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  چكيده
طراحي شهري در صدد ارتقاء كيفيت محيطي در راستاي بهبود كيفيت سطح زندگي مردم است. بنابراين ارتقاء كيفيت در 

حمل و نقل شهري نيز به   مرتبط با دانش طراحي شهري در دستور كار متخصصان اين عرصه قرار دارد.همه حيطه هاي 
 حملدليل سطح پوشش باالي آن در محدوده شهري نيز از اهميت ويژه اي در فرآيند تخصص طراحان شهري داراست. 

شهر،  يك درمحدوده مختلف هاي كاربري بين دسترسي هدف با كه است ونقل حمل سامانه از بخشي شهري درون نقل و
 يك عنوان به شهري نقل و حمل .دارد عهده بر يافته انطباق فضاهاي را بين و كاال انسان و جابجايي و مرور عبور كار

هدف اصلي پژوهش حاضر  .كندمي كمك مردم نيازهاي در رفع ديگر هايكاربري تمامي به اهميت با بسيار كاربري
نقل درون محالت سنتي در جهت كاربست راهبردهاي موثر و سازگار مي باشد. روش تحقيق به كار بررسي كيفيت حمل 
تفسيري است كه ابتدا با بررسي منابع معتبر پيرامون موضوع اصلي پژوهش درصدد دستيابي به  - گرفته شده تحليلي

پيرامون وضعيت پيكره بندي نمونه  چارچوبي هدفمند بوده و در گام بعد با استفاده از تكنيك نحو فضا سعي در بحث
دهد ساختار اصلي محالت سنتي به موردي به جهت حصول به سياست هاي روشن و موثر دارد. نتايج تحقيق نشان مي
كالبدي مطلوبي است كه با توجه به  -دليل انطباق با فضاهاي مختلف و متنوع داراي پيوستگي فضايي و اتصاالت عملكردي

   (آرامسازي ترافيك) مي توان جريان پويا و سرزنده اي را به آن تزريق نمود. رياقدامات طراحي شه
  

 طراحي شهري، حمل و نقل، آرامسازي ترافيك، محالت سنتي، نحو فضا دي:يهاي كلواژه

 

 مقدمه -1

از ديرباز حمل و نقل اهميت بسياري در برقراري ارتباط،      
شكل گيري فرم شهر و حركت و تبادل در شهرها داشته است. 

اند بعضي از شهرها به واسطه سيستم حمل و نقل شكل گرفته
   سوريا اي ماتا اشاره نمودتوان به نظريه شهر خطي كه مي

اساساً  ).1389؛ پاكزاد، 1378اوستروفسكي،  ،1375شواي، (
حمل و نقل همانند سيستم تنفسي بسيار حياتي و مهم است و 

هاي رشد و ترقي شهرها را هرچه بهتر و سريع تر فراهم جنبه
هاي حمل و نقل به سيستم .(Clark, 1958: 237) آوردمي
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فه شهرهاي مختلف جهان كمك بسياري رشد و گسترش بي وق
كردند. به نوعي كه عده اي اصلي ترين موج ترقي و پيشرفت را 

هاي حمل و نقل و خطوط وابسته به آن درون شهرها شبكه
كنند. حمل و نقل همواره يكي از مهمترين عوامل تلقي مي

تاثيرگذار بر ساختار شهرها بوده است. اما به ويژه يك سده 
رش انواع وسايل نقليه موتوري و تغييرات فزاينده اخير با گست

ترين مشكالت شهرنشيني بدل گرديده جمعيتي به يكي از اصلي
). يك سيستم 3: 1388كاشاني جو و مفيدي شميراني، ( است

حمل و نقل، امكانات توسعه اي را فراهم مي كند كه به سهم 
 و به پيشرفت يك منطقهخود باعث ايجاد تقاضاي سفر شده 

به  45: 1390(عباس زادگان و رضازاده و محمدي،  مي انجامد
). لذا پيشرفت يك منطقه رفته 1381نقل از رضازاده و رادمند، 

رفته به جذب ساكنين جديد و افزايش جمعيت در محدوده مد 
نظر منجر شده و مشكالت متعددي از جمله مشكالت ترافيكي 

محالت سنتي به  و حمل و نقلي را ايجاد مي كند. براين اساس
دليل قدمت زياد و نزديكي آن ها به مراكز شهري بيشترين تاثير 
را متقبل شده اند. روزانه وسايل نقليه مختلفي به دليل كشش 
فعاليتي كه در مركز شهر وجود دارد، وارد محالت شده و 
وسايل نقليه خود را در نزديك ترين محل به مقصد خود پارك 

زه با پديده اي كه محالت تاريخي و مي كنند. بنابراين امرو
واجد ارزش را به پاركينگ وسايل نقليه غير محلي تبديل كرده 

