
 محور-ریزی شهری خودروسوق به ناپایداری با برنامه

 شهر همدان -مطالعه موردی

 چکیده:

های تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، رشد و الگویی از ترین ثمرات تلاشگذشته، شهرها به عنوان مهم طی سده

ونقل و های نوین حملبه مخاطره خواهد انداخت. ظهور فناوری اند که تداوم آن، آینده سیاره زمین رای ناپایدار را رقم زدهتوسعه

ها، کننده کاربریتفکیک بندیحوزههای توسعه شهری )گذاران شهری به اصول متداول در طرحریزان و سیاستباور نادرست برنامه

ب تنزّل مقیاس انسانی شهر و محور( موج -بیش از حد و دسترسی خودرو2ناشی از مقیاس هایجوییصرفه، 1رویکرد توسعه جامع

محیطی بسیاری برای شهرها اقتصادی و زیست-به تبع آن، فراموشی زندگی پیاده شده است. این امر پیامدهای ناگوار اجتماعی

بوده است. بر این اساس، پژوهش حاضر  1691ی ریزی شهری از اواخر دهههای نوین برنامهگیری انگارهداشته که بازتاب آن، شکل

-کند. یافتهریزی شهر همدان پرداخته و رهیافتی بدیل را جستجو میاسنادی به درک این تحول بینشی در برنامه -روش تحلیلی با

ی ریزی شهر همدان مسلط شده است و طی چند دههمحور در برنامه -ی خودروهای پژوهش بیانگر آن است که انگاره توسعه

ی فشرده و در نهایت ات مدنی و زندگی پیاده، کاربری مختلط و توسعهگذشته، وجوه مثبت زندگی شهری همچون حی

محور و سوق به پایداری نیازمند ترک باورها و اصول رایج در -ی خودرورفت از انگارهشهر تضعیف شده است. برون پذیریزیست

 شمول است. -محور و ایجاد محلات فشرده، متنوع و خود-های شهری کنونی و اتکا به دسترسی پیادهطرح

 ی پایدار، شهر همدانمحور، زندگی پیاده، توسعه -ریزی شهری خودرو: برنامهواژگان کلیدی
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Flight to Unsustainability with Car-led Urban Planning 

 Case Study: Hamedan city 

 
Abstract: 

During the past century, cities as the most important outcomes of technological, economic and socio-

cultural achievements have created an unsustainable development pattern which jeopardizes the future of 

planet Earth. The advent of modern transportation technologies and the misplaced belief of urban plan-

ners and policy makers in four tenets of conventional urban development plans –i.e., land use zoning, 

synoptic approach, car-led accessibility over-emphasizing economies of scale – have resulted in down-

grading human-scale of city and consequently ignoring pedestrian-oriented spaces and pedestrian life. 

This trend caused negative socio-economic, as well as environmental impacts on cities; thus, from the late 

1960s on, new schools and patterns (e.g., smart growth, new urbanism, pedestrianization movement, and 

healthy city) have been posed to alternate the ongoing urban planning policies and practice. In this regard, 

taking an analytical methodology, the present research is carried out to investigate the change of urban 

planning in Hamedan city toward car-led pattern, elaborating an alternative approach. In short, the find-

ings indicate that the dominance of car-led development pattern in Hamadan city planning which in turn, 

weakening the positive aspects of the city, such as civil and pedestrian life, mixed land use and compact 

development and eventually, urban sustainability and livability. Escaping the car-led pattern and flight to 

sustainability require abandoning the conventional four tenets which cause car-dependence, relying on 

less car mobility, pedestrian-oriented accessibility, compact, diverse and self-contained neighborhoods.  
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 مقدمه -1

بر توانایی اکوسیستم محلی و اکوسفر جهانی  برای حفظ سلامت خود مینهمانند دیگر مخلوقات زنده ز ،نیز هاانسان» آنکه وجود با

 در تداوم این رشد، که ایمگرفتهاز تاریخ قرار  ایبرههدر  اما هم اکنون ،(Soskolne & Bertollini, 1998) «اندوابسته

و باور نادرست  ونقلحملنوین  هایتکنولوژیظهور . متصوّر است سیاره زمینی از آینده ایکنندهنگرانبسیار  هایبینیپیش

ها، رویکرد کاربری کنندهتفکیک بندیحوزهتوسعه شهری ) هایطرحشهری به اصول متداول در  گذارانسیاستو  ریزانبرنامه

محور( موجب تنزّل مقیاس انسانی شهر و به تبع  -بیش از حد و دسترسی خودرو4ناشی از مقیاس هایجوییصرفه، 3توسعه جامع

بسیاری برای شهرها داشته که  محیطیزیستاقتصادی و -، فراموشی زندگی پیاده شده است. این امر پیامدهای ناگوار اجتماعیآن

، شهر فشرده( از 7، شهر سالم9، رشد هوشمند5شهری )همچون شهرگرایی نوین ریزیبرنامههای نوین انگاره گیریشکلبازتاب آن، 

که  هبر مبانی استوار بود ی ایرانتاریخ و سنت زندگی شهرها با وجود آنکه در حالی است کهاین  بوده است. 1691ی اواخر دهه

از  متفاوت به اصطلاح نوین و نیز سبکی ریزیبرنامه، با موجی از شودمیارزش محسوب  شهری ریزیبرنامهنوین  هایانگاره اینک در

خود را در ازای  فردمنحصربه هایویژگیانی میراث تاریخی و شهرهایی خلق گردید که به آس و هبر هم زده شدگذشته زندگی 

به  نیز از نظر اجتماعی بوده بلکه محیطیزیستمشکلات بسیاری از نه تنها، منشأ  شهرهایی که سازگاری با خودرو ویران ساختند.

در  مدنی( یجامعهرتی دیگر تضعیف به عبا) هارویاروییو  برخوردهاتضمین عدم وقوع  انکه گویی هدفش اندیافتهای توسعه گونه

برای خودرو را  ریزیبرنامهبه نحوی است که انجام هر کاری به جز طراحی و  هاآندر  وسازساختو ضوابط  بندیحوزهو  هاستآن

ارمغان به های ایران بسیاری برای شهر محیطیزیستناگوار اقتصادی، اجتماعی و  این روند توسعه پیامدهای .داندمی غیرقانونی

شهر همدان پرداخته و رهیافتی بدیل را جستجو  ریزیبرنامهبه درک این تحول بینشی در  پژوهش حاضر ،بر این اساس .استآورده 

 .کندمی

 پژوهش نظری چارچوب -2

 ی پایدارتوسعه -2-1

ی زمین و انحطاط ب بشر بر سیارهمخر هایفعالیتی تأثیر در زمینهجهانی  هاینگرانیتشدید  ی دوم،هزاره ی پایانیدر سه دهه

ی توسعه پایدار با تأکید نظریه گیریشکلتوسعه وقت، موجب رشد و  هایشیوهی ایجاد شده به وسیله محیطیزیستاجتماعی و 

هد تعکه بر مبنای ) لندبرانتبا تشکیل کمیسیون جهانی  پایدار یتوسعهمفهوم  سانبدینگردید.  زیستمحیطبر دو اصل توسعه و 

اما نه  ،کندمیکه این بار بر محدودیت دلالت  ایتوسعه سیاسی جهان گردید. یعرصهوارد  بود( و توسعه زیستمحیطبه وحدت 

و  محیطیزیستی وضعیت کنونی تکنولوژی و سازمان اجتماعی بر منابع اعمال شده بواسطه هایمحدودیتمحدودیت مطلق بلکه 

علاوه بر این،  .(WCED, 1987: 8) بشر هایفعالیتتوانایی زیست کره برای جذب اثرات ی اعمال شده بواسطه هایمحدودیت

ای که نه تنها به معنی توجه به نیازهای جمعیت در درون مرزهای ژئوپولیتیکی است، بلکه همچنین به معنی توجه به توسعه

  ی افراد در مقیاس جهانی و در آینده است.نیازهای همه

، در مورد توسعه پایدار را «مشترک ما یآینده»و توسعه،  زیستمحیطتعریف کمیسیون جهانی  (2113دیگران )ام سی گرانهام و 

  :عبارت است ازکه  اندنمودهبه دو بخش با اهداف معین برای هر یک تقسیم 

 شامل: « تأمین نیازهای نسل حاضر»

                                                           
3 -Comprehensive development approach 

4 - Economies of scale 
5 -New Urbanism 

6 -Smart growth 

7 - Healthy city 



 دسترسی به درآمد مکفی و امنیت اقتصادی -« نیازهای اقتصادی» -

 در امان است محیطیزیستیک محیط زندگی ایمن و سالم که از مخاطرات  -« محیطیزیستنیازهای » -

 فراهم نمودن مکفی خدمات همچون آموزش و خدمات بهداشتی -« نیازهای اجتماعی، فرهنگی و بهداشت» -

 از مقیاسی محلی تا ملی گیریتصمیمآزادی برای مشارکت در  -« نیازهای سیاسی» -

 «آینده برای تأمین نیازهای خود هاینسله خطر انداختن توانایی بدون ب»... 

