
169
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

بازشناسی الگوی مرکز محله های شهر همدان در تناسب با نیازهای زنان

شماره صفحه مقاله: 169-184
14

01
ار
به
.3
8
اره

شم


بازشناسی الگوی مرکز محله های شهر همدان در تناسب با نیازهای زنان
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چکیده
فضاهای باز بومی محله ای همدان به مثابه حیاط نیمه خصوصی- نیمه عمومی محله های بومی شهر و فضای مکث پویایی 
برای تعامل و حضور زنان و کودکان در محله محسوب می شود. از آن جا که فرهنگ آپارتمان نشینی، فضاهای باز خصوصی 
را به فضاهای حرکتی پیاده و سواره تبدیل کرده است؛ بازشناسی و احیای الگوی فضای باز بومی محله ای همدان )الگوی 
چمن( می تواند امکان حضور و تعامل زنان را در فضاهای باز امن محله فراهم سازد و پویایی محله و سالمت اجتماعی 
زنان و کودکان را ارتقا بخشد. هدف پژوهش کشف و احیا ساختار کالبدی الگوی چمن به عنوان الگویی کارا در تناسب 
با نیازهای زنان است. روش پژوهش، بررسی موردی پنجاه محله بومی شهر همدان با رویکرد تاریخی- تفسیری و سپس 
بررسی میدانی ده محله اصیل تر با رویکرد مشاهده و بر اساس تهیه شناسنامه می باشد. بر اساس نتایج پژوهش شکل 
ساختاری این میدانچه ها ذوزنقه مسطح با مساحتی بین 1000 تا 1280 متر با کشیدگی شمالی جنوبی یا با چرخش 
مختصری حول این محور گزارش می شود. فضای ذوزنقه ای با کشیدگی طولی 42 تا 65 متر، متوسط عرض 19 تا 25 
باز بومی  این فضای  تا هفت متر گستردگی بیش تری دارد. تعداد مجموع درختان و درختچه های  ارتفاع سه  با  و  متر 
محله ای بین 20 تا 30 اصله با شیوع گونه توت و زبان گنجشک در میان درختان و کاج در میان درختچه ها است. سیستم 
آب رسانی محله با قنات در محله های بزرگ تر و چشمه در محالت کوچک تر بوده است. تعداد واحدهای تجاری 11 تا 23 
باب کارگاه تولیدی و بورس صنفی به تناسب ابعاد محله مشهود است. الگوی محله محور چمن می تواند برآورده کننده 

جامع نیازهای محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان باشد.
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* E-mail: f_etemad@malayeru.ac.ir

ISSN: 2008-5079 / EISSN: 2538-2365
DOI: 10.22034/AAUD.2022.199303.1973



170

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
01
ار
به
.3
8
اره

شم


۱. مقدمه
محمل  محله ها  ایرانی،  شهرسازی  محله محور  الگوی  در 
تعامالت اجتماعی زنان، مکان دسترسی سریع به فضاهای 
مذهبی فرهنگی، پاسخگو به نیازهای بهداشتی و محیطی 
مصادیق  موفق ترین  از  کودکان هستند.  برای  پویا  و  امن 
"چمن" در  نام  به  بومی  الگویی  محوریت محله در شهر، 
باغ  به  را  تاریخی  شهر  این  که  می باشد  همدان  محالت 
محالت  مرکز  این  از  تعدادی  است.  کرده  تبدیل  شهر 
حفظ  را  خود  اولیه  پویایی  و  مانده  باقی  همدان  بومی 
کرده اند. ساختارشناسی فضاهای باز بومی محله ای )مرکز 
نگرفته  منابع خرد و کالن صورت  محله های( همدان در 
است و منابع معدودی صرفاً برخی از جنبه های فرهنگی 
فضاهای  گونه شناسی  لذا  کرده اند؛  معرفی  را  فضا  این 
حائز  زنان  کاربری  محوریت  با  همدان  محله ای  بومی  باز 

اهمیت و نوآوری است. 
بر  همدان  تاریخی  پهلوی شهر  اوائل  تا  اشکانی  دوره  در 
مبنای الگوی محله محور از درهم تنیدن محالت تشکیل 
شده بود )مصطفوی، 1381، 65(. دو الگوی خطی و مرکزی 
)قراگوزلو، 1388(.  بودند  این محله ها  ساختار شکل دهنده 
بودند  مرکزی  ساختار  دارای  محالت  سوم  دو  حدود  در 
این  گرفته اند.  شکل  میدانچه ای  باز  فضای  پیرامون  که 
معروفند  به چمن  همدان  در  محله ای  بومی  باز  فضاهای 
)قراگوزلو، 1388، 47؛ آژنگ، 1387، 84؛ قدکچی، 1387، 32؛ 
زند، 1387، 75؛ Sehizadeh,2009, 122(؛ این مراکز محله، 
و  اقتصادی  نیازهای  پاسخگوی  اجتماعی،  تعامالت  مأمن 
فراهم کننده شرایط آسایشی برای حضور اهالی در فضای 
باز محله است؛ به خصوص زنان و کودکان که نیاز اجتماعی 
و امنیتی باالتر و در نتیجه تمایل بیش تری به محیط امن 
و آشنا دارند. با احیاء الگوی محله محور بر پایه مرکز محله، 
این قشر از اهالی می توانند ساعت های متمادی از فضایی باز 
امن، آشنا و کارا به منظور برآورده سازی نیازهای جسمانی 
و روانی بهره مند شوند. ساختار به کار رفته در محله های 
بومی شهر همدان چیست؟ و آیا الگوی ایرانی فضای چمن 
کردن  برآورده  در  باز شهری  فضای  مناسب ترین ساختار 
از مهم ترین  ایرانی می تواند باشد؟  نیازهای زنان در شهر 
محله محور  شهر  بود.  مطرح شده  چالش های  و  سواالت 
نیازهای  محیطی،  آسایش  نیازهای  پاسخگوی  می تواند 
فرهنگی- اجتماعی و نیازهای اقتصادی زنان باشد؛ فرضیه 
فرم،  شکل گیری  نحوه ی  مطالعه  روست.  پیش  پژوهش 
به  منجر  همدان،  محله های  مرکز  جهت گیری  و  استقرار 
ارائه راهکارهای طراحی مرکز محله و قالب ها و الگوهای 

ارجاع مرمت می گردد. 

