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و مسکن  یرت آباداننام وزا ریی. قانون تغهستند یشهر تیریو مد یزیر  طرح مهم در برنامه دو «یلیطرح تفص»و « طرح جامع»     

 کرده است: فیگونه تعر نیرا ا «یلیطرح تفص»و  «طرح جامع»اصطالح  دوآن،  فیوظا نییو تع یبه وزارت مسکن و شهرساز

 ،یصنعت ،یمسکون یها مربوط به حوزه یمنطقه بندو  یاست که در آن نحوه استفاده از اراض یجامع، طرح بلندمدت طرح

ها  مربوط به آن یها تیو اولو یسازبه ،یمناطق نوساز یعموم التیو تسه زاتیتجه ،تأسیسات ،یکشاورز ،یادار ،یبازرگان

 هیته ،یعیو مناظر طب یخیتار یضوابط مربوط به حفظ بنا و نماها نیو همچن موارد هیشده و ضوابط و مقررات مربوط به کل نییتع

و  ارهایاست که بر اساس مع یعبارت از طرح ،یلیفصت طرح خواهد بود. دنظریو برحسب ضرورت، قابل تجد شود می میو تنظ

 نیزم قیو مساحت دق تیدر سطح محالت مختلف شهر و موقع یشهر یها نیطرح جامع شهر، نحوه استفاده از زم یضوابط کل

 یهرش یهادر واحد یو تراکم ساختمان تیتراکم جمع زانیشبکه عبور و مرور و م یلیو تفص قیها و وضع دق از آن کیهر  یبرا

در آن  یعوامل مختلف شهر هیکل تیو موقع یتوسعه و حل مشکالت شهر ،ینوساز، یسازمربوط به مناطق به یها تیو اولو

طرح الزم و ملزوم دو  نیا .شود می میو تنظ هیته یبر اساس مدارک ثبت تیها و مشخصات مربوط به مالک شود و نقشه یم نییتع

 با هم دارند. ییها تفاوت ،یینها جهیها و نت نقشه اسیمق ه،یته وهیکار، شاز نظر روش  حال یندرعاما  ؛گرندیکدی

و اهداف  ها بینی یشپ یآن، بر مبنا یها یازمندین تأمینجهات توسعه شهر و  نییبرنامه و تع نیتدو منظور به ،یطرح جامع شهر      

 صورت بهاست که  یا ع، طرح جامع، برنامهقوا در شود. یم هیته هیو بر اساس طرح جامع ناح ساله 10ک دوره یدر  یتوسعه شهر

 :1 اسمقی در معموالً کهطرح جامع  یها کند. در نقشه یم نییرا تع یتوسعه شهر یها استیس یکل یمش کند و خط یراهنما عمل م

 یاو فض یتبهداش ،یآموزش های یکاربرعمده )مثل  یشهر یها یکاربر عتوزی و استقرار محل ؛شود یم هیته 5000 :1و  10000

و  عالئمشهر، توسط  ندهیتوسعه آ ری( و مسیشنهادی)موجود و پ یشهر یها محدودهو  ها یمحرحدود  ،یتیجمع یها سبز(، تراکم

 شوند. ینشان داده م ها رنگ

 یشهر، ضوابط و مقررات کاربر یو اجتماع یاقتصاد ،ییایدرباره اوضاع جغراف یاطالعات یحاو زیطرح جامع ن گزارش      

 هیو توسط مهندسان مشاور ته یاست. طرح جامع به سفارش وزارت مسکن و شهرساز یرساختیز تأسیساتابر و شبکه مع ،یاراض

؛ داستپی آن عنوان از که چنان، یلیطرح تفص اما ؛است رانیا یو معمار یشهرساز یعال یآن با شورا یینها بیشود و تصو یم

متعاقب طرح جامع  ،یلیطرح تفص هیته مطالعات پرداخته است. یلصورت ک ها به شود که طرح جامع به آن یرا شامل م یاتجزئی

 ها آن یطراح نیو همچن یدر مناطق و محالت شهر قیو دق یمفصل و اقدامات جزئ یها برنامه میتنظ قت،یو در حق شود میانجام 

کند و  یمشخص م یگذر بندو  یتراکم ساختمان ،یرا به لحاظ کاربر نیقطعات زم یتمام فیتکل ن،یبر ا عالوه را به عهده دارد.

