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چکیده:
مرا کز شهرها با سابقه قدیمی ،به دلیل مرکزیت جغرافیایی ،سهولت دسترسی ،مرکزیت ثقل اقتصادي و ویژگیهاي
تاریخی_فرهنگی داراي پتانسیل بالقوه باالیی میباشند؛ علیرغم ویژگیهاي مثبت قسمت مرکزي شهرها ،بافت آنها
از لحاظ مشکالت کالبدی(فرسودگی) ،زیست محیطی ،درهم پیچیدگی بافت و ضعف زیرساختها رنج میبرند .یکی از
َ
مرا کز شهری با چنین مشخصهای مرکز شهر خرمآباد میباشد .بافت هسته مرکزی این شهر عمدتا فرسوده است و نیاز به
اقدامات ساماندهی و بهسازی دارد .هدف اصلی این تحقیق با توجه به وسعت دامنه مشکالت این بافتها ،رسیدن به
اهداف توسعه پایدار در بهسازی آن میباشد .در همين راستا ،تحقيق حاضر به چگونگي تحقق ابعاد کالبدي و محیطی
توسعه پايدار در بهسازی بافتهای هسته مرکزی شهر خرمآباد پرداخته است .اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از
لحاظ روش  ،توصيفي_ پيمايشي میباشد و نحوه جمعآوری اطالعات در بخش معرفی مفاهیم اولیه از روش کتابخانهای
و در بخش جمعآوری مستندات از طریق مطالعات ميداني(پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده) است .جامعه آماري مورد
نظر ،سا کنين قسمتی از بافت هسته مرکزی شهر خرمآباد با جمعيتي بالغ بردوهزارو  797نفر میباشد .با توجه به بررسي
ويژگيهاي اقتصادي ،اجتماعي ،کالبدي و زيست محيطي محدوده مورد مطالعه و تجزيهوتحليل اطالعات از روش ترکیبی
 ، AHP-SWOTنتایج به دست آمده از ارزیابی نهایی عوامل  SWOTدر چارچوب مدل  AHPنشان میدهد که در گروه
نقاط قوت ،وجود عنصر تاریخی باارزش(وزن نهایی ،)0/272 ،وجود محور فعالیت در راستای خیابانهای امام خمینی و
شهدا (وزن نهایی )0/176 ،و امکان دسترسی آسان به سایر نقاط شهر (وزن نهایی )0/134 ،به ترتیب مهمترین نقاط قوت و
پایین بودن کیفیت ابنیه (وزن نهایی ،)0/206،ریزدانگی قطعات (وزن نهایی )0/161 ،و وجود معابر تنگ و نفوذناپذیر (وزن
نهایی )0/135،به ترتیب مهمترین نقاط ضعف هستند .در عین حال پتانسیل باالی فضاهای بایر (وزن نهایی،)0/239 ،
پتانسیل ایجاد فضاهای تفریحی _ گردشگری (وزن نهایی )0/183 ،و تاریخی بودن حوزه فرا گیر و ارتقای فرهنگی (وزن نهایی،
 )0/139به ترتیب مهمترین فرصتهای محدوده مورد مطالعه ،همچنین بیتوجهی به تغییر محله برای انطباق با نیازهای
روز (وزن نهایی ،)0/266 ،ناامنی و نفوذناپذیری معابر (وزن نهایی )0/194 ،و تعریف نشدن فضای باز عمومی در محلهها
(وزن نهایی )0/143 ،از جمله مهمترین تهدیدهای محدوده مورد نظر به شمار میآیند .به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر
آن است که مشکالت کالبدي و پس از آن ،به ترتيب مشکالت زيستمحيطي ،معضالت اجتماعی ،معضالت اقتصادی،
مدیریتی بيشترين درصد معضالت را به خود اختصاص داده است .همچنين در بررسی ابعاد کالبدی ،پایین بودن کیفیت
ابنیه ،ریزدانگی قطعات و نفوذناپذیری معابر از جمله مهمترین مشکالت بافت مورد مطالعه است .براساس تحلیلهای
نهایی در این پژوهش ،پیشنهادهای اساسی به منظور بهرهبرداری از این قوتها  ،فرصتها ،کاهش ضعفها و تهدیدات
در قالب راهبردهای رهگشای مدل  SWOTبرای بهسازی بافت فرسوده مرکزی شهر خرمآباد در متن مقاله به تفصیل
بیان میشود که در آنها از مؤلفههای توسعه پایدار شهری بهره گرفته شده است .در بحث توسعه پايدار هدف ،رسيدن به
شهري پايدار است و توسعه شهري در صورتي پايدار خواهد بود كه كيفيت بااليي از زندگي را براي تمام سا كنانش ارائه دهد
و بدین منظور در راستای ارتقای کیفیت زندگی بر بهسازی با راهبردهاي ارائه شده به عنوان راهنماي تصمیمات ،ابزار عمل
برنامهریزي و ایجاد کننده ارتباط میان عوامل تصمیم سازي ،تصمیمگیري و اجرا تأ کید شده است.
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.1مقدمه
بافت قدیمی و مرکزی شهرها که شالوده مدنی و تشکیالتی خود را تا
شروع شهرسازیهای دوره جدید(معاصر) حفظ کرده بود ،با شروع
فعالیتهای جدید متحول شده و تغییر شکل در نقش ظاهری و
درونی آنها به شدت الزامی است .آنچه که در وهله نخست موجب از
هم پاشیدگی بافت قدیمی شهرها خواهد شد ،افزایش اتومبیلها
و به ناچار خیابانکشیهایی برای ایجاد شبکههای ارتباطی به
منظور تسهیل در رفتوآمد آنها میباشد (مشهدیزاده دهاقانی،
 .)55 :1385درواق��ع بسیاری از بافتهای سنتی که زمانی مایه
افتخار و مباهات شهرها بودهاند ،در حال حاضر در معرض فرسایش
و تخریب ق��رار گرفتهاند .بافت فرسوده شهری به عرصههایی از
مــحــدوده قانونی شهرها اطــاق میشود که به دلیل فرسودگی
کالبدی ،بــرخــورداری نامناسب از دسترسی ســواره ،تأسیسات،
خدمات و زیرساختهای شهری ،آسیبپذیر بــوده و از ارزش
مکانی ،محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند(حبیبی و دیگران،
 .)66 :1386به طور کلی کاهش کارایی هر پدیدهای ،فرسودگی
آن را در پی دارد .هنگامی که در محدودهای از شهر ،حیات آن
به هر علتی رو به رکود میرود ،بافت شهری آن محدوده در روند
فرسودگی قرار میگیرد ( .)Rosemary, 2005: 9عالوه بر آن ،با گرایش
حركتی جمعیت شهری ثروتمندتر از بخشهای مركزی بسیاری از
شهرها به سمت حومه ،تمركززدایی تسهیالت كلیدی نیز در آن
جهت رو به فزونی میگذارد و ممكن است در نواحی از كار افتاده
شهری ،حفظ یك محیط شهری مطلوب برای تأمین زندگی سالم
ً
شهری ،تدریجا دشوار گردد)Pacione,1997:233(.بنابراین اهمیت
ً
موضوع در جامعه امروزی کامال محسوس و آشکار است ،مطالعه
و احیای مرکز شهرها و به عبارتی بهسازی بافت هسته مرکزی شهر
خرمآباد نیز از این قاعده مستثنی نیست .در حال حاضر عدم توجه
به بافت یاد شده با توجه به نقش مؤثر آن در حفظ و احیای کالبد
شهر ،ضــرورت رفع مشکالت آن را در اولویتهای مهم مسئوالن
شهری و عالقمندان و متخصصین شهرسازی قرارداده است ،تا با
استفاده از آن گامهای مهمی به منظور بهسازی بافت یاد شده
برداشته شود.
.2بیان مسئله
در حال حاضر در كشور ایران بیش از  67هزار هکتار بافت فرسوده
و نا کارآمد با جمعیت بیش از هشتونیم میلیون نفر در  383شهر
شناسایی شده است(رستمی و همکاران .)103 :1389 ،با توجه به
مشكالت متعدد برای بافتهای فرسوده ،این مسئله تبدیل به
«تهدیدی» انسانی ،اجتماعی و اقتصادی برای شهرها و كالنشهرها
شــده اس��ت .كالبدشناسی ساختاری و عملكردی ایــن بافتها
نشاندهنده تجلی مشكالتی مانند تــرا كــم و تمركز جمعیت و
فعالیتها،افولاقتصادی،افول كیفیت كالبدی ،كاهشارزشهای
محلهای و مسكونی افول كیفیتهای اجتماعی ،شرایط نامطلوب
زیستمحیطی ،دشــواریهــای دسترسی و مشكالت ترافیكی و
انحطاط كیفیتهای فرهنگی و بصری اســت که به عنوان یک
تهدید جدی برای آینده شهر محسوب میشود(داوودپور و همکار،

