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 356-372صص ،، شماره3، دوره1400بهارجغرافیا و روابط انسانی، 

 با روش هاف ،تعیین حوزه نفوذ شهر خرم آباد در استان لرستان

 2راحله صحرانورد ، *1مریم نعمتی واحدی

 ایرانان، تهر دانشگاه تهران،انشکده جغرافیا، د، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-1

 ایرانتهران،  دانشگاه تهران، ، دانشکده جغرافیا،کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-2

Mvahedi53@ut.ac.ir 

 03/02/1400تاریخ پذیرش:                                                                              28/01/1400تاریخ دریافت:

 چکیده

همواره بین شهر و روستاهای پیرامون آن ، روابط متقابلی برقرار بوده است که در هر نظام یا صورت بندی 

اقتصادی، این روابط متقابل شکل خاصی پیدا می کند.مطالعه و بررسی روابط شهر وروستا از مهم  -اجتماعی

به تحلیل تعیین حوزه نفوذ شهر خرم  ترین مباحث در برنامه ریزی فضایی و منطقه ای می باشد، لذا این تحقیق

آباد در استان لرستان با روهش هاف پرداخته است؛ روش تحقیق در مقاله حاضر ، توصیفی، تحلیلی و روش 

گردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی و تحلیل و تجزیه اطالعات از طریف روش هاف می باشد، یافته های 

،حوزه نفوذ روستاهای شهرستان خرم آباد استان لرستان در چهار بخش در این تحقیق پژوهش بیانگر آن است 

 برابر کالبدی شاخص برای کل میانگین که مقدار. مرکزی،پاپلی ، زاغه ، بیرانوند مورد مطالعه قرار گرفته است

است. و در خصوص شاخص اجتماعی با  مقدار همین برابر نیز مطالعه مورد  بخش چهار برای که است  0.13

کمترین مقدار و در بخشهای زاغه و پاپی . بیرانوند  0.10و در بخش مرکزی با میانگین  0.11مقدار میانگین کل 

است که میانگین  0.14است ،همچنین مقدار میانگین کل برای شاخص خدماتی  0.11با مقدار  میانگین برابر 

کمترین مقدار و در بخش  0.13با  بیشترین مقدار و در بخش مرکزی 0.17شاخص خدماتی در بخش زاغه با 

 به دست آمده است 0.15و بخش بیرانوند  0.14پاپی با 

 حوزه نفوذ،برهم کنش روستا شهری، شهرخرم آباد، روش هافواژگان کلیدی: 
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 مقدمه:

از زمان های گذشته شهرها با روستاها و شهرهای اطرافشان ارتباط تنگاتنگی داشته اند،اما این ارتباط با گسترش 

شهرها و افزایش فعالیت های متعدد نظیر فعالیت های اقتصادی، خدماتی ، فرهنگی و... خیلی پیچیده تر شده 

است .این امر در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به دلیل رشد فزاینده شهرنشینی،تعداد شهرها، اقتصاد 

ل از فروش منابع مذکور به شهرها که عمدتا به منابع زیر زمینی و همچنین تزریق درآمدهای حاصوابسته 

پیچیده کرده  )شهرهای بزرگ بخصوص پایتخت( بررسی ارتباط این شهرها را با محیط پیرامونش بیش از حد

است .در ایران درآمدهای حاصل از فروش نفت جهت عمرانی و ابادی و ایجاد ساختارهای الزم برای گسترش 

کاالهای خارجی( به شهرهای بزرگ به شهر تهران سرازیر  شهرنشینی)تقویت فرهنگ مصرف گرایی، به ویژه

)رضایی ند. رشد. بدین ترتیب شهرهای مراکز استان و به ویژه شهر تهران به دلیل پایتخت بودن جایگاه خاصی دا

 (1389:6و اوغلی وسعت،

طول تاریخ شهرها  شهرها با نواحی اطراف ارتباط متعددی دارند و این ارتباط ناگسستنی پایدار و پویا است .در

با حوزه نفوذ رابطه داشته و تا امروز حفظ شده است .این ارتباط به شرایط طبیعی، موقعیت جغرافیایی، سلسله 

 مراتب شهری، نقش و عملکرد شهر و...بستگی دارد.

   :عوامل موثر در تعیین حوزه نفوذ

صنعتی، کشاورزی فرهنگی، امنیتی،  -وجود حوزه نفوذ، تابع فعالیت یك واحد عملکردی نظیر واحد تجاری 

اداری، درمانی و .. است. هر یك از واحدهای عملکردی یادشده دارای حوزه نفوذ یا حوزه تحت تاثیر خاصی 

را نقش شهر، مرتبه شهر در « حوزه نفوذ»هستند که لزوماً با یکدیگر منطبق نیستند. وسعت و شعاع عملکردی 

غرافیایی نظیر ناهمواری با دیگر عوارض طبیعی و سرانجام سهولت دسترسی نظام سلسله مراتبی شهرها، عوامل ج

 تعیین می کند

 عالوه بر این فاصله نزدیکترین شهر بعدی نیز در تعیین حوزه نفوذ یك شهر می تواند موثر باشد.  .

