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 همدانهاي مرکز شهر  سازي خیابان راه امکان سنجی پیاده
  

  17/12/91  :مقاله نهایی تاریخ پذیرش             20/03/91:  تاریخ دریافت مقاله

  

 )ید بهشتیهاستادیار گروه جغرافیاي دانشگاه ش(1مظفّر صرّافی

  )دانشگاه شهید بهشتی ریزي شهري دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه(حسن محمدیان مصمم

 
  چکیده

نوین از یکسو  اجتماعی -ها و رفتارهاي فرهنگی گذشته، ترکیبی از تکنولوژي يهطی سد

گویی به نیازهاي برآمده از آن، از سوي  در اتکاء به حرکت سواره و پاسخ ریزانو شیفتگی برنامه

را متعدد و  شهري درون موجب فراموشی فضاها و حرکت پیاده در شهرها شد وسفرهاي دیگر،

اي  عدیده محیطی و کالبدي  زیست اقتصادي،-وند، پیامدهاي ناگوار اجتماعیاین ر .طوالنی نمود

بینش و  1960ياز این رو، از اواخر دهه. است براي شهرها و به ویژه مراکز شهري به بار آورده

ریزان شهري پیشرو در جهت تحدید حرکت سواره و احیاي مراکز شهري  برنامه اي عمل حرفه

، ضمن درك این تحلیلی -ن راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفیدر ای. گسترش یافته است

سازي این مرکز در  راه پیاده تحول بینشی و مطالعه بخش مرکزي شهر همدان، به بررسی امکان

در طی بیانگر آن است که  نتایج حاصل از این پژوهش. جهت بازآفرینی آن مبادرت ورزیده است

محور همدان و تمرکز بیش از حد  -شهري خودرو ریزي برنامه ي گذشته، الگويچهار دهه

موجب گسترش بیش از حد سفرهاي  خدماتی در مرکز شهر، نه تنها -هاي تجاري  کاربري

خودرویی و به دنبال آن ازدحام ترافیک و فشار بیش از حد به بافت و کالبد مرکز شهر شده، 

وژیکی مرکز شهر به بار آورده ناپایداري در ابعاد اجتماعی و اکول بلکه این روند پیامدهاي

 بازآفرینی مرکز شهر، ابتدا نیازمند غلبه بر الگوي جویی این مشکل و حرکت در جهت چاره.است

سازي  راه محور و کاربري زمین منتج از آن و سپس پیاده-نقل خودرو و  حمل ریزي برنامه

معضل ترافیک و رونق  به عنوان بهترین راهکار براي حل هاي مرکز شهر همدان خیابان تدریجی

  .بخشی حیات مدنی و پایداري کارکردهاي بخش مرکزي شهر است
  

  :کلیدي ه هايواژ

  .همدانمحور، مرکز شهر  - ریزي خودرو سازي، برنامه راه ي پایدار، پیاده توسعه

                                                


 mosammam2@yahoo.com :نویسنده رابط
1. mozaffar_sarrafi @gmail.com 
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  مسألهو بیان  مقدمه

 نمادها،هاي تاریخی و فرهنگی و تجسم  مرکز شهر یکی از عوامل و مظاهر اصلی ارزش

هاي مهم مراکز  از ویژگی. بخش براي تمام شهر و ساکنان آن است هویت هاي ها و خاطره نشانه

ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بوده فعالیت هااي از شهري تاریخی، تجمیع و تعامل مجموعه

گرفته محور درون آن شکل می -است که بر محوریت دسترسی پیاده و فضاهاي عمومی پیاده 

ي شهري و دگرگونی فعالیت هاگسترش روزافزون شهرها و ورود اتومبیل به عرصه . است

ها و فضاهاي پیاده را متأثر نمود و موجب تأکید بیش از حد  ارتباطات اجتماعی، جذابیت خیابان

اجتماعی -ترین شرط رونق اقتصادي به حرکت سواره و حل مسائل مختلف آن، به عنوان اصلی

از این رو به تدریج دسترسی آسان پیاده و . ریزان و مدیران شهري شد برنامهشهر، توسط 

بندي بر اساس  ایجاد حوزه. تعامل اجتماعی در مراکز شهري کاهش یافت يهفضاهاي برانگیزانند

ها به صورت نواحی فعالیت، سکونت و فراغت در شهرسازي مدرن  آن شده تفکیک هاي کاربري

رکرد مختلط و پیاده محور بخش مرکزي شهر از هم پاشید؛ دسترسی به فراگیر شد و از جمله کا

در سطح شهر شدت گرفت و به این ترتیب فضاهاي  تر و طوالنی بیش ترصورت سفرهاي هر چه 

گیري و حادتر شدن مشکالت شهري  در نتیجه اوج. محور به سرعت گسترش یافت-خودرو

محیطی،عدم ایمنی  شهري، آلودگی زیست هاي ارزشمند همچون ازدحام ترافیک، تخریب بافت

اي علیه سلطه حرکت موتوري در شهرهاي  گسترده هاي هاي بصري، واکنش شهرها، افول ارزش

هاي جدید در  ها و سیاست بدین ترتیب که طی سه دهه گذشته گرایش. جهان به وجود آمد

) 2سازي راه پیاده و جنبش 1همچون رشد هوشمند، شهرگرایی نوین(ریزي و طراحی شهري  برنامه

هایی شد که بر اساس توسعه پایدار خواهان کاهش اتکاء به خودرو، افزایش  موجب دیدگاه

در این ارتباط بسیاري از شهرهاي کشورهاي . باشند ارتباطات اجتماعی و احیاء هویت شهري می

، بهبود تاریخی را با کاهش اتکاء به خودروهاي شخصی/ سازي مراکز قدیمی پیشرفته، باززنده

در این . اند تجاري با موفقیت عملی نموده -هاي فرهنگی راه ونقل همگانی و ایجاد پیاده حمل

ساله، داراي بخش مرکزي با نواحی وسیع فرسوده و رو به  3000اي  میان، شهر همدان با سابقه

عنوان  هاي جدید شهر، باز هم به این مرکز بعد از گسترش.باشد افولیاست که نیازمند احیاء می

ترین بار  کند و سنگین هاي قدیمی، جدید و نوساز عمل می به ساکنین بافت دهنده سرویسقطب 

 بر بافت با) به ویژه به سبب الگوي شعاعی و تک مرکزي بودن(تجاري -ترافیک و امور اقتصادي

                                                
1-New  Urbanism &Smart Growth 
2- Pedestrianisation or Pedestrianization 
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اجتماعی و نزول  - شود که به تدریج باعث افت ساختارهاي اقتصادي ارزش آن تحمیل می

محور،  -عبارت است ازتسلط فضاهاي خودرو مسألهبنابراین  ؛مرکزي آن شده است کارکرد

محیطی، ناامنی و  ازدحام و ضعف دسترسی پیاده، فرسودگی کالبد و کارکرد، آلودگی زیست

در این راستا، . خلوتی شبانه، ضعف حیات مدنی وهمچنین حذف خاطرات جمعی و هویتی شهر

  :هپژوهش حاضر با طرح این سؤال ک

مدنی و  اتیح دیتجددسترسی به کارکردها، رونق اقتصادي،  توان یمچگونه  - 

 بخش مرکزي شهر همدان را بهبود بخشید؟ 1يریپذ ستیز

ها و  مطالعه بخش مرکزي شهر همدان و شناسایی نارسایی ضمندر پی آن است تا

      مشکالت ایجاد شده در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و محیطی، به بررسی امکان 

  .سازي این مرکز در جهت بازآفرینی مرکز شهر و پایداري عملکردي آن،بپردازد راهپیاده

  

  اهمیت و ضرورت پژوهش

ها به توانایی اکوسیستم محلی و اکوسفر جهانی، خلق فضاهاي  انسانوابسته بودن سالمت 

ي گذشته و روشن شدن اثرات منفی و عدم وقوع برخوردها در طی سده شهري تضمین کننده

روند رو به رشد مالکیت و استفاده از  محیطی پیامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتماعی و زیست

،جامعه جهانی را 1960ي انحطاط مراکز شهري از دههویژه نقش آن در ه خودرو در شهرها و ب

