر دیهایی که  رسباط رتهتایی ت بین رتهتایی دنطسمادی ر و راه درجه سه: -
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دیوز ن در جعوات ر   ،ها با سوجه به نوع عملکرد خوود ذر  ین فرایه ر  بتو ن اشیرفت که شبکه ر و

-کننو ، دوی کز خ داسی ر  سأدین دیت نیز به نوبه خود دیز ن درکزیت دردهن  ت دیز ن در جعانشان دی

ن ، شادل شهر سرین فعالیت ر  د رعم وجزین در کز خ داسی که در بخش قرتو در سو ن نتیجه ذرفت که

ت طور  هوادان هی باش . بررهوی دسوتن  ت رتهتاهای قرتو درجزین، چانگرین، کرفس ت درجزین دی

 (.1-8ای رتهتایی  هتان نیز دؤی  همین  در  هت)ج ت  شماروهفزاها ت هکونتگاو

جوزین، چوانگرین ت جزین شادل هوه دجموعوه بوه درکزیوت قورتو دردر  ین طر  دنظوده قرتو در

 باش .کرفس دی

های درجه هوه  رسبواط د رنو  یوا  ز هایی که با ر وده ، هکونتگاونشان دی 1-2شمارو چنانکه نقشه

ه سنها دحور درجوه یو  شون  ت یا دستقیما  بچانگرین به قرتو دنتهی دی -فسکر طریق دحور درجه دت

جوزین به همت دحور  صلی ت شوهر قورتو در های بخششود. نتیجه  ینکه جهت جریانبخش دتصل دی

دی باش  ت غیر  ز دحور درجه ی  دشخص ش و در نقشه، جریوان دیگوری بوه هومت خوارج  ز بخوش 

 ن  رد. تجود 

جوزین  ز ذ عام یا غیور دسوتقیم شوهر قورتو درسو ن فهمی  که حوزو نفوقشه دشکور دیبا نگاهی به ن

قیق حووزو نفووذ شوهر،  قو  م بوه باش . جهت س به درزهای هیاهی بخش دیهمت شما  ت شرق دنتهی 

متری  طالعات کلیه رتهتاهای بخش ذردی و  هت که در قسمت بررهی  لگوی در جعات دنطقه جمع

 ذیرد.نفوذ دورد بررهی قر ر دییق حوزو جهت س ق

   :ه( الگوی مراجعات خدماتی منطقه

های بخش، در  ین قسمت بر  هاس مخورین مدوار در  د ده دبحث دهترهی ت نحوو ار کنش مبادی

رهمی دنتشرو ت نیز دطالعات دی  نی  نجام ش و،  ق  م به بررهی رتهتاهای بخش  ز حیوث برخوورد ری 
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های بخوش، ارد ختوه رخورد ری  ز خ دات هایر هکونتگاورتهتاییان بر ی ب ز خ دات ت نحوو در جعه 

 شود.دی

در دحو تدو هیاهوی بخوش قورتو رتهتا  21سع  د 2831طبق مخرین هرشماری  نجام ش و در ها 

، ذول سپوه، کورفس، دزرعوه ذچیلوو ،رتهوتای شوورسگل   ز  ین سع  د هفوتجزین دوجود  هت که در

ه بخش در دجموع رتهتای د ر ی هکن 82باشن . خالی  ز هکنه دی ی علیازهتر ن، شریف مباد ت ددورچ

( دیوز ن 1-1)جو ت  شومارو.کننو خوانو ر زنو ذی دوی 1831کوه در قالوب باشون نفر دوی 80381شادل

 د ری ت... نشوان  -شهبی، هیاهویبرخورد ری رتهتاهای دشکور ر   ز خ دات به سفکی  مدوزشوی، دو

رتهوتا د ر ی د رهووه  21رتهووتا د ر ی دبسوتان،  ،88ت  در دجمووعهووای  یون جو دهو . طبوق د دودوی

ق  دو  رس در هوطو  دختلوف باشن . ب یهی  هت رتهتاهای فارتهتا د ر ی دبیرهتان دی 2مایی تر هن