 هایداراییفسیلی، منابع معدنی و  هایسوختاز جمله  -«به حداقل رساندن مصرف یا اتلاف منابع تجدید ناپذیر» -

 و چشم اندازهای طبیعی هاپارکتاریخی،  هایبخشجایگزین طبیعی مانند  غیرقابل

 به عنوان مثال استفاده آب شیرین و سطح زمین -«تجدیدپذیربع محدود استفاده پایدار از منا» -

طبیعی فراهم  هایظرفیتبرای  ایزمینه -«خارج از توان ظرفیت جذب محلی و جهانی نباشد. پذیرتجزیه هایزباله» -

 تجزیه کند. محیطیزیستتا زباله را بدون آلودگی  کندمی

، پایدار الی هایآلودگیبویژه « نباید بیشتر از ظرفیت جذب محلی و جهانی باشند.و انتشار گاز  ناپذیرتجزیه هایزباله» -

 .کنندمیو مواد شیمیایی که لایه ازن را سوراخ  ایگلخانهگازهای 

-McGranahan, and Satterthwaite, 2003: 74) نهادیادغام شده در ساختارهای  -« سرمایه اجتماعی و انسانی» -

243). 

اقتصادی،  هایناپایداریی شهرها در دامن زدن بر گسترده مفهوم توسعه پایدار و روشن شدن سهم عمدهرواج و مقبولیت 

به دنبال  پایداری تأکید بربا  نیز هاآنرا بر آن داشت تا  مختلف هایرشتهپژوهشگران و متخصصان وقت،  محیطیزیستاجتماعی و 

نوینی شکل گرفتند. اهم این  هایانگارهاین بود که به تدریج  امروز عمل نمایند.از  سودمندتر ایشیوهکه به  باشند هاییمحیط خلق

 آورده شده است.  1شماره در جدول  هاانگاره

 



 شهری یزیربرنامهنوین  یهاانگاره: 1جدول شماره 
 اهداف، الزامات و اقدامات اصول تعریف انگاره

توسعه 

پایدار 

 شهری

لق توسعه پایدار شهری به دنبال خ

است که  هاییشهرکشهرها و 

بشر و  یسیاره بلندمدتسلامت 

 سیستم اکولوژیکی را تضمین کند.

(Wheeler, 1996: 55) 

آینده برای  هاینسلبشر بر توانایی  هایفعالیتاثر  :آینده -

 خود، باید مورد توجه قرار گیرد. هایآرمانتأمین نیازها و 

یتی باید همواره هر فعال محیطیزیست هایهزینه :محیط -

 در نظر گرفته شود.

 هانسلعدالت: تعهد به دسترسی عادلانه به منابع در بین  -

و  هاگیریتصمیمافراد قادر به شرکت داشتن در  :مشارکت -

 واقعی توسعه باشند. فرآیندهای

 :محیطیزیستاز لحاظ 

کاهش جای پای -ی منطقی و خردمندانه از منابعاستفاده -ری شهبه حداقل رساندن رشد پراکنده -ایگلخانهکاهش انتشار گازهای  -

 اکولوژیکی شهرها

بازارها و  -دسترسی به زمین یا ملک در موقعیت مناسب و تصدی مطمئن  -و خدمات قابل اطمینان  هازیرساخت - :از لحاظ اقتصادی

سیستمی قانونی که حقوق  -مناسب هایمهارتسالم با  نیروی کار آموزش دیده و -و اعتبار در گردش گذاریسرمایهمالی مستعد  مؤسسات

 کندمیو مالکیت را تضمین  حسابیذیرقابت، 

یکپارچگی اجتماعی از طریق منع تبعیض نژادی و  -دسترسی عادلانه به خدمات و فراهم نمودن منصفانه خدمات  - :از لحاظ اجتماعی

جلوگیری،  -و مدیریت حساس نسبت به جنسیت و معلولیت  ریزیبرنامه -ت مثبتو فضای فیزیکی به منظور تشویق تعاملا هافرصتی ارائه

 کاهش و حذف خشونت و بزهکاری

تجدید »بوم شهر عبارت است از بوم شهر

وضع نمودن شهرها به منظور 

 هایسیستمسلامت طولانی مدت 

 « طبیعی و انسانی

(Ecocity Builders, 2009) 

 از منابع خردمندانهی منطقی و استفاده -

 عدالت درون و بین نسلی -

 و محلی ایمنطقه، ملی، المللیبینهمکاری  -

 محوریانسان -

 مشارکت -دسترسی -مشارکت و وفاق -

بهینه نمودن کنش متقابل  -به حداقل رساندن مصرف انرژی و مواد اولیه -به حداقل رساندن تقاضای زمین )به ویژه فضاهای سبز(  - :اهداف

به حداقل  -به حداکثر رساندن احترام برای بافت طبیعی -به حداقل رساندن تخریب محیط طبیعی -و شهری  ایمنطقهمواد  یهاجریانبا 

 -به حداقل رساندن آسیب به سلامت بشر -تأمین نیازهای اساسی و تحقق بخشیدن به ساختارها برای مراقبت انسان -رساندن تقاضای سفر 

خلق چهارچوبی برای  -در زمینه برخورد انسان با طبیعت  به حداکثر رساندن احترام -ی و حس اجتماعبه حداکثر رساندن آسایش روان

به حداقل رساندن  -تحقق بخشیدن به اقتصاد محلی پایدار، متنوع و خلاق -به حداکثر رساندن آگاهی از توسعه پایدار  -حکمروایی خوب

  دهی(.به حداکثر رساندن باز) زندگیکلی چرخه  هایهزینه

 آگاهی اکولوژیکی -اکولوژیکی اندازچشمیکپارچگی  -متابولیسم اکولوژیکی صنعتی -سلامت اکولوژیکی کارآمد -امنیت اکولوژیکی :الزامات

حفظ  -ی صحیح اکولوژیکیی مردم از طریق شیوهبرای همه هازیرساختمین خدمات و أت -ساختن شهر برای مردم نه خودروها :اقدامات

 -عمومی و خلق مناطق پیاده ونقلحملی توسعه -طراحی شهر به منظور مصرف خردمندانه منابع طبیعی -س اکولوژیکیمناطق حسا

از لحاظ  آورزیان هایفعالیتوضع مالیات بر  -و محلی ایمنطقه، ملی، المللیبینهمکاری  -مناسب و در دسترس پرورشآموزش و  هایبرنامه

 توجه ویژه به معلولان و کودکان و سالمندان -شد پراکندهبه حداقل رساندن ر -اکولوژیکی

شهر 

زیست 

 پذیر

شهر زیست پذیر به سیستم 

که به رفاه  کندیمشهری اشاره 

روانی، اجتماعی، فیزیکی و توسعه 

ساکنانش، کمک  یهمهشخصی 

 .کندیم

(Timmer, Vanessa. 

Seymoar Nola-Kate, 

2005: 2) 

 -عدالت -دسترسی -مشربیخوش –کرامت  -اختیار -

تکریم معرفت و دانش  -مشارکت، همدلی و وفاق -پیوستگی 

 -شناختیزیباییتوجه به ملاحظات زیبایی و  -ی ساکنانهمه

ی توسعه -تکریم و احترام متقابل ساکنان به یکدیگر

معلم و مدل بودن  -و ... هاجشنوارهعمومی،  هایحوزه

چند عملکردی  -نبودن ترس فرماحکم -عمومی هایحوزه

هدایت توسعه به سوی جوامع  -گیدربردارنده -بودن شهر

 موجود

حفظ هویت تاریخی و گسترش  –خلق فضاهای مطبوع و دلپذیر  -شخصی ساکنان یتوسعهبهبود رفاه روانی، اجتماعی، فیزیکی و  :اهداف

خلق مراکز  -خوب حکمرواییدستیابی به  -مدنی یجامعهتقویت  -تأمین معیشت پایدار -کمک به پایداری اکولوژیکی -هویت مشترک

 تأمین دسترسی برای همه -خلق مناطق شهری ایمن و سالم -برقراری عدالت بین نسلی -خلق شهری پیوسته -شهری سرزنده

