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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 highrise 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 spatialfunctional 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 highrise 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 spatialfunctional 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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 .1استادیار گروه شهرسازی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 .2کارشناسارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
(تاریخ دریافت 1066/62/62 :ـ تاریخ پذیرش)1066/60/60 :

چکیده
سازمان فضایی شهر مفهومی بسیار جامع تر و گسترده تر نسبت به ساختار فضایی شهر به عنوان استخوانبندی شهر دارد .در واقع ،ساختار
فضایی فقط به جنبة کالبدی ساختار شهر می پردازد .اما سازمان فضایی ،عالوه بر جنبة کالبدی ،بررسی و شناخت عملکرد هـای مختلـ ،
مانند عملکردهای اقتصادی و اجتماعی و شبکة حملونقل و  ،...را نیز شامل می شود .در کنار ایـ موضـو  ،بلندمرتبـه سـازی بـه منزلـة
پدیده ای که در یک دهة اخیر در شهر همدان رونق یافته و در حال رشد و گسترش است ،همواره هم از عوامل مختل تأثیر گرفتـه هـم
بر ابعاد مختل  ،از جمله ابعاد کالبدی ـ فضایی ،اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،و ترافیـک تـأثیر گـذارده اسـت .در واقـع ،عـالوه بـر
تأثیراتی که ای مقوله بر ساختار کالبدی شهر داشته سازمان فضایی و عملکردی شهر را نیز دسـتخوش تغییـر و تحـوت زیـادی کـرده
است؛ به گونه ای که تغییر در الگوی سفر هـای روزانـة شـهروندان بـه مراکـز خریـد ،اداری ،و  ...کـامالا مشـهود اسـت .از سـوی دیگـر
پژوهشهای مختل کمتر به مقولة اثر بلندمرتبهسازی بر سازمان فضایی و سازمان عملکردی شهر در پهنههای عمدة تجـار و فعالیـت
پرداخته اند .بنابرای  ،هدف از پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی اثر پدیدة بلندمرتبه سازی در قالب مراکز عمـدة فعـالیتی نـوی بـر سـازمان
فضایی ـ عملکردی شهر همدان بود .ای پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر شیوه و روش اجرا توصیفی ـ تحلیلی اسـت .همچنـی ،
جهت گردآوری اطالعا مورد نیاز از اسناد طرح های توسعة شهری ،مشاهدا میدانی ،مصاحبه ،و پرسشـنامه بهـره گرفتـه شـد و بـرای
تحلیل و پردازش اطالعا از مدل های تحلیل فضایی ـ مکانی در محیط  GISاستفاده شد .مدل مفهومی ای پژوهش هشت شـاخ را
برای تحلیل اثر CBDهای نوی بلندمرتبه بر سازمان فضاییـ عملکردی شهر ارائه کرد که در نهایت هر یک از آنها به صور فضـایی
تحلیل شدند .نتایج تحلیل ها حاکی از آن است که در ساختار تکهسته ای سازمان فضایی شهر همدان تمرکز باتیی بـر بخـش مرکـزی
شهر همدان وجود دارد .ولی ای تمرکز در حال پیشروی است و هسته های جدید شهری در اثر عوامل مختل در حال ظهورند ،که یکـی
از عوامل اصلی آن ظهور بلندمرتبه های تجاری ـ اداری است .همچنی از دیگر نتایج باید به ای نکته اشاره کرد که هسـته هـای نوظهـور
شهری در محور ارتباطی بوعلی ـ جهاننما (جهاد) در حال پیشروی است .بنابرای  ،با توجه به تغییر ساختار فضایی ـ عملکردی شهر توجـه
بیشتر به زیرساختها و برنامهریزی منعط شهری باید از اولویتهای اصلی مدیریت شهری باشد.

کلیدواژگان
بلندمرتبه ،ساختار عملکردی ،سازمان فضایی ،شهر همدان ،مراکز عمدة فعالیت (.)CBD


رایانامة نویسندة مسئولH.Rezaeirad@basu.ac.ir :
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مقدمه
امروزه بیش از پنجاه درصد از جمعیت جهان در شهرها و بیش از بیست درصدد آنهدا در کدننشدهرها
زندگی میکنند .این روند در کشورهای در حال توسعه همچنان به رشد خود ادامه میدهد ،درحدا یکده
در کشورهای توسعهیافته رشد شهرها کموبیش ثابدت اسدت ( .)Rezaeirad et al. 2017: 11از همدین رو
در دهه های اخیر ا گوی رشد و توسعة کننشهرها دستخوش تغییرات بسیار شده اسدت .ایدن تغییدرات
در حال ایجاد فضاهایی است که به طور فزاینده ناپیوسته و پراکنده و مجزا هستند؛ فضاهایی که بر نحدوة
جابهجایی افراد و ا گوی سفر آنها نیز مؤثر است .زمینههای شدل گیدری جدابدهجداییهدای فضدایی و
ا گوهای سفر در ابعاد عینی و ذهنی تبیینکنندة این ا گو هدا قابد ردیدابی اسدت .ابعداد عیندی مجموعده
عواملی مانند اندازة جمعیت ،نحوة توزیع اشتغال و سلونت ،و نحوة پیلر بندی شبلة ارتباطدات و ابعداد
ذهنی ویژگیهای اجتماعید اقتصادی جمعیت را منعلس میکنند .وقوع رفتوآمدها و جابهجداییهدای
فضایی تا حد زیادی حاص پراکندگی و جدایی ملان اشتغال و سلونت اسدت .بده ایدن ترتید

اندواع

مختلفی از ا گوهای سفر در سطح مناطق کننشهری شل میگیدرد کده مدیتواندد معدر پیونددهدا و
کانونهای شل دهندة ساختار فضایی نیز باشد (داداش پور و تدین .)56 :4931 ،امروزه مسائلی از قبید
افزایش جمعیت  ،نیاز به اسلان در شهرها  ،فلر اسدتفادة بهتدر از زمدین بدا توجده بده جدایگزینی تدراکم
جمعیت در زمین کمتر ،بازسازی ،نوسازی ،تقاضاهای مردم برای سدلونت یدا کدار در محلدی خدا

و

جلوگیری از رشد شهرها ،و  ...جزء عواملی محسوب می شوند که ساخت بناهای بلند را به منز دة یلدی
از اشلال غا

در شهر های بزرگ جهان مطرح کرده است .هرچند اینگونه بناهدا اغلد

ظهدور دائمدی

خود را به اثبات رساندهاند ،همواره بر اثر تأثیرات بهجاگذاشدته در سداختار کا بددی د فضدایی و سدازمان
فضایی شهرها مورد انتقاد واقع شدهاند (2007

 .)Tavernorدر حقیقت بایدد گفدت سداختمانهدای بلندد

دارای ابعاد پنهان و پیچیدگی هایی از حاظ مسائ شهرسازی هستند ،که در نظر گرفتن مسائ فرهنگدی،
اقتصادی ،اجتماعی ،و همچندین توجده بده سداختار کا بددی و فضدایی شدهرها از ضدروریات سداخت
آنهاست .توسعة کا بدی شهر فرایندی اجتنابناپدذیر ناشدی از عوامد و آثدار متعددد اسدت و یلدی از
پیامدهای اصلی آن توسعة شهر از جهات و نقاط مختلف اعم از عمودی است ( Rezaeirad et al. 2016:

 .)44متأسفانه در حال حاضر در ایران ،با توجه به اینله رشدد و گسدترش بناهدای بلندد رخ داده اسدت،
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کمتر به اثر بلندمرتبه سازی بر ساختار فضایی شهرها توجه میشود و با اینگونده سداختمانهدا بده مثابدة
ادامة ساختمانهای کوتاه و متعدار

برخدورد مدیشدود (2011

 .)Bemanianشدهر همددان هدم از ایدن

بی توجهی دور نمانده است .در یک دهة اخیر ،کده رشدد بلندد مرتبده سدازی در حلقده اول و دوم بافدت
شهری همدان افزایش یافته است ،عنوه بر تأثیراتی که این مقو ه بر ساختار کا بدی شهر داشته ،سدازمان
فضایی و عمللردی شهر را نیز دستخوش تغییر و تحوالت زیادی کرده است؛ به گونده ای کده تغییدر در
ا گوی سفرهای روزانة شهروندان به مراکز خرید ،اداری ،و  ...کامنً مشهود است .در واقدع ،بدیتدوجهی
به قوانین و مقررات موجود در حوزة بلند مرتبه سازی و آگاه نبودن سدازندگان ایدن بناهدا از ایدن حدوزه
باعث بروز مشلنت و چا ش های مختلف در شهرها در کنار تغییر سازمان فضدایی آنهدا شدده اسدت.
باید اذعان داشت در کنار این تغییرات شل شهر هم دچار تغییدر شدده اسدت؛ بده ندوعی کده سداختار
فضایی شهر همدان ،که یک شهر تکهسته ای با مرکزیت میدان امام بود ،در حال تبددی شددن بده یدک
شهر چندمرکزی با هسته های مختلف و ی همچنان متلدی بده مرکدز اصدلی اسدت .بده نظدر مدی رسدد
تکساختمانهای بلندمرتبه ،که بدون برنامة جامع از پیش طراحی شده در شهر همدان ساخته شده اند یدا
در حال ساخت هستند ،به نوعی ،در حال تبدی شدن به هسته های جدیدد عمللدردی شدهرند .در ایدن
تحقیق تنش شده است ا گوی کلی ساختار فضایی شهر همدان بر اساس ا گوی سدفر هدای روزانده بده
مح کار ،خرید ،قرار منقاتهای روزانه ،و  ...بررسی شود و تأثیری که عام بلندمرتبهسدازی در قا د
CBD4های بلندمرتبه بر آن گذاشته است ارزیابی شود.
پیشینة نظری پژوهش
مفاهیم

