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 بررسی حوزه نفوذ شهر همدان بر اساس مدل 

 و تاثیر متقابل تئوری نقطه جدایی

1محمد رحمانی
 

 ، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایراناستادیار گروه شهرسازی

 60/69/1931صدور پذیرش: تاریخ 60/11/1930تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده

تاثیر بسزایی دارد. وسعت حوزه نفوذ یک شهر نیز با تعداد و نقش و میزان آن ، حوزه نفوذ به عنوان عامل تعیین کننده نقش شهر

دف پژوهش حاضر از نظر هنقش های متعدد داشته باشد به همان نسبت حوزه نفوذ وسیع تری می یابد.  یعنی هرچه شهر، رابطه دارد

و مشاهدات  ای هتحلیلی است. روش گردآوری اطالعات شامل روشهای کتابخان -از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام توصیفی

از مدل تئوری نقطه جدایی و تئوری تاثیر متقابل ، شدبا میدر این مقاله که هدف آن بررسی حوزه نفوذ شهر همدان  میدانی است.

های حوزه نفوذ شهرها و مشخص نمودن حوزه مجموعه شهری همدان  ر راستای شناسایی شاخصاستفاده شده است. از این مدل د

شهر همدان در نظر گرفته شده و اطالعات  72نیم. بدین منظور ک میدر جهت تایید یا عدم تایید این حوزه از لحاظ بصری استفاده 

 53 -53ت آمده حاکی از آن است که در سال های بدست آمده است. نتایج بدس ای همورد نیاز بر اساس سرشماری های دور

نهاوند و مالیر دارای حوزه نفوذ برابر و در سال های  33مالیر و تویسرکان باالترین حوزه نفوذ و در سال ، شهرستان های نهاوند

چنین با توجه به مطالعات نهاوند و تویسرکان داراری باالترین حوزه نفوذ در بین شهرستان های استان را داراست. هم ،مالیر 53-53

 میزان حوزه نفوذ نیز افزایش پیدا خواهد کرد. ، ندک میصورت گرفته مشخص گردید هر چقدر جمعیت و مسافت افزایش پیدا 
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 Mohammadrahmani1@gmail.com)نویسنده مسئول(  -1



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  314

 مقدمه

هميشه مسائل بنيادی و جنبی زیادی با خود ایران روستا در شهرنشينی  اهميت حوزه نفوذ و برقراری روابط شهر و

حوزه نفوذ یک شهر دارای یک حد کامال مشخص و قطعی نيست بلکه به صورت طيفی از شدت همراه داشته است. 

. شود می گردد. هرچه از شهر مرکزی دورتر شویم شدت این روابط کمتر روابط بين شهر و نقاط اطراف آن مطرح می

های جدا  ی یک شهر ممکن است به صورت لکه در مواقعی بسته به شرایط جغرافيایی و ارتباطات و عملکرد حوزه

ملکردی را با شهر اصلی عاطراف شهر است که بيشتر ارتباط  های نفوذ محدوده از یکدیگر ظاهر شود. حوزه

، خرید و فروش، درمانگاه، شهری )مدرسههای واقع در آن برای برخورداری از خدمات  داراست. یا ساکنين آبادی

، ی نفوذ را نقش شهر شند. وسعت و شعاع عملکرد حوزهبا میو...( به طور روزمره ناچار به مراجعه به شهر اصلی 

نظير ناهمواری یا عوارض طبيعی و سرانجام سهولت ، عوامل جغرافيایی، مرتبه شهر در نظام سلسله مراتبی شهر

ی نفوذ یک شهر موثر است.  نزدیکترین شهر بعدی نيز در تعيين حوزه ی هعالوه بر این فاصلند. ک میدسترسی تعيين 

اقتصادی و سياسی یک شهر در ، فرهنگی، نفوذ نمایانگر ميدان تاثير و نفوذ خدمات اجتماعی ی هح حوزاصطال

نفوذ با افزایش فاصله شهرهای کوچک مجاور آن است. طبيعی است که این ميدان ، بخش ها، ها شهرک، شهر، روستا

 ی نفوذ یک شهرها هود. در تعيين حوزر میردد و تا رسيدن به مرز یک شهر هم ارز دیگر تقریبا از بين گ میتعدیل 

 ارائه-2، عرضه کاالهای شهری وتدارک مصنوعات ساخته شده در شهر-1 کمک گرفت: توان از عوامل زیر می

ائه سرویس های ار-4، شهر در متمرکز اداری و سياسی دماتخ-9 ،خدمات درمانی و بهداشتی مستقر در شهر

 .شبکه ارتباطی و امکانات حمل و نقل مسافری و کاالیی-0، خدماتی و تعميراتی موجود در شهر

 و اداری –نقليه روزبه روز از مرزهای سياسی  یلماشينی شدن و سایر وسا، ی ارتباطات شایان ذکر است که با توسعه

ی شهری را با مرزهای جغرافيایی معين کرد. شهرها ها هحوز وانت مین و ودش می کاسته شهری فوذن یها هحوز تعيين

ی نفوذ عام ها هی نفوذ مستقيم متوسط و ضعيف هستند. حوزها هی نفوذعام و خاص و یا حوزها هعمدتا دارای حوز

ملکردی متفاوت شهری با شهرهای دیگر باشد ممکن است به تناسب و شدت و ضعف ع طیک شهر که در ارتبا

تحت تاثير شهرهای دیگر قرار گيرد. اما حوزه نفوذ خاص بيشتر در شعاع نزدیک قرار دارد و مناسبات روزمره و 

نفوذ و  ی هاصطالح حوز، همان شهر انجام گيرد. در تجربه شهرسازی ایران درعمدتا ، نيازهای متقابل جاری

امع وزارت مسکن و شهر سازی و مهندسين مشاور منعقد طی قراردادهای طرح های ج که ضرورت بررسی آن

 .گرفت رواج و شکل شصت ی هده در شد می

 مبانی نظری

 منطقه شهری

اجتماعی سعی کرده اند به نحوی -ریزان شهری با استفاده از مفاهيم منطقه کاربردی و مناطق مختلف اقتصادی برنامه

ی منطقه شهری را به وسيله تحليل ها هشش کرد که محدودکو "دیکينسون"منطقه شهری را توصيف و تعيين کنند.