 یهمهمشارکت و همفکری  -ایگلخانهکاهش انتشار گازهای  -کاهش استفاده از خودرو -هاجادهعدم گسترش  :الزامات و اقدامات

 یحوزه یتوسعه -توسعه فشرده و تراکم بالا -و کاربری زمین ونقلحمل ریزیبرنامهیکپارچه نمودن  -کاربری مختلط یتوسعه -ساکنان

 -حمایت از اقتصاد محلی -ساخت مساکن در استطاعت -کاربری فضای سبز یتوسعه -حفظ فضاهای باز -عمومی و خلق فضاهای عمومی

 توجه ویژه به معلولان و کودکان و سالمندان -توجه ویژه به مراکز شهری -پیاده و دوچرخه() پایدار ونقلحمل ایهحالتاولویت دادن به 



 اهداف، الزامات و اقدامات اصول تعریف انگاره

رشد 

هوشمند 

 شهر

است که از  ایتوسعهرشد هوشمند 

 هایحومهشهرهای مرکزی و  سازیباززنده

عموی،  ونقلملحو  کندمیحمایت  ترقدیمی

 دهدمیرا ارتقاء  سواریدوچرخهو  رویپیاده

کشاورزی را حفظ  هایزمینو فضاهای باز و 

 (www.abag.co.gov. )کندمی

از طراحی  -کندمیزمین را ترکیب  هایکاربری -

محلات قابل  -گیردمیفشرده ساختمان بهره 

از  ایگستردهطیف  -کندمیخلق  رویپیاده

 -کندمیمسکن خلق  هایینهگزو  هایفرصت

اجتماعات جذاب و ممتاز با حس تعلق مکانی قوی 

توسعه را به سوی اجتماعات موجود  -. پروراندمی

متنوع  هایگزینه -کندمیتقویت کرده و هدایت 

 هایزمینفضاهای باز،  -کندمیرا فراهم  ونقلحمل

کشاورزی، زیبایی طبیعی و مناطق حیاتی طبیعی را 

، بینیپیشتصمیمات توسعه را قابل  -ندکمیحفظ 

همکاری  -کندمیمنصفانه و مقرون به صرفه 

اجتماع و ذینفعان را در تصمیمات توسعه، تشویق 

 کندمی

دستیابی به  -محیطیزیستمناطق پایدار از لحاظ  یتوسعه -خلق اجتماعات سالم، خودکفا، جذاب و متمایز با حس قوی مکانی :اهداف

 -هدایت توسعه به سوی اجتماعات موجود -محلی هایحکومتمالی  هایسرمایهمدیریت  -و کاربری زمین کارآمدتر نقلوحملالگوهای 

 حیاتی هایزیستگاهحفظ فضاهای باز و  -پراکنده هایحومهبازآفرینی مراکز شهری و  -بهبود کیفیت آب و هوا

الگوهای کاربری  یتوسعه -پیوسته هایخیاباناز  ایشبکهخلق  -ختلطکاربری م یتوسعه -شهر یفشرده یتوسعه: الزامات و اقدامات

خلق فضاهای عمومی  -افزادرون یتوسعه -ونقلحملمتنوع  هایگزینهخلق  -از پیاده، دوچرخه و جمل و نقل عمومی کنندهحمایتزمین 

 سازیآرام هایطرح یتوسعه-مردم یهمهارکت مش یتوسعه -، مسکن و تجاریونقلحملمتنوع  هایگزینهخلق  -پیاده و دربردارنده

و  بندیحوزهحمایت از قوانین  -و فضای پارکینگ ایجادهکاهش فضای  -انسانی نمودن مقیاس شهر -بالاتر هایتراکماستفاده از  -ترافیک

 -اتخاذ طرح زیرساخت سبز -ندانتوجه ویژه به کودکان، معلولان و سالم -کاهش وابستگی به خودرو -کاربری زمین پایدار یا اکولوژیکی

 تأکید -هارسانهو  هادانشگاهتوسعه روابط با مدارس،  -از حمایت سیاسی گیریبهره -خلق اجتماعات پیاده -ونقلحمل هایحالتپیوستگی 

 خدمات عمومی در فواصل پیاده یارائه -بر دسترسی به جای جابجایی

منشور 

جدید 

آتن 

(2002) 

شورای  ،جدید یهزارهدر سپیده دم 

ی منشور جدید شهری اروپا، ریزانبرنامه

منتشر « منشور جدید آتن »تحت عنوان 

عمومی و بسیار  اندازچشمنمود که در آن 

 اروپا ترسیم شده است شهرهایمشترک 

 پیوستگی اقتصادی -

 محیطیزیستپیوستگی  -

 پیوستگی فضایی-

 پیوستگی اجتماعی -

شهر دسترسی و  -شهری نوآور -محیطیزیستشهری -شهری سالم -شهری امن -شهری مشارکتی -مهشهری برای ه :منشور اندازچشم

 شهر مولد -شهری با استمرار خصوصیت -شهر فرهنگ -حرکت خردمندانه

استقرار خدمات  -و عملکردهای پراکنده شهری نشینیحومهمحدود نمودن  :و پیوستگی شهری مستلزم اندازچشمدستیابی به این 

اجتماعی و تسهیل  پیوندهایخلق  -خلق مناطق بدون خودرو -افزایش حس ایمنی شخصی و امنیت اجتماعی -پیاده یفاصلهدر  عمومی

 -حمایت از اقتصاد محلی -گسترش تسهیلات دوچرخه و پیاده -متنوع سفر هایگزینه یتوسعه -به حداقل رساندن نیاز به سفرتعاملات، 

توجه ویژه به کودکان، کهنسالان و معلولان در امر  -و اطلاعات برای همه ارتباطاتفاده از تکنولوژی توسعه است -توسعه کاربری مختلط

 -حکمروایی خوب -به حداقل رساندن استفاده از منابع تجدید ناپذیر -ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به تسهیلات و خدمات -ریزیبرنامه

خلق  -و کاربری زمین ونقلحمل ریزیبرنامهسیاست یکپارچه  -لید زباله و بازیافت آنکاهش تو -تقویت هویت محلی -تقویت مرکز شهر

 -ونقلحملمختلف  هایگزینه یتوسعه -خلق و تقویت ارتباطات بین نسلی -توسعه فضاهای عمومی پیاده محور -مالی پیوسته یشبکه

 تقویت هویت محلی -حفظ مناطق تاریخی -هاجنگلو  هارودخانهحفظ فضاهای باز،  -ء به خودرو شخصیکاهش اتکا

شهر 

 سالم

شهر سالم شهری است که به طور پیوسته 

فیزیکی و اجتماعی آنان را خلق  هایمحیط

و آن منابع  بخشدمیو بهبود  کندمی

که مردم را در حمایت متقابل از  ایجامعه

ی عملکردهای یکدیگر برای اجرای همه

، هاآنل زندگی و در توسعه حداکثر پتانسی

 دهدمی، گسترش سازدمیتوانمند 

مشارکت و  -همکاری بین بخشی -پایداری -عدالت

تأکید بر  -المللیبیناقدام  -همبستگی اجتماع

تأکید بر مراقبت بهداشتی  -هابیماریپیشگیری از 

 مراقبتت بهداشتی هایسیستماولیه در 

 -تولید محلی غذا -قابلیت دسترسی -دسترسی به کار -کیفیت مسکن -همبستگی اجتماعی -زندگی سالم یشیوه :یدوازده هدف کلید

 پایداری اقلیمی -کیفیت منابع معدنی و آب -رعایت اصول سلامت و آب -شناختیزیباییکیفیت هوا و  -عدالت -ایمنی

خلق فضاهای  -کاربری مختلط بویژه در مراکز شهر یتوسعه -و ایمن محور جذاب-پیاده و دوچرخه هایمحیطخلق  :الزامات و اقدامات

 سازیآرام -گسترش تسهیلات دوچرخه و پیاده -مساکن در استطاعت یتوسعه -تعامل و همبستگی اجتماعی یبرانگیزانندهعمومی 

و  هاجنگل، حفظ فضاهای باز -ازیافت زبالهو ب تجدیدپذیراستفاده از منابع  -عمومی ونقلحملبهبود  -کاهش وابستگی به خودرو -ترافیک

خلق حس هویت و  -ارتقاء نوآوری -تجدیدپذیربا استفاده از منابع  وسازساخت -کاهش ساخت جاده -ایگلخانهکاهش انتشار گازهای  -...

 -ش مشارکت در جامعهگستر -آگاهی از سلامت یتوسعه -اجتماع یتوسعه -توسعه منابع انسانی -خلق فرهنگ سازمانی -فرهنگ محلی



(Goldstein & Kickbusch, 1996: 

4-6). 