کننو . در  یون خصووص نقشوه دن ی  ز  ین خ دات به نزدیکترین شهر یا رتهتا در جعه دویجهت بهرو

 ده .نشان دیت مدوزشی ر  در دت دقطع ر هنمایی ت دتوهطه دب أ ت دقص  در جعا 1-8شمارو

در ذرتو خ دات به  شتی ت دردانی  طالعات سقریبا  کادلی به دهوت مدو و  هوت. بور  هواس  یون 

رتهتا د ر ی خانه به  شوت بوودو ت  11رتهتا تجود د رد،  1دردانی صرفا  در - طالعات درکز به  شتی

دردانی دوجود در بخش ر  نشان  های خ داتجریان 1-2نقشه شماروباشن . ش  دیهه رتهتا د ر ی از

سو ن به رتهتاهای باش  ت در  تلویت دتم دیص  غالب  ین در جعات شهر قرتو درجزین دیده . دقدی

 درجزین، چانگرین ت کرفس  شارو کرد.

هوکونتگاهی ر  های بوین سأدین دایحتاج رتز نه ت هفتگی خانو ر  ز عم و نیازهایی  هت که جریان

شود. در  ین خصوص در کز سأدین دایحتواج رتز نوه ت برخوی خو دات خواص دو نظر بوودو دوجب دی

رتهوتا د ری  82رتهتا د ر ی فرتشوگاو سعواتنی،  20رتهتای د ر ی هکنه بخش، سع  د 82 هت.  ز کل
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باشو . در نقشوه یرتهوتا د ر ی بانو  دو 1رتهتا د ر ی قصابی ت سنهوا 21رتهتا د ر ی نانو یی،  1بقالی، 

 های خری  ت سأدین دایحتاج  تلیه در هطح بخش نشان د دو ش و  هت.جریان 1-1شمارو
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 :ی( تدقیق حوزه نفود عام)غیر مستقیم( و خاص)مستقیم( شهر

آبادی حوزه مجموعه منظومه خرده ناحیه

مزرعه صارم

زاکان

حکان

الت )سیلک(

درجزین

نظام آباد

دولوجردین

نوده

پشتچین

نیر

کاج

پیربک

سایان

مزرعه گیودره

بهکندان

رکین

سلیلک

عمان

احمدآباد

کمندان

رازین

والشجرد

شنجور

وسمق

چانگرین

قراقیه

پیکان

جاورسجین

سنقرآباد

تموزان

زهتران

مسینک

سوزن

منوچهر

عین آباد

شوند

سنگران کوه

کرفس

گل تپه

تاکین

دمورچی علیا

ینگجه کرفس

مأخذ : طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان همدان ) مهندسین مشاور هامون 1 (

سوزن

عین آباد

کرفس

کرفس

جدول شماره 3-2 : سطح بندی فضاها و مراکز روستایی

سایان

عمان

چانگرین

رزن

رزن

قروه درجزین

درجزین

پیرامونی 

قروه درجزین

سنقر آبادچانگرین

حکان

درجزین

پشت جین

پیرامونی قروه 

درجزین
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هوای خو داسی دوجوود در هوطح بخوش جو ت  ت نیز جریوان 1-1شماروج ت   هاید دو بر  هاس

ها در قالب هه جریان مدوزشی، دردانی ت سرین جریان. در  ین ج ت  عم وسنظیم ش و  هت 1-2شمارو

های  ین جو ت ، رتهوتاهای دوجوود در بخوش سعیوین شو و دایحتاج سنظیم ش و  هت. در ردیف خری 

 هت. در  ین ج ت  در دقابل نام هر رتهتا  رقادی به صورت صفر ت ی  ت رد ش و  هت که ع د صفر 

-بهوروجزین جهوت هاکنین من رتهتا به شهر قرتو در ت ع د ی  به دنزله در جعهبه دنزله ع م در جعه 