2. مبانی نظری
محله به عنوان رکن اصلی کالبد شهری نقش مهمی در 
تعادل زندگی اجتماعی در شهرها دارد. اگر کیفیت زندگی 
در محله ها تغییر کند به سرعت بر روی کل شهر تاثیرگذار 

خواهد بود. لذا نقاط قوت یا ضعف محله ها در ابعاد مختلف 
می تواند به کل شهر تسری پیدا کند و کارآیی آن را تحت 

تاثیر قرار دهد )مفیدی شمیرانی و مضطرزاده، 1393(.
نتایج پژوهش ها نشان مي دهد که درصد عاملیت زنان در 
عرصه های عمومي به رغم عرصه هاي خانوادگي و خصوصي 
پایین است )نادری، 1393(. فضاهای جنسیتی عنوانی است 
که نشان دهنده دسترسی نابرابر زنان و مردان به فضاهای 
و  شهری  نامطلوب  محیط های  امروزه  است.  شهری 
شهرسازی مردانه سبب کاهش برخورداري زنان از فضاهای 
عمومی شهری شده است )نقدی و دارابی، 1393(. فضاهای 
فضاهای  به  ناامنی، دسترسی  و  غریبگی  دلیل  به  شهری 
عمومی را برای زنان محدود کرده است )مهدی زاده، 1387(. 
بررسی اسپین نشان می دهد که فضاهاي جنسیتی شهري 
برای قلمرو عمومی بسیار تاثیرگذار هستند، زیرا این فضاها 
از  به زنان هویتی خارج  امن،  ضمن فراهم کردن فضایی 
خانه و خانواده نیز می دهند )نقدی و دارابی، 1393(. الگوی 
محله محور با کاهش قابل توجه غریبگی و ناامنی در محله، 
می دهد.  افزایش  شهر  فضاهای  در  را  زنان  حضور  میزان 
به  مناسب  پاسخی  محله محور  شهر  پایداری  دیدگاه  با 
می باشد  زنان  اقتصادی  و  فرهنگی  محیطی،  نیازهای 

 .)Gulland & Akcakaya, 2001, p. 56(

2-۱- مرکز محالت بومی ایران
مراکز  فضاهای  و  عمده  عناصر  ایران،  بومی  معماری  در 
و  محیطی  اجتماعی،  وضعیت  مبنای  بر  شهر  محالت 
اقتصادی ساکنان محله شکل گرفته اند )توسلی و بنیادی، 
1386، 10(. میدان، عنصر اجتناب ناپذیر هر محله محسوب 
می شد که در قلب محله جا می گرفت و عمدتاً نام آن محله را 
برخود داشت )پاکزاد، 1385، 69(. مراکز محله عمومی ترین 
تجمع  و  برخورد  محل  و  اجتماعی  کانونی  محلی،  عرصه 
هم محله ای ها محسوب می شد )حبیب، 1386، 113(؛ زیرا 
در این مراکز فعالیت ها و فضاهای مرتبط با زندگی روزمره 
اهالی مستقر بود. به طور عموم چند عنصر حیاتی مانند 
اطراف  در  غیره  و  مغازه  تعدادی  آب انبار،  مسجد، حمام، 
در  مؤثری  عامل  که  می آمدند  هم  گرد  محله  باز  فضای 
جذب ساکنان به میدان محلی محسوب شد. به این ترتیب 
پس از پدید آمدن الزام حضور در میدان، استمرار حضور 
باعث می شد که میدان محلی تبدیل به میعادگاه ساکنان 
حیاط  را  محله شان  میدان  اهالی،  که  طوری  به  گردد؛ 
با هم محله ای های خود در آن  دومی فرض می کردند که 
این اشتراک، احساس تعلق به محله را نیز  سهیم بودند. 
در اهالی قوت می بخشید )پاکزاد، 1385، 69(. به طور کلی 
یکی از نمونه های بارز فضاهای جمعی شهری، فضاهای باز 
محله ای بوده اند که با واژگان مرکز محله، میدان و میدانچه 
اغلب شهرهای کهن  باز در  این فضاهای  معرفی شده اند. 
ایرانی از جمله همدان وجود دارد. مرکز محله ها، فضاهایی 
باز در گره مسیرهای اصلی شهر، دارای بهترین موقعیت 
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به  اهالی  روزانه  نیازهای  کردن  برآورده  جهت  دسترسی 
دیدگاه  در   .)377-372  ،1368 )کیانی،  می آمدند  شمار 
 ،1388 پاکزاد،  )Thomas, 1999, p. 51؛  محققین  برخی 
86؛ Zucker, 1970( واژه میدان برای دو مقیاس محله و 
شهر به کار رفته است که میدان در مقیاس محله از عهد 
باستان تا امروز به  منزله حیاط جمعی، نقش جمع کردن 
خانه ها یا عناصر محله ای و شهری را داشته است )توسلی و 
بنیادی، 1386، 43(. برخی پژوهشگران تقاطع یا گشادگی 
گذرهای محله ای که اطراف آن را کاربری های خدماتی و 
سقاخانه  تکیه،  حمام،  آب انبار،  بازارچه،  )مسجد،  تجاری 
شهری  فضاهای  رایج ترین  از  و  کرده  احاطه  حسینیه(  و 
نموده اند  معرفی  میدانچه  به  عنوان  را  است  بوده  ایرانی 
که پاسخگوی نیازهای اهالی بوده است )نقی زاده، 1389، 

.)124

2-2- مرکز محالت بومی همدان
مرکز محالت بومی همدان محوطه ای وسیع یا میدانگاهی 
عموما با فرم هندسی مشخص است که کاربری های مورد 
سامان  آن  در  بازارچه  و  حمام  مسجد،  مانند  محله  نیاز 
میادین  اول  نوع  سه  ویژگی های  چمن  فضای  یافته اند. 
 .)Zucker, 1970( بر می گیرد  در  را  زوکر  در دسته بندی 
مرکزی  حول  عمدتاً  که  محصور  و  هسته ای  میدان  این 
سبز شکل گرفته است؛ به سوی مسجد محله که عنصری 
ویژگی های  فضا  این  می شود.  داده  جهت  است،  مسلط 
کالبدی میدان شامل محل گشودگی فضا و گره شهری، 
معابر  تقاطع  محل  و  پیرامونی  فضاهای  به  وحدت بخشی 
ارزش های  واجد  محله ای  مرکز  چمن  فضای  دارد.  را 

است  کالبدی  و  اقتصادی  محیطی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
می شود.  محسوب  میدانچه ای  محله  مراکز  نوع  از  که 
اهالی  روزانه  نیازهای ضروری  جامع  برآورده کننده  چمن 
ارتباط ها و  بیش ترین  و  اجتماعی  تعامالت  محله و محل 
و سقاخانه  امامزاده  ایستا می باشد. حسینیه،  فعالیت های 
از معمول ترین فضاهای فرهنگی پیرامون چمن و نانوایی، 
قصابی، بقالی و کارگاه های کوچک تولیدی مانند کفاشی 
از متداول ترین فضاهای تجاری مجاور فضاهای  و نجاری 
چمن بوده اند. چشمه و قنات نیز از عناصر اصلی موجود در 
چمن ها بوده است که امروزه پوشیده شده اند )جدول 1(.

