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 ارائه کلیات چارچوب پیشنهادی برای توسعه و عمران حوزه نفوذ -5-1-4

هعحی توعع ه   توجه به حوزه نفوذ شهری به همراه تحلیل موقع    مرعر هعر شعهر از ااتامعح   عر 

یعحبی فضعحیی ریتی فضحیی به مکعحنعمران جهت ارائه چحرچوبی پحیدار برای رشد   توع ه اعت. برنحمه

پردازد که بهترین   بیشترین اثر را در تد ام   نشر توعع ه بعه فضعحهحی مرعح ر   میای هععتوع ه به گون

 عحزد.د رتر داشته بحشد   در کنحر آن بخش  عی ی از منطره را نیت منتف  

دهند که اجتای آن دارای هر شهر   محد ده پیرامون    ابسته آن تشکیل عیستمی ارگحنیک را می

توان به ایرحد پویحیی گیری از نگرش عیستمی میند. بح بهرهاتنگی به یکدیگرگحهحی تنارتبحط    ابستگی

هحی شگرف علمی در هحی عیستمی که از پیشرفتهحی فرا ان رعحند. نظریهدر این نظحم ارگحنیک یحری

گیرنعد  تککیعد بسعیحری بعر علسعله قر ن اخیر   بخصوص در قرن نوزدهم   ابتدای قرن بیستم محیعه معی

هحیی که از  بی ت   عوامل آن   به  ور کلی از هسعتی بندیاند. در گذشته نیت اغلب  برهاشتهمراتب د

پذیرفته  مبتنی بر اصل علسله مراتب   بح ر به آن بوده اعت. علسله مراتبی کعه ععهر ردی  صور  می

سله مراتبی کعه کند   به موجب آن  جود را مرکب از علفیلسوف ایرانی از قول ایرانیحن بحعتحن نرل می

هعحی انعد  از نمونعهترین  بره آن انوار مررد قرار گرفتهدر پحیین آن موجودا  دنیحی اعفل   در فوقحنی

 نشحنگر قدمت این  رز تفکر در مشرق زمین اعت. 

هعح هعح   حومعههحی عیستمی نیت بر اصل علسله مراتب به عنوان نرشی که بر ر ی کلیه پدیعدهنظریه

به م نی نظحم مخصوصی )علسله مراتب(  1کید بسیحر دارند. از دیدگحه کوعتلت هیرارشیگسترده اعت  تک

  2یحبد.بندی تمرکت یحفته   به پحیین گسترش میاعت که در آن کنترل جحم  در نوک یک شحخه

                                                           
1- Hierarchy 
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هحی اصلی   فرعی( بسیحری تشکیل شده که هر یک به تب  جحیگحه هحی )ارگحناین نظحم از عحزمحن

ععطحی اععت  دارای  بد ن توجه به آنکه در چعه"   ظیفه خحصی دارند   اابته هر عحزمحن  خود  نرش

مختحری اعت   بنحبراین  احدهحی عملکردی در هر عطح از این علسعله مراتعب دارای ای از خوددرجه

د   جه هستند.  جهی از آنهح که ر  به بحالی علسله مراتب قرار دارد   نمحیشگر یک جتء از یک کعل 

 ".1ر دای از آنهح که ر  به پحیین علسله مراتب اعت   خود یک کل به شمحر میاعت   چهره

چوب منحععب ربح توجه به آنچه گفته شد  در این بخش به ارائه ت ریف عحزمحن فضحیی   ارائه چهح

. عحمحندهی حعوزه نفعوذ  تحرعر ارتبح عح    شودپرداخته میجهت عحمحندهی   نظم بخشی حوزه نفوذ 

کنعد   اهعداف حوزه نفوذ بح یکدیگر   بح شعهر را دنبعحل معی رهحی  اق  دعکونتگحه  حمل عحزنده میحنت

بحشعد. از  عرف اصلی آن رشد   توع ه یکپحرچه شهر همراه بح محیط ا راف خود  ت حدل   تعوازن معی

یعت   محعیط دیگر  عحمحندهی به دخحات آگحهحنه   ارادی برای عحزمند کعردن ر ابعط بعین انسعحن  ف حا