 گسترش  -محلی کردن خدمات در مناطق مسکونی -سالم آب یچرخهکمک به 
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ونقحمل

 پایدار ل

پایدار شهری سیستمی است که  ونقلحملسیستم 

را به میزان توانایی جذب  هایگلخانهانتشار گازهای 

 تجدیدپذیرمنابع انرژی  ؛ ازکندمیمنطقه، محدود 

؛ کندمیآن را بازیافت  یسازندهو عناصر  کندمیاستفاده 

؛ دسترسی برابر برای رساندمیمصرف زمین را به حداقل 

، به دستیابی به کندمیفراهم  هاآنمردم و کالاهای 

 هانسل یهمهسلامت و کیفیت مطلوب زندگی برای 

ست، با حداکثر ؛ از نظر مالی در استطاعت اکندمیکمک 

 کندمیو از اقتصادی پویا حمایت  کندمیکارآمدی عمل 

(Duncan & Hartman, 1996: 20-22) 

 -کیفیت و قابلیت دسترسی

پیوستگی متقابل بین  -گراییکثرت

معکوس نمودن  -ونقلحمل هایحالت

مدیریت تقاضای  -آورزیان روندهای

 ریزیبرنامه -ونقلحملجابجایی یا 

پایداری اکولوژیکی  -ونقللحمیکپارچه 

 -درون و بین نسلی عدالت –

مشارکت در  -محوریانسان

ایمنی و  -و در فضا گیریتصمیم

در  -هاسرمایهمدیریت  -سلامت

زمان و  در جوییصرفه -استطاعت بودن

کاهش  -حمایت از اقتصادی پویا -هزینه

 جابجایی

برآورده نمودن همزمان  -به حداقل رساندن استفاده از منابع تجدید ناپذیر -پایدار ایشیوهدسترسی و جابجایی به  نیازهایتأمین  :اهداف

 شهر انسانی هایکیفیتو  پذیریزیستارتقاء  - محیطیزیستاهداف اقتصادی و 

پذیر و نامنابع تجدید  مصرف کاهش -کاهش انتشار گازهای گلخانه -کاهش نیاز به سفر -کاهش وابستگی به خودرو: الزامات و اقدامات

 هایحالتسته نمودن وپی -ونقلحملمتنوع  هایگزینهارائه  -به حداقل رساندن تولید صدا –کاهش استفاده از زمین  -موادبازیافت 

و  رویپیادهترویج  -توجه خاص به معلولان، کودکان و کهنسالان -کاهش طول سفر -هاجادهعدم یا به حداقل رساندن گسترش  -ونقلحمل

مین دسترسی با کیفیت أت -گسترش تسهیلات دوچرخه و پیاده -کاهش نرخ تصادفات -به حداقل رساندن نیاز به پارکینگ -اریسودوچرخه

 وآمدرفتکاهش میانگین زمان  -ونقلحمل ریزیبرنامه فرآیندهایمشارکت مردم در گسترش  -کاهش آلودگی آب -ی اقشاربرای همه

 -خانوار ونقلحمل یهزینهکاهش  -ی کاربری مختلطتوسعه -ایدقیقه 31 یفاصلهت تجاری در و خدما شغلی هایفرصتایجاد  -روزانه

 عمومی ونقلحملاولویت دادن به دوچرخه پیاده و  -پایدار هایحالتتخصیص مجدد فضای جاده به نفع 

راهادهیپ

 یساز

محدودیت ترافیک  هایسیاستیکی از  سازیراهپیاده

 محیطیزیستکاهش اثرات زیان باز  که به دنبال باشدمی

محوری، افزایش ایمنی افراد پیاده، -خودرو ینتیجهدر 

پیاده و بدون ترافیک  هایفعالیتپس گرفتن فضاها برای 

و اساساً بهبود محیط شهری به عنوان مکانی برای زندگی 

 (Brambilla & Longo 1977) است

تأکید بر  -عدالت درون و بین نسلی

توسعه  -ای جابجاییدسترسی به ج

 -محوریانسان -ی عمومیحوزه

 ریزیبرنامه -مشارکت، وفاق و همدلی

 ونقلحملتأکید بر  -ونقلحملمتعادل 

پایداری - گیدربردارنده -پایدار

 -ارتقاء سلامت -اکولوژیکی و اجتماعی

استفاده عقلانی از  -ایمنی و امنیت

 و مشارکت همکاری -منابع

بسیار  هایخیابانخلق  -زیستمحیطکاهش اثرات منفی وسایل نقلیه بر  -افزایش ارزش املاک -جاذبه خیابان  ارتقاء محیط و :اهداف

 تجدیدحیات -ارتقاء همبستگی اجتماعی -افزایش ایمنی افراد پیاده یا دوچرخه -هاخیابانموتوری در  ینقلیهکاهش سرعت وسایل  -زیبا

 برقراری عدالت -ولوژیکیکمک به پایداری اک -رونق اقتصادی -مدنی

 -فضاهای عمومی پیاده محور یتوسعه -ترافیک سازیآرام -کاربری مختلط یتوسعه -توسعه فشرده و متراکم شهر :اقداماتالزامات و 

بی یامسیر هایسیستمایجاد  -ونقلحمل هایحالتپیوند  -سواریدوچرخهو  رویپیادهارتقاء فرهنگ  -غیرموتوری هایزیرساختتوسعه 

وضع مالیات  -وضع مالیات بر سوخت -ازدحام گذاریقیمت -کسب حمایت سیاسی -روشن نمودن حقوق قانونی پیاده و دوچرخه -کارآمد

 اولویت دادن به پیاده و دوچرخه  -توجه به استانداردهای خیابان پیاده -پارکینگ گذاریقیمت -بر انتشار آلودگی

 نگارندگان :مأخذ

 



شهری در جهان به  ریزیبرنامهگرایش دانش  که دهدمیشهری نشان  و طراحی ریزیبرنامهادبیات جهانی بدین ترتیب مرور 

پایداری شهری تغییر نموده  دستیابی به در جهت محور -شهری خودرو ریزیبرنامهو اجتناب از  تحدید حرکت سواره سمت

 خودرو محور و اثرات ناشی از آن بپردازیم. یتوسعه یانگاره که به تشریح نمایدمیاست در این حین، ضروری 

 آن پیامدهایو  محور-شهری خودرو ریزیبرنامه -2-2

که با تأکید بیش از حد به حرکت سواره و حل است  ریزیبرنامه هایشیوهمحور به معنی اصول و  -شهری خودرو ریزیبرنامه

بلکه  نمایدمیوابستگی به خودرو را ترویج و تشویق نها نه تکه  گرددمیشهری  هاییمحیطمنجر به خلق  مسائل مختلف آن،

 خودروبدون  دسترسی به خدمات و تسهیلات عمومی عملاً ، به طوری کهکندمیمحوری نیز خلق -نوعی فرهنگ خودرو

 ونقلحمل ترپایدار هایحالتمنجر به خلق شرایط نامطبوع برای  علاوه بر این، گرددمینبوده یا بسیار مشکل  پذیرامکان

 بوده یا بسیار اجتماعی شأن کسرعمومی نوعی  ونقلحملیا  غیرموتوری هایحالتاستفاده از و در چنین فضایی  گرددمی

محور و  -ی سفر خودرویی، الگوهای کاربری زمین خودروسطوح بالای سرانه» به معنی ،نیز وابستگی به خودرو. گرددمی دشوار

 هاسیاستاینجاست که چه  سؤالاما  ؛(Newman, & Kenworthy, 1999: 68) اشدبمی« ونقلحمل هایجایگزینکاهش 

بر  هاکاربری بندیحوزهبه طور کلی ؟ آوردمیوابستگی به خودرو را فراهم  هایزمینهشهری  یتوسعهو  ریزیبرنامه هایشیوهو 

دیگر  هایحالتحاشیه قرار دادن  دری پراکنده شهری، و توسعه نشینیحومه، گسترش شدهتفکیک هایکاربریاساس 

توسعه و تعریض  آن و به دنبال ونقلحملدر خطی  ریزیبرنامهاعتقاد راسخ به الگوی ی با تراکم پایین، ، توسعهونقلحمل

 هایشیوهو  هاسیاست ،ایجادهرایگان، تخصیص یارانه به سوخت و عوارض پایین  هایپارکینگ زیاد و عرضه هاجاده

 . گردندمیهستند که منجر به وابستگی به خودرو  یریزبرنامه

ای بر عمده محیطیزیستاثرات اقتصادی، اجتماعی و  خودروی زندگی وابسته به شیوهشهری خودرو محور و  ریزیبرنامه