به منظور کاهش تبعات منفی حضور خودرو در مراکز شهري  بر آن داشته که با تأکید بر پایداري

گام  ونقل هاي پایدارتر حمل در جهت تحدید حرکت سواره و اولویت دادن به حالت

با این  .)Litman, 2005, USEPA, 1999, USEPA, 1996, Delucchi, 1996(بردارند

، رویکرد شیفتگی به خودرو )از جمله ایران(وجود در بسیاري از شهرهاي کشورهاي جهان سوم 

در مراکز شهري  مسألهشمار آن ادامه داشته و این  ها همراه با عوارض منفی بی راه و بزرگ

تحوالت جهانی با توجه به این موضوع، ضرورت همگرایی با . تر به خود گرفته است شکلی بغرنج

ي برخوردهاي هاي عمومی که زمینه خلق مراکز شهري و محیطي شهري، ضرورت توسعه

ها باشد؛  ي تمامی گروهاجتماعی کوتاه و گذرا را فراهم آورده؛ فضایی عمومی که دربردارنده

پذیري مردم؛ فضایی که موجب فراغت و تأمین  لیتوفضایی که موجب گسترش مشارکت و مسئو

... ها، اخبار، اطالعات، شایعات و آن گشته؛ فضایی که سطح مبادالت و تبادل افکار، ارزش

روي و کاهش اثرات منفی ترافیک  گسترش داده؛ فضایی که موجب تشویق و ترویج پیاده

                                                
1 - Livability 
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هاي مشترك  و حفظ ارزش خودرویی بر سالمت انسان گشته؛ فضایی که موجب افزایش ایمنی

 هاي افراد یک جامعه و افزایش همبستگی، احساس تعلق و وحدت اجتماعی گردیده، از ضرورت

  .باشد انکارناپذیر این پژوهش می

  

  چارچوب نظري

  ریزي شهري هاي نوین برنامه توسعه پایدارو انگاره

ي واسطه هپدیدار شده، ب) زیست محیطصلح، آزادي، توسعه و (چهار موضوع کلیدي 

 ي دوم قرن بیستم، موجبات تشکیلمشترك مردم جهان در نیمه هاي نگرانیو  ها آرمان

یابی به توسعه در کنار آزادي،  ي جهانی را فراهم آورد که به دنبال دستبرجسته هاي کمیسیون

به هر یک از این چهار آرمان، دیگري  دست یابیبودند؛ به طوري که  زیست  محیطصلح و حفظ 

ي بارزي از این نمونه زیست محیطي پایدار با تأکید بر دو اصل توسعه و توسعه. را قربانی نسازد

 ,Independent Commission on Disarmament and Security Issues(هاست تالش

از جمله تأثیر  ها گرانیناي از  مفهوم پایداري نیازمند توجه به طیف گسترده .)1990 & 1982

 : باشد که به طور خالصه در ذیل آمده است جهانی توسعه می

پشتیبان حیات زمین که حفظ  يها ستمیسي بشر بر فعالیت ها بار  انیزکاهش اثرات  - 

  مهم آن است؛ يها جنبهکاهش مصرف سوخت فسیلی یکی از . تنوع زیستی

طبیعی که شامل منابع آب، خاك، هوا، ي بشر بر منابع فعالیت ها بار انیزکاهش اثرات  - 

 زمین و منابع معدنی

و زندگی  دهد یماجتماعی را کاهش  يها یعدالت یبخلق جامعه و اقتصاد پایداري که  -

 ). www.wakefield.gov.uk(سازد یمبا کیفیت براي همه فراهم 

ي پایدار و همچنین روشن شدن نقش چشمگیر شهرهاي مفهوم توسعه گیري شکلبعد از 

و تضییع  اي گلخانهي انتشار گازهاي ویژه در زمینهه فعلی ب هاي ناپایداريجهان در دامن زدن به 

بیش مصرف منابع طبیعی و همچنین روشن شدن پیامدهاي ناگوار وابستگی به خودرو از جمله 

بستگی  تضعیف هم، )Crawford, 2000: 24-80( شهرزمین، آسیب رساندن به کالبد  تر

 محلی و تخریب هاي گزینهحذف ،)Appleyard and Lintell, 1972: 84-101(اجتماع

محدودیت ،)Odpm, 2003(محرومیت اجتماعی ،)Sloman, 2006: 25-114( محلیخدمات 

 ,Goodwin(شدن ازدحام تر وخیم ،)Timperio and at el, 2004, 39-47(کودکانآزادي 
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در و  )GFIT, 2005( هواییتغییرات آب و  ،)RCEP, 2007(آلودگی هوا ،)231-240 :2008

هاي نوین  و سیاست ها انگارهبه تدریج  ،)Frank and et al, 2004: 87-96(مرض چاقی نهایت

ریزي شهري شکل گرفتند که با تأکید بر پایداري خواهان تحدید حرکت سواره و افزایش  برنامه

  :عبارتند از ها انگارهاین  اهم بودند، المللی بینونقل پایدارتر به عنوان اولویتی  حمل هاي گزینه

پایداري، عدالت و سازواري بسط یافته به آینده، سفري « :ي پایدار شهري نظریه توسعه

محیطی،  با احتیاط و بدون پایان، تالشی مداوم براي پیشرفت همزمان و هماهنگ اهداف زیست

شهر پایدار شهري است که از طریق مشارکت پویا . فرهنگی است-اجتماعیاقتصادي و 

فرهنگی، شده  -محیطی و اجتماعی شهروندان موفق به متعادل نمودن پیشرفت اقتصادي، زیست

بسته شود که  به کاردر شهرها  تواند میپایداري زمانی ).(Mega and Pedersen,1998»است

تضییع هوا، مایع و (خود را  هاي خروجیو ) ي، آب و موادزمین، انرژ(منابع  هاي وروديشهرها 

         سالمت، اشتغال، درآمد، مسکن، (پذیري خود را  زیست حال درعینکاهش دهند و )جامد

ارتقاء دهند، در این صورت است که ) ي تفریحی، دسترسی، فضاي عمومی و اجتماعفعالیت ها

تهدید پایداري شهرها، وابستگی به خودرو  ترین بزرگ. شوندبه عنوان شهر پایدار تعریف می

  ).Newman, and Kentworthy,1999(است

این مهم . ایده بوم شهر این است که شهر باید در تعادل با طبیعت باشد :بوم شهر

، به همراه الگوهاي 2کارآمد-و انرژي 1صرفه جو-از طریق الگوهاي سکونتگاهی فضا  تواند می

آب وساختارهاي سکونتی که مطابق با اهداف کلی  هاي چرخهمواد،  هاي جریانونقل،  حمل

به بوم شهر مستلزم  دست یابی).Gaffron and et al, 2005: 23(پایداري است، به دست آید

ونقل، کاهش مصرف سوخت، کاهش فواصل بین مقاصد و  پایدار حمل هاي حالتاولویت دادن به 

 ,Fifth International Ecocity Conference(مقیاس انسانی دادن به شهر است

Shenzhen, China, 2002.( 

در IMCL(4( ساخت زیست پذیرشهرها المللی بین هاي کنفرانس :3شهر زیست پذیر

آمریکا برگزار  ي متحدهدر اروپا و ایاالت  بار یکشد و هر شش ماه  گذاري پایه 1985سال 

جایی که در گذشته تأکید بیش از حدي بر  نوین از آني به اعتقاد پیشگامان این انگاره. شود می

جایی وسایل نقلیه شده است و این امر پیامدهاي ناگواري اقتصادي، اجتماعی و هجاب

                                                
1-Space-saving 
2 - Energy-efficient 
3 - Livable city 
4- The International Making Cities Livable Conferences 
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و » تر مالیم« هاي حالتریزي باید به  محیطی را موجب گشته، اکنون برنامه زیست

پیوسته، ساخته یا  اي شبکهشهر زیست پذیر باید به عنوان . ونقل اولویت دهد حملتر اکولوژیکی

، جایی که مسیرهاي پیاده و دوچرخه )پیرامون هاي سکونتگاهاز مناطق مرکزي به (بازسازي شود