پردازد که کحابدی در عطو  منطره می -شود   از این دیدگحه به ارائه عحزمحن فضحیی بی ی نیت ت بیر می

اقتصحدی(  -در جهت پراکنش موز ن   مت حدل نظحم اعتررار انسحن )جم یت   جوام ( ف حایت )اجتمحعی

 نمحید.  محیط حرکت می

نظعم  احعدهحی یعک مرموععه مشعخد   هدفمنعد در  بنحبراین  عحزمحن فضحیی به م نی ترتیعب  

کحابدی بعر اب عحد مکعحنی  -بحشد. در این راعتح ر یکرد فضحییراعتحی عملکردهحی عمومی مرموعه می

یحبی  مریحس   اندازه  توزی    پراکنعدگی   علسعله ریتی توع ه به  یژه در زمینه موق یت  فحصلهبرنحمه

هحی اقتصحدی   اجتمحعی آثحر توع ه در زمینه  ب حد فضحیی   کحابدیمراتب تککید دارد. بد ن توجه به ا

 به پحیداری الزم منرر نخواهد شد.   نحمطلوبی داشته
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از ریتی توع ه ر ععتحیی اهمیعت دارد. ای توجه به ر عتح   برنحمهدر فرآیند توع ه شهری   منطره

پیوعتگی شهرهح   ر عتحهح بعه  یعژه "عت نکحتی که بر اثر مطحا ه شبکه شهرهح   ر عتحهح آشکحر شده ا

هحی قحبل کشت آبی منعح ر گونعحگون در ر عتحهحی پرجم یت اعت. به عنوان مثحل قریب به تمحم زمین

  در هر حعحل داخعل حعوزه  -کیلومتری 21کیلومتری   حداکثر  11کشور در پیرامون شهرهح در ش حع 

ععتحهحی بعترو   پرجم یعت نیعت در همعین ارا عی اند. افعت ن بعر ایعن ر  اق  شده -نفوذ مستریم شهر

 اعتررار دارند. نتیره آنکه شهرهحی ایران همواره بح د  خطر بترو مواجه هستند. 

: گسعترش تعدریری مد . شعده بعح شعهرنریعتی هحی ححصلخیت بح گسترش برنحمه: تخریب زمینمیک

. از اینعر  در تهیعه 1"نحخواعته ر عتحهحی گحهی بسیحر بترو پیرامون شهرهح   پیدایش نوعی شهرنشینی

ریعتی محعد ده ا عراف شعهر   بحید به  ور همتمحن   یکرح به برنحمهمی  هحی شهری از نوع جحم  ر 

هعح  توعع ه ر عتحهحی  اق  در آن پرداخته شود. در  اق  بح توجه به اصعل مکمعل بعودن فضعحهح   مکعحن

هحی هحی امر زی به صور  نظحمت. عکونتگحهشهری بد ن توع ه محد ده پیرامونی مفهوم نخواهد داش

ای که بعح هحی شهری   ر عتحیی که به دایل ارتبحط متنوع   گستردهکنند  به  یژه عکونتگحهبحز عمل می

 یکدیگر دارند  به شد  تحت تکثیر یکدیگرند   بهم  ابستگی   نیحز دارند.

نحعب بعرای توعع ه   عمعران حعوزه در نهحیت بح عنحیت به آنچه گفته شد  جهت ارائه چحرچوب م

بندی عبحر  اعت بندی فضحیی ااتامی اعت. عطح  ارائه عطحکحابدی -نفوذ شهر   نیل به انتظحم فضحیی

هعحی کمعی   احعدهح را در ععطو  مشعحبه هحی یک عحزمحن که بر حسب تفکیعک مریعحساز ت یین الیه

ند کعه اخعت ف ععطو   اخعت ف کیفعی   شعوای انتخحب میهحی کمی به گونهعحزمحندهی کند. دامنه

تواند به صعور  ر ابعط منسعرم از کوچعک بعه بعترو   نظعم بندی میعملکردهح را بیحن نمحید. عطح
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گعردد   بعه علسله مراتبی بحشد. مریحعی که حد رشد یعک کعحنون اععت در ععحزمحن فضعحیی م عین معی