  از طرفي معضل ديگري كه در اين  است روبرو هستيم.
، وجود ترافيكي عبوري اي است احساس مي شودها محدوده

كه به دليل واقع شدن اين محالت ميان مركز شهر و بافت 
از سوي ديگر  بااليي را متحمل مي شوند.بار ترافيكي ، مياني

شبكه ارتباطي شهرهاي كشور ما اكثراً شبكه ايست شطرنجي كه 
در آن اصول شهرسازي و مهندسي ترافيك، رعايت نگرديده 

معابر فرعي يك محدوده مسكوني عموماً بدون رعايت  است.
سلسله مراتب مسقيماً به خيابان هاي اصلي متصل است و 

غير ساكن محدوده مسكوني به صورت ترافيك ترافيك افراد 

عبوري در آن ها جريان دارد. در بعضي از اين معابر فرعي 
هاي مسكوني، ساكنين به خاطر آرامش و آسايش و نيز محدوده

مقابله با ورود وسائط نقليه افراد غير ساكن و همچنين 
ها، خود به چاره جويي پرداخته، موانعي جلوگيري از سرعت آن

هاي متعدد و بلند كه تز نظر اصول فني مردود ورت پخيبه ص
نمايند. اين تمهيد عالوه بر شوند، در آن ها ايجاد ميشناخته مي

عمده اي به وسائط خسارات  ثزشت نمودن سيماي معابر، باع
كنند شده نقليه اي كه حتي با سرعت هاي كم در آن حركت مي

(قريب،  مي آورندو مخاطراتي را براي سرنشينان آن به وجود 
ي شهري به عنوان علمي كه به كيفيت ها انديشه طراح ).1388

مي كند، دغدغه اي جز كيفيت بخشي به محدوده هاي شهري 
گيري از اقدامات طراحي شهري ندارد. اين پژوهش با بهره
اي است كه توسط هاي از دست رفتهدرصدد بازگرداندن كيفيت

و تبيين و تشريح  ريزي حمل و نقل محليعدم برنامه
هاي مسكوني ايجاد شده هاي ترافيكي در محدودهمحدوديت

است. براين اساس سواالتي كه پژوهش حاضر را به خود 
  متوجه مي سازند عبارتند از:

كانون توجه اقدامات طراحي شهري در محالت به ويژه  -
 تاريخي چيست؟ -محالت سنتي

ترافيكي در نقش طراحي شهري در متعادل سازي مشكالت  -
 محدوده هاي مسكوني چيست؟

  

 طراحي شهري - 2

در آمريكاي  1950در اواخر دهه  "طراحي شهري"واژه    
تري ولي تقريباً شمالي ساخته و جايگزين اصطالح باريك بينانه

گرديد. طراحي مراكز شهري  "طراحي مراكز شهري"از مد افتاده
و طراحي  كه مشخصه آن جنبش شهر زيبا بود بيشتر به جايابي

ها و هاي شهري عمده، تاالرهاي شهر، اپراها، موزهساختمان
طراحي شهري كه در  رابطه آن ها با فضاهاي باز مي پرداخت.

و فضاي مابين  هاي ساختمانيبه نحوه توزيع تودهابتدا 
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پرداخت، تبديل به ها، بيشتر از نظر زيبايي شناسي ميساختمان
از نظر كالبدي و هم  هم - توجه به كيفيت قلمرو عمومي

و نيز ايجاد مكان هايي بري در درجه اول  -اجتماعي فرهنگي
: 1391، و همكاران (كرمونا مندي و استفاده مردم شده استبهره

در دوران متاخر به طور نسبي به طراحي شهري به عنوان  ).4
امري پيچيده توجه بيشتري شده است. در اين زمينه جان لنگ 

كند: (طراحي شهري هنر طراحي شهري را چنين تعريف مي
بايست به طور همزمان در صدد پيچيده اي است چرا كه مي

اي از اهداف باشد. طراحي شهري به عنوان حصول مجموعه
  نر ايجاد ارتباط مابين عناصر مجموعه، دغدغه خاطر ه

  ).44: 1378گلكار، ( هاي متعدد و مختلفي استحرفه

  
  خصوصيات عمده طراحي شهري -2-1
طراحي شهري فعاليتي است آگاهانه براي ارتقاي كيفي   

شهرهاي ما كه چيزي بيش از صحنه آرايي و تزيين صرف 
به ارزش، امكانات و  است. وظيفه طراحي شهري جسميت دادن

). بر اين اساس 13: 1391پانيان، ليا( هاي جامعه استمحدوديت
  خصوصيات عمده طراحي شهري عبارتند از:

چه هنگامي كه در بخش  حوزه فعاليت طراحي شهري، -
باشد و چه هنگامي كه توسط بخش خصوصي  عمومي(دولت)

 صورت گيرد، فضاي عمومي شهر است.

