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 ، ایران قزویندانشگاه آزاد اسالمی، ،  دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دکترای شهرسازی  - 2پور مرضیه ابراهیمی

 ، تهران، ایران ، دانشگاه آزاد اسالمیتهران غربمعماری، واحد  هنر و دانشکدهگروه شهرسازی، ، استادیار  - 3آرش وحید 

 
 17/11/1399تاریخ پذیرش:  18/07/1399تاریخ دریافت: 

  چكیده 

اند که در تعامل با یكدیگر یک  شدهاز اجزاء گوناگونی تشكیل    ساخته دست بشرترین  امروزه شهرها به عنوان پیچیده    مقدمه: 

فقدان تحلیل مناسبات تاریخی شهرنشینی در ایران، از جمله مهم ترین موانع در مسیر رشد این  .  کلیت واحد را بوجود می آورند

    . باشدمیها سكونتگاهگونه 

یک   در  نحوه گسترش کالبدي این شهر  بر  کارل فریش در شهر همداناجراي طرح    یربررسی تأث  ،هدف اصلیهدف پژوهش:   

 بازه زمانی حدوداً صدساله است.  

توصیفی است. در مرحله نخست، عوامل -ش تحقیق تحلیلینظر رو  مقاله حاضر ازنظر نوع کاربردي و از روش شناسی تحقیق:  

کارشناسان    آماري  جامعه.  ندگردید  استخراجاي  منابع کتابخانهاز  به ساختار شهر همدان طی صدسال گذشته    یدهمطرح در شكل

. حجم نمونه در بخش  استتصادفی ساده    از نوع  گیريو روش نمونه   باشندمیارشد و باالتر  رشته شهرسازي با مدرک کارشناسی 

روایی   لیكرت    40ارزیابی  طیف  با  نظرسنجی  بخش  در  و  می  50نفر  محتوایی   عواملروایی     باشند. نفر  روایی  نسبت  روش    به 

و  ارزیابی کمک پرس   گردیده  لیكرت  نامهشبا  قالب طیف  باو    در  آن   افزار  و فریدمن در محیط نرم  T.Studentآزمون    تحلیل 

SPSS25 فریش سنجیده شد.از طرح کارل یرپذیريها در میزان تأث پذیري هر عامل و رتبه آنبه ترتیب میزان اثر 

 شده یزيرشهري مدرن برنامهبراي ایجاد شبكهدر بین شهرهاي ایران، شهر همدان به دلیل تالش  قلمروجغرافیایی پژوهش:  

منحصر کامالً  اصول شهرسازي،  اساس  ارگانیک  بهبر  بافت  است.  کارل  این شهرفرد  در سال  با طرح  خورشیدي    1307فریش 

رینگی سیستم  مبناي  بر  طرحی  کرد.  تغییر  بود. -کامالً  متفاوت  ایران  شهرهاي  تمامی  با  که  مق  لذا  شعاعی  جغرافیایی  اله قلمرو 

 طی یک قرن گذشته است.حاضر محدوده شهر همدان 

  بنديیمدر سه بُعد تقس  توانیبر گسترش کالبدي شهر همدان را م  یرگذارعوامل تأث   ها نشان دادتحلیل یافته    یافته ها و بحث: 

کالبديا بعانمود.   کدام    یزيربرنامهبعد  و    د  اجتماعیبا سه عامل  هر  بُعد  بر  -و  با دو عامل  اثرگذار  سیاسی  ساختار شهر همدان 

 اند.بوده

  یرزمین تحت تأث  يباز، بورسيشهر، رودخانه درونخودرو   يهاطرح جامع اول و دوم این شهر، سكونتگاه  داد نشاننتایج    : نتایج 

بافت شهري هاي تاریخی داخل  سازي و محدودهشهرک  ارد فوق، سه عامل توپوگرافی زمین،اند. برخالف موفریش بودهطرح کارل

 اند.گیري ساختار این شهر شدهطرح کارل فریش نبوده و در برخی موارد، سبب تغییر در نحوه شكل یرتحت تأث 

 

 همدان، گسترش کالبدی، کارل فریش، ساختار شهر شهر  : گان کلیديهواژ
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   مقدمه
، زیرا در طی اجرای  نیستدرک و شناسایی  نظری قابل   یهانکاتی را نمایان سازد که در بحث   توان ی بررسی تاریخی یک شهر م 

یا مغفول مانده بر اجرای یک طرح شهرسازی اثر نمایند و آن را از مسیر اصلی  نشدهبینییشیک طرح ممکن است عواملی از قبل پ
بر ساختار یک شهر و گسترش    یرگذارناسایی عوامل مختلف تأثخود خارج سازند و یا حتی موجب بروز اثرات منفی جنبی گردند. ش

چالش از  یکی  زمان همواره  در طول  آن  بررس   یهاکالبدی  لذا  است.  بوده  ریزان شهری  برنامه  روی  نه  هاییپیش  تنها تاریخی 
ساختار یک شهر کمک نماید، بلکه ممکن است بتواند عواملی را نمایان سازد    یریگبر شکل  یرگذار به شناسایی عوامل تأث  تواند یم

بزرگی همچون   پردازانیه شهری بگذارند. در دنیا نظر  یزیر، جلوگیری کرده و اثر مثبتی در برنامه نشدهبینییشپ  هاینظمیی که از ب
 کنند. پردازییه تاریخی برای آینده شهرها نظر هاییلاند با کمک چنین تحلپیترهال و ژان باستیه در عرصه شهرسازی سعی نموده 

نماید. تا پیش از دوره معاصر به    یآورها را جمعتاریخی نیازمند یک بانک اطالعات است که در طول زمان داده  هایی البته بررس
حداقل در   هایییلین تحلسیاسی در ایران و نبود یک نظام اداری منسجم برای ثبت اطالعات، امکان چن  هاییبدلیل فراز و نش

خورشیدی برای ایجاد    1300ها بسیار زیاد بود. اقدامات رضاشاه در اوایل دهه  حوزه شهرسازی وجود نداشت و یا میزان خطا در داده
زمان شدن این اقدامات با ایجاد نظام اداری منسجم در کشور جهت ثبت اطالعات  تغییرات اساسی در ساختار شهرهای ایران و هم

 باشد.  یرپذدوره پهلوی اول و دوم، این امکان را فراهم نموده تا امروزه دسترسی به اسناد معتبر در یک بازه حدوداً صدساله امکان  در
اصول شهرسازی کامالً ای دستیابی به  بر  شده ویزیربرنامه  ،در بین شهرهای ایران، شهر همدان برای ایجاد شبکه شهری مدرن

کامالً تغییر کرد و    1307بافت ارگانیک شهر همدان در دوره قاجار با طرح کارل فریش در سال  ه است.  ، تالش نمودفردمنحصربه
 شعاعی که با تمامی شهرهای ایران متفاوت بود. -ساختاری کامالً متفاوت به خود گرفت. طرحی بر مبنای سیستم رینگی

ر دوره پهلوی دوم نیز شهر همدان، ازجمله شهرهای پیشرو در گسترش این شهر نبود، بلکه د  یزیراما این تمام تحول در برنامه 
 یی تنهااند که هر یک به رو شده سال گذشته با عوامل جدی روبه   صدیکمصوب این شهر طی    یهازمینه تهیه طرح جامع بود. طرح 

باغات  توانستیم تبدیل  از  ناشی  تغییر دهد. سود باالی  را  این شهر و ساختار کلی آن  به   هایینو زم  مسیر گسترش  کشاورزی 
بزرگ با    هایینمالکان زم  کهینحوشهر همدان شد، به   رویهی زمین شهری در دهه چهل و پنجاه خورشیدی منجر به گسترش ب