  .سهولت دسترسی یکی از عوامل موثر در گسترش حوزه نفوذ یك مکان و عملکردهای درون آن است

 ولت دسترسی به محل کار؛سه 

  سهولت دسترسی به امکانات خرده فروشی و نیاز های روزانه؛ 

  سهولت دسترسی به خدمات اجتماعی، مدرسه، بیمارستان و غیره؛ 

  سهولت دسترسی به مکانهای گذران اوقات فراغت؛ 

 سهولت دسترسی به اعضای خانواده و دوستان 
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روستایی به دلیل داشتن بعضی عملکردهای خاص حوزه ای را در اطراف بنابراین، یك مرکز جمعیتی شهری و 

خود تحت تأثیر یا نفوذ خود می گیرند. بررسی این عملکردها، تعیین واقعی ترین محدوده حوزه نفوذ را نیز 

 .ممکن می سازند

 پیشینه تحقیق:

فرانسوی، میل له گسترش دامنه شناخت به بعد با توجه به مطالعات رائول بالنشار جغرافی دان  1910از سال 

شهرها رو به فزونی نهاد، از این هنگام به بعد جغرافی دان ها به توصیف و تشریح مقر و موقع شهرها پرداختند، 

امری که به شناخت مناسبات میان شهرها  و فضای دور و نزدیك و پیرامون آن، اعتباری تازه بخشید. در این 

 1917حدود سال (139؛1373وه ای سیستماتیك مورد توجه قرار گرفت)کالول،زمان کارکرد شهرها به شی

فاویت حدود ایالت های انگلند) منطقه ی در انگلستان را مشخص  نمود که اساسا منطقه متروپولیتن بودند 

 (1363:120)جانسون ،

ستقل از نوع نظام پژوهش های متنوعی در این زمینه در کشورها و مناطق مختلف به انجام رسیده است که م

( در مطالعات تطبیقی خود درباره شهرهای 2001سیاسی به نتایج کم و بیش یکسانی رسیده اند.لونگو)-اقتصادی

حال آمریکای التین و ایاالت متحده ، نتایج متفاوتی را به رشد افقی شهرها در اقتصاد های توسعه یافته و در 

ای شهر نشینی اغلب در کشورهای آمریکای التین با تاخیر توسعه نسبت می دهد.از جمله این که فرایند ه

زمانی صورت گرفته و در جربان اثر بخشی سنتی شهرهای بزرگ با الگوی کامال متمرکز همگام با گسترش 

فضایی نواحی پیرامونی ، به برپایی سکونتگاه های به اصطالح -ی، ضمن دگرگونی ساختاریرروابط سرمایه دا

کامال متمرکز، همگام با گسترش شهرها و چشم اندازی از فقر، بد قوارگی و الگو های غیر رسمی در حاشیه 

فضایی نواحی پیرامونی ، به برپایی سکونتگاه های به اصطالح  -روابط سرمایه داری، ضمن دگرگونی ساختاری

ی اراضی منجر شده غیر رسمی در حاشیه شهرها و چشم اندازی از فقر، بدقوارگی و الگوهای غیر قانونی از کاربر

است .این گونه عرضه های شهری، در اغلب مواردۀ، با نبود یا کمبود های شدید زیر ساخت های و همچنین 

 امکانات و خدمات عمومی روبه رو هستند.

( در همین راستا پدیده شهری شدن در اروپای غربی را نیز عاملی موثر در تغییر کالبدی، اقتصادی 2006آنتروپ)

چشم اندازهای روستایی به حساب می آورد و با دیدی انتقادی نسبت به طراحان شهری، رشد و  و اجتماعی

گسترش شهرنشینی را زمینه ساز دگرگونی های نامطلوب در ساختهای اکولوژیك و تغییرات نامناسب ساختاری 

ی شهرهای چین ( در بررس2000در الگوهای کاربری زمین بر می شمارد. به همین ترتیب دنگ و  همکاران )

به این نتیجه رسیده اند که یکی از عوامل اصلی گسترش افقی شهر، در کنار سایر عوامل ،فقرای شهری یا همان 

حاشیه نشینانی هستند که به علت تنگدستی، مجبور به اسکان در حاشیه و پیرامون محدوده های شهری شده 

میلیون هکتار  5.8( حدود 1999-1986که طی ده سال) اند. ایشان با تکیه بر  داده های رسمی، نشان داده اند
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درصد به ساخت مسکن 2/18زمین کشاورزی کشور چین از بین رفته، یا تغییرات کاربری داده که از آن میان، 

 شهری  اختصاص یافته است. -حاشیه

فوذ آن،دریافتند ( در پژوهشی با عنوان تحلیل کارکردهای اقتصادی بازار تبربز و حوزه ن1390مرصوصی و خانی)

که  کاهش بار گذاری سطح فعالیت های تجاری به لجاظ کمی، ایجاد رقابت پذیری با هدف کارایی فضایی و 

تجاری ارتقای کارایی و بهره وری بهینه  -اقتصادی، تقویت ، احیا و توسعه محوری کشور با عملکرد بارزگانی

فاده از ظرفیت های درونی مرکزیت بافت تاریخی اقتصادی و همچنین فعالیت های کالن شهر تبریز با است

 منطقه، تقویت کیفی و ارتقای شان بازار به عنوان مراکز کالن شهر تبریز از یافته های تحقیق به شمار می رود.

( در تحقیقی با عنوان تحلیل برهم کنش روستا شهری به منظور تعیین حوزه نفوذ 1397علی شائی و همکاران) 

دادند که نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بیانگر این است که بین میزان فاصله از شهر و ایالم انجام 

اداری( به -فضایی و سیاسی-متغیرهای تحقیق ) جریان های اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی ، مهاجرتی، کالبدی

فزایش فاصله تاثیر ( رابطه معکوس وجود دارد.یعنی با ا577/0-518/0-658/0-520/0-669/0ترتیب با ضریب )

جریان های مختلف شهر بر روستا ها کاهش می یابد. در خاتمه نتایج آزمون کروسکال والیس نیز تایید کننده 

همبستگی پیرسون می باشد و با افزایش فاصله از میانگین رتبه کاسته می شود که نشان دهنده کاهش نقوذ 

 شهر ایالم با افزایش فاصله است .