هر پنج ماده  ونیسیبه عهده کم یلیتفص یها طرح بیو تصو یبررس .ردیگ یقرار م یسند در دستور کار شهردار کیعنوان  به

 رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا ب،یتصو ییبا طرح جامع، مرجع نها یلیطرح تفص رتیاستان است و در صورت مغا

 خواهد بود.

 

 مقدمه 
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ریخی های تا طبیعت سبز و جاذبه ای، است. ظرفیت منطقه هزارساله سه یتمدن باپایتخت تاریخ و تمدن ایران و  عنوان بهدان هم      

برای توسعه هایی که  طرح است. های علمی ک از نظر فیزیکی و دارای پتانسیلشهرهای کوچ فراوانی دارد و یکی از کالن

منطقه استراتژیک و های کشور به چند  ود طرح آمایش سرزمین است که طبق آن مجموعه استانش ها در نظر گرفته می استان

های کلی شامل مباحث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معماری و شهرسازی جهت توسعه این مناطق  شود، سیاست عمده تقسیم می

ی اقتصادی، ذخایر معدنی و زیرزمینی و تاریخی ها های گسترش شهر اعم از زمینه شود و زمینه و سیمای گسترش شهر ترسیم می

و  صدر یعلهای طبیعی شهر همدان مانند غار  راستا، با توجه به جاذبه نیدر هم .شود می ینیب شیپو فرهنگی و غیره در آن 

تر،  وچکشهر توجه شده است. در مقیاس کنامه و بناهای تاریخی مانند تپه هگمتانه در راستای توسعه گردشگری، به این  گنج

طرح جامع و تفصیلی را  بایدطرح جامع و تفصیلی است که هر مجموعه شهری در راستای پیشبرد اهداف طرح آمایش سرزمین 

 تدوین و اجرا کند.ساله  30با افقی 

دو طرح جامع تاکنون در همدان تدوین و اجرا شده است و سومین طرح جامع نیز در حال تدوین است. اولین طرح جامع      

طرح  است که با توجه به مقیاس کوچک شهر همدان تدوین و اجرا شد. 50ن با عنوان طرح جامع مرجان، مربوط به دهه همدا

 نیز در حال اجرا است. در طرح مژدا، افق جمعیتی دیده شده اکنون همتدوین شد و  1400دوم، طرح جامع و تفصیلی مژدا تا افق 

جذب جمعیت،  بودن شهر همدان و ناتوانی در مهاجر فرستکه به دلیل ابعاد جمعیتی و نفر است  ونیلیم کی تأمین، 1400تا سال 

پاسخگویی دلیل، در شورای شهر دوره چهارم با توجه به اینکه طرح مذکور توان  نیبه هم  .نکرده استدا این امر مهم، تحقق پی

جمعیتی را نداشت؛ تصمیم بر این شد که با  یها ینیب شیپهای فیزیکی، تفکیک زمین و برآورده نشدن  نیازهای کنونی در زمینه

 .ردیقرار گاز سوی اداره مذکور، طرح جامع مورد بازنگری  شده نییتعهمکاری اداره راه و شهرسازی و مشاور 

 

 

 

ن از میادین اصلی تا آخریخصوص حریم شهر تعریف شده است.  هطرح جامع با ابعاد کالن در محدوده قانونی و ب     

ر با توجه به عوارض طبیعی و نامند و بعد از محدوده شهر، حریم شه را محدوده شهر می شده ساختهکونی های مس ساختمان

توانند در  ها طی یک پروسه می اورزی و سپس شهرداریشود که ابتدا جهاد کش ای، تعریف می های کشاورزی و کوهپایه زمین