صرف شهرها و مناطق پیرامونی دارد. چنانچه مالکیت و استفاده از خودرو افزایش یابد، ترافیک موتوری و خودرو موجب م

موجب تضعیف همبستگی  ،(Crawford, 2000: 24-80) به طوری که به کالبد شهر آسیب رسانده ؛گرددمیبیشتر زمین 

 :Sloman, 2006) محلیمحلی و تخریب خدمات  هایگزینهحذف  ،(Appleyard and Lintell, 1972: 84-101) اجتماع

 Timperio) کودکانمحدودیت آزادی  ،(Odpm, 2003) ندارند هایی که توانایی رانندگیمحرومیت اجتماعی گروه ،(25-114

and at el, 2004: 39-47)، ازدحامشدن  تروخیم (Goodwin, 2008: 231-240)،  هواآلودگی (RCEP, 2007)،  تغییرات

 یهابیماریو  (Frank and et al, 2004: 87-96) چاقیآلودگی صوتی، آلودگی آب، مرض  ،(GFIT, 2005) هواییآب و 

جانوری، کاهش ایمنی و امنیت،  هایگونهعروقی، تضییع منابع انرژی تجدید ناپذیر، تخریب فضاهای باز و انقراض  -قلبی

و سلامت عمومی، باران اسیدی، گسترش سیلاب، ازدحام ترافیک، اغتشاش  هازیرساختتأمین هنگفت  هایهزینهتحمیل 

 . گرددمین افت تولیدات کشاورزی و زوال زندگی خیابا ،بصری
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. به این ترتیب که با استفاده از مطالعات اسنادی به مرور ی تحریر در آمده استاسنادی به رشته -این پژوهش با روش تحلیلی

تحلیل و سپس  ،تجزیه ،گردآوریدر این زمینه  ربطذیمتون مرتبط با موضوع پرداخته و اطلاعات و شواهد و نظریات 

جهت هدایت  پیشنهادهاییصورت گرفته  هایبررسیدر انتها کوشش گردیده است که با استفاده از مجموع  شده و بندیجمع

 رشد و توسعه شهر همدان با تأکید بر پارادایم پایداری ارائه گردد.

 معرفی محدوده مورد مطالعه -4

 32درجه و  44ی عرض جغرافیایی و هدقیق 44درجه و  34در موقعیت جغرافیایی  ،هکتار 7252شهر همدان با وسعتی حدود 

متر از سطح دریا قرار دارد. مکان استقرار آن از سمت جنوب و جنوب  1413ی طول جغرافیایی و در ارتفاع متوسط دقیقه

. استقرار همدان در دشتی با شیب شودمینسبتاً هموار منتهی  ایمنطقهی کوه محصور شده و از سمت شمال به غربی بوسیله

طبیعی همچون وجود منابع آب و خاک حاصلخیز موجبات گسترش مراتع سرسبز و  هایپتانسیل، ایکوهپایهموقعیت  ملایم،



 بررسی .گرفته استو کشتزارهای انبوه را فراهم نموده به طوری که این شهر در محاصره باغات و اراضی کشاورزی قرار  هاباغ

هشت برابر شده، به بیانی اً سال حدود 77ست که جمعیت این شهر در طی آمار و اطلاعات جمعیتی شهر همدان حاکی از آن ا

، موژدا، 1347سان مشاور مرجان، د)مهن رسیده است 1345نفر در سال  476941به  1314نفر در سال  91111دیگر از 

که  ولاتی گردیدهحتمنجر به ی کالبدی نیز در عرصهبدون شک این روند سریع رشد جمعیت  .(1345، مرکز آمار ایران، 1397

 .پردازیممیبه تشریح آن 

 شهر همدان کالبدیی توسعه یانگاره -5
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تا اوایل عصر حاضر خطی بوده و شهر همدان  توسعه کالبدی یانگاره خی بیانگر آن است کهبررسی اسناد و منابع مختلف تاری

سبتاً فشرده بوده است ای و ناست و شکل شهر به صورت هسته در مجاورت آن قرار داشته ایهستهعناصر مهم به صورت 

(. این ه استسرد بود هایزمستاندر میان محلات مسکونی و استفاده از چوب آن در  هاباغگی کمتر آن وجود )دلیل فشرد

کاروان  هایراهدیوارهای دفاعی محصور شده بود و ده دروازه از طریق  یایر شهرهای قرون وسطایی بوسیلهشهر نیز همانند س

 ایدایره. محلات شهر به دو صورت (59 :1374و دیگران،  مهریار) ساختندمیرو، شهر را با بسیاری شهرهای دیگر مرتبط 

لات دارای تأسیسات عمومی چون و این مح توسعه یافته بودند( هابختیاریحاجی( و خطی )کولانج و  یمحلهگلپا، ورمزیار، )

یحیی، بازارچه کولانج،  زادهامامبازارچه اسمعلی خان، بازارچه )بازارچه  هاآنمسجد، حمام مغازه، قصابی و بقالی بوده و به 

کوچک به سمت مرکز شهر  هایمحلهقل مرکز ث، مرکز هابازارچه .(51-45: 1376)رضایی همدانی،  گفتندمیبازارچه کبابیان( 

. بازار گفتندمیگذر  هاآنکه به  وجود داشتهمچون گذر دباقخانه( )تری مفصل هایبازارچهبودند. در تقاطع چند کوی نیز 

. میادین شهر )میدان قلعه گرفتمیدر این منطقه صورت  بازرگانیمعاملات  ترینکلیشهر نیز از رونق فراوانی برخوردار بوده و 

وک، میدان بزرگ و میدان باخگان( با سایر فضاها و میادین شهر پیوند ارگانیک داشته و در مصلی، میر عاقل، میدان چهار س

ی در اواخر دوره مهم اجتماعی و شهری بودند. هایفعالیتفضایی برای انسجام بعضی از  یزمینهکنار کارکرد و نقش ارتباطی، 

ی و محله ی شاهزاده بهمن میرزا(همچون قلعه) کن نظامیحاکمان و اما عمارت هایو  هاقلعهپراکنده شهر  تنها بخش قاجار

این . محیط کالبدی شهر در (57 :1374مهریار و دیگران، ) شده بودند بود که عمدتاً در جنوب شهر مستقر مبلغین مذهبی

همانند شهرهای ی همدان نیز توسعه یانگاره که گفت توانمی به طور کلی .بود و اراضی کشاورزی ی باغاتمحاصرهدوره در 

به استثنای عملکرد حکومتی که به ) کاربری زمین یانگاره و و شهر کاملاً مقیاسی انسانی داشته سنتی تقریباً فشرده بوده

 مختلط و دسترسی بر مبنای پیاده بود. (بود هاکاربریدلایل امنیتی جدا از سایر 
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با شتر، کجاوه و درشکه  ،جایگزین شدن تدریجی وسایل نقلیه قدیم همچون اسب ،ضرآغاز قرن حاو  1266بعد از کودتای 

 و به دنبال آن درصد( 5)با نرخ رشد  افزایش شدید جمعیت شهری همدانو موتوری جدید یعنی اتومبیل  ینقلیهوسایل 

 مطرحیرات فضایی متناسب با آن تغی لزومخود به خود  ،ی جدیدضرورت فراهم نمودن امکانات و تسهیلات جهت وسایل نقلیه

که الهام گرفته از )گشت. وقوع این تحولات و بوِیژه ورود خودرو، دولت وقت را بر آن داشت که مداخلات سازمانی خود را 

 ریزیبرنامهآغاز کند و دگرگونی ساختاری مرکز کهن شهر را بر اساس  (اروپا بود 1621 یدههشهرسازی هوسمان در  یشیوه

اگر چه اولین واکنش دولت به این تحولات بود.  ،کارل فریش 1311. اجرای طرح شهری در دستور کار خود قرار دهدمتمرکز 

جدید موجب بهبود دسترسی به مرکز شهر و مراکز خدماتی و به دنبال آن رونق اقتصادی بازار  هایکشیدر ابتدای امر خیابان 

شهری در آن دوره  ریزیبرنامهبه دلیل پایین بودن دانش د این ووجبا و دسترسی بهتر به مراکز آموزشی و درمانی شد. 