 خود را در داخل محدوده طرح جامع قرار دهند. هایین مهندسی مشاور سعی نمودند تا زم یهاایجاد ارتباط با شرکت 
ی مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به همدان بخصوص بعد از اجرایی شدن قانون اصالحات اراضی  از سوی دیگر، نرخ باال 

در این شهر شکل بگیرد.    ایسابقه ی طور بخودرو به  یهاو ایجاد سکونتگاه   نشینییهخورشیدی سبب شد تا پدیده حاش  40در دهه  
این شهر به سمت    سویهیکمع اول همدان مبنی بر هدایت گسترش  زمان با افزایش مهاجرت روستائیان به شهر، اقدام طرح جاهم

خودرو در سمت شمالی این    یهاجنوب جغرافیایی ) کوهستان الوند و باغات ییالقی(، منجر به ایجاد پنج محله بزرگ از سکونتگاه
 در شمال تقسیم گردیده بود. نییرقانوو غ نشینیه در جنوب و حاش شدهیزیرشهر شد. درواقع شهر به دو قسمت قانونی و برنامه 

و ارائه زمین به کارمندان    یسازخانه  هاییاست ساختار کلی شهر همدان را کامالً تغییر دهد، س توانستی یکی دیگر از عواملی که م 
اسالمی، شهرک انقالب  از وقوع  بعد  انقالب و چه  از  بود. چه در قبل  اطراف شهر همدان مکان   یهاو کارگران   یابی مختلفی در 

ن باید به ویژگی مهم تاریخی بودن ای  هایناز قبل صورت نگرفته بود. در کنار همه ا  یزیرها برنامهشدند که در طرح جامع برای آن 
ها همانند تپه تاریخی  است و برخی از آن   دادهیمختلف در خود جا  یهاشهر نیز اشاره گردید که آثار تاریخی متعددی را از دوره

م زیادی  وسعت  دارای  مصلی  و  مجموعه باشندیهگمتانه  این  از  یک  هر  محدود   یها.  علت  به  زمینه   هایییتتاریخی  در  که 
 . دهندیخود قرار م یریر گسترش شهر را تحت تأث، مس کنندی وساز شهری ایجاد مساخت

چه عواملی در    یرفردش طی صدسال گذشته تحت تأثسؤال اصلی در پژوهش حاضر آن است که شهر همدان با ساختار منحصربه 
تأث  یریگشکل  بوده و طرح کارل فریش )ساختار رینگی و شعاعی( چه  این شهر داشته است.   یریساختار خود    در نحوه گسترش 

شعاعی در بافت مرکزی شهر همدان -فرد رینگیاجرای طرح منحصربه  یربررسی تأث  ،هدف اصلی در پژوهش حاضر  ،یگردعبارتبه 
 یک بازه زمانی حدوداً صدساله اثرگذار بوده است.  در است که چگونه در نحوه گسترش کالبدی این شهر
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( در مقاله  2020)  1لیشده است.  ها انجام ییر و تحول در ساختار آنتحقیقاتی مختلفی تاکنون در زمینه گسترش کالبدی شهرها و تغ

با    "میالدی  2016تا    2001چین از سال    شهرهای  در  شهری  فضایی  ساختار  تکامل:  تمرکز  عدم   و  تمرکز  سمت  به"ای با عنوان  
اینکه روند به  آن    شهرهای  در  شهری  فضایی  ساختار  در  اساسی  تغییرات  ایجاد  باعث  چین،  سابقه در کشور  بی  شهرنشینی  اشاره 

نماید که   شده  کشور تاکید می    و  تجزیه   به   مقاله  این   او در  . است  شده  شناخته  کمتر  نسبتاً  تغییراتی   چنین  شکل  و   ماهیت  است، 
ساله  در  چین  شهر  286  شهری  مکانی   ساختار  تحول   سیر  از  توصیفی  تحلیل شانزده  دوره  با   .پردازد  می   یک  وی  کار  این    برای 
  های  داده  تحلیل  و  تجزیه   های  تکنیک  از  کمک گرفتن  با   و   که از تصویر برداری هوایی از زمین بدست آمده  های  داده  از   استفاده
نتایج تجربی نشان می    .دهد  می  پیشنهاد  شهری  فضایی  ساختار  گیری  اندازه  و  جمعیت  مراکز  شناسایی  برای  را  رویکردی  فضایی،

  وجود  مراکز فرعی و  اصلی مرکز بین جمعیت از تری متوازن توزیع شود که  می گرفته نظر در تر  قطبی شهر چند بعنوان دهد شهری
دارد. ساختار فضایی شهری در شهرهای چین به سمت تمرکز و با روندی نسبتا کمتر به سمت چند قطبی شدن تکامل یافته اند.  

 میزان   که  شهرهایی  .است  متفاوت  شهری  فضایی  ساختار  اصلی  انواع  با  لفمخت  شهرهای  در  تکامل  الگوهای  ،  این  بر  عالوه
بافت    .دهند  می  تغییر  را  خود  شهری  مکانی  ساختار  احتماالً  ،  دارند  باالتری  نسبتاً  پراکندگی تاثیر  به  این پژوهش  اگر چه وی در 

مرکزی بر ساختار کالبدی شهر در ادوار بعدی نمی پردازد، اما بررسی کلی او در یک دوره شانزده ساله نشان می دهد که ساختار 
تا در دهه ه لذا توجه ساختار کالبدی شهرها کمک می کند  بیشتر حرکت می کنند.  به سمت تمرکز  ای  فضایی شهرها همچنان 

   .آینده شهرها همچنان بتوانند به این تقاضای روز افزون جهت تمرکز فعالیتها در یک نقطه پاسخ دهند
 پهلوی دوره در گرفتهشکل میادین شهری طراحی اصول با عنوان بازشناسی  یا( در مقاله1397میرمظفری و عبداهلل زاده طرف )

تفکر    یبندو به دسته   پردازندی اصلی چند شهر ایران در دوره پهلوی اول متحلیلی به بررسی تاریخی میادین  -اول با روش توصیفی
و یا    گرایییها پرداختند. نتیجه این بررسی بیانگر وجود دو تفکر غالب است که این فضاها یا بر اساس تفکر ملحاکم در طراحی آن 

 .  پردازندیساختار شهر در ادوار بعدی نم یریگکل این نقاط مهم شهری بر نحوه ش یراند اما به تأثگرفتهشکل   ییتفکر تجددگرا
زبردست و مجربی کرمانی  ماجدی مقاله 1391)،  بزرگ    یا( در  الگوی رشد کالبدی شهرهای  بر  مؤثر  تحلیل عوامل  تحت عنوان 

بعد عاجز   یهادر دوره پهلوی اول بر ساختار شهر در دهه   شدهی بافت طراح  یر ایران نمونه موردمطالعه شهر رشت نیز از بررسی تأث
اند و بر اساس آن  بوده  یرگذارکه طی یک دوره حدوداً نودساله بر نحوه گسترش شهر تأث  پردازندیهستند و تنها به ذکر عواملی م

محل تجاری    ترینیکز نزد، وجود زمین کشاورزی و بایر و فاصله اعوامل مؤثر در گسترش شهر رشت شیب زمین  گیردی نتیجه م
 اروپایی شهرسازی آن با مقایسه و دوم و اول پهلوی دوره شهرسازی بررسی با عنوان   یا( در مقاله1397قاصدی و دانشجو ) .است