های روزانه برای  از اطالعات مربوط به مبدا و مقصد وتعداد اتوبوس "گرین"گسترده توزیع روزنامه تعيين کند. 
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پاتریک "ناحيه توسط  - تعيين محدوده حوزه نفوذ شهر بهره گرفت.در واقع ابداع اصطالح منطقه شهری یا شهر

 .(Chorley, Hagget, 1997:52)ت پذیرفتصور "گدس

روشهای قياسی را دراین مورد بکار گرفتند و بررسی های خود را بر تحليل روابط سلسله  "لوش"و  "کریستال"

يرد و گ میمراتب واحدهای جمعيتی متمرکز کرده اند. تعریف عام منطقه شهری اغلب چندین مکان شهری را در بر 

شهری  ی هوان گفت منطقت می. (Geurs, Ritsema, 2001:87)رزهای سياسی استتجسم عينی بدون توجه به م

از شهرهای بزرگ و کوچک که در یک محدوده جغرافيایی با محدوده سياسی و اداری معين  ای هعبارتست از منظوم

کان شهر آن استقرار یافته باشند و یا منطقه شهری مرکب از تعدادی شهر است که بزرگترین شهر آن مادر شهر یا م

 (.91: 1911، )عابدینیودش میمنطقه ناميده 

 مفهوم حوزه نفوذ

 یا ساکنين آبادی، اطراف شهر است که بيشترین ارتباط عملکردی را با شهر اصلی داراست ای از محدوده حوزه نفوذ

طور روزمره  به (خرید و فروش و غيره، بيمارستان، مدرسه)های واقع در آن برای برخورداری از خدمات شهــری 

 .(90: 1932، سناجردی، )پاپلی ناچار به مراجعه به شهر اصلی می باشند

اقتصادی و سياسی یک شهر در ، فرهنگی، ميدان تاثير و نفوذ خدمات اجتماعی، اصطالح حوزه نفوذ نمایانگر 

ميدان نفوذ با  ن است . طبيعی است که اینآکوچک مجاور  های شهر، ها بخش، شهرک ها، شهر –روستا ، روستاها

 .  (403 :1910، )فریداز بين می رود“ افزایش فاصله تعدیل می گردد و تا رسيدن به مرز یک شهر هم ارز تقریبا

 پسکرانه 

بکار می رود . برخی از جفرافيدانان معتقدند این اصطالح را باید برای  1هينترلند اصطالح پسکرانه به جای واژه

 اجتماعی –های اقتصادی  طالح پسکرانه یک مفهوم جغرافيایی است و با مرزبندیر برد . اصبه کاشهرهای بندری 

 پسکرانه مانند و آنهاست کشش یا نفوذ حوزه از اعم شهر اطراف نواحی پسکرانه از مراد.  شود نمی مشخص

 (.16: 1019، )رضوانیه ارتباطی آنپسکران یا شهر یک روستایی

 حوزه کشش

چه ، است که با شدت و ضعف نقش شهر و حجم تقاضا زه برد کاالها و خدماتدر واقع حوزه کشش شعاع و حو

محصوالت  عمده فروشی، بازار دام، گردد. بازارهای هفتگی برای مصرف در حوزه شهرها یا مناطق دیگرتعيين می

 .(10: 1930، )زبردستحوزه کشش نقش موثری دارند توليدات صنایع دستی و تبدیلی در تعيين شعاع

 خاص نفوذ حوزه –فوذ عام حوزه ن

 .دارای حوزه نفوذ عام و خاص هستند“ شهرها عمدتا

حوزه نفوذ عام یک شهر که در ارتباط با شهرهای دیگر می باشد و ممکن است به تناسب و شدت ضعف 

 عملکردهای متفاوت شهری تحت تاثير شهرهای دیگر قرار گيرد .
                                                                                                                                                               
1 hinterland 
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با همان “ و نيازهای متقابل جاری را عمدتا و مناسبات روزمره نزدیک قرار دارد حوزه نفوذ خاص بيشتر در شعاع

 (.196: 1939، )امچکی شهرانجام می دهد

بلکه به صورت طيفی از شدت روابط بين شهر ، مشخص و قطعی نيست“ حوزه نفوذ یک شهر دارای یک حد کامال

، )فریدین روابط کمتر می شودو نقاط اطراف ان مطرح می گردد . هر چه از شهر مرکزی دورتر می شویم شدت ا

ارتباطات و عملکرد حوزه یک شهر ممکن است به صورت ، در مواقعی بسته به شرایط جغرافيایی(. 09: 1910

 :عوامل موثر در وسعت و شعاع عملکرد حوزه نفوذ ی جدا از یکدیگر ظاهر شودها هلک

 نقش شهر  -1

 شهری مرتبه شهر در نظام سلسله مراتب -2

 نظير ناهمواری یا دیگر عوارض طبيعی  ؛رافياییعوامل جغ -9

 سهولت دسترسی  -4

 ,Fortney) عالوه بر این عوامل اصلی فاصله نزدیکترین شهر بعدی نيز در تعيين حوزه نفوذ یک شهر موثر است

Warren, 2000:99.) 