 .استهکتار حریم این شهر  32000هکتار محدوده قانونی شهر همدان و حدود  8000این حوزه ورود و فعالیت کنند. حدود 

 تأکیدشهر دهی محدوده قانونی شهر و تفکر دوم به گسترش  وص وجود دارد: تفکر اول به ساماناکنون دو تفکر در این خص

سازی، شهرک  مرتبه های بلند هنههای مختلف شهر از جمله پ شود و پهنه بندی نیز در طرح جامع مطرح می دارد. همچنین پهنه

شود.  ز طرح جامع، طرح تفصیلی تعریف میبعد ا  .شود میبهداشتی و درمانی، شهرک صنعتی و شهرک ویالیی در آن مشخص 

وع مصالح مصرفی و ها، ن عابر، تراکم و ابعاد درب و پنجرهریزی م نحوه و نوع آسفالتدر طرح تفصیلی به جزئیاتی همچون 

 مسئله انیب

 

 پیشینه موضوع
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صورت  شود که به هادی تعریف میتر، طرح  کوچک ابعاد درشود.  می شارهاها و تعداد واحدهای ساختمانی  نارتفاع ساختما

 ای است؛ مانند توسعه دره مرادبیگ. ای و منطقه محله

؛ تعریف شده است. ممکن است موقعیت اقلیمی در هر شهر متغیر باشد های موردی و راهبردی نیز با توجه به اقلیم طرح     

اده فرودگاه، متفاوت ، میدان قائم، جآباد عباسنامه،  همدان در مناطق مختلف مانند گنج شهر وهوای آباقلیم و  مثال عنوان به

ها را بررسی کرد. در  توان ابعاد مالی و اقتصادی پروژه ده است، میهای تفصیلی به دلیل اینکه جزئیات لحاظ ش است. در طرح

رشد فیزیکی شهر تغییر  و ، گسترش پهنای شهریافزوده ارزشها،  یمت زمینق اخواستهن یا   ست خواستهطرح تفصیلی ممکن ا

اما با ارائه و اجرای  ؛ساز در کوی استادان و متخصصین وجود نداشت و های قبل، اقبالی جهت ساخت مثال در سال عنوان به کند.

(، بلوار شهید مطهری و بلوار ره) امامحضرت  در این مناطق، به منطقه مسکونی تبدیل شده است. در بلوار سازی ویالطرح 

رین گسترش در بیست سال اخیر شاهد کمت انجام شده است؛جهت گسترش پهنای شهری  که اهلل نجفی با توجه به اقداماتی آیت

هایی است که توسط  ، ناشی از سیاستبرده نامر نواحی ایم و این اختالف فاحش در رشد فیزیکی شهر و قیمت مسکن د بوده

 است.  شدهتدوین مسئولین 

 های طرح از بسیاری لذا و نداشت اقتصادی پیوست طرح این اما ؛شود می یاد موفق طرحی عنوان به مژداجامع  طرح از اینکه با     

 از یبرخ اینکه دیگر نکته. بود نشده لحاظ درستی به مژدا جامع طرح در متأسفانه جمعیت رشد نرخ. شد رها کاره نیمه آن با مرتبط

 منفی تأثیرات از داشت، همراه به نیز منفی و مثبت تأثیرات و گرفت قرار مدیریتی تصمیمات تأثیر تحت مژدا طرح های طرحزیر 

 تراکم نوع سه مژدا طرح در. شد شهر سنتی باغات تخریب موجب که بود ارم بلوار در عمومی پارک هکتار 90 ایجاد طرح این

 .یافت تغییر تراکم نوع یک به وقت استاندار صمیمت با اما ؛شد تعیین ساز و ساخت در

 رفتن هدر موجبکه این تعداد پرونده  دارد وجود 5 ماده کمیسیون در مغایرت پرونده 1700 حدود 1398پایان سال  تا      

متری درنظر  75تفصیلی مژدا این است که بلوار بعثت  از نواقص طرح. شود می شهری مدیریت و شخص عمر، سرمایه ،هزینه