۳. پیشینه پژوهش
منابع کالنی )کتب و پایان نامه ها( که به کلیدواژه ی فضای 
باز بومی- محله  ای پرداخته اند، انگشت شمارند که آن  هم 
مختصر، پراکنده و محدود است )اذکایی، 1380؛ مصطفوی، 
سازمان  1380؛  مسلح،  نیروهای  جغرافیایی  سازمان  1381؛ 
قراگوزلو، 1388(. مرکز محله های  ارتش، 1331؛  جغرافیایی 
همدان در تعداد معدودی از منابع خرد شامل مقاالتی با 
عناوین »گزارش مطالعاتی محور فرهنگی- تاریخی همدان« 
نقش  بر  »درآمدی   ،)1371 خانه سازی،  مشاور  )مهندسین 
»چمن های   ،)37-22  ،1387 )قدکچی،  محالت«  تاریخی 
فصل نامه ی  در   ،)85-84  ،1387 )آژنگ،  همدان«  محالت 
تکامل  سیر  بر  ادراکی  هندسه ی  »نمودار  مردم،  فرهنگ 
شهر ایرانی در ادوار مختلف شهرسازی )مطالعه ی موردی: 
شهر همدان(« )فرشچیان و باللی اسکویی، 1394، 53-68( و 
»از چمن دیروز تا فضاهای جمعی امروز« )عبدلی، 1391( 

موضوع بحث بوده  است. 

جدول ۱: الگوی محله محور، پاسخگوی نیازهای محیطی، فرهنگی و اقتصادی زنان

مقیاس خردمقیاس کالن

ویژگی های
محیطی- اقلیمی

- کاهش سفر بین شهری کاهش آلودگی محیطی
- ایجاد فضای باز محله ای سبز 

)Altavila et al., 2004, pp. 39- 46 (

- آسایش در تمام اوقات سال )طاهباز، 1386، 28(افزایش آسایش محیطی
- برآورده سازی نیازهای روزانه )رازجویان، 1388(

- ارتقا کیفیت محله با افزایش آسایش
 )Nikolopoulou, 2007؛ بحرینی و طبیبیان، 1377؛

 )Hur, Morrow-Jones ,2008
- کاهش نیاز گرمایشی سرمایشی بناهای پیرامونی )طاهباز، 1377(

ویژگی های
 اجتماعی- فرهنگی

پاسخگویی به نیازهای جسمی، 
روحی، مذهبی انسان

- آسایش جسمی و روحی با آب و درخت )زند، 1387(
- پاسخگویی به نیازهای مذهبی مسجد و حمام و حسینیه )آزنگ، 1387، 43(

- برآورده کردن نیازهای زندگی مادی با بازارچه )زارعی،1390(
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مقیاس خردمقیاس کالن
ویژگی های
 اجتماعی- فرهنگی

پویایی با برانگیختن تعامالت 
اجتماعی 

 - پویایی در تمام سال )قدکچی، 1387(
- تعامالت مشترک اهالی محله )آژنگ،1387 الف، 84-85(

احساس تعلق به مکان و داشتن 
هویت

- نشانه شهری )مهریار، 1378(
- هویت در همه ی حوزه ها )عبدلی، 1391(

- گره ارتباطی )مهندسین مشاور خانه سازی، 1371(

حفاظت از محله، امنیت بخشی و 
غریب گز بودن و افزایش کارایی

- حفظ حریم محله )اذکایی، 1380(
- غریب گز بودن )مهندسین مشاور خانه سازی، 1371(

- حس تعلق و مسئولیت )قدکچی، 1387(
- امنیت و کاهش جرم و جنایت )قدکچی، 1387(

ویژگی های
 اقتصادی

کاهش هزینه های خانوار با کم 
شدن سفرهای بین شهری 

- دستیابی به خرید مطمئن و آسان )گروسین، 1387(

خودکفایی محله، اشتغال ساکنان 
در محله و درآمد  زایی

- اشتغال در بازارچه 
- جلوگیری از مهاجرت

- یافتن شغل با اطالع رسانی توسط اهالی
- وجود اقشار مختلف اقتصادی )قدکچی، 1387(

- ناشی از مشکالت آلودگی هوا )سام دلیری، 1392(کاهش خسارت مالی 

ویژگی های
 کالبدی

راهکارهای طراحی اقلیمی مرکز 
محله 

- طراحی هم ساز با اقلیم

حفظ و نگهداری و ممانعت از 
تخریب هویت تاریخی شهر

- احیای فضای باز مرکز محله
- حفظ و جلوگیری از تخریب یا تغییر ماهیت 

ارائه قالب ها و الگوهای ارجاع 
مرمت 

- ارائه الگوی قالب ارجاع 
- ارائه الگوی مرکز محله

قدمتی که برای فضاهای چمن به عنوان مرکز محالت سبز 
تاریخی همدان ذکر شده است به زمان اشکانیان )قرن سه 
پیش از میالد( می رسد )مصطفوی، 1381، 65( )شکل1( و 
در قرن شش و هفت نیز از محالت همدان یاد شده است 
و  حمام  کنار  در  مساجد  صفویه  در   .)43  ،1387 )آژنگ، 
از عناصر اصلی ساختار فضاهای چمن محسوب  بازارچه، 
شده )زارعی، 70،1390( و پس از ابداع سنگکی به سفارش 
شاه عباس توسط شیخ بهایی )بلوکباشی، 1347( به تدریج 
و  اوج  شد.  قلمداد  بازارچه  مهم  عناصر  از  نیز  سنگکی 
شکوفایی مرکز محالت همدان در اواخر قاجار )سال های 
1250 تا1300( بوده است که تعداد محالت تا 51 محله 
ذکر شده است )مهندسین مشاور خانه سازی، 1371(. معرفی 
51 محله قبل از سال 1285 شمسی )شکل1( و احتساب 
)همان،   1352 در  سال  هفتاد  حدود  از  پس  محله   42
یا  موجود  محله   25 شناسایی  نهایت  در  و   )87،  1371

آسیب دیده در سال 1371 روند اضمحالل محالت همدان 
با خیابان کشی های مکرر را نشان می  دهد. )همان، 1371( 
ارزشمند  بناهای  با تخریب  به سرعت  این روند هم چنان 
در  طبقاتی  پارکینگ های  ایجاد  و  ملی شده  ثبت  و حتی 
محالت ارزشمند مانند کبابیان، گلپا و آقاجانی بیگ ادامه 
دارد؛ به نحوی که در حال حاضر فقط چند محله با هویت 

اولیه باقی مانده اند.
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شکل ۱: همدان قبل از اسالم، همدان از ابتدای دوره اسالمی تا صفویه، همدان از صفویه تا اواخر قاجاریه )از راست به چپ(

)Sehizadeh, 2009, p. 116(

4. روش تحقیق
به منظور بررسی موردی محله های بومی شهر همدان از 
پژوهش میدانی بر اساس مشاهده )مستقیم با شناسنامه 
استفاده  با  زمینه ای  پژوهش  و  دستگاه(  از  استفاده  با  و 
نتایج  از  استفاده  با  است.  شده  استفاده  پرسش نامه  از 
حاصل از بررسی اولیه انتخاب جامعه آماری صورت گرفت. 
محالت درجه اول و دوم شهر همدان که اصالت بیش تری 
دارند جامعه نمونه پژوهشی محسوب می شوند. متغیرهای 
و  فرهنگی  ویژگی های محیطی،  پژوهش  این  در  مستقل 
اقتصادی سه رکن اصلی شهر پایدار و متغیر وابسته کالبد 
تعداد حجم  فرمول کوکران،  اساس  بر  است.  محله  مرکز 
نمونه ی 384 پرسش نامه محاسبه شد که در یازده محله 
با  حرارتی  آسایش  رابطه  شد.  توزیع   پژوهشی  جامعه ی 
اقتصادی،  جنبه های  مقایسه  محله ای،  بومی  باز  فضاهای 
فرهنگی و ایمنی در فضاهای باز بومی محله ای برای زنان 
با سایر فضاهای باز شهری در پرسش نامه سؤال و ارزیابی 
می گردد. سؤاالت با یک دامنه ی طیفی- روایی پرسش نامه 
را در پژوهش حاضر تایید می کند. روایی سؤاالت اسمی با 
آزمودن پرسش نامه در محله های درجه اول در سه مرحله 