هاي طراحي شهري كه اغلب چارچوب زماني فعاليت  -
محصولي ناتمام و محدود دارد در مقايسه با معماري كه 

 محصولي تمام شده و كامل دارد، بلند مدت تر است.

كه اغلب نتايج و آثار طراحي شهري در مقايسه با معماري  -
قطعي، تمام شده و كامل است، نسبي بوده ولي در مقايسه با 

 تر است.ريزي شهري كامل تر و مشخصبرنامه

هاي فضايي و هم طراحي شهري در عين حال هم جنبه -
 جنبه هاي كالبدي شهر را مرد توجه قرار مي دهد.

خالف آموزش معماري، طراحي شهري به فرآيند و برنامه بر -
 كار توجه دارد تا به محصول و نتيجه.

شده است. قلمرو طراحي شهري، عرصه عمومي شهر تعريف -
ري با فرم كالبدي عرصه عمومي سر و به اين اعتبار طراحي شه

 كار دارد.

طراحي شهري بيش از آنكه با عناصر سيستم كالبدي شهر  -
سر و كار داشته باشد، به كيفيت رابطه بين آن عناصر توجه 

 دارد.

تواند در پنج مقياس منطقه طراحي شهري مياز نظر مقياس،  -
د هاي بزرگ و كوچك كاربرشهر، بخشي از شهر، پروژه شهري،

داشته باشد. ليكن مكانيزم طراحي، ابزار، زمان و نحوه اجراي 
 هاي مختلف، متفاوت است.طرح ها در مقياس

هدف كلي طراحي شهري، نظام دهي ظاهري و واقعي به  -
 ).29: 1382(بحريني،  محيط زيست انسان است

ريزي و هاي اخير، يكي از بزرگترين اهداف برنامهدر سال   
ويژه در مراكز شهري، كاهش اتكاي به طراحي شهري، به 

 اتومبيل به منظور ايجاد پايداري و سرزندگي در شهرهاست
(Newman & Keneworthy, 2006).  بنابراين يكي از

راهكارهاي مناسب در بهبود وضعيت حمل و نقل محدوده هاي 
آرامسازي ترافيك و بهسازي محيط هاي مسكوني مسكوني 

تواند شرايطي را مهيا ستا مياست. طراحي شهري در اين را
هاي مسكوني به استانداردهاي خود هرچه سازد تا محدوده

  بيشتر نزديك شوند.
  

 در محالت سنتي آرامسازي ترافيك- 3

 جديدي تفكر است ممكن ترافيك گرچه سازيآرام واژه   

 است و گرفتهقرار  توجه مورد بيشتر اخير درسالهاي اما نباشد،
 شده تر كاربردي جهان، مختلف نقاط در آن به مربوط اقدامات

 در و هاجاده هايقسمت درتمامي ترافيك سازي آرام .است
 توجه مورد مسكوني و تجاري مناطق مانند مختلف مناطق

 به سرعت محدوديت به مربوط قوانين وضع درواقع، .است
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)151: 1388ب، 
د، سرعت مهمترين
ك يكي از اقدامات
صرف هزينه اي نه
سايل نقليه شده و

آنان تا ناشي از
). بر اس1391هاء، 

روش .1نمودار

روش

روش

سا آرام نوعي قي،
ترافيك، سازي

منجر كه طرحي .ت
آرام سازي پس ت؛
شو مي گرفته نظر
(مهي دارد بستگي ه

هاي ناشي ازيان
وصدا، دود، مخاط
ال خود در مي آو
رها محسوب مي
عنوان (آرامسازي
ب ها را به حد
ط مسكوني به م
يل نقليه غريبه از
ه ساكنين محدوده
كوني است (قريب
نح ترافيكي شديد

د. آرامسازي ترافيك
د كه مي تواند با ص
 توجه سرعت وس
دفات و تلفات

رد(رحيمي و ميربه

طريق
آرام
است
نيست

ن در
نقليه
زي   

سرو
اشغا
شهر
به ع

آسيب
محيط
وساي
نقليه
مسك
سوان
باشد
شود
قابل
تصاد
گذار



 

 عنوان بستر

 جايي تا شود

 فرض امرئي

 در است شي
 چگونه ايي،

 نحو نگرش 

 كالبدي هاي 

  هت اهميت 
 كريدور هاي 
قرار گرفته و 
  ن مي باشد. 