های  با سیاستساختمان  یهای اطراف این بلوار را ندارد و تعداد اندک شهرداری تمکن مالی تملک زمینت و گرفته شده اس

تدوین  حال دراست. بعد از طرح جامع و طرح تفصیلی مژدا، طرح تفصیلی طرح و تدوین نیز  انجام شدهتشویقی شهرداری 

، تصمیم بر این شد که در تدوین طرح تفصیلی، با شورای گیری از تجربیات تلخ گذشته بهرهو  با مشاور طرح طی تعامل .است

 های شورای شهر و معاونت شهرسازی همکاری کمیسیون آیتم سازنده با 23لذا  شود؛ برقراربیشتری شهر و شهرداری تعامل 

لمی و شهرداری و مدیریت شهری برگرفته از مطالعات ع های خواستهزیرا ؛ ه است که در طرح تفصیلی لحاظ شودتدوین شد

در طرح جامع و تفصیلی لحاظ شود تا بتوان با صرف حداقل  بایدنیازهای اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و فرهنگی شهر است که 

شده است بر طبیعت سبز همدان مانند سد ارائه که به مشاور طرح جامع  هایی پیشنهادرسید. در  شده بینی پیشبه اهداف   ها هزینه

 .شده است تأکیددره حیدره  و ملک، منطقه سیلوار، دره مراد بیگنامه، دامنه سرسبز الوند، منطقه چشمه  ن، طبیعت گنجاکباتا
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آغاز شد. در طرح جامع، مطالعات وضع موجود در حوزه معماری و  1396سال در همدان  شهر کالنتدوین طرح جامع       

بیشتر مشکالت در  که ضعیف عمل شده است. همچنین در حوزه ترافیکی هااما در حوزه پیشنهاد مطلوب بوده است؛شهرسازی 

برای رفع نشده است.  ارائهای  اما پیشنهادها سازنده ؛استها  متعدد در کاربری یها ییهمگرالیل رینگ اول و درونی به د

احداث یک رینگ بین رینگ یک  یشنهاد اول شامل:پاست که  مشکالت ترافیکی رینگ اول سه پیشنهاد توسط مشاور ارائه شده

نیز شامل دو یال در قسمت شرق و در قسمت دیگر دو پیشنهاد  .شود میبسیاری  یها تقاطعموجب ایجاد  عمالًو رینگ دو که 

از اجرا مشکل ترافیکی رینگ مرکزی حل نخواهد شد و این امر ناشی  صورت درغرب شهر که امکان اجرای آن وجود ندارد و 

ترافیکی طرح جامع محدود به سه پیشنهاد  یها شنهادیپی است. کلیه داخل گنیرتفکر مشاور در خصوص مشکالت ترافیکی 

ناکارآمد در این خصوص شده است. پیشنهاد ایجاد رینگ سوم ناشی از تفکرات مشاور در مطالعات وضع موجود است که 

 اشتباه است. کامالًخلی و این تفکر دا نگیرمشکل ترافیکی در رینگ بیرونی وجود ندارد نه 

 

 

 (99حمل و نقل مرکز مطالعات )بهار کمیته جلسه 

 

 

 و بررسی بحث
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کند  یر را به ورودی کرمانشاه متصل میایجاد یک نیم رینگ بین رینگ اول و دوم است که ورودی مال پیشنهاد دیگر مشاور   

اهمیت  متر پیشنهاد شده که دو نکته در این خصوص حائر 35اما عرض پیشنهادی  ساس معابر موجود پیشنهاد شده است؛بر ا که

 .2 ؛ندسته نوساز عمدتاً که دارد وجود ریمس در آپارتمان صدها از شیبزیرا  ؛های زیادی است . این امر مستلزم تملک1 :است

 شود. دو پیشنهاد مشاور در خصوص ایجاد دو رینگ در ضلع غربی و شرقی های زیاد در مسیر می همچنین منجر به ایجاد تقاطع

رینگ غربی نیز با  و شود میبیرونی متصل  یگی به رینگشروع و با عبور از بلوار بهادر ب قرمز چراغکه ضلع شرقی از تقاطع  است