 

 روش تحقیق:

میدانی وکتابخانه ای جهت گردآوری  تحلیلی می باشد.در این پژوهش از روشهای -وش تحقیق از نوع توصیفیر

از روش میدانی  خرم آبادازنظر کارکردی با شهر  بخش هاتعیین میزان ارتباط  اطالعات استفاده گردید.. برای

استفاده شد. برای  خرم آبادشهرستان  تعیین حوزه نفوذ جهت Huff بهره گرفته شد وسپس از مدل کمی

شهر شهرها از  ازشاخصهای جمعیت، فاصله آن خرم آبادبه  های اطرافیا احتمال سفراز شهر جاذبه هامحاسبه 

.این پژوهش از نظر  استفاده شدARCGIS استفاده شده است. برای پردازش نقشه ها نیز از نرم افزار خرم آباد

ماهیت از نوع اسنادی از داده های ثانویه است و تکنیك کار تحلیل آماری فضایی است و از نظر هدف، کاربردی 

به شمار می آید ، جامعه آماری مورد مطالعه استان لرستان ،شهرستان خرم آباد روستاهای تابعه در چهار بخش 

 97اداره آمار است که توسط استانداری مزبور در سال  95سال  این شهرستان است .داده های آماری مربوط به

به روز رسانی شده است .در این پژوهش ابتدا حوزه نفوذ به روش هاف در بخشهای مربوطه مورد بررسی قرار 

لینك شده و برروی اطالعات به دست آمده ،تحلیل آمارهای فضایی انجام    Gisگرفت و سپس در محیط 

استفاده در این پژوهش ،تعیین حوزه نفوذ به روش هاف ،پرامیتی ،کریجینگ است و هدف از شد،روشهای مورد 
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این تحقیق تعیین حوزه نفوذ شهر خرم آباد نسبت به بخشهای :بیرانوند و پاپی و مرکزی و زاغه در چارچوب 

 شاخصهای :جمعیت ، اجتماعی ، کالبدی ، خدماتی  با استفاده از مدل هاف است .

 مدل هاف:

 یالدیم 70که از اواسط دهه  یمدل. ردیگیً مورد استفاده قرار م عمل در یامدل احتمال هاف به طور گسترده

که  یمنطقه تجار كی جهی:در نت کندیم انیرا ب ریمدل به شرح ز نیا هی( توج1964است . هاف)مدل شده

 است :داده شدهمهم نشان یاز قواعد تجرب ی، تعداد ردیگیمختلف را در بر م ینظرسنج یهاكیتکن

 متفاوت است . دیخاص با فاصله از منطقه خر دیمنطقه خر كی. نسبت مصرف کنندگان 1

متفاوت  دیشده توسط هر منطقه خربا وسعت و عمق کاال ارائه دی. نسبت مصرف کنندگان مناطق مختلف خر2

، بسته به انواع مختلف  کنندیسفر م دیکه مصرف کنندگان به مناطق مختلف خر ی. فواصل زمان3است  

 محصول  متفاوت هستند . یادهیخر

 قرار دارد . بیرق دیخر یهاحوزه یکینزد ریتاثمشخص تحت دیهر منطقه خر "کشش  ". 4

از این رو بین نظام  است  یژگیهر و لیاز کاربردها است . مشکل هنوز تکم یعیمدل با دامنه وس كی نیاگرچه ا

فرموله کردن و  یابزار برا كیمدل هاف به عنوان  .ملی رابطه تنگاتنگی وجود دارد تقسیمات کشوری و توسعة

 است .داشته یامدل کاربرد گسترده نیوکار است . اکسب ییایجغراف ماتیتصم یابیارز

 نکهی. احتمال ا شودیمواجه م هانیگزیاز جا یافرد با مجموعه كی یاست که وقت هیفرض نیمدل براساس ا نیا

 توانیاست . رفتار انتخاب را م نهیدرک شده آن گز یً متناسب با سودمند مایخاص انتخاب شود مستق تمیآ كی

وجود  یگرید یهانیگزیجا نکهیمگر ا شودانتخاب  یبه طور انحصار نهیاست که هر گز دیدانست . بع یاحتمال

مربوط به  یشود :در اصل ، پارامترها انیب ریصورت زبه نیصورت نمادبه تواندیگزاره م نیداشته باشند . ا

 یآمار یهازده شدند چون کاربرد روش نیتخم یبیحل تقرراه كیبا استفاده از  یکیجاذبه و نزد یرهایمتغ

زده  نیتخم رهایمتغ یآمار تیپارامترها با توجه به اهم ریمقاد نیممکن در نظر گرفته شد . بنابرا ریمرسوم غ

،  قیدق یآمار یابیارز كیاشتباه شود . بدون  جیمنجر به نتا تواندیم عتبرم یماراست که نبود آ یهیشدند . بد

،  نی. بنابرا کنندیاستفاده م ستیقابل اعتبار نی هایبراساس ورود ینیبشیپ یمدل برا نیگران از ا لیتحل

در  قاتیاز تحق یتوجهشد ، مقدار قابل یمدل معرف نیدر معرض اشتباه قرار خواهند گرفت .از آنجا که ا جینتا

در  5،  4،  3توجه است . گرفته است . آثار و کوپر به طور خاص قابلپارامتر صورت نیارتباط با مساله تخم

 اقلاستاندارد مانند حد یهاكیاست که استفاده از تکندر حال حاضر رخ داده یاعمده یهاشرفتی، پ جهینت

 . سازدیمدل را ممکن م میتنظ یبرا یمربعات معمول
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مانند فاصله جاده ،  یدسترس تیقابل زانیاز م یمقدار کنندیکه از مدل هاف استفاده م لگرانیاز تحل یاریبس

ها ، . وزن کنندیاستفاده م نیمقصد مع كیمنعکس کردن جاذبه  یبرا ریمتغ كی زیو ن نهیهز ایزمان سفر ، 

 ی. به ندرت به صورت آمار شوندیم نییهستند ، اغلب به صورت مستبدانه تع رهایمرتبط با متغ یکه پارامترها

 کنندینم میتنظ یمدل را به صورت آمار نیا شتریب لگرانیوجود دارد که تحل لیدل نی. چند شوندیزده م نیتخم

شوند  میتنظ یتا به سخت شودیداده م صیاز کاربران تشخ یمدل توسط برخ یخط ریغ یهایژگی، و نکهی. اول ا

استاندارد اعمال کنند  یآمار نیتخم یهاآن قبل از روش یرا با توجه به پارامترها مدلچون اول الزم است که 

. 