 .)3 :1390یکی از شهرهای ایران که از مشکالت ناشی از بافت مرکزی
فرسوده رنج میبرد ،شهر خرمآباد است .این شهر دارای  28محله
فرسوده است که  258.7هکتار از کل مساحت شهر را شامل میشود
و جمعیتی بالغ بر 60هزارو 681نفر را در بر دارد .اغلب این محلهها در
بخش مرکزی شهر و در الیههای درونی شهر واقع شدهاند .محدوده
مطالعاتی نیز با جمعیتی معادل دو هزار و  797نفر در هسته مرکزی
شهر قرار گرفته است(ابراهیمزاده .)5 :1391،با توجه به مطالعات
انجام شده ،از مهمترین مشكالت بافتهای مورد نظر میتوان به
مسائل كالبدی و زیستمحیطی اشــاره كرد که شامل معضالتی
مانند :معابر كم عرض و پیچوخمدار (نفوذ ناپذیری) ،عدم وجود
تأسیسات و تجهیزات جدید شهری ،ریزدانگی ا کثر قطعات ،از بین
رفتن مرا كز محالت ،كمبود كاربریهای مورد نیاز و عدم توجه الزم
به بافتهای تاریخی ،وجود ساختمانهای مخروبه و در نتیجه
بروز مشكالت ایمنی و تشدید آلودگی ،ترافیک و آلودگیهای صوتی
و عدم توجه به محورهای حرکتی پیاده مناسب و فضاهای سبز...
میباشد .با توجه به اهمیت محدوده مورد نظر و لزوم حفظ و بقای
ساختار آن(بــه خصوص آثار تاریخی واجد ارزش) به منظور بقای
ساختار شهر و وجــود فشارهای ناشی از عملکردها و عدم توجه
به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود ،بافت مورد نظر با مسائل و
مشکالت جدی روبرو است که اقدامات ویژهای را در بر میگیرد و
این مسئله میتواند به عنوان فرصت جبران اشتباهات گذشته در
خصوص نادیده گرفتن اصول شهرسازی ،زیستمحیطی و توسعه
پایدار محسوب شود.
.3ضرورت تحقیق
بافتهای فــرسـ�وده و ن��ا ك��ارآم��د ش��ه��ری ،بخش اعظمی از سطح
شهرهای كشور را تشكیل میدهند .ا گرچه این بافتها به دلیل
داشتن مشكالت متعدد اقتصادی ،اجتماعی ،كالبدی،عملكردی،
ترافیكی و زیستمحیطی از عمده چالشهای مدیریت شهری
و نظام شهرسازی میباشند و برای كل گستره شهری یك تهدید
جدی به شمار میآیند؛ با این حال مهمترین پتانسیل شهرها برای
استفاده از زمین برای اسكان جمعیت ،تأمین فضاهای باز خدماتی
و نیز بهبود محیطزیست میباشند .متأسفانه اتخاذ سیاستهای
نا كارآمد در عرصه برنامهریزی و مدیریت شهری در زمینه احیا
و بهسازی بافتهای ف��رس��وده نهتنها امكان استفاده مجدد و
حدا كثری از ای��ن موقعیت را به مخاطره افكنده بلكه به تدریج
موجب فرسودگی و نا كارآمدی بخش قابل توجهی از بافتهای
هسته مركزی و میانی شهرها و ایجاد تضاد شدید بین بافتهای
شهری ،به ویژه بافتهای جدید كه با تغییرات در نقش عملكردی
خدماتی شهرها ایجاد شدهاند ،با بافتهای فرسوده كه توان تطابق
با این تغییرات را نداشتهاند ،گردیده است(سجادی.)56:1390،
ای��ن بافتها ع�لاوه بر وج��ود مسائل و مشکالت کالبدی ،فضای
شهری را نیز دچار تنزل نموده و حضور انسان را در فضاهای شهری
با معضل روبرو ساختهاند(مهدیزاده.)35 :1383 ،
از س��وی��ی دیــگ�رـ ای���ن بـ�افـــه��ا ب��ه دلـ�ی��ل قــدم��ت و در ا كـ�ث��ر م ـ�وارد
فرسودگی و فقدان تأسیسات و خدمات اولیه و ضروری برای زندگی