به بررسی قرن تاریخی  با رویکرد  به روش توصیفی و تحلیلی   یراتتأث و دوم و اول  پهلوی دوره شهرسازی و معماری نوزدهم 

در دوره   که تحوالت شهرسازی  دهدی نتایج حاصل از این تحقیق نشان م  .اندپرداخته اروپایی، و شهرسازی معماری زا شدهگرفته
 پرداخت هابافت کردن تکهتکه  و گذرها تعریض بناها، و محالت  بازسازی و تخریب ،هایابانخ کشیدن صلیب به شامل اول پهلوی

پهلوی در و مشکالتنشینییهحاش افزایش ،یرمجازغ یوسازهاساخت افزایش با شهرنشینی افزایش صورتبه دوم دوران   ، 

دوره    یرگذاریاست. البته در این مقاله نیز باوجود بررسی دو دوره تاریخی مرتبط به همُ میزان تأث و غیره بوده فرهنگی اجتماعی،
بر دوره دوم موردبررس با عنوان    یا( در مقاله1396)  جهانبخش  و   بیگدلی، صوفی  ،قرار نگرفته است. عسکری چاوردی  ی نخست 

به اجرا درآمد،    1316الی    1309اول با توجه به ساختار شطرنجی شهر تهران که در فاصله زمانی   پهلوی دوره در جدید شهرسازی
.  داندی یر ساختار این شهر مموجود در بافت قدیمی این شهر را عامل اساسی در تغی  هاییابانایجاد چهار خیابان متقاطع و تعریض خ

اقدامات شهرسازانه دوره    کهینحوبه  تحقیقاتی که  بین  افکند. در  این شهر سایه  بر کلیت  پهلوی دوم ساختار شطرنجی  در دوره 
تهران    بررسی نموده است البته نه ساختار  یهااند، این مقاله تا حدی میزان این اثرگذاری را در دهه قرار داده  یپهلوی اول موردبررس

 صورت دقیق اثر دوره پهلوی اول را تا به امروز بررسی کرده است. مشابه شهر همدان است و نه به 
 ( اسکویی  باللی  و  مقاله1394فرشجیان  در  مختلف   یا(  ادوار  در  ایرانی  شهر  تکامل  سیر  بر  ادراکی  هندسه  نمود  عنوان  با 

 هندسه نظام نمایش و تحلیل توضیح، بر سعی ادراکی، هندسه سیبرر و تحلیل پایه مطالعه موردی: شهر همدان بر  -شهرسازی

را یریگشکل  تاکنون(  ابتدای پیدایش  )از  ادوار مختلف  آثار    .دارد این شهر در  بر اساس  این مقاله  البته هندسه سکنی گزینی در 

 
1. Li 
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اقدامات گسترده   یررف دیگر تأثباقیمانده در وضعیت موجود شهر بدون توجه به سایر عوامل مؤثر در گسترش این شهر است. از ط
دوره پهلوی اول را بر ساختار کلی شهر در ادوار بعدی شهر دیده نشده است و به نحوه گسترش شهر اکتفا نموده است. داداش پور و  

تهران به    یشهرتحت عنوان تحلیل ریخت شناسانه ساختار فضایی توزیع جمعیت در منطقه کالن   یا( در مقاله1397علی دادی)
( مراکز فعالیتی  یر ارتباطی و ز  یهاگانه )مرکز شهر، شبکه تهران بر اساس عوامل سه  یشهرتحلیل کمی توزیع جمعیت منطقه کالن 

شده است. نتایج تحقیق از روش تحلیل رگرسیونی استفاده  برای درک ساختار فضایی و الگوی فضایی حاکم بر آن است. در این
شبکه  اما  دارد،  وجود  ضعیفی  بسیار  رابطه  شهر  مرکز  و  جمعیت  توزیع  بین  که  داد  نشان  دهندگی    یهاتحقیق  توضیح  ارتباطی 

 ترینیاصل از یکیارتباطی   یهاشبکه  شده، سنجش عوامل بین از دهدی م نشان نیز مدل یکپارچه . تحلیلدهندی بیشتری ارائه م

مراکز و ظهور و است بوده منطقه در فضایی  ساختار دهندة شکل عوامل زیر  فضایی   الگوی یریگشکل فعالیتی، اثرگذاری 
 .دهدی نوید م تهران یشهرکالن منطقة در را چندمرکزی

نسل بشر با چالش های بی سابقه ای از جمله رشد سریع جمعیت ، افزایش الگوهای مصرف، کمبود منابع ، تغییر اقلیم ، از دست     
دادن تنوع زیستی و نابرابری اجتماعی روبرو است و شهرها نه تنها می توانند شدت این مشکالت را کاهش دهند ، بلکه می توانند  

از   باقیمانده  نامطلوب  کنند  اثرات  بازسازی  نیز  را   و یریگشکل  در.  (Thomson & Newman, 2018: 220)گذشته 
معابر ، انسانی عوامل میان در دارند، که سزایی به نقش انسانی  و طبیعی عناصر از یک هر شهر مورفولوژی ساخت  و شبکه 

 شبکه هایابان. چنانکه خاست شهر یک یمورفولوژ ساخت در  عوامل ینترمهم از یکی ارتباطی یهاشبکه درمجموع و هایابانخ

 شیب  کوه، میزان  یپا جلگه،  مثل نیز شهر زمین توپوگرافی عوامل . البتهدهندی م نشان یکپارچه صورتبه را شهر مورفولوژیک

 شکل و فرم در ساخت یتدرنها و هاآن یبندشبکه  کیفیت و هایابانخ توسعه میزان در یاگونه به هرکدام رودخانه جریان و زمین،

  اولویتهای تقاضا   در  دسترسی و همچنین تغییر  و  ساختمان  ،  سه عامل زمین  .(1389)شاه علی و سنایی،    مؤثر هستند شهر
  تأثیر  شهری  رشد  حال  در   الگوهای  و   شکل  در  هم  و  زمین  از  استفاده  کارایی  در  هم  که   بود  خواهد  مهمی  محرک  همچنان  برای آنها

 .(Amr, 2020: 10)گذارد  می
چگونگی همگام کردن    گیرد،ی یکی از موضوعاتی که در کشورهای مختلف همواره موردبحث کارشناسان حوزه شهرسازی قرار م

شهری تا حد زیادی به    یزیرمطرح در برنامه   هاییساختار یک شهر با تحوالت اجتماعی، اقتصادی و کالبدی جدید است. استراتژ
(. Tennoy, Tonnesen & Gundersen,2019: 95)  ربی در مورد چگونگی ساختار شهری تکیه دارددانش نظری و تج

 سیر ینترمهم هایهدارد. این نظر ادامه حاضر قرن تا و شده شروع نوزدهم قرن اواخر  از که شهرها گسترش مورد  در پردازی یه نظر

در خود تحولی اردالن   انددیده راهکارها ارائه نحوه و تاثیرگذاردر گسترش شهرها عوامل به توجه میزان را  و  (.  1387  ،)داودپور 
زیادی بر    یرهاست که تأثو مجموع آن   کنندینیروهای فنی اجتماعی و اقتصادی را یکدیگر کار م از ایمجموعه دارد اعتقاد پیترهال

دارد  یریگشکل  شهرها  کلی  اردالن  سیستم  و  تع.  ( 1387  ، )داودپور  نقش  هم  هنوز  کشورهای    ایکنندهیین شهرها  در 
   (.Rana et al, 2020: 6توسعه دارند )درحال