 ماتی، تصم یعنیبر مقصد است .  یمبتن یهامبدا مبدا در مقابل داده یهابه داده ازیبدون شك ن گرید لیدل

تر منطقه مطالعه بزرگ كیدر  ییایجغرافاز نیاز ساکن ینظرسنج كی قیاز طر یبه طور تجرب دیبا یانتخاب واقع

، به  شوندیشهروندان در نظر گرفته م نیکه توسط ا ییهانیگزیتمام جا یبرا دیبا ییها. انتخاب دیبدست آ

،  جهی. در نت کنندیم یآورخود جمع التیتسه یها را فقط براها داده. متاسفانه ، اغلب شرکت دیدست آ

و هم  ریوقت گ تواندیم یواقع دیخر حاتیرقبا معموال ً نامعلوم است . کار گرفتن ترج یبرا یبانیپشت یهاداده

 در سطح خانواده دارد . یبه بررس ازیگران باشد چون ن

است . چند انجام شده یمدل هاف اصل یکننده از زمان معرفمصرف ییرفتار فضا یبر رو یتوجهقابل قاتیتحق

و  صی( تشخ 3، و )  میتصم نییتع نیی( تع 2، )  رهیپارامتر چند متغ نی( تخم 1توجه عبارتند از ) مثال قابل

 نییو قادر به تع میرا در مدل هاف ذکر کن یادیز یرهایامکان وجود دارد که متغ نیحال ای ،داریناپا یریگاندازه

به صورت  توانیمدل را م نیمورد استفاده در ا یرهای، متغ ی. به طور کل میباش یمرتبط از نظر آمار یپارامترها

 میها را با تصمآن توانیکه م ستنده ییهاقابل کنترل آن یرهایکرد . متغ یبندکنترل طبقهقابل ایکنترل قابل

.  رهی، و فرمت ذخ یگذارمتی، ق غاتیکنترل عبارتند از تبلقابل یرهایاز متغ ییهااداره کرد . مثال رندگانیگ

،  یریپذیهستند که در اغلب موارد ، فراتر از کنترل شرکت هستند . دسترس یبدون کنترل عوامل یرهایمتغ

 هستند .قابل کنترل نیست  یرهایاز متغ ییهاو رقابت نمونه مد، درآ تیجمع عیتوز

مدل کرجینگ روش های پیشرفته ومناسب جهت تحلیل فضایی وتویع منطقه ای داده های مکانی ،استفاده از 

 می باشد.

 منطقه ی مورد مطالعه:

 شهر خرم آبادحوزه نفوذ  ییشناسا

 ای میآنها به صورت روز مره مستق نیاست که ساکن یسکونتگاه اعم از شهر و روستا شامل نقاط كینفوذ  حوزه

متعدد و متنوع بوده و ممکن  یخدمات یازهای.نندینمایخود به آنها مراجعه م یهاینطازمند هییجهت ته میبطور دا
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، مطالعه حوزه نفوذ  یو ... باشد. در مطالعات منطقه ا ی، ادار یاسی،س یاقتصاد ،یخدمات یازهایاست شامل ن

 صیو تخص نیالزم جهت تام یها ینیب شی،  یینها یبرنامه ها هیاست که در ارا تیاز آن جهت حائز اهم

 شهر خرم آباد ییایجغراف تیبعمل آمده از موقع یها یرده شود. با توجه به بررسالزم بر آنها بعمل آو یفضاها

بوده و  یحوزه نفوذ خاص یدارا شهر خرم آبادکه  دیو نقاط نافذ برآن مشخص گرد وذحوزه نف نییبه منظور تع

 یو خدمات یخدمات رفاه ریساو  یجهت استفاده از خدمات آموزش بیرانوند ،پایی ،مرکزی و زاغه  بخش های از 

بعنوان تعیین حوزه نفوذشهر خرم آباددر  که انجام شده یها یحاصل از بررس جی.نتاندینما یمراجعه م شهر نیبه ا

کانون  مذهبی، رفاهی ، یکز درماناو مر مراکز آموزشی  یداراشهر خرم آباد قرار گرفته است. استان لرستانمرکز 

 فیقابل تعر ریبقرار ز خرم آبادحوزه نفوذ  وجمع آوری اطالعات ، یدانیداشت مباشد.بر اساس بر یو... م یفرهنگ

به  یکیبعلت نزد )شهر خرم آباد(به مرکز شهرستانو رفاهی  یموزشآعمده و خدمات  یها دیاست.: جهت خر

بدست  ریق زیالزم را از طر یها یتوان بررس ی.و در رابطه با حوزه نفوذ مندینما یمراجعه م سایر بخش ها 

نرخ رشد -بعد خانوار-تیدر حوزه نفوذ)تعداد جمع یتیجمع یهایژگیو یبررس ، یعیمنابع طب یآورد. بررس

خدمات  یو درمان یتشخدمات بهدا شهرو نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ  یچگونگ ی( بررستیجمع