رینگ، تونل پیشنهاد شده که که در این دو  شود میعبور از بلوار امام حسین و خیابان طالقانی و فرهنگ به بلوار فاطمیه منتهی 

، نکته ها ضیتعر یبازنگر بارهدردر خصوص بررسی وضعیت موجود شبکه معابر   اهد داشت.خودر پی های هنگفتی  هزینه

ودی مالیر به در رینگ بیرونی، در طرح جامع مرجان و مژدا از ور سطح هم ریغهای  این است که قبل از احداث تقاطع توجه قابل

ها عملکرد معبر ورودی  اما اکنون با احداث رینگ ؛های زیادی به دلیل نبود رینگ قرار داده شده بود سمت کرمانشاه تعریض

های اطراف آن امکان تملک آن  مچنین با توجه به حجم زیاد مغازهه  .مالیر از گذر به اصناف تغییر کرده و نیاز به تعریض ندارد

 مبحث درهمچنین  توسط شهرداری وجود ندارد و حتی با تملک و تعریض آن تغییری در کاربری این معبر ایجاد نخواهد شد.

 به را کشور مرکز یدوررک که اصلی ورودی تنها و است نشده تکمیل مختلف دالیل به همدان کنارگذر ،ترافیک و نقل و حمل

لحاظ  طرح در شهری ورودی معابر در غیرعامل پدافند مبحث در که است فرهنگیان شهرک ورودی کند یم متصل کشور غرب

 .است نشده

است به کرمانشاه یک مسیر کوتاه بلوار خوزستان و دیگری بلوار یادگار امام و بلوار مدنی و نجفی  در خصوص ورودی مالیر     

دهد و منجر به ایجاد ترافیک خواهد  است که سرعت خودروها را کاهش می های زیادی گیر و دوربرگردان که دارای سرعت

؛ شود می یمنتهخیابان طالقانی که به شورین و خارج شهر  مانند شریان دو درجههای  الیل معقولی در خصوص ایجاد شریانشد. د

 وجود ندارد.

 تغییرات به نیاز خدمات شرح این و است گذشته دهه دو به مربوط شده تدوین آن اساس بر جامع طرح که تیپی خدمات شرح     

 و پایه شده است همچنین محدود اجرا غیرقابل حل راه سهبه  ترافیک و نقل و حمل حوزه در شهری جامع طرح خروجی .دارد

 های عهستوزیرا  ؛است 1387 سال به مربوط ونیست  درستی ماریآ روش بر اساس طرح این در اطالعات یآور جمع اساس

 خود که مهر مسکن مانند ؛است نشده لحاظ آوری اطالعات طرح که در مبحث جمع شده انجام همدان در 1387 سال از جدیدی

 .است داشته مدنی و بهشتی شهرک مانند شهری مختلف اطقمن در زیادی سفر جذب مولد
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 و تأکید آن بر  شهری ونقل حمل شبکه با آن ارتباط و شهرسازی مطالعات در شهرسازی و راه اداره که موضوعی جدیدترین     

 معابر اطراف در تراکم ایجاد خصوص درهیچ پیشنهادی  .است شهری معابر شبکه در TOD جایگاه ؛است شده  ارائه نآ سند

 شرح در و انجام TOD مطالعات باید و ندارد وجود خدمات شرح در آن مجاور در عمومی نقل و حمل سیستم عهستو و شهری

که  شود انجام زمان هم شهری جامع طرح مطالعات و ترافیک و نقل و حمل جامع طرح مطالعاتهمچنین باید . شود لحاظ خدمات

 این امر محقق نشده است

 

 

 

 
 

 (99حمل و نقل مرکز مطالعات )بهار کمیته جلسه 
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های شورای  مرکز مطالعات و پژوهش نقل و ترافیک و حملکمیته  در جلسه شده مطرح کارشناسی هایپیشنهاد نیتر مهم     

به شرح ذیل  نقل و ترافیک و همدان در حوزه حمل شهر کالنجامع در خصوص طرح  ،11/2/99مورخه  اسالمی شهر همدان