   نقطه يك كه
 صورت به و 

Ci=k 

 مورد نقطه به

  
 ان)

 سابقه شهر 
و ميدان اصلي 
در منطقه دو 

ع به گيرد، معموال
ش مي گرفته نظر در
نا به صورت و شده
تالش فضا ). نحو13
فضا بندي پيكره ت
در .كند مي بيان 
ويژگي بررسي به

به جه كه شود
يت پيوستگي در

پژوهش مد نظر ق
قاجاني بيگ همدا

ك شودمي تعريف
كند مي برقرار اط

                      
به مستقيم طور به ه

( ماخذ: نويسندگا
  ش

الت قديمي و با
كي به مركز شهر و
ست. اين محله
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گمي شكل صادي
د فرهنگي و ماعي

نش گرفته نظر در ب
389انچيان و بل،

وضعيت كه ضوع
را يا فرهنگي عي
ب شاخص چهار ز
شمي پرداخته نه

الت سنتي و اهمي
ص اتصال در اين پ
ر محدوده محله آق

ت نقاطي تعداد ان
ارتبا ديگر نقاط با 

  شود: يف مي

                    
كه است نقاطي اد

  شد.

تحقيق. فرآيند 2ر 
ه قلمرو پژوهش
ني بيگ از محال
 كه به دليل نزديك
خوبي برخوردار ا
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اقتص و فرهنگي
اجتم هاي فعاليت

اغلب آن فرم كه
(ريسما مي شود

موض اين با رابطه
اجتما معني يك
ا استفاده با فضا،

نمون اجتماعي‐
تقاطع هاي محال
ارتباطي شاخص
مالك ارزيابي در

عنو به اتصال:
مستقيم طور به

) تعري1( معادله

                )1(  
تعد  Kكه در آن

باشمتصل مي نظر

نمودار
محدوده -3-2

محله آقاجا     
همدان مي باشد
شهر از رونق خ

 حمل و نقل، شم

د ناپذير
  فراواني

عه پايدار
شهرهاي
(Banis

 و نقش
مسكوني
ق به كار
عه منابع
ت حمل
ز تكنيك
 يكديگر
ن در نظر
پ پارامتر
 همدان

شناسايي

 بيل شد،

 گسترده

 و ها ن
 اين ي

 فضا، ب

 كرده ث

 چاپ ج

 جتماعي

 و ماري
 فضا كه

 فرهنگي

 جتماعي،

         

 پژوهشنامه

نرژي هاي تجديد
ي از آن كمك
ي ترافيك به توسع
مطلوبي را براي ش
ster, Wasto 

ت حمل و نقل
محدوده هاي مدر

ساس روش تحقيق
كه مبتني بر مطالع
آرامسازي و كيفيت
ديگر با استفاده از
ي شهري در كنار
ه جايي شهروندان
م افزار دپس مپ
ه آقاجاني بيگ ه
ي مطلوب محلي ش

ش چاپ فضا اعي
UCLگ ) تحقيقات

ساختمان كاركرد و
كليدي خروجي .د

كتاب در هيلير .ت
بحث فضايي بندي

كمبريج دانشگاه ط
اج منطق كتاب در
معم در بندي كره
كاست باور اين بر

ف و اجتماعي هاي
اجت فرآيندهاي الل

 كاهش مصرف ا
هاي ناشي آلودگي

اهداف آرام سازي
 است و شرايط م

 &ساختد 

 

رامون مسئله كيفيت
تقاء وضعيت آن د
ي است. براين اسا

تفسيري است ك 
 طراحي شهري، آ
ست و از سوي د

ندي فضاهايكره ب
 فعاليت ها و جابه
 با استفاده از نرم
در محدوده محله
طق نيازمند طراحي

  مان فضا
اجتما منطق كتاب 
Lلندن ( دانشگاه ر

و فرم در فضا گونه
اندانجام داده شود،
است فضايي بندي ه

بن پيكره درباره يل
توسط 1966سال 
د كه فضا و جامعه

پيك تئوري بيان ف
نظريه اين .است 
رخداد چگونگي ر
خال در نيز خود ضا

سازي ترافيك در
آ همچنين كاهش
كند. براين اساس ا
ري بسيار نزديك

ه فراهم خواهد
Wood,199.  

روش تحقيق
ژوهش حاضر پير
حي شهري در ارتق
ويژه محالت سنتي
-ته شده تحليلي

ز و معتبر پيرامون
قل درون محلي اس
مان فضا، نحوه پيك
ثير آن ها بر روي
ته شده است. لذا
ال و پيوستگي د
سي گرديد و مناطق

  

تكنيك چيدم -1
ككه 1984 سال ز
در همكارانش و ر
چگ اينكه باب در
شو مي نمايان رها

پيكره مفهوم يقات
تفصي به است، ين

س در كتاب ت. اين
ج تئوري بر پايه و
هدف ارائه شد، با 

شده نوشته رسازي
در اوليه و اصلي ته
فض كه جا از آن ت.