شهری ام��روز ،در پاسخ گویی به نیازهای شهروندان خود دچار
نارساییهای اساسی میباشند .همین امر خود باعث تخلیه این
بافتها توسط سا كنان بومی و قدیمی و حركت سكونتی آنان به
سمت فضاهای جدید یا پیرامونی شهر گشته و به تبع آن ،مهاجرت
قشرهای كمدرآمد و روستایی به این بافتها رو به فزونی میگذارد.
ً
وضعیت دسترسیهای بافت های فرسوده مرکزی شهرها که عمدتا
بدون طرح قبلی ایجاد شدهاند ،از ساختاری نامنظم برخوردارند و
ً
دسترسیهای موجود در آنها غالبا پیاده میباشد ،به گونهای که
ا کثر معابر آن بن بست یا با عرض کمتر از شش متر بوده و ضریب
نفوذپذیری در آنها کم است .وضعیت خدمات و زیرساختهای
ته��ای فـ�رسـ�وده ب��ه لحــ��اظ ب���رخـ�وـرداری از خـ�دمـ�ات،
شهــ��ری باــف�� 
زیرساختها و فضاهای باز ،سبز و عمودی دچار کمبودهای جدی
ً
هستند(حبیبی و دیگران .)66-67:1386،مسلما فضاهای شهری
بیش از حد فرسوده ،مخروبه و بیغولهها ،بسترساز ناهنجاریهای
اجتماعی نیز میگردند و مكانهایی افسرده ،مغشوش ،ناامن و
بدون مشاركت سا كنان را پی میریزند(قربانیان .)79 :1389 ،لزوم
مداخله هدفمند ،حفظ هویت بافت مرکزی و تکامل و پویایی آن
به منظور حفظ ساختار شهر ،ضــرورت بررسی موضوع را مطرح
میسازد .درواقع پژوهش حاضر اقدام به بررسی رویکردی تلفیقی
به منظور بهسازی بافتهای فرسوده مرکزی با هدف دستیابی
بر ارتقای کیفیت زندگی در محدوده به کمک اصــول پایداری و
شاخصهای رسیدن به بافت پایدار شهری کرده است ،تا با توجه
به آن زمینه پایداری بیشتر در بافتهای شهری را فراهم سازد.

.5پیشینه پژوهش
در خصوص بهسازی و نوسازی بافت فرسوده مرکزی شهرها در
سالهای اخیر در ایران و جهان ،پژوهشهای مهمی انجام شده
که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
اوزلم گزی ،)2009( ،به بررسی راهکارهای بهسازی و باززندهسازی
نواحی مسکونی غیر معمور و فرسوده در شهر آنکارا میپردازد و باز
زندهسازی و نوسازی این مناطق را راهبردی فضایی برای هویت
بخشیدن به سا کنین این مناطق و افزایش تجهیزات مورد نیاز

.6فرضیه ها
 به نظر میرسد تأثیر بهسازی کالبدی و محیطی محدوده موردنظر در دستیابی به توسعه شهری پایدار نسبت به سایر عوامل
مدیریتی و اقتصادی و اجتماعی بیشتر است.
 به نظر میرسد عامل نفوذناپذیری نسبت به عوامل دیگر درفرسودگی کالبدی بافت مورد مطالعه نقش مؤثرتری دارد.
 به نظر میرسد القای نقش توریستی  ،تفریحی به محدوده موردمطالعه در بهسازی کالبدی آن مؤثر واقع شود.
.7روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی_
پیمایشی و در نــحــوه ج ــمـ ـعآوری اط ــاع ــات در بـخــش معرفی
مفاهیم اولــیــه طــرح بهسازی مــحــدوده و روش توسعه پــایــدار از
روش کتابخانهای و در بخش جــم ـعآوری مستندات و مــدارک
برای شناسایی شاخصهای توسعه پایدار و بررسی میزان تطبیق
بهسازی بافت فــرســوده با شاخصهای توسعه شهری پــایــدار از
شیوه تحلیل _ پیمایشی و مطالعات میدانی ،از قبیل مصاحبه
و پرسشنامه استفاده میشود .جامعه آمــاری در ایــن پژوهش،
سا کنان قسمتی از بافت فرسوده هسته مرکزی شهر خرمآباد با
جمعیت بالغ بر  2797میباشد و حجم نمونه مورد نظر  381نفر
با استفاده از روش نمونهگیری به صورت تصادفی(فرمول کوکران)
است .برای تجزیهوتحلیل اطالعات و ارائه راهبردهای بهبود بافت
فرسوده مرکزی شهر خرمآباد ،با توجه به کیفی بــودن اطالعات
بــا بــهــرهگــیــری از تلفیق مــدل  AHP- SWOTاز طــریــق نــرمافــزار
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.4اهداف پژوهش
هدف کلی
بهسازی بافتهای فرسوده مرکزی شهر خرمآباد و ارتقای کیفیت
فضاهای این محدوده برای دستیابی به توسعه شهری پایدار.
اهداف کاربردی
 بــاز تعریف کــاربــریهــای شهری با هــدف نزدیکی به سرانهها،شاخصهای استاندارد و درنهایت جلوگیری از مهاجرت سا کنین
بومی.
 ارتقای کیفیت کالبدی فضاهای بافت موجود برای حفظ ساختارو پویایی شهر.
 افــزایــش کیفیت ویــژگ ـیهــای زیستمحیطی مــحــدوده مــوردمطالعه.
 -حفظ و احیای آثار واجد ارزش در بافت مورد نظر.

شهروندان میداند(.)O. Geuzey; 2009: 27
برنامه نوسازی شهری برای توسعه پایدار شهری در نیجریه:
مسائل و چالشها ) Aluko &)Gbadegesi,2010که در آن اشاره
شده است :شهرهای بزرگ با معضل سقوط میراث و ریشههای
خود به عنوان یک بحران هویت مواجه هستند .بنابراین تجدید
حیات مرا کز شهر ،خواستار بازگرداندن نشاط به مرا کز شهری به
معنای طراحی مرا کز جذب است .با این حال به منظور حصول
اطمینان از توسعه پایدار شهری ،مهم آن است که توجه داشته
باشید ،آموزش مناسب و روشنگری مردم در اولویت است.
کوچکی( )1386در پایاننامه کارشناسیارشد خود با عنوان
تحلیل ساختار کالبدی _ فضایی بافت قدیم شهر خرمآباد به
شناسایی ساختار فضایی _كالبدی و شناخت عوامل تخریب
كننده بافت قدیم شهر خرمآباد پرداخته و به این نتیجه رسیده
است كه آنچه سبب فرسوده شدن بافت قدیم شده ،عوامل
محیطی و توسعه فیزیكی شهر بوده است.
داوودپور و همکار ( )1390در مقالهای با عنوان بهسازی و نوسازی
بافت فرسوده شهری ،راهبردی به سوی دستیابی به ابعاد
کالبدی توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی :بافت فرسوده
کوی سجادیه) بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری را از
چشماندازی دیگر و با نگرش به مقوله توسعه پایدار مورد تحلیل
قرار داده است.