ی کالبدی داشته و از توجه به اهداف اجتماعی باز ماند. در مراحل بعد، احداث محلات مداخلات دولت در شهر صرفاً جنبه



آموزشی، بهداشتی  مؤسساتلتی، و نهادهای دو هاسازمانادارات، و تمرکز  همچون شکریه()با کاربری صرفاً مسکونی  ایحومه

 ی خودروییموجب افزایش چشمگیر سفرها( 1347ن مشاور مرجان، امهندس)اطراف آن  هایخیاباندر مرکز شهر و و درمانی 

به بیانی دیگر ساخت شهر برای و  در شهر همدان هایکاربریکه این دوره سرآغاز تفکیک گفت  توانمی در حقیقت. گردید

تنها مختص افراد حکومتی  هاکالسکهاما با توجه به جمعیت محدود شهر و از آن جا که خودروها و  ؛باشدمی خودرو و نه انسان

و به استثنای مناطقی که  الگوی توسعه شهر همچنان فشرده بود ،و استفاده از آن رواج چندانی نداشت و صاحب منصبان بود

 تلط بود.مخ شهرو مرکز  محلات قدیمیذکر آن رفت الگوی کاربری 

 ی پهلوی دوم دوره -5-2

در سال به خود گرفت، به طوری که  تریسریعی قبلی پیش گرفته شده بود روند ای که در دورهتوسعه یانگاره در این دوره

جدیدالاحداث شهر  هایخیابانی تمرکز خدمات تجاری و سایر تسهیلات شهری در دو سمت شش محور اصلی و ادامه 1345

باعث افزایش بیش از بیش بار ها، خیابانو به صورت بسیار پراکنده و ناکافی خارج از این  (کرمانشاه و شقی، پذیرایی)میرزاده ع

شهر بین  ینقطهسازمان در دو  29سازمان اداری،  42برای مثال از . گردید خدماتی مرکز شهر و محورهای منتهی به آن

در مراحل بعد با گسترش جمعیت شهرنشین و . (1347، مرجانندسان مشاور مه) داشتمیدان آرامگاه و خیابان بوعلی قرار 

و  متعددترپیچیدگی سازمان اجتماعی، کارکردهای متنوعی در شهرها ایجاد شد و هر فرد شهرنشین، روابط و وظایف همچنین 

تشدید تمرکز  سوی دیگر باها در شهر بیشتر شد و از هده گرفت، این بود که تقاضای سفررا نسبت به قبل بر ع تریمتنوع

مرکز شهر و  پذیریزیستخدماتی در مرکز شهر مشکلات ترافیکی بتدریج حادتر گشت و با کاهش -تجاری هایکاربری

از سوی دیگر با جنوب شهر سکنی گزیدند.  هایحومهفرسودگی کالبد آن افراد مرفه و ثروتمند مرکز شهر را ترک کرده و در 

ی جهات توسعهه بود اما انتخاب برای شهر انتخاب شد ایهستهی توسعه یانگاره ح جامع شهر همدانوجود اینکه در اولین طر

ی شکریه، سعیدیه، از باغات و اراضی جنوبی شهر را که در منطقه ایعمدهبخش  گردید تا موجب شهرشرقی و جنوبی برای 

هکتار  2141هکتار به  575شهر از  یمحدوده) شود ی شهراعتمادیه و سنگ سفید و حصار حاج شمسعلی بود وارد محدوده

 1344از سال  (.1347مهندسان مشاور مرجان، ) رفتند وسازساختو به زیر شده زیادی تخریب  هایباغو بدین ترتیب  رسید(

 شهرک 9ی بخش خصوصی در توسعه گذاریسرمایه. این روند تشدید شد همدان جمعیت شهری سریعبه بعد و با افزایش 

کم تراکم ی موجب توسعه(، عصرولی، آزادشهرشهرک الوند، شهید چمران، فرهنگیان، شهرک ) شهردر حاشیه  صرفاً مسکونی

از سوی دیگر گسترش کالبدی شهر، روستاهای اطراف همچون  .(1397مهندسان مشاور موژدا، ) شدی شهر کاملاً پراکندهو 

صرفاً مسکونی بودند و  شدهاحداث هایشهرککرد. با توجه به اینکه ادغام ر خضر، منوچهری، فقیره، حصار امام را نیز با شه

جدیدالاحداث مجبور بودند که حتی برای تأمین کم  هایحومهو  هاشهرکساکنان  دیگر از مقیاس انسانی شهر خبری نبود،

و مساحت شهر نیز ناخالص جمعیتی  تراکم بررسیخود با خودرو به مرکز شهر مراجعت نمایند.  یروزانهمایحتاج  تریناهمیت

نفر در  135به  ،1335در سال  هکتار درنفر  245تراکم این شهر از است به طوری که  در این دوره مبین توسعه پراکنده شهر

تا  1345از سال به طوری که  ،به خود گرفته بود تریسریعروند  51 -41 هایدههاین روند در رسید.  1355در سال  هکتار

ارائه تسهیلات را  هاتراکماین  به سطح شهر افزوده شد. مترمربع 157به ازاء هر نفر که به جمعیت شهر اضافه شده  1355

به طور کلی ناپایدار بود.  بسیار ، اجتماعی و اقتصادیمحیطیزیستاز نظر  و ساختمیبدون سفرهای خودرویی مشکل 

ته سکشاورزی موجب گردید که بافت کالبدی شهر گس هایزمینو  جدید در میان باغات هایشهرکاحداث گفت که  توانمی

 .نبود و مقیاس انسانی شهر و همچنین کاربری مختلط ایهستهدر این دوره دیگر خبری از شهر فشرده و  سانبدینگردد و 
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گذشته  یتوسعه روند ،روستایی و رشد انفجاری جمعیت شهرنشین هایمهاجرتی پس از پیروزی انقلاب و با افزایش در دوره

ی شهر اضافه نمود که هکتار دیگر به محدوده 2131تیب که طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ همدان . بدین ترتشدید شد

باز  سبز و اهایتخریب هرچه بیشتر فض هایزمینه. بدین ترتیب دادندمیکشاورزی و باغات تشکیل  هایزمینعمده آن را 



 هایباغکشاورزی و  هایزمین، شهرمیان بافت فضاهای خالی بسیار در  وجود رغمعلیشهر فراهم گردید. در این دوره پیرامون 

بدون توجه  هاشهرکتوسط دولت به کارکنان و کارمندان دولتی واگذار شد و این  1351سال  یاحداث شده هایشهرککنار 

ی بیشتر شهر دامن زدند. محلات مرفه نشین نیز با از بین بردن دت گسترش یافتند و به رشد پراکندهبه شتسهیلات عمومی  به

که  هاییحومهمسکونی بود. نیز  هاآن عمده کاربری هاشهرکباغات و اراضی کشاورزی جنوب شهر نمایان گردیدند و همانند 

یز با وجود اینکه در طرح توسعه و عمران بر لزوم گسترش در این دوره نهای سنتی شهر بودند. بسیار متفاوت از عملکرد

تجاری در مرکز شهر و از هم  هایکاربریتأکید شده بود اما این امر محقق نگردید و روند تمرکز  ایمحلهو  ایناحیهخدمات 

محله  9دماتی در تجاری و خ هایکاربریدرصد  31حدود  1397به طوری که در سال پاشیدن کاربری مختلط آن ادامه یافت. 

. در (1397دا، ژمهندسان مشاور مو) شدمیدرصد سطح شهر را شامل  9/5این محدوده فقط  کهدرحالیمرکز شهر قرار داشتند 

تجاری را در خود  هایکاربریدرصد از  45/29درصد از مساحت کل شهر 3/2حال حاضر نیز مرکز شهر با در برگرفتن تنها 

 هایکاربریبر  1341رکز همچنان ادامه دارد به طوری که در طرح تفصیلی پیشنهادی سال جای داده است. این روند تم

در این شهر  یمحدوده و تهیه گردید 1341شهر همدان در سال  مذبور طرح تفصیلیتجاری مرکز شهر افزوده شده است. 