آرامس
و ه
كمي
شهر
آينده
97)

ر-3
پژ   

طراح
به و
گرفت
بروز
و نق
چيد
و تاث
گرفت
اتصا
بررس
شد.

  
3-1

از    
هيلير
د اي

شهر
تحقي
ماشي
است
شد
فضا
شهر
هسته
است



 

كه به قوانين 
اري مي كند. 
احي و برنامه 
 نيز مي تواند 

با اهدافي دانه 
 هاي خالق 
اهاي نيازمند 
 حمل و نقل 
ه باشد. مولفه 
 پيكره بندي 
  ي محسوب 
 يكپارچگي و 
صال در محله 
رين نقاط در 
لفه اتصال در 
 ت آمده است

 
  شهر همدان

قرمز كه نشان 
نگي آبي كه 
ر است. براين 
 اتصال كمي 
خطي حركت 

0
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الگوهاي پنهان ك
 است كمك بسيا
ي مورد هدف طرا
هاي آتي در شهر

هاي هوشمندراحي
مگاني، محدوده
اعي و حتي فضا

هايترين پتانسيل
صر به فردي داشته

ر تحليلها دص
ي و شهرسازي

طه مستقيمي با  
. مقدار مولفه اتص

و در كمتر 2842 
كه ميانگين مو ت
به دست 64/677 

حله آقاجاني بيگ ش

د از طيف رنگ قر
ست به طيف رن
ان مي دهد متغير
ت اهللا مدني ميزان
ه خسمت مركز محل
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يي به شناخت ا
 فرم فضايي نهفته
ضايي محدوده هاي
ر تصميم گيري ه
ي كند. لذا در طر
دهي فضاهاي هم

مانند اجتماي بي
ت بهره بردن از بهت
واند كارايي  منحص
 مهمترين شاخص
فضاهاي معماري
ي كه ميزان آن رابط

دهد به دست مي
ر بيشترين نقاط

د. الزم به ذكر است
حله آقاجاني بيگ

 ). 2ر

مولفه اتصال در مح

صال در گراف ديد
 ميزان اتصال اس
را براي اتصال نشا
محله از بلوار آيت
مقدار آن اگر به س
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  هايافته- 4
چيدمان فضاي   

انتزاعي در يك
درك اهميت فض
ريزي شهري در
نقش موثري بازي
داز قبيل سامان
هايشهري، مكان

طراحي به جهت
محلي نيز مي تو
اتصال يكي از
فضايي در ف

شود. به نوعيمي
هم پيوندي نيز

آقاجاني بيگ در
مي باشد 2محله 

كل محدوده مح
، تصوير2(نمودار

. مقدار م3نمودار 

مقدار مولفه اتص
دهنده بيشترين
كمترين ميزان ر
اساس ورودي م
دارد كه كم كم م

اتصال

 حمل و نقل، شم

 كه در
امامزاده 
مي توان
 عناصر
در قديم

13.(  
نار نفوذ
رزشمند،
له از دو
 يكديگر
 معروف
مي كرده
رپوشيده
 آقاجاني
حي بوده
 بيگ بر

نفر  442
نفر  240

ذ: زلفي

  خانوار
1229  

  
بان
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 پژوهشنامه

واقع شده است
و ر پل يخچال

اصر مركز محله م
 عنوان نشانه و
چنين حمامي كه د

392ي و درخشان،
 است كه در كن
و بيش عناصر ار
ت. مركز اين محل
 رديف مغازه با
چهار راه راضي

بي از آن عبور مي
ري به صورت سر

رسد. محلهل مي
 محله امامزاده يح

محله آقاجاني .
27شهر همدان 

3باشد. كه وار مي
 ه اند.

(ماخذ همدان بيگ

خ  مرد  زن
240 2024 9

اثر خيابالت كه بر
92م پور و خطيبي،

هكتار و 31عت 
ها و سروت قمي

از عنا.  قرار دارد
 آقاجاني بيگ به
 كاربري ها و همچ

سعيدي، شيري( رد
از جمله محالتي
 و تغييرات كم و

 را حفظ كرده است
افته كه با چند

الي به نام چي شم
ك رشته باريك آ
ضر توسط شهردار
له به زمان مغول
ي ارتباط قوي با

).1392 خطيبي،
1390دي سال
خانو 1229 كل از

 مردها تشكيل داده

آقاجاني بمحله  ي

ز  جمعيت
4427  3

 پيوند قوي بين محال
، جاسم1348ردالن،

ر همدان با وسع
ورت محالت تو
ي و محله خاتون
سقاخانه، مسجد
ت بخش و ديگر
ود داشته اشاره كر
ه آقاجاني بيگ ا
ك هاي معماري
ت محله اي خود
ي باز تشكيل يا
وط هستند. فضاي
 و در گذشته يك
ت كه در حال حاض
مده و قدمت محل
گ در گذشته داراي