  ).Salzano,1997( اجتماعی و زندگی جامعه هستند هاي مکان ي همهدر پیوند با 

 هاي شیوهرشد هوشمند به اصول توسعه و  :شمندي رشد هونوشهرگرایی و نظریه

نقل و کاربري زمین  و  ریزي داللت دارد که نتیجه آن الگوهاي کارآمدتر حمل برنامه

به (هستند  اي فشردهدر واقع اجتماعات رشد هوشمند، اجتماعات  .)Litman 2011: 5(است

که ) هاي پیوسته و محیط حامی پیاده پیاده، خیابان هاي شبکههاي مختلط،  کاربري همراه

یابی بر اهداف مختلف سالمت  از طریق اثرگذاري بر رفتارهاي سفر مردم، به دست توانند می

 ریزي جنبش برنامه ینمهم ترنوشهرگرایی نیز ).Frank and et al, 2010:1-2(کمک نمایند

به بیانی دیگر نوشهرگرایی . ي همه استبهتر برا اي آیندهبه دنبال خلق  قرن بیستم است که

این . استپذیرتر زیست، کارآمدتر و تر جذابتوسعه براي خلق اجتماعات  هاي شیوهاز  اي مجموعه

ي سفر خودرو را کاهش به طور چشمگیري دسترسی را بهبود بخشیده و سرانه تواند میاصول 

شهري دوستار پیاده، باالترین کیفیت محیطی ممکن براي  هاي مکانبراي نوشهرگراها،  .دهد

  ).Randall & Holcombe, 2004: 285-300( استزندگی 

ریزان شهري  ي جدید، شوراي برنامهدر سپیده دم هزاره ):2003(منشور جدید آتن 

در این منشور اعتقاد بر این . منتشر نمود »منشور جدید آتن«ي تحت عنوان اروپا،منشور جدید

ونقل منجر به خلق موانع و  حمل هاي زیرساختاست که دسترسی فیزیکی بهتر ناشی از توسعه 

منشور جدید ). ونقل و حرکت حمل تر آهسته هاي حالتویژه براي ه ب(خواهد شد  ها محدودیت

کاربري  يهو توسع فعالیت ها آتن بهبود دسترسی را مستلزم توجه دقیق به موقعیت و تراکم

ونقل، کاهش نیاز شهروندان به سفر، ارتقاء  کارآمد حمل هاي مبدل يهمختلط، به همراه توسع

ي تسهیالت دوچرخه و پیاده و توسعه بیش ترونقل عمومی و خلق مناطق بدون خودرو  حمل

  ).The New Charter of Athens, 2003(داند می

. ریزي شهري سالم است کلیدي برنامه هاي مؤلفهونقل، یکی از  حمل :جنبش شهر سالم

براي معکوس نمودن  هایی شیوهاین منشور اساساً به رسمیت شناخته که ما باید به دنبال 

  .ونقل باشیم پویاي حمل هاي حالتو  ها جایگزینوابستگی به خودرو و ارتقاء 
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هاي سنتی براي حل مشکالت  اکنشو :1ترافیک )یا ناپدید شدن( ي تبخیرنظریه

این رویکرد را » تبخیر ترافیک«ي اي موجود بود و نظریهازدحام ترافیک، افزایش فضاي جاده

بر اساس این نظریه چنانچه  .)European Commission, 2008: 8- 11(قراردادمورد نقد 

 ماند میثابت  ها زیرساختو سطح کلی  یابد میفضاي جاده کم شود، ترافیک کاهش 

)European Commission, 2008: 8-11(،  ،به طوري که با رهایی از تسلط ترافیک خودرو

به قول یک نفر که . گردند میو سرزنده  دسترس قابلفضاي شهري متحول گردیده و فضاها 

همانند درمان مرض چاقی از طریق  بیش تر هاي جادهساخت  يهکاهش تراکم بوسیل«: فرموده

  ).Efroymson and Shama, 2007: 9(»است تر بزرگ خرید شلوارهاي

هایی که ذکر آن رفت بیانی متفاوت از یک توان گفت که تمامی انگاره می بدین ترتیب

 ینمهم ترباشد و بدون شک یکی از  مقصود یعنی بهتر زیستن انسان در فضایی مناسب می

در این میان . باشد به چنین فضایی کاهش اتکاء و وابستگی به خودرو می دست یابیراهکارهاي 

اخیر به منظور کاهش تبعات منفی  هاي دههیکی از راهکارهایی است که در » سازي راه پیاده«

پذیري مرکز  محیطی و افزایش زیست حضور خودرو در مراکز شهري به همراه مالحظات زیست

از این رو به تشریح این جنبش . شود میگرفته  به کاران شهر توسط بسیاري از کشورهاي جه

  .پردازیم می

  

 سازي راه جنبش پیاده

به عنوان سیاستی نوین براي کاهش اثرات  سازي راه پیادهي گذشته، جنبش در چند دهه

پذیري آن در سراسر شهرهاي جهان تسلی یافته و از  خودروها در مراکز شهري و افزایش زیست

مفهوم امروزي .بوگوتا گرفته تا بنگالدش، رنسانسی در بازآفرینی مراکز شهري خلق کرده است

 هاي هزینهبود که  1970و  1960 هاي دههپیدایش خود را مدیون تحقیقات  سازي راه پیاده

از این دوران به بعد بود که . خودروها مشخص گردید مهارناشدنی محیطی اجتماعی و زیست

طراحی مجدد خیابان شکل گرفت جنبشی که محیط  هاي جنبشنیرومندترین و اثرگذارترین 

حدودیت هاي م یکی از سیاست سازي راه پیاده .عمومی بسیاري از شهرها را تغییر داده است

محوري، -خودرو ي نتیجهمحیطی در  زیست بار زیانباشد که به دنبال کاهش اثرات  ترافیک می

ي پیاده و بدون ترافیک و اساساً فعالیت هاافزایش ایمنی افراد پیاده، پس گرفتن فضاها براي 

به  .)Brambilla & Longo, 1977( استبهبود محیط شهري به عنوان مکانی براي زندگی 

                                                
1-Traffic Evaporation or Disappearing Traffic 
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یندي است که در آن فضاي خیابان از خودروها و دیگر آسازي به معنی فر راه پیاده دیگر، بیانی

و به دنبال آن اقدامات مناسبی همچون سنگفرش خیابان،  شود میوسایل نقلیه پس گرفته 

  ). Hass- Khao, 1993: 21-23( شود میاضافه نمودن مبلمان و جزئیات دیگر انجام 

  

  سازي راه اهداف پیاده

متفاوت است اما  سازي راه یادهپ هاي طرحاگرچه به دالیل فرهنگی، تاریخی و سیاسی فرم 

ي تجاري مرکز فعالیت هابه منظور کاهش ازدحام خودرو در مرکز شهر، پایداري  ها طرحاغلب 

شهر، افزایش ایمنی، بهبود تعادل اکولوژیکی، خلق مرکز شهر سرزنده و زیست پذیر صورت 

خیابان، افزایش ارزش  يهارتقاء محیط و جاذب) 1998(ر الك وود و استیلینگز از نظ. گیرند می

هاي بسیار زیبا، کاهش  ، خلق خیابانزیست محیطامالك، کاهش اثرات منفی وسایل نقلیه بر 

از  ها و در نهایت افزایش ایمنی افراد پیاده یا دوچرخه ي موتوري در خیابانسرعت وسایل نقلیه

 )Lockwood, and Stillings, 1998( باشندمی سازي راه پیاده هاي طرحاهداف اجراي  ینمهم تر

 

  سازي راه مزایاي پیاده

سازي به عنوان فرآیند بیرون راندن خودروها و در برخی موارد کاهش سرعت  راه پیاده

وانی محیطی فرا هاي دوستار پیاده، مزایاي اقتصادي، اجتماعی و زیست و خلق خیابان خودروها

  :آورده شده است 1شماره جدول  دردارد که 

  سازي راه مزایاي پیاده: 1جدول شماره 

  یطیمح ستیزمزایاي   مزایاي اجتماعی  مزایاي اقتصادي

  کاهش آلودگی هوا و صوت  خلق فضاهاي عمومی و گسترش تعامالت اجتماعی  بهبود اقتصاد کلی منطقه