 ها روش تحليل جریان

 آن جمعيتی پيرامون جمعيتی و نقاط ای موجود بين یک مرکزه جهت و شدت جریان، ها در روش تحليل جریان

دور شدن از مرکز از شدتش کاسته و  ی نفوذ است.هر جریان باها همنطقه کاربردی با حوز نفوذ کننده حدود و تعيين

، گرفتن این ویژگیر. با در نظ(Guagliardo,2004:151) ودش میافزوده  شدتش بر شدن به مرکز دیگر با نزدیک

سد. جریان ها از ر میداقل خود حیک مرکز جمعيتی جایی است که شدت جریان به  محدوده یا مرز حوزه نفوذ

. که برحسب (Mahdavi, 1987:37 )شندبا میانواع مختلف اند ولی اغلب در برگيرنده فعاليت های اقتصادی متنوعی 

و آمد روزانه به محل  مانند خرید روزانه یا رفت) کاال یا راه آهن( و یا برحسب هدف، مسافر، گونه )مانند ترافيک

روزنامه( داشته باشند. ، تلفن، ود. جریانها ممکن است ماهيتی اجتماعی و خدماتی )مانند تلگرافش می بندی کار( طبقه

بدین ترتيب جریانهای اطالعاتی و ارتباطی شاخص مناسبی برای نشان دادن فعاليت و تاثيرات متقابل واحدهای 

. فرضا براساس برنامه و فراوانی رفت و آمد اتوبوس از یک مرکز به (26: 1939 ،)زبردستمی آیند جمعيتی به شمار

وان نمودار جریان های رفت و آمد منطقه را ترسيم کرد و براساس آن حوزه نفوذ کاربردی مراکز ت می، نقاط اطراف

آب و هوای ، اتموانع طبيعی مانند ارتفاع، شهری یا منطقه کاربردی را مشخص نمود. در روش تحليل جریانها

 . (126: 1932، فنی)واند کوچکتر نمایدت میی نفوذ را ها همحدوده حوز، سطحی

 روش تحقیق

تحليلی است. روش گردآوری  -پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش انجام توصيفی

وذ شهری از تئوری نقطه برای محاسبه حوزه نف و مشاهدات ميدانی است. ای هاطالعات شامل روشهای کتابخان

جدایی و تئوری تاثير متقابل استفاده می نمایيم. از این مدل در راستای شناسایی شاخص های حوزه نفوذ شهر ها 

نيم. در ابتدا به بررسی و شناسایی حوزه نفوذ شهر همدان در مقاطع زمانی مختلف پرداخته و حوزه نفوذ ک میاستفاده 
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نيم و سپس حوزه نفوذ هر شهرستان را با شهرهای ک میی پيرامونش را بررسی خاص شهر همدان نسبت به شهرها

 پيرامون خود مورد بررسی قرار می دهيم.

در این پژوهش نمونه آماری شامل شهر همدان و تمام شهرستان های استان همدان و شهرهای هریک از این 

 دازیم.شد. که به تفکيک به بررسی هریک از آنها می پربا میشهرستان ها 

 محدوده مورد مطالعه

 و درجه 90 تا دقيقه 03 و درجه 99 بين ایران غرب در، مربع کيلومتر 13439 مساحت به ای گستره در همدان استان

 قرارگرفته گرینویچ النهار نصف از شرقی طول دقيقه 90 و درجه 43 تا دقيقه 94 و درجه 41 و شمالی عرض دقيقه 43

 ازغرب و مرکزی استان به ازشرق، لرستان استان به جنوب از، قزوین و زنجان های استان به شمال از استان این. است

 (.11:1931، رضایی همدانی)محدوداست کردستان استان از قسمتی و کرمانشاه استان به

 این .دشبا می بهار و  رزن، آباد اسد، آهنگ کبودر، تویسرکان، نهاوند، رمالی، همدان شهرستان هشت دارای استان این

 رادر مختلفی های قوميت و ها گویش، همجوار استانهای با تالقی محل و جغرافيایی خاص موقعيت به توجه با استان

 .شندبا می ها لک و لرها، کردها، ها آذری آنها جمله از است داده جای خود

 
 : موقعیت شهر همدان1شکل

 ی تحقیقها هیافت

 تئوری نقطه جدایی

اسبه حوزه نفوذ شهری و همچنين به دست آوردن نقطه شکست بازار )مرز نظری ميان دو به منظور بررسی و مح

 1343شد در سال با مینقطه بازار( از مدل جاذبه کانورس استفاده می نمایيم. این مدل که در بر گيرنده قانون ریلی 

 نظری یک مرز تعييين کننده)نقطه جدایی یا نقطه شکست  مورد استفاده قرار گرفته است و در جهت پيش بينی یک

این تئوری اولين تغيير و تعدیل در تئوری تاثير متقابل است . این مدل سعی  ود(ش میبين دو نقطه بازار استفاده 

 (.146: 1930، موسوی –تجاری بين دو شهر را از هم مشخص و جدا کند )حکمت نيا  و مرز منطقه ند خطک می

 :رددگ یمساختار کلی مدل به صورت زیر بيان 

       :در این فرمول
   

  √
  

  

    

Db   برابر است با نقطه جدایی یا شکست بين شهر =A  بر حسب کيلومتر از شهرB )حوزه نفوذ شهر کوچکتر( 
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Dab  برابر است با مسافت ميان شهر =A   تا شهرB 

Pa  برابر است با جمعيت شهر =A ) )جمعيت شهر بزرگتر 

Da  شهر بزرگتر )حوزه نفوذ واقعی(= حوزه نفوذ 

Pb  برابر است با جمعيت شهر =b )جمعيت شهر کوچکتر( 

 تئوری تاثير متقابل 

تئوری تاثير متقابل که از فرمول جاذبه نيوتن گرفته شده است سعی دارد که روابط اقتصادی بين دو مرکز را مشخص 

کمترین تاثير را ، ثير را دارد . در حالی که فاصله بيشترنماید . در این تئوری فزونی جمعيت بين دو مرکز بيشترین تا

 دارد . 