 Expertchoiceپس از تجزیهوتحلیلهای تکمیلی ،راهبردهای برتر
برای چگونگی مداخله در بافت فرسوده شهر خرمآباد با توجه به
اولویت وزنی تعیین شدند.
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.8تلفیق مدل  SWOTو سلسله مراتبی( ) AHP
به منظور تلفیق مدل  SWOTو AHPو برای ساختن ماتریس از
عوامل درونــی قــوتهــا ،ضعفها و از عوامل خارجی فرصتها،
تهدیدها ارزشگـ ــذاری و تحلیل آنها در پنچ مرحله به شــرح زیر
پیجویی شده است:
فهرستی از نــقــاط قــوت ،ضــعــف ،فــرصــت و تهدید در مــحــدوده
مطالعاتی به عنوان معیارهای مورد سنجش تهیه و تکمیل شده
است.
 سپس با تلفیق  AHPو  SWOTبه تحلیل و مقایسه زوجی ،بهتفکیک هر یک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای موجود
و وزندهی به هر یک از عوامل اقدام شد.
 ماتریس نهایی اولویتهای بین عوامل بیان شــده به کمکوزندهی به روش AHPتعیین و استخراج شده است.
 پس از آن با توجه به اهمیت یافتهها و در نظر گرفتن محدودیتهااجرایی ،اولویتهای برتر تعیین و درجهبندی شدند.
 در نهایت نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها در چهارحالت کلی  WT, ST,WO,SOپیوند داده می شود و گزینههای
راهبردی خلق و انتخاب میشود(هریسون.)192:1382،
.9شناخت محدوده مورد مطالعه
موقعیت
شهر خرمآباد به عنوان مرکز استان لرستان و شهرستان خرمآباد
با موقعیت جغرافیایی به طول  48درجه و  22دقیقه و عرض 33

درجه و  29دقیقه و در ارتفاع  1171متری از سطح دریای آزاد ،دارای
جمعیتی در حدود  333هزار و  945نفر و مساحت سه هزار و 700
هكتار میباشد .این شهر از شمال به شهرستان نورآباد ،از جنوب
به شهرستان پلدختر ،از غرب به شهرستان کوهدشت و از شرق
به شهرستان بروجرد منتهی میگردد(طرح جامع شهر خرمآباد،
 ،1385مشاوربعدتکنیک).
محدوده مورد مطالعه با مساحتی در حدود  40هکتار در منطقه
 2و ناحیه  5شهری بین خیابانهای مجاهدین اســام در ضلع
جنوب ،خیابان ساحلی در ضلع شرق ،خیابان کاشانی در ضلع
شمالی ،خیابان امام خمینی در مرکز و خیابان  17شهریور در غرب
محصور شده است که رودخانه خرمآباد از کنار آن عبور میکند
.از نظر جغرافیایی در مرکز شهر خرمآباد و در شمال شرقی قلعه
فلکاالفال ک و غرب رودخانۀ خرمآباد واقع شده است.
.10مبانی نظری
بافت شهر بیانگر دانهبندی فضاهای کالبدی ،شبکه ارتباطی و
نحوه دسترسیها ،چگونگی توزیع فعالیتها و در نهایت شکلگیری
و گسترش شهر در طول تاریخ م ـ�یب ـ�اش ـ�د( .)Chapin,1979:47به
طورکلی هر بافت شهری متشکل از دو بخش عمده میباشد-1
کالبد( فرم)-2کارکرد(نقش) .ترکیب کالبد و کارکرد به لحاظ میزان
فرسودگی الگوهایی را نشان میدهد .بخشهایی از بافتهای
شهری که کیفیت های کالبدی و کارکردی آنها کاهش یافته و مختل
گردیده اس��ت ،بافت فرسوده نامیده میشود .فرسودگی بافت و
عناصر درونی آن یا به سبب قدمت و یا فقدان برنامه توسعه و نظارت
فنی بر شكلگیری آن بافت به وجود مـیآیــد(.)Loosum,1996:79
فرــس��ودگـ�ی بـ�ر دو نــوع اسـ�ت  -1ف�رـس��ودگ��ی کالبدی-2فرسودگی
عملکردی .هرگاه فعالیتها و کاربریها پاسخگوی نیازها باشند
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تصویر .1نقشه موقعیت شهر خرمآباد و محدوده مطالعاتی

جدول -1مکاتب بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری
فرهنگ گرایی

ارجهیت نیازهای معنوی بر نیازهای مادی :بهسازی و نوسازی از طریق زنده کردن ارزشهای فرهنگی گذشته

ترقی گرایی

هنگام نوسازی و بازسازی شهرهای قدیمی ،هیچ چیز را جز راهها حفظ نمیکند :رواج شهرسازی بلدوزر

مکتب ا کولوژیک

رکود بافت قدیمی شهر ،در اثر گروههای اجتماعی و اقتصادی و جدایی گزینیهای ناشی از بیعدالتی اجتماعی

سازمندگرایی

در نظر گرفتن یک کلیت منسجم در امر بهسازی و نوسازی شهری :توجه به هماهنگی و انسجام در این فرایند

کارکرد گرایی

بهسازی و نوسازی باید در راستای توسعه اقتصادی و کارکردی شهر باشد

ساختار گرایی

نگرش مجموعهوار و سیستمی به شهر؛ بهسازی و نوسازی ساختارهای کالبدی_ فضایی در مجموعهها و نه تک بناها

زیبایی شناسی

توجه به بعد بصری و تأ کید بر زیباسازی به عنوان تنها رویکرد مناسب بهسازی و نوسازی شهری

مدرنیسم

تمایل افراطی برای حراست از آثار باستانی که حتی نوسازی و بهسازی ابنیه مرده و غیر تاریخی را خواستار میشد

پست مدرنیسم

بیشتر به روابط اجتماعی در شهر میاندیشد؛ برانگیختن حس مکان ،احیای آنچه دارای ارزش محلی و ویژه است

