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Abstract 
As city framework, the city spatial organization is a broader and more comprehensive concept than 

city spatial structure. In fact, the spatial structure tends only to the physical structure of the city, while 

spatial organization takes also into account the examination and identification of various functions, 

including economic, social, transportation functions. In addition, high-rise buildings – as phenomena 

that have flourished in the past decade in Hamedan and are still growing – have always got influenced 

by various factors and have affected various urban aspects such as spatial-physical, economic, social, 

environmental, and traffic dimensions. In fact, in addition to the effects of this issue on the physical 

structure of the city, they have brought about many changes in the spatial and functional organization 

of the city such that changes in the daily commuting to shopping centers, offices, etc. in the city are 

clearly observable. On the other hand, the previous studies have rarely addressed the effect of high-

rise buildings on the spatial and functional organization of the city in major areas of business. 

Therefore, the purpose of this study was to analyze and evaluate the effects of high-rise buildings in 

the form of major modern central business districts on the spatial-functional organization of Hamedan 

city. This study was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. 

Moreover, in order to collect the required data, the documents related to urban development plans, 

field observations, interviews, and questionnaires were used. Then, to analyze the obtained data, the 

spatial-locative analysis models in GIS environment were adopted. The conceptual model of this 

study provided 8 indices for the analysis of the effects of modern high-rise CBDs on city spatial-

functional organization, and each of them was analyzed spatially. The results of the analyses indicated 

that in the single-core spatial organization of Hamedan city, there is a high concentration on the 

central part of the city, but this concentrated area is expanding and new urban cores are emerging due 

to various factors. One of the reasons for the appearance of these new cores is business-office high-

rise buildings. Another noteworthy finding of this study is that the majority of these newly emerging 

urban cores are growing along Buali-Jahannama road. Therefore, due to the changes in the spatial-

functional structure of the city, paying more attention to urban infrastructures and flexible planning 

should be among the main priorities of the city management.  
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 چکیده
 ساختار ،واقع در .دارد شهر بندی استخوان عنوان به شهر فضایی ساختار به نسبت تر گسترده و تر جامع بسیار مفهومی شهر فضایی سازمان
 ،مختلـ   هـای  عملکرد شناخت و بررسی کالبدی، ةجنب بر عالوه ،فضایی سازمان اما .پردازد یم شهر ساختار کالبدی ةجنب به فقط فضایی
 منزلـة  بـه  سـازی  بلندمرتبـه  ،موضـو   ایـ   کنار در .شود می شامل نیز را ،... و نقلو حمل ةشبک و اجتماعی و اقتصادی عملکردهای مانند
 هـم  گرفتـه  ثیرأت مختل  عوامل از هم همواره ،است گسترش و رشد حال رد و یافته رونق همدان شهر در اخیر ةده یک در که ای پدیده
ـ  ترافیـک  و ،یمحیط  زیست اجتماعی، اقتصادی، فضایی، ـ کالبدی ابعاد جمله از ،مختل  ابعاد بر  بـر  عـالوه  ،واقـع  در .اسـت  گـذارده  ثیرأت
 کـرده  زیـادی  تحـوت   و تغییـر  دسـتخوش  نیز را شهر عملکردی و فضایی سازمان داشته شهر کالبدی ساختار بر مقوله ای  که ثیراتیأت

ـ  هـای  سفر الگوی در تغییر که ای گونه به است؛  دیگـر  سـوی  از .اسـت  مشـهود  کـامالا  ... و ،اداری خریـد،  مراکـز  بـه  شـهروندان  ةروزان
 فعالیـت  و تجـار   ةعمد ایه پهنه در شهر عملکردی سازمان و فضایی سازمان بر سازی بلندمرتبه اثر ةمقول به کمتر مختل  های پژوهش
 سـازمان  بـر  نـوی   فعـالیتی  ةعمـد  مراکز قالب در سازی بلندمرتبه ةپدید اثر ارزیابی و تحلیل حاضر پژوهش از هدف بنابرای ، .اند پرداخته
 ،نـی  همچ .اسـت  تحلیلی ـ توصیفی اجرا روش و شیوه نظر از و کاربردی هدف حیث از پژوهش ای  .بود همدان شهر عملکردی ـ فضایی
 بـرای  و شـد  گرفتـه  بهـره  پرسشـنامه  و ،مصاحبه میدانی، مشاهدا  شهری، ةتوسع های طرح اسناد از نیاز مورد اطالعا  گردآوری جهت
 را شـاخ   هشت پژوهش ای  مفهومی مدل .شد استفاده GIS محیط در مکانی ـ فضایی تحلیل های مدل از اطالعا  پردازش و تحلیل
 فضـایی  صور  به ها آن از یک هر نهایت در که کرد ارائه شهر عملکردی ـ فضایی سازمان بر بلندمرتبه  نوی هایCBD اثر تحلیل برای
 مرکـزی  بخـش  بـر  باتیی تمرکز همدان شهر فضایی سازمان ای هسته تک ساختار در که ستا آن از حاکی ها تحلیل نتایج .ندشد تحلیل
 یکـی  که ظهورند، حال در مختل  عوامل اثر در شهری جدید های هسته و است پیشروی حال در تمرکز ای  ولی .دارد وجود همدان شهر
 نوظهـور  هـای  هسـته  که کرد اشاره نکته ای  به دبای نتایج دیگر از همچنی  .است اداری ـ تجاری های بلندمرتبه ظهور آن اصلی عوامل از

 توجـه  شهر عملکردی ـ فضایی ساختار تغییر به توجه با ،برای بنا .است پیشروی حال در )جهاد( نما جهان ـ بوعلی ارتباطی محور در شهری
 .باشد شهری مدیریت اصلی های اولویت از باید شهری منعط  ریزی برنامه و ها زیرساخت به بیشتر

 واژگانکلید
 .(CBD) فعالیت ةعمد مراکز ،همدان شهر فضایی، سازمان عملکردی، ساختار ، بلندمرتبه
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 مقدمه

 شدهرها  کدنن  در هدا  آن درصدد  بیست از یشب و شهرها در جهان یتجمع از درصد اهپنج از یشب امروزه

 کده  یدرحدا   دهد، یم ادامه خود رشد به همچنان توسعه حال در یکشورها در روند ینا کنند. یم یزندگ

 رو همدین  از .(Rezaeirad et al. 2017: 11) اسدت  ثابدت  یشوب کم شهرها رشد یافته توسعه یکشورها در

 تغییدرات  ایدن  .اسدت  شده بسیار تغییرات دستخوش شهرها کنن ةتوسع و رشد ا گوی اخیر های دهه در

 ةنحدو  بر که فضاهایی ؛هستند مجزا و پراکنده و ناپیوسته فزاینده طور به که است فضاهایی ایجاد حال در

 و فضدایی  یهدا  جدایی  بده  جدا  گیدری  شدل   های زمینه .است ثرؤم نیز ها آن سفر ا گوی و افراد جایی جابه

 مجموعده  عیندی  ابعداد  .اسدت  ردیدابی  قابد   هدا  ا گو این ةکنند تبیین ذهنی و عینی ابعاد در سفر ا گوهای

 ابعداد  و ارتباطدات  ةشبل بندی پیلر ةنحو و ،سلونت و اشتغال توزیع ةنحو جمعیت، ةانداز مانند عواملی

 هدای  جدایی  به جا و ها وآمد رفت وقوع .کنند می منعلس را جمعیت اقتصادی د اجتماعی های ویژگی ذهنی

 اندواع  ترتید   ایدن  بده  .اسدت  سلونت و اشتغال ملان جدایی و پراکندگی حاص  زیادی حد تا فضایی

 و هدا  پیوندد  معدر   تواندد  مدی  کده  گیدرد  می شل  شهری کنن مناطق سطح در سفر های ا گو از مختلفی

 قبید   از مسائلی امروزه (.56: 4931دین، داداش پور و ت) باشد نیز فضایی ساختار ةدهند شل  های کانون

 تدراکم  جدایگزینی  بده  توجده  بدا  زمدین  از بهتدر  ةاسدتفاد  فلر ، شهرها در اسلان به نیاز ، جمعیت افزایش

 و خدا   محلدی  در کدار  یدا  سدلونت  یبرا مردم یها تقاضا ،ینوساز ،یبازساز کمتر، زمین در جمعیت

 یلدی  منز دة  به را بلند یبناها ساخت که شوند می بمحسو عواملی جزء ... و ،شهرها رشد از یجلوگیر

 دائمدی  ظهدور  اغلد   بناهدا  گونه این هرچند .است دهکر مطرح جهان بزرگ یها شهر در غا   اشلال از

 سدازمان  و فضدایی  د کا بددی  سداختار  در جاگذاشدته  به ثیراتأت اثر بر همواره ،اند رسانده اثبات به را خود

 بلندد  یهدا  سداختمان  گفدت  بایدد  حقیقت در (.Tavernor 2007) اند هشد عواق انتقاد مورد شهرها فضایی

 فرهنگدی،  مسائ  گرفتن نظر در که ،هستند یشهرساز مسائ   حاظ از هایی پیچیدگی و پنهان ابعاد یدارا

 سداخت  ضدروریات  از شدهرها  فضدایی  و کا بددی  سداختار  بده  توجده  همچندین  و ،اجتماعی ،یاقتصاد

 از یلدی  و اسدت  متعددد  آثدار  و عوامد   از ناشدی  ناپدذیر  اجتناب یندیافر هرش کا بدی ةتوسع .هاست آن

 :Rezaeirad et al. 2016) است عمودی از اعم مختلف نقاط و جهات از شهر توسعة آن اصلی پیامدهای

 ،اسدت  داده رخ بلندد  یبناهدا  گسدترش  و رشدد  اینله به توجه با ،ایران در حاضر حال در سفانهأمت (.44
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 مثابدة  بده  هدا  سداختمان  گونده  این با و شود می توجه شهرها فضایی ساختار بر سازی بلندمرتبه اثر به کمتر