 :است

ضعیف  ها شنهادیپوزه اما در ح است؛ موفق بوده نسبتاًماری و شهرسازی در طرح جامع، مطالعات وضع موجود در حوزه مع. 1

 عمل شده است؛

در خصوص شبکه معابر در رینگ دوم یا بیرونی مشکل خاصی وجود ندارد و بیشتر مشکالت در رینگ اول و درونی به دلیل . 2

 ده نشده است؛دا در این خصوص یا سازنده یها شنهادیپ، وجود دارد اما ها یکاربرمتعدد در  یها ییهمگرا

و ترافیک توسط مشاور ارائه شده است؛ پیشنهاد اول، احداث یک رینگ بین رینگ یک و  ونقل حملسه پیشنهاد در حوزه . 3

دو پیشنهاد نیز شامل دو یال در قسمت شرق و غرب شهر که امکان اجرای  .شود میبسیاری  یها تقاطعموجب ایجاد  عمالًدو که 

ا مشکل ترافیکی رینگ مرکزی حل نخواهد شد و این امر ناشی تفکرات مشاور در مطالعات اجر صورت درآن وجود ندارد و 

اشتباه است زیرا در  کامالًداخلی و این تفکر  نگیرمشکل ترافیکی وجود ندارد نه  وضع موجود است که در رینگ بیرونی

 نشده است؛سبه استاندارد محا صورت به ذکرشدهاعداد و ارقام  ها نگیرقسمت تحلیل ظرفیت 

ردن بدون اضافه ک ها یکاربرافزایش رینگ، با پاالیش و تغییر برخی  یجا بهجهت رفع مشکل ترافیکی رینگ اول،  توان یم. 4

 معبر، این مشکل را رفع نمود؛

 و کند یمایجاد یک نیم رینگ بین رینگ اول و دوم است که ورودی مالیر را به ورودی کرمانشاه متصل  پیشنهاد دیگر مشاور. 5

؛ اول اینکه این امر متر، دو نکته حائر اهمیت است 35اما در خصوص عرض پیشنهادی  ساس معابر موجود پیشنهاد شده است؛بر ا

نوساز است؛ دوم اینکه منجر به ایجاد  عمدتاًزیرا بیش از صدها آپارتمان در مسیر وجود دارد که  های زیادی است مستلزم تملک

 ؛شود میزیاد در مسیر  یها تقاطع

شروع و با عبور از  قرمز چراغدو پیشنهاد مشاور در خصوص ایجاد دو رینگ در ضلع غربی و شرقی که ضلع شرقی از تقاطع . 6

رهنگ و به شود و رینگ غربی نیز با عبور از بلوار امام حسین و خیابان طالقانی و ف بیرونی متصل می در بیگی به رینگبلوار بها

زیرزمینی مانند فاضالب، همرفتی بودن  تأسیساتدر این دو رینگ، تونل پیشنهاد شده که به دلیل  شود که بلوار فاطمیه منتهی می

 ؛ستینشهر همدان  داث تونل درزیرزمینی، امکان اح یها آبباال بودن  خاک همدان و

 

 

 راهکارها ها و  آسیب
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ه؛ قبل از احداث این است ک توجه قابلها، نکته  خصوص بازنگری تعریض بکه معابر دردر بررسی وضعیت موجود ش. 7

زیادی به  یها ضیتعردر رینگ بیرونی، در طرح جامع مرجان و مژدا از ورودی مالیر به سمت کرمانشاه  سطح همغیر  یها تقاطع

عملکرد معبر ورودی مالیر از گذر به اصناف تغییر کرده و نیاز  ها نگیراما اکنون با احداث  ؛ دلیل نبود رینگ قرار داده شده بود

اطراف معبر، امکان تملک آن توسط شهرداری وجود ندارد و حتی با  یها مغازهندارد همچنین با توجه به حجم زیاد به تعریض 

بنابراین به مشاور این طرح پیشنهاد شد در حد امکان،  ؛تملک و تعریض آن تغییری در کاربری این معبر ایجاد نخواهد شد