انسان گرایی

توجه به مردم و مشارکت آنها در بهسازی و نوسازی فضای شهری ،مداخله مردم گرایانه

نئوکالسیک

توجه به احیای تاریخ و فرهنگ ،البته نه با تقلید از گذشته ،بلکه از طریق به روز درآمدن در ساختمانهای آن

منبع (:شماعی و پوراحمد)129 -204 :1384 ،

1 - Regeneration
2 - Gentrification
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ولی کالبد آسیب دیده باشد و یا نظام فعالیتها به هم ریخته،
کاربریها مختل گردد ولی کالبد حفظ شده باشد ،فرسودگی نسبی
است و ا گر هر دو نوع فرسودگی حادث شود ،فرسودگی کامل است.
همچنین هر یک از این زیر طبقات نیازمند به کارگیری الگوی
خاصی از نوسازی(فرسودگی کامل) تا بهسازی(فرسودگی نسبی)
میباشد .در دنیای اندیشه پ��ردازی در مورد مداخله در بافتها
و فضاهای فرسوده مرکزی شهرها ،مکاتب و دیدگاههای مختلفی
وجود داردکه در جدول  1به آن اشاره شده است.
1
از جمله دیدگاههای حال حاضر میتوان به بازآفرینی شهری به
معنای احیا ،تجدید حیات ،معاصرسازی نام برد .بازآفرینی شهری
عبارت است از دید جامع و یکپارچه و مجموعه اقدامهایی که به
حل مسائل شهری منجر میشود ،به طوری که بهبود دائمی در
شرایط اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی ناحیهای
را که دستخوش تغییرشده ،فراهم کند( .)Roberts,2000در نظریه
احیای شهری 2این مهم به معنی تجدید حیات یا باززندهسازی
بخشهایی از نواحی شهری اســت که اســتــانــداردهــای عمومی
رایــج زندگی شهری را نــدارد .این نواحی در بخشهای مختلف
شهر شکل میگیرند؛ اما به طور معمول در بخش مرکزی شهرها
قرار دارند و با مسائلی همچون کمبود مسکن مناسب ،تضادهای
غیرمنطقی کاربری اراضی ،مشکالت ترافیک ،محدودیت فضایی،
مشکالت اجتماعی و  ...دســت بــه گریبان هستند(شماعی و
پوراحمد .)212 -219 :1384 ،در بسیاری از كشورها ،سیاستهای
دول ـ�ت بـــ وی���ژه در اح��ی��ای اقـــ��ص��ادی ش��ه��ری ب��ه اص�ل�اح مسكن
گرایش دارد )Balchin,1988: 252(.تئوری اصالت بخشی یكی از
راه��ب��رده��ای احیای محالت مسكونی(واحدهای همسایگی)یا
راهبرد اصالح مسكن به همراه بهبود شرایط سكونت در منطقه ،به
ویژه در بخش مركزی شهرها به کار میرود .در مجموع برخی از این
نظریهها به نوسازی  ،تعدادی به بهسازی و تعدادی نیز به تركیبی

از نوسازی و بهسازی و حفاظت معتقدند .از طرف دیگر ،بهسازی
ب��ر بهبود محیط م��ح��روم و ن��اب��س��ام��ان ضمن حفظ مشخصات
كالبدی و اجتماعی آن داللت دارد  .)Norbe, 2002:1(.بافتهای
فرسوده محدودههای آسیبپذیر در برابر مخاطرات طبیعی به
شمار میآیند كه نیازمند برنامهریزی و مداخله هماهنگ برای
سامانیابی هستند .مشخصه این بافتها ناپایداری و مجموعهای
از ن��ارس��ای��ی��های ك��ال��ب��دی ،عملكردی ،حركتی ،زیستمحیطی،
اجتماعی،اقتصادی و مدیریتی است ( .)Falamaki,2005در چنین
شرایطی عوامل اجتماعی،فرهنگی ،اقتصادی و  ...به فراموشی
سپرده شده و نتایج نا گوار جدایی مردم از سازندگان و حامی آنان
ً
كه معموال دولت بوده ،بروز كرده است(عندلیب .)21:1387،بنابر
لزوم توجه به بافت یاد شده ،رویکرد جدیدی به نام توسعه شهر
پ�اـی��دار در ای��ن مناطق احساس میشود.کاربرد اصطالح توسعه
پـ�ایدــار ،بــرای اولین بـ�ار در اواس��ط ده��ه  1970و کتاب معروف او
یش��ود(س�رـای��ی و زارعـ�ی
ب��ا ع�نــ�وان تنها ی�کـ زمین نسبت داده م�� 
فرشاد .)15:1388،توسعه پایدار ،پارادایمی الهام بخش است؛ طی
 25سال گذشته حکومتها ،سازمانهای تجاری و شهروندان
نیز آن را به عنوان یک اصل راهنما پذیرفتهاند و برای رسیدن به
اهداف مورد نظر و سنجش آن راهکارهایی اندیشیدهاند (Scottish
 )Executive Social Reserch,2006:26در ای��ن زمینه استفاده
از شاخصها به عنوان یکی از ضروریترین اب��زاره��ا ب��رای ارزیابی
میزان پیشرفت به سوی توسعه پایدار مدنظر بودهاند .هر جامعه
متناسب با شرایط خود از چارچوبهای خاصی استفاده میکند
که شامل چارچوبهایی مبتنی بر اهداف پایداری ،ابعاد پایداری،
فرآیندهای توسعه پایدار و ...میباشد .گستردهترین چارچوب از
نظر کاربرد ،مبتنی بر ابعاد پایداری است که توسعه پایدار را از بعد
محتوایی بررسی میکند و به سنجش نتایج نهایی سیاستها
میپردازد (Callens and Tyteca, 1999, Becker, 1997,Berke and
Conroy, 2000, Lsaksson and ,Garvare, 2003,Parris and Kates,
 .))2003, Maronetal., 2008, Kondyli, 2010در بعد محتوایی،

ً
شاخصها معموال ب��ه س��ه دسته زیستمحیطی ،اقتصادی و
اجتماعی تقسیم میشوند و میزان دستیابی به آنهادر طی زمان
مورد سنجش قرار میگیرد )Campbel,1996(.توسعه پایدار شهری
نه به معنای توسعه پایدار هر یک از زیرسیستمهای اقتصادی،
اجتماعی ،ی��ا زیستمحیطی ب��ه تنهایی اس��ت و ن��ه ب��ه معنای
افزایش پایداری این زیرسیستمها .در ع��وض ،تالش میکند که
رشد اقتصادی ،بازسازی ا کولوژیکی،حفاظت زیستمحیطی و
پیشرفت اجتماعی را متعادل سازد و دشواری این چالش ،آن را به
یک نقطه تمرکز عمده تحقیقات در سرتاسر جهان تبدیل نموده
است (باتن2002و رایلی.)2001،بنابراین می توان گفت که بهسازی
و نوسازی با هدفهای توسعه پایدار ،هماهنگی فراوانی دارد .به