 ایدن  از هدم  همددان  شدهر  (.Bemanian 2011) دشدو  مدی  برخدورد  متعدار   و کوتاه یها ساختمان ةادام

بافدت   دوم و اول حلقده  در سدازی  مرتبده  بلندد  رشدد  کده  ،اخیر ةده یک در .است نمانده دور توجهی بی

 سدازمان  داشته، شهر کا بدی ساختار بر مقو ه این که ثیراتیأت بر عنوه است، یافته افزایش همدانهری ش

 در تغییدر  کده  ای گونده  به است؛ کرده زیادی تحوالت و تغییر دستخوش نیز را شهر عمللردی و فضایی

 تدوجهی  بدی  ،واقدع  در .است مشهود کامنً ... و ،اداری خرید، مراکز به شهروندان ةروزان های سفر ا گوی

 حدوزه  ایدن  از بناهدا  ایدن  سدازندگان  نبودن آگاه و سازی مرتبه بلند ةحوز در موجود مقررات و قوانین به

 .اسدت  شدده  هدا  آن فضدایی  سازمان تغییر کنار در شهرها در مختلف های چا ش و مشلنت بروز باعث

 سداختار  کده  ندوعی  بده  اسدت؛  شدده  تغییدر  دچار هم شهر شل  تغییرات این کنار در داشت اذعان دبای

 یدک  بده  شددن  تبددی   حال در ،بود امام میدان مرکزیت با ای هسته تک شهر یک که ،همدان شهر فضایی

 رسدد  مدی  نظدر  بده  .اسدت  اصدلی  مرکدز  بده  متلدی  همچنان و ی مختلف های هسته با چندمرکزی شهر

 یدا  اند شده ساخته همدان شهر در شده طراحی پیش از جامع ةبرنام بدون که ،بلندمرتبه های ساختمان تک

 ایدن  در .شدهرند  عمللدردی  جدیدد  های هسته به شدن تبدی  حال در ،نوعی به ،هستند ساخت حال در

 بده  روزانده  هدای  سدفر  ا گوی اساس بر همدان شهر فضایی ساختار کلی ا گوی است شده تنش تحقیق

 قا د   در سدازی  مرتبه بلند عام  که ثیریأت و شود بررسی ... و ،روزانه های منقات قرار خرید، کار، مح 

CBD
 .دشو ارزیابی است گذاشته آن بر بلندمرتبه های4

 پژوهش ینظر یشینةپ

 مفاهیم

 اداری، تجداری،  مخدتل   مراکدز ) شدهری  مراکدز  را آن عناصدر  کده  اسدت  ای شبله فضایی سازمان

 معدابر ) ارتبداطی  مهم محورهای ،(آن نواحی و مناطق و شهر ک  مقیاس در ها این نظایر و ،فرهنگی

 و منداطق  و شهر مقیاس در) عمده های کاربری و عمللردی مهم محورهای ،(مترو خطوط و اصلی

 کا بددی  محدی   بدر  فضایی سازمان انطباق همچنین (.Behzadfar 2013) دهد می تشلی  (آن نواحی

 ةنحدو  و شهر عناصر گرفتن قرار ترتی  حقیقت در فضایی ساختار .شود می خوانده فضایی ساختار

                                                                                                                                       
1. central business district 
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 بدا  رابطده  در جغرافیدایی  معدین  ةحدوز  یدا  ،عرصده  ارتبداطی،  های محور چارچوب در ها آن ارتباط

 و شدهری  فدرم  از ناشدی  ارتباطات از ای مجموعه به فضایی ساختار دیگر عبارت به .است دیگر یک

 امدروزه  (.Rodrigue et al. 2009) دارد اشداره  اطنعدات  و کداال  جریان و ونق  حم  و مردم تجمع

 و قدوانین  فعا یت، و کار بازار زمین، قیمت سلونت، مح  ةنتیج یشهر کنن مناطق فضایی ساختار

 ةکنندد  تعیدین  فضدایی  سداختار  یدابی  سازمان ةنحو .است زمان طول در ... و ،ها زیرساخت مقررات،

 یپایددار  میدزان  دسترسدی،  ةنحدو  ةدهندد  نشدان  نتیجده  در و یشدهر  کنن مناطق عمللرد چگونگی

 منداطق  ایدن  ... و ،فرهنگدی  یهدا  ینوآور میزان اجتماعی، ةسرمای اجتماعی، عدا ت محیطی، زیست

 در و خددمات  و هدا  فعا یت و افراد میان فواص  افزایش به تواند می نامناس  فضایی ساختار .است

 و زیسدت  محدی   کیفیدت  کاهش و کننده مصر  بازار و کار ینیرو تفلیک و جدایی افزایش نتیجه

 (.Bertaud & Melpezzi 2003) دشو منجر زندگی کیفیت سطح کاهش نتیجه در

 کده  ،ونقد   حم  سیستم همچنین و فعا یت و جمعیت فضایی توزیع توان می را فضایی ساختار

 سه به را شهر ساختار اگر .دکر تعریف است، یشهر کنن مناطق در فعا یت به جمعیت ةپیونددهند

 کدرد  ادعدا  توان یم یم،کن یمتقس یعمللرد یمحورها و ،اصلی راکزم و عناصر ها، پهنه یاصل بخش

 جدزء  ینتدر  مهدم  یشدهر  سداختار  در اجزا ینا ینب رابطه یبرقرار ی د  به یعمللرد محورهای که

 .(Rezaeirad et al. 2018: 76) دارندد  یادیز یرتأث شهروندان سفری یا گو در که ندا یشهر ساختار

 و جمعیدت  توزیدع  ةنحدو  شناسدایی  بدا  یشهر کنن مناطق فضایی تارساخ تحلی  و مطا عه بنابراین

 ،امدا  .دارندد  گرایش دیگر یک اب نزدیلی به اشتغال و جمعیت ،ینظر  حاظ به . شود می آغاز فعا یت

 کده  درحدا ی  .دارد وجدود  کدار  محد   و سدلونت  مح  میان فضایی جدایی همواره ،فضایی نظر از

 اسدت  فعا یدت  و جمعیدت  توزیدع  یا گوهدا  میدان  بد  را سدلونت  و کدار  محد   میدان  وآمدد  رفت

(Sohn.2005 .) متحدول  شدرای   و ،یکا بدد  تداریخی،  یفرآینددها  حاصد   فضایی ساختار واقع در 

 ةنحدو  و اسدتقرار  چگدونگی  کده  است عواملی و عناصر از متشل  و سیاسی و اجتماعی د یاقتصاد

 (.Berto 2003: 2) کندد  مدی  بیدان  یمللدرد ع ظرفیت و انتظام از معینی ةدرج با را ها آن میان ارتباط

 هدا  شداخ   شام  ابعاد این از یک هر که شوند می ارائه مختلفی ابعاد قا   در عناصر این بنابراین،

 امروزه .شوند می واقع ارزیابی و سنجش مورد مختلف های سنجه توس  که ندا متفاوت معیارهای و
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 چدا ش  هسدتند  مواجه آن با شهرها در یشهر انطراح و یزانر برنامه که یبزرگ یها چا ش از یلی

 شدهر  ساختار محورهای عمللرد نوع به توجه عدم آن از یبزرگ بخش که است یلیتراف مشلنت

 سدت محورها ینا در ها آن یرگذارتأث یرهایمتغ و شهروندان یسفر یا گو به توجه عدم ینهمچن و

(Rezaeirad et al. 2018: 76). جهدت  نیداز  مدورد  های سنجه و معیارها و مختلف ابعاد 4 جدول در 

 .است شده بیان فضایی ساختار تحلی  و شهر اصلی ساخت شناخت

 (Sabetian 2015: 15) شهر اصلی ساخت شناخت معیارهای .1 جدول

 ها سنجه معیار ابعاد

 طبیعی و محیطی عوام 

 شناسی زمین و اقلیم های ویژگی
 وهوا آب

 گس  خطوط

 طبیعی های ویژگی

 سبز های نهپه

 ها رودخانه

 توپوگرافی عوارض

 جمعیتی اجتماعی عوام 
 جمعیت ساختار

 جمعیت

 خانوار بعد

 جمعیتی تراکم

 رفاهی خدمات به دسترسی میزان نیازها مینأت املان

 عمللردی کا بدی عوام 

 کاربری

 اراضی کاربری ةپهن

 عمومی های کاربری و فضاها

 شهری برون ساختاری عناصر

 شهر در اخ ش فضاهای

 مراکز مرات  سلسله مراکز

 فعا یت
 ها فعا یت تمرکز و تراکم

 ها فعا یت عمللردی مقیاس

 بافت

 شهر رشد تاریخی روند

 بافت بندی گونه

 ای منطقه تقسیمات

 ونق  حم  ةشبل

 معابر ةشبل ساختار

 شاخ  محورهای

 دسترسی مرات  سلسله

 ترافیک جریان حجم

 عمومی ونق  حم  ةشبل
 اتوبوس خطوط مسیر

 تاکسیرانی خطوط مسیر
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 نشان شهر ای پایه های فرم و ساختارها واعنا طریق از شهرها فضایی ساختار مشخصات بررسی 

 ةنحدو  بدر  کده  هسدتند  فدردی  منحصدربه  گسترش و رشد مشخصات دارای ها آن از یک هر دهد می

 آن در شدهر  گسترش که است ای بسته های فرم ءجز شعاعی ساختار .گذارند می تأثیر شهر گسترش

 .پدذیرد  می صورت شعاعی فرم هر هب مربوط عناصر ةوسیل هب مرزهایی داخ  در محدود صورت هب

 شهر گسترش و کنند می عم  آن مرزهای ةمثاب هب حلقوی های جاده شعاعی د مرکزی تک ساختار در

 و برنامده  بددون  ترشگس و رشد باعث فرم ساختار از خروج .پذیرد می صورت درون از و عمودی