سازمان فضایی شبله ای اسدت کده عناصدر آن را مراکدز شدهری (مراکدز مخدتل تجداری ،اداری،
فرهنگی ،و نظایر این ها در مقیاس ک شهر و مناطق و نواحی آن) ،محورهای مهم ارتبداطی (معدابر
اصلی و خطوط مترو) ،محورهای مهم عمللردی و کاربری های عمده (در مقیاس شهر و منداطق و
نواحی آن) تشلی میدهد ( .)Behzadfar 2013همچنین انطباق سازمان فضایی بدر محدی کا بددی
ساختار فضایی خوانده می شود .ساختار فضایی در حقیقت ترتی

قرار گرفتن عناصر شهر و نحدوة
1. central business district
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ارتباط آن ها در چارچوب محور های ارتبداطی ،عرصده ،یدا حدوزة معدین جغرافیدایی در رابطده بدا
یکدیگر است .به عبارت دیگر ساختار فضایی به مجموعهای از ارتباطات ناشدی از فدرم شدهری و
تجمع مردم و حم ونق و جریان کداال و اطنعدات اشداره دارد ( .)Rodrigue et al. 2009امدروزه
ساختار فضایی مناطق کننشهری نتیجة مح سلونت ،قیمت زمین ،بازار کار و فعا یت ،قدوانین و
مقررات ،زیرساختها ،و  ...در طول زمان است .نحوة سازمان یدابی سداختار فضدایی تعیدینکننددة
چگونگی عمللرد مناطق کننشدهری و در نتیجده نشداندهنددة نحدوة دسترسدی ،میدزان پایدداری
زیستمحیطی ،عدا ت اجتماعی ،سرمایة اجتماعی ،میزان نوآوری هدای فرهنگدی ،و  ...ایدن منداطق
است .ساختار فضایی نامناس

می تواند به افزایش فواص میان افراد و فعا یت هدا و خددمات و در

نتیجه افزایش جدایی و تفلیک نیروی کار و بازار مصر کننده و کاهش کیفیدت محدی زیسدت و
در نتیجه کاهش سطح کیفیت زندگی منجر شود (.)Bertaud & Melpezzi 2003
ساختار فضایی را می توان توزیع فضایی جمعیت و فعا یت و همچنین سیستم حم ونقد  ،کده
پیونددهندة جمعیت به فعا یت در مناطق کننشهری است ،تعریف کرد .اگر ساختار شهر را به سه
بخش اصلی پهنهها ،عناصر و مراکز اصلی ،و محورهای عمللردی تقسیم کنیم ،میتوان ادعدا کدرد
که محورهای عمللردی به د ی برقراری رابطه بین این اجزا در سداختار شدهری مهدمتدرین جدزء
ساختار شهریاند که در ا گوی سفری شهروندان تأثیر زیادی دارندد (.)Rezaeirad et al. 2018: 76
بنابراین مطا عه و تحلی ساختار فضایی مناطق کننشهری بدا شناسدایی نحدوة توزیدع جمعیدت و
فعا یت آغاز می شود .به حاظ نظری ،جمعیت و اشتغال به نزدیلی با یکدیگر گرایش دارندد .امدا،
از نظر فضایی ،همواره جدایی فضایی میان مح سدلونت و محد کدار وجدود دارد .درحدا یکده
رفتوآمدد میدان محد کدار و سدلونت رابد میدان ا گوهدای توزیدع جمعیدت و فعا یدت اسدت
(  .)Sohn.2005در واقع ساختار فضایی حاصد فرآینددهای تداریخی ،کا بددی ،و شدرای متحدول
اقتصادی د اجتماعی و سیاسی و متشل از عناصر و عواملی است کده چگدونگی اسدتقرار و نحدوة
ارتباط میان آنها را با درجة معینی از انتظام و ظرفیت عمللدردی بیدان مدیکندد (.)Berto 2003: 2
بنابراین ،این عناصر در قا

ابعاد مختلفی ارائه می شوند که هر یک از این ابعاد شام شداخ

هدا

و معیارهای متفاوت اند که توس سنجه های مختلف مورد سنجش و ارزیابی واقع میشوند .امروزه
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یلی از چا شهای بزرگی که برنامهریزان و طراحان شهری در شهرها با آن مواجه هسدتند چدا ش
مشلنت ترافیلی است که بخش بزرگی از آن عدم توجه به نوع عمللرد محورهای ساختار شدهر
و همچنین عدم توجه به ا گوی سفری شهروندان و متغیرهای تأثیرگذار آنها در این محورهاسدت
( .)Rezaeirad et al. 2018: 76در جدول  4ابعاد مختلف و معیارها و سنجههای مدورد نیداز جهدت
شناخت ساخت اصلی شهر و تحلی ساختار فضایی بیان شده است.
جدول  .1معیارهای شناخت ساخت اصلی شهر ()Sabetian 2015: 15

ابعاد

معیار
ویژگیهای اقلیم و زمینشناسی

عوام محیطی و طبیعی

سنجهها
آبوهوا
خطوط گس
پهنههای سبز

ویژگیهای طبیعی

رودخانهها
عوارض توپوگرافی
جمعیت

عوام اجتماعی جمعیتی

ساختار جمعیت

بعد خانوار
تراکم جمعیتی

املان تأمین نیازها

میزان دسترسی به خدمات رفاهی
پهنة کاربری اراضی

کاربری

فضاها و کاربریهای عمومی
عناصر ساختاری برونشهری
فضاهای شاخ

عوام کا بدی عمللردی

مراکز
فعا یت

سلسلهمرات

در شهر
مراکز

تراکم و تمرکز فعا یتها
مقیاس عمللردی فعا یتها
روند تاریخی رشد شهر

بافت

گونهبندی بافت
تقسیمات منطقهای
محورهای شاخ

ساختار شبلة معابر

سلسلهمرات

دسترسی

حجم جریان ترافیک

شبلة حم ونق
شبلة حم ونق عمومی

مسیر خطوط اتوبوس
مسیر خطوط تاکسیرانی
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بررسی مشخصات ساختار فضایی شهرها از طریق انواع ساختارها و فرم های پایه ای شهر نشان
می دهد هر یک از آنها دارای مشخصات رشد و گسترش منحصدربهفدردی هسدتند کده بدر نحدوة
گسترش شهر تأثیر می گذارند .ساختار شعاعی جزء فرم های بستهای است که گسترش شدهر در آن
به صورت محدود در داخ مرزهایی به وسیلة عناصر مربوط به هر فرم شعاعی صورت می پدذیرد.
در ساختار تکمرکزی د شعاعی جادههای حلقوی به مثابة مرزهای آن عم میکنند و گسترش شهر
عمودی و از درون صورت می پذیرد .خروج از ساختار فرم باعث رشد و گسترش بددون برنامده و
نامحدود شهر میشود ( .)Blumanifeld 1972: 27در شهرهای دارای ساختار ستارهای ،چلدیهدای
سبز به مثابة مرز شهر عم می کنند و دیگر اینله در این فرم محدودیت گسترش از پهلو در طدول
خیایان های شعاعی وجود دارد .در این فرم گسترش شهر در طدول خیابدان هدای شدعاعی صدورت
میگیرد ( .)Lynich 2002: 497در شهرهای اقماری نیز کمربند سبز ،بده عندوان ابدزاری سداختاری،
محدودة شهر مرکزی را تعریف می کند و گسترش شهر از طریق رشد ناپیوسته با ایجداد شدهرهای
جدید ادامه مییابد (.)Lynich 2002: 498
در ساختار خطی ،شهر به صورت پیوسته در طول ستون فقرات اصلی آن گسدترش مدی یابدد و
خیایان های جانبی در واقع محدودکنندة گسترش شهر به پهلو هسدتند .در ایدن سداختار ،گسدترش
شهر مملدن اسدت در طدول سدتون فقدرات خطدی آن بده صدورتی نامحددود املدان پدذیر باشدد
(73