ارزیابی گردید. 
تعادل  رویکرد  دو  از  حرارتی  آسایش  ارزیابی  منظور  به 
 Van Hoof,( و رویکرد تطبیقی )Fanger, 1970( حرارتی
هدف  با  رو  این  از  شد.  استفاده   )2008, p. 182-201
مقایسه میزان رضایت مندی از شرایط آسایش حرارتی در 
مرکز محله های بومی همدان با سایر فضاهای باز شهری، 
همزمان با استفاده از شاخص   آسایش حرارتی دماي موثر 
از  محیط سنج،  دستگاه  با  ابزاری  سنجش  و  استاندارد1 

پرسش نامه نیز استفاده شد. 

4-۱- محدوده پژوهش
مطالعاتی  جامعه  کل  بین  از  محالت  نمونه گیری  روش 
صورت  محالت  اصالت  درجه بندی  اساس  بر  همدان 
ارزیابی  منظور  به  نهایت  در   .)2 )جدول  است  گرفته 
مرکز محالت همدان بر اساس اصالت و حفظ ویژگی های 
ساختار کالبدی و شناسایی محالت با هویت از ویژگی های 
)قدیمی  مسجد  سبز،  فضای  مرکزی(،  )محوطه  مرکزیت 
تولیدی  )کارگاه های  تجاری  فضاهای  جدید ساخت(،  یا 
کاربری  تغییر  غیرفعال،   ( حمام  کوچک(،  خدماتی  یا 
شهرت  سنگکی،  خصوص  به  نانوایی  فعال(،  داده شده، 
امامزاده،  مانند  مذهبی-   فرهنگی  کاربری های  سایر  و 
سقاخانه، حسینیه و مدرسه استفاده می شود و بر این مبنا 
مرکز محالت همدان به پنج رده )مفیدی شمیرانی و دیگران، 

1400( تقسیم می گردند )شکل2(.
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جدول 2: درجه بندی فضاهای چمن بر اساس اصالت در ویژگي هاي کالبدی

نام محلهشاخصاصالت

پای مصلیآقاجانی بیگکبابیانگلپاحاجیدرجه اول
چمن چوپان هاکوالنج درودآبادامامزاده یحییحمام قلعهدرجه دوم
نظربیگقاشق تراشانورمزیارحوض آقاسبدبافان درجه سوم

سیزده خانهمالجلیل شالبافانچرچرهسرگذردرجه چهارم
چمن امامزاده جوالنتوت قمیقلعه سبزیذوالریاستین 

دوگورانبرج قربان گازرانحاج احمد بنه بازاردرجه پنجم
نمازگاهپیرگرگ میرعقیلزبیده خاتونچهل پله
درویش آباداسپرون  گوتها باباطاهرغازیانمختاران
هفت پستانخیریهگوهر وندتوت فروش پیروادی 

شکل 2: درجه بندی محله های شهر همدان

5. یافته های تحقیق
ویژگی های  سپس  و  افراد  دموگرافیک  اطالعات  ابتدا  در 
کالبدی و غیر کالبدی محله های مورد پژوهش بر اساس 
محله ای  بومی  باز  فضاهای  شناسنامه  از  حاصل  نتایج 

همدان ارزیابی می گردند )جدول 3(.

شکل 4: توزیع فراوانی سنی زنان مورد پژوهش

شکل ۳: توزیع فراوانی جنسیت افراد

5-۱- اطالعات دموگرافیک افراد
در پاسخ به اطالعات دموگرافیک اهالی تردد شماری صورت 
گرفته در نیمه فصول سال 1393 در سه وعده صبح، ظهر 
و عصر از گزینه  های طیفی استفاده شده است. از مجموع 
است  داشته  زنان  به  اختصاص  43.6 درصد  تردد   4158
که نشان از اهمیت این جامعه آماری است )شکل 3(. در 
مقایسه   توزیع سنی زنان بیش ترین فراوانی در زنان مربوط 
به رده سنی20 تا30 سال )31.4 درصد( و پس از آن 30 
تا 40 سال )22.1 درصد( می  باشد. در حقیقت گروه سنی 
20 تا 40 سال بیش از نیمی از جمعیت ترددکنندگان زن 

به این فضاهای باز هستند )شکل 4(.

محله ای  باز  فضای  کالبدی  ویژگی های   -2-5
همدان

بومی  باز  فضای  مورفولوژیک  گونه  مشاهدات،  اساس  بر 
شمالی-  کشیدگی  با  شکل  ذوزنقه ای  همدان  محله ای 
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این  تا 40 درجه حول  تقریبی 30  با چرخش  یا  جنوبی 
در  عمدتاًً  ذوزنقه ای  فضای  مساحت  است.  مشهود  محور 
حدود 1200 متر با متوسط عرض 19 تا 25 متر، متوسط 
نماهای  متر  تا 7  ارتفاع 3  با  و  متر  تا 65  کشیدگی 42 
پیرامونی گزارش می شود. نسبت کشیدگی طولی- عرضی 
میدانچه از دو به یک تا سه به یک متداول است. چمن ها 
جانمایی  شیب  بدون  یا  مختصر  بسیار  شیب  با  عمدتاً 
شده اند و نماهای پیرامونی فضای باز آجر و سنگ گزارش 

شده است. 

ایرانی،  طالیی  تناسب  با  محله  باز  فضای  ابعاد  تناسب 
و  دری  دری، سه  پنج  اتاق ها، حیاط،  نقشه  در طرح  که 
تناسب  می گردد  مقایسه  می شده،  استفاده  دیگر  عناصر 
طالیی ایرانی از مستطیلی محاط در شش ضلعی بدست 
)پیرنیا، 1378، 159(. نسبت طول و عرض فضای  می آمد 
تناسب  از  آمده  دست  به  نسبت  دو  از  یکی  محله ای  باز 
طالیی ایرانی است که در شکل 5 دیده می شود. از سوی 
دیگر کشیدگی شرقی- غربی به دلیل باد نامطلوب غرب 

دیده نمی شود.