 هدای   چلدی  ای، ستاره ساختار دارای شهرهای در .(Blumanifeld 1972: 27 ) دشو می شهر نامحدود

 طدول  در پهلو از گسترش محدودیت فرم این در اینله دیگر و کنند می عم  شهر مرز مثابة به زسب

 صدورت  شدعاعی  هدای  خیابدان  طدول  در شهر گسترش فرم این در .دارد وجود شعاعی های خیایان

 سداختاری،  ابدزاری  عندوان  بده  ،سبز کمربند نیز اقماری شهرهای در (.Lynich 2002: 497) گیرد می

 شدهرهای  ایجداد  با ناپیوسته رشد طریق از شهر گسترش و کند می تعریف را مرکزی شهر ةمحدود

 .(Lynich 2002: 498) دیاب می ادامه جدید

 و یابدد  مدی  گسدترش  آن اصلی فقرات ستون طول در پیوسته صورت به شهر خطی، ساختار در

 گسدترش  سداختار،  ایدن  در .هسدتند  پهلو به شهر گسترش ةمحدودکنند واقع در جانبی های خیایان

 باشدد  پدذیر  املدان  نامحددود  صدورتی  بده  آن خطدی  فقدرات  سدتون  لوطد  در اسدت  مملدن  شهر

(Berandfery 2004: 73.) و دارد نامحددودی  رشگست که است فرمی یا قا   نیز شطرنجی ساختار 

 مراکدز  ایجداد  بدا  فرم این در شهر گسترش .است مرز تعریف برای عناصری فاقد نیز نظری بعد از

 گیدری  شدل   در عناصدر  تدرین  مهدم  شدناخت  جهت .(Lynich 2002: 505) گیرد می صورت جدید

 2 جددول  در کده  شدده  انجام پردازان نظریه توس  مختلفی مطا عات نیز عمللردی د  فضایی سازمان

 است. شده بیان ها آن ترین مهم

 تواند یم شهر ییضاف سازمان او یدگاهد اساس بر است. مطرح اریبس برتو آ ن ةینظر یانم ینا از

 یهدا  داده توسد   شدده  ثبدت  یدت جمع ییفضدا  یعتوز اول، :شود فیتعر مرک  عنصر دو ةیلوس به

 ییهمدا  گدرد  یدد، خر آمدوزش،  کدار،  محد   به اقامت مح  از یمردم یسفرها یا گو دوم، و یآمار

 یدع توز ینابرابن پردازند. یم یاجتماع مو د یتفعا  به ها آن در مردم که ییها ملان یگرد و ،یاجتماع
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 ؛هسدتند  یشخدو  یهدا  خانده  سداکن  آن مدردم  کده  اسدت  یشهر از ساکن ییشنما یتجمع ییفضا

 مددت  در افدراد  که دهد یم دست به یا دهییچپ ییرهامس از کیشمات یمنظر سفر یا گو که یدرحا 

  ید ترت نیبدد  .(Watson et al. 2010: 25) کنندد  یمد  دنبال هستند یشخو منازل از خارج که یزمان

 در اسدت.  وابسدته  شدهر  کدنن  ةحوز درون منقات یها ملان و سلونت ینسب ملان به سفر ی گوا

 یمرکدز  ةمحدود اطرا  در ادیز تراکم با منقات یها ملان نیا اغل  گاهیجا یمرکز تک شهر یک

 در ییهدا  خوشده  صدورت  به منقات یها ملان اغل  یا چندهسته شهر کی در است. شده متمرکز

 چندصد تا 1 ای 9 از تواند یم ها خوشه نیا تعداد که اند شده عیتوز یشهر کنن یها محدوده اطرا 

 .(Watson et al. 2010: 28) باشد ریمتغ

 (Rezaeirad 2012) رانیا از خارج در عملكردی ـ فضایی سازمان یریگ شكل در شده یمعرف عناصر .2 جدول

 عمللردید  فضایی سازمان عناصر پرداز نظریه

 ا لساندر کریستوفر

 یتیفعا  ةعمد مراکز

 شهر یعمللرد اسیمق

 یدسترس یاصل ةشبل

 برتو آ ن
 صبح 5 تا ش  مهین یزمانة باز در تیجمع ییفضا عیزتو

 شهروندان سفر یا گو

 پرتردد یحرکت یرهایمس هیلیر

 نگروسیسا 
 یانسان یتیفعا  یها کانون

 یبصر و یحرکت رواب 

 تیفعا  هر ینسب تراکم زینتیاستا

 

 در آسدان  ییجا هجاب املان نیتأم با را شیخو منسجم کار یروین تواند یم یمرکز تک شهر یک

 تدر  کوتداه  CBD بده  سفر چه هر .کند حفاظت مرکز به  یمح از آهن خ  ای یشعاع یرهایمس طول

 مدت یق از تدراکم  باشدند،  داشته وجود بازار یها محرك که ییجا در است. شتریب نیزم ارزش باشد،

 یشدهرها  اغل  در حومه به مرکز از تراکم انیگراد یمنف  یش رو نیا از کرد. خواهد یرویپ نیزم

 مصدر   بدازار  و ارکد  یروید ن نیتدأم  به مشروط زین یچندمرکز یشهرها رشد شود. یم دهید جهان

 فدرض  را یچنددمرکز  یشدهرها  خدود  یها آل دهیا در اغل  یشهر زانیر برنامه یبعض .است متحد

 رشدد  آن اشدتغال  یهدا  خوشده  از یدک  هدر  اطرا  در خودکفا یجوامع ادیز مالاحت به که کنند یم
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 یبدرا  خودکفدا  یشدهرها  د روسدتا  نید ا از یتعدداد  مرحله، نیا از پس نظر، نیا اساس بر .اند دهکر

 شدهر  یان،سدا   طول در .(Sabetian 2015) شوند یم عیتجم بزرگ یچندمرکز شهر کنن یک ی تشل

 یدق تحق اسدت.  بدوده  ها شهر ییفضا سازمان ی تحل یبرا استفاده مورد مدل ینتر متداول یمرکز تک

 و (،4353) 2مدو   (،4351) 4آ ونسدو  توس  یشهر کنن یها محدوده در تراکم یها یانگراد بارةدر

 مشدخ   یمتمداد   یانسدا  یط است. شده نهاده بنا یمرکز تک شهر ةیفرض اساس بر (4392) 9یلزم

 یها یتفعا  از یاریبس و کنند ینم یرویپ یمرکز تک یا گو از شهرها از یاریبس ساختار است شده

 یجده نت در و اندد  شدده  پراکنده شهر یسنت CBD از خارج در گسترده یها خوشه سمت به سفر مو د

 کده  ییشدهرها  در تراکم ایه یانگراد ةمطا ع یاآ که اند داده قرار یدترد مورد را موضوع ینا یاریبس

CBD بده  یکملد  دهدد  یم اختصا  خود به را یشهر کنن یسفرها از یکوچل یاربس بخش ها آن 

 .یرخ یا کند یم موضوع شدن روشن

 یچنددمرکز  سداختار  بده  شددن   یتبدد  به ،رشد هنگام ،شهر کنن یک ةیاو  یمرکز تک ساختار

 سدفر  مو د یها تیفعا  یها خوشه و دهد یم دست از را خود تیاهم جیتدر به CBD و ددار شیگرا

 متو دد  یچنددمرکز  صدورت  بده  بدزرگ  یشدهرها  .ندشدو  یم پراکنده شده ساخته  یمح سراسر در

 و یمرکدز  تدک  یشدهرها  ن،یبندابرا  ابندد. ی تحدول  سدمت  نیا به جیتدر به است مملن و ندشو ینم

 اندد.  گرفتده  قدرار  یبررسد  مورد تحو شان روند از یمختلف مقاطع در اما ؛ندا گونه یک از یچندمرکز

 بده  ای) یچندمرکز درصد صد یشهر توان یم ندرت به و ستین یمرکز تک درصد صد یشهر چیه

 تحدول  نید ا دیتشدد  بده   ید تما کده  یافدت  ( مهدم   یتشدخ  قابد   CBD چیه بدون گر،ید عبارت

 یخیتدار  یتجار مرکز یک وجود همچون گرید  یشرا یبرخ .باشد شتهدا (شهر شدن یچندمرکز)

 انید م دیشد یتوپوگراف وجود ،یشعاع یرهایمس ةشبل ،یلیر یعموم ونق  حم  متعدد، املانات با

 یچندمرکز یسو به تحول سرعت هشکا سب  ها آن ارتباط کاهش همچنین و ،مختلف یها حومه

 .(Bertaud 2004) شود یم شدن

                                                                                                                                       
1. Alonso 

2. Muth 

3. Mills 
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 شهری ـروستا نوع چندمرکزی، مدل .2 شكل مرکزی تک مدل .1 شكل

  
 و شعاعی زمان هم جایی جابه مرکزی چند تک/ مدل :4 شكل تصادفی جایی جابه نوع چندمرکزی مدل .3 شكل

 (Bertaud 2004) تصادفی

 

CBD شدهری  فضای و بافت یک خود عمللردی مفهوم در و است شهر تجاری مرکز معنی به 

 امداکن  مختلدف،  هدای  فروشدگاه  ها، فروشی خرده از اعم د مختلف عناصر شام  که گیرد می  بر در را

 ای گونه به  فشرده طور به شهری عناصر سایر بین که است د ... و ،بانلی و ما ی های کاربری اداری،

 Sohn) دارد غلبده  فضا های عمللرد سایر بر تجاری و ما ی های کاربری عمللرد که اند گرفته جای

 شود می تقسیم دسته چهار به کلی بندی دسته یک در ها CBD ساختاری و عمللردی یاجزا (.2005

 در جداری  گونداگون  هدای  کداربری  و ،معدابر  ةشدبل  مسدلونی،  های فضا ها، فروشی خرده شام  که

 (.Haslam 2005: 34) ستفضا
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 در درآمدد  و تو یدد  بیسدتم،  قدرن  ابتدای از سوم جهان کشورهای به شدن صنعتی موج ورود با