 .)Berandfery 2004:ساختار شطرنجی نیز قا

یا فرمی است که گسترش نامحددودی دارد و

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

(2002: 505

 .)Lynichجهت شدناخت مهدمتدرین عناصدر در شدل گیدری

سازمان فضایی د عمللردی نیز مطا عات مختلفی توس نظریهپردازان انجام شدده کده در جددول 2
مهمترین آنها بیان شده است.
از این میان نظریة آ ن برتو بسیار مطرح است .بر اساس دیدگاه او سازمان فضایی شهر میتواند
به وسیلة دو عنصر مرک

تعریف شود :اول ،توزیع فضدایی جمعیدت ثبدتشدده توسد دادههدای

آماری و دوم ،ا گوی سفرهای مردمی از مح اقامت به محد کدار ،آمدوزش ،خریدد ،گدردهمدایی
اجتماعی ،و دیگر ملانهایی که مردم در آنها به فعا یت مو د اجتماعی میپردازند .بنابراین توزیدع
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فضایی جمعیت نمایشی ساکن از شهری اسدت کده مدردم آن سداکن خاندههدای خدویش هسدتند؛
درحا یکه ا گوی سفر منظری شماتیک از مسیرهای پیچیدهای به دست میدهد که افدراد در مددت
زمانی که خارج از منازل خویش هستند دنبال مدیکنندد ( .)Watson et al. 2010: 25بددین ترتید
ا گوی سفر به ملان نسبی سلونت و ملانهای منقات درون حوزة کدننشدهر وابسدته اسدت .در
یک شهر تکمرکزی جایگاه اغل

این ملانهای منقات با تراکم زیاد در اطرا

متمرکز شده است .در یک شهر چندهستهای اغل
اطرا

محدودة مرکدزی

ملانهای منقات به صدورت خوشدههدایی در

محدودههای کننشهری توزیع شدهاند که تعداد این خوشهها میتواند از  9یا  1تا چندصد

متغیر باشد (.)Watson et al. 2010: 28
جدول  .2عناصر معرفیشده در شكلگیری سازمان فضاییـ عملكردی در خارج از ایران ()Rezaeirad 2012

عناصر سازمان فضایید عمللردی

نظریهپرداز

مراکز عمدة فعا یتی
مقیاس عمللردی شهر

کریستوفر ا لساندر

شبلة اصلی دسترسی
آ ن برتو

توزیع فضایی جمعیت در بازة زمانی نیمهش

تا  5صبح

ا گوی سفر شهروندان
مسیرهای حرکتی پرتردد

هیلیر

کانونهای فعا یتی انسانی

سا ینگروس

رواب حرکتی و بصری
تراکم نسبی هر فعا یت

استاینتیز

یک شهر تکمرکزی میتواند نیروی کار منسجم خویش را با تأمین املان جابهجایی آسدان در
طول مسیرهای شعاعی یا خ آهن از محی به مرکز حفاظت کند .هر چه سفر بده  CBDکوتداهتدر
باشد ،ارزش زمین بیشتر است .در جایی که محركهای بازار وجود داشته باشدند ،تدراکم از قیمدت
زمین پیروی خواهد کرد .از این رو شی

منفی گرادیان تراکم از مرکز به حومه در اغل

شدهرهای

جهان دیده میشود .رشد شهرهای چندمرکزی نیز مشروط به تدأمین نیدروی کدار و بدازار مصدر
متحد است .بعضی برنامهریزان شهری اغل

در ایدهآلهای خدود شدهرهای چنددمرکزی را فدرض

میکنند که به احتمال زیاد جوامعی خودکفا در اطرا

هدر یدک از خوشدههدای اشدتغال آن رشدد
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کردهاند .بر اساس این نظر ،پس از این مرحله ،تعددادی از ایدن روسدتا د شدهرهای خودکفدا بدرای
تشلی یک کننشهر چندمرکزی بزرگ تجمیع میشوند ( .)Sabetian 2015در طول سدا یان ،شدهر
تکمرکزی متداولترین مدل مورد استفاده برای تحلی سازمان فضایی شهرها بدوده اسدت .تحقیدق
دربارة گرادیانهای تراکم در محدودههای کننشهری توس آ ونسدو ،)4351( 4مدو  ،)4353( 2و
میلز )4392( 9بر اساس فرضیة شهر تکمرکزی بنا نهاده شده است .طی سدا یان متمدادی مشدخ
شده است ساختار بسیاری از شهرها از ا گوی تکمرکزی پیروی نمیکنند و بسیاری از فعا یتهای
مو د سفر به سمت خوشههای گسترده در خارج از  CBDسنتی شهر پراکنده شددهاندد و در نتیجده
بسیاری این موضوع را مورد تردید قرار دادهاند که آیا مطا عة گرادیانهای تراکم در شدهرهایی کده
 CBDآنها بخش بسیار کوچلی از سفرهای کننشهری را به خود اختصا

میدهدد کملدی بده

روشن شدن موضوع میکند یا خیر.
ساختار تکمرکزی او یة یک کننشهر ،هنگام رشد ،به تبددی شددن بده سداختار چنددمرکزی
گرایش دارد و  CBDبهتدریج اهمیت خود را از دست میدهد و خوشههای فعا یتهای مو د سدفر
در سراسر محی ساختهشده پراکنده میشدوند .شدهرهای بدزرگ بده صدورت چنددمرکزی متو دد
نمیشوند و مملن است بهتدریج به این سدمت تحدول یابندد .بندابراین ،شدهرهای تدکمرکدزی و
چندمرکزی از یک گونه اند؛ اما در مقاطع مختلفی از روند تحو شان مورد بررسدی قدرار گرفتدهاندد.
هیچ شهری صد درصد تکمرکزی نیست و بهندرت میتوان شهری صد درصد چندمرکزی (یا بده
عبارت دیگر ،بدون هیچ  CBDقابد تشدخی

مهدم) یافدت کده تماید بده تشددید ایدن تحدول

(چندمرکزی شدن شهر) داشته باشد .برخی شرای دیگر همچون وجود یک مرکز تجاری تداریخی
با املانات متعدد ،حم ونق عمومی ریلی ،شبلة مسیرهای شعاعی ،وجود توپوگرافی شدید میدان
حومههای مختلف ،و همچنین کاهش ارتباط آنها سب
شدن میشود

کاهش سرعت تحول به سوی چندمرکزی

(.)Bertaud 2004

1. Alonso
2. Muth
3. Mills
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شكل  .1مدل تکمرکزی

شكل  .2مدل چندمرکزی ،نوع روستاـ شهری

شكل  .3مدل چندمرکزی نوع جابهجایی تصادفی

شكل  :4مدل تک /چند مرکزی جابهجایی همزمان شعاعی و
تصادفی ()Bertaud 2004

 CBDبه معنی مرکز تجاری شهر است و در مفهوم عمللردی خود یک بافت و فضای شدهری
را در بر میگیرد که شام عناصر مختلف د اعم از خردهفروشیها ،فروشدگاههدای مختلدف ،امداکن
اداری ،کاربریهای ما ی و بانلی ،و  ...د است که بین سایر عناصر شهری به طور فشرده به گونه ای
جای گرفتهاند که عمللرد کاربریهای ما ی و تجاری بر سایر عمللردهای فضا غلبده دارد (

Sohn

 .)2005اجزای عمللردی و ساختاری CBDها در یک دستهبندی کلی به چهار دسته تقسیم میشود
که شام خردهفروشیها ،فضاهای مسدلونی ،شدبلة معدابر ،و کداربریهدای گونداگون جداری در
فضاست (.)Haslam 2005: 34
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با ورود موج صنعتی شدن به کشورهای جهان سوم از ابتدای قدرن بیسدتم ،تو یدد و درآمدد در
شهرها افزایش و به دنبال آن تقاضا برای خدمات شهری فزونی یافت .ایدن روندد تعدداد و انددازة
شهرها را در این کشورها باال برد ( .)Pumain 2003بعد از دهدة  ،4351گسدترش افقدی شدهر یدک
مشل جهانی در ارتباط با رشد مادرشهر شد و نهتنها در امریلای شما ی و اروپای غربی و ژاپدن،
بلله در بعضی از شهرهای بزرگ کشورهای توسعهیافته بده وجدود آمدد ( )Zhao 2011و تغییدرات
بسیار زیادی در توزیع جمعیت و به دنبال آن ساختار فضایی شهرها صورت پذیرفت .نمود فضایی
این تغییرات در نحوة چیددمان کداربریهدای شدهر ،تدراکم سداختمانی و جمعیتدی ،دسترسدی بده
تأسیسات و خدمات شهری بدارز اسدت ( .)Rodrigue et al. 2009در کشدورهایی بدا برنامدهریدزی
متمرکز ،مانند ایران ،مسائ و چا شهای ناشی از تصمیمات انتزاعدی در خصدو