جدول ۳: ویژگی های کالبدی مرکز محله های بومی همدان

نام مرکز 
محله

شکل و
کشیدگی فضای باز محله

شیب و 
مصالح نما

مساحت و ابعاد 
پالن مرکز محلهتصویرفضای باز محله

حاجی

 شکل:
ذوزنقه

 شیب: 
%0

 مساحت:
1260 مترمربع

کشیدگی: شمال غربی-
جنوب شرقی

 مصالح: 
آجر

 ابعاد: 
21×60×4

گلپا

 شکل:
ذورنقه

 شیب: 
%0

 مساحت:
1174 مترمربع

کشیدگی: شمالی- 
جنوبی

 مصالح:
آجر

 ابعاد: 
26×42×7.5

پای مصلی

 شکل:
ذورنقه

 شیب:
%1

 مساحت:
1260 مترمربع

کشیدگی: شمال شرقی-
جنوب غربی )40 درجه 
انحراف از محور شمالی(

 مصالح:
آجر و سنگ

 ابعاد:
19×65×6

کبابیان

 شکل:
ذوزنقه

 شیب:
%0

 مساحت:
1280 مترمربع

کشیدگی: شمال غربی- 
جنوب شرقی

 مصالح:
آجر و سنگ

 ابعاد:
25×50×4

آقاجانی 
بیگ

 شکل:
ذوزنقه

 شیب:
%2

 مساحت:
1265 مترمربع

کشیدگی: شمال شرقی- 
جنوب غربی )30 درجه 
انحراف از محور شمالی(

 مصالح:
آجر

 ابعاد:
23×50×7

شکل 5: نسبت طول و عرض در مرکز محله های بومی همدان بر اساس نسبت طالیی ایرانی
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5-۳- ویژگی های محیطی- فرهنگی- اقتصادی 
پاسخگویی  بومی محله ای همدان در  باز  فضای 

به نیازهای زنان 
بررسی  به  پژوهش  پایداری،  شاخص های  اساس  بر 
محالت  مرکز  اقتصادی  و  فرهنگی  محیطی،  ویژگی های 

همدان پرداخته است. 

5-۳-۱- ویژگی های محیطی فضاهای باز بومی 
محله ای همدان

محله های  مرکز  درختچه های  و  درختان  مجموع  تعداد 
با  توت  که  می باشد  اصله   30 تا   20 بین  عمدتاًً  همدان 
گنجشک  زبان  و  محله  در  سودرسانی  و  میوه دهی  نقش 
میان  در  کاج  و  درختان  میان  در  بیش تری  شیوع 
قنات  با  دارد. سیستم آب رسانی محله عمدتاً  درختچه ها 
کوچک تر  محالت  در  چشمه  و  بزرگ تر  محله های  در 

باز  فضای  در  گیاه  و  آب  هوشمندانه  ترکیب  است.  بوده 
محله تماس نزدیک و مداوم با طبیعت نیازهای مفهومی، 
کارکردی و زیباشناختی را فراهم می سازد. در واقع یک از 
که  است  طبیعی  عناصر  همدان  محله های  پایداری  رموز 

همدان را به باغ شهر تبدیل کرده بود. 
با  همدان  محله های  مرکز  حرارتی  آسایش  مقایسه ی 
 ،SET سایر فضاهای باز شهری بر اساس شاخص آسایشی
محله های   SET میانگین  بین  آماری  معنی دار  اختالف 
درجه 1، 2 و شاهد را تبیین می کند. آزمون کروسکال-

والیس و آنالیز واریانس یک طرفه )جداول 4 و 5 ( به لحاظ 
آماری اختالف معنی داری بین میانگین SET محله ها در 
سطح خطای 5 درصد در فصول زمستان، تابستان و پاییز 
را نتیجه می دهد. بنابراین، فرضیه های پژوهشی در فصول 

زمستان، پاییز و تابستان تأیید شده  اند. 

SET جدول 4: نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مقایسه محله ها به تفکیک فصول از نظر میانگین

Fp-valueمیانگین مربعاتمجموع مربعاتدرجه آزادیمنابع تغییرپذیریفصل

تابستان
0.055*2101.0650.533.06بین  گروهی
49806.7316.46درون گروهی

51907.79کل

پاییز
0.000*2383.53191.7710.65بین  گروهی
31558.0118.00درون گروهی

33941.55کل

 SET میانگین  بین  زمستان  اساس جدول 5 در فصل  بر 
اختالف معنی داری وجود  با شاهد  و 2  محالت درجه 1 
این جدول مرکز محله های درجه 1 و درجه  نتایج  دارد. 

نشان  سرد  خیلی  را  شاهد  محله ی  و  خنک  کمی  را   2
می دهد.

SET جدول 5: نتایج آزمون تعقیبی من- ویتنی در مقایسه محله ها به تفکیک فصول از نظر میانگین

Up-valueفصلمقایسه محله ها
درجه 1شاهد0.011*1.00

زمستان درجه 2درجه 89.500.2271
درجه 2شاهد0.025*4.00

* معنی داری در سطح 0/05

شاخص  های  اساس  بر  که  می دهد  نشان  ارزیابی ها  نتایج 
آسایش  بین  معنادار  تفاوت  وجود  فرضیه ی  آسایشی، 
حرارتی مرکز محله های بومی همدان با سایر فضاهای باز 
بین  است.  پذیرفتنی  پاییز  و  زمستان  فصول  در  شهری 
محله ی  با   2 و   1 درجه  محله های  در  حرارتی  آسایش 
شاهد اختالف معناداری وجود دارد و محله های درجه 1 
همدان  اقلیم  در  را  آسایشی  شرایط  بهترین   2 سپس  و 
الگوی محله محور و معماری مناسب  لذا  فراهم می کنند. 

فضاهای باز بومی محله ای در همدان تأیید می شود. این 
به  نسبت  مطلوب تری  آسایشی  شرایط  از  محالت  مرکز 
سایر فضاهای باز شهری در تمامی اوقات باألخص فصول 

سرد و بادخیز برخوردارند. 
مرکز  در  میداني  مطالعه  فرضیه  این  سنجش  منظور  به 
 Lm8000 محالت همدان با استفاده از دستگاه محیط سنج
صورت می گیرد. بررسی زمینه ای با پرسش نامه به منظور 
استفاده  با  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  و  داده ها  جمع آوري 
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حرارتي  آسایش  شاخص  اساس  بر  و   SPSS افزار  نرم  از 
استنباطی حاصل  آمار  نتایج  است.  پذیرفته  SET صورت 
والیس  کروسکال-  آزمون  و  طرفه  یک  واریانس  آنالیز  از 
نشان می دهد که به لحاظ آماري در سطح خطاي 5 درصد 
اختالف معني  داري بین میانگین SET محله  ها در فصول 

زمستان، پاییز و تابستان وجود دارد. 
در فصل بهار محله   درجه 1 و درجه 2 کمي خنک هستند 
و محله شاهد خنک است. در فصل تابستان محله درجه 1 
کمي گرم و محله درجه 2 گرم است. در فصل پاییز محله 

شکل 6: نقاب سایه فضای چمن

درجه 1 سرد، محله درجه 2 خنک و محله شاهد خیلي
سرد است. در فصل زمستان محله درجه 1 و درجه 2 کمي 
مرکز  لذا  است.  و محله شاهد خیلي سرد  خنک هستند 
محالت بومی از آسایش حرارتی بیش تری در تمامی اوقات 

سال باألخص فصول سرد برخوردارند. 
زمستان  در  و  سایه  تابستان  در  بومی  محالت  مرکز 
آفتابگیر هستند )شکل 6( در صورتی که میادین با بناهای 
از  زمستان  در  و  مناسب  سایه  از  تابستان  در  بلندمرتبه 

آفتاب کافی برخوردار نیستند )شکل 7(.