عبارت دیگر اقدامات نوسازی و بهسازی شهری به دنبال تحقق
توسعه پایدار شهری است .بر این اساس بررسی و تبیین نظریه
شهر پایدار و توسعه پایدار شهری در فرآیند نوسازی و بهسازی
شهری الزم و ضروری است(ترنر.)180:1376 ،
.11یافتهها
 بررسی و تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر وضعیتفضایی_ کالبدی بافت فرسوده شهری شهر خرمآباد
پس از شناخت ابعاد چندگانه تحلیل فیزیکی و کالبدی بافت
مورد مطالعه ،الزم است تا با دیدی منسجم ،کلیدیترین عوامل
و مؤلفههای مؤثر بر نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری

جدول  -2ماتریس سوات محدوده مطالعاتی
فرصت
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قوت

 - O1پتانسیل باالی فضاهای بایر
 -O2پتانسیل ایجاد فضاهای تفریحی _ گردشگری
لونقل عمومی
 -O3امکان افزایش حم 

 -1Sوجود عناصر تاریخی با ارزش
 -2Sدسترسی آسان به سایر نقاط شهری
 -3Sوجود محور فعالیت در راستای خیابانهای امام خمینی و شهدا

 -O4امکان اختصاص پیدا کردن معابر به فضاهای پیاده و دوچرخه
 -O5تمایل اجتماعی به مشارکت در بهسازی
 -O6پتانسیل ایجاد اشتغال
 -O7تاریخی بودن حوزه فرا گیر و ارتقای فرهنگی
 -O8پتانسیل استقرار کاربریها با توجه به مرکز سفر بودن
 -O9پتانسیل جذب سرمایه خصوصی با توجه به مالکیت خصوصی
 -O01امکان ایجاد فضاهای سبز
 -O11امکان بهرهمندی از پتانسیل طبیعی مانند رودخانه
 -O21پتانسیل ایجاد مشارکت مردمی به دلیل جوان بودن جمعیت
 -O31پتانسیل ایجاد مقررات به دلیل قرار گرفتن در محدوده بافت تاریخی

 -4Sباال بودن سابقه سکونت افراد
 -5Sوجود جمعیت جوان قابل توجه
 -6Sتمرکز فعالیتهای اقتصادی
 -7Sقیمت مناسب اراضی
 -8Sدرصد باالی مالکیت خصوصی
 -9Sوجود پارک شهر به عنوان فضای سبز
 -10Sداشتن دید و منظر مطلوب رودخانه
 -11Sتمایل باالی افراد به بهسازی و نوسازی در بافت
 -12Sاستقرار سازمان بهسازی و نوسازی در محدوده مطالعاتی

بهسازی کالبدی _ محیطی بافت مرکزی شهر با رویکرد
توسعه شهری پایدار

تهدید

ضعف

 -T1بیتوجهی به تغییر محله برای انطباق با نیازهای روز
 -T2ناامنی و نفوذ ناپذیری معابر
 -T3تعریف نشدن فضای باز عمومی درمحلهها
 -T4مهاجرت جمعیت فعال از بافت با افزایش فرسودگی عملکردی _
کالبدی
 -T5تبدیل شــدن فضاهای مخروبه بافت به محل تجمع مجرمین و
بزهکاران
 -T6افزایش اختالف شدید سطح طبقات اجتماعی محدوده با بافتهای
نوساز اطراف
 -T7توان مالی محدود افراد سا کن در بافت برای شرکت در بهسازی بافت
 -T8عدم اطمینان سرمایهگذاران به بازگشت سرمایه در بافت
 -T9به خطر افتادن بهداشت عمومی با افزایش آلودگی
 -T01افزایش آلودگی صوتی
 -T11دخل و تصرفات ناآ گاهانه سازمانهاي راه و شهرسازی ،شهرداریها
و سا كنان در بافت
 -T21مشخص نبودن حد و مرز اختیارات و وظايف هر يک از سازمانهاي
راه و شهرسازی  ،شهرداریها و نوسازی و...

 -w1پایین بودن کیفیت ابنیه و فرسودگی اغلب مسا کن بافت
 -w2مساحت کم قطعات ابنیه مسکونی( ریزدانگی قطعات)
-w3کمبود سرانه فضای سبز و ورزشی و فرهنگی
-w4کمبود سرانه فضاهای تفریحی و گردشگری
 -w5وجود معابر تنگ و نفوذناپذیر
-w6کمبود پارکینگ
 -w7عدم امنیت به دلیل وجود زمینهای بایر ،متروکه و مخروبه
 -w8وجود برخی آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و دزدی در (زمینهای
بایر) محدوده
 -w9عدم توانایی مالی سا کنان برای مشارکت در نوسازی و بهسازی
-w10کاهش جمعیت بومی محدوده و سکونت افراد غیر بومی
 -w11باال بودن جمعیت غیر فعال در محدوده
 -w12آلودگی صوتی باال به دلیل حجم باالی ترافیک
-w13ورود فاضالب خانگی به آب رودخانه و ایجاد مشکالت بهداشتی
 -w14شخص نبودن حد و مرز اختیارات و وظايف هر يک از سازمانهاي راه
و شهرسازی  ،شهرداریها و نوسازی و...
 -w15نبود ضوابط و مقررات خاص محدوده مطالعاتی

منبع:مطالعاتنگارنده

از دیدگاه کارشناسی و تحلیل کیفی_ راهبردی  SWOTبه بوتة
تحلیل کشیده شود.
.12تحلیل یافتههای حاصل از روش SWOTدر فرآیند AHP
در این بخش با توجه به نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل مطالعات

وضع موجود در قالب جداول ،مهمترین عوامل درونی محدوده
مطالعاتی شامل نقاط قــوت و ضعفها و همچنین مهمترین
عوامل بیرونی مؤثر در ساختار بافت در قالب فرصتها و تهدیدها
در حوزه شاخصهای مورد نظر شناسایی شده و براساس فرآیند
 AHPارزشگذاری شده است.