به طوری که رابطه اقتصادی بين دو مرکز با اندازه جمعيت نسبت مستقيم و با فاصله بين آن دو مرکز رابطه معکوس 

 (. 193: 1930، موسوی، است)حکمت نيا را دارد.ساختار کلی مدل به شرح زیر

i 
    

 
 

I متقابل = تاثير 

P1 جمعيت شهر اول= 

P2 جمعيت شهر دوم = 

D فاصله بين دو مرکز = 

 ها هتجزیه و تحلیل یافت

 بررسی نقطه شکست شهر همدان با نقاط شهری پيرامون بر اساس تئوری نقطه جدایی

ذ شهر شد و مقایسه و به دست آوردن حوزه نفوبا میاستفاده از این مدل در راستای شناسایی حوزه نفوذ شهر ها 

همدان در استان و مشخص نمودن حوزه مجموعه شهری همدان و کالن شهری در جهت تایيد ویا عدم تایيد این 

 حوزه از لحاظ بصری که آیا این حوزه در خور ناميدن شهر همدان به عنوان کالن شهر را دارد و یا خير؟

مختلف می پردازیم و به بررسی حوزه نفوذ  در ابتدا به بررسی و شناسایی حوزه نفوذ شهر همدان در مقاطع زمانی

شد در بر با میکه در این مقطع قابل توجه  ای هخاص شهر همدان نسبت به شهر های پيرامون می پردازیم . نکت

گيرنده این موضوع است که در مقاطع زمانی مختلف شهر ها از نظر تعداد آنها دچار تغيير و افزایش یا کاهش 

قق بررسی شهر همدان با آخرین آمار تعداد شهر ها در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ردند .اما برای محگ می

ی مختلف ها هدر دور موضوع مورد نظر بررسی تغييرات حوزه نفوذ شهر همدان شد. در این جابا می 1930سال 

 شد .با می

 1990شد در سال با میشهر  21ن بر اساس فرمول به محاسبه حوزه نفوذ شهر همدان و شهرهای پيرامون که تعداد آنا

 می پردازیم .
   

  √
  
  

    

 ی مختلف سرشماری می پردازیم.ها هدرابتدابه بررسی حوزه نفوذ شهرهمدان با شهر های استان در دور
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 1331لسا : بررسی حوزه نفوذ شهر ها ی استان نسبت به شهر همدان و بالعکس بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

در جدول فوق به بررسی و شناسایی نقطه شکست و یا به عبارتی دیگر حوزه نفوذ شهر ها نسبت به همدان در سال 

م . که مقادیر به دست آمده با فاصله رابطه مستقيم و با جذر تقسيم جمعيتها به عالوه عدد یک ای هپرداخت 1990

 نسبت معکوس دارند.
 1331سال حوزه نفوذ شهرهای استان نسبت به شهر همدان و بالعکس بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن : بررسی2جدول 

 Pi/pj   Pi/pj 1+  Pi/pj (km)Dij (km)Db (km)Da جمعيت نام شهر ردیف

 - -  - 1 1 1 99909 همدان 1

 59 27 86 3 2 4.73 21105 مالیر 2

 69 31 100 3 2 4.76 20972 نهاوند 9

 70 23 93 4 3 8.82 11323 تویسرکان 4

 15 4 19 4 3 10.39 9615 بهار 0

 20 5 25 5 4 18.27 5468 اللجين 0

 82 19 101 5 4 18.62 5367 سرکان 1

 42 10 52 5 4 19.25 5190 اسداباد 3

 23 5 28 6 5 20.62 4846 صالح اباد 3

 51 11 62 6 5 20.68 4832 کبودر اهنگ 16

 76 15 91 6 5 26.28 3801 قروه درجزین 11

 3 1 4 6 5 26.33 3795 جورقان 12

 51 10 61 6 5 26.36 3790 فامنين 19

 8 1 7 6 5 29.44 3394 مریانج 14

 47 8 55 7 6 32.9 3037 ازندریان 10

 114 20 134 7 6 32.93 3034 سامن 10

 82 14 96 7 6 34.38 2906 دمق 11

 128 22 150 7 6 35.61 2806 گيان 13

 111 14 125 9 8 66.61 1500 برزول 13

 76 9 85 9 8 70.71 1413 رزن 26

 50 5 55 10 9 85.39 1170 جوکار 21

 91 9 100 11 10 101.64 983 فرسنج 22

 92 8 100 13 12 133.21 750 زنگنه 29

 49 4 53 13 12 145.22 688 قهاوند 24

 70 5 75 14 13 180.99 552 شيرین سو 20

 130 4 134 32 31 933.73 107 فيروزان 20

 73 2 75 38 37 1387.63 12 گل تپه 21

 Pi/Pj  Pi/Pj 1+  Pi/pj (km)Dij (km)Db (km)Da جمعيت شهر نام شهر ردیف

 0 - - 1 1 1 124167 همدان 1

 58 28 86 3 2 4.37 28436 مالیر 2

 69 31 100 3 2 5.19 23924 نهاوند 9

 71 22 93 4 3 10.39 11954 تویسرکان 4

 15 4 19 4 3 10.48 11843 بهار 0

 20 5 25 5 4 17.63 7043 اللجين 0

 42 16 02 5 4 18.49 6714 اسداباد 1

 06 12 02 5 4 19.12 6494 کبودر اهنگ 3

 0 1 1 6 5 24.12 5148 مریانج 3

 34 11 161 6 5 24.28 5115 سرکان 16

 29 0 23 6 5 25.29 4910 صالح اباد 11
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 های پژوهشمنبع: یافته

 1311سال : بررسی حوزه نفوذ شهرهای استان نسبت به شهر همدان و بالعکس بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن3جدول 