بافت مرکزی یک شهر   یرشده و میزان تأثها بیشتر به شناسایی عوامل مؤثر بر گسترش کالبدی شهرها پرداختهالبته در این پژوهش
 دارای ایران سنتی شهرهای  تا پیش از دوره معاصر، ساختار    بعدی موردسنجش قرار نگرفته است.  یهابر نحوه گسترش آن در دهه

دهه هاآن کالبدی کیفیت که اندبوده ایویژه فضایی-کالبدی  نظم و انسجام برای  و   الحسابیی )علکرد  می تضمین ها  را 

اقتصادیفعالیت گوناگون مراکز میان فاصله و شهرها وسعت گذشته، رد  .(1390،  جباری  که بود چنان اجتماعی و های 

 می شد،  چهارپایان استفاده از کاالها یا افراد جابجایی برای  که  هرگاه و می رفتند نقطه دیگر به نقطه  یک از پیاده شهروندان

 یکدیگر از سواره و پیاده ارتباطی فضاهای و راهها بودن متمایزبه   نیازی الزاما که بود ای  ونهگ به حرکت نحوه و سرعت

وقتی تغییرات آهسته و تدریجی باشد، گسترش کالبدی درون ساختار   . (1395)موسوی، ماجدی و حبیب،    احساس نمی شد
موجود شهر، ساده تر خواهد بود اما زمانی که تغییرات سریع و در مقیاس گسترده باشد، انطباق تغییرات کالبدی جدید با بافت موجود  

در ساختار شهرهای ایران به دوره    آغاز تغییرات سنگین.  (1391،    نویی و مختارزادهقلعه  )صادقی،شهر مشکل خواهد بود  
ئولوژی مبتنی  . ایدشدندیم  یساز. زمانی که به دستور رضاشاه، شهرها باید برای وسایل نقلیه موتوری مناسب گرددیپهلوی اول بازم

،  زاده طرف)میرمظفری و عبدهللاتمرکزگرایی و اقتدارگرایی پایه فکری طراحی این فضاها بودند    ،ییگراباستان   ،گرایییبر مل

ها مدرنیسم در ایران موردتوجه ویژه قرار گرفتند. بافت ارگانیک و بومی آن   سازییاده. در دوره پهلوی اول شهرها جهت پ(1397
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عقب  م   یماندگنماد  تلقی  تحجر  به شدیو  شهر  ساخت  لذا  گرفت  ،  قرار  موردتوجه  مدرنیته  و  نوگرایی  کانون  )گیاهی، عنوان 

ساختار بافت مرکزی   یرنوع شبکه معابر شهر بیشتر حول موضوع ترافیک بوده است و کمتر به نحوه تأث  هیندرزم  های . بررس(1395
 شعاعی تفاوت و جهته سه شطرنجی ،یاشاخه شبکه معابر   در شهرها باها توجه شده است.  شهرها بر نحوه گسترش کالبدی آن

)امینی و    شودیم ترمتراکم شبکه ترافیک و یداکرده پ افزایش  اتقاض حجم که آیدیم به وجود عملکرد هنگامی در مالحظهقابل

  ، شد.  .  (1392مجردی  شطرنجی  الگوی  تابع  اول  پهلوی  دوره  در  شهر  گسترش  زنجان  همچون  شهرها  از  زیادی  تعداد  در 
. در شهر قزوین لزوم  (1398آبادی و محمدی،  )علیخیابان کشی های متعدد سبب شکل گیری بافتی با کالبد گسسته گردید  

  1312انون تعریض و توسعه معابر و خیابانها در سال  آماده سازی فضای شهری برای عملکردهای جدید در کنار قوانینی همچون ق
 . (1395  زاده،زاده و سلطان)حسن سبب ایجاد گسست های فضایی بین محالت شهری شد 

تأث خصوص  در  جامعی  تحلیل  تاکنون  شد  آورده  نظری  مبانی  بخش  در  آنچه  اساس  رینگی  یربر  طرح  نحوه    -یک  بر  شعاعی 
حدوداً صدساله انجام نگرفته است. لذا بررسی شهر همدان در دوره معاصر فرصت مناسبی   ساختار یک شهر در یک بازه  یریگشکل 

 . آوردی برای این موضوع به وجود م

   ژوهش روش پ
در مباانی نظاری باا اساتفاده از   ازیا. اطالعاات موردناستتوصیفی  -مقاله حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر روش تحقیق تحلیلی

ذی مادخل   یهااها و ارگانساازمان  یهاا، بررسی اسناد، بازدیدهای میدانی و برآوردهاای مربوطاه و گزارشیامطالعات کتابخانه
منااطق مختلاف، شاورای عاالی شهرساازی و معمااری، اداره راه و شهرساازی، ساازمان   یهایازجمله استانداری همدان، شهردار

 .دهدیم فرآیند کلی روش تحقیق را نشان 1گردیده است. شکل شماره  یآورو غیره جمع  هایاریو ده اهیشهردار
. در گاام نخسات، پاز از اساتخراج عوامال ردیپذیم  ریها تأثمتغیرهای قرار دارد که از آن  ریشهر همدان تحت تأث  یساختار کالبد

روایی عوامل مطرح در موضاوع ماوردپژوهش باا  از منابع مختلف،به ساختار شهر همدان طی صدسال گذشته   یدهمطرح در شکل
، مورد ارزیابی قرارگرفتاه کاه ایان شودینامیده م  CVRبه روش نسبت روایی محتوایی که اصطالحاً    توجه به شرایط شهر همدان

که از نهادهاای مختلاف همچاون  استتشریح شده است. جامعه آماری، کارشناس حوزه شهرسازی   هاافتهیروش در بخش تحلیل  
آزاد اساالمی و باوعلی  یهااستانداری همدان، شهرداری همدان، سازمان راه و شهرسازی همدان و اساتید گروه شهرسازی دانشگاه

نفر  40 ازینفر و حداکثر تعداد موردن 15ت روایی محتوایی  درروش نسب  ازین  . ازآنجاکه حداقل تعداد متخصص موردشدسینا شناسایی  
 .شدصورت تصادفی ساده انتخاب نفر انتخاب گردید و کارشناسان به 40. لذا حجم نمونه باشندیم

شعاعی موسوم باه طارح کاارل فاریش( بار ساایر -طرح بافت مرکزی همدان )طرح رینگی  ریدر گام دوم، برای سنجش میزان تأث
در قالب طیف لیکرت تنظایم شاد. بارای  یااند، پرسشنامهبعد بر گسترش کالبدی شهر همدان اثرگذار بوده  یهار دههعواملی که د
طرح کارل  یمیزان اثرگذار یبنداستفاده شد. برای رتبه  T.Studentاز آزمون  SPSSافزار  هر عامل در محیط نرم  یریمیزان اثرپذ

 است. SPSS25 ،افزار مورداستفادهاستفاده شد. نسخه نرم SPSSافزار فریش بر عوامل مختلف نیز از آزمون فریدمن در محیط نرم
نیز با توجه به آنکه جامعه آماری   ی. در این نظرسنجباشندیجامعه آماری کارشناسان امور شهری در نهادهای مختلف شهر همدان م

نفار در نظار گرفتاه شاد و ناوع  50نفر باشد، حجام نموناه بارای نظرسانجی   30و حداقل حجم نمونه باید    باشندیمتخصصین م
 .شداز نوع تصادفی ساده بوده است. پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ محاسبه  ینظرسنج

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
قبل از میالد صورت پذیرفته اسات. ولای آغااز   1100اشاره به همدان در کتیبه تیگالت پیالساز اول پادشاه آشور در سال  اولین      