رح پیشنهادی توسط مشاور بررسی و بازنگری و تحلیلی در خصوص این برداشته شود اما در ط ذکرشدهاز امالک  ها تملک

 وجود دارد؛ ها تملکشده و همچنان پیشنهاد انجام ن

صدور  خصوص در متعاقباًو  ها بیشتر شده در طرح جامع بیشتر باشد؛ مغایرت سند، عنوان بههای مصوب  هرچقدر تعداد طرح. 8

 شد که در این طرح رعایت نشده است؛مواجه خواهد  پروانه ساخت، مدیریت شهری با مشکالت متعددی

رکز کشور را به غرب کشور متصل یدور منشده است و تنها ورودی اصلی که کرکنارگذر همدان به دالیل مختلف تکمیل . 9

 ورودی شهری در طرح دیده نشده است؛کند ورودی شهرک فرهنگیان است که در مبحث پدافند غیرعامل در معابر  می

نجفی دارای  اهلل تیآیر به کرمانشاه شامل مسیر بلوار خوزستان و دیگری بلوار یادگار امام و بلوار مدنی و ورودی مال. 10

اما در  ؛دهد و منجر به ایجاد ترافیک خواهد شد است که سرعت خودروها را کاهش می زیادی یها دوربرگردانو  ریگ سرعت

 حلی ارائه نشده است؛ این خصوص راه

 ، دیده نشده است؛سطح هم ریغیا  سطح همدر رینگ سوم شامل؛  شده ینیب شیپ یها تقاطعنوع . 11

 به شورین و خارج شهر، وجود ندارد؛مانند شریان خیابان طالقانی  دو درجههای  الیل معقولی در خصوص ایجاد شریاند. 12

های  ، ساماندهی کاربریمؤثرترن گزینه بنابرای ؛شود تقاضا می متعاقباًافزایش ظرفیت و موجب  مجدداًایجاد شبکه معابر جدید . 13

 تی است که این مهم باید لحاظ شود؛موجود و ایجاد تسهیالت در اطراف شهر مانند ایجاد مراکز خرید و بهداش

های چند دهه گذشته است. همچنین  سازی و مبتنی بر داده های آن بدون شبیه خدمات طرح جامع مبهم است و گزارششرح . 14

 مطلبی بیان نشده است؛ آهن راهدر خصوص توسعه ایستگاه 

در خصوص تعریض برخی از معابر نیاز به تملک زمین نیست مانند بلوار بهشت تا میدان امام حسین و بلوار خوزستان دو . 15

ترافیکی حل خواهد شد که  ها یا تعریض آن بخشی از مشکل دارد که با اصالح برخی از کاربریمحل پارک خودرو وجود 

 است؛ ریپذ امکانهم  تحقق آن
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توان با  از عهده شهرداری خارج است لذا میامکان احداث تونل در همدان وجود ندارد زیرا مستلزم بودجه هنگفتی است که . 16

است. احداث یکی  ها بخشی از مشکل ترافیکی را حل نمود. بودجه عمرانی شهرداری حدود پانصد میلیارد اصالح برخی کاربری

های  ای طرحمعادل بودجه عمرانی پنجاه سال شهرداری است. بنابراین امکان اجر رح جامع،شده در ط بینی پیش یها تونلاز 

 النه شهرداری مطابقت داشته باشد؛در شرح خدمات وجود ندارد و باید با بودجه سا ذکرشده

ارد زیرا پایه و ییرات دمربوط به دو دهه گذشته است و نیاز به تغ شده نیتدوشرح خدمات تیپی که طرح جامع بر اساس آن . 17

همدان انجام شده که  در 1387های جدیدی از سال  و توسعهاست  1387آوری اطالعات در این طرح مربوط به سال  اساس جمع

آوری اطالعات طرح لحاظ نشده مانند مسکن مهر که خود مولد جذب سفر زیادی در مناطق مختلف شهری  در مبحث جمع