شکل 7: نقاب سایه در میادین با بناهای بلند پیرامونی

نیاز به سایه در دو فصل      نیاز به سایه در یک فصل       نیاز به آفتاب در دو فصل

فرهنگی  اجتماعی-  ویژگی های   -2-۳-5
محله های شهر همدان

مستعد  فضا  کالبدي  خصوصیات  چپمن  اعتقاد  به 
فضا  شکل  و  وضع  که  چرا  هستند  رفتار  بر  تأثیرگذاري 
باشند  مؤثر  ناراحتی  یا  آسایش  ایجاد  در  می توانند 
اسکار  نظریه ی  اساس  بر   .)Chapman, 2008, p. 179(
دیدن  و  دیده شدن  امکان  که  فضاهایی   )1973( نیومن 
براي فرار  امکان کمی  باشد و در ضمن  در آن ها بیش تر 
فراهم آورند، پتانسیل کم تري براي فعالیت مجرمان فراهم 
می آورند و لذا وجود نشان هایی که حاکی از نظارت مردم 
بر محله باشد می تواند افزایش دهنده حس امنیت در محله 

.)Schweitzer, 1977, p. 11; Newman, 1996( باشد

و  اجتماعی  موقعیت  و  صنفی  مذهبی،  تیره های  تنوع 
به  منحصر  ویژگی های  بیان گر  محله ها،  فرهنگی شاخص 
و  نژاد  نوع  قرارگیری،  موقعیت  به  توجه  با  محله  هر  فرد 
مذهب و صنف و فرهنگ اهالی داشته است )جدول 6(. 
 Cozens,( اشراف اهالی بر محله، محصوریت فضای باز محله
2005( و هویت شکل گرفته بر اساس ویژگی های انحصاری 
را  زنان  امنیت   )Jenkinz, 2003( محله  هر  اختصاصی  و 
فضاهای  وجود  هم چنین  می دهد.  افزایش  فضا  این  در 
اجتماعی- فرهنگی، سبب کثرت حضور زنان در محله به 
جای کل شهر می شود. از آن جا که زنان امنیت بیش تری 
در محله نسبت به سایر فضاهای شهر دارند، لذا حضور و 
مشارکت بیش تری در فضای خارج از خانه خواهند داشت. 

جدول 6: ویژگی های اجتماعی- فرهنگی مرکز محله های شهر همدان

موقعیت اجتماعی در شهرویژگی های فرهنگی شاخصتیره قومی- نژادیتیره مذهبی غالبتیره صنفینام چمن 

حاجی
مواد 

خوراکی 
فروشی

همدانیشیعیان
مسکونی، تجاری؛

قرارگیری در بافت پر تردد 
شهر و نزدیکی به مرکز شهر 

کارکرد مذهبی به دلیل 
هم جواری با حوزه علمیه محله 
مالجلیل و حوزه علمیه آخوند 

مالعلی معصومی

مسیحیان شیعیان نجاریگلپا
)گذشته(

مسکونی، اداری- آموزشی؛
همجواری با پست مرکزی، 

دادگستری و ادره دارایی

برگزاری تعزیه، مرکز پخش فرش 
و هم جواری با بنای تاریخی برج 

قربان؛ هم جواری با کتابخانه 
حجازی و چندین مدرسه
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موقعیت اجتماعی در شهرویژگی های فرهنگی شاخصتیره قومی- نژادیتیره مذهبی غالبتیره صنفینام چمن 

ترکشیعیانشانه سازیپای مصلی

مسکونی، تجاری، تعمیراتی 
)تعمیراتی: دوچرخه و موتور؛

تجاری: خدمات رسانی 
روستائیان(

محل تردد برخی از روستائیان به 
دلیل وجود ایستگاه ماشین های 
دسترسی به روستاهایی مانند 

شورین

مسکونی، تجاری، آموزشی؛ساداتشیعیانکارگاه نجاریکبابیان
مذهبی- آموزشیهم جواری با مرکز شهر

آقاجانی 
درگذشته نساجیبیگ

هم جواری با امامزاده یحیی زندی هامسیحیان
و اجرای تعزیه

بافت مسکونی تجاری- اداری؛ 
نزدیکی و دسترسی به مرکز شهر

و  بازارها  به  زنان  رجوع  میزان  پرسش نامه،  اساس  بر 
فضاهای فرهنگی- مذهبی و حضور در فضای چمن بسیار 
قابل توجه است و همان طور که در نمودار دیده می شود 
58 درصد زنان به میزان زیادی از فضای چمن برای خرید، 
47 درصد زنان به میزان خیلی زیاد برای حضور در فضای 
فضاهای  از  متوسط  میزان  به  زنان  درصد   38 و  چمن 
تحلیل  نتایج  می کنند.  استفاده  چمن  مذهبی  فرهنگی- 

پرسش نامه نشان می دهد که بر اساس رابطه هم بستگی، 
فضاهای  و  کودکان  و  زنان  امنیت  بین  معناداری  ارتباط 
باز بومی محله ای وجود دارد. 33.3 درصد از زنان به طور 
خیلی  و  زیاد  میزان  به  زنان  از  درصد   35.5 و  متوسط 
زیاد از فضاهای فرهنگی پیرامون چمن استفاده می کنند 

)شکل 9(.

شکل 8: تعزیه در محله گلپا

شهر شکل 9: میزان استفاده از کاربری های پیرامون چمن محله های  اقتصادی  ویژگی های   -۳-۳-5
همدان

تعداد واحدهای تجاری محالت همدان از 11 تا 23 واحد 
 .)7 )جدول  است  شده  گزارش  محله  ابعاد  تناسب  به 
مشاغل گذشته و حال، بر حسب نیازهای روزانه اهالی و 
رفع نیاز به سفرهای درون شهری در طول روز تخصیص 
شده اند. در هر محله در گذشته کارگاه تولیدی و بورس 
صنفی شیوع بیش تری داشته که امروزه جای خود را به 
مشاغل خدماتی داده است. پارکینگ از معضالت الینحل 
ساخت  بر  همدان  شهرداری  سیاست  و  محله هاست 

پارکینگ طبقاتی در محله متمرکز شده است.
که  محالت  در  محلی  بازارهای  و  موجود  کاروان سراهای 
نقش مهمی در اقتصاد شهر ایفا می کنند؛ نیازهای تجاری 
آن  برآورده سازی  در  باالیی  سهم  زنان  که  اهالی  روزانه 



179
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

بازشناسی الگوی مرکز محله های شهر همدان در تناسب با نیازهای زنان

شماره صفحه مقاله: 169-184
14

01
ار
به
.3
8
اره

شم


دارند را مرتفع می سازند. عالوه بر کاهش هزینه حمل و 
نقل و کاهش آلودگی ناشی از سفرهای درون شهری، این 
تمرکز زدایی  و  خودکفایی  سبب  غیر متمرکز  نقش آفرینی 

تجاری  واحدهای  که  محله هایی  در  شد.  خواهد  محله ها 
بیش تری مورد نیاز است، کاروان سرا پیرامون محله شکل 
گرفته است. کاروان سرای پای مصلی مثال بارز آن است. 