وهشات قبل از میالد بوده و این شهر به مدت صاد و پنجاه  708دیاکو مؤسز سلسله ماد در سال    یلهوسرونق همدان )هگمتانه( به
قبل از میالد پایتخت تابستانی هخامنشی بوده و در این تاریخ در کنار  230-550 یهاسالسال پایتخت بوده است. هگمتانه در بین 

و جااده   سااختهیها را به همدیگر منتقل مآن  گذشتهیم  هایتختبزرگ آن زمان از کنار پا  یهاراه شاهی قرار داشته است. تمام راه
 .(116: 1387اردالن،است )  گذشتهیم فارسیججنوبی فالت از هگمتانه به خل –بزرگ شمالی 
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     فرآیند روش تحقیق .  1 شكل

 

  است عنوان مرکز استان همدان  به   1352شهر همدان که بعد از ورود اسالم همچنان از شهرهای مهم ایران بود. این شهر از سال  
عنوان اولین پایتخت ایران، سبب شده است تا اطالع دقیقی از گذشته تاریخی این شهر (.  قدمت این شهر به 100:  1383احمدیان،  )

ساختار کنونی   یرپذیریات تاریخی چند هزارساله در دل این شهر و بناهای تاریخی متعدد سبب تأثدر دست نباشد. لیکن وجود اثر
  یهاگذشته به همراه نقش   یهاجمعیت شهرنشین ایران طی دهه   یریگاین شهر از گذشته بسیار قدیمی خود شده است. رشد چشم

 در ساختار آن شده است.  عظیمی هایی شده است، سبب دگرگونسیاسی مهمی که به این شهر داده 
 

 
 ( 5-3:  1397اطلس نقشه و اطالعات مكانی استان همدان، : منبع)موقعیت شهر همدان               .  2 شكل
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تحوالتی که با شروع قرن چهاردهم خورشیدی آغاز   یرکه ساختار کنونی شهر همدان تحت تأث  دهندی میدانی نشان م  هایی بررس
وساز این شهر به  ساخت  یباً( این روند ادامه یافت و در دهه اخیر تقر1390تا دهه    یگردعبارتگرفته، و حدود نه دهه ) به شد، شکل 
 است. اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور به حالت ثابت و ایستا درآمده هاییمدلیل تحر

برای شهر همدان نشان م  یهااسناد و طرح طالعات  م این شهر در دوره معاصر   دهدی مصوب  نقطه شروع تحوالت ساختاری  که 
اطرافش جهت عبور و مرور    هاییابان. زمانی که میدان مرکزی این شهر با خ  شودیمربوط به دهه اول قرن چهاردهم خورشیدی م

(. از بافت شهر همدان تا پیش از اجرای طرح کارل  3طراحی گردید)شکل  توسط یک مهندس آلمانی به نام کارل فریش    یلاتومب
که نقل گردیده در محل میدان اصلی شهر همدان، میدانی    هایییت فریش اطالعات دقیقی وجود ندارد، لیکن بر اساس اسناد و روا

 ندسی امروزی نبوده است.  اما طرح آن بمانند طرح دقیق ه شدهی عنوان مرکز شهر شناخته مقدیمی وجود داشته که به 
 

 
 ( 1345، اول همدان: طرح جامع منبع )طرح کارل فریش براي میدان اصلی همدان     .  3 شكل

 
منشعب از این میدان هر یک به   متر در جوار بازار و شش خیابان 80اولین طرح شهری همدان که شامل یک میدان بزرگ به شعاع 

 1307شهر بود در سال    هاییهمتر منتهی به حاش  750به شعاع    یادرجه از یکدیگر و حلقه  60متر با فواصل مساوی    30عرض  
این طرح بر بافت قدیمی شهر به صورتی کامالً مشخص نمایان بود.    یربه طول انجامید . تأث  1317داده شد. انجام این طرح تا سال  

-3:  1386بلند در همدان،    یهاساختمان  یابیطرح مکان)    طور کامل اجرا نشدحلقه پیرامونی به   1330البته تا حدود دهه

2.)   
 

 
 ( 1:   1397نامه، اسفند نامه همدان: هفتهمنبع) خورشیدي  1316در سال  در زمان احداث همدان شهر میدان اصلی .  4 شكل
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گونه که در  همان  شکل داد.شعاعی این شهر بود که ساختار بافت مرکزی شهر همدان را  -این طرح درواقع سنگ بنای طرح رینگی
و سپز یک خیابان   یافتندیشش خیابان با طرحی منظم و هماهنگ از میدان اصلی شهر همدان ادامه م  شود،ی مالحظه م  3شکل  

بافاصله    اییرهدا به   750شکل  اصلی  میدان  از  آنمتری  حلقه  یک  به  صورت  را  م  یکدیگر ها  جهت    زمین.  نمودی متصل  مناسب 
 . (Saxena & Kumar Jat, 2020:5)است شهری رشد مدلهای از بسیاری الینفک جزء گسترش شهر

صورت کامل اجرا نگردید،  بعدی هم به   یهاالبته اجرای نخستین حلقه )رینگ( که در طرح کارل فریش در نظر گرفته شد در دهه 
تپه مصلی به    کهیزیرا آثار تاریخی و مرفولوژی طبیعی زمین دو عامل مهم در نحوه گسترش شهر همدان و ساختار آن بودند. درحال

دل    که در  نظیرییب  یهاشهر را دستخوش تغییرات کرد. محدوده تاریخی هگمتانه به علت ارزش   یبندعلت شیب زیاد استخوان 
. رودخانه دره مراد بیگ نیز در کنار خود خیابانی را شکل  دادی خود نهفته داشته، اجازه گسترش شهر را به برنامه ریزان شهری نم

 .رسیدی نقطه شهر شروع و به مرکز شهر م ترینی ( که از جنوب5داد)شکل
 

 
 موقعیت آثار تاریخی در شهر همدان  .  5 شكل

 

شد. مهم ایجاد  بر روی ساختار شهرها  اول  پهلوی  تحوالتی که در دوره  از  تهیه    ینترپز  به  رویداد در حوزه شهرسازی مربوط 
( یکی دیگر از عامل اثرگذار بر ساختار شهر  1345جامع شهری در دوره پهلوی دوم است. طرح جامع اول شهر همدان )  یهاطرح

برای ه این طرح، ساختار طرح کارل فریش  به همراه آورد. در  برای آینده شهر  را  تغییرات شدیدی  ناخواسته  مدان که خواسته یا 
 بافت مرکزی شهر حفظ شد اما محدوده شهر به سمت جنوب این شهر )باغات دامنه کوهستان الوند( کشیده شد. 