در بخوش باشو .  یون در جعوات دوشکور، دویهوای خو داسی  ز خ دات دشخص شو و در ذورتو دن ی

صوورت هفتگوی ت  خ دات دردانی ت خری  دایحتاج بهباش  ت در بخش مدوزشی به صورت رتز نه دی

هتون بع  دجموع خ دات دورد در جعه بر ی هر رتهتا سعیین ش و  هوت. رقوم باش . نهایتا  در داهانه دی

جزین نیسوت بلکوه بوه دفهووم هاکنین من رتهتا به شهر قرتو در صفر در  ین هتون به دنزله ع م در جعه

 ین  هت که رتهتای دشکور جهت سأدین خ دات  تلیه دورد نیاز خانو ر در درجوه  ت   ز یو  درکوز 

 کن .  ز شهر قرتو درجزین  هتفادو دی غیر خ داسی دیگر به

در دت رتهوتا حو  قل  11رتهوتای د ر ی هوکنه بخوش، سعو  د 82شود  زبه  ین سرسیب دشاه و دی

رتهتای دابقی در  تلویت بع  بوه شوهر قورتو  23کنن . دورد،  ز خ دات شهر قرتو درجزین  هتفادو دی

رفس یوا ت   ز در کزی چون درجزین، چانگرین ت کوکنن .  ین رتهتاها در درجه  رجزین در جعه دید

 .ذیرن نظام مباد خ دات دی

رتهوتاهای  ،خو دات برخوورد ری با سوجه به دطالب فوق  لشکر ت بر  هاس ح  قل در جعه جهوت

 : ن دوجود در دت قسمت دجز  قابل دطالعه
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جعوه ر رتهتاهایی کوه حو  قل یو  دوورد د روستاهای واقع در حوزه نفوذ مستقیم: (الف

رتهوتا  ز چنوین تاوعیتی  11رتهوتای بخوش،  82جزین د رنو .  ز دیوانخ داسی دستمر به شهر قرتو در

 برخورد رن  که غالب منها در دهستان درجزین هفلی ت قع ش و  هت.

جعه خ داسی دسوتمر رتهتاهایی که هیچ در  روستاهای واقع در حوزه نفو غیر مستقیم: (ب

رتهوتای  28کننو . به درکز خ داسی دیگری در جعه دوی در  تلویت  ت  جزین ن  رن  تبه شهر قرتو در

 بخش نیز  ز چنین تاعیتی برخورد رن .

درز سقریبی دت ذرتو رتهتاهای دشکور، دشخص ش و  هت. طبق  ین نقشوه  ز  1-1در نقشه شمارو

یلوودتر ک 232کیلوودتر دربوع من در حووزو نفووذ دسوتقیم ت 110کیلودتر دربعی بخش،  112کل دساحت

  قع ش و  هت.دربع دیگر در حوزو نفوذ غیر دستقیم شهر ت

درص  در حوزو نفوذ دستقیم شوهر  82/11نفر دشتمل بر 21831 ز کل جمعیت رتهتایی بخش نیز، 

درص  نیز در حوزو نفوذ غیر دستقیم من هکونت د رن . بررهوی سور کم جمعیوت  12/28هاکن هستن  ت

نفور در کیلوودتر دربوع بوودو  82/12در حوزو نفووذ دسوتقیم شوهر،حاکی  ز من  هت که سر کم جمعیت 

دربع هواکن  نفر در هر کیلودتر 1/11ر حوزو نفوذ غیر دستقیم شهر ح تد هت.  ین در حالی  هت که د

 باشن .دی

 : خصوصیات سر کمی حوزو نفوذ دستقیم ت غیر دستقیم شهر قرتو درجزین1-1ج ت  شمارو

 جمعیت رتهتایی اسع  د رتهت (2KMدساحت ) شر 
 سر کم جمعیتی 

 ( 2KMنفر در)

 82/12 21831 11 110 ستقیمسحوزو نفوذ د

 1/11 28221 22 232 حوزو نفوذ غیر دستقیم

 11/20 80381 82 112 کل حوزو

 