  اي کاهش انتشار گازهاي گلخانه  خلق غرور مدنی ایجاد حس قوي مکانی و  قیمت امالك باالرفتن

افزایش مشارکت مردم در فضا و همبستگی آنان و   جذب افراد توانمند به مناطق رو به زوال

  تجدیدحیات مدنی

هاي  کاهش مصرف سوخت

  فسیلی

  ي زمین کاهش نیاز به توسعه  سواري روي و دوچرخه ترویج پیاده  حمایت از اقتصاد محلی

 ونقل حملیها نهیهزقابلیت دسترسی و کاهش 

  خانوار

، کم ترمرض چاقی ( افزایش سالمت روحی و روانی

  تناسب اندام، کاهش اختالالت روانی

  حفظ فضاهاي باز

  حفظ تنوع زیستی  افزایش عدالت اجتماعی  ي بهداشتی و در مانیها نهیهزکاهش 

  بهبود کمیت و کیفیت آب  افزایش استقالل کودکان و کهنساالن  ي ثابت و متحرك استفاده از خودروها نهیهزکاهش 

    افزایش امنیت  ...)جاده و پارکینگ و(ي زیرساختی ها نهیهزکاهش 

      جذب توریست و گردشگر

  نگارندگان :مأخذ
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توان  سازي را می راه ي بدون خودرو و پیادهي بین تعاریف و مزایاي توسعهدر نهایت رابطه

  ):2و جدول شماره  1نمودار شماره (نشان داد به این ترتیب 

  

  
  سازي راه ي بدون خودرو و پیادهي بین تعاریف و مزایاي توسعهرابطه: 2و جدول شماره  1نمودار شماره 

  

  روش پژوهش

تحلیلی  –، روش تحقیق، توصیفی شده مطرحي با توجه به ماهیت مطالعه و فرضیه

با توجه به  .باشد اطالعات نیز به صورت مطالعات اسنادي و میدانی می آوري جمعروش . باشد می

ي آماري نیز به دو ، طبیعتاً جامعهشده استفاده که در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه این

 - آماري، کل واحدهاي تجاري ي جامعهاول  ي پرسشنامهبه این ترتیب که در . باشد صورت می

 خدماتی و مسکونی - تجاري واحدهاي 10073که از  باشد میخدماتی و مسکونی مرکز شهر 

کوکران و  گیري نمونهبا استفاده از فرمول ) 1386مهندسان مشاور نقش و پیراوش، ( شهرمرکز 

در پرسشنامه دوم جامعه آماري، کل . واحد برآورد شد 271ي نمونهفرمول اصالحی آن، حجم 

ي بدین ترتیب جامعه. باشد می) کنان مرکز شهربجزء سا(به مرکز شهر همدان  کنندگان مراجعه

کوکران و فرمول اصالحی آن،  گیري نمونهنفر است که با استفاده از فرمول  455658آماري 
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اطالعات مورد نیاز، به تجزیه و تحلیل  آوري جمعپس از . نفر برآورد شد 321 ي نمونهحجم 

در . گرفته استی و کیفی صورت کم يهکه این مرحله به دو شیو شده پرداختهاطالعات و دادها 

 آماري و ترسیمی افزارهایی نرمشده با استفاده از  آوري جمعروش کمی ابتدا اطالعات 

و نتایج آن به صورت  قرارگرفتهمورد تجزیه و تحلیل  ArcGIS10و  Spss،Excelهمچون

در روش کیفی نیز با توجه به مبانی نظري مسائل به . شده استارائه و نقشه نمودار  ،جداول

  .شده استو بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته  ها دادهتحلیل 

  

  معرفی محدوده مورد مطالعه

ي استراتژیک، محدوده محصور در رینگ اول شهر مرکز شهر همدان با عنوان حوزه

ي اولیه و تاریخی شهر کهن همدان را شامل همدان، بافت قدیم شهر و در حقیقت هسته

. و به تدریج رشد کرده است گرفته شکلي هگمتانه که در طول تاریخ در مجاورت تپه شود می

و در برداشتن مسجد جامع در اصل نقش کانونی در  ها سوقو چهار  ها راستهبازار قدیم شهر با 

ي باز همگانی ي خود عرصهالبد ویژهجذب جمعیت داشته و در کنار آن میدان امام خمینی با ک

در مرکز شهر و وجود ارتباطات قوي با مناطق  قرارگیرياین محدوده با  .را سامان داده است

محورهاي شعاعی، بسیاري از عناصر واجد ارزش تاریخی و عملکردي  ي واسطهاطراف به 

را در ) ع و آرامگاه بوعلیاستر و مردخاي، بازار قدیم، تپه هگمتانه، مسجد جام ي مقبرههمچون، (

افزایش  رغم علیباشد و از لحاظ جمعیتی  هکتار می 167کل محدوده . خود جاي داده است

، جمعیت محدوده مورد مطالعه با 1375- 1365بین  هاي سالشدید جمعیت شهر همدان در 

 پذیري مرکز کاهش کیفیت محیطی و زیست رسد میبه نظر . مواجه بوده است -93/1نرخ رشد 

آمارهاي مربوط  که با وجود این. سزایی داشته استه شهر همدان در این کاهش جمعیت نقش ب

افزایش  ي دهنده نشان 1385-1375بین  هاي سالبه روند تغییرات در مرکز شهر همدان در 

محالت موجود در این  جداگانه اما بررسی) 2جدول شماره (درصد بوده  1جمعیت با نرخ رشد 

هاي باباطاهر  که این افزایش جمعیت عمدتاً مربوط به محالت بین خیابان دهد میمحدوده نشان 

 بلندمرتبهتوان گفت دلیل این امر شرایط محیطی بهتر و گسترش  باشد که می تا تختی می

است که جمعیت محالت دیگر این  درحالیاین . باشد در این محدوده می) فروش تراکم(سازي 

  .هش استمحدوده به سرعت در حال کا
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  ي مورد مطالعه روند تحوالت جمعیتی محدوده: 3جدول شماره 

  نرخ رشد  جمعیت  نام محله

  87- 75 نرخ رشد  75-63 نرخ رشد  1387 سال  1375سال   1363 سال

101  5000  3042  4270  4 -  44/3  

102  5000  4401  5662  1 -  55/2  

201  3500  3505  3228  011/0  82/0-  

202  3500  3982  4488  1  2/1  

301  2500  1362  629  9/4 -  4/7 -  

401  2500  1066  1106  3/6-  36/0  

  1  -93/1  19383  17385  22000  ي مورد مطالعهکل محدوده

  1385، مرکز آمار ایران، 1367، مهندسین مشاور موژدا، 1386مهندسان مشاور نقش و پیراوش،  :مأخذ

  

درصد  85/26از مساحت کل شهر،  درصد 3/2تنها  برگرفتن دربا  مورد مطالعه يهمحدود

مورد  ي محدودهي کاربري تجاري در سرانه. هاي تجاري را در خود جاي داده است از کاربري

 5/1ي تجاري کل شهر باشد و این در شرایطی است که سرانه می مترمربع 02/10مطالعه 

کاربري ارتباطی هکتار از اراضی محدوده به  49/ 41در مجموع بیش از . باشد می مترمربع

از اراضی محدوده را به خود اختصاص داده است و سرانه  درصد 62/29اختصاص داده شده که 

  . باشد می مترمربع 49/25معابر  ي شبکه
  

  
 

  کاربري وضع موجود مرکز شهر همدان: 1 نقشه شماره
  نگارندگان: مأخذ
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  هاي فرادست ي مورد مطالعه در طرحجایگاه محدوده

ه ب(براي شهر همدان، همواره مرکز شهر و حل مسائل آن  شده  تهیهشهري  هاي طرحدر 

اهم . برخوردار بوده است اي ویژهاز جایگاه ) بافت و کالبد فرسودگیویژه در رابطه با ترافیک و 

 براي بهبود و احیاء مرکز شهر همدان در جدول  ها آن هايو پیشنهاد شده تهیه هاي طرح

  .استآورده شده  3ي شماره
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  هاي پژوهش یافته