به خود گرفت که   ای دایرهیمطراحی گردیدند. لذا ساختار شهر شکلی ن  اییرهدایممعابر پیشنهادی به تبعیت از بافت مرکزی شهر ن

)طرح جامع    کنندی ها را به هم متصل مشعاعی که آن   هایییابان متشکل بود از سه رینگ در فواصل مختلف از مرکز شهر با خ

 مشاهده است.طرح مصوب قابل  6. در شکل شماره (49-85:   1345اول همدان، 
تبع آن تحول در ساختار کالبدی همدان که با نگاه به دقیق بر طرح جامع اول  دیگر از عوامل مؤثر بر گسترش شهر و به   البته یکی

، که منجر به گسترش محدوده  است   1355الی    1335  یهازمین بین سال  یباز، عامل رانت و بورس کندی همدان شهر نمود پیدا م
رشد کالبدی نیاز داشته باشد. البته عامل طبیعی کوهستان الوند سبب گردید که این  شهر گردید بدون آنکه جمعیت شهر به چنین  

رانت بازی به سمت باغات دامنه کوه الوند باشد. این عامل سبب گردید ساختار شهر تا دهه هشتاد خورشیدی بافتی کم تراکم را 
 (.1387داودپور و اردالن، تجربه نماید )
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 ( 85:  1345، : طرح جامع اول همدانمنبع )طرح جامع اول همدان      .  6 شكل

 
منفصلی اشاره نمود که خارج از محدوده   یهاو احداث شهرک  یابیبر ساختار شهر همدان، باید به مکان   یرگذاراز دیگر عوامل تأث

اسکان کارکنان سازمان ارگانمصوب شهر همدان جهت  و  نظر گرفته شد.    یهاها  مشاهده    7گونه که در شکل شماره  همان در 
مسکونی در نظر گرفته شد که کامالً در تضاد با ساختار هندسی شهر در طرح جامع   یهاشش نقطه برای احداث شهرک  شودیم

این شهر   این شهر تحمیل نمود که م  استاول  بر  را  از حالت منظم   توانست یو گسترش کالبدی منفصلی  را  کلیت ساختار شهر 
 (.178: 1387اردالن، هندسی خارج نماید )

 

 
 ( 179:   1387، : اردالنمنبع)  50و  40نسبت به شهر همدان در دهه  یداالحداثمسكونی جد يهاموقعیت شهرک .  7 شكل
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( منجر به هجوم روستاییان به این  1357( و انقالب اسالمی )سال1341عوامل اجتماعی و سیاسی همانند قانون تقسیم اراضی )سال
کشاورزی سکونت   های ینهر نبودند، در باغات و زمشهر گردیدند. مهاجرانی که به دلیل فقر مالی قادر به تملک زمین در محدوده ش

منفصل اطراف آن )سمت شمالی   یهاپایین خارج از محدوده شهر، در حدفاصل شهر همدان و شهرک  یمتباق  هایننمودند. این زم
شکل باعث  و  داشتند  قرار  سکونتگاهشهر(  شدند  گیری  همدان  شهر  اطراف  شمالی  نیمه  در  بزرگی  خودرو  )طرح های 

اسکان غ سکونتگاه (.  70-64:    1385شهر همدان،    یررسمی توانمندسازی  که  داشت  توجه  باید  و    یهاالبته  خودرو 
 توسعه نشان(. تحقیقات مختلف در کشورهای درحالZysk et al; 2020:10)  شوندیمنجر به پراکندگی شهری م  یررسمیغ

 (.Badmos et al, 2020:10اند )عامل اصلی رشد جمعیت در شهرها بوده  یررسمیغ یهاداد که سکونتگاه 
 

 

 
 ( 65:  1385، شهر همدان یررسمی: طرح توانمندسازي اسكان غمنبع)  یررسمیموقعیت محالت اسكان غ .  8شكل 

 
ها ایجاد  زیادی را برای آن   هایی غیررسمی در بسیاری از کشورها مانند هند و آفریقای جنوبی همچنان نگران  یهااین سکونتگاه

دار کردن اقشار  (. در ایران بعد از انقالب اسالمی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و خانهSaharan et al, 2019:5)  کنندیم
خورشیدی در محدوده شهر قرار گرفت. البته تا دهه    1363هر مصوب سال  ضعیف جامعه این محالت بزرگ در طرح جامع دوم ش

درنها  80 تا  بودند  محرومیت  دچار  شهری  امکانات  ازنظر  همچنان  محالت  سال    یتاین  اسکان    1385در  توانمندسازی  طرح 
شماره    یررسمیغ شکل  در  شد.  تهیه  محالت  این  همدان  8برای  شهر  شمالی  بخش  در  بزرگ  محله  پنج  همگی    موقعیت  که 

 .  استمشاهده اند قابل سکونتگاه خودرو بوده
( طرح سومین رینگ سرتاسری همدان  1363در طرح جامع دوم همدان )مصوب    شودیمالحظه م  9گونه که در شکل شماره  همان

 1370و اوایل دهه    1360گرفت، به تصویب رسید و در او خر دهه    یرا در شمال شهر دربرم  یررسمیو غ  نشینیهکه محالت حاش
گونه که اشاره شد در پی شرایط سیاسی و اجتماعی پز از پیروزی انقالب اسالمی )در جهت  . اجرای این طرح همان شداحداث  

ار جامعه( بود، که ساختار دار شدن همه اقشتحقق عدالت اجتماعی و دسترسی همه شهروندان به امکانات برابر و حمایت از خانه
 رینگی و شعاعی شهر را بارزتر نمود.  
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 ( 168: 1363،: طرح جامع دوم همدانمنبع )اولویت گسترش شهر در طرح جامع دوم همدان   .  9 شكل

 

لذا پز از همه تغییر و تحوالتی که ساختار شهر همدان طی حدوداً صدساله به خود دیده است، وضعیت کنونی ساختار کالبدی این 
 .  است  10صورت شکل شماره شهر به 

 

 
 توسعه ادواري همدان طی صدسال گذشته . 10شكل

   و بحث  هایافته 
تاثیر عوامل  بر اساس آنچه در بخش تحوالت ساختار شهر همدان آورده شده است،   شهر همدان طی یکصد سال گذشته تحت 

بوده است.   از طرح کارل   ینترمهممختلف اجتماعی، سیاسی، برنامه ریزی و غیره  بر نحوه گسترش این شهر )پز  عوامل مؤثر 
م را  شماره  صورت  به   توان یفریش(  اساس    نمود.  یبنددسته   1جدول  فوق،  این  بر  م  عواملاین  جدول  بُعد    توان یرا  سه  در 

ذشته بر ساختار شهر  سیاسی با دو عامل طی یک قرن گ-با سه عامل و بُعد اجتماعی  یزیرنمود. ابعاد کالبدی و برنامه  بندییمتقس
 اند. همدان اثرگذار بوده 
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 عوامل مؤثر در گسترش کالبدي همدان بعد از طرح کارل فریش       يبنددسته .   1جدول

 ردیف  بُعد  عامل

 1 کالبدی تاریخی  یهامحدوده –رودخانه شهری  –توپوگرافی زمین 

 2 یزیربرنامه طرح جامع دوم  -یسازطرح شهرک -طرح جامع اول

 3 سیاسی  -اجتماعی ین زم یبازرانت و بورس  –شهر  دراسکان مهاجران روستایی 

 

آن وجودی  ابتدا ضرورت  موردپژوهش،  موضوع  در  فوق  موارد  روایی  بررسی  محتوایی برای  روایی  روش ضریب  از  استفاده  با  ها 
نفر کارشناسان حوزه شهرسازی در رابطه با ضرورت    40تنظیم گردید و از     یا. بر همین اساس پرسشنامهگیردی موردسنجش قرار م

برآیند نظرات آورده شده    2عوامل انتخابی برای موضوع موردپژوهش سؤال گردید که نتیجه برآیند این نظرسنجی در جدول شماره  
 است. 