 شود.   عطح عحزمحنی آن خوانده میطاص

شنحععی  زار  هعحی کحابعدی  از ر ش در تد ین شبکه عکونتگحهی در  ر  در کشور مح م موالً

که در عحل  "هحی ر عتحییعحمحندهی فضحهح   عکونتگحه" هحی موعوم بهجهحد عحزندگی  قت در  ر 

هعح  به تصویب شورای عحای شهرعحزی   م محری نیت رععیده  پیعر ی شعده اععت. در ایعن  عر  1623

ی ر عتح  گذشته از ر عتحهحی منفرد به صعور  حعوزه  مرموععه   منظومعه رعحنم موالً شبکه خدمح 

 1عحزمحن یحفته   عپس به شبکه شهری متصل شده اعت.

 تعریف الگوی تقسیمات کالبدی پیشنهادی:

همحنگونه که پیشتر در مطحا ح  حوزه نفوذ بررعی شد  در منطره پیرامون شهر قر ه درجتین بح در 

نه مؤثر در شنحعحیی حوزه نفوذ )ترسیمح  کشوری  عوامل جغرافیحیی مؤثر بر گحنظر گرفتن عوامل شش

ارتبحط   مراج ح  عحکنین  مراکت عمده خدمحتی موجود در منطره مورد مطحا ه  شبکه ارتبح ی موجود 

ر ععتحهحی  اقع  در حعوزه نفعوذ مسعتریم   غیعر   در منطره   ااگوی مراج ح  خدمحتی عحکنین منطره(

 گردیدند: شنحعحییشهر به شر  زیر  مستریم این

ااف( ر عتحهحی  اق  در حوزه نفوذ مستریم: ر عتحهحیی که حداقل یک معورد مراج عه مسعتمر بعه 

برخوردارنعد کعه  یر عتح از چنعین   ع  23ر عتحی بخش قر ه   63شهر قر ه درجتین دارند. از میحن 

 .اندعمده آنهح در دهستحن درجتین عفلی  اق  شده
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حهحی  اق  در حوزه نفوذ غیرمستریم: ر عتحهحیی که هیچ مراج ه خدمحتی مستمر به شعهر ب( ر عت

ر ععتحی دیگعر  16کننعد. قر ه درجتین ندارد   در ا اویت ا ل به مرکت خدمحتی دیگعری مراج عه معی

 بخش قر ه نیت از چنین    یتی برخوردارند.

 133آن در حعوزه نفعوذ مسعتریم   کیلعومتر  221کیلومتر مسححت این بخش   253همچنین از کل 

 63/53اند. امح از کعل جم یعت ععحکن در ایعن بخعش  کیلومتر آن در حوزه نفوذ غیرمستریم قرار گرفته

درصد آن در حوزه نفوذ غیرمستریم شهر قر ه درجتین عکونت  31/16درصد در حوزه نفوذ مستریم   

 دارند.

هحی فرادعت بندی پیشنهحدی  ر رائه نتحیج عطحهح   نتحیج فوق  در این بخش به ادر کنحر بررعی

این شهر شحمل  ر  ععحمحندهی فضعحهح   مراکعت ر ععتحیی اععتحن همعدان    عر  ععحمحندهی فضعحهح   

 .شودنیت پرداخته می هحی ر عتحیی بخش قر ه درجتینعکونتگحه

 های روستایی بخش قروه درجزین:طرح ساماندهی فضاها و سکونتگاه

بح مرکتیت شهر قر ه درجتین م رفی ل بخش قر ه درجتین به عنوان یک منظومه در این  ر   ک

هحی ر ععتحیی شعحهنررین   کعرفس   شده اعت که از عه مرموعه ر عتحیی قر ه درجتین   مرموعه

هشت حوزه ر عتحیی کرفس  عین آبحد  عنررآبحد  شوند  عوزن  عمحن  عحیحن  پشترین   پیرامون قر ه 

 تشکیل شده اعت.