پیامدهاي ناشی از اتکاء  :هاي پژوهش از دو مبحث اصلی با عناوینبه طور کلی بخش یافته

سازي آن با توجه به راهمحوري در مرکز شهر همدان و همچنین بررسی امکان پیاده-خودرو

  .پردازیمشرایط موجود تشکیل شده که به تشریح آن می

  

  محور در مرکز شهر همدان -ریزیخودرو پیامدهاي ناشی ازبرنامه

حدود نیمی از بافت شهر را (شهر همداناسپرال ي گذشته گسترش فضاییطی چهار دهه

و وجود مرکزي با  مرکزيتک  شعاعی ، الگوي)دهند میتشکیل ) هکتار 3580(اراضی خالی 

، موجب گردیده تا نه تنها اهمیت باشد نقشی مضاعف که داراي عملکرد شهري و ترافیکی می

هاي جدید و قدیم دوچندان گشته، بلکه  به بافت دهنده سرویسمرکز شهر به عنوان تنها کانون 

در رابطه با ازدحام ترافیک و فشار بیش از حد به بافت و کالبد آن  اي عدیدهمسائل و مشکالت 

               درصد  60 دهدکه یمشهر همدان نشان  1363مطالعات طرح جامع سال . نمایان گردد

و در هر ساعت  گرفته میي مرکزي انجام با مقصد حلقه) نفر 31360(روزانه  هاي جاییه جاب

در ). 1367مهندسان مشاور موژدا، (نقلیه در میدان امام خمینی تردد داشتند  ي وسیله 8044

محور و به دنبال آن تشدید مالکیت و - ي خودروریزي و توسعه برنامه روند يهبعد، ادام هاي دهه

شدن اوضاع ترافیک در مرکز شهر گردید؛ به طوري  تر وخیماستفاده از خودرو شخصی موجب 

 10283، تعداد تردد وسایل نقلیه در مرکز شهر همدان در یک ساعت به 1376که در سال 

محورهاي درصد تردد  80، به عبارت دیگر )1376مهندسان مشاور آتک، (دستگاه رسید

این حجم عظیم . ي سواري اعم از تاکسی و شخصی مبدل گشتمربوط به وسایل نقلیه گانه شش

بعد تشدید شد به طوري  هاي سالبه مرکز شهر به همراه تداخل پیاده و سواره در  کننده مراجعه

را سبب گشت که به تشریح  اي عدیده محیطی که این موضوع اثرات اقتصادي، اجتماعی و زیست

  .پردازیم مین آ

  

  اثرات اجتماعی

معضل ترافیک در شهر همدان و بویژه مرکز  وونقل موتوري  تأکید بیش از حد به حمل

روي را تقلیل داده به طوري که اغلب ساکنین  ونقل عمومی و مطبوعیت پیاده آن، کارآمدي حمل

بستگی بین میزان  تحلیل هم. ونقل انتخابی خود رضایت چندانی ندارند از نوع حالت حمل

 کنند میکه کسانی که از خودرو شخصی استفاده  دهد میونقل نیز نشان  رضایت و نوع حمل
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           رضایت  کنند، میونقل عمومی یا دوچرخه استفاده  کسانی که از حمل به پیاده ها و نسبت

  ).را مالحظه نمائید 1نمودار شماره (ي دارندبیش تر

  

  
  و میزان رضایت ونقل حملل همبستگی بین نوع حالت تحلی: 2نمودار شماره 

  نگارندگان: مأخذ

  

توان به  ونقل دیگر در شهر همدان می حمل هاي حالتدر مورد ناکارآمد شدن دیگر 

تعداد خطوط  87تا  1377بدین ترتیب که با وجود اینکه از سال . ونقل عمومی اشاره نمود حمل

 180دستگاه به  50فعال از  هاي اتوبوسیافته و در همین دوره تعداد  ارتقاءخط  33به  19از 

به ) 1367مهندسان مشاور موژدا، ( 1363کیلومتر در سال  42دستگاه رسیده اما سرعت آن از 

دقیقه  1387،1/20میانگین انتظار نیز در سال . رسیده است 1387کیلومتر در سال  15

حمل و نقل عمومی در که  دهد میاین ارقام نشان  .)1387مهندسان مشاور رهپویان، (باشد  می

بدون شک بخش اعظمی از این کاهش کارایی . از کارایی الزم برخوردار نیستشهر همدان 

در مرکز شهر همدان تعداد بسیار کمی از . باشدمربوط به ترافیک خودروها در مرکز شهر می

ها تردد کنند در این میان  قل در خیابانبه طور مست توانند میکودکان، معلوالن و افراد مسن 

ویژه کودکان و ه ایمنی افراد پیاده و ب ي تهدیدکنندهعوامل  ینمهم ترموتوري  ي نقلیهوسایل 

ونقل، جابجایی و سالمت کامالً اثبات  بین حمل ي رابطهبا توجه به این که . کهنساالن هستند
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دیگر  هاي حالتکاهش استفاده از  افزایش استفاده از خودرو در شهر همدان و. شده است

قلبی عروقی را فراهم آورده  هاي بیماريویژه مرض چاقی و ه ب ها بیماريبسیاري از  هاي زمینه

 60به طور متوسط در ماه حدود  همدان آمار مربوط به جراحی قلب در استانبراي مثال . است

درصد مرگ و  50متأسفانه و)www.asriran.com( استمورد  700عمل و در سال حدود 

 اي ویژه هاي تالشقلبی است که باید براي کاهش این آمار  هاي بیماريمیرها در همدان در اثر 

بر اساس مطالعات صورت گرفته به ترتیب اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر، تجمع .صورت داد

مسائل  ینهم ترمو در نهایت ضرب و شتم و درگیري  معتادین، مزاحمت افراد، سرقت و دزدي

توان به فروش اجناس سرقتی  از مسائل اجتماعی دیگر می. باشد اجتماعی مرکز شهر همدان می

هاي اکباتان، دور میدان  در خیابان بیش تراین جرائم . و مزاحمت افراد اشاره نمود غیرمجازو 

ج ساکنین خود تدریه یعنی همان مناطقی که ب دهند؛ میامام، خیابان شهدا و آرامگاه بوعلی رخ 

         ، از یادشدهفراتر از مسائل . باشد خدماتی می -ي آن تجاريرا از دست داده و کاربري عمده

که ایمنی، آزادي و سهولت دسترسی را برقرار  هایی خیابانجا که وجود مرکز شهري با  آن

مردم  هاي گروهي دیدن و دیده شدن همه وشدن  رودروساخته، موجبات تعامالت اجتماعی و 

و وقایع بوده، از سرزندگی و  رویدادهاگشته، محل وقوع ) از پایگاه اقتصادي اجتماعی نظر صرف(

زندگی خیابانی حمایت نموده، از نظر حاکمیت سیاسی و اجتماعی به دست مردم بوده و 

 اساسی در تجدیدحیات هاي شرط پیشمشارکت اجتماعی مردم را فراهم نموده، از  هاي زمینه

 پایین باشد، باید انتظار داشت که در مرکز شهر همدان با وجود ترافیک شدید و ایمنی مدنی می

ي مردم نه تنها حیات مدنی تقویت نخواهد و مسائل متعدد دیگر، حتی با وجود حضور گسترده

  . آن فراهم خواهد آمد بیش ترتضعیف هرچه  هاي زمینهشد، بلکه 

  

  اثرات اقتصادي

ینده واحدهاي تجاري، ازدحام شدید وسایل نقلیه موتوري و آاخیر، تجمع فز هاي دههدر 

اجتماعی با درآمد باال و  هاي گروهپذیري مرکز شهر موجب مهاجرت  در نتیجه کاهش زیست

ساختمان کم درآمد و به دنبال آن افت کیفیت  هاي گروهو جایگزینی آن با  ها حومهمتوسط به 

از . ، گردیده است)هاي اکباتان و شهدا ویژه از خیابانه ب(و کهنگی و فرسودگی بافت و کالبد  ها

اساسی براي جذب  شرط پیشآن جایی که در عصر جهانی شدن، کیفیت محیط شهري 

ظاهر فیزیکی و . ي اقتصادي گشته استخارجی و منابع جدید و در نتیجه توسعه هاي سرمایه

در این بخش از  گذاري سرمایهمرکز شهر همدان موجب گردیده تا کیفیت محیطی نامطلوب 
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. ، کاهش یابد و این امر زوال اقتصادي مرکز شهر را موجب گردیده استها حومهشهر به نفع 