و(جاسم پور  ت
بندس آمار بلوك

دارد كه متشك عيت
نفر را 2024ن و

يتيآمار جمع .1ول
1395 :196(  

  نام محله
  آقاجاني بيگ

گسسته شدن  .1ل
ارهمدان ( 1320ي

شهر
مجاو
يحيي
به س
هويت
وجو
محله
سبك
هويت
فضا
مربو
بوده
است
درآم
بيگ
است
اساس
جمع
را زن

  
جدو
گل،

  

شكل
كشي

  
  
  



 

  
  دان

 
 .شهر همدان

 به تبع از آن 
ت. استخوان 

بلوار آيت ن (
كز اصلي شهر 
 مولفه اتصال 
الترين ميزان 
 آقاجاني بيگ 
هت كاربست 
كه با توجه به 
ك توسعه اي 
ي در تحريك 
ف محله توجه 

اني بيگ شهر همد

حله آقاجاني بيگ ش

دين و چند فضا
وبي برخوردار است
ز ورودي اصلي آن
ر اصلي را به مرك

از حيث كندمي
با 3 ساس نمودار

 شده مركز محله
هترين شرايط جه
وده فراهم است ك

وان تحريكمي ت
حي كرد. از طرفي
جنبه هاي مختلف

139

شاخص محله آقاجا

مولفه اتصال در مح

سبب تالقي با چند
 اتصال نسبتاً خو
له آقاجاني بيگ از
ري كه اين ساختا
ر همدان) ختم م

لذا بر اس ي دارد.
 محدوده تخريب

 بر اين اساس به
سعه در اين محدو

مناسب ممهم و 
ين محدوده طراح
ست به همه هاي
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نقاط شا .3شكل

مقدار م .4نمودار 
 

اين تقاطع به س 
وضعيت مولفه
بندي اصلي محل
اهللا مدني) تا گذ

ميدان امام شهر(
وضعيت مطلوبي
مولفه اتصال به
اختصاص دارد.
محرك هاي توس
شاخص هاي م
هدفمند را در اي
توسعه  مي بايس

  كرد. 
  
  

 حمل و نقل، شم

ب ارتباط
ر شمال
ضايي از
ني بيگ

 

ب شده
 محدوده
ت شرايط
 ت. هرچه
ي تر و
 پيوندي
تصاالت
تلف در
    مستقيمي
 مناسب
 و ايجاد
 طراحي
 با خود
 محدوده

.  

 پژوهشنامه

 تري را به سبب
چهار راه راضي د
ات گسترده تر فض
مركز محله آقاجان

 تصال در محله

ر محدوده تخريب
به نحوي كه اين م
ي متنوع و متفاوت
جاني بيگ داراست
د، اتصاالت قوي
خود نشان از هم
اته دارد. بنابراين

ط فضاهاي مخت
لفه اتصال رابطه مس
صال و هم پيوندي
د حضور مردم و

و پايدار هستند.
ي قابل توجهي را

ديگر بعد از م هم
طع سر گذر است

و اتصاالت قوي
دهد. چگر نشان مي

ز به جهت ارتباطا
 تري نسبت به م

گراف ديد مولفه ات
 

ولفه اتصال را د
ي شاهد هستيم، به
 ارتباط با فضاهاي
ر نقاط محله آقاجا
شتري داشته باشد
ز دارد كه اين خ
االي آن محدوده
يانگر ميزان ارتبا

ي مولياشد. از سو
هايي با اتصحدوده

ماعي فضا، مستعد
زمان دار و تعدد،
تواند پوياييها مي

ن اساس نقطه مه
هار راه راضي تقاط

كند وم، تغيير مي
تر با فضاهاي ديگ
ي مركز محله نيز
ن اتصالت قوي

 وردار است. 

گ .2 شكل

بيشترين مقدار مو
ل چهار راه راضي
سبب وسعت زياد،
ي به نسبت ساير

تباط بيش فضا ار
حكم تري را نيز
سب، مطلوب و با

ساختاري بي - يي
دوده مد نظر مي با

محر را اشاره دارد. 
ساس منطق اجتم
الت اجتماعي مت
شمندانه اين فضاه
همراه بياورد. براين
يب شده باالي چه

كنيم
بيشتر
شرقي
ميزان
برخو

اما ب
شما
به س

بهتري
يك

مستح
مناس
فضا
محد
شهر
بر اس
تعامال
هوش
به ه
تخر



 

 رافيك عبوري

 

طوح خيابان، 
 ن شهري

 
 سبز

 
 سايل نقليه

 

  
  