غیر اصلی و بافت خالی شهر تشکیل  هکتار( را اراضی 3541. حدود نیمی از سطح شهر )باشدمیهکتار  7252بالغ بر  طرح

و اراضی بایر با اختصاص  انددادهدرصد از بافت خالی شهر را به خود اختصاص  34/96. اراضی مربوط به باغات و مزارع دهدمی

ر درصد( از کل اراضی شه 64/14هکتار )به عبارت دیگر  7/1374. باشدمیدوم را دارا  یرتبهدرصد از بافت خالی شهر  62/23

. تراکم ناخالص جمعیتی شهر همدان در (1341مهندسان مشاور طرح و تدوین، ) استارتباطی اختصاص داده شده  یشبکهبه 

در  هاکاربریتمرکز گفت که  توانمیبه طور کلی  .بوده استنفر در هکتار  336نفر در هکتار و تراکم خالص  93، 1341سال 

مسکونی شهر همدان  هایحومهو گسترش  (وسایل مکانیکی هایتعمیرگاه خودرو،)مانند شهر  هاکاربری، تفکیک مرکز شهر

ارزشمند جنوب  هایزمیناخیر مراکز تجاری در بیرون شهر و در میان باغات و  هایسال. علاوه بر این در همچنان ادامه دارد

ی شهر توسعه یانگاره گفت که توانمی. به طور کلی کنندمیو سفرهای خودرویی را به شدت تشدید  یابندمیشهر گسترش 

نیز این گفته را تصدیق  2و  1شماره  هاینقشهو  2شماره جدول . باشدمیمحور -و خودرو افقیهمدان در حال حاضر کاملاً 

 :نمایدمی

 .همدانشهر  ونقلحملبه کاربری  یافتهتخصیص: جمعیت، محدوده شهر، تراکم ناخالص جمعیتی و سطح 2جدول شماره 

به ) شهرمحدوده  الس

 هکتار(

به کاربری جمل و نقل و  افتهیصیتخصسطح  تراکم ناخالص جمعیتی جمعیت شهر

 ترابری )به هکتار(

1335 351 66616 249 - 

1345 575 124197 219 115 

1355 1224 195745 135 294 

1393 2124 299194 43 552 

1345 7252 476941 99 1375 

  (1341)، مهندسان مشاور طرح و تدوین، 1347مهندسان مشاور رهپویان، ، 1397، مهندسان مشاور موژدا 1347مرجان، مهندسان مشاور مأخذ: 



 
 : توسعه کالبدی شهر همدان در ادوار مختلف1نقشه شماره 

 منبع: نگارندگان

 



 
 : کاربری اراضی شهر همدان2نقشه شماره 

 منبع: نگارندگان

 همدان شهر ونقلحمل ریزیبرنامه یانگاره -6

 دوره سنتی -6-1

که سازواری عمیق میان  ایبرگزیدهانسان کانون و مقیاس همه چیز بود، خالق  ،همانند اکثر شهرهای باستانی، در هگمتانه نیز

شهر بر مبنای مقیاس انسانی بوده و  دهندهتشکیلعناصر  و فواصل هاتناسب ،. اندازهکردمیعالم صغیر و کبیر را منعکس 

متر بوده و معابر و محلات شهر به صورت موازی هم  5/3نیز بر مبنای پیاده بود. شهر دارای معابری با عرض  هاجابجاییلگوی ا

متری هم احداث شده بودند و اولویت دسترسی در درون شهر عمدتًا بر  35 یفاصلهجنوب غربی و به -و در جهت شمال شرقی

ی بازار و . محدوده(439 :1374تاریخ معماری و شهرسازی ایران،  یکنگرهمقالات مجموعه ) محور پیاده استوار بوده است

حصار داخل شهر  یمحدودهدر  هاراهی ی ارتباطی بودند و تقریباً همهبخش شبکه پرترددترینو  ترینمهمگذرهای اصلی 

در شهر حضور داشته اما متعلق به اقشار نیز  هااسبو  هاگارییافتند. البته توسط ستون فقرات شهر به یکدیگر پیوند می

ی گذشته با مقیاس شهر همانند دوره هایگذرگاهو  هایراهی اسلامی نیز . در دورهاندبودهخاصی )صاحب منصبان و حاکمان( 

ری های مذکور طوکاملاً انسانی جهت عبور عابران پیاده و چهارپایان در جهاتی کاملاً طبیعی به وجود آمده بودند، راه

تمامی  .بود پذیرانجامبودند که علاوه بر ارتباط هر یک از نقاط شهر به بازار، تخلیه آب برف و باران منازل به راحتی  گرفتهشکل

ی خود و سپس با مرکز شهر در ارتباط بودند. یکی از عوامل با مرکز محله هامحلهنواحی مسکونی در شهر از طریق راسته 

ی در ل نظر بیگ و پل شاه بران نقش مهمجد جامع بود. چهار پل به اسامی پل زعفرانی، پل گازران، پارتباطی مهم در بازار مس

ی قاجار استفاده از کالسکه در شهر رواج یافت و . در دوره(59 :1374)مهریار و دیگران،  ارتباط نواحی مختلف شهر داشتند

 وسائطاصلی شهر سنگفرش شدند اما از آن جا که این  هایخیابانمعابر ضروری ساخت و برخی از  یشبکهتغییرات را در 

همچنان  ونقلحمل ریزیبرنامه یانگاره محدود بوده و الذکرفوقتغییرات  ،نقلیه تنها در اختیار صاحب منصبان و حکومت بود

استوار  هاکالسکهرپایان و چها یوسیله بهبرای دسترسی  ریزیبرنامهمبنای بر  در درجه بعدی بر دسترسی پیاده استوار بوده و



و  بر محور پیاده استوار بوده ونقلحمل ریزیبرنامه یانگاره گفت که تا ورود اولین خودرو به شهر توانمیبود. بدین ترتیب 

 بهترین توصیف ماهیت ساختاری شهر بود.« شهر پیاده»

 بعد از ورود خودرو -6-2

با ورود خودرو به شهر همدان  ،ا هر تکنولوژی جدید مسلط، تکامل یافته استجابجایی در هر شهر ب هایویژگیاز آن جایی که 

تحولات فضایی شهر سنتی آغاز گردیده و ضرورت تعریض و  ونقلحملحالت افزایش یافت و با تغییر  به تدریج تعداد اتومبیل

ارل فریش حاکی از آن بود که دیگر . اجرای طرح کمطرح گردیدی نقلیه جدید شهر برای آمد و شد وسیله هایخیابانتجهیز 

این  به عبارت دیگر ؛شهر اولویتی ندارند و همه چیز باید به نفع سواره کنار گذاشته شود ونقلحمل ریزیبرنامهافراد پیاده در 

اجتماعی جدید و تأکید بر اولویت سواره به تدریج از عملکرد  هایخیابانبود. با احداث  همدان در« شهر خودرو»دوره سرآغاز 

تبدیل انسان و بویژه خودروها  ،کهمجراهایی برای عبور و مرور کالس صرفًا به جدید هایخیابانخیابان و میادین کاسته شد و 

هکتار بوده  115و ارتباطات  ونقلحملخیابان در شهر کشیده شد و سطح کل  مترمربع 444311جمعًا  1343در سال  .شد

در دو  رانیاتوبوسی برای اولین بار در شهر همدان، شبکه 1343. در سال شدمیشامل  درصد مساحت شهر را 14که بیش از 

 پایدارتر ینقلیهوجود وسایل ی اول قرن حاضر، موتوری در نیمه ینقلیهبا وجود رواج استفاده از وسایل مسیر آغاز به کار کرد. 

به طور « شهر خودرو» 1343تا سال گویای این است که  ،ایاتوبوس کرایه 337ی خصوصی و کرایه و دوچرخه 6771از جمله 

موتورسیکلت(  265سواری شخصی و  1123نیز در کنار خودروها ) ونقلحملهای پایدارتر کامل به واقعیت نپیوسته و حالت

ی شهر دهاما ادامه و تشدید رشد پراکن ؛(1347)مهندسان مشاور مرجان،  کنندمیایفا  شهریدرون ونقلحملنقش مهمی در 

 55نفر در هکتار( در سال  135) مربوط به تراکم جمعیت شهر منفصل و آمار و ارقام هایشهرکو ساخت  1351ی در دهه

-که در اواخر این دوره به تدریج شهر پیاده و دوچرخه و کالسکه به فراموشی سپرده شده و شهر کاملاً خودرو دهدمینشان 

موجب گسترش  و حل مسائل مختلف آن، و تأکید بر دسترسی سواره هاکاربریبندی هرشد پراکنده و حوز .محور گشته است

درصد با مقصد  91سفر روزانه در همدان حدود  53521از  1393به طوری که در سال  هبیش از حد سفرها به مرکز شهر گشت

)مهندسان  گرفتمیی صورت خودرو شخصی بوسیله شهریدرونی درصد سفرها 29 ،سالاین در  و ی مرکز شهر بودحلقه

همچنین افزایش خودرو و  و استفاده از مالکیت روزافزون، گسترش شهریدرونافزایش سفرهای . (1397مشاور موژدا، 

طبق  .ی داردمحور-و کاربری زمین خودرو ونقلحمل ریزیبرنامهنشان از  ،نیزعمومی  ونقلحمل هایسیستمناکارآمدی 

 5درصد موتور،  5، خودرو درصد 4/12درصد خانوارهای شهر همدان فاقد خودرو بودند و تنها  74حدود  1393آمارگیری سال 

درصد مالکیت خودرو در بافت  این درحالی است که هم اکنون ،(1397)مهندسان مشاور موژدا،  درصد کامیون و وانت داشتند