ونقل اثري عمده بر توسعه اقتصادي و فضایی مرکز شهر دارد و  عالوه بر این از آنجا که حمل

ترسی وابسته است، ازدحام ترافیک و ضعیف دسترسی به دس فرد منحصربه هاي مکانجذابیت 

در نهایت از آن جایی که . کاسته است فروشی خرده يفعالیت هاناشی از ازدحام سواره از رونق 

فسیلی وابسته است، افزایش استفاده از خودرو نه تنها  هاي سوختونقل موتوري به  بخش حمل

آوري براي شهر و سرسام هاي هزینهه بلکه این منابع محدود کمک نمود تر سریعبه تهی سازي 

از نظر قیمت نیز، ارزش امالك مرکز شهر همدان در مقایسه با مناطق . کشور به بار آورده است

  . جنوبی شهر بسیار نزول کرده است

  

  محیطی  اثرات زیست

ونقل موتوري و اولویت دادن به خودروها در مرکز شهر که  تأکید بیش از حد به حمل

محیطی فراوانی را به وجود  موجب ازدحام شدید ترافیک در این منطقه گردیده مسائل زیست

 خاطرنشانالبته باید . توان به آلودگی هوا و آلودگی صوتی اشاره نمود آورده که از آن جمله می

اما در فصل  آید نمیی هوا به عنوان معضل جدي در مرکز شهر همدان به شمار نمود که آلودگ

 گردد میموجب تقویت یا افزایش آلودگی در این ناحیه ) اینورژن(ي وارونگی هوا زمستان پدیده

که آلودگی هوا چندان مطرح نبوده اما  با وجود این. نماید تهدید میکه سالمت جسمی افراد را 

باشند،  مرکز شهر بسیار حاد است و منشأ بخش عظیمی از آن خودروها میآلودگی صوتی در 

  .این نوع آلودگی اثرات زیانباري بر سالمت شهروندان همدانی دارد

  

  اثرات کالبدي

الگوي شعاعی تک مرکزي  و همچنین ها کاربري بندي الگوي توسعه خودرو محور،حوزه

سفرهاي خودرویی به مرکز شهر گردیده و از آن  بیش ترشهر همدان موجب گسترش هرچه 

هاي جدید و  به ساکنان بافت دهنده سرویسجایی که مرکز شهر همچنان به عنوان تنها قطب 

زوال کالبدي هر چه  هاي زمینه، فشار زیادي بر بافت و کالبد آن وارد شده و نماید میقدیم عمل 

 89/22و مرمتی به ترتیب  قبول قابل يهاساختمان در حال حاضر . آن فراهم شده است بیش تر

و  اند دادهموجود در محدوده را به خود اختصاص  يساختمان هادرصد از کل  51/21و 

تخریبی و  هاي زمین. شوند میرا شامل  ساختمان هادرصد کل  69/7نوساز تنها  يساختمان ها

مشاور نقش و پیراوش،  مهندسان( شوند میرا شامل  ساختمان هادرصد کل  63/31فاقد بنا نیز 
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هاي تختی و شهدا مشکالت فراوانی را  بویژه در حد فاصل بین خیابان ها آنکه وجود ) 1387

توان به مختل نمودن عملکرد بافت، مشکل ساختن نظام  موجب گشته که از آن جمله می

بدون شک . حرکت و فعالیت، کاهش کیفیت بصري و همچنین خلق فضاهاي ناامن اشاره نمود

پذیري ناشی از ازدحام ترافیک و تسلط  ي کاهش زیستخش عظیمی از این فرسودگی نتیجهب

  .باشد خودروها در مرکز شهر می

  

  سازي مرکز شهر راه بررسی امکان پیاده

  هاي دسترسی به مرکز شهر ونقل و ویژگی نوع حالت حمل

اخیر مرکز  هاي سالبا توجه به معضل ازدحام ترافیک در مرکز شهر که موجب شده تا در 

و به دنبال آن از ورود خودروهاي  شده اعالمي طرح ترافیک شهر همدان به عنوان محدوده

ي سفرهاي صورت گرفته به مرکز شهر با اتوبوس عمل آید، عمدهه شخصی به محدوده ممانعت ب

 پایدارتر همچون پیاده و هاي حالتباشد و سهم  می) درصد 4/22(و تاکسی ) درصد 6/53(

در مورد کسانی که . دهند میدرصد سفرها را تشکیل  11/3باشد و تنها  دوچرخه بسیار ناچیز می

باشد و میزان استفاده از  دیگر می اي گونهونقل به  نوع حالت حمل کنند می در مرکز شهر زندگی

 افرادي هم که فقط در مرکز شهر اشتغال دارند نسبت. باشد روي باال می خودرو شخصی و پیاده

به تفکیک حالت  1شکل شماره . باشند وابسته به خودرو شخصی می بیش تربه دو گروه قبلی 

  .دهد میونقل سه گروه را نشان  حمل

  

 
  ونقل بوسیله ي تعداد سفرها تفکیک حالت حمل:1شکل شماره 

  نتایج مطالعات میدانی نگارندگان: مأخذ
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مهم  در رابطه با استفاده از خودرو این است که هر سه گروه مذکور توجه  قابلي نکته

ونقل و شأن و منزلت  حمل هاي حالتدلیل استفاده از آن را به ترتیب ناکارآمدي دیگر  ینتر

بر اساس مطالعات صورت . دانند می ها حالتاجتماعی باالتر استفاده از خودرو نسبت به دیگر 

صورت ) به استثناي روز جمعه(اول هفته و آخر هفته  روزهايي این سفرها در عمده گرفته 

 23باشد و از ساعت  شب می 19-17ظهر و  14- 12صبح،  8-7و ساعات اوج ترافیک  گیرد می

این موضوع سبب شده . باشد و کسی در آن تردد ندارد به بعد منطقه کامالً خالی از مردم می

شد و دلیل آن از بین رفتن کاربري مختلط مرکز ي منطقه بسیار پایین بااست که امنیت شبانه

که بیان شد سهم  همان طور. ي گذشته استدهه 4در طی  )ویژه بخش شمالیه ب(شهر 

ونقل در شهر همدان بسیار ناچیز است و بر اساس مطالعات صورت  پایدارتر حمل هاي حالت

مناسب و  هاي راهاده دلیل این امر به ترتیب ترافیک خودروها، فقدان پی ینمهم ترگرفته 

البته  .باشد میسوار دوچرخهمردم نسبت به افراد پیاده و  هاي عادتفرهنگ، طرز رفتار و 

ي پیاده و دوچرخه در بین زن و که موانع تردد آسوده دهد میمستقل نشان  Tآزمون ي محاسبه

براي مثال از نظر زنان شرایط نامساعد اقلیمی و از نظر مردان فرهنگ و . باشد مرد متفاوت می

در مورد نوع  توجه قابلنکته  .باشد آنان موثرتر می ي آسودهطرز رفتار مردم در تردد راحت و 

ن حتی بعد از بهبود تسهیالت به مرکز شهر این است که آنا کنندگان مراجعه ونقل حالت حمل

ونقل عمومی و همچنین تسهیالت پیاده و دوچرخه بازهم خودرو شخصی یا تاکسی را  حمل

 4/7درصد مردم تاکسی و  30به طوري که بر اساس نتایج به دست آمده . دهند میترجیح 

یح درصد پیاده و دوچرخه را ترج 5/26و تنها  گزینند میخودرو شخصی را بر  ها آندرصد 

که بعد از رسیدن به مرکز شهر پیاده  دهند میدرصد مردم ترجیح  5/78با این وجود،  .دهند می

  .تردد نمایند درصد با دوچرخه 2/10و 

  

  و اهداف آن) مبدأ(ي شروع سفر  نقطه

را ساکنان ) درصد 96.9(به مرکز شهر  کنندگان مراجعهکه اکثر  دهد مینشان  ها بررسی

و تنها تعداد معدودي از شهرهاي اطراف همچون بهار، مریانج و  دهند میشهر همدان تشکیل 

 2که در نقشه شماره  همان طور. در مرکز شهر حضور دارند ها استانتعدادي هم دانشجو از سایر 