 ش    یعوامل مؤثر در گسترش کالبدي همدان بعد از طرح کارل فر CVR .   2 لجدو

CVR 
 غیر 

 ضروری
 مفید ولی غیر 

 ضروری
 CVR متغیر  ضروری

 غیر 
 ضروری

 مفید ولی غیر 
 ضروری

 متغیر  ضروری

 توپوگرافی زمین  26 5 9 3/0 ی سازطرح شهرک 33 7 0 65/0

 محدوده تاریخی  28 7 5 4/0 طرح جامع دوم  40 0 0 1

نحوه اسکان   35 3 2 75/0
 مهاجران 

رودخانه  30 8 2 5/0
 یشهردرون

 طرح جامع اول 40 0 0 1 زمین یبازبورس 27 2 11 35/0

 

آمده باید دست نفر متخصص، ضریب به   40است ) برای حجم نمونه    29/0آمده برای همه عوامل بیش از  دستازآنجاکه نسبت به 
. حال الزم است تا اثرگذاری طرح  شوندی کنار گذاشته نم  کدامیچقبول هستند و هباشد( لذا تمامی عوامل فوق، قابل   29/0بیش از  

از کارشناسان  -رینگی تا  این منظور الزم است  برای  بر تمامی عوامل فوق شناسایی گردد.  شعاعی )یا همان طرح کارل فریش ( 
دارند، نظرسنجی به عمل آید. برای همین منظور و درک    ییط ادواری آن آشناحوزه شهرسازی که با شرایط شهر همدان و توس 

که در آن میزان شدت    شد در قالب طیف لیکرت تنظیم    یاطرح کارل فریش بر عوامل مختلف، پرسشنامه  یبهتر از میزان اثرگذار
شهری آشنا با شهر همدان مورد ارزیابی   نفر از خبرگان  50توسط   شدهییطرح کارل فریش بر هر یک از متغیرهای شناسا  یاثرگذار

 مشاهده است.  قابل   3به هر گزینه از سؤاالت پرسشنامه در جدول شماره  شدهیآورجمع یهاقرار گرفت. تعداد پاسخ 
 

 طرح کارل فریش بر متغیرهاي اثرگذار در توسعه شهر همدان(    یردوم )سنجش میزان تأث پرسشنامه.   3جدول
 ی وضعیت اثرگذار سؤال  ردیف 

خیلی  
 زیاد

خیلی   کم متوسط زیاد
 کم

 0 0 1 2 47 طرح کارل فریش چقدر بر روی طرح جامع اول همدان اثر گذاشته است؟  1

 0 3 3 3 41 است؟ طرح کارل فریش چقدر بر روی طرح جامع دوم همدان اثر گذاشته   2

 14 11 9 8 8 اثر گذاشته است؟  یسازشهرک یهاطرح کارل فریش چقدر بر روی طرح 3

 3 6 11 16 14 شهری همدان اثر گذاشته است؟  یهاطرح کارل فریش چقدر بر روی رودخانه 4

 12 15 10 6 7 طرح کارل فریش چقدر بر روی توپوگرافی شهر همدان اثر گذاشته است؟  5

 13 14 12 6 5 تاریخی شهر همدان اثر گذاشته است؟  یا طرح کارل فریش چقدر بر روی محدوده 6

 2 10 10 17 11 اثر گذاشته است؟  یبازطرح کارل فریش چقدر بر روی بورس 7

 3 5 11 15 16 طرح کارل فریش چقدر بر روی نحوه سکونت مهاجران روستایی به شهر همدان اثر گذاشته است؟  8

میانگین و سطح    T-studentاست. در آزمون    4صورت جدولبه   T-studentبا استفاده از آزمون    spssافزار  نتیجه خروجی نرم
 یر دهنده تأثو فاصله اطمینان در فاصله اعداد مثبت باشد تا نشان  05/0. سطح معناداری باید زیر  گرددیها بررسی ممعناداری داده
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مربوط    Lowerو    Upper  یهامربوط به وضعیت سطح معناداری و ستون   sigطرح کارل فریش بر متغیر موردنظر باشد. ستون  
 ها حاکم است.ن قرار دارند که شرایط فوق بر آ یربه فاصله اطمینان هستند. در این جدول تنها متغیرهایی تحت تأث

 

      SPSSافزار  خروجی پرسشنامه دوم در محیط نرم .   4 جدول

One-Sample Statistics 

t df 
Sig. (2-

tailed) 

 فاصله اطمینان 

 N Mean ی متغیر موردبررس
Std. 

Deviation 
Lower Upper 

 02/2 82/1 0 49 876/39 34/0 92/4 50 طرح جامع اول

 88/1 4/1 0 49 62/13 851/0 64/4 50 طرح جامع دوم 

 11/0 -71/0 149/0 49 -467/1 446/1 7/2 50 ی سازطرح شهرک

 98/0 3/0 0 49 799/3 191/1 64/3 50 ی شهررودخانه درون

 0 -76/0 053/0 49 -985/1 354/1 62/2 50 توپوگرافی زمین 

 -12/0 -84/0 011/0 49 -648/2 282/1 52/2 50 محدوده تاریخی 

 83/0 17/0 004/0 49 -035/3 165/1 5/3 50 زمین یبازبورس

 06/1 38/0 0 49 257/4 196/1 72/3 50 نحوه اسکان مهاجران 

 
ها باشد تا پایایی داده  7شود. این ضریب باید باالی  آمده، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده میدستجهت سنجش پایایی نتایج به 

آمده دارای  دست است، لذا نتیجه به   0/957شده برابر با  این ضریب برای نظرسنجی انجام  5گیرد. با توجه به جدول    قرار  یدمورد تائ
 پایایی است.

 محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ      .   5 جدول شماره

 ها یتمتعداد آ ضریب آلفا

957/0 8 

 
  های ین جامع اول و دوم شهر همدان، رودخانه شهری همدان، زم  یهاطرح  4شده در جدول شماره  بر اساس خروجی نمایش داده 

اند و توپوگرافی زمین  طرح کارل فریش برای بافت مرکزی همدان بوده   یرخودرو تحت تأث  یهازمین و سکونتگاه  یبازتحت بورس 
 اند.نبوده طرح کارل فریش یرتاریخی داخل بافت شهری تحت تأث یهاو محدوده  یسازشهرک یهادر این شهر، طرح 

طرح کارل فریش   یربعد بیشتر تحت تأث  یهااز عوامل گسترش کالبدی شهر همدان در دهه   یکحال برای آنکه بررسی شود کدام
 .دهدی نتیجه این آزمون را نشان م 6. جدول شماره نماییمیم یبندها را رتبه اند با استفاده از آزمون فریدمن آنبوده

 
    SPSSافزار عوامل مؤثر بر گسترش شهر همدان از طرح کارل فریش در محیط نرم یرپذیرين تأثمیزا يبند رتبه .   6 جدول

 میانگین رتبه  عامل
مقدار آماره کاي  

 دو 
 درجه آزادي 

سطح 

 معناداري 
 ي بندرتبه

 98/6 طرح جامع اول

557/257 7 001/0 

1 

 2 79/6 طرح جامع دوم 

 3 18/5 نحوه اسکان مهاجران 

 4 00/5 ی شهررودخانه درون

 5 72/4 زمین یبازبورس

 6 68/2 ی سازطرح شهرک

 7 46/2 توپوگرافی زمین 

 8 19/2 محدوده تاریخی 
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تأث بیشترین  بین این عوامل مؤثر بر گسترش کالبدی شهر همدان  اول    یردر  بافت مرکزی شهر همدان بر روی طرح جامع  طرح 
)اسکان غ نحوه اسکان مهاجران روستایی  ترتیب طرح جامع دوم همدان،  به  آن  از  است و پز  بوده  رودخانه  یررسمیهمدان  و   )

 اند. قرارگرفته  یراند، تحت تأثشدهزمین به محدوده شهر اضافه یبازکه در اثر بورس هاییینو زم یشهردرون