سیاسدتهدای

فضایی ،مانند تراکم ،ساختارهای فضایی را دچار دگرگونیهدای اساسدی کدرده اسدت .ناکارآمددی
سازوکارهای کنتر ی و عدم تطابق اهدا

طرحها با واقعیتهای موجود و انعطا ناپذیر بودن آنها

و همچنین ضعف دو تها و سازمانهای محلی در تدأمین هزیندههدای مدا ی ،تغییدر کداربریهدای
گسترده ،و از همه مهمتر فروش تراکم تأثیر زیادی در شل گیری سیاسدتهدای فضدایی نادرسدت
دارد که در واقع اعمال اینگونده سیاسدتهدا سدازمان فضدایی شدهرها را دچدار آشدفتگی و رشدد
قارچگونه میکند (.)Ghadami et al. 2013: 2
بلندمرتبه سازی در جهان پدیده ای است که اواخر قدرن  43چهدرة خدود را بده ثبدت رسداند و
نخستین گام ها در تو ید آسمانخراش ها از حدود سدال  4881تدا  4311در شدیلاگو برداشدته شدد
( .)Azizi 1999: 35در قرن بیستم میندی مسائلی از قبی افزایش جمعیت ،نیداز بده اسدلان بیشدتر
مردم در شهرها ،ضرورت استفادة بیشتر از زمین در مراکز پرتدراکم شدهرها ،ضدرورت بازسدازی و
نوسازی در مناطق شهری ،تقاضای مردم برای سلونت یا کار در مراکز شهرها ،و ضرورت کداهش
هزینههای ناشی از گسترش افقی شهرها جزء عواملی بوده است که ساخت بناهای بلند را به منز دة
یددک ضددرورت در شددهرهای بددزرگ جهددان مطددرح کددرده اسددت

(2001: 9

 .)Golabchiراهبددرد

بلندمرتبهسازی و توسعة فضایی در ارتفاع به منز ة محصول رشد جمعیت و افدزایش شهرنشدینی و
همچنین کمبود زمین مناس

جهدت سداختوسداز در دهدههدای اخیدر رواج یافتده اسدت .رشدد
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شل گیری این گونة ساختمانی با توجه به خصوصیات و ویژگیهای آن ،طبیعتاً ،در کنار آثار مثبت
آن با محدودیتها و تهدیداتی نیز مواجه بوده اسدت ( .)Golabchi 2001: 53مجتمدعهدای تجداری
بلندمرتبه یلی از اشلال توسعة فضای شهری است که هدد
زمین است .این ساختار فضایی هنگامی که در ترکی

آن فشدردهسدازی فضدای شدهری و

با ایسدتگاههدای حمد ونقد ریلدی اسدتفاده

میشود ویژگیهای بسیار جامعی را نشان میدهد .استفادة منطقی از منابع جریان در ایسدتگاههدای
حم ونق ریلی و هدایت توزیع معقول پیاده در فضاهای تجاری بلند به وسیلة یدک راهبدرد قابد
فهم از طرح فضایی و کاربردی مربوط به کارایی سیستمهای تجاری و فضدایی اسدت و همچندین
کلید توسعة موفقیتآمیز مجتمعهای تجاری بلند است (.)Leiqing & Zhengwei 2016: 95
در رابطه با رویلرد بلندمرتبهسازی سه دیدگاه موجود است .طرفداران ساختمان بلند آن را یک
نوع واقعگرایی میدانند و همیشه بر مزایای آن تأکید مدیکنندد .در واقدع ،آنهدا سداختمان بلندد را
پاسخی در برابر کمبود زمینهای شهری ،کنترل توسعة شهری ،نیاز به مسلن و تقاضای موجود در
نظر میگیرند .برعلس ،مخا فان ساختمانهای بلند بر این باورند که ساخت چنین سداختمانهدایی
کیفیت زندگی شهری را کاهش میدهد و باعث ایجاد معاید

بدرای زنددگی در شدهرها از طریدق

سقوط ارزشها و سنتها میشود .اما ،دیدگاه سوم در این موضوع نظری میانه دارد .صداحبان ایدن
دیدگاه ،با توجه به شرای خا

 ،ساختمان بلند را میپذیرند (.)Golabchi 2010

آناس و هملارانش در تحقیقی با عندوان «سداختار فضدایی شدهری» درصددد تشدریح سداختار
فضایی شهری و تلام آن برآمدند .نتایج تحقیق نشان می دهد شل شهرها بدهشددت از نیروهدای
خارجی گوناگون مثبت و منفی و بنگاه های مختلف در فواص متفاوت متأثر اسدت .در ایدن زمینده
محققان به تشریح و تحلی نظریه های تجمع و چندهسته ای اقدام و با تحلی اقتصاد رفداه سداختار
شهری بیان کردند که با اکتفا به یافته ها و نظریه های کنونی نمی توان ساختار فضدایی شدهرها را بده
طور قطع تحلی و پیشبینی کرد و در نهایت اعنم کردند غلبه بر نیروهای اقتصادی در شل دهدی
به ساختار فضایی شهرها در گرو سیاستهدا و ترجیحدات نهدایی شدهروندی اسدت (

Anas et al.

 .)1998ژانگ در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر ساختار فضایی شهری» با اسدتفاده از برتدری جدامع
نواحی نامنظم درصدد پیشنهاد ایدة نواحی برتر یک شهر برای تشدخی

سداختار فضدایی شدهری
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برآمد .این ایده با تعریف دو نوع از برتری جامع ،شام ویژگدی هدای هندسدی و ملدان شناسدی ،و
همچنین ویژگی های شماتیک نواحی نامنظم و با ابزار  GISارائه شده است .تفاوت های بین نواحی
در این پژوهش بر اساس پدیده های اجتماعی و اقتصادی مرتب با فعا یتهای انسدانی و هدمزمدان
متأثر از ویژگی های فضایی شهر است .بدین ترتی

با بهکارگیری شاخ

های پدیده هدای یادشدده

اقدام به تحلی ساختار شهر ماتسودو در ژاپن شده است .نتایج پژوهش نشان می دهد نواحی ای که
از برتری باالیی برخوردارند دارای برتری باال در ملانشناسی و دارای جمعیت زیاد و دفداتر اداری
متعددند و در اطرا

ایستگاه قطار استقرار یافتهاند (.)Zhang 2016

قرخلو در تحقیقی با عنوان «شناخت ا گوی رشد کا بدی د فضدایی شدهر» بده شدناخت ا گدوی
رشد کا بدی د فضایی شهر با استفاده از مدلهای کمّی پرداخت .محقق اعنم کرد شدناخت ا گدوی
توسعة کا بدی شهر به منظور هدایت آن در جهت توسعة پایدار امری اساسی است و از روشهای
پیشنهادی تسای یعنی چهار روش درجة تجمع ،درجة توزیع ،درجة توزیع متعادل ،تراکم و انددازة
متروپ استفاده میکند .نتایج نشان میدهد شهر تهران از نظر رشد و گسترش فضدایی رشددی آرام
داشته است .اما ،با شروع شهرنشینی سریع ،رشد مساحت آن بسیار سریع شده و مدیتدوان ا گدوی
رشد پراکنده یا گسترش افقی بیرویه را برای شهر تصور کرد (.)Ghorkhlo 2009: 19
قدمی و هملارانش در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر سیاسدتهدای فضدایی بدر سداختار
فضایی شهری با تأکید بر تراکم ساختمانی» در مطا عة موردی تهران اعنم کردندد سداختار فضدایی
شهر میتواند بر ابعاد مختلف توسعة شهری تأثیر جدّی بر جای گذارد .این موضدوع بدا توجده بده
مشلنت محیطی مانند آ ودگی هوا ،ترافیک ،و تغییر کاربری اراضی بهویژه در کشورهای در حدال
توسعه ،مث ایران ،توجه برنامهریزان شهری را به خود جل

کدرده اسدت .از ایدن رو ،هدد

ایدن

پژوهش بررسی ساختار فضایی تحت تأثیر سیاستهای فضایی مربوط به تراکم ساختمانی در شهر
تهران به منز ة یلی از شهرهای جهان سوم بوده است .نتایج نشان داد ساختار فضایی شدهر تهدران
فاقد بخش مرکزی قوی است .اما بعضی از شواهد حاکی از حرکت به سمت فشردگی نامحسدوس
در سالهای اخیر است .ا گوی پراکنده مدیتواندد تدأثیرات منفدی زیدادی در بخدشهدای مختلدف

ارزیابی و تحلیل فضایی نقش نواحی تجاری مرکزی بلندمرتبه بر تحوالت سازمان فضاییـ عملکردی شهر همدان
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اقتصادی د اجتماعی و زیستمحیطی به بار آورد .بنابراین ابعاد فضایی سیاستهدا در برنامدهریدزی
تراکم ساختمانی باید مورد توجه قرار گیرد (.)Ghadami et al. 2013: 89
روش تحقیق
پژوهش حاضر به موضوع سازمان فضایی عمللردی شهر و تأثیری که بلندمرتبهسازی بر آن بر جدای
گذاشته می پردازد .همانگونه که در پیشینة پژوهش مشاهده شد ،کمتر به مقو ة تأثیر بلندمرتبدهسدازی
پهنههای فعا یت و تجارت بر سازمان فضدایی پرداختده شدده اسدت .از ایدن رو ،بدا طدرح مفداهیم و
نظریات و تجربیات مربوط به این حوزه در مطا عة موردی شهر همدان به نتدایج و اهددا

کداربردی

در مدیریت شهری دست یافته شد .همچندین در پدژوهش حاضدر بندا بدر ماهیدت موضدوع از روش
توصیفی د تحلیلی استفاده شد .در ادامه از میان  3عام مطدرحشددة سدازمان فضدایی عمللدردی کده
نظریهپردازان ارائه کرده اند (جدول  6 )2عام مراکز عمدة فعدا یتی ،ا گدوی سدفر شدهروندان ،مسدیر
حرکتی پرتردد ،کانونهای فعا یتی انسانی ،و تراکم نسبی هر فعا یت که برای تحلی بلندمرتبدهسدازی
در قا

CBDها و تأثیرات آن بر سازمان فضایی شهر مدورد اسدتفاده قدرار مدیگیدرد برگزیدده شدد.