 ةاندداز  و تعدداد  روندد  ایدن  یافت. فزونی شهری خدمات برای تقاضا آن دنبال به و افزایش شهرها

 یدک  شدهر  افقدی  گسدترش  ،4351 ةدهد  از بعد (.Pumain 2003) برد باال کشورها این در را شهرها

 ژاپدن،  و غربی اروپای و شما ی مریلایا در تنها نه و شد مادرشهر رشد با ارتباط در جهانی مشل 

 تغییدرات  و (Zhao 2011) آمدد  وجدود  بده  یافته توسعه کشورهای بزرگ شهرهای از بعضی در بلله

 فضایی نمود .پذیرفت صورت شهرها فضایی ساختار آن دنبال به و جمعیت توزیع در زیادی بسیار

 بده  دسترسدی  جمعیتدی،  و سداختمانی  تدراکم  شدهر،  هدای  کداربری  چیددمان  ةنحو در تغییرات این

 ریدزی  برنامده  بدا  کشدورهایی  در (.Rodrigue et al. 2009)اسدت   بدارز  شهری خدمات و تأسیسات

 هدای  سیاسدت  خصدو   در انتزاعدی  تصمیمات از ناشی های چا ش و مسائ  ،ایران مانند ،متمرکز

 ناکارآمددی  اسدت.  کدرده  اساسدی  هدای  دگرگونی دچار را فضایی ساختارهای تراکم، مانند، فضایی

 ها آن بودن ناپذیر انعطا  و موجود های واقعیت با ها طرح اهدا  تطابق عدم و کنتر ی زوکارهایسا

 هدای  کداربری  تغییدر  مدا ی،  هدای  هزینده  تدأمین  در محلی های سازمان و ها دو ت ضعف همچنین و

 نادرسدت  فضدایی  هدای  سیاسدت  گیری شل  در زیادی تأثیر تراکم فروش تر مهم همه از و ،گسترده

 رشدد  و آشدفتگی  دچدار  را شدهرها  فضدایی  سدازمان  هدا  سیاسدت  گونده  این اعمال واقع در که دارد

 .(Ghadami et al. 2013: 2) کند می گونه قارچ

 و رسداند  ثبدت  بده  را خدود ة چهدر  43 قدرن  اواخر که است ای پدیده جهان در سازی بلندمرتبه

 شدد  برداشدته  شدیلاگو  در 4311 تدا  4881 سدال  حدود از ها خراش آسمان تو ید در ها گام نخستین

(Azizi 1999: 35.) بیشدتر  اسدلان  بده  نیداز  جمعیت، افزایش قبی  از مسائلی میندی بیستم قرن در 

 و بازسدازی  ضدرورت  ، شدهرها  پرتدراکم  مراکز در زمین از بیشترة استفاد ضرورت شهرها، در مردم

 کداهش  ضرورت و ،شهرها مراکز در کار یا سلونت برای مردم تقاضای شهری، مناطق در نوسازی

منز دة   به را بلند بناهای ساخت که است بوده عواملی جزء شهرها افقی گسترش از ناشی های هزینه

 راهبددرد (.Golabchi 2001: 9) اسددت دهکددر مطددرح جهددان بددزرگ شددهرهای در ضددرورت یددک

 و نیشهرنشدی  افدزایش  و جمعیت رشد محصولمنز ة  به ارتفاع در فضاییة توسع و سازی بلندمرتبه

 رشدد  اسدت.  یافتده  رواج اخیدر  هدای  دهده  در وسداز  سداخت  جهدت  مناس  زمین کمبود همچنین
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 مثبت آثار کنار در ،طبیعتاً آن، های ویژگی و خصوصیات به توجه با ساختمانیة گون این گیری شل 

 تجداری  هدای  مجتمدع  (.Golabchi 2001: 53) اسدت  بوده مواجه نیز تهدیداتی و ها محدودیت با آن

 و شدهری  فضدای  سدازی  فشدرده  آن هدد   که است شهری فضایة توسع اشلال از یلی مرتبهبلند

 ادهاسدتف  ریلدی  ونقد   حمد   هدای  ایسدتگاه  با ترکی  در که هنگامی فضایی ساختار این است. زمین

 هدای  ایسدتگاه  در جریان منابع از منطقی استفادة دهد. می نشان را جامعی بسیار های ویژگی شود می

 قابد   راهبدرد  یدک  وسیلة به بلند تجاری فضاهای در پیاده معقول توزیع هدایت و یریل ونق  حم 

 همچندین  و اسدت  فضدایی   و تجاری های سیستم کارایی به مربوط کاربردی و فضایی طرح از فهم

 (.Leiqing & Zhengwei 2016: 95) است بلند تجاری های مجتمع آمیز موفقیت توسعة کلید

 یک را آن بلند ساختمان طرفداران. است موجود دیدگاه سه سازی دمرتبهبلن رویلرد با رابطه در

 را بلندد  سداختمان  هدا  آن واقدع،  در .کنندد  مدی  کیدأت آن مزایای بر همیشه و دانند می گرایی واقع نوع

 در موجود تقاضای و مسلن به نیاز شهری، ةتوسع کنترل شهری، های زمین کمبود برابر در پاسخی

 هدایی  سداختمان  چنین ساخت که باورند این بر بلند های ساختمان مخا فان علس،بر .گیرند می نظر

 طریدق  از شدهرها  در زنددگی  بدرای  معاید   ایجاد باعث و دهد می کاهش را شهری زندگی کیفیت

 ایدن  صداحبان  .دارد میانه نظری موضوع این در سوم دیدگاه اما، .شود می ها سنت و ها ارزش سقوط

 (. Golabchi 2010) پذیرند می را بلند ساختمان خا ، رای ش به توجه با ،دیدگاه

 سداختار  تشدریح  درصددد  «شدهری  فضدایی  سداختار » عندوان  با تحقیقی در هملارانش و آناس

 نیروهدای  از شددت  بده  شهرها شل  دهد می نشان تحقیق نتایج .برآمدند آن تلام  و شهری فضایی

 زمینده  ایدن  در .اسدت  متأثر متفاوت فواص  رد مختلف های بنگاه و منفی و مثبت گوناگون خارجی

 سداختار  رفداه  اقتصاد تحلی  با و اقدام ای چندهسته و تجمع های نظریه تحلی  و تشریح به محققان

 بده  را شدهرها  فضدایی  ساختار توان نمی کنونی های نظریه و ها یافته به اکتفا با که کردند بیان شهری

 دهدی  شل  در اقتصادی نیروهای بر غلبه ندکرد اعنم یتنها در و کرد بینی پیش و تحلی  قطع طور

 .Anas et al) اسدت  شدهروندی  نهدایی  ترجیحدات  و هدا  سیاست گرو در شهرها فضایی ساختار به

 جدامع  برتدری  از اسدتفاده  با «شهری فضایی ساختار بر تحلیلی» عنوان با پژوهشی در ژانگ (.1998

 شدهری  فضدایی  سداختار  تشدخی   برای شهر یک ربرت نواحی ةاید پیشنهاد درصدد نامنظم نواحی
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 و ،شناسدی  ملدان  و هندسدی  هدای  ویژگدی  شام  جامع، برتری از نوع دو تعریف اب ایده این برآمد.

 نواحی بین های تفاوت .است شده ارائه GIS ابزار با و نامنظم نواحی شماتیک های ویژگی همچنین

 زمدان  هدم  و انسدانی  های فعا یت با مرتب  یاقتصاد و اجتماعی های پدیده اساس بر پژوهش این در

 یادشدده  هدای  پدیده های شاخ  کارگیری به با ترتی  بدین .است شهر فضایی های ویژگی از متأثر

 که ای نواحی دهد می نشان پژوهش نتایج .است شده ژاپن در ماتسودو شهر ساختار تحلی  به اقدام

 اداری دفداتر  و زیاد جمعیت دارای و شناسی ملان رد باال برتری دارای برخوردارند باالیی برتری از

 (.Zhang 2016) اند یافته استقرار قطار ایستگاه اطرا  در و ندمتعدد

 ا گدوی  شدناخت  بده  «شدهر  فضدایی  د کا بدی رشد ا گوی شناخت» عنوان با تحقیقی در قرخلو

 ا گدوی  شدناخت  کرداعنم  محقق .پرداخت یکمّ های مدل از استفاده با شهر فضایی د کا بدی رشد

 های روش از و است اساسی امری پایدار ةتوسع جهت در آن هدایت منظور به شهر کا بدی ةتوسع

 ةاندداز  و تراکم متعادل، توزیع ةدرج توزیع، ةدرج تجمع، ةدرج روش چهار یعنی تسای پیشنهادی

 آرام یرشدد  اییفضد  گسترش و رشد نظر از تهران شهر دهد می نشان نتایج .کند می استفاده متروپ 

 ا گدوی  تدوان  مدی  و شده سریع بسیار آن مساحت رشد سریع، شهرنشینی شروع با ،اما .است داشته

 .(Ghorkhlo 2009: 19) کرد تصور شهر برای را رویه بی افقی گسترش یا پراکنده رشد

 سداختار  بدر  فضدایی  هدای  سیاسدت  تأثیر بررسی» عنوان تحت پژوهشی در هملارانش و قدمی

 فضدایی  سداختار  ندد کرد اعنم تهران موردی ةمطا ع در «ساختمانی تراکم بر تأکید با ریشه فضایی

 بده  توجده  بدا  موضدوع  این گذارد. جای بر یجدّ تأثیر شهری ةتوسع مختلف ابعاد بر تواند می شهر

 حدال  در کشورهای در ویژه به اراضی کاربری تغییر و ،ترافیک هوا، آ ودگی مانند محیطی مشلنت

 ایدن  هدد   ،رو ایدن  از .اسدت  کدرده  جل  خود به را شهری ریزان برنامه توجه ایران، مث  ،توسعه