 طرح ساماندهی فضاها و مراکز روستایی استان همدان:

در این  ر   منظومه قر ه درجتین در خرده نححیه رزن قرار گرفته   از عه مرموعه پیرامونی قر ه 

  چعحنگرین  درجتین  چحنگرین   کرفس   از نه حوزه پشترین  پیرامونی قر ه درجتین  عحیحن  عمعحن

 بحد   کرفس تشکیل شده اعت. آعنررآبحد  عوزن  عین
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مکخذ :  ر  عحمحندهی فضحهح   مراکت ر عتحیی اعتحن همدان ) مهندعین مشح ر هحمون 1 (
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عین آبحد
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عطح بندی فضحهح   مراکت ر عتحیی بر اعحس  ر  عحمحندهی فضحهح   عکونتگحههحی ر عتحیی اعتحن همدان جد ل شمحره 451-1: 
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بندی ر عتحهحی  اق  در حوزه نفوذ مستریم   غیرمستریم در این  عر   بعح در نظعر برای ارائه عطح

بنعدی هحی فرادعت تهیه شده  در این گتارش از ععطحگرفتن موارد ذکرشده   بح توجه به مریحس  ر 

هحی ر عتحیی بخش قر ه درجتین به دایل مریعحس خردتعر هح   عکونتگحهپیشنهحدی  ر  عحمحندهی فضح

   انرحم مطحا ح    ارائه پیشنهحدا  آن در عطح بخش اعتفحده خواهد شد.

 بندی پیشنهادی:تعریف الگوی سطح

 روستا  :سطح اول تقسیمات پیشنهادی -

هح کعه نهحیتعحً تصحدی عکونتگحهبح توجه به انواع ر عتحهحی موجود در حوزه نفوذ   نظر به اهمیت اق

بنعدی   فعحرا از انعدازه رعد ت ریف ر ععتح بعه عنعوان مبعدح ععطحدر تواید ملی نرش دارند  به نظر می

 جم یتی آن به شر  زیر بحشد:

هر منطره به د ر از هر عنوان   اعمی اعم از مترعه  مکحن  ده  آبحدی  قریه  دهکده   یح هعر اععم 

شعود. مدا م داشته   خحرج از محد ده شهر  اق  شده بحشد  ر عتح نحمیده می دیگر که جم یت عحکن  

مغعحیرتی بعح  -اعم از کشح رزی  دامداری  بحغداری  صن ت  خدمح    جت اینهعح -اشتغحل به هر ف حایتی

 .شودب تکیلف محندن برخی از نرحط دارای عکنه  ح ندارد   نبحید به عنوان عحملی موجبت ریف ر عت

 حوزه :دوم تقسیمات پیشنهادی سطح -

اجتمحعی از چند آبحدی همروار   مرتبط در قلمر  جغرافیحیی همگن بح عملکردهحی بحانسبه همسحن 

بحشد. م معوالً در ت یعین هتار نفر می 5شود که جم یت آن نیت تح بح یک کحنون جم یتی برتر را شحمل می

هعح انتخعحب شعوند  طبر بر عطو  اداری دهسعتحنهح منهحی ر عتحیی ع ی بر آن اعت که محد دهحوزه
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هحی ر عتحیی فراتر از هحی حوزههحی مختلف به نحچحر محد دهایکن در ب ضی موارد به دایل محد دیت

 شوند.عطح دهستحن یح کوچکتر از آن ت یین می

 

 مجموعه :سطح سوم تقسیمات پیشنهادی -

که به دالیلی به هم پیوعته یح  ابسته هستند مرموعه ر عتحیی  ترم ی از چند حوزه ر عتحیی اعت 

هعحی ر ععتحیی انعد. در ت یعین مرموععه  حوزه نفوذ کنونی یح آتی مرکت برتر ر عتحیی را تشعکیل داده

هح به مرکعت مرموععه  شعرایط اجتمعحعی   هحی جم یتی  ش حع دعترعی آبحدیم یحرهحیی از قبیل آعتحنه

هعحی ارتبعح ی     ع یت ترسعیمح  عیحععی   اداری دخیعل هفرهنگی  شرایط  بی ی  نعوع   نحعوه را

 بحشد.هتار نفر می 12هستند. حداکثر جم یت مرموعه ر عتحیی 

 چهارم تقسیمات پیشنهادی: منظومهسطح  -

تعرین قلمعر  جغرافیعحیی بعرای عملکعرد گیعرد.  ععی از ترم  چند مرموععه ر ععتحیی شعکل معی

ی اعت کعه بعح مرکتیعت حعداقل یعک کعحنون شعهری یعح یکپحرچه   پوشش خدمحتی در محیط ر عتحی

 ر عتحیی بترو شکل گرفته اعت.