همچنین از میان  1سطح از ابعاد شناخت ساخت اصلی شهر و تحلی ساختار فضایی ،کده در جددول
 4آمده است ،با توجه به هد

پژوهش سطح کا بدی د عمللردی و ابزارها و سنجههای مورد نظر آن

انتخاب شد که در شل  6نشان داده شده است .ا بته گفتنی است با توجه به موارد یادشده تمرکز بدر
سطح کا بدی د عمللردی سازمان فضایی است و از میان عناصر اصلی آن صرفاً بلندمرتبههای با غلبدة
فعا یت و تجارت شهر همدان (به عنوان نقاط) در نظر گرفته شد.
در نهایت با ترکی
و گرا

عناصر سازمان فضایی که در تحلی CBDهای نوین بلندمرتبه نقدش دارندد

سطوح کا بدی د عمللردی ساخت اصلی شهر گرا

مددل مفهدومی پدژوهش (شدل )5

حاص شد .این مدل بیانکنندة سطح کا بدی د عمللردی سازمان فضایی است که  1شاخ

مرتب

با CBDهای بلندمرتبه دارد؛ شام مراکز عمدة فعا یتی ،ا گوی سفر شهروندان ،کانونهدای فعدا یتی
انسانی ،بافت .هر یک از این شاخ

ها شام زیرشاخ

هدایی هسدتند کده سدنجههدایی را بدرای

تحلی  CBDمطرح میکنند و تأثیر CBDهای بلندمرتبه را بر سازمان فضایی شهر مدورد ارزیدابی و
سنجش قرار میدهند.
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شكل  .5چارچوب نظری پژوهش

شكل  .6مدل مفهومی و سنجشی پژوهش

در نهایت جهت تحلی ملانی سازمان فضایی عمللدردی شدهر همددان جمدعآوری اطنعدات
برای هشت شاخ

مطرحشده در مدل مفهومی بدا اسدتفاده از روش مراجعده بده اسدناد ،تلنیدک

پرسشنامه و مشاهده ،و همچنین پیمایش میدانی صورت گرفدت .از آنجدا کده سده کداربرد تحلید
فضایی در سیستم اطنعات جغرافیای شناخت صفات و ویژگیهدا و پرسدش و پاسدخ وابسدته بده
ملان و تو ید پایگاه اطنعات جدید از اطنعات او یه اسدت ()Rezaeirad & Akbarian 2020: 309
در ادامه پس از ارزیابی اطنعات بهدستآمده ضری

اهمیت هر یک از شاخ

های مؤثر بدر آثدار

ارزیابی و تحلیل فضایی نقش نواحی تجاری مرکزی بلندمرتبه بر تحوالت سازمان فضاییـ عملکردی شهر همدان
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هدای نرمدال و

استاندارد شده در محی  GISبا استفاده از مدلهای تحلی فضایی تحلی شد و در نهایت با توجده
به تحلی های انجامشده با استفاده از ابزارهای  Overlyو رویهمگدذاری الیدههدا بده الیدة فضدایی
نهایی دست یافته شد که مبنای پاسخ و ارزیابی سؤالهای پژوهش قرار گرفت.
معرفی قلمرو پژوهش
شهر همدان یلی از شهرهای غربی و کوهستانی ایران و مرکدز شهرسدتان و اسدتان همددان اسدت.
شهرستان همدان در ناحیة میانی استان واقع شده اسدت و بدر اسداس آخدرین تقسدیمات کشدوری
مشتم بر  2بخش (مرکزی و شراء) و  3دهستان و  1شدهر (همددان ،مریدانج ،قهاوندد ،جورقدان)
است .مساحت شهر همدان حدود  31کیلومتر مربع است ( .)Sabetian 2015جمعیت این شدهر بدر
اساس آخرین سرشدماری عمدومی نفدوس و مسدلن در سدال  4936برابدر بدا  595416نفدر بدود
(.)Statistical Center of Iran 2016
شهرسازی معاصر شهر همدان

در سال  4919هجری شمسی مهندس آ مانی ،به نام کارل فریش ،نقشهای با طرح جدیدد و جدامع
شهرسازی نوین همدان تهیه کرد که میدان مرکزی (میدان امام کنونی) با دایرهای به شعاع  81متر و
شش خیابان هر یک با عرض  91متر و با فواص مساوی با زاویة  51درجه از آن در شش جهدت
انشعاب یافته است .اغل

معابر اصلی شهر به صورت شعاعی و حلقوی معطو

به همدان میددان

اصلی شل گرفته است .این شل از شبلهبندی تغییراتی را در سطح شهر ایجاد کرده که میتدوان
در این ارتباط به تپة هگمتانه (سایت تاریخی) اشاره کرد که به وسیلة خیابان اکباتدان دو قسدمت و
بازار قدیمی شهر نیز سه قسمت شده است .ساخت میدان و سده خیابدان شدعاعی طدی سدالهدای
 4913تا  4945و سه خیابان دیگر در سالهای  4926تا  4999بده اتمدام رسدید و سداخت خیابدان
کمربندی دوم نیز که موازی با دایرة میدان است از همان تاریخ آغاز شد (.)Sabetian 2015
ساختار قدیم شهر قب از این نیز به صورت متمرکز بدود و مجموعدة بدازار و مسدجد جدامع و
دیگر عناصر شهر در یک فضا و به صورت متمرکز وجود داشدت ،همچدون بسدیاری از شدهرهای
دیگر؛ با این تفاوت که معابر اصلی به صورت همگرا و اغلد

بدا جهدت شدرقی د غربدی در شدهر

216

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

مشاهده میشوند .طرح کارل فریش با توجه به ساختار قدیم شهر شدل گرفتده و انتخداب میددان
اصلی شهر به عنوان یک مرکز اصلی برای شهر بسیار درست انجام شده اسدت .زیدرا ،جابدهجدایی
مرکزیت شهر بسیاری از بافتهای باارزش را دستخوش تخری

میکرد و سیمای شهر را دگرگون

میساخت .این طرح در واقع با مداخلة سازمانی دو ت در شهر ،جهدت برطدر

کدردن مشدلنت

دسترسی مراکز مختلف شهر با یکدیگر ،به وقوع پیوست و تدأثیر آن بدر بافدت قددیمی شدهر بده
صورت کامنً مشخ

نمایان شد و در عین حال توانمندی دو دت مرکدزی را در حد مشدلنت

شهروندان به نحوی گویا و بارز متجلی ساخت .میزان این توانمندی به حدی بود که حتی بناهدای
اطرا

میدان اصلی توس ما لان آن به گونهای تجدید بنا شد که بدهظداهر تفداوت ما لیدتهدا و

عمللردهای متنوع آنها مشخ

نبود و همشللی آنها د ی دیگری بر این توانمندی بود.