 درصد است 4/44رفه نشین قرار دارند، نسبت به مناطق م تریپایینفرسوده شهر همدان که از لحاظ مالی در سطح 

بررسی . گرددمیشهری همدان اضافه  ونقلحملخودرو به ناوگان  41و روزانه  (1347مهندسان مشاور نقش و پیراوش، )

با وجود اینکه از . باشدمیهمگانی نیز حاکی از آن است که از عملکرد متناسبی برخوردار نبوده و ناکارآمد  ونقلحملسیستم 

)مهندسان مشاور  1393کیلومتر در سال  42یافته اما سرعت آن از  ارتقاءخط  33به  16تعداد خطوط از  47تا  1377 سال

)مهندسان  باشدمیدقیقه  1347،1/21رسیده است. میانگین انتظار نیز در سال  1347کیلومتر در سال  15( به 1397موژدا، 

که در طی  دهدمیشهر همدان نشان  رانیاتوبوسی خطوط جا شده بوسیلهبررسی تعداد مسافر جاب .(1347مشاور رهپویان، 

در  مسافر 133111به  1377هزار جابجایی در روز در سال  54736و از  گذشته افزایش چشمگیری داشته است یدههیک 

گسترش  هایشهرکو  هاحومهی اتوبوس مربوط به تعداد مسافر جابجا شده بوسیله ترینبیش. است رسیده 1344روز در سال 

اعتمادیه، فرهنگیان، ولی عصر، مهدیه، مدرس، نایب احمد،  شهرک مدنی،) باشدمی 1351ی بعد از دهه هایسالی یافته

درصد فراوانی اهداف سفر مربوط به سفرهای  ترینبیش .(1347)مهندسان مشاور رهپویان،  دیه، شهرک الوند(یمزدقینه، سع

روزمره مسافران  هایدرصد سفر 79روزمره قرار دارند و در واقع سفرهای که همگی در زمره  باشدمیآموزشی، کاری و خرید 

گذشته  هایسالکه در  دهدمیباشد. این حجم زیاد و عظیم سفرهای روزانه نشان اتوبوس با هدف کار، آموزش و خرید می

 هایزمینه هاکاربرینده شهر به همراه تفکیک اصولی برای کاهش تقاضای سفر صورت نگرفته و توسعه پراک ریزیبرنامه

ی توسعه یانگاره گفت که توانمیبا توجه به مطالب گفته شده در بالا  را فراهم آورده است. ترطولانیسفرهای هرچه بیشتر و 



باقیست  ؤالسی گذشته کاملاً خودرو محور بوده است. حال جای این و کاربری زمین شهر همدان در طی چهار دهه ونقلحمل

 دهدمیبه خوبی نشان  3شماره و جدول  1شماره ی هر همدان پایدار است یا نه؟ نمودار و توسعه ریزیبرنامهکه آیا این روند 

 منطقه شهری و سطح جهانی چه پیامدهایی دارد: که این روند در سطح شهر،

 .آن پیامدهایان و محور شهر همد-توسعه خودرو یانگاره :3و جدول شماره  1 نمودار شماره

 

 سلامت اقتصادی اجتماع ستیزطیمح :مسائل برای 

کیفیت پایین هوا، آلودگی  ساکنین

صوتی، نهشت اسید، افزایش 

مصرف منابع تجدید ناپذیر، 

فضای سبز کمتر، آلودگی آب، 

 دود مه فتوشیمیایی، 

، عمومی کمتر افزایش ازدحام ترافیک، فضای

حلات، ی متضعیف حیات مدنی، تجزیه

مشکلات دسترسی برای کودکان، معلولان، 

کاهش امنیت عمومی،  ،، فقراکهنسالان

نابرابری اجتماعی، زوال زندگی و  عدالتیبی

  ،دمات محلیخو  هایگزینهخیابان، حذف 

های جانی و مالی ناشی هزینه

هزینه مالکیت و از تصادفات، 

استفاده از خودرو برای 

خانوارهای با درآمد پایین، 

تضعیف اقتصاد محلی، هزینه 

 بالای سلامت عمومی

افزایش مرض 

چاقی، کاهش 

تناسب اندام، 

-افزایش بیماری

های قلبی و 

 عروقی

ی زمین، ز به توسعهافزایش نیا منطقه شهری

انقراض هوا،  کیفیت پایین

 ،جانوری و گیاهی هایگونه

های آلودگی آب، کاهش زمین

کشاورزی و باغات، خطر سیل، 

، طح آب زیرزمینیکاهش س

تشکیل شدیدتر،  هایسیلاب

 ی حرارتیجزیره

افزایش ترافیک، انزوای اجتماعی، کاهش 

امنیت عمومی، افزایش تصادفات ایمنی و 

، تضعیف حیات مدنی، اغتشاش بصری، ایجاده

 ، مشارکت کمتر مردم در فضاعدالتیبی

 محصولاتافت تولید 

تحمیل کشاورزی و باغات، 

ی بالا هایهزینه

شهری، بازیابی  هایزیرساخت

، ونقلحملضعیف هزینه 

 هزینه بالای سلامت عمومی

کاهش سلامت 

 جسمی و روانی

کمک به گرمایش جهانی،  کشور/جهان

تشدید  ناپایداری اکولوژیکی،

و  هاطوفانتغییرات اقلیمی، 

 ،وارتودهتشکیل جوامع تضعیف حیات مدنی و 

 هش کیفیت زندگی،ا، کدمکراسیتضعیف 

و مجروحان و معلولان  ومیرمرگافزایش میزان 

ی اقتصادی تضعیف پایه

نفت،  پذیریآسیبکشور، 

کاهش بازدهی اقتصادی، 

نیروی انسانی 

ناپایدارتر، 

مت کاهش سلا



شدیدتر، قحطی و  هایسیلاب

  خشکسالی

، هزینه کاهش کیفیت زندگی عدالتیبی، گسترش ایجادهناشی از تصادفات 

 بالای سلامت عمومی

 عمومی

 

 گیرینتیجه -7

ی شهر همدان مسلط بوده و طی چند دهه ریزیبرنامهمحور در -ی خودروتوسعه یانگاره نتایج پژوهش بیانگر آن است که

فشرده و  یتوسعهمحلی، کاربری مختلط،  هایگزینهمدنی، زندگی پیاده،  زیستگذشته، ضمن تضعیف وجوه مثبتی همچون 

از این  رفتبروناکولوژیکی شهر به بار آورده است. ناگواری برای پایداری اجتماعی و  شهر، پیامدهای پذیریزیستدر نهایت 

در شهر همدان، مستلزم غلبه بر دسترسی و جابجایی الگو و حرکت در جهت پایداری از طریق روی آوردن به الگوهای بدیل 

حوری است که بر جابجایی بیش از دسترسی، پراکندگی بیش خودرو م ونقلحملکاربری زمین و  ریزیبرنامهرهیافت متداول 

ذیل با توجه به این موضوع پیشنهادات  .کندمیتأکید  سازیبومیاز فشردگی، همگنی بیش از تنوع و استانداردسازی بیش از 

  :گرددمیمطرح 

و  بندیحوزهاز قوانین  یریگبهرهی فشرده و به حداقل رساندن رشد پراکنده شهر همدان و توسعه یانگاره به اتکا -1

 کاربری زمین پایدار  ریزیبرنامه

در سراسر منطقه شهری  محیطیزیست، کاربری زمین و ونقلحمل ریزیبرنامههماهنگ نمودن و یکپارچگی کامل  -2

 همدان 

 یدهدربردارنمحلاتی که  ؛ایمحلهنمودن ساختار شهر همدان یا به بیانی دیگر تقویت مراکز  ایشبکه وسلولی  -3

مانند مدارس، خدمات پزشکی و ... در )و خدمات ضروری  هازیرساختشغلی مختلف، مساکن متنوع و  هایفرصت

 باشندمیشعاعی کوتاه( 

به خودرو شخصی برای پایداری  اتکاو عدم  رویپیادهفواید  در مورد اکولوژیکی مردم شهر همدان هایآگاهیافزایش  -4

  شهر

درک  برای مردم و نه فقط خودروها و هاخیابانطراحی ی تعاملات اجتماعی و زانندهگسترش فضاهای عمومی برانگی -5

 بلکه فضای اجتماعی نیز هستند. ونقلحملنه تنها فضای  هایخیاباناین موضوع که 

 عمومی  ونقلحملایجاد خدمات یکپارچه، گسترده و کارآمد  -9

 .عمومی به ترتیب ونقلحملاولویت پیاده، دوچرخه و شهری با  ونقلحملو اقدامات اجرائی بهبود  گذاریسیاست -7
 :منابع و مأخذ
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 .439 .ص
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