جدول 7: ویژگی های اقتصادی مرکز محله های شهر همدان

 واحدهایواحدهای تجاریشغل غالبنام چمن
فرهنگی- مذهبی

 سطح
خدمات رسانی

تعدادنوعتعدادنوعگذشتهکنونی

حاجی

جوشکاری،  سوپر،  سنگکی، 
تهیه  آرایشگاه،  آجیل  فروشی، 
غذا، شیرینی فروشی، راز سالمت، 

اتوشویی

نانوایی،  قهوه خانه،  قصابی، 
فروشی،  شیرینی  کفاشی، 
لحاف دوزی، سبزی فروشی، 

قهوه خانه، بقالی

مغازه،
رستوران 

سنتی

17 

1

مسجد، 
حسینیه، 

موزه
شهر3

گلپا

سوپری، نانوایی، سبزی خردکن، 
زبان،  آموزشگاه  فروشی،  لباس 
بنگاه معامالت لبنیاتی، امالک و 

شیرینی فروشی

عطاری،  نجاری،  نانوایی، 
11مغازهقصابی، بقالی

مسجد 
شهر،

سقاخانه، 
برگزاری 

تعزیه

شهر

کبابیان

اتومبیل،  کرایه  نجاری،  باب  سه 
سنگکی، لبنیاتی، مشاور امالک، 
آرایشگاه،  زنجیرسازی،  سوپری، 

کفاشی

نانوایی، بقالی، نجاری، عطاری، 
شهرمسجد11مغازهقصابی، کفاشی، تعمیر لوازم

پای 
مصلی

سنگکی، سوپری، دوچرخه سازی، 
نان  جوشکاری،  موتور،  تعمیر 

فانتزی

قهوه  سازی،  شانه  نانوایی، 
خانه، آهنگری، عطاری، میوه 
آرایشگاه،  لبنیایی،  فروشی، 
انبار،  کبابی،  قصابی،  قنادی 

کارگاه عصاری ها

مسجد، 11مغازه
استانامامزاده

آقاجانی 
بیگ

سنگکي، سه باب سوپری، پوشاک 
فروشی، نانوایی بربري، قهوه خانه 
قنادی،  سنتي(،  )سفره خانه 
بهداشتي،  آرایشي-  آرایشگاه، 
میوه فروشي، محصوالت رژیمي، 
خیاطي،  خشک شویي،  قصابی، 

رنگ فروشی، نجاری

سمساری،  قصابی،  نانوایی، 
خرازی، بقالی، قنادی، سلمانی، 
بانک، قهوه خانه، خشک شویی، 
کارگاه  لبنیاتی،  آهنگری، 

نساجی و نختابی خیاطی

سقاخانه، 23مغازه
شهرمسجد

از نظر کالبدی اصلی ترین مشکل چمن از نظر 38 درصد 
کمبود  است.  نقلیه  وسایل  آمد  و  رفت  استفاده کنندگان 
چمن،  متروکه  فضاهای  و  نامناسب  کف سازی  پارکینگ، 
استفاده  درصد   44 بوده اند.  چمن  فضای  مشکالت  سایر 

کنندگان فضای سبز را مورد نیاز دانسته اند. 

6. بحث و نتیجه گیری
حوزه نتایج تحقیق با مقاالت مشابه در این زمینه متفاوت 
موردي  نمونه  دو  یا  یک  به  مقاله ها  از  بسیاري  است. 
پرداخته اند و نتایج به دست آمده در کل بافت بومی همدان 
قابلیت تعمیم ندارد )خاکی و حبیبیان، 1395؛ نجفی، زرین و 
جامه بزرگ، 1396؛ نقدی، سجادزاده و رضایی، 1394؛ سروش 

شاخص های  بررسی  به  مقاالت  برخی   .)1393 جودکی،  و 
سجادزاده،  و  )پیربابایی  پرداخته اند  مکان  رضایت مندی 
1390؛ شهابی، پشمکیان و زارعی حاجی آبادی، 1392؛ آصفی 
مقدس، ذاکر حقیقی و نقدی، 1393؛ گودرزی سروش، صفوی 
و محفوظیان، 1398؛ محمودزاده، محمدی سردارآباد و واحدی، 
1397(؛ که در این پژوهش ها یک یا چند شاخص مکان به 
عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده اند و سایر متغیرها 
در نظر گرفته نشده اند و از این جهت نتایج به دست آمده 
با واقعیت موجود سازگار نیست. به طور مثال در پژوهش 
و  شهری  ساختار   )1399 حقیقی،  ذاکر  و  )حاتمی  حاتمی 
دسترسی عالمل امنیت محله رکنی در مقابل محله خضر 
برشمرده شده است. در صورتی که بررسی میدانی نشان 
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می دهد که بافت اجتماعی عامل اصلی تمایز این دو محله 
که  می گردد  پیشنهاد  لذا  است.  بوده  کنون  تا  از گذشته 
در مرحله اول با بررسی میدانی شناختی جامع بر مبنای 
و شاخص های  ویژگی های مشترک محله ها صورت گیرد 
اصلی هر مکان شناسایی گردد تا نتایج به دست آمده با 
واقعیت موجود منطبق و قابل استناد باشد. در برخی دیگر 
تاریخی  روند  است،  بوده  بررسی  مورد  محله ها  عموم  که 
محله ها در شهر مورد مطالعه قرار گرفته است )جامه بزرگ 
اسکویی،  باللی  و  فرشچیان  زارعی، 1390؛  دیگران، 1399؛  و 