طرح جامع و تفصیلی همدان ،که در سال  4916توس مهندسین مشاور مرجان آغداز شدد و از
سال  4962به مرحلة اجرا گذاشته شد ،از اقداماتی است که تأثیر بهسزایی در سیمای شهر بر جدای
گذاشت .در سال  4952مهندسین مشاور موژدا عهدهدار تهیة طرح توسدعه و عمدران شدهر شددند.
طرح جدید نیز پیرو حلقههای قب بود و با حلقههای جدید یک ساختار و سدازمان شدهری ایجداد
کرد (.)Sabetian 2015
سازمان فضایی شهر همدان از سال  4511تا امروز

اگر آثار بنیادی برنامه های اصنحی دو ت ،که از سال  4911آغاز شد ،تدا سدال  4966کدامنا مشدهود
نبود ،بیشتر به این د ی بود که جاذبة همدان برای جل

نیروهای کار هنوز قاب رقابدت بدا شدهرهای

دیگر نشده بود .باال رفتن درآمد حاصدله از نفدت و تمرکدز آن در شدهرها چندین جاذبده ای را بدرای
شهرهای کوچکتر از جمله همدان ایجاد کرد .فق نیمی از ک غیرمتو دین شهر همدان پیش از سال
 4966به این شهر مهاجرت کرده اند .آثار این تحوالت را در سیمای شهر همدان چه از جهت وسعت
و اندازه چه از جهت بنیادهای ساختاری شهر همدان می توان از وضع استقرار مهاجران در شهر و بدر
حس

محنت مختلف کامنً درك کرد .در واقع نحوة شل گیری ساختار فضدایی شدهر همددان بده

گونه ای است که بافت قدیمی شهر به دور هستة او یة شهر تنیده شده است .بافت قدیمی طی زمدانی
طوالنی و بر اساس تجارب گذشتگان روند تلاملی خود را طی کرده است .بدا گسدترش هدای بعددی

ارزیابی و تحلیل فضایی نقش نواحی تجاری مرکزی بلندمرتبه بر تحوالت سازمان فضاییـ عملکردی شهر همدان
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شهر گرد بافت قدیم و رشد سریع شهرنشینی ،این بافت ها اشباع از جمعیت شد و مراکدز خددماتی و
تجاری و غیدره بیشدتر در آن تجمدع یافتندد .بدا شدروع دهدة  11اقددامات عمراندی در شدهر ،مانندد
خیابانکشی و آسفا ت کوچه ها و معابر ،به تشدید فعا یتهای سداختمانسدازی منجدر شدد .افدزایش
مهاجرت به شهر نیز عام دیگری در باال رفتن رشد جمعیدت شدهری و افدزایش سداختوسدازهای
داخ شهرها و بهتبع آن افزایش بلندمرتبهسازی در شهر همدان بود .همچنین ،با توجه به اینلده شدهر
همدان از سمت شمال به زمینهای کشاورزی و از جنوب به کوه و از سمت غرب به باغدات منتهدی
میشود ،کمبود زمین باعث شده همدان از توسعة افقی به توسعة عمودی و بهتبع آن شدهر فشدرده رو
بیاورد .در نتیجه در این زمان ساختار کا بدی د فضایی شهر تحت تأثیر شددید فعا یدتهدای جدیدد و
افزایش ساختمانهای بلندمرتبه قرار گرفت و تغییر شل و نقش ظاهری و درونی شدیدی را متحم
شد .بررسی های میدانی وضع موجود شهر همدان نشان دهندة آن است که در حدال حاضدر  41مدورد
ساختمان ششطبقه به باال در سطح شهر وجود دارد .از میان ساختمانهای بلندمرتبه در شدهر همددان
 5مورد د شام برج پاستور ،برج آریان ،برج سعیدیه ،برج زاگرس ،برج جهاننما ،برج تندیس د بدرای
مطا عة موردی در نظر گرفته شدند که موقعیت آنها در شل  8آمده است.
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بحث اصلی
همانگونه که پیشتر در مدل مفهومی پژوهش اشاره شد ،هشدت شداخ
اصلی پژوهش تبیین شده است که الیههای اطنعاتی این شاخ

جهدت ارزیدابی سدؤال

ها در ادامه در قا

 45آمده است .با بررسی و تحلی الیههای فضایی ،نتایج تفصیلی هر الیه و شاخ

تصاویر  3تا
اطنعداتی بده

دست آمده است.

شكل  .9پهنهها و سطوح سازمان فضایی

شاخ

شكل  .11تغییر و اختالط کاربریها

اول در ارتباط با پهنهها و سطوح سازمان فضایی مشخ

شده که نشاندهنددة شددت

اثرگذاری میدان مرکزی شهر همدان و بافت پیرامونی متص به آن و شام بخش قابد تدوجهی از
رینگ اول شهر همدان است .این رینگ ،به منز ة مناطقی که مهمترین پهنههای تجداری و اداری و
مختل را در بر میگیرد ،بر سازمان فضایی شهر کامنً مشهود است .هرچند این شدت اثدرگدذاری
در بخشهایی در حال پیشروی است ،در خصو

کاربریهای فضای سبز و تفریحدی پهندههدا و

سطوح دیگری در شهر وجود دارد که در الیة رسدتری خروجدی کدامنً مشدهود اسدت .خروجدی

ارزیابی و تحلیل فضایی نقش نواحی تجاری مرکزی بلندمرتبه بر تحوالت سازمان فضاییـ عملکردی شهر همدان

شاخ
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دوم ،که در ارتباط با تغییر و اخدتنط کداربریهاسدت ،نشدان مدی دهدد سدهم اخدتنط از

مساحت کاربریها در نواحی مناطق چهارگانة شهر همدان با یکدیگر متفاوت و در حال پیشدروی
از مرکز شهر به نواحی اطرا

آن است که این فرایند میتواند در نقاط مختلف شهر دالی مختلف

داشته باشد.

شكل  .11نماد و شاخصهای شهری

سومین شاخ

در مورد نماد و شاخ

پراکنش مهمترین نماد و شاخ

شكل  .12سلسلهمراتب شبكة معابر

های شهری با بررسی الیة رستری بده دسدت آمدد کده

های شهری در شهر همدان را به صورت فضایی نشدان مدی دهدد.

این نمادها شام اماکن تاریخی ،میادین شهر ،پاركها و مراکز گردشدگری ،و سداختمانهدای مهدم
است که در اثر رشد و توسعة شهر در حال پیشروی از میدان مرکزی شهر همدان اسدت .همچندین
با توجه به نتایج آمارهای بهدستآمده از پرسشنامه در دیدگاه شهروندان ساختمان های بلندمرتبه ای
که در مطا عة موردی به آن ها اشاره شد می تواند یک عنصر شاخ

در شهر تلقی شدود .شداخ

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

شده است.

شكل  .13گرایشهای مراجعة مردمی

تحلی فضایی شاخ

شكل  .14هستههای جدید شهری

گرایشهای مردمی در مراجعه به مراکز خرید و تفریح و گذران اوقدات

نشان می دهد گرایش های مردمی در مراجعه به مراکز خرید و تفریح و گدذران اوقدات فراغدت در
همدان در حال پیشروی از میدان مرکزی به سمت سایر مناطق پیرامونی است .ایدن تغییدر گدرایش
نشاندهندة آن است که شهروندان دیگر فق به میدان مرکزی برای فعا یت های گفتهشدده مراجعده
نمی کنند و پهنه های فعا یتی و عمللردی مختلفی در حال شل گیری هستند .شاخ

ششم تحلی

فضایی هسته های جدید شهری است که شهر تکمرکزی با مرکزیت میدان امام را در حدال تبددی
شدن به یک شهر چندمرکزی با هستههای شهری مختلف نشان میدهد .همسدو بدا ایدن تغییدرات،
عوام مختلفی در ایجاد هسته های جدید شهری دخی اند که یک مورد آن توسدعة سداختمان هدای
بلندمرتبهای است که در قا

CBDها ظهور پیدا کردهاند.

ارزیابی و تحلیل فضایی نقش نواحی تجاری مرکزی بلندمرتبه بر تحوالت سازمان فضاییـ عملکردی شهر همدان

شكل  .15میزان رشد و توسعة کالبدی شهر

در شاخ
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شكل  .16انواع مختلف بافتهای شهر

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

از آن است که بیشترین میزان توسعه و جهت حرکت رشد شهر از محدودة شهر در سال  4966تدا
امروز ،شام توسعههای اخیر شهر ،به سمت شمال شهر همدان بوده که هیچگونده بلندمرتبدهای در
قا

 CBDدر این مناطق وجود نداشته است .این بدان معناست که جهدت حرکدت رشدد شدهر و

توسعة آن با مقو ة بلندمرتبهسازی ارتباطی نداشته و مناطق دارای ساختمانهدای بلندمرتبده توسدعة
عمودی را مبنا قرار داده اند و با پدیدة فشردگی شهر مواجه بوده اند .در نهایت آخرین شداخ

بده

تحلی فضایی انواع مختلف بافتهای شهری پرداخته شد و نتایج نشان داد  6ندوع بافدت مختلدف
در شهر همدان وجود دارد و بلندمرتبهسازی ها در قا

CBDها در بافدت شدطرنجی شدهر شدل

گرفته اند .در واقع ،در توسعههای اخیر ،شهر همدان ،شام بافتهایی نظیر شدهرك هدای ا حداقی و
هستههای روستایی اضافهشده به شهر ،هیچگونه توسعة بلندمرتبهای را در خود نمیبیند.
تحلیل یکپارچة سازمان فضایی به کمک تکنیک دلفی

پس از تو ید اطنعات فضایی الزم برای شاخ

های مورد نظر در مدل مفهومی در محدی  GISو

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

و اثرگذار شناسایی شد و بعد از فرایند رفت و برگشتی به ارزشگدذاری میدزان اهمیدت و

211

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

نقش هر یک از شاخ

ها در هد

شد با امتیازی که به هر یک از شاخ

پژوهش حاضر پرداخته شد .در واقدع از کارشناسدان خواسدته
ها می دهند میزان تأثیر و اهمیت شاخ

استخوان بندی اصلی شهر (سدازمان فضدایی) مشدخ
تعلقگرفته به شاخ

کنندد .بددین صدورت کده هدر چده امتیداز

به  3نزدیک تر باشد اهمیت و اثرگذاری آن شاخ

بر سازمان فضایی شدهر

بیشتر و هر چه امتیاز به  4نزدیک تر باشد اهمیت و اثرگذاری آن شاخ
کمتر است .نتایج امتیازات تعلقگرفته به شاخ

های منتخ

را بدر

بر سازمان فضدایی شدهر

ها در جدول  9آمده است.