 شهر در ساختمانی تراکم به مربوط فضایی های سیاست تأثیر تحت فضایی ساختار بررسی پژوهش

 تهدران  شدهر  فضایی ساختار داد نشان نتایج .بوده است سوم جهان شهرهای از یلی منز ة به تهران

 نامحسدوس  فشردگی سمت به حرکت از حاکی شواهد از بعضی اما است. قوی کزیمر بخش فاقد

 مختلدف  هدای  بخدش  در زیدادی  منفدی  تدأثیرات  تواندد  مدی  پراکنده یا گو .است اخیر های سال در
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 ریدزی  برنامده  در هدا  سیاست فضایی ابعاد بنابراین .آورد بار به محیطی زیست و اجتماعی د اقتصادی

 .(Ghadami et al. 2013: 89) گیرد قرار توجه وردم دبای ساختمانی تراکم

 تحقیق روش

 یجدا  بر آن بر یساز بلندمرتبه که یریثأت و شهر یعمللرد ییفضا سازمان موضوع به حاضر ژوهشپ

 یسداز  بلندمرتبده  یرثأت ةمقو  به کمتر ،شد مشاهده پژوهش ةیشینپ در که گونه همان پردازد. می گذاشته

 و یممفداه  طدرح  بدا  از ایدن رو،  .اسدت  شدده  پرداختده  ییفضدا  سازمان بر تتجار و فعا یت های پهنه

 یکداربرد  اهددا   و یجنتدا  به همدان شهر یمورد ةمطا ع در حوزه ینا به مربوط یاتتجرب و یاتنظر

 روش از موضدوع  یدت ماه بدر  بندا  حاضدر  پدژوهش  در ینهمچند  .شد یافته دست یشهر یریتمد در

 کده  یعمللدرد  ییفضدا  سدازمان  ةشدد  مطدرح  عام  3 یانم از دامها در شد. دهاستفا یلیتحل د یفیتوص

 یرمسد  ،شدهروندان  سدفر  یا گدو  یتی،فعدا   ةعمد مراکز عام  6 (2 جدول)اند  کرده ارائه پردازان یهنظر

 یسداز  بلندمرتبده  ی تحل یبرا که یتفعا  هر ینسب تراکم و ،یانسان یتیفعا  یها کانون ،پرتردد یحرکت

 شدد.  برگزیدده  یدرد گ یمد  قدرار  اسدتفاده  مدورد  شهر ییفضا سازمان بر آن راتیثأت و ها CBD قا   در

 جددول  در کده  ،ییفضا ساختار ی تحل و شهر یاصل ساخت شناخت ابعاد از سطح 1 یانم از ینهمچن

 آن نظر مورد یها هسنج و ها ابزار و یعمللرد د یکا بد سطح پژوهش هد  به توجه با است، آمده 4

 بدر  تمرکز شدهیاد موارد به توجه با گفتنی است ا بته است. شده داده نشان 6 شل  در که شد انتخاب

ة غلبد  با یها بلندمرتبه صرفاً آن اصلی عناصر یانم از و است ییفضا سازمان عمللردی د یکا بد سطح

 .شد گرفته نظر در (نقاط عنوان )به همدان شهر تجارت و فعا یت

 دارندد  نقدش  بلندمرتبه نوین های CBD تحلی  در که فضایی سازمان عناصر ترکی  با نهایت در

( 5)شدل    پدژوهش  مفهدومی  مددل  گرا  شهر اصلی ساخت عمللردی د کا بدی حوسط گرا  و

 مرتب  شاخ  1 کهاست  فضایی سازمان عمللردید  کا بدی سطح ةکنند بیان مدل این .شد حاص 

 فعدا یتی  هدای  کانون شهروندان، سفر ا گوی فعا یتی،ة عمد مراکز شام  دارد؛ بلندمرتبه های CBD با

 بدرای  را هدایی  سدنجه  کده هسدتند   هدایی  شاخ زیر شام  ها شاخ  این ازیک  هر .بافت ،انسانی

 و ارزیدابی  مدورد  شهر فضایی سازمان بر را بلندمرتبه های CBD ثیرأت و دنکن می مطرح CBD تحلی 

 د.نده می قرار سنجش
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 پژوهش نظری چارچوب .5 شكل

 
 پژوهش سنجشی و مفهومی مدل .6 شكل

 اطنعدات  آوری جمدع  همددان  شدهر  عمللدردی  فضایی سازمان ملانی تحلی  جهت نهایت در

 تلنیدک  اسدناد،  بده  مراجعده  روش از اسدتفاده  بدا  مفهومی مدل در شده مطرح شاخ  هشت برای

  ید لتح کداربرد  سده  کده  آنجدا  از گرفدت.  صورت میدانی پیمایش همچنین و ،مشاهده و پرسشنامه

 بده  وابسدته  خپاسد  و پرسدش  و هدا  یژگیو و صفات شناخت یایجغراف اطنعات مستیس در ییفضا

 (Rezaeirad & Akbarian 2020: 309) اسدت  او یه اطنعات از دیجد اطنعات گاهیپا دیتو  و ملان

آثدار   بدر  ثرؤم های شاخ  از یک هر اهمیت ضری  آمده دست به اطنعات ارزیابی از پس ادامه در
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 و نرمدال  هدای  شداخ   شدد.  اسدتاندارد  و نرمدال  GIS محی  در فضایی سازمان بر سازی ندمرتبهبل

 توجده  با نهایت در و شد تحلی  فضایی تحلی  های مدل از استفاده با GIS محی  در شده استاندارد

 یفضدای ة الید  بده  هدا  الیده  گدذاری  هم روی و Overly ابزارهای از استفاده با شده انجام های تحلی  به

 .قرار گرفت پژوهش های الؤس ارزیابی و پاسخ مبنای که شد یافته دست نهایی

 پژوهش قلمرو معرفی

 اسدت.  همددان  اسدتان  و شهرسدتان  مرکدز  و یرانا یکوهستان و یغرب یشهرها از یلی همدان شهر

 یکشدور  یماتتقسد  ینآخدر  اسداس  بدر  و اسدت  شده واقع استان یانیم ةیناح در همدان شهرستان

 جورقدان(  ،قهاوندد  یدانج، مر )همددان،  شدهر  1 و دهستان 3 و شراء( و ی)مرکز بخش 2 بر مشتم 

 بدر  شدهر  ینا یتجمع (.Sabetian 2015) است مربع متریلوک 31 حدود همدان شهر مساحت .است

بدود   نفدر  595416 بدا  برابدر  4936 سدال  در مسدلن  و نفدوس  یعمدوم  یسرشدمار  ینآخر اساس

(Statistical Center of Iran 2016.) 

 همدان شهر معاصر یشهرساز

 جدامع  و دید جد طرح با یا نقشه ش،یفر کارل نام به ،یآ مان مهندس یشمس یهجر 4919 سال در

 و متر 81 شعاع به یا رهیدا با (یکنون امام دانی)م یمرکز دانیم که  کرد هیته همدان نینو یشهرساز

 جهدت  شش در آن از درجه 51 یةزاو با یمساو فواص  با و متر 91 عرض با کی هر ابانیخ شش

 دانید م همدان  به معطو  یحلقو و یشعاع صورت به شهر یاصل معابر اغل  است. افتهی انشعاب

 تدوان  یم که کرده جادیا شهر سطح در را یراتییتغ یبند شبله از شل  نیا است. گرفته شل  یاصل

 و قسدمت  دو اکباتدان  ابانیخ لةیوس به کهکرد  اشاره (یخیتار تی)سا هگمتانهة تپ به ارتباط نیا در

 یهدا  سدال  یطد  یشدعاع  ابدان یخ سده  و دانیم ساخت است. شده قسمت سه زین شهر یمیقد بازار

 ابدان یخ سداخت  و دیرسد  اتمدام  بده  4999تا  4926 یها سال در گرید ابانیخ سه و 4945تا  4913

 .(Sabetian 2015) شد آغاز خیتار همان از است دانیمة ریدا با یمواز که زین دوم یکمربند

 و جدامع  مسدجد  و بدازار  ةمجموعد  و بدود  متمرکز صورت به زین نیا از قب  شهر میقد ساختار

 یشدهرها  از یاریبسد  همچدون  ،داشدت  وجود متمرکز صورت به و فضا کی در شهر عناصر گرید

 شدهر  در یغربد  د یشدرق  جهدت  بدا  اغلد   و گرا هم صورت به یاصل معابر که تفاوت نیا با؛ گرید
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 دانید م انتخداب  و گرفتده  شدل   شهر میقد ساختار به توجه با شیفر کارل طرح شوند. یم مشاهده

 ییجدا  هجابد  زیدرا،  شده اسدت.  انجام درست اریبس شهر یبرا یاصل مرکز کی عنوان به شهر یاصل

 دگرگون را شهر یمایس وکرد  یم  یتخر دستخوش را باارزش یها بافت از یاریبس شهر تیمرکز

 مشدلنت  دنکدر  برطدر   جهدت  شهر، در دو ت یسازمان ةمداخلبا  واقع در طرح این اخت.س یم

 بده  شدهر  یمیقدد  بافدت  بدر  آن ریثأتد  و وستیپ وقوع به ،گرید کی با شهر مختلف مراکز یدسترس

 مشدلنت  حد   در را یمرکدز  دو دت  یتوانمند حال نیع در و شد انینما مشخ  کامنً صورت

 یبناهدا  یحت که بود یحد به یتوانمند نیا زانیم .ساخت یمتجل بارز و ایگو ینحو به شهروندان

 و هدا  تید ما ل تفداوت  ظداهر  بده  کهشد  بنا دیتجد یا گونه به آن ما لان توس  یاصل دانیم اطرا 

 بود. یتوانمند نیا بر یگرید  ید  ها آن یشلل هم و نبود مشخ  ها آن متنوع یعمللردها

 از و دشد  آغداز  مرجان مشاور نیهندسم توس  4916 سال در که ،همدان یلیتفص و جامع طرح

 یجدا  بر شهر یمایس در ییسزا به ریثأت که است یاقدامات از شد، گذاشته اجرا ةمرحل به 4962 سال

 شددند.  شدهر  عمدران  و توسدعه  طرح ةیته دار عهده موژدا مشاور نیمهندس 4952 سال در گذاشت.