جدول  -3مقايسههاي زوجي عوامل در گروه نقاط قوت
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نمودار :2وزن نهایی هر یک از نقاط قوت_ ترسیم :نگارنده

جدول  -4مقايسههاي زوجي عوامل در گروه نقاط ضعف
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نمودار :3وزن نهایی هر یک از نقاط ضعف_ ترسیم :نگارنده

جدول -5جدول مقايسههاي زوجي عوامل در گروه نقاط فرصت
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نمودار :4وزن نهایی هر یک از فرصتها_ ترسیم :نگارنده

جدول -6جدول مقايسههاي زوجي عوامل در گروه نقاط تهدید
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C.I.= 0.03

منبع :محاسبات نگارنده با بهرهگیری از مدل تلفیقی AHP-SWOT

نمودار :5وزن نهایی هر یک از تهدیدها_ ترسیم :نگارنده

.13نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها
بنابراین نتایج حاصل از تلفیق عــوامــل  SWOTو  AHPنشان
میدهد که به طور کلی در بین  53اولویت  ،SWOTاولویتهایی

که بیشترین تأثیرگذاری را دارند 22،اولویت برتر نقاط قوت ،نقاط
ضعف ،فرصتها و تهدیدها برای مداخله در بافت هسته مرکزی
شهر خرمآباد به شمار میروند که عبارتند از:

جدول -7ماتریس اولویت نهایی بین گروهی عوامل  SWOTدر راستای بهسازی بافت هسته مرکزی شهر خرمآباد
اول ـ ـ ــوی ـ ـ ــت تـ ـ ــرتـ ـ ــیـ ـ ــب اولـ ـ ــویـ ـ ــت
تجمعی
اولویت
نهایی

عوامل بین گروهی SWOT

 -S3وجود محور فعالیت در راستای خیابانهای امام خمینی و شهدا

.176

2

2

 -S2دسترسی آسان به سایر نقاط شهری

.134

3

3

 -S4باال بودن سابقه سکونت افراد

.109

4

4

 S9-وجود پارک شهر به عنوان فضای سبز

.087

5

5

 S10-داشتن دید و منظر مطلوب رودخانه

.061

6

6

 -W1پایین بودن کیفیت ابنیه

.206

1

7

 w2-مساحت کم قطعات ابنیه مسکونی( ریزدانگی قطعات)

.161

2

8

 -W5وجود معابر تنگ و نفوذناپذیر

.135

3

9

 -W4کمبود سرانه فضاهای تفریحی و گردشگری

.110

4

10

 -W3کمبود سرانه فضای سبز و ورزشی و فرهنگی

.080

5

11

 -W6کمبود پارکینگ

.061

6

12

 -W12آلودگی صوتی باال به دلیل حجم باالی ترافیک

.055

7

13

 -O1پتانسیل باالی فضایهای بایر

.239

1

14

- O2پتانسیل ایجاد فضاهای تفریحی _ گردشگری

.183

2

15

 O7-تاریخی بودن حوزه فرا گیر و ارتقای فرهنگی

.139

3

16

 O4-امکان اختصاص پیدا کردن معابر به فضاهای پیاده و دوچرخه

.101

4

17

 O8-پتانسیل استقرار کاربریها با توجه به مرکز سفر بودن

.076

5

18

 T1-بیتوجهی به تغییر محله برای انطباق با نیازهای روز

.266

1

19

 T2-ناامنی و نفوذ ناپذیری معابر

.194

2

20

 T3-تعریف نشدن فضای باز عمومی در محلهها

.143

3

21

 T4-مهاجرت جمعیت فعال از بافت با افزایش فرسودگی عملکردی _ کالبدی

.098

4

22

منبع :محاسبات نگارنده

با توجه به مطالب ارائه شده ،جدول  8به منظور مقایسه کلی وزن عوامل شاخصهای مورد نظر در گروه عوامل سوات ارائه میگردد.
جدول -8مقایسه وزن نهایی شاخصها مورد بررسی در قالب مدلSWOT
وزن

کالبدی

اجتماعی

اقتصادی

زیست محیطی

مدیریتی

قوت

.582

.129

.112

.148

.030

ضعف

.753

.060

.062

.099

.025

فرصت

.589

.199

.098

.083

.032

تهدیدها

.603

.130

.55

.125

.038

منبع :محاسبات نگارنده
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 S1-وجود عناصر تاریخی باارزش

.272

1

1
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.14تحلیل فرضیات تحقیق
فرضیه نخست :به نظر میرسد تأثیر بهسازی کالبدی و محیطی
محدوده مورد نظر در دستیابی به توسعه شهری پایدار نسبت به
سایر عوامل مدیریتی ،اقتصادی و اجتماعی بیشتر است.
با توجه به جدول  7مجموع وزن زیر معیارهای شاخص کالبدی در
مطالعات انجام شده در گروه نقاط قوت ( ،)./582ضعف(،)./753
فرصت()./589و تهدید( )./603باالترین رتبه را به خود اختصاص
داده است؛ این در حالی است که شاخص محیطی نیز نسب به
سایر عوامل در گروه نقاط قــوت( )./148و ضعف ( )./99در رتبه
دوم بعد از شاخص کالبدی قرار گرفته است .بنابراین لزوم توجه
خاص به این دو عامل و ضرورت بهسازی با توجه به این دو رویکرد
را نشان میدهد.
فرضیه دوم :به نظر میرسد عامل نفوذناپذیری نسبت به عوامل
دیگر در فرسودگی کالبدی بافت مورد مطالعه نقش مؤثرتری دارد.
به منظور اثبات فرضیه فــوق با توجه به بررسی انجام شــده در
محدوده مطالعاتی و تهیه نقشه وضع موجود معابر(وجود نسبت
قابلتوجه معابر با عرض زیر شش متر) مهمترین مشکالت کالبدی
در قالب جــدول ســوات و فرآیند سلسله مراتبی  AHPمشخص
شده اســت .باال بــودن وزن معیار مــورد نظر در گــروه نقاط ضعف
و مشکالت وج��ود معابر تنگ و نفوذناپذیر ( )./135و همچنین
در گ��روه نقاط تهدید محدوده مطالعاتی ناامنی و نفوذناپذیری
معابر( )./194در مجموع وزن زیر معیارهای شاخص کالبدی لزوم
توجه خاص به این عامل و ضرورت بهسازی با توجه با این رویکرد
را نشان میدهد.
فرضیه سوم :به نظر میرسد القای نقش گردشگری_ تفریحی به
محدوده مورد مطالعه در بهسازی کالبدی آن مؤثر واقع شود.
باال بودن وزن عامل پتانسیل ایجاد فضاهای تفریحی_گردشگری
( )./183در مجموع وزن زیر معیارهای شاخص کالبدی و در گروه
نقاط ضعف کمبود سرانه شاخص مــورد نظر ( )./110لــزوم توجه
خاص به این عامل و ضرورت بهسازی با توجه به این رویکرد را در
محدوده مطالعاتی مشخص میسازد.
.15نتیجهگیری
بافت مرکزی به عنوان بخشی از بافت قدیم شهرهای کشور در پی
تحوالت رشد و گسترش شهری به ویــژه در طی سده اخیر دچار
دگرگونی و تغییرات عمیق گردیدهاند .بافت های فرسوده محدوده
مرکزی شهری که زمانی بر اساس وضعیت اقتصادی_اجتماعی و بر
پایه الگوهای توسعه شهری شکل گرفتهاند ،ا کنون با توجه به کهنه
و فرسوده شدن و پایین بودن وضعیت کالبدی ،زیستمحیطی
ا کثر سا کنان ،نیاز شدید به تدوین راهبردهای بهسازی و نوسازی
با تأ کید بر مشارکت م��ردم و کمک دول��ت دارن���د .ض��روری است
که ب��رای بهبود وضعیت کالبدی در چنین بافتهایی ،مسائل
اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،فرهنگی و جز آن ،در مورد
سا کنان م��ورد بررسی و تحلیل ق��رار گیرد .در ایــن جریان بخش
قابلتوجهی از فضای هسته مرکزی شهر خــرمآبــاد با فرسودگی
شدید کالبدی_ عملکردی به همراه مشکالت زیستمحیطی به