جدول  .3امتیازات شاخصها بر اساس مدل دلفی

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص نماد

تغییر و

و

اختالط

شاخصهای

کاربریها

شهری

8

9

5

8

8

6

1

6

9

1

5

8

9

2

1

6

3

6

5

1

8

9

5

9

6

5

8

9

9

3

6

5

8

9

9

3

8

6

6

5

2

8

5

5

9

5

9

6

9

3

9

6

5

5

9

6

2

9

9

6

8

6

5

1

9

9.4

5.1

5.6

9

1.3

6.9

6.5

1.9

پهنهها و
سطوح
سازمان
فضایی

محورهای

شاخ

جهات

انواع مختلف

حرکت رشد

بافتهای

شهر

شهری

5

9

6

1

5

1

9

9

3

6

5

8

1

9
5

شاخص

شاخص

حرکتی

گرایشهای

هستههای

سواره و

مردمی

جدید شهری

پیاده

بر اساس میانگین امتیازات بهدستآمده (شاخ
بیشترین امتیاز و شاخ

شاخص

شاخص

پهنه ها و سطوح سازمان فضایی با امتیداز 9.4

انواع مختلف بافت های شهری با امتیداز  1.9کمتدرین امتیداز) بدرای هدر

در محی  GISاقدام به  Overlyکردن الیه ها با اعمال ضرای

بهدستآمده شد .در نهایدت

الیة خروجی نهایی به دست آمد .با قرار دادن این نقشه در کنار نقشة سازمان فضایی شدهر همددان
املان بررسی و تحلی سازمان فضایی شهر فراهم آمد.

ارزیابی و تحلیل فضایی نقش نواحی تجاری مرکزی بلندمرتبه بر تحوالت سازمان فضاییـ عملکردی شهر همدان
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شكل  .11مقایسة تطبیقی خروجی نهایی مدل سنجشی پژوهش با سازمان فضایی موجود شهر همدان

مقایسة تطبیقی دو نقشة شل  49نشان می دهد شش خیابدان اصدلی منشدع

از میددان مرکدزی

محورهای خدماتی عمده هستند که نشاندهندة تمرکز بسیار باال بر بافت مرکدزی و تداریخی همددان
است .ا بته از میان این شش خیابان محور بوعلی و امتداد آن شدام محدور بدوعلی شدما ی و محدور
جهاننما (جهاد) محور خدماتی عمده تعیین شده است .با توجه به تحلی نهایی مدل سنجشی به نظر
میرسد روند پیشروی از تکهستهای بودن شهر به سمت چندهستهای شدن و همچنان با غلبة هسدتة
مرکزی در جهت یک محور خا

(بوعلید جهاننما) در حال شل گیری است .بندابراین ،در محدور

بوعلی د جهاننما (جهاد) ،عنوه بر تراکم مراکز خدماتی عمده ،مهمترین گرههای اصلی شدهر ،شدام
میدان آرامگاه بوعلی و میدان دانشگاه و میدان بعثت ،نیز با تراکم و فشردگی باالیی نسدبت بده سدایر
نقاط شهر روبه رو شدهاند ،که هم نماد و شاخ

های شهری هستند هم به مثابة گرهگداههدای اصدلی

شهر عم می کنند .همچنین ،همانطور که در بیان مسئله هم اشاره شد روند بلندمرتبهسدازی در یدک
دهة اخیر همدان رشد و توسعة زیادی یافته است که عموماً در این محور واقع شده اندد .بندابراین بده
استناد نتایج حاص از تحلی ها محور بوعلی تا میدان دانشگاه و جهاننما تدا میددان بعثدت و احتمداالً
امتداد این محور به سمت محلة درة مردابیک در آینده از نقش ساختاری ویدژهای در سدازمان فضدایی
همدان برخوردار می شود .زیرا هم به مثابة محور خدماتی عمده در حال افزایش نقدشآفریندی اسدت
هم بخشی از مهمترین نقاط و گرههای سازمان فضایی بر آن واقع شدده اسدت و نهایتداً اینلده روندد
بلندمرتبهسازی هم به منز ة یلی از عوام جذب سفر بر آن واقع شده و در حال گسترش است.
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نتیجه
نتایج و برآورد تحلی های صورتگرفته نشان میدهد ساختار فضایی شهر همددان گسدترهای اسدت کده
انواع عناصر و فضاهای مقیاس شهری با تراکم نسبتاً زیاد در پهنة آن استقرار یافتهاند .این گسدتره شدام
شبلهای از عناصر و فضاهاست که از حاظ فضایی و سدیمای مفهدومی ،سداختار فضدایی شدهر را ا قدا
میکنند .این گستره وسیعتر از آن است که بتواند در قا

یدک محدور مجسدم شدود؛ بللده ترکیبدی از

شبلهها و نقاط و پهنهها و عناصر مختلف است که این مفهوم را در پیلر فضایی خود مجسدم مدیکندد.
همانطور که در شاخ

هشتم مدل مفهومی و الیة اطنعاتی آن اشاره شد  6ندوع بافدت شدهری بدرای

شهر همدان شناسایی میشود؛ شام بافت تاریخی شهر ،بافت ارگانیدک ،بافدت شدطرنجی ،هسدتههدای
روستایی ،شهركهای ا حاقی به شهر .بر همین اساس میتوان نتیجه گرفدت کده سداختار فضدایی شدهر
همدان در قا

 6نوع بافت مختلف قاب تشخی

است که در جدول  1آمده است.

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

بافت

بافت
تاریخی

نحوة شکلگیری

تحلیل فضایی

عناصر اصلی ساختاری
 .4میدان مرکزی شهر همدان

این بافت در مقاطع تاریخی مختلف و

تمرکز بسیار زیاد این بخش بر ساختار و

 .2شش خیابان اصلی منشع از

با ساختارها و ویژگیهای هر دوره شل

سازمان فضایی شهر به جهت وجود بازار

میدان مرکزی

گرفته است و در دوران معاصر با طرح

سنتی ،اماکن تاریخی ،و پهنههای تجاری و

 .9بازار سنتی همدان ( CBDمرکزی)

یک میدان مرکزی و شش خیابان که از

اداری و مختل انلارناپذیر است .بنابراین ،با

 .1محورهای تجاری جاذب سفر

آن جدا میشود و سمتوسوی توسعة

تراکم باالی جمعیت در روز مواجه است.

 .6بافت مسلونی متراکم با مرکز
محلههای تاریخی

شهر را تا به امروز مشخ

میکند

شل گرفته است.

چون بیشترین ا گوی سفر روزانة شهروندان
از همة نقاط شهر به این بخش ختم میشود.
این بخش هم با بخش قاب توجهی از
سفرهای روزانة شهروندان از نقاط مختلف

این بافت در محدودة بنفاص بافت

بافت
ارگانیک

 .4مهمترین مراکز خدماتی و تجاری

تاریخی به وجود آمده و شام

 .2ترکیبی از پهنههای تجاری و اداری

گسترشهای بعدی شهر گرد بافت

و مختل

تاریخی است و به نوعی رینگ دوم شهر

 .9بخشی از مهمترین پهنههای

همدان محسوب میشود .رشد سریع

مسلونی شهر

شهر نشینی سب شد این بافت اشباع از
جمعیت شود.