 Pi/Pj  Pi/P 1+  Pi/pj (km)Dij (km)Db (km)Da جمعيت شهر نام شهر ردیف

 0 - - 2 1 1 165785 همدان 1

 00 30 86 3 2 3.52 47111 مالیر 2

 71 30 100 3 2 5.62 29509 نهاوند 9

 70 23 93 4 3 8.93 18573 تویسرکان 4

 15 4 19 4 3 11.44 14489 بهار 0

 42 16 02 5 4 13.72 12083 اسداباد 0

 21 4 20 6 5 20.59 8051 اللجين 1

 02 16 02 6 5 21 7893 کبودر اهنگ 3

 0 1 1 6 5 28.61 5794 مریانج 3

 9 1 4 7 6 30.33 5466 جورقان 16

 24 4 23 7 6 30.81 5381 صالح اباد 11

 02 3 01 7 6 30.92 5361 فامنين 12

 13 19 31 7 6 32.8 5055 قروه درجزین 19

 41 3 00 7 6 33.97 4881 ازندریان 14

 31 14 161 7 6 34.73 4774 سرکان 10

 118 16 134 8 7 51.28 3233 سامن 10

 191 13 106 8 7 51.28 3233 گيان 11

 34 12 30 8 7 51.5 3219 دمق 13

 10 3 30 9 8 59.55 2784 رزن 13

 119 12 120 10 9 78.95 2100 برزول 26

 50 5 55 12 11 114.49 1448 جوکار 21

 03 0 10 12 11 124.93 1327 گل تپه 22

 92 8 100 13 12 134.35 1234 فرسنج 29

 49 4 53 13 12 146.07 1135 قهاوند 24

 69 6 75 14 13 158.8 1044 شيرین سو 20

 34 0 166 16 15 221.05 750 زنگنه 20

 123 0 194 22 21 433.99 382 فيروزان 21

 های پژوهشمنبع: یافته

 3 1 4 6 5 26.9 4616 جورقان 12

 51 10 61 6 5 27.08 4585 فامنين 19

قروه  14

 10 10 31 6 5 29.99 4140 درجزین

 47 8 55 7 6 34.18 3633 ازندریان 10

 32 14 30 7 6 35.74 3474 دمق 10

 110 13 194 7 6 39.59 3136 سامن 11

 129 21 150 7 6 39.72 3126 گيان 13

 10 3 30 9 8 66.43 1869 رزن 13

 112 19 120 10 9 75.25 1650 برزول 26

 50 5 55 11 10 94.93 1308 جوکار 21

 92 8 100 12 11 119.74 1037 فرسنج 22

 43 4 09 13 12 140.46 884 قهاوند 29

 39 1 166 14 13 165.56 750 زنگنه 24

 70 5 75 14 13 174.39 712 شيرین سو 20

 128 6 134 22 21 446.64 278 فيروزان 20

 73 2 75 33 32 1009.49 123 گل تپه 21



 317 ...بررسی حوزه نفوذ شهر همدان

 1331سال  ای استان نسبت به شهر همدان و بالعکس بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن: بررسی حوزه نفوذ شهره3جدول 
 Pi/Pj  Pi/P 1+  Pi/pj (km)Dij (km)Db (km)Da جمعيت شهر نام شهر ردیف

 - - - 2 1 1 272499 همدان 1

 53 33 86 3 2 2.63 103640 مالیر 2

 70 30 100 3 2 5.21 52265 نهاوند 9

 38 14 52 4 3 7.89 34516 اسداباد 4

 70 23 93 4 3 9.68 28145 تویسرکان 0

 15 4 19 5 4 12.57 21678 بهار 0

 51 11 62 6 5 20.92 13027 کبودر اهنگ 1

 21 4 25 6 5 22.22 12261 اللجين 3

 3 1 4 7 6 32.44 8401 جورقان 3

 6 1 7 7 6 33.06 8242 مریانج 16

 24 4 28 7 6 35.98 7573 صالح اباد 11

 129 21 150 7 6 36.33 7500 گيان 12

 47 8 55 7 6 37.09 7346 ازندریان 19

 53 8 61 7 6 39.72 6860 فامنين 14

 79 12 91 7 6 40.62 6708 قروه درجزین 10

 88 13 101 8 7 47.95 5683 سرکان 10

 119 15 134 9 8 58.58 4652 سامن 11

 75 10 85 9 8 62.54 4357 رزن 13

 86 10 96 9 8 71.2 3827 دمق 13

 115 10 125 12 11 123.86 2200 برزول 26

 49 4 53 13 12 144.79 1882 قهاوند 21

 69 6 75 13 12 149.07 1828 گل تپه 22

 51 4 55 13 12 152.75 1784 جوکار 29

 93 7 100 15 14 185.37 1470 فرسنج 24

 70 5 75 15 14 188.84 1443 شيرین سو 20

 126 8 134 18 17 282.38 965 فيروزان 20

 95 5 100 20 19 349.36 780 زنگنه 21

 های پژوهشمنبع: یافته

 1331سال  : بررسی حوزه نفوذ شهرهای استان نسبت به شهر همدان و بالعکس بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن1جدول 
 Pi/Pj  Pi/P 1+  Pi/pj (km)Dij (km)Db (km)Da جمعيت شهر نام شهر ردیف