 بررسی احتمال سفر،بررسی جاذبه ها و غیره... می باشد. یآموزش

 های تحقیق:یافته 

در پژوهش انجام گرفته از روش تعیین حوزه نفوذ مبتنی بر روش هاف استفاده شده است .حوزه نفوذ ، حداکثر 

فاصله است که یك مصرف کننده ،تمایل به طی آن دارد تا کاال و خدمات مورد نیاز خود را با قیمت مناسب به 

نقش آن رابطه مستقیم دارد ،یعنی هرچه شهر  ( .حوزه نفوذ یك شهر با تعدد358،1373دست آورد)شکویی،

این تحقیق ،حوزه نفوذ روستاهای  نسبت حوزه نفوذ وسیعتری می یابد، دارای نقش های متعددی باشد ، به همان

شهرستان خرم آباد استان لرستان در چهار بخش مرکزی،پاپلی ، زاغه ، بیرانوند مورد مطالعه قرار گرفته است 

شاخص کلی کالبدی و اجتماعی و خدماتی  برای محاسبه شاخص جاذبه در نظر  4وزه  ،.برای مطالعه این ح

 زیر فاکتورهایی تشکیل شده اند ، که هر یك به ترتیب شامل موارد ذیل می باشد : از هریك گرفته شد که

شاغلین به جمعیت : تعداد مردان و زنان و تعداد بیسوادان به تفکیك در دو زیر گروه زنان و مردان و  .1

 تفکیك جنسیت

 کالبدی : نسبت اسکلت و طرح هادی  .2

خدماتی : مجموع خدماتی و گردشگری )خدماتی شامل : راه آهن ، جاده ، فروشگاههای خدماتی ،  .3

آتش نشانی ، بوستان ،حمام ، بانك ، سالن ورزشی ، جهاد ، تعمیرگاه ماشین آالت کشاورزی ، دفتر 

خودپرداز  و گردشگری شامل :آثار و ابنیه تاریخی و اقامتگاه یا  پیشخوان ، ارتباط تلفن همراه و

 مهمانسرا یا بوم گردی و روستای هدف گردشگری(

 اجتماعی : که شامل بقیه موارد از جمله فاکتورهای آموزشی و مذهبی و سیاسی و .... است  .4
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 که با وزن  دهی کارشناسان مربوطه به ترتیب :

        

    فاصله  خدماتی  اجتماعی کالبدی جمعیت  

 

        

0.31    

        

0.13    

        

0.14    

        

0.21    

        

0.21    
   وزن

   

 نتایج به دست آمده بطور خالصه در جدول ذیل آمده است :

 احتمال فاصله جاذبه خدماتی اجتماعی کالبدی بخش

 Mean .1245 .1050 .1343 .5256 13.1435 1.1540 مرکزی

Std. 

Deviation 

.01106 .03158 .03075 .08723 3.85056 .61615 

Minimum .02 .00 .02 .20 3.43 .45 

Maximum .13 .14 .19 .72 21.00 4.80 

 Mean .1288 .1183 .1740 .5973 13.5496 1.1865 زاغه

Std. 

Deviation 

.00363 .02557 .02214 .07553 4.41603 .72706 

Minimum .11 .01 .11 .39 3.22 .57 

Maximum .13 .14 .21 .76 20.71 4.92 

 Mean .1272 .1126 .1472 .5593 15.6539 1.0472 پاپی

Std. 

Deviation 

.00537 .02332 .02084 .06795 2.59154 .37255 

Minimum .11 .01 .07 .33 5.33 .68 

Maximum .13 .13 .19 .71 19.79 3.62 

 Mean .1286 .1141 .1534 .5680 16.8320 1.0122 بیرانوند

Std. 

Deviation 

.00353 .02238 .01552 .06637 1.90654 .16511 

Minimum .12 .06 .12 .46 13.10 .73 

Maximum .13 .14 .18 .73 20.30 1.57 

Total Mean .1264 .1103 .1473 .5520 14.1769 1.1221 

Std. 

Deviation 

.00848 .02836 .02990 .08377 3.83043 .56630 

Minimum .02 .00 .02 .20 3.22 .45 

Maximum .13 .14 .21 .76 21.00 4.92 
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 برای کل میانگین مقدار: است ذیل شرح نگین به کالبدی مقادیر میا شاخص برای آمده به نتایج اساس بر

است. و در خصوص  مقدار همین برابر نیز مطالعه مورد  بخش چهار برای که است  0.13 برابر کالبدی شاخص

کمترین مقدار و در بخشهای  0.10و در بخش مرکزی با میانگین  0.11شاخص اجتماعی با مقدار میانگین کل 

 است . 0.11زاغه و پاپی . بیرانوند با مقدار  میانگین برابر 

است که میانگین شاخص خدماتی در بخش زاغه با  0.14کل برای شاخص خدماتی همچنین مقدار میانگین 

 0.15و بخش بیرانوند  0.14کمترین مقدار و در بخش پاپی با  0.13بیشترین مقدار و در بخش مرکزی با  0.17

 به دست آمده است .