 جداد یا یشدهر  سدازمان  و ساختار کی دیجد یها حلقه با و بود قب  یها حلقه رویپ زین دیجد طرح

 (.Sabetian 2015) کرد

 امروز تا 4511 سال از همدان شهری یفضا سازمان

 مشدهود  کدامنا  4966 سدال  تدا ، دش آغاز 4911 سال از که ،دو ت یاصنح یها برنامه یادیبن آثار اگر

 یشدهرها  بدا  رقابدت  قاب  هنوز کار یروهاین جل  یبرا همدانة جاذب کهبود   ید  نیا به شتریب نبود،

 یبدرا  را یا جاذبده  نیچند  شدهرها  در آن تمرکدز  و نفدت  از حاصدله  درآمد رفتن باال بود. نشده گرید

 سال از شیپ همدان شهر نیرمتو دیغ ک  از یمین فق  .کرد جادیا همدان جمله از تر کوچک یشهرها

 وسعت جهت از چه مدانه شهر یمایس در را تحوالت نیا آثار .اند دهکر مهاجرت شهر نیا به 4966

 بدر  و شهر در نامهاجر استقرار وضع از توان یم همدان شهر یساختار یادهایبن جهت از چه اندازه و

 بده  همددان  شدهر  فضدایی  ساختار گیری شل ة نحو واقع در .دکر درك کامنً مختلف محنت حس 

 یزمدان  یط یمیقد بافت .است شده دهیتن شهر ةیاو  ةهست دور به شهر یمیقد بافت که است ای گونه

 یبعدد  یهدا  گسدترش  ابد  است. کرده یط را خود یتلامل روند نگذشتگا تجارب اساس بر و یطوالن
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 و یخددمات  مراکدز  و شد تیجمع از اشباع ها بافت نیا ،ینیشهرنش عیسر رشد و میقد بافت گرد شهر

 مانندد  ،شدهر  رد یعمراند  اقددامات  11 ةدهد  شدروع  بدا  .افتندد ی تجمدع  آن در شدتر یب رهید غ و یتجار

 شیافدزا  شدد.  منجدر  یسداز  سداختمان  یها تیفعا  دیتشد به ،معابر و ها کوچه آسفا ت و یکش ابانیخ

 یوسدازها  سداخت  شیافدزا  و یشدهر  تید جمع رشد رفتن باال در یگرید عام  زین شهر به مهاجرت

 شدهر  اینلده  به توجه با ،نینهمچ .بود همدان شهر در سازی بلندمرتبه افزایش آن تبع به و شهرها داخ 

 منتهدی  باغدات  به غرب سمت از و کوه به جنوب از و کشاورزی های زمین به شمال سمت از همدان

 رو فشدرده  شدهر  آن تبع به و دیعموة توسع به افقیة توسع از همدان دهش باعث زمین کمبود ،شود می

 و جدیدد  هدای  عا یدت ف شددید  ثیرأت تحت شهر فضایی د کا بدی ساختار زمان این در نتیجه در بیاورد.

 متحم  را یدیشد یدرون و یظاهر نقش و شل  رییتغ و گرفت قرار مرتبه بلند های ساختمان افزایش

 مدورد  41 حاضدر  حدال  در که است آندهندة  نشان همدان شهر موجود وضع یدانیم یها یبررس .شد

 همددان  شدهر  در مرتبهبلند های ساختمان میان از دارد. وجود شهر سطح در باال به طبقه شش ساختمان

 رایبد  د تندیس برج ،نما جهان برجبرج زاگرس،  سعیدیه، برج آریان، برج پاستور، برج شام  د مورد 5

 است. آمده 8 شل  در ها آن موقعیت که شدند گرفته نظر در موردیمطا عة 
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 اصلی بحث

 الؤسد  ارزیدابی  جهدت  شداخ   هشدت  ،شد اشاره پژوهش یمفهوم مدل در تر یشپ که گونه همان

 تا 3 یرتصاو قا   در ادامه در ها شاخ  این یاطنعات یها یهال که است شده تبیین پژوهش اصلی

 بده  یاطنعدات  شاخ  و یهال هر یلیتفص یجنتا فضایی، یها یهال ی تحل و یبررس با .است آمده 45

 است. آمده دست

  
 ها یکاربر طاختال و ییرتغ .11 شكل   ییفضا سازمان سطوح و ها پهنه .9 شكل

 شددت  ةدهندد  نشان که هشد مشخ  ییفضا سازمان سطوح و ها پهنه با ارتباط در اول شاخ 

 از یتدوجه  قابد   بخش شام  و آن به متص  یرامونیپ بافت و همدان شهر یمرکز یدانم یاثرگذار

 و یادار و یتجدار  یها پهنه ینتر مهم که یمناطق منز ة به ،رینگ این .است همدان شهر اول ینگر

 یگدذار  اثدر  شدت ینا هرچند است. مشهود کامنً شهر ییفضا سازمان بر یرد،گ یم بر در را مختل 

 و هدا  پهنده  یحدی تفر و سبز یفضا یها یکاربر خصو  در ،است یشرویپ حال در ییها بخش در

 خروجدی  اسدت.  مشدهود  کدامنً  یخروجد  یرسدتر  ةیال در که دارد وجود شهر در یگرید سطوح
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 از اخدتنط  سدهم  دهدد  مدی  نشدان  ،سدت ها یکداربر  اخدتنط  و ییرتغ با ارتباط در که ،دوم شاخ 

 یشدروی پ حال در و متفاوت دیگر یک با همدان شهر ةگانچهار مناطق ینواح در ها یکاربر مساحت

 مختلف ی دال شهر مختلف نقاط در دتوان یم یندافر ینا که است آن اطرا  ینواح به شهر مرکز از

 د.باش داشته

  
 معابر ةشبك مراتب سلسله .12 شكل شهری های شاخص و نماد .11 شكل

 کده  آمدد  دسدت  بده  رستریة الی بررسی با شهری های شاخ  و نماد مورد در شاخ  سومین

 دهدد.  مدی  نشدان  فضایی صورت به را همدان شهر در شهری های شاخ  و نماد ترین مهم پراکنش

 مهدم  هدای  سداختمان  و ،گردشدگری  مراکز و ها پارك شهر، میادین تاریخی، اماکن شام  نمادها این

 همچندین  .اسدت  همدان شهر مرکزی میدان از پیشروی حال در شهرة توسع و رشد اثر در که است

 ای بلندمرتبه های ساختمان شهروندان دیدگاه در پرسشنامه از آمده دست به آمارهای نتایج به توجه با

 شداخ   شدود.  تلقی شهر در شاخ  عنصر یک تواند می شد اشاره اه آن به موردیة مطا ع در که

 بدر  پیداده  و سدواره  حرکتدی  محورهدای  با ارتباط در ،است شده داده نشان 42 شل  در که ،بعدی
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 یدک  هدر  رسانی خدمات میزان عام  دو مانأتو فضایی تحلی  در که است سرویسشان سطح اساس

 است. شده مشخ  محورها از

  
 شهری جدید های هسته. 14 شكل مردمیة مراجع های گرایش. 13 شكل

 اوقدات  گذران و تفریحو  خرید مراکز به مراجعه در مردمی های گرایش شاخ  فضایی تحلی 

 در فراغدت  اوقدات  گدذران  و تفریحو  خرید مراکز به مراجعه در مردمی های گرایش دهد می نشان

 گدرایش  تغییدر  ایدن  است. پیرامونی مناطق سایر سمت به مرکزی میدان از پیشروی حال در همدان

 مراجعده  شدده  گفته های فعا یت برای مرکزی میدان بهفق   دیگر شهروندان که است آن ةدهند نشان

 تحلی  ششم شاخ  هستند. گیری شل  حال در مختلفی عمللردی و فعا یتی های پهنه و کنند نمی

 تبددی   حدال  در را امام میدان مرکزیت با مرکزی تک شهر که است شهری جدید های هسته فضایی

 ،تغییدرات  ایدن  سدو بدا   هم دهد. می نشان مختلف شهری های هسته با چندمرکزی شهر یک به شدن

 هدای  سداختمان ة توسدع  آن مورد یک که ندا دخی  شهری جدید های هسته ایجاد در مختلفی عوام 

 اند. کرده اپید ظهور ها CBD قا   در کهاست  ای بلندمرتبه
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 شهر های بافت مختلف انواع. 16 شكل شهر کالبدیة توسع و رشد میزان. 15 شكل

 حداکی  نتدایج  .است گرفته قرار فضایی تحلی  مورد شهر رشد حرکت جهات هفتم شاخ  در

 تدا  4966 سال در شهرة محدود از شهر رشد حرکت جهت و توسعه میزان بیشترین که ستا آن از

 در ای بلندمرتبده  گونده  هیچ که بوده همدان شهر شمال سمت به ،شهر اخیر های توسعه شام  ،امروز

 و شدهر  رشدد  حرکدت  جهدت  که معناست بدان این است. نداشته وجود مناطق این در CBD قا  

وسدعة  ت  بلندمرتبده هدای   ساختمان دارای مناطق و  نداشته ارتباطی سازی بلندمرتبهمقو ة  با آنتوسعة 

 بده  شداخ   آخرین نهایت در .اند بوده مواجه شهر فشردگیپدیدة  با و اند داده قرار مبنا را عمودی

 مختلدف  بافدت  ندوع  6داد  نشان نتایجو  شد پرداخته شهری های بافت مختلف انواع فضایی تحلی 

 ل شد  شدهر  شدطرنجی  بافدت  در ها CBD قا   در ها سازی بلندمرتبه و دارد وجود همدان شهر در