 ؛است داشتهند شهرک بهشتی و مدنی مان

با اهداف کاهش تقاضای سفر وسایل  اخیراًمباحثی است که  ترین مهم( یکی از TOD) همگانی ونقل حملتوسعه مبتنی بر . 18

همگانی  ونقل حملکه سند ملی توسعه مبتنی بر  ای گونه بهویژه قرار گرفته است  موردتوجهشهری  های محیطنقلیه شخصی در 

توسعه و عمران شهرها به ادارات  های طرحدر  سازی پیادهه و شهرسازی برای توسط شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت را

به جایگاه آن در شبکه  ای اشارهابالغ شده است. این در حالی است که در طرح مشاور هیچ  ها استانکل راه و شهرسازی 

 مورد غفلت واقع شده است. طورکلی بهشهری شهر همدان نشده و  ونقل حمل

قرار گرفته، مقوله  تأکیدبرخوردار است و بارها مورد  ای ویژهجامع شهری از اهمیت  های طرحه در تهیه یکی از مواردی ک. 19

و ترافیک شهر است که در نظر گرفتن آن کمک زیادی به  ونقل حملهمزمانی انجام مطالعات طرح جامع شهری و طرح جامع 

است. با توجه به اینکه  شهری درونو اجرایی جهت بهبود شبکه ارتباط  و ارائه راهکارهای عملی ها فرصتاستفاده بهینه از منابع و 

که  رود می، بیم آن اند آغازشدهاز یکدیگر  زمانی اختالفدر شهر همدان این قاعده رعایت نشده است و دو مطالعه مذکور با 

ر همدان به حساب خواهند آمد با تعارضات ساله آینده شه 15الی  10دو سند باالدستی در دوره  عنوان بهنتایج این دو مطالعه که 

نیاز است  رو ازاینخواهد کرد.  تر هپیچیداساسی مواجه گردند که همین امر کالف مدیریت شهری را از وضعیت موجود نیز 

خود در زمینه  های خروجیمشاوران دو طرح از طریق همکاری و برگزاری جلسات کارشناسی به راهکارهای واحدی در 

 ارتباطی شهر برسند. های شبکهاصالحات 

هش بار ترافیکی در خصوص کا کاری راهبا توجه به اینکه بافت مرکزی همدان، بافت جاذب سفر آن است؛ مشاور هیچ . 20

 ؛شهر ارائه نکرده استحلقه مرکزی 

 یزسا هادیو پ یتیبه افق جمع دنیاز رس طرح پسموجود و در افق  تیهمدان در وضع یشبکه معابر شهر سازی مدلجهت . 21

 نماید.استفاده  یکیکالن نگر تراف سازی مدلجهت  روز به یافزارها نرماست تا مشاور از  ازین مد نظر مشاور یوهایسنار
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موجود و در افق طرح اطالعات تقاضا و  تیشهر همدان در وضع ونقل حملشبکه  سازی مدلالزم جهت  یاطالعات ورود. 22

برآورد اطالعات  وهیو ش یچگونگ یبرا یمتقن یها استداللاست تا مشاور  ازین رو ینازااست.  یونقل حملعرضه در شبکه 

 های ینهگز هیکل ها استدالل نیبدون ارائه ا رایز دیرا ارائه نما ندهیحال و آ تیدر دو وضع یمختلف شهر یها بلوک یتقاضا

 خواهد بود! سؤال ریمشاور ز یشنهادیاصالح شبکه پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 
 

 

 اسالمی شهر همدان های شورای المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 

 شهر همدان المیاس های شورای مرکز مطالعات و پژوهشگزارش کارشناسی 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



15 

 
 

 

 اسالمی شهر همدان های شورای المللی همدان، مرکز مطالعات و پژوهش های قرآنی و بین ارم، مرکز همایشنی: همدان، بلوار نشا

 6516649947کدپستی:                                   08138221778: نمابر                                        08138200641تلفن:                                                                    

 

 شهر همدان المیاس های شورای مرکز مطالعات و پژوهشگزارش کارشناسی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