این شرح است : میانگین کل که با توجه به مقادیر ذکر شده ،و محاسبه شاخص جاذبه مقادیر به دست آمده به 

،بیشترین جاذبه و در بخش های بیرانوند  0.59است ، که در بخش زاغه با  مقدار میانگین جاذبه  0.55جاذبه 

 است. 0.52و  0.55و  0.56و پاپی و مرکزی به ترتیب 

فاصله  است که   میانگین 14.17و نیز شاخص میانگین کل فاصله محاسبه شده نسبت به مرکز خرم آباد ، 

کمترین فاصله و بخش   13.14بیشترین مقدار و  بخش مرکزی با  16.83بدست آمده برای بخش بیرانوند با 

قرار دارد.با استفاده  مقادیر به دست آمده برای جاذبه و فاصله برای  13.54و بخش زاغه با میانگین  15.65پاپی 

 هر بخش مقادیر احتمال سفر از فرمول :

 

 زیر بدست آمده است : محاسبه و نتایج

 سفر میانگین احتمال  با است که در این میان، بخش زاغه 1.12میانگین  احتمال سفر کل در این چهار بخش 

و بیرانوند با  1.04،پاپی با   1.15بیشترین احتمال سفر و به ترتیب مرکزی با میانگین احتمال سفر  1.18

 در درجات بعدی قرار دارند. 1احتمال سفر 

 شهرستان خرم آباد  و بخشها و روستاهای تابعه : GISیل فضایی نقشه های تحل
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در مطالعه فضایی شاخص خدماتی در بخش مرکزی ، همانطور که مشخص شده ،  در دهستان ده پیر جنوبی ، 

بخش روستاهای مدبه و کهریز و کرگانه و بلیلوند و ناصروند و کمالوند بهترین وضعیت را دارند اما در همین 

دهستان کاکاشرف ، روستاهای چنارکل ، چشمه علی ، نجف آباد کمترین مقدار شاخص خدماتی را نشان می 

دهد، در بخش بیرانوند ، دهستان بیرانوند شمالی ، روستاهای داربلوط پایین و دار بلوط باالو حیدرآباد و چغابل 

می دهد و کمترین مقدار شاخص خدماتی  و تپه گجی ، باالترین مقدار شاخص خدماتی در این بخش را نشان

در بخش بیرانوند ، در دهستان بیرانوند شمالی روستاهای کبوده حسن آباد و کاروانسرای پایین را به خود 

 اختصاص داده اند.

همچنین در بخش زاغه در دهستان زاغ که شامل روستاهای فره کش پایین و شاه قلی و قلعه علی و قلعه 

است بهترین  مقدار شاخص خدماتی را نشان میدهد ، و در مقابل دهستان رازان و روستای جهانبخش و کبودلر 

 آب کت کمترین مقدار شاخص خدماتی را دارد.

و اما در بخش پاپی در دهستان سپیددشت روستاهای الرکه و خشکی و آبسرده و بوکدر  دارای باالترین مقدار 

روستاهای چشمه پریان و چنار بیشه و همچنین دهستان شاخص خدماتی و در همین بخش و همین دهستان 

 تنگ هفت ، روستا سیرم  به ترتیب کمترین مقدار شاخص خدماتی را نشان می دهند .

 تحلیل فضایی شاخص جمعیت در شهرستان خرم آباد استان لرستان:
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رم آباد استان لرستان باید در تحلیل جمعیت  بخشهای چهارگانه )مرکزی ،پاپلی ،زاغه و بیرانوند ( شهرستان خ

گفت که در بخش مرکزی، دهستان رباط ، روستاهای آبادی ، رحمان آباد، پل هوا ، سراب و... بیشترین جمعیت 

و دهستان کارگاه شرقی با روستای خازارآبی و دهستان غربی ،روستاهای توه تنگه و هلکان و گره بید و.. کمترین 

نین در بخش بیرانوند ، دهستان بیرانوند شمالی ، روستاهای خشکه رود مقدار شاخص جمعیت را دارند و همچ

، کبود حسن آباد و کاروانسرای پایین ، دارای بیشترین مقدار شاخص جمعیت  همین بخش و دهستان ، 

روستاهای حیدرآباد ، سراب ملکی ، داربرازباشی ، بیدهل و صمد آباد کمترین مقدار شاخص را به خود اختصاص 

اند. در بخش زاغه نیز همانطور که در نقشه به نمایش درآمده است ، در دهستان زاغه ، روستاهای قلعه داده 

علی ، قلعه جهانبخش ،کبودلرو ... بیشترین  مقدارشاخص جمعیت را نشان میدهند و در مقابل در همین 

مقدار شاخص جمعیت را  دهستان روستاهای کیان نسار و کسان برآفتاب ، سراب کیان و چنارگریت ، کمترین

دارند. همچنین بخش پاپی نیز در دهستان سپیددشت با روستاهای پاکبود و چم شکر و چل ریز و ده نسارو 

دره اناران بیشترین مقدار شاخص جمعیت و در دهستان جم سنگر ، روستاهای داروزه و گاورسله و مورازغالم و 

 ص داده است .کوبوستان ، کمترین مقدار شاخص را به خود اختصا
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 تحلیل فضایی شاخص کالبدی در شهرستان خرم آباد:.

شاخص کالبدی که در گروه جاذبه ها  قرارداده می شود ، در این شهرستان نشان می دهد که ، در بخش مرکزی 

 در دهستان رباط روستا ی سرمرغ باال و در همین دهستان روستاهای قلعه نو ، ریمله ، چشمه بید، بیشترین

و در دهستان کاکاشرف با روستاهای پاتخت یك ، پنك آباد ، پاقلعه ، تپه دار  پایین ترین مقدار  شاخص رمقدا

 شاخص کالبدی را به خود اختصاص داده اند.

همچنین در بخش بیرانوند ، دهستان بیرانوند شمالی روستای کلك در باالترین مقدار شاخص کالبدی و 

ط باال و طهماسبی پایین ترین مقدار شاخص کالبدی را به خود اختصاص داده رئستاهای داربلوط پایین و داربلو

 اند .