 - - - 2 1 1 401281 همدان 1

 54 32 86 3 2 2.78 144373 مالیر 2

 71 29 100 3 2 6.16 65164 نهاوند 9

 39 13 52 4 3 8.29 48386 اسداباد 4

 تویسرکان 0
37886 10.59 3 4 93 22 71 

 بهار 0
25865 15.51 4 5 19 4 15 

 کبودر اهنگ 1
18327 21.9 5 6 62 11 51 

 اللجين 3
13963 28.74 5 6 25 4 21 

 3 1 4 7 6 42.14 9523 مریانج 3

 3 1 4 8 7 43.65 9193 جورقان 16

 48 7 55 8 7 45.34 8851 ازندریان 11

 53 8 61 8 7 45.68 8785 فامنين 12

 24 4 28 8 7 48.06 8350 صالح اباد 19

 74 11 85 8 7 48.2 8325 رزن 14

 131 19 150 8 7 50.16 8000 گيان 10

 80 11 91 8 7 51.28 7825 قروه درجزین 10

 90 11 101 10 9 74.01 5422 سرکان 11

 121 13 134 10 9 84.48 4750 سامن 13

 دمق 13
3707 108.25 10 11 96 8 88 

 قهاوند 26
2757 145.55 12 13 53 4 49 

 برزول 21
2500 160.51 13 14 125 9 116 

 فيروزان 22
2415 166.16 13 14 134 10 124 

 70 5 75 16 15 214.02 1875 شيرین سو 29

 70 5 75 16 15 216.91 1850 گل تپه 24

 52 3 55 16 15 231.42 1734 جوکار 20

 94 6 100 17 16 258.72 1551 فرسنج 20

 96 4 100 23 22 501.6 800 زنگنه 21

 های پژوهشمنبع: یافته
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 1331سال  ستان نسبت به شهر همدان و بالعکس بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن: بررسی حوزه نفوذ شهرهای ا3جدول 
  Pi/Pj  Pi/P 1+  Pi/pj (km)Dij (km)Db جمعيت شهر نام شهر ردیف

 - - - 2 1 1 479645 همدان 1

 00 31 86 3 2 3.07 156289 مالیر 2

 12 28 100 4 3 6.56 73141 نهاوند 9

 93 13 52 4 3 9.17 52278 اسداباد 4

 12 21 93 4 3 11.06 43360 تویسرکان 0

 10 4 19 5 4 17.59 27263 بهار 0

 01 11 62 6 5 23.43 20474 کبودر اهنگ 1

 21 4 25 7 6 32.35 14829 اللجين 3

 02 9 61 7 6 33.43 14346 فامنين 3

 19 12 85 7 6 38.76 12374 رزن 16

 جورقان 11
10966 43.74 7 8 4 1 

9 

 مریانج 12
9506 50.46 7 8 4 0 

4 

 قروه درجزین 19
9452 50.75 7 8 91 11 

36 

 ازندریان 14
8752 54.8 7 8 55 7 

43 

 199 17 150 9 8 58.1 8255 گيان 10

 20 3 28 9 8 61.59 7788 صالح اباد 10

 32 9 101 11 10 105.12 4563 سرکان 11

 122 12 134 11 10 108.25 4431 سامن 13

 122 12 134 12 11 111.03 4320 يروزانف 13

 33 7 96 13 12 153.39 3127 دمق 26

 43 4 53 14 13 169.55 2829 قهاوند 21

 16 5 75 14 13 176.66 2715 شيرین سو 22

 110 9 125 14 13 177.25 2706 برزول 29

 16 5 75 14 13 180.25 2661 گل تپه 24

 جوکار 20
2346 204.45 14 15 55 4 

01 

 فرسنج 20
1876 255.67 16 17 100 6 

34 

 30 4 166 20 24 002203 303 زنگنه 21

 های پژوهشمنبع: یافته

 1331سال : بررسی حوزه نفوذ شهرهای استان نسبت به شهر همدان و بالعکس بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 Pi/Pj  Pi/P 1+  Pi/pj (km)Dij (km)Db (km)Da جمعيت شهر نام شهر ردیف

 - - - 2 1 1 004460 همدان 1

 12 23 34 9 2 9220 116291 مالیر 2

 19 21 116 4 9 1221 10102 نهاوند 9

 31 19 04 4 9 3230 00169 اسداباد 4

 13 22 36 4 9 16233 06400 تویسرکان 0

 30 4 21 0 4 13292 23030 بهار 0

 36 16 01 0 0 21220 26990 کبودراهنگ 1

 33 1 11 3 1 0121 16343 مریانج 3

 31 9 20 1 0 91210 14310 اللجين 3

 33 12 30 1 0 93239 14210 رزن 16

 31 3 00 1 0 93262 14263 فامنين 11

 31 9 20 3 3 16213 1333 صالح اباد 12

 36 16 31 3 3 03211 3046 قروه درجزین 19

 39 1 03 3 1 43202 11111 ازندریان 14

 30 14 120 3 3 01212 3130 گيان 10

 33 1 12 3 3 06269 3294 جورقان 10

 33 12 121 11 16 161211 0119 فيروزان 11

 32 3 33 19 12 149214 9319 سامن 13

 30 4 03 19 12 190230 4631 سرکان 13

 34 0 162 10 10 220290 2406 شيرین سو 26

 30 4 02 11 10 241239 2291 گل تپه 21

 39 1 39 14 19 111203 9291 دمق 22

 31 9 43 10 14 130200 2316 قهاوند 29

 30 4 01 11 10 240202 2203 جوکار 24

 32 3 124 10 10 220204 2401 برزول 20

 30 0 160 26 13 90929 1020 فرسنج 20

 30 4 114 91 96 332210 021 زنگنه 21



 313 ...بررسی حوزه نفوذ شهر همدان

مالیر و تویسرکان باالترین حوزه نفوذ و در ، شهرستان های نهاوند 40و  90ای باال در سالهای براساس جدول ه

نهاوند و تویسرکان دارای باالترین ، مالیر 00-30نهاوند و مالیر دارای حوزه نفوذ برابر بوده و در سالهای  00سال 

مول که به منظور شناسایی حوزه نفوذ شهر ها و شند. براساس فربا میحوزه نفوذ در بين شهرستان های استان را دارا 