هعحی ر ععتحیی بخعش نهحیتحً بح توجه به مطحا ح  انرحم شده در  ر  عحمحندهی فضحهح   ععکونتگحه

قر ه درجتین   نیت مطحا ح  میدانی انرحم شده توعط مشح ر   انسرحم مراج عح  خعدمحتی ر ععتحهح در 

ریتی حعوزه نفعوذ مع ک هر  علسله مراتب عکونتگحهی پیشنهحدی  ر  مذکور در برنحمهحوزه نفوذ ش

 گیرد.عمل قرار می
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 های روستایی حوزه:توسعه نواحی روستایی و ایجاد تحرک در سکونتگاه هاییافتراه

تککید بر توع ه کشح رزی به خصوص کشت آبی از  ریر اعتفحده از ارا عی مسعت د موجعود    -

 هحی جحری منطره.لوگیری از هدر رفتن آبج

مندی از انواع خدمح  که این امر به نوبه خود منرر به بعحال رفعتن ایرحد تسهی   الزم برای بهره -

هحی نحخواعته به شهر   ر عتحهحی دیگر را کعحهش داده عطح عواد   بهداشت عمومی شده   مهحجر 

 کحهد.  پحیین به ر عتحهحی بترگتر   شهرهح می  از مراج ح  مت دد برای دریحفت خدمح  عطو

هحی بهداشتی  درمحنی تکمین خدمح  اجتمحعی اعحعی برای شهر که در این رابطه تغذیه  مراقبت -

   آموزشی از اهمیت برخوردارند که تثبیت جم یت ر عتحیی را نیت به دنبحل خواهد داشت.

اقتصحد ر ععتحیی بعه اشعکحل مختلعف محننعد ایرعحد متنوع عحختن اقتصحد ر عتحیی  ایرحد تنوع در  -

صنحی  دعتی   صنحی  عبک ر عتحیی که جهت تکمیل امکحنح  اشعتغحل در کشعح رزی شعده   ععرمحیه 

  لبد.اندکی را نیت می

 بحشد:فضحیی برای بخش قر ه درجتین بدین شر  می -هحی بخش کحابدیعیحعت

 ی   شهری.هحی توع ه   هدایت کحابدی ر عتحیتهیه  ر  -

 بهبود شبکه آب آشحمیدنی   فح  ب ر عتحهح. -

 هحی شهری   ر عتحیی.آ ری   دف  زبحاههحی جم بهبود ر ش -

 افتایش عطح فضحهحی عبت   تفریحی. -

 توع ه   ترهیت امکحنح    خدمح  زیربنحیی ر عتح بر اعحس  وابط مصوب. -

 تاه.افتایش  ریب ایمنی ر عتحهح در برابر عیل   زا -
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 هحی حمل کحال   مواد م دنی.هحی اصلی   ترویت پحیحنهبهبود   ترویت شبکه راه -

از آب آشععحمیدنی  ارتبععحط مخععحبراتی  راه  نفععر عععحکن 211بععحالی  هععحی دارایآبععحدی  ریبهععره -

 ر عتحیی منحعب   خحنه بهداشت.