 گیري تیجهن
که توجه به    دهدی نشان م  هایافتهآمده از بخش تحلیل  دستمطالعه ساختار شهر همدان طی یک قرن گذشته و بررسی نتایج به     

قسمت یک بافت شهری را    ینترمتراکم  تواندیتنها مشهرسازی برای بخش مرکزی شهر نه   یهابافت مرکزی شهر و تدوین طرح
 قرار بدهد.  یرتحت تأثهم در طول زمان ساختار کلی یک شهر را  می تواند  ساماندهی نماید، بلکه

متعددی همچون مصال، حاج عنایت، هگمتانه در    یهاواقع است که تپه  یااگرچه شهر همدان ازنظر موقعیت جغرافیایی در منطقه
از  برخی  و  واقع هستند  شهر  این  تپه   محدوده  ماین  تاریخی  ارزش  دارای  اجرای طرح   باشندی ها  آن   یهاو  روی  بر  ها شهرسازی 

و طرح    1345بعدی این شهر ) طرح جامع مرجان    یهابسیار زیاد طرح منسجم کارل فریش بر طرح  یرممنوع است، اما به دلیل تأث
در بخش مرکزی شهر اجراشده بودند را به   1307ر سال نتوانستند ساختار کلی این شهر را که د  هایت(، این محدود1363جامع مژدا 

جغرافیایی و تاریخی روبرو است، ساختار کلی   هاییتاز شهر که با محدود  ییهاهم بریزند و سبب شد تا با ایجاد تغییراتی در بخش 
فریش آن است که به  توجه در طرح کارل  این شهر حاکم باشد. نکته قابل   یبندطرح حفظ شود و یک انسجام کلی در استخوان 

منظم هندسی تقسیم نمود و گسترشی متوازن مبتنی بر یک ساختار    یهاصورت هندسی شهر را به بخش دلیل آنکه این طرح که به 
دامنه الوند در طرح جامع اول همدان   یهاشهر به سمت باغ  سوییکها برای گسترش  درک ایجاد نمود، باوجود برخی تالش قابل

به دلیل شکل    یت(، اما درنها1360و  1350  یهاآن ایجاد محالت سکونتگاه خودرو در بخش شمالی شهر )دهه  تبع(، و به 1345)
بر مبنای مدل رینگی با تأث  1363شعاعی، طرح جامع دوم در سال  -گرفتن ساختار کلی شهر  بافت مرکزی شهر   یرپذیرینیز   از 

شعاعی شهر را  -ادات موجود در ساختار شهر پرداخت و فرم رینگیهمدان به ارائه برخی پیشنهادات جهت برطرف کردن برخی ایر
صورت تصاویر زیر خواهد  گام نمایش داده شود، سیر تغییرات به به صورت گام، گسترش داد. چنانچه تغییرات را به تریعوس  یادر پهنه

 بود.  
 

 
      طرح کارل فریش  یرسیر تحوالت ساختاري شهر همدان تحت تأث . 17الی  10شكل 
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(  11)شکل شماره    1307طرح کارل فریش در سال    یرکه تحت تأث  دهدی بافت ارگانیک دوره قاجار را نشان م  10شکل شماره       
مسکن پراکنده برای    یزیر(. باوجود برنامه 12ساختاری منسجم بر ساختار بافت شهر در آن زمان حاکم شده است )شکل شماره  

بر تداوم طرح    1345(؛ اما طرح جامع اول شهر همدان در سال  13مسکونی خارج از محدوده شهر )شکل شماره    یا هایجاد شهرک
اند  شدهنمایش داده  15خودرو که در شکل شماره    یها(. سکونتگاه14دارد )شکل شماره    یدتر تأککارل فریش در یک سطح بزرگ 

. طرح جامع دوم همدان در گیرندی ک هالل در بخش شمالی شهر شکل مصورت یبه تبعیت از فرم حاکم شده بر شهر همدان به 
، همان الگو را مجدد در  شدهینه( نیز با پیروی از ساختاری که تا پیش از آن حدود شصت سال نهاد16)شکل شماره    1363سال  

وس م  ترییع سطح  درنهادهدیپیشنهاد  شماره    یت.  شکل  در  همدان  شهر  کنونی  همه مشاهدقابل  17وضعیت  باوجود  که  است  ه 
موزون را در همه    یباًکلی شهر بر مبنای بافت مرکزی آن است و شهر گسترشی تقر  ساختارجغرافیایی و تاریخی    هاییتمحدود
 ها دارد. جهت

و دارای طرح منسجم   شدهیزیراین سیر گسترش ادواری شهر همدان بدون چالش نبوده است اما وجود یک بافت مرکزی برنامه 
تنها به  همچون ایجاد پنج سکونتگاه خودرو بزرگ در اطراف محدوده مصوب شهر، نه   نشدهبینییشردید تا برخی اقدامات پسبب گ

ها، ساماندهی در این محله   یهاساختار کلی شهر لطمه نزند، بلکه در درون بافت قانونی شهر ادغام گردیده و بعدها با اجرای طرح 
 ار شهر ایجاد شود.یکپارچگی نسبتاً مطلوبی در ساخت

طرح میدان مرکزی خود یک استثنا در شهرسازی معاصر ایران بوده، که برخالف سایر شهرها، از    سازییادهاگرچه شهر همدان با پ
این شهر نشان داد که آموزه بر ساختار  این طرح طی حدود صدسال  اثرات  اما  تبعیت نکرده است.   یهاالگوی دو خیابان متقاطع 

شعاعی این شهر نشان داد، حتی باوجود  -از آن در جهت بهبود ساختار یکپارچه شهری دریافت نمود. طرح رینگی  نتوایزیادی م
محدود و  ناهمگون  توپوگرافی  م  هاییتسا  هاییتشرایط  شهر،  یک  دل  در  گسترش    توانی تاریخی  که  نمود  فراهم  را  بستری 

 آینده همچنان فرآیندی متقارن در پیش بگیرد.  یها کالبدی شهر در دهه
هرچند انجام اصالحات ساختاری در بسیاری از شهرهای مهم ایران که به لحاظ جمعیتی در وضعیتی مشابه همدان هستند، امروزه 

در تدوین    الگویی برای بسیاری از شهرهای کوچک و شهرهای جدید باشد که  تواندی بسیار دشوار است. اما تجربه شهر همدان م
برای گسترش کالبدی به اصالح ساختار بافت مرکزی خود نیز توجه نمایند تا در ادوار مختلف   یزی رزمان با برنامه خود هم  یهاطرح

 پراکندگی و ناهماهنگ را به وجود نیاورند.  ییهانشده و بافت  یختگیگسکلیت این شهرها دچار ازهم
از رخدادها در حوزه بسیاری  اگرچه  پ  همچنین  قابل  ایجاد سکونتگاه   بینییش شهرسازی  مانند  اطراف یک    یهانیستند،  خودرو در 

یا طرح  اقدامات    یهاشهر  چنانچه  اما  مردم جهت سکونت،  مختلف  اقشار  به  زمین  واگذاری  دقیق جهت  مطالعاتی  پشتوانه  بدون 
م  باشد،  داشته  ایجاد وحدت در ساختار یک شهر وجود  بازهبسیا  توان یبنیادینی در جهت  را در  از کنترل  از عوامل خارج   یهاری 

آن مرکزی  بخش  به  توجه  شهرها  کالبدی  ساختار  مدیریت  برای  لذا  نمود.  همسو  شهر  کلی  ساختار  با  مختلف  تهیه زمانی  و  ها 
 . استعملیاتی جهت ساماندهی منطقی بافت شهرها از درون امری ضروری  یهاطرح
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