 عينيت پيدا کرده است حوزه نفوذ یک شهر با فاصله و جمعيت شهر ها نسبت مستقيم دارد.، نقطه شکست

با توجه به انفجار جمعيتی که صورت پذیرفت و جمعيت  1900تا  1900با توجه به نمودار فوق در بين سالهای 

باره افزایش پيدا کرد ميزان تغييرات در حوزه نفوذ شهر ها نسبت به شهر همدان به ایران به دالیل مختلف به یک

شد . باالخص در ميان شهر های ميانی و شهر های با میقابل مشاهده  صورت محسوس تر نسبت به سال های قبل

ت کاهش حوزه از جمله عواملی را که در جه، مختلف استان (مرکزی –ميانی  –مرکزی در نواحی سه گانه )شمال 

وان دانست کاهش جمعيت در این شهر ها از طریق مهاجر ت مینفوذ شهر های کوچک نسبت به شهر های مرکزی 

وان در کمبود اشتغال در شهر های ت میکه عامل اصلی این مهاجر فرستی را ، شدبا میفرستی به شهر های بزرگتر 

به منظور سامان دهی برتر این سکونتگاهها از طریق  کوچک و عدم تامين خدمات در این گونه شهر ها دانست. که

بایستی از طریق تامين خدمات و نياز های اوليه در این سکونتگاهها به منظور کاهش ميزان ، افزایش ميزان حوزه نفوذ

 مهاجرت به شهرهای بزر گتر اقدام کرد .

مسيرهای ارتباطی بپردازیم متوجه اگر از بحث جمعيتی خارج شویم و به بعد مسافت و رابطه شهرها از طریق 

ویم که این بعد از مدل رابطه مستقيمی را با ميزان حوزه نفوذ شهری به همراه داشته است. هر چقدر جمعيت و ش می

 مسافت افزایش پيدا کند ميزان حوزه نفوذ نيز افزایش پيدا خواهد کرد.

 د شهر همدان بررسی تئوری تاثير متقابل در ميان شهرهای استان همدان با خو

رابطه اقتصادی بين دو مرکز با اندازه جمعيت نسبت مستقيم و با فاصله بين آن دو مرکز رابطه معکوس را دارد . 

 (. 193: 1930، موسوی، است)حکمت نيا ساختار کلی مدل به شرح زیر

i 
    

 
 

I تاثير متقابل = 

P1 جمعيت شهر اول= 

P2 جمعيت شهر دوم = 

D  ن دو مرکز= فاصله بي 

 حال به بررسی این مدل در شهر های استان همدان به تفکيک شهرستان ها می پردازیم.
 : ماتریس شهرستان مالیر3جدول 

 

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

 pi pj pi.pj dij pi.pj/dij نام شهر ردیف

 6 6 6 _ 116291 مالیر 1

 1011239224 29 934930140 116291 2203 جوکار 2

 0499413024 90 1361111021 116291 11111 ازندریان 9

 9313933421 11 003921361 116291 9319 سامن 4

 926900623 99 160111111 116291 021 زنگنه 0
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در شهرستان مالیر )بر اساس آمار به دست آمده( بعد از شهر مالیر شهر سامن به عنوان مهم ترین عامل تاثير گذار 

 .يکنددر شهرستان نقش بازی م
 : ماتریس شهرستان رزن3جدول 

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

شهر رزن شهر قروه در جزین به عنوان مهم ترین عامل تاثير  در شهرستان رزن )بر اساس آمار به دست آمده( بعد از

 .گذار در شهرستان نقش بازی ميکند
 : ماتریس شهرستان بهار11جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

در شهرستان بهار )بر اساس آمار به دست آمده( بعد از شهر بهار شهر اللجين به عنوان مهم ترین عامل تاثير گذار در 

 .شهرستان نقش بازی ميکند
 : ماتریس شهرستان تویسرکان11جدول 

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

ن مهم ترین عامل شهر سرکان به عنوا درشهرستان تویسرکان )بر اساس آمار به دست آمده( بعد از شهرتویسرکان 

 .تاثير گذار در شهرستان نقش بازی ميکند
 : ماتریس شهرستان نهاوند12جدول

 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

به عنوان مهم ترین عامل تاثير  در شهرستان نهاوند )بر اساس آمار به دست آمده( بعد از شهر نهاوند شهر بروزل

 .کند گذار در شهرستان نقش بازی می
 

 pi pj pi.pj dij pi.pj/dij نام شهر ردیف

 6 6 6 6 14210 رزن 1

 266092121 29 40122020 14210 9291 دمق 2

 11943020 12 190139066 14210 3046 قروه در جزین 9

 pi pj pi.pj dij pi.pj/dij نام شهر ردیف

 6 6 6 6 23030 بهار 1

صالح  2

 آباد

1333 23030 220032310 11 2603349121 

 42130040 16 421300406 23030 14310 اللجين 9

 001100422 92 216233190 23030 1991 مهاجران 4

 pi pj pi.pj dij pi.pj/dij نام شهر ردیف

 6 6 6 6 06400 تویسرکان 1

 2019390023 3 260360300 06400 4631 سرکان 2

 994101320 29 10334996 06400 1020 فرسفج 9

 pi pj pi.pj dij pi.pj/dij نام شهر ردیف

 6 6 6 6 10102 نهاوند 1

 1241099020 10 131196694 10102 2401 برزول 2

 90014249 11 029402192 10102 3130 گيان 3

 1139331624 99 939330620 10102 0119 فيروزان 4
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 : ماتریس شهرستان کبودر آهنگ13جدول 

 

 
 

 های پژوهشمنبع: یافته

به عنوان مهم  شهر شيرین سو در شهرستان کبودر آهنگ )بر اساس آمار به دست آمده( بعد از شهر کبودر آهنگ