 نويسنده دوم 
 ينقش طراح 

 حرك توسعه

  "شهر همدان

 همدان انجام 
ايت دانشگاه 

ي جلوگيري از تر

 تقسيم بندي سط
ت مربوط به مبلمان

و سطوح فضاي س

 كاهش سرعت وس

 طع ها

 كارشناسي ارشد
"ل تحت عنوان 

مح كرديبا رو يت
و آقاجاني بيگ ش ا

سيناشگاه بوعلي 
ويش را از حما

  د.مي داري
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معابر بن بست براي

م دادن به فضاها،
 درختان و جزئيات

ن توسط درختان و

ك ر خيابان به سب

كردن محوطه تقاط

 ي
گرفته از پايان نامه
نمايي نويسنده اول

محالت سنت ينير
كلپا ت حاجي،حال

ر و معماري دانش
 مراتب تقدير خو
ن پژوهش اعالم م
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سيستمي با م -

  
شكل و فرم -

انتخاب مصالح،

آرايش خيابان -

تغيير مسير د -

سنگ فرش ك -

سپاسگزاري- 7
مقاله حاضر برگ 

است كه به راهن
در بازآفر يشهر

مح ينمونه مورد
در دانشكده هنر

پذيرفته است.
بوعلي سينا از اين

 

 حمل و نقل، شم

ست كه
هاي ليت

ي، اداري
شهري به
د ارتقاء
ت سنتي
ظ حمل
 حمل و
ضا ميزان
 از پيش
ه سبب
 موثر و
 و مرور
ب كاهش
و كاهش
ت باالي
ي شهر،
ست. از

هاي فيت
محله نيز
 ي شهري
 فضايي

  شود مي

 وسايل
ي محله
ت تعامال

ي بيگ و
  هر ختم

 پژوهشنامه

شهري به نحوي ا
ت، زيرا كليه فعال
بازرگاني، فرهنگي

راحي شطهر دارد.
كند همواره درصد
 آل است. محالت

ها از لحاظزي شهر
د. تحليل كيفيت

نكيك چيدمان فض
طي محله را بيش
 آقاجاني بيگ به

تواند نقشيت مي
بگيرد. لذا عبور

بندي محله سببن
باطات ساكنين و

ست. به دليل اهميت
ت محدوده مركزي

بديهي اسكنندگان
وه بر اين كه كيف
مني را در سطح م
د اقدامات طراحي
وستگي و اتصال
ميدان امام منتج
ت عبور و مرور
 محدوده مسكوني
 ساكنان، سطح ت

  رتقا دهد.

وده محله آقاجاني
 هسته اصلي شه

 

باطي در طراحي ش
ك از يكديگر دانست
 از فعاليت هاي ب
شبكه ارتباطي شه
 ها انديشه مي كن
دن به حالت ايده
ي به محدوده مركز

اي هستندت عديده
گيري از تن با بهره

 كريدورهاي ارتباط
ختار اصلي محله

داراستطلوبي كه
 محله به خود ب
 متعدد در استخوان

آن تنزل ارتب تبع 
 اجتماعي شده است
جاني بيگ به سمت
ز سوي استفاده ك
 وسايل نقليه عالو
ي دهد امنيت و ايم
د. به نظر مي رسد
رافيك به دليل پيو
ي محله كه به م
اهش دادن سرعت

ل نقليه به وساي
 امنيت در بين

حله آقاجاني بيگ ا

ي ترافيك در محدو
لي محله كه به

 ائه مي گردد.

نتيجه گيري
اهميت شبكه ارتب
 توان آن را منفك
نان يك شهر اعم

 بستگي كامل به ش
ت آنكه به كيفيت
ع موجود و رسيد
ب به دليل نزديكي
ل دچار مشكالت
 محالت مسكوني
شمندي و اهميت
ن مي دهد. ساخ
ستگي و اتصال مط
گ تر در عرصه
يل نقليه شخصي
ت محيطي و به

هايالت و كنش
قاجر اصلي محله آ
ازاب اين مسير 
ي عبور و مرور

ماعي را كاهش مي
كندشكل روبرو مي

قبيل آرامسازي تر
سب كريدور اصلي
واند عالوه بر كا
ه، كاهش تعداد

زايش ايمني و ا
ماعي را نيز در مح

  شنهاداتيپ
ه جهت آرامسازي
ويژه ساختار اصل
شود پيشنهاداتي ارا

ن-5
    
نمي
اكنس

و ...
جهت
وضع
اغلب
ونقل
نقل
ارزش
نشان
پيوس

پررنگ
وساي

كيفيت
تعامال
مسير
انتخا
طرفي
اجتم
شبا م
ز قبا

مناس
تومي

نقليه
افزو

اجتم
  
پ-6
به   

به و
شمي
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  مراجع- 8
تهيه طرح جامع دانشگاه بوعلي سينا،  ")، 1348اردالن، ن.، (-

  ، مشاور كندليس." همدان
  
شهرسازي معاصر، از نخستين " )،1378اوستروفسكي، و. (-

؛ ترجمه: الدن اعتضادي، مركز نشر "ا تا منشور آتنهسرچشمه
  دانشگاه، تهران.