 ا اویت دادن به بهسحزی ر عتحهحی دارای جم یت. -

 رعحنی ر عتحهحی پراکنده.عحمحندهی خدمح  -

 هحی ر عتحیی(.هح   حوزهرعحنی )مرموعهترویت مراکت خدمح  -

 ترویت نظحم مهندعی ر عتحهح   ارترحء کیفیت عحخت   عحزهح. -

 گردند:کحابدی بدین شر  ارائه می-هحی فضحییهح    ر برنحمه

 هحکونتگحه راحی شبکه دعترعی   علسله مراتب آن بح توجه به توزی  فضحیی ع

هحی پیشنهحدی در هح   ف حایتهحی محیطی   کحربریدر  راحی شبکه دعترعی بح توجه به قحبلیت -

هحی بین اعتحنی مدنظر  ر  عحمحندهی ا اویت خر ج از انت ای ارتبح ی   اتصحل بخش شمحای به شبکه

 هحی زیر پیشنهحد شده اعت:اعت که بر این اعحس پر ژه

 هحی شوعه در کلیه ر عتحهحی منطره تح افر  ر .آعفحات نمودن راه 

 کرفس   ر عتحی گتل دره در اععتحن مرکعتی   اتصعحل  -هحی بین شحهنررینتوع ه شبکه راه

 د  منطره بح همدیگر.

 عحزی راه بین م دن آهک تح عه راه عح ه.توع ه   ایمنی 

 آ ج. -احداث راه بین ر عتحیی حکحن تح راه چهحرخطه رزن 

 از داخل ر عتحهحی جنوبی به ععوی ر ععتحهحی شعمحای   از آن فیک کحرخحنه عیمحن انترحل ترا

  ریر به خحرج محد ده مورد مطحا ه.
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  ایرحد پحرکینگ  یژه )به همراه تکعیسعح  الزم بعرای ت میعرا (  ععحیل حمعل   نرعل ععنگین

 کحرخحنه عیمحن در محد ده کحرخحنه.

 دی بخعش )کعرفس  کعحج   درجعتین(   ر هحی کوچک در ر عتحهحی مبحدیایرحد ت میرگحه

 ای.برای  عحیل حمل   نرل جحده

هعحی زیعر بندی فضعحیی پعر ژهبرای ترهیت مراکت   فضحهحی ر عتحیی منطره بح توجه به نتحیج عطح

 گردد:برای ر عتحهحی بخش پیشنهحد می

 . گحزرعحنی به کلیه ر عتحهحی بخش تح افر  ر 

  هح( در منح ر شمحای   ا عراف ظرفیت شبکه ترانستوع ه زیرعحخت شبکه برق )افتایش

 هح)کرفس  شحهنررین    عمر(.موعه  مراکت مر درجتین شهر قر ه

 هحی آبرعحنی   بهبود شبکه آب آشحمیدنی کلیه ر عتحهحی بخش.پر ژه 

 هحی فح  ب ر عتحیی برای ر عتحهحی دارای بیش از صد خحنوار.پر ژه 

 ن آبحد  درجتین  عمحن   عنررآبحد.احداث دبیرعتحن در ر عتحهحی عی 

 .احداث شرکت ت ح نی در ر عتحی نیر 

   حکین.تاحداث خحنه بهداشت در ر عتحی جح رعرین  مترعه صحرم 

 .احداث بحنک در ر عتحی کرفس 

 .احداث پمپ بنتین در ر عتحی کرفس 

 .احداث مرموعه  رزشی در ر عتحهحی شحهنررین   کرفس 

 شحهنررین   کرفس. احداث کتحبخحنه در ر عتحهحی 
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هعحی مت عددی دهعد کعه آنهعح از ر شبررعی ترحرب برخی از کشورهحی در ححل توع ه نشحن می

همچون بکحرگیری کشح رزی کحربر بح اععتفحده از نیعر ی انسعحنی در زمنیعه ایرعحد تسعهی   اجتمعحعی 

توانعد بعرای هعح معی. همکحری در این پعر ژهاندکردههمچون محل مدرعه   عحختمحن درمحنگحه اعتفحده 

کشح رزان   عحیر کحرگران ر عتحیی اشتغحل   درآمد بیشتری به همراه داشته بحشد. همچنین بعح ایرعحد   

توع ه صنحی  عبک  از نیر ی خودیحری محلی جهت ایرعحد اشعتغحل ر ععتحیی   از بعین بعردن بیکعحری 

هعحیی کند   اعتفحده از چنین ر شمیشود. این عوامل زمینه محلی توع ه ر عتحیی را فراهم اعتفحده می

 تواند منحب  قحبل توجهی را برای ت داد زیحدی از ر عتحییحن به همراه داشته بحشد.می

 