) درصد 3/28( 3به مرکز شهر مربوط به منطقه  کننده مراجعهتعداد  ینتربیش، کنید میمالحظه 

              ین آن مربوط به منطقه یک کم ترباشد و  شهر همدان می) 3/14(و هفت ) 6/15(شش 

هاي مختلط در  شاید دلیل این امر وجود کاربري. باشد و محالت اطراف مرکز شهر می) درصد 4(
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بین محالت شهر . باشد که از تعداد سفرهاي آنان به مرکز شهر کاسته است محالت قدیمی می

 دهند میتشکیل  210، 206، 103، 115را به ترتیب محالت  کنندگان مراجعهنیز باالترین تعداد 

که در جنوب و شرق همدان واقع شده است یعنی همان جهتی که  3ي منطقه). 2نقشه شماره (

شش و  ي منطقهجامع شناخته شده است و  هاي طرحبه عنوان بهترین جهت گسترش شهر در 

نمود  1350 ي دههدر  و روستاهاي ادغام شده در شهر هستند که اي حومه هاي شهركهفت 

که  دهد میاین ارقام و آمار نشان . اند یافتهگذشته به شدت گسترش  ي دههیافته و در سه 

مجبورند که  ها آنهمراه با خدمات مورد نیاز ساکنین نبوده و  ها قسمتي شهر در این  توسعه

  .خود به مرکز شهر مراجعه نمایند ي روزانهمایحتاج  ترین اهمیتبراي تأمین کم 

  

  
  کنندگان به مرکز شهر نقطه شروع سفر مراجعه: 2نقشه شماره 

  نگارندگان: مأخذ

  

سفرهاي صورت گرفته به  ي عمده کنید میمشاهده  1ي که در نمودار شماره همان طور

سفرهاي  ي زمرهکه همگی در  گیرد صورت میخرید، آموزشی و کار  هدف بامرکز شهر همدان 

 1رانی اتوبوسي مبدأ خطوط کرد که با توجه به اینکه کلیه نشان خاطرالبته باید . باشد روزانه می

                                                
، مبدأ )جورقان -مریانج و ابتداي مفتح –بلوار علویان (خط اتوبوسرانی شهر همدان به استثناي دوخط اتوبوس رانی  33از -١

  .سایر خطوط در میدان امام خمینی می باشد
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، دسترسی مستقرشدهدر مرکز شهر همدان  رانی تاکسیاغلب مبدأ خطوط  به استثناي دو خط و

همچون خیابان (هاي پیرامون  ویژه خدمات آموزشی که در خیابانه ب(به سایر مناطق شهر 

به مرکز  کنندگان مراجعهاهداف  ینمهم تر، نیز یکی دیگر از )اند شده واقع...) میرزاده عشقی و

  .باشد شهر می

  

  
  کنندگان به مرکز شهر اهداف سفر مراجعه: 3نمودار شماره 

  نتایج مطالعات میدانی  نگارندگان: مأخذ

  

  هاي مرکز شهر همدان ي خیابانطول و اندازه

باشند و  می ونقل آهسته حمل هاي حالتجزء  سواري دوچرخهروي و  از آن جایی که پیاده

عوامل موثر بر ترغیب  ینمهم تري دارند، طول مسیر و زمان سفر یکی از بیش ترنیاز به زمان 

 دهد میصورت گرفته در این رابطه نشان  هاي بررسی. باشد افراد به حرکت پیاده و دوچرخه می

باشند که از این نظر مسیرهاي  متر می 650یابان مرکز شهر همدان داراي طول که هر شش خ

  .باشند می سازي راه پیاده هاي طرحمناسبی جهت اجراي 

  

  ي محورهاهاي موجود در لبهوضعیت کاربري

ي پیاده و دوچرخه یکی از فعالیت هاي متنوع و سازگار با فعالیت هااز آن جایی که وجود 

 سواري دوچرخهروي و  پارامترها در جذب جمعیت و همچنین تشویق و ترغیب پیاده ینمهم تر

. ایم ورزیدهباشد بر این اساس به بررسی کاربرهاي موجود در شش محور همدان مبادرت  می

ي البته عمدتاً، بواسطه(هاي اکباتان  خیابان کنید میمشاهده  4که در جدول شماره همان طور
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 ینبیش ترو بوعلی با دارا بودن  )خیابان ي لبههاي موجود در  اً کاربريوجود بازار و نه صرف

در قامت اصلی محور ارتباطی بازار قدیم  قرارگیريهاي مرتبط و همگون و همچنین  کاربري

محورها براي اجراي  ترین مناسبهگمتانه و در ادامه آرامگاه بوعلی سینا به عنوان  ي تپهشهر، 

فعالیت و همچنین عمده  ها کاربريتعداد  4ي جدول شماره. اند شده  شناخته سازي راه طرح پیاده

  .دهد میرا نشان  گانه ششمحورهاي  هاي جدارهي واقع در ها
  

  گانه هاي محورهاي شش ي واقع در جدارهفعالیت هاها و همچنین عمده  تعداد کاربري: 5جدول شماره 

تعداد کل   نام محور

  واحدها

 -واحدهاي تجاري

  خدماتی

  ي ناسازگارفعالیت ها  ي عمدهفعالیت ها

  درصد  تعداد

خیابان 

  بوعلی

308  

300  

  

  

  پوشاك، مطب پزشکان، لوکس فروشی،  90

  

ترین واحد  اصلی

ناسازگارقطعات متروکه و 

  .باشند مخروبه می

خیابان 

  اکباتان

پوشاك، کفش، انبارداري، لوازم خانگی، ابزارآالت،   -  -  -

  فروشیفرش و مکد 

ابزارآالت کشاورزي و 

  ها و انبارها ساختمانی، کارگاه

خیابان 

  شهدا

 35( خواربار فروشی، بقالی، عرضه مواد پروتئینی  89  253  282

قهوه، شیرینی و شکالت (وکاالهاي خوراکی ) درصد

  رنگ و ابزارفروشی) درصد 11...(و 

 6(رنگ و ابزارفروشی 

  )درصد

خیابان 

  تختی

309 )45 

واحد 

  )متروکه

مسکونی، ابزارآالت و تجهیزات و تأسیسات   75  233

  ساختمانی، پوشاك، لوکس فروشی،

ابزارفروشی، تعمیرگاه 

اي آهنگري، ه خودرو، کارگاه

تجهیزات و تأسیسات 

  تمانیساخ

خیابان 

  باباطاهر

310 )42 

واحد 

  )متروکه

فروش پوشاك، طال و جواهر، کفش و پس از آن   78  276

  لبنیاتی، قصابیخواربار فروشی، 

درصد واحدها کامالً  32

از جمله فروش (ناهمگون 

تجهیزات و تأسیسات 

خانگی، لوازم الکتریکی و 

  )غیره

خیابان 

  شریعتی

هاي  هاي پوشاك، لوکس فروشی، فروشگاه فروشگاه  88  227  258

  مواد غذایی، مطب پزشکان

  .قطعات متروکه و مخروبه

مهندسان مشاور نقش و ، »گانه ششطراحی شهري میدان امام و محورهاي «از طرح  اقتباسبا  :مأخذ

  )1386(پیراوش، 

  

  وضعیت محیطی

عواملی هستند که در صورت عدم توجه به آن در  ینمهم ترآب و هوا و توپوگرافی، از 

به عنوان مانعی عمده براي استفاده مردم از  توانند می، ساختمان هاو معماري  ها طراحی
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با این حال اگر خصوصیات . به شمار آیند) حتی در سفرهاي کوتاه( غیرموتوري هاي حالت

ریزي  برنامه ها آنو بر اساس  شده واقعسازي مورد توجه  راه پیاده هاي طرحاقلیمی و توپوگرافی در 

         هاي موفقیتتوان به  شود، حتی در شرایط بسیار نامساعد اقلیمی و قلمرو تپه ماهوري می

تپه ماهوري واقع  ي منطقهمورد مطالعه در  ي محدودهخوشبختانه . ي دست یافتیرگ چشم

، اما آید نمیسازي به شمار  راه  درصد است و مانعی بر سر راه پیاده 5تا  2نشده و شیب آن تنها 