 
، انتشارات "فرآيند طراحي شهري" )،1382بحريني، س. ح.، (-

  دانشگاه تهران، چاپ دوم.
 
سير انديشه ها در شهرسازي: از آرمان " )،1389پاكزاد، ج.، (-

  انتشارات آرمان شهر، تهران، چاپ اول. "تا واقعيت
 
در  يشهر يطراح" ،)1392( .،ر. م ،يبيو خط .پور، كجاسم -

فضا در  يكالبد يها يژگيو ريتاث ي: بررسداريبستر توسعه پا
: يدر مراكز محالت، نمونه مورد يريحضورپذ تيفيارتقاء ك

 ،يمعمار يمل شيهما ني، اول"شهر همدان گيب يمحله آقاجان
  همدان. دار،يپا ستيز طيو مح يمرمت، شهرساز

 
خاكساري رفسنجاني، ع. و قزلجه،ع. و جمشيدي، ج.، -
 يجهت اقدامات آرامساز يمعابر شهر يبندتياولو")، 1393(

  ، 27نشريه راهور، شماره  "يمسكون محالت كيتراف
 .17-1ص. 

 هدف بايي ارائه الگو "،)1391( ،رحيمي، ك. و مير بهاء، ب.
سازي  آرام انجام اقدامات معابر شهري جهت بنديتياولو
المللي مهندسي ترافيك و يازدهمين كنفرانس بين ،"كيتراف

 حمل و نقل، تهران.

نقش مترو در توسعه ي " ،)1384( ،و رادمند، م. .رضازاده، ر-
  .51-42 ص. :14و  13، جستارهاي شهرسازي، شماره"شهري

 
روش  يشناخت كاربرد " ،)1389( ،.و بل، س .ا ان،يسمانچير-
، فصلنامه "شهرها ييفضا يبندكرهيفضا در درك پ دمانيچ

  .49-56ص. : 43شماره  ،يو شهرساز يمعمار با،يز يهنرها
  

نقش طراحي شهري در بازآفريني " ،)1395( ،زلفي گل، س.-
محالت سنتي با رويكرد محرك توسعه نمونه موردي: محالت 

، پايان نامه كارشناسي "حاجي، كلپا و آقاجاني بيگ شهر همدان
  ارشد طراحي شهري، دانشگاه بوعلي سينا، همدان.

 
 يبررس" ،)1392( ،.و درخشان، ر .ا ،يريو ش .م ،يديسع-

 داريمحله پا كيبه  يابيبه منظور دست يداريپا يشاخص ها
 شي، هما"شهر همدان گيب ي: محله آقاجانينمونه مورد

  بوكان. ،يو توسعه شهر داريپا يمعمار
  
 ترافيك سازي آرام" ،)1388( ،ن.سجاديان، م. و سجاديان، -

 مشاركت، ITSشهرسازي،  روشهاي :مسكوني محالت

اولين  ،"تهران) شهر بر تاكيد محله(با مديريت و شهروندان
  ، تهران.همايش شهروندي و مديريت محله اي حقوق و تكاليف

 
؛ "شهرسازي، تخيالت و واقعيات" ،)1375( ،شواي، ف.-

  حبيبي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.ترجمه: سيد محسن 
 
 ،)1390( ،عباس زادگان، م. و راضازاده، ر. و محمدي، م.-
 جايگاه همگاني و نقل و حمل بر مبتني توسعه مفهوم بررسي"

   :17، فصلنامه باغ نظر، شماره "آن در تهران شهري مترو
 .58-43 ص.

 ،"شبكه ارتباطي در طراحي شهري" ،)1387( ،قريب، ف.-
 انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ پنجم.

 سير" ،)1388كاشاني جو، خ. و مفيدي شميراني، س.م. (-

، نشريه "شهري درون نقل و حمل با مرتبط نظريههاي تحول
 .14-3ص.: 4هويت شهر، شماره 

هاي عمومي، فضاهاي شهري: ابعاد مكان"، )1391( ،كرمونا، م.-
ترجمه: قرائي، شكوهي، اهري و  ،"گوناگون طراحي شهري

 تهران. صالحي، انتشارات دانشگاه هنر،

، "كندوكاوي در تعريف طراحي شهري" ،)1387( ،گلكار، ك. -
انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري 

 ايران، تهران.
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، "تحليل فضاهاي معماري و شهري" ،)1391يالپانيان، ع. ( -
 ران، تهران.انتشارات خانه شهرسازان اي
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