1394؛ علیتاجر و صحرایی، 1396(.
الگوی  که  است  شده  تاکیده  رو  پیش  پژوهش  در 
موفق  نمونه  همدان  چمن های  که  شهر  در  محله محور 
محیطی،  نیازهای  برآورده کننده  می تواند  هستند؛  آن 
حقیقت  در  باشد.  زنان  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی- 
الگوی محله محور با برآورده سازی مجموع نیازهای جسمی 
و روحی زنان، حیات اجتماعی و سالمت جسم و روح آنان 
را در شهر تضمین می کند. لذا معرفی الگوی محله محور 
چمن سبب حفظ و نگهداری و جلوگیری از تخریب هویت 
جهت  محله ای  فضای  الگوی  شناخت  و  محله ها  تاریخی 
الگوی  ارائه  و  اقلیمی  طراحی  راهکارهای  به  دستیابی 
الگو  این  از  شد.  خواهد  محله ای  فضای  اقلیمی  طراحی 
همدان  حومه  در  جدید  شهرک های  طراحی  منظور  به 
ارائه دهنده  محله محور  الگوی  این  کرد.  استفاده  می توان 
راهکارهای  و  ایرانی  شهر  در  محله  طراحی  راهکارهای 
طراحی شهرهای جدید االحداث با الگوی ایرانی اسالمی 
از آن جا که  مانند شهر حورا در حومه همدان می باشد. 
این  از  استفاده کننده  جمعیت  از  نیمی  به  قریب  زنان، 
می تواند  فضاها  این  احیاء  هستند؛  محله ای  باز  فضاهای 
نقش موثری در برآورده کردن نیازهای جسمی و روحی 
زنان و فراهم سازی امکان حضور بیش تر آنان در شهر باشد. 
اصول و راهبردهای طراحی به کار رفته در مرکز محله های 
بومی همدان بر مبنای پاسخگویی به نیازهای جسمانی و 
در  الگوی محله محور  است.  انسان صورت گرفته  روحانی 
سال های 1250 تا 1300 )اواخر قاجار( در محالت همدان 
این  در  تعداد محالت  و  است  و شکوفایی رسیده  اوج  به 

دوران تا 51 محله ذکر شده است. 
به منظور بررسی موردی محله های بومی شهر همدان از 
پژوهش میدانی بر اساس مشاهده )مستقیم با شناسنامه 
استفاده  با  زمینه ای  پژوهش  و  دستگاه(  از  استفاده  با  و 
با حجم نمونه ی 384 پرسش نامه استفاده  از پرسش نامه 
شد که در جامعه ی پژوهشی به تعداد یازده محله تقسیم  
شد. داده های استخراجی حاصل از پرسش نامه با نرم افزار 

SPSS24 تحلیل و استنتاج شد. 
محله های  مرکز  مورفولوژیک  گونه  مشاهدات  اساس  بر 
همدان ذوزنقه ای شکل با کشیدگی شمالی- جنوبی یا با 
چرخش مختصر )30 تا 40 درجه( حول این محور گزارش 
می شود. فضای ذوزنقه ای عمدتاً با مساحت حدود 1200 

متر، متوسط کشیدگی 42 تا 65 متر، متوسط عرض 19 
پیرامونی  نماهای  تا هفت متر  ارتفاع سه  با  و  تا 25 متر 
مشهود است. کشیدگی طولی- عرضی میدانچه با نسبت 
باز  فضاهای  این  است.  متداول  یک  به  سه  تا  یک  به  دو 
جانمایی  شیب  بدون  یا  مختصر  بسیار  شیب  با  عمدتاً 
آجر و سنگ گزارش شده  نیز  پیرامونی  نماهای  شده اند. 
است. تعداد مجموع درختان و درختچه های هر یک از این 
مرکز محله های بومی عمدتاً بین 20 تا 30 اصله می باشد 
که توت با نقش میوه دهی و سودرسانی در محله و زبان 
گنجشک شیوع بیش تری در میان درختان و کاج در میان 
قنات  با  دارد. سیستم آب رسانی محله عمدتاً  درختچه ها 
در محله های بزرگ تر و چشمه در محالت کوچک تر بوده 
است. این فضاهای باز بومی محله ای در همدان تأیید کننده 

الگوی محله محور هستند. 
نتایج آمار استنباطی حاصل از آزمون کروسکال- والیس 
و آنالیز واریانس یک طرفه حاکي از آن است که به لحاظ 
آماري در سطح خطاي 5 درصد اختالف معني  داري بین 
میانگین SET محله  ها در فصول زمستان، پاییز و تابستان 
وجود دارد و محله های بومی همدان در تمام سال خصوصا 
در فصول سرد از آسایش حرارتی باالتری نسبت به سایر 

فضاهای باز شهری برخوردارند. 
و  اختصاصی  ویژگی های  مبنای  بر  شکل گرفته  هویت 
محصوریت  محله،  بر  اهالی  اشراف  محله،  هر  انحصاری 
باز شهری  فضاهای  در  را  زنان  امنیت  و  محله  باز  فضای 
افزایش داده اشت. از سوی دیگر وجود فضاهای فرهنگی- 
اجتماعی، سبب کثرت حضور زنان در محله به جای کل 
شهر می شود. از آن جا که زنان امنیت بیش تری در محله 
نسبت به سایر فضاهای شهر دارند، لذا حضور و مشارکت 
نتایج  داشت.  خواهند  خانه  از  خارج  فضای  در  بیش تری 
رابطه  اساس  بر  که  است  داده  نشان  پرسش نامه  تحلیل 
و کودکان  زنان  امنیت  بین  معناداری  ارتباط  هم بستگی، 
مساله  همین  دارد.  وجود  محله ای  بومی  باز  فضاهای  و 
سبب شده است که 33.3 درصد از زنان به طور متوسط و 
35.5 درصد از زنان به میزان زیاد و خیلی زیاد از فضاهای 

فرهنگی پیرامون چمن استفاده می کنند. 
تعداد واحدهای تجاری محالت همدان از 11 تا 23 واحد 
به تناسب ابعاد محله گزارش شده است. مشاغل گذشته و 
حال بر حسب نیازهای روزانه اهالی و رفع نیاز به سفرهای 
در گذشته  تخصیص شده اند.  روز  در طول  درون شهری 
بومی  محله های  در  صنفی  بورس  و  تولیدی  کارگاه های 
متداول تر  امروزه مشاغل خدماتی  و  بوده  معمول  همدان 
است. پارکینگ از معضالت الینحل محله های بومی است 
پارکینگ های  ساخت  بر  همدان  شهرداری  سیاست  و 
طبقاتی در این محله ها متمرکز شده است. بازارهای محلی 
در  مهمی  نقش  که  محالت  در  موجود  کاروان سراهای  و 
اهالی  روزانه  تجاری  نیازهای  می کنند؛  ایفا  شهر  اقتصاد 
که زنان سهم باالیی در برآورده سازی آن دارند را مرتفع 
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کاهش  بر  عالوه  غیر متمرکز  نقش آفرینی  این  می سازند. 
هزینه  کاهش  و  درون شهری  سفرهای  از  ناشی  آلودگی 
تمرکز زدایی  و  محالت  خودکفایی  سبب  نقل،  و  حمل 
خواهد شد. در محله هایی که واحدهای تجاری بیش تری 
گرفته  شکل  محله  پیرامون  کاروان سرا  است،  نیاز  مورد 

است. 
از نظر کالبدی اصلی ترین مشکل چمن از نظر 38 درصد 
کمبود  است.  نقلیه  وسایل  آمد  و  رفت  استفاده کنندگان 

پارکینگ، کف سازی نامناسب و فضاهای متروکه چمن سایر 
مشکالت فضای چمن بوده اند. 44 درصد استفاده کنندگان 
فضای سبز را مورد نیاز دانسته اند. لذا بازسازی و احیای 
مناسب فضاهای باز بومی محله ای می تواند به وجود آورنده 
فضاهای ایمن، پرنشاط، کارا و واجد آسایش برای زنان و 

کودکان باشد. 

پی نوشت
1. SET
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