شهر و بهتبع آن با تراکم باالی جمعیت
روبهرو است؛ به د ی وجود:
د ترکیبی از پهنههای تجاری و اداری و
مختل و همچنین بخشی از مهمترین
پهنههای مسلونی شهر
د بخشی از مهمترین نمادها و شاخ

های

شهری
د دو مورد از CBDهای بلندمرتبه (برج
پاستور و آریان) به منز ة بخشی از نقاط
شاخ

سازمان فضایی

ارزیابی و تحلیل فضایی نقش نواحی تجاری مرکزی بلندمرتبه بر تحوالت سازمان فضاییـ عملکردی شهر همدان
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ادامة جدول  .4نتایج حاصل از تحلیل فضایی بافتهای مختلف ساختار فضایی شهر همدان

عناصر اصلی ساختاری

بافت

تحلیل فضایی

نحوة شکلگیری

این بافت بخش قاب منحظهای از مساحت
شهر همدان از جنوب شرقی تا جنوب غربی
است ،شام :
این بخش که گسترة وسیعی از جنوب
 .4اصلیترین پهنههای مسلونی شهر

د بخش قاب منحظهای از پهنههای مسلونی

شرق تا جنوب و جنوب غربی شهر

و پهنههای صنعتی و کارگاهی و همچنین

بافت

همدان

همدان را شام میشود در اثر رشد و

مهمترین پهنههای سبز و تفریحی

شطرنجی

 .2مهمترین پهنههای فضای سبز و

گسترش شهر در دهههای  11تا 61

د بخش قاب توجهی از رینگ سوم شهر

تفریحی

سب حرکت جمعیت به این بخشها

همدان

شده است.

د عام بلندمرتبهسازی به منز ة بخشی از نقاط
سازمان فضایی در این بخش ظهور یافته
است و در حال گسترش و پیشروی است
(برج سعیدیه ،برج جهاننما ،برج تندیس).

روستاهای همجوار شهر به علت توسعة
روزافزون و در عین حال ناموزون شهر

روستاهای
پهنههای مسلونی حاشیهای

همجوار
شهر

به بافت کا بدی شهر افزوده شدهاند و
غا باً به صورت بافتهای حاشیهای بروز
کردهاند.

شهركهای
طراحی شده
ا حاقی به

پهنههای مسلونی

این بافتها دارای هستة او یة روستایی هستند
و در اثر توسعة شهر به بافت کا بدی شهر
افزوده شدهاند .رشد و گسترش شهرها در
این بخشها تنها ناشی از هستههای روستایی
است که به شل بافتهای حاشیهای ظهور
یافتهاند.

شهركهای طراحیشدة ا حاقی به شهر

این بافتها که عمدتاً دارای بافت شطرنجی

که غا باً دارای بافت شطرنجی است

هستند به نظر میرسد جهت سرریز جمعیت

جهت سرریز جمعیت به بافت کا بدی

سایر نقاط شهر و همچنین بخشی از

شهر ملحق شدهاند.

بافتهای حاشیهای در مقاطع زمانی مختلف

شهر

ایجاد شدهاند.

با توجه به موارد مطرحشده در جدول  1می توان مهم ترین اجدزا و عناصدر سداختار و سدازمان
فضایی شهر همدان را بدین شرح برشمرد:
 -عوام طبیعی که شام باغات و اراضی اطرا

شهر است.

 عوام تاریخی که شام مهمترین اماکن تاریخی و فرهنگی شهر است. شبلة اصلی رفتوآمد بهویژه شبلة شریانی درجة  4که در حلقه سوم عامد اتصدالدهنددةبافتها و بخشهای مختلف شهر است.
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 عناصر اصلی انسانساخت که شام مهمترین مراکز عمدة فعا یت های اقتصادی ،اجتمداعی،فرهنگی ،و تفریحی است و از آن ها می توان میادین مهم شهرCBD ،های بلندمرتبه ،پاساژها
و مراکز خرید ،و پاركها و فضاهای تفریحی را نام برد.
بنابراین در پاسخ به سؤال پژوهش باید اذعان داشدت کده اوالً بدا توجده بده تحلید فضدایی نهدایی
بهدستآمده روند تغییر ساختار فضایی تکهستهای به چندهستهای روندی کند است و همچندان تمرکدز
بسیار زیادی بر بافت مرکزی وجود دارد .ثانیاً اثرگذاری بلندمرتبههای تجارید اداری بده حداظ تجمعدی
که در ا گوی ملانیابی و استقرار آن ها در شهر همدان وجود دارد فق در یدک راسدتا و محدور خدا
ایجاد هستههای جدید شهری شدهاند .این محور خا

سب

در راستای محور مرکز به سدمت جندوب

جغرافیایی شهر (بوعلی د جهاننما (جهاد)) است که به نوعی در حلم یک هستة واحد اسدت .در مدورد
جزئیات این محور باید اشاره کرد که برج پاستور و آریان و زاگرس به د ی واقع شددن بدر دو محدور و
هسته تجاری شهر (پاستور و بوعلیو میدان داشگاه) هیچگونه تأثیری به حاظ ایجاد هستة جدیدد شدهری
نداشته اند .اما در مورد برج سعیدیه و جهاننما به حاظ تغییراتی که بر ا گوی کداربری اراضدی محدوری
که بر آن واقع شدهاند و تغییر و اختنط کاربریها جذب سفرهای روزانة شهروندان به حدوزة نفوذشدان
داشته اند و به حاظ نزدیلی که در موقعیت استقرارشان در شهر وجود دارد می توان گفت در ایجاد یدک
هستة جدید شهری مؤثرند .در مورد برج تندیس نیز به نظر می رسد که در سال های اخیر محدوری کده
بر آن واقع شده یعنی جاده دره مراد بیگ از یک محور صرفا تفرجگاهی و طبیعی به یک محور طبیعدی-
خدماتی تبدی می شود ،که این مسئله در آینده می تواند بر عمللرد طبیعی این محور اثر گدذار باشدد و
نیازمند برنامه ریزی و بازنگزی و توجه ویژه است.
پیشنهاد
در پایان پیشنهادهای برنامه ریزی و مدیریتی جهت دستیابی به تعادل در ساختار و سدازمان فضدایی
شهر همدان و همچنین ساماندهی مقو ة بلندمرتبهسازی مطرح میشود:


در رابطه با خدمات به مفهوم خدمات تجداری ،فندی ،تو یددی ،و اداری پیشدنهاد مدی شدود
محدودة مرکزی شهر ،به واسطة اهمیت آن از نظر تمرکز فعا یتهای اصلی جداذب سدفر و
حجم آمدوشد همچنین کیفیت و سطح عمللردی خدمات مستقر در آن ،تدا جدای مملدن
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حفظ شود و با ایجاد چند مرکز خرید و  CBDدر مقیاس کوچک در سدایر نقداط شدهر بدا


پخشایش مناس

و منطقی بافت همدان از حا ت شعاعی به ستارهای تبدی شود.

مرکز شهر مرک

از دو ناحیه فعا یتهای تجارید خدماتی مرکدزی شدهر ( )CBDو ناحیدة

فرهنگید تاریخی مرکزی نیز هست .پیشنهاد میشود موقعیت ناحیة فرهنگدید تداریخی بده
د ی جذب سفرهای توریستی حفظ و بر کیفیت ارائة خدمات آنها افزوده شود و در مقاب
بخش  CBDاز اهمیدت و تمرکدز آن کاسدته شدود و در قا د

مراکدز خریدد و CBDهدای

خوشه ای آن ها را در ک سطح شهر پخش کرد تا بتوان حجدم قابد منحظده ای از جدذب
سفرها به ناحیة مرکزی شهر را کاهش داد.


همانگونه که پیشتر اشاره شد روند حرکت تمرکززدایی از مرکز شهر بسیار کند است .بدا
هد

ایجاد شتاب در این حرکت پیشنهاد می شدود بده ایجداد هسدتة بدزرگ فعا یدت هدا و

خدمات فرامنطقه ای در پهنة شمال شهر به د ی وجود اراضی فراوان جهت توسدعه ،ایجداد
کانون های خدمات منطقه ای در جنوب شرق شهر ،ایجاد کانون هدای خددمات ناحیده ای در
سطح شهر جهت کم کردن تمرکز از هستة مرکزی شهر اقدام شود.


در محدودة دو برج سعیدیه و جهاننما شاهد ایجاد تغییر در ا گوی کاربری هدا و تغییدر در
ا گوی سفر های روزانة شهروندان به محدودة آنها هستیم .پیشنهاد میشود بدا یدک شدعاع
دسترسی منطقی محدودة این دو بلندمرتبه تبدی به یک کانون مهم فعا یتی شود و میدزان و
کیفیت ارائة خدمات در این محدوده افزایش یابد تا در کنار بافت مرکزی این محدوده نیدز
به یک  CBDکارا تبدی شود.



جهت دخی کردن عام بلندمرتبهسازی در تغییر ساختار و سازمان فضایی شهر همدان ،بدا
توجه به معای

بلندمرتبهسازی در بخشی از بافت حلقه سدوم همددان ،پیشدنهاد مدی شدود

جهت به حداق رساندن مشلنت و معای

بلندمرتبهسازی و رعایت منطقهبندی ارتفداعی

جهت حفظ دید و منظر در سیمای شهر همدان این پدیده به پهنههای شما ی شدهر ،کده از
فشردگی کمتر بافت نیز برخوردارند ،انتقال یابد .زیرا این عام بهتنهایی می تواند در جهدت
تمرکززدایی از سازمان فضایی تکهستهای مؤثر واقع شود.
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