در زاغه نیز بر اساس نقشه فوق ،در دهستان زاغه فره کش پایین و هادی آبادباالترین مقدار شاخص و در 

 دهند. دهستان رازان ، روستاهای رازان و سرگرفته پایین ، پایین ترین مقدار شاخص کالبدی را نمایش می

و در بخش پاپی از لحاظ شاخص کالبدی نسبت به سه بخش دیگر شهرستان در وضعیت مطلوبتری قرارگرفته 

است و در مجموع میتوان گفت ، به غیر از چند روستا که شامل ایستگاه بیشه و بیشل در سپیددشت و تنگ 

ن بخش از مقدار شاخص کالبدی هفت و مهتر که کمترین مقدار شاخص کالبدی را دارند ، بقیه روستاهای ای

 باالیی برخوردارند.
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 تحلیل شاخص جاذبه ها :

 برای اندازه گیری این شاخص از ترکیب و یکپارچه سازی از طریق تکنیك کریچینگ استفاده شده است .

 

نیروهای کشش و جاذبه که شامل پارامترهایی مانند خدماتی ، جمعیتی ، کالبدی ، اجتماعی  میباشد که خود 

شامل پرامترهایی است که پیشتر به آنها اشاره شدو با وزن دار کردن آنها توسط کارشناسان مربوطه می توان 

تلفیق داده ها ی به دست آمده والیه  مقادیر شاخص جاذبه را اندازه گرفت که براساس محاسبات انجام شده و

مربوطه ، میتوان گفت : در این شهرستان در بخش مرکزی ، در دهستان رباط روستاهای سرمرغ باالو  GISهای 

سعیدآباد و در دهستان کاکاشرف ، چنارگل و نجف آباد باالترین مقدار شاخص جاذبه و در ده پیرجنوبی ، 

 کمالوند غالمعلی کمترین مقدار شاخص را به خود اختصاص داده اند .روستاهای  در بند کمالوند و 

در بخش بیرانوند نیز در دهستان بیرانوند جنوبی و روستاهای کله جوب حاجی علی و گرزکل ئ کاسیان رستم 

 خانی کمترین مقدار شاخص را نشان می دهند.

ستان رازان روستاهای صفرآباد و رازان همچنین در بخش زاغه در دهستان قایدرحمت روستای بگ رضا و در ده

 و سرگرفته پایین کمترین مقدار شاخص جاذبه را نشان می دهند .
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در بخش پاپی ، دهستان گریت ، روستاهای چوب ارجنه و سرکانه عباس آباد و در دهستان کشور ، روستای 

تان جم سنگر ، روستاهای شاخص ولی در دهس  مقدار پیلگاه و در دهستان تنگ هفت روستای مهتر باالترین

موراز غالم و کربوستان و داروزه و دهستان تنگ هفت و روستای ایستگاه تنگ هفت کمترین مقدار شاخص 

 جاذبه را به خود اختصاص داده اند .

 تحلیل شاخص احتمال سفر:

  

سیم بر جاذبه کل تقسیم بر مقدار فاصله همان مرکز تق Aهمانطور که در فرمول آمده است مقدار جاذبه مرکز 

تقسیم بر فاصله کل مقدار احتمال سفر را بدست می آورد که برای شهرستان خرم آباد و روستاهای تابعه چهار 

بخش مربوطه محاسبه شده که براساس آن در بخش مرکزی ،  کمترین جاذبه در  دهستان رباط روستاهای 

ن رباط در روستاهای پیرجد و چم چقال باال را قلعه جغد و قلعه نو و پشت مله و بیشترین جاذبه در دهستا

 نشان می دهد .
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وهمینطور در بخش بیرانوند دهستان بیرانوند شمالی روستاهای خشکه رود و کبوده و حسن آباد ، بیشترین 

مقدار جاذبه و در همین بخش و دهستان ، روستاهای حیدرآباد و چغابل و سراب ملکی کمترین احتمال سفر 

 هند.را نشان می د

همچنین در بخش زاغه دهستان قایدرحمت روستاهای بگ رضا و باغ ، بیشترین احتمال سفر و دهستان رازان 

 و سرگرفته پایین و نیز در دهستان زاغه در روستاهای کیان نسار و کیان برآفتاب کمترین احتمال سفر وجوددارد.

بیشه بیشترین احتمال سفر و دهستان  در بخش پاپی در دهستان سپیددشت روستاهای چشمه پریان و چنار

گریت ، روستاهای سرکاته عباس آباد و در همین بخش در دهستان جم سنگر ، روستاهای موراز غالم و کربوستان 

 و برآفتاب علی عسگر کمترین احتمال سفر را شامل می شود.

 نتایج:

است که در هر نظام یا صورت بندی  همواره بین شهر و روستاهای پیرامون آن ، روابط متقابلی برقرار بوده

اقتصادی، این روابط متقابل شکل خاصی پیدا می کند.مطالعه و بررسی روابط شهر وروستا از مهم  -اجتماعی

ترین مباحث در برنامه ریزی فضایی و منطقه ای می باشد، لذا این تحقیق به تحلیل تعیین حوزه نفوذ شهر خرم 

اف پرداخته است؛ روش تحقیق در مقاله حاضر ، توصیفی، تحلیلی و روش آباد در استان لرستان با روهش ه

 اساس برگردآوری اطالعات کتابخانه ای و میدانی و تحلیل و تجزیه اطالعات از طریف روش هاف می باشد ؛ 

 کالبدی شاخص برای کل میانگین مقدار: است ذیل شرح نگین به کالبدی مقادیر میا شاخص برای آمده به نتایج

است. و در خصوص شاخص اجتماعی  مقدار همین برابر نیز مطالعه مورد  بخش چهار برای که است  0.13 برابر

کمترین مقدار و در بخشهای زاغه و پاپی .  0.10و در بخش مرکزی با میانگین  0.11با مقدار میانگین کل 

 است . 0.11بیرانوند با مقدار  میانگین برابر 

است که میانگین شاخص خدماتی در بخش زاغه با  0.14ل برای شاخص خدماتی همچنین مقدار میانگین ک

 0.15و بخش بیرانوند  0.14کمترین مقدار و در بخش پاپی با  0.13بیشترین مقدار و در بخش مرکزی با  0.17

 به دست آمده است .