 و ا حداقی  هدای  شدهرك  نظیر هایی بافت شام  ،همدان شهر ،اخیر های توسعه در ،واقع در اند. گرفته

 بیند. نمی خود در را ای بلندمرتبهة توسع گونه هیچ ،شهر به شده اضافه روستایی های هسته

 دلفی تکنیک کمک به فضایی سازمان ةیکپارچ تحلیل

 و GIS محدی   در مفهومی مدل در نظر مورد های اخ ش برای الزم فضایی اطنعات تو ید از پس

 شداخ   8 ابتددا  ،شهرسدازی ة خبدر  کارشناس 41 د فی تلنیک از استفاده با ها آن اطنعات تحلی 

 و اهمیدت  میدزان  گدذاری  ارزش به برگشتی و رفت یندافر از بعد و شد شناسایی اثرگذار و منتخ 



211   4144، بهار و تابستان 4، شمارة 41آمایش سرزمین، دورة 

 خواسدته  کارشناسدان  از واقدع  در .شد تهپرداخ حاضر پژوهش هد  در ها شاخ  از یک هر نقش

 بدر  را منتخ  های شاخ  اهمیت و ثیرأت میزان دهند می ها شاخ  ازیک  هر به که امتیازی با شد

 امتیداز  چده  هدر  کده  صدورت  بددین  .کنندد  مشدخ   فضدایی(  )سدازمان  شهر اصلی بندی استخوان

 شدهر  فضایی سازمان بر  شاخ آن اثرگذاری و اهمیت باشد تر نزدیک 3 به شاخ  به گرفته تعلق

 شدهر  فضدایی  سازمان بر شاخ آن  اثرگذاری و اهمیت باشد تر نزدیک 4 به امتیاز چه هر و بیشتر

 .است آمده 9 جدول در ها شاخ  به گرفته تعلق امتیازات نتایج است. کمتر

 دلفی مدل اساس بر ها شاخص امتیازات .3 جدول

 

 9.4 امتیداز  با ییفضا سازمان سطوح و ها پهنه شاخ ) آمده دست به امتیازات میانگین اساس بر

 هدر  بدرای  امتیداز(  کمتدرین  1.9 امتیداز  با یهرش یها بافت مختلف انواع شاخ  و امتیاز بیشترین

 نهایدت  در .شد آمده دست به ضرای  اعمال با ها الیه کردن Overly به اقدام GIS محی  در شاخ 

 همددان  شدهر  فضایی سازمانة نقش کنار در نقشه این دادن قرار با. آمد دست به نهایی خروجیة الی

 .مدآ فراهم شهر فضایی سازمان تحلی  و بررسی املان

 شاخص
 مختلف انواع

 های بافت
 شهری

 شاخص
 جهات

 رشد حرکت
 شهر

 شاخص
 های هسته
 شهری جدید

 شاخص
 های گرایش

 مردمی

 شاخص
 محورهای
 حرکتی
 و سواره
 پیاده

 نماد شاخص
 و

 های شاخص
 شهری

 شاخص
 و تغییر

 اختالط
 ها کاربری

 شاخص
 و ها پهنه

 سطوح
 سازمان
 فضایی

1 6 9 5 8 5 9 8 
9 1 5 9 6 1 6 8 
6 3 9 2 9 8 5 1 
8 5 1 5 6 3 6 1 
9 1 5 6 9 5 9 8 
5 8 5 6 3 9 9 8 
2 5 6 6 8 3 9 9 
9 6 9 5 9 5 5 8 
2 6 9 5 5 6 9 3 
9 1 5 6 8 6 9 9 

1.9 6.5 6.9 1.3 9 5.6 5.1 9.4 
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 همدان شهر موجود فضایی سازمان با پژوهش یسنجش مدل نهایی خروجی تطبیقیة مقایس. 11 شكل

 مرکدزی  میددان  از منشدع   اصدلی  خیابدان  شش دهد می نشان 49 شل   ةنقش دو تطبیقیة مقایس

 همددان  تداریخی  و زیمرکد  بافت رب باال بسیار تمرکز ةدهند نشان که هستند عمده خدماتی های محور

 محدور  و شدما ی  بدوعلی  محدور  شدام   آن امتداد و بوعلی محور خیابان شش این میان از ا بته است.

 نظر به سنجشی مدل نهایی تحلی  به توجه با است. شده تعیین عمده خدماتی محور )جهاد( نما جهان

ة هسدت ة غلب با همچنان و شدن ای چندهسته سمت به شهر بودن ای هسته تک از پیشروی روند رسد می

 محدور  دربندابراین،   است. گیری شل  حال در نما( جهاند  )بوعلی خا  محور یکجهت  در مرکزی

 شدام   ،شدهر  اصلی های گره ترین مهم عمده، خدماتی مراکز تراکم بر عنوه ،)جهاد( نما جهاند  بوعلی

 سدایر  بده  نسدبت  باالیی فشردگی و متراک با نیز ،بعثت میدان و دانشگاه میدانو  بوعلی آرامگاه میدان

 اصدلی  هدای  گداه  گرهمثابة  به هم هستند شهری های شاخ  و نماد هم که اند، شدهرو  روبه شهر نقاط

 یدک  در سدازی  بلندمرتبه روند شد اشاره هم لهئمس بیان در که طور همان ،همچنین کنند. می عم  شهر

 بده  بندابراین  اندد.  شده واقع محور این در وماًعم که است یافته زیادیة توسع و رشد همدان اخیرة ده

 احتمداالً  و بعثدت  میددان  تدا  نما جهان و دانشگاه میدان تا بوعلی محور ها تحلی  از حاص  نتایج استناد

 فضدایی  سدازمان  در ای ویدژه  ساختاری نقش از آینده در مردابیکة درة محل سمت به محور این امتداد

 اسدت  آفریندی  نقدش  افزایش حال در عمده خدماتی محورمثابة  به هم شود. زیرا می برخوردار همدان

 روندد  اینلده  نهایتداً  و اسدت  شدده  واقع آن بر فضایی سازمان های گره و نقاط ترین مهم از بخشی هم

 .است گسترش حال در و شده واقع آن بر سفر جذب عوام  از یلیمنز ة  به هم سازی بلندمرتبه
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 نتیجه

 کده  سدت ا ای گسدتره  همددان  شهر فضایی ساختار دهد می نشان گرفته صورت های تحلی  برآورد و نتایج

 شدام   گسدتره  این اند. یافته استقرار آنة پهن در زیاد نسبتاً تراکم با شهری مقیاس فضاهای و عناصر انواع

 ا قدا  را شدهر  فضدایی  سداختار  ،یمفهدوم  سدیمای  و فضایی  حاظ از که هاست فضا و عناصر از ای شبله

 از ترکیبدی  بللده ؛ شدود  مجسدم  محدور  یدک  قا   در بتواند که است آن از تر وسیع گستره این .کنند می

 کندد.  مدی  مجسدم  خود فضایی پیلر در را مفهوم این که است مختلف عناصر و ها پهنه و نقاطو  ها شبله

 بدرای  شدهری  بافدت  ندوع  6 شد اشاره آن اطنعاتیة الی و مفهومی مدل هشتم شاخ  در که طور همان

 هدای  هسدته  شدطرنجی،  بافدت  ارگانیدک،  بافت شهر، تاریخی بافت شام  ؛دشو می شناسایی همدان هرش

 شدهر  فضدایی  سداختار  کده  گرفدت  نتیجه توان می اساس همین بر شهر. به ا حاقی های شهرك ،روستایی

 .است آمده 1 جدول در که است تشخی  قاب  مختلف بافت نوع 6 قا   در همدان

 همدان شهر فضایی ساختار مختلف های بافت فضایی تحلیل از حاصل نتایج .4 جدول

 فضایی تحلیل گیری شکلة نحو ساختاری اصلی عناصر بافت

 بافت
 تاریخی

 همدان شهر مرکزی میدان. 4
 از منشع  اصلی خیابان شش. 2

 مرکزی میدان
 مرکزی( CBD) همدان سنتی بازار. 9

 سفر جاذب تجاری محورهای. 1
 مرکز با اکممتر مسلونی بافت. 6

 تاریخی های محله

 و مختلف تاریخی مقاطع در بافت این
 شل  دوره هر های ویژگی و ساختارها با

 طرح با معاصر دوران در و است گرفته
 از که خیابان شش و مرکزی میدان یک

ة توسع وسوی سمت و شود می جدا آن
 کند می مشخ  امروز به تا را شهر

 است. گرفته شل 

 و ساختار بر بخش این دزیا بسیار تمرکز
 بازار وجود جهت به شهر فضایی سازمان

و  تجاری های پهنه و ،تاریخی اماکن سنتی،
 بابنابراین،  است. ناپذیرانلار مختل  و اداری

. است مواجه روز در جمعیت باالی تراکم
 شهروندانة روزان سفر ا گوی بیشترین چون

 شود. می ختم بخش این به شهر نقاطهمة  از

 فتبا
 ارگانیک

 تجاری و خدماتی مراکز ترین مهم. 4
 اداریو  تجاری های پهنه از ترکیبی. 2

 مختل  و
 های پهنه ترین مهم از بخشی. 9

 شهر مسلونی

 بافت بنفاص ة محدود در بافت این
 شام  و آمده وجود به تاریخی

 بافت گرد شهر بعدی های گسترش
 شهر دوم رینگ نوعی به و است تاریخی

 سریع رشد شود. می حسوبم همدان
 از اشباع بافت این شد سب  نشینی شهر

 شود. جمعیت

 از توجهی قاب  بخش با هم بخش این
 مختلف نقاط از شهروندانة روزان سفرهای

 جمعیت باالی تراکم با آن تبع به و شهر
 وجود: د ی  به ؛است رو هروب

 و اداریو  تجاری های پهنه از ترکیبید 
 ترین مهم از یبخش همچنین و مختل 

 شهر مسلونی های پهنه
 های شاخ  و هانماد ترین مهم از بخشید 

 شهری
 )برج بلندمرتبه های CBD از مورد دود 

 نقاط از بخشیمنز ة  به آریان( و پاستور
 فضایی سازمان شاخ 
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 همدان شهر فضایی ساختار مختلف های بافت فضایی تحلیل از حاصل نتایج .4 جدولادامة 