 .گذار در شهرستان نقش بازی ميکندترین عامل تاثير 
 : ماتریس شهرستان همدان13جدول 

 

 

 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

در شهرستان همدان )بر اساس آمار به دست آمده( بعد از شهر همدان شهر مریانج به عنوان مهم ترین عامل تاثير 

 .گذار در شهرستان نقش بازی ميکند

 گیری نتیجه

در این پزوهش همچنانکه بخشی در باال گفته شد نشان می دهد حوزه نفوذ شهر همدان نتایج تحليلی از این مدل  

وسيع تر بوده و این حوزه نفوذ بطور ، در شهرستانی به همين نام از گستره شهر و مرزهای تعيين شده برای شهرستان

ستقل یا جزیی از و خود یک شهر م همدان نبوده رمستقيم برخی از روستاها و شهرهای پيرامونی که جز شه

حوزه وان گفت که ت میتحت نفوذ خود قرار می دهد و  شد را نيزبا میمتمایز در استان  ای هشهرستان دیگر در ناحي

منطبق نيست بنحویکه همدان در ناحيه ميانی ، با محدوه مشخص شده در تقسيمات سياسی نفوذ شهرهای استان

رد مرزهای ناحيه در تقسيمات سياسی اداری شهرستان بهار و حوزه نفوذ خود را از شهرستان همدان وا مرزهای

مریانج و حتی گاهی بهار و صالح آباد ، وان گفت شهرهای جورقانت میاز جمله  مالیر و حتی کبودرآهنگ کرده است

ر و در مواردی با راه اندازی محور همدان بيجار و کاهش مسافت بين شهر همدان با اللجين این شهرها بطور کامل د

يرند و در ناحيه جنوبی روستاهای محور همدان مالیر تا آستانه دراوازه ورودی گ میحوزه نفوذ شهر همدان قرار 

ردد تحت نفوذ مستقيم شهر همدان بوده و در شکل ارتباط گ میشهر ازندریان که بخشی از شهرستان مالیر محسوب 

 ترین ارتباط را با شهر همدان دارد.مورد انتظاربيش با مالیر با عنوان مرکز شهرستان خالف شکل

وان عنوان کرد ت میاز جمله عواملی را که در جهت کاهش حوزه نفوذ شهر های کوچک نسبت به شهر های مرکزی 

که عامل اصلی این مهاجر ، شدبا میکاهش جمعيت در این شهر ها از طریق مهاجر فرستی به شهر های بزرگتر 

ل در شهر های کوچک و عدم تامين خدمات در این گونه شهر ها دانست. که به وان در کمبود اشتغات میفرستی را 

ها از طریق افزایش ميزان حوزه نفوذ آنها بایستی از طریق تامين خدمات و نياز  منظور سامان دهی برتر این سکونتگاه

 کرد.تر اقدام  ها به منظور کاهش ميزان مهاجرت به شهر های بزرگ های اوليه در این سکونتگاه

 pi pj pi.pj dij pi.pj/dij نام شهر ردیف

 6 6 6 6 26990 کبودرآهنگ 1

 113116320 42 06620006 26990 2406 شيرین سو 2

 34249120 04 40431092 26990 2291 گل تپه 9

 pi pj pi.pj dij pi.pj/dij نام شهر ردیف

 6 6 6 6 004460 همدان 1

 11394343120 00 1311666443 004460 14263 فامنين 2

 9906913222 43 1040030326 004460 2316 قهاوند 9

 420010411 12 0113930664 004460 3294 جورقان 4

 040140111 11   0614130233 004460 16343 مریانج 0
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و در آخر اگر از بحث جمعيتی خارج شویم به بعد مسافت و رابطه شهر ها از طریق مسير های ارتباطی بپردازیم 

رابطه مستقيمی را با ميزان حوزه نفوذ  ویم که این بعد از نتایج بدست آمده از تحقيق نيز مشهوداست کهش میمتوجه 

افزایش پيدا کند ميزان حوزه نفوذ نيز افزایش پيدا پيدا شهری به همراه داشته است. هر چقدر جمعيت و مسافت 

اقتصاد و فاصله کليدی ترین تاثير را در نقش حوزه نفوذ شهرها ، وان گفت سه عامل جمعيتت میکرده است. و 

 داشته است.

ذیل توجه شد که از جمله باید به موارد با میی بلند مدت ها هبرای تعيين درست حوزه نفوذ جزء برنام ریزی هبرنام

 داشت:

 شهر از لحاظ اقتصادی و پایه تشکيل آن. بندی گروه-

 انتخاب شهرهای مشابه در گروه جمعيتی باالتر برای شناخت محورهای طبيعی روند رشد و توسعه شهر.-

 بررسی و شناخت اثرات پياده شدن طرح توسعه شهری و روانبخشی روستایی.-

 ی و اثرات آن.بررسی تحوالت ناشی از حضور عوامل خارج-

 بررسی اثرات نقش شهر در منطقه و اثرات قطب های منطقه برآن.-

 پيش بينی رشد جمعيت با مقایسه شهرهای مشابه و اثر بخشی عوامل سه گانه.-

 پیشنهادات

تغيير خطوط محدوده تقسيمات سياسی اداری شهرستان ها با توجه به نتایج عملی بدست آمده ازاین تحقيق از حوزه 

 شهرها. نفوذ

انتقال شهر ازندریان به شهرستان همدان از ضرورت هایی الزامی ، در تغيير تقسيمات سياسی شهرها در ناحيه جنوبی

 ردد.گ مینتایج این تحقيق محسوب 

سلسله  در یک نظام مدیریت مجموعه شهری در کالن شهر همدان با توجه به حوزه نفوذ تعيين شده هماهنگ کردن

 حوزه نفوذ شهرها. تکی به نتایج بدست آمده از تعيينمراتب قاعده مند م
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