ده پیر جنوبی ،  در مطالعه فضایی شاخص خدماتی در بخش مرکزی ، همانطور که مشخص شده ،  در دهستان

روستاهای مدبه و کهریز و کرگانه و بلیلوند و ناصروند و کمالوند بهترین وضعیت را دارند اما در همین بخش 

دهستان کاکاشرف ، روستاهای چنارکل ، چشمه علی ، نجف آباد کمترین مقدار شاخص خدماتی را نشان می 

تاهای داربلوط پایین و دار بلوط باالو حیدرآباد و چغابل دهد، در بخش بیرانوند ، دهستان بیرانوند شمالی ، روس

و تپه گجی ، باالترین مقدار شاخص خدماتی در این بخش را نشان می دهد و کمترین مقدار شاخص خدماتی 
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در بخش بیرانوند ، در دهستان بیرانوند شمالی روستاهای کبوده حسن آباد و کاروانسرای پایین را به خود 

 د.اختصاص داده ان

در تحلیل جمعیت  بخشهای چهارگانه )مرکزی ،پاپلی ،زاغه و بیرانوند ( نیز نشان دهنده این است که در بخش 

مرکزی، دهستان رباط ، روستاهای آبادی ، رحمان آباد، پل هوا ، سراب و... بیشترین جمعیت و دهستان کارگاه 

و هلکان و گره بید و.. کمترین مقدار شاخص  شرقی با روستای خازارآبی و دهستان غربی ،روستاهای توه تنگه

جمعیت را دارند و همچنین در بخش بیرانوند ، دهستان بیرانوند شمالی ، روستاهای خشکه رود ، کبود حسن 

آباد و کاروانسرای پایین ، دارای بیشترین مقدار شاخص جمعیت  همین بخش و دهستان ، روستاهای حیدرآباد 

 ی ، بیدهل و صمد آباد کمترین مقدار شاخص را به خود اختصاص داده اند.، سراب ملکی ، داربرازباش

همچنین ،شاخص کالبدی که در گروه جاذبه ها  قرارداده می شود ، در این شهرستان نشان می دهد که ، در 

بخش مرکزی در دهستان رباط روستا ی سرمرغ باال و در همین دهستان روستاهای قلعه نو ، ریمله ، چشمه 

و در دهستان کاکاشرف با روستاهای پاتخت یك ، پنك آباد ، پاقلعه ، تپه دار  پایین  شاخص مقدار ، بیشترینبید

ترین مقدار شاخص کالبدی را به خود اختصاص داده اند.همچنین در بخش بیرانوند ، دهستان بیرانوند شمالی 

پایین و داربلوط باال و طهماسبی پایین روستای کلك در باالترین مقدار شاخص کالبدی و روستاهای داربلوط 

ترین مقدار شاخص کالبدی را به خود اختصاص داده اند .در زاغه نیز بر اساس نقشه فوق ،در دهستان زاغه فره 

کش پایین و هادی آبادباالترین مقدار شاخص و در دهستان رازان ، روستاهای رازان و سرگرفته پایین ، پایین 

 ی را نمایش می دهند.ترین مقدار شاخص کالبد

نتایج تحلیل شاخص جاذبه نیز  نیروهای کشش و جاذبه که شامل پارامترهایی مانند خدماتی ، جمعیتی ، 

کالبدی ، اجتماعی  میباشد که خود شامل پرامترهایی است که پیشتر به آنها اشاره شدو با وزن دار کردن آنها 

ذبه را اندازه گرفت که براساس محاسبات انجام شده و توسط کارشناسان مربوطه می توان مقادیر شاخص جا

مربوطه ، میتوان گفت : در این شهرستان در بخش مرکزی ،  GISتلفیق داده ها ی به دست آمده والیه های 

در دهستان رباط روستاهای سرمرغ باالو سعیدآباد و در دهستان کاکاشرف ، چنارگل و نجف آباد باالترین مقدار 

در ده پیرجنوبی ، روستاهای  در بند کمالوند و کمالوند غالمعلی کمترین مقدار شاخص را به شاخص جاذبه و 

خود اختصاص داده اند نتایج شاخص احتمال سفز نیز نشان می دهد  که براساس آن در بخش مرکزی ،  کمترین 

ر دهستان رباط در جاذبه در  دهستان رباط روستاهای قلعه جغد و قلعه نو و پشت مله و بیشترین جاذبه د

روستاهای پیرجد و چم چقال باال را نشان می دهد . وهمینطور در بخش بیرانوند دهستان بیرانوند شمالی 

روستاهای خشکه رود و کبوده و حسن آباد ، بیشترین مقدار جاذبه و در همین بخش و دهستان ، روستاهای 

ان می دهند. همچنین در بخش زاغه دهستان حیدرآباد و چغابل و سراب ملکی کمترین احتمال سفر را نش

قایدرحمت روستاهای بگ رضا و باغ ، بیشترین احتمال سفر و دهستان رازان و سرگرفته پایین و نیز در دهستان 

زاغه در روستاهای کیان نسار و کیان برآفتاب کمترین احتمال سفر وجوددارد. در بخش پاپی در دهستان 
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و چنار بیشه بیشترین احتمال سفر و دهستان گریت ، روستاهای سرکاته  سپیددشت روستاهای چشمه پریان

عباس آباد و در همین بخش در دهستان جم سنگر ، روستاهای موراز غالم و کربوستان و برآفتاب علی عسگر 

 کمترین احتمال سفر را شامل می شود.
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