که توجه به شرایط اقلیمی در طرح  دهد میروز یخبندان نشان  125سرد و  هاي زمستانوجود 

  .باشد ریزي بر اساس آن بسیار حیاتی می سازي و برنامه راه پیاده

  

  سازي راه ساکنین و شاغالن مرکز شهر در مورد پیاده هاينظرات و پیشنهاد

درصد ساکنین و شاغالن مرکز شهر و همچنین  86با توجه به این موضوع که نزدیک به 

 هاي طرح و پیامدهاي اجراي ها ویژگیبه مرکز شهر در مورد  انکنندگ مراجعهدرصد  92

 ي محدودهدرصد ساکنین مرکز شهر حتی خبر نداشتند که  63سازي اطالعی نداشته و  راه پیاده

آنان و همچنین  هايسازي است، این موضوع به شدت بر پیشنهاد راه پیاده هاي طرحجزء  ها آن

عالوه بر این . بود اثرگذار سازي راه  پیاده هاي طرحاجراي  آنان در مورد نتایج بعد از ي عقیده

براي کسبه بوجود آورده بود  اي عدیدههاي بوعلی و اکباتان که مشکالت  مسدود کردن خیابان

خود منتقل کنند و اینکه موجب انتقال  هاي مغازهبه دلیل آنکه قادر نبودند بارهاي خود را به (

بر . بوده است تأثیرگذاربر نظرات آنان بسیار ) فرعی گشته بود هاي کوچهترافیک خودرویی به 

اساس نتایج بدست آمده اکثر ساکنین و شاغالن مرکز شهر معتقد بودند که اگر چه اجراي طرح 

سازي موجب گسترش تعامل اجتماعی و کاهش آلودگی هوا و صوتی، بهبود سالمت  راه پیاده

، اما معتقد بودند که اجراي چنین شود میزدحام سازي و کاهش ا راه عمومی، تشویق پیاده

ونقل  موجب کاهش رونق اقتصادي منطقه، کاهش امنیت شبانه، کاهش کارایی حمل هایی طرح

  :آمده است 2نتایج کلی نظرات آنان در شکل شماره . گردد میعمومی و قیمت امالك 
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  سازي مرکز شهر راه پیادهنظرات ساکنین و شاغالن مرکز شهر در مورد : 2شکل شماره 

  مطالعات میدانی نگارندگان: مأخذ

  گیري بندي و نتیجه جمع

 بندي خودرو محور، حوزه يهکه الگوي توسع دهد مینتایج پژوهش صورت گرفته نشان 

خدماتی در مرکز شهرهمدان در طی چهار  -هاي تجاري  و تمرکز بیش از حد کاربري ها کاربري

گذشته از یکسو و الگوي شعاعی تک مرکزي شهر همدان از سوي دیگر موجب گسترش  ي دهه

به طوري که هم اکنون ازدحام  بیش از حد سفرهاي خودرویی به مرکز شهر گردیده است؛

این موضوع . نماید میمعضل مرکز شهر چهره  ینمهم ترترافیک سواره و پیاده به عنوان 

براي مرکز شهر به ارمغان آورده  اي عدیده محیطی عی و زیستپیامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتما

الن مهندسی ترافیک براي مقابله با ازدحام ترافیک و وتالش مسئو ها دههبا توجه به اینکه . است

مسائل ناشی از آن در شهر همدان و مرکز آن از طریق افزایش خطوط ترافیک خیابان تا حد 

رساندن سرعت و جریان ترافیک و همچنین احداث  داکثرحها براي به  امکان و تجهیز خیابان

پذیري شهر  محیط کالبدي و کاهش زیست بیش ترجز زوال  اي نتیجهپارکینگ ناکام بوده و 

هاي مرکز شهر همدان نه تنها منجر به حل بسیاري  خیابان سازي راه نداشته است، از این رو پیاده

حیات مدنی، رونق  تجدید ساز زمینهسی بهتر، بلکه موجب دستر گردد میاز مشکالت ترافیکی 
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ازدحام ترافیک کاهش می یابد

موجب بهبود حمل و نقل عمومی می شود 

پیاده روي ترویج و تشویق می شود

مرکز شهر جذاب و زیست پذیرتر می شود

همبستگی اجتماعی افزایش می یابد

آلودگی کاهش می یابد

ایمنی و امنیت باال می رود

اقتصاد کلی منطقه بهبود می یابد

سالمت عمومی بهبود می یابد

صرفه جویی در هزینه هاي کلی خانوار

اصالً خیلی کم کم تا حدودي زیاد خیلی زیاد
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هاي بوعلی و اکباتان با دارا  در این میان خیابان. گردد میپذیري مرکز شهر  اقتصادي و زیست

افراد پیاده بهترین محور  تر گستردههاي سازگار، متنوع و متعدد و همچنین حضور  بودن کاربري

  :است ذکر قابلکلی زیر  هايبدین منظور پیشنهاد. باشند سازیمی راه براي اجراي طرح پیاده

 نیتر بزرگبا وجود آنکه مراکز شهري : تهیه طرح استراتژیک براي مرکز شهر همدان - 1

د دارد و نه اما اغلب نه طرح استراتژیکی براي آن وجو؛ با کاربري مختلط در شهرهاست ي منطقه

از این رو داشتن طرحی راهبردي و مدیریتی براي مرکز شهر . هیچ مدیریت رسمی براي آن

بسیاري از رویکردهاي جامع براي  ي دربردارندهاین طرح باید . باشد یمهمدان کامالً ضروري 

 .ي، باشدرو ادهیپقابل  ینیشهرنشخلق 

این انجمن با مشارکت تجار و ساکنان (ي مرکز شهر همدان تشکیل انجمنی براي توسعه - 2

و آنان به صورت داوطلبانه مقداري مالیات بر امالك خود را افزایش داده  گرفته شکلمرکز شهر 

 ).استفاده گردد... و ها جشنوارهتا از درآمد به دست آمده براي نظافت مرکز شهر، برگزاري 

اعمال محدودیتی بر استفاده عمومی قبل از هر گونه  ونقل حملتوسعه و بهبود تسهیالت  - 3

عمومی از طریق ایجاد  ونقل حملبا  يرموتوریغ يها حالتو همچنین یکپارچه نمودن  از خودرو

 .در انتهاي مسیرهاي پیاده ها مبدل

به حداقل رساندن رشد پراکنده و کم تراکم شهر و هماهنگ نمودن و یکپارچگی کامل  - 4

 .ی در سراسر منطقه شهري همدانطیمح ستیز، کاربري زمین و ونقل حمل يزیر برنامه

و محالتی که  يا محلهتقویت مراکز (نمودن ساختار شهر همدان  يا شبکه سلولی یا - 5

 و خدمات ضروري ها رساختیزشغلی مختلف، مساکن متنوع و همه  يها فرصتي  دربردارنده

 ) باشند یم در شعاعی کوتاه... انند مدارس، خدمات پزشکی وم

با تراکم کم و متوسط در مرکز شهر  يها مسکني از ا گستردهتشویق و گسترش طیف  - 6

 همدان 

و ) همچون پیاده و دوچرخه( ونقل حملپایدارتر  يها حالتي فرهنگ استفاده از توسعه - 7

 .اکولوژیکی مردم شهر همدان يها یآگاهافزایش 

در مورد طرح  گسترده و برگزاري جلسات عمومی گسترده یرسان اطالعتبلیغات و  - 8

 .شهر همداني سیاسی، ساکنین و شاغالن مرکز ي به منظور جلب حمایت گستردهساز راه ادهیپ

 .يساز راه ادهیپرویکرد یکپارچه مرحله به مرحله و تدریجی براي اجراي طرح  اتخاذ - 9

ذینفعان اعم از  ي کلیهي ساکنان و استفاده از آن و مشارکت تکریم معرفت و دانش همه -10

 .قبل، حین و بعد از اجراي پروژه ها پیمایشدر  ها آنخصوصی و عمومی و درگیري نمودن 
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