 فضایی تحلیل گیری شکلة نحو ساختاری اصلی عناصر بافت

 بافت
 شطرنجی

 شهر مسلونی های پهنه ترین اصلی. 4
 همدان

 و سبز فضای های پهنه ترین مهم. 2
 حیتفری

 جنوب از وسیعیة گستر که بخش این
 شهر غربی جنوب و جنوب تا شرق

 و رشد اثر در شود می شام  را همدان
 61 تا 11 های دهه در شهر گسترش

 ها بخش این به جمعیت حرکت سب 
 است. شده

 مساحت از ای منحظه قاب  بخش بافت این
 غربی جنوب تا شرقی جنوب از همدان شهر

 شام : است،
 مسلونی های پهنه از ای منحظه ب قا بخشد 

 نینچهم و کارگاهیو  صنعتی های پهنهو 
 تفریحی و سبز های پهنه ترین مهم

 شهر سوم رینگ از توجهی قاب  بخشد 
 همدان

 نقاط از بخشیمنز ة  به سازی بلندمرتبه عام د 
 یافته ظهور بخش این در فضایی سازمان

است  پیشروی و گسترش حال در و است
 .تندیس( برج ،نما جهان برج یدیه،سع )برج

 روستاهای
 جوار هم

 شهر
 ای حاشیه مسلونی های پهنه

ة توسع علت به شهر جوار هم روستاهای
 شهر ناموزون حال عین درو  روزافزون

 واند  شده افزوده شهر کا بدی بافت به
 بروز ای حاشیه های بافت صورت به غا باً

 .اند کرده

 هستند روستاییة  یاوة هست دارای ها بافت این
 شهر کا بدی بافت به شهرة توسع اثر در و

 در ها شهر گسترش و رشد اند. شده افزوده
 روستایی های هسته از ناشی تنها ها بخش این

 ظهور ای حاشیه های بافت شل  به کهاست 
 اند. یافته

 های شهرك
 شده طراحی

 به ا حاقی
 شهر

 مسلونی های پهنه

 شهر به قیا حا ةشد طراحی های شهرك
 است شطرنجی بافت دارای غا باً که

 کا بدی بافت به جمعیت  سرریز جهت
 .اند شده ملحق شهر

 

 شطرنجی بافت دارای عمدتاً که ها بافت این
 جمعیت سرریز جهت رسد می نظر به هستند

 از بخشی همچنین و شهر نقاط سایر
 مختلف زمانی مقاطع در ای حاشیه های بافت

 اند. شده ایجاد

 

 سدازمان  و سداختار  عناصدر  و اجدزا  ترین مهم توان می 1 جدول در شده مطرح موارد به توجه اب

 برشمرد: شرحدین ب را همدان شهر فضایی

 .است شهر اطرا  اراضی و باغات شام  که طبیعی عوام  -

 .است شهر فرهنگیو  تاریخی اماکن ترین مهم شام  که تاریخی عوام  -

 ةدهندد  اتصدال  عامد   سومحلقه  در که 4ة درج شریانیة لشب ویژه به وآمد رفت اصلیة شبل -

 است. شهر مختلف های بخش و ها بافت
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 اجتمداعی،  اقتصادی، های فعا یتة عمد مراکز ترین مهم شام  که ساخت انسان اصلی عناصر -

 پاساژها بلندمرتبه، هایCBD شهر، مهم میادین توان می ها آن از است و تفریحی و ،فرهنگی

 برد. نام را تفریحی فضاهای و ها پارك و ،خرید مراکز و

 نهدایی  فضدایی  تحلید   بده  توجده  بدا  اوالً کده  داشدت  اذعاند بای پژوهش الؤس به پاسخ در بنابراین

 تمرکدز  همچندان  و است کند روندی ای چندهسته به ای هسته تک فضایی ساختار تغییر روند آمده دست به

 تجمعدی   حداظ  بده  ادارید  تجاری های بلندمرتبه اثرگذاری ثانیاً دارد. وجود مرکزی بافت بر زیادی بسیار

 خدا   محدور  و راسدتا  یدک  درفق   دارد وجود همدان شهر در ها آن استقرار و یابی ملان ا گوی در که

مرکز به سدمت جندوب    محور راستای در خا  محور این اند. شده شهری جدید های هسته ایجاد سب 

 مدورد  در .اسدت  واحدة هست یک حلم در نوعی به که است ()جهاد( نما جهاند  بوعلی) جغرافیایی شهر

و  محدور  دو بدر  شددن  واقع د ی  به و زاگرس آریان و پاستور برج که کرد اشارهباید  محور اینجزئیات 

 شدهری  جدیدد ة هست ایجاد  حاظ به ثیریأت گونه هیچ (و میدان داشگاهبوعلی و پاستور) شهر تجاری هسته

 محدوری  اراضدی  کداربری  ا گوی بر که تغییراتی  حاظ به نما  جهان و سعیدیه برج مورد در اما اند. نداشته

 نفوذشدان ة حدوز  به شهروندانة روزان های سفر جذب ها کاربری اختنط و تغییر و اند شده واقع آن بر که

 یدک  ادایج در گفت توان می دارد وجود شهر در استقرارشان موقعیت در که نزدیلی  حاظ به و اند داشته

در مورد برج تندیس نیز به نظر می رسد که در سال های اخیر محدوری کده    ند.ثرؤم شهری جدیدة هست

 -بر آن واقع شده یعنی جاده دره مراد بیگ از یک محور صرفا تفرجگاهی و طبیعی به یک محور طبیعدی 

ور اثر گدذار باشدد و   خدماتی تبدی  می شود، که این مسئله در آینده می تواند بر عمللرد طبیعی این مح

 نیازمند برنامه ریزی و بازنگزی و توجه ویژه است.

 پیشنهاد

 فضدایی  سدازمان  و ساختار در تعادل به دستیابی جهت مدیریتی و ریزی برنامه های پیشنهاد پایان در

 : شود می مطرح سازی بلندمرتبهة مقو  دهی سامان همچنین و همدان شهر

 شدود  مدی  پیشدنهاد  اداری و ،تو یددی  فندی،  تجداری،  ماتخد مفهوم به خدمات با رابطه در 

 و سدفر  جداذب  اصلی های فعا یت تمرکز نظر از آن اهمیتة واسط به ،شهر مرکزیة محدود

 تدا جدای مملدن    آن، در مستقر خدمات عمللردی سطح و کیفیت نیهمچن آمدوشد حجم
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 بدا  شدهر  طنقدا  سدایر  در کوچک مقیاس در CBD و خرید مرکز چند ایجاد با و شود حفظ

 .دشو تبدی  ای ستاره به شعاعی حا ت از همدان بافت منطقی و مناس  پخشایش

 شدهر  مرکدزی  خدماتید  تجاری های فعا یت ناحیه دو از مرک  شهر مرکز (CBD) ة ناحید  و

 بده  تداریخی د  فرهنگدی ة ناحیموقعیت  شود می پیشنهاد .هست نیز مرکزی تاریخید  فرهنگی

 مقاب  در و شود افزوده ها آن خدماتة ارائ کیفیت بر و حفظ توریستی های سفر جذب د ی 

 هدای  CBD و خریدد  مراکدز  قا د   در و شدود  کاسدته  آن تمرکدز  و اهمیدت  از CBD بخش

 جدذب  از ای منحظده  قابد   حجدم  بتوان تا کرد پخش شهر سطح ک  در را ها آن ای خوشه

 داد. کاهش را شهر مرکزیة ناحی به ها سفر

 بدا   است. کند بسیار شهر مرکز از تمرکززدایی حرکت روند شد اشاره رت پیش که گونه همان

 و هدا  فعا یدت  بدزرگ ة هسدت  ایجداد  بده  شدود  می پیشنهاد حرکت این در شتاب ایجاد هد 

 ایجداد  توسدعه،  جهت فراوان اراضی وجود د ی  به شهر شمالة پهن در ای فرامنطقه خدمات

 در ای ناحیده  خددمات  هدای  کانون یجادا شهر، شرق جنوب در ای منطقه خدمات های کانون

 .اقدام شود شهر مرکزیة هست از تمرکز کردن کم جهت شهر سطح

 در تغییدر  و هدا  کاربری ا گوی در تغییر ایجاد شاهد نما جهان و سعیدیه برج دوة محدود در 

 شدعاع  یدک  بدا  شود می پیشنهاد .هستیم ها آنة محدود به شهروندانة روزان های سفر ا گوی

 و میدزان  وشود  فعا یتی مهم کانون یک به تبدی  بلندمرتبه دو اینة محدود منطقی دسترسی

 نیدز  محدوده این مرکزی بافت کنار در تایابد  افزایش محدوده این در خدماتة ارائ کیفیت

 .دشو تبدی  کارا CBD یک به

 بدا  ،همدان شهر فضایی سازمان و ساختار تغییر در سازی بلندمرتبه عام  دنکر دخی  جهت 

 دشدو  مدی  پیشدنهاد  همددان،  سدوم حلقه  بافت از بخشی در سازی بلندمرتبه معای  به توجه

 ارتفداعی  بندی منطقه رعایت و سازی بلندمرتبه معای  و مشلنت رساندن حداق  به جهت

 از کده  ،شدهر  شما ی های پهنه به پدیده این همدان شهر سیمای در منظر و دید حفظ جهت

 جهدت  در تواند می تنهایی به عام  این زیرا. یابد انتقال ،رخوردارندب نیز بافت کمتر فشردگی

 .دشو واقع ثرؤم ای هسته تک فضایی سازمان از زداییتمرکز
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