عنوان یکی از مهمترین گونههای فرسودگی مواجه گردیده است.
آنچه در م��ورد بافت ف��رس��وده مرکزی شهر خ��رمآب��اد قابل توجه و
متفاوت به نظر میرسد آن است كه این بافت علیرغم فرسودگی ،با
توجه به وجود محور امام خمینی به عنوان محور اصلی اقتصادی
نه��ای بـ�ا ارزش ،دارای
شهر و همچنین وج���ود م��ی��ادی��ن ،م��ک��ا 
پتانسیلهای بالقوهای برای بهسازی در ابعاد مختلف اجتماعی،
اقتصادی،كالبدی،زیستمحیطی و سایر زمینهها میباشد تا به
تمامی ابعاد بافت قدیم با نگاهی یكپارچه برخورد گردد .با توجه
به مطالعات صورت گرفته ،برای حفظ و نگهداری باید زمینههای
مناسب ب��رای بهسازی بافت را به همراه توجه به نقاط ق��وت و
فرصتهای موجود و همچنین نقاط ضعف و تهدید را شناسایی
نموده سپس با ارائه اهداف و راهكارهای مناسب با رویکرد توسعه
شهری پایدار در برطرف كردن این مشكالت تالش نمود.
نتایج به دست آمده از ارزیابی نهایی عوامل  SWOTدر چارچوب
مــدل  AHPنشان میدهد که در گــروه نقاط قــوت ،وجــود عنصر
تاریخی با ارزش(وزن نهایی ،)0/272 ،وجــود محور فعالیت در
راستای خیابانهای امام خمینی و شهدا (وزن نهایی)0/176 ،
و امکان دسترسی آسان به سایر نقاط شهر (وزن نهایی)0/134 ،
به ترتیب مهمترین نقاط قوت و پایین بودن کیفیت ابنیه (وزن
نهایی ،)0/206،ریزدانگی قطعات(وزن نهایی )0/161 ،و وجود معابر
تنگ و نفوذناپذیر (وزن نهایی )0/135،به ترتیب مهمترین نقاط
ضعف هستند .در عین حال پتانسیل باالی فضایهای بایر (وزن
نهایی ،)0/239 ،پتانسیل ایجاد فضاهای تفریحی _ گردشگری
(وزن نهایی )0/183 ،و تاریخی بودن حوزه فرا گیر و ارتقای فرهنگی
(وزن نهایی )0/139 ،به ترتیب مهمترین فرصتهای محدوده
مورد مطالعه ،همچنین بیتوجهی به تغییر محله برای انطباق با
نیازهای روز (وزن نهایی ،)0/266 ،ناامنی و نفوذناپذیری معابر
(وزن نهایی )0/194 ،و تعریف نشدن فضای باز عمومی در محلهها
(وزن نهایی)0/143 ،از جمله مهمترین تهدیدهای محدوده مورد
مطالعه به شمار میآیند.
از آنجایی که محدوده مورد مطالعه به لحاظ اهمیت اقتصادی،
ارتــبــاطــی ،هــویــتــی ،زیــبــایــی شناختی و اهمیت کالبدی(نقطه
همگرایی شبکه ارتباطی ،فعالیتها) و محوریت آن در توسعه
شهری از جایگاه ویــژهــای بــرخــوردار اســت ،مــداخــات کالبدی_
محیطی سنجیده در قالب ایجاد راهبردها و سیاستهای اجرایی
ضروری میباشد.
.16ارائه پیشنهادها در قالب راهبردهای حاصل از مدل SWOT
بهسازی بافتهای فرسوده مرکزی شهرها با رویکرد توسعه شهری
پایدار ابعاد مختلفی دارد ،نخستین گام در اقدام مورد نظر ،شناخت
مشکالت محدوده مطالعه در حوزه شاخصهای مختلف توسعه
پایدار میباشد که پس از تحقق آن براساس مشاهدات میدانی و
شناخت عمدهترین مشکالت محدوده مورد نظر که براساس اثبات
فرضیات به طور عمده در دو حوزه کالبدی و زیستمحیطی مطرح
میشود ،میتوان به منظور رفع آنها بر پایه اهداف یاد شده و در
قالب راهبردها و سیاستهای اجرایی با بهرهگیری از مدل تحلیلی
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بهسازی کالبدی _ محیطی بافت مرکزی شهر با رویکرد
توسعه شهری پایدار

 SWOTاقدام نمود ،كه بر این اساس راهبردهای تهاجمیّ ،
تنوع،
بازنگری و تدافعی در زمینه بهسازی بافت مرکزی مطرح میشود.
.16.1راهبردهای تهاجمی /رقابتی ()SO
در ایــن راهبردها که بر نقاط قــوت درونــی و فرصتهای بیرونی
استوار میباشد ،موارد زیر برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
مرکز شهری پیشنهاد میشود:
 وجود عنصر تاریخی باارزش درون محلی(پل صفوی)و همچنیندر حوزه فرا گیر محدوده(قلعه فلکاالفال ک)در هسته مرکزی شهر
خرمآباد ،بهسازی و نظم بخشی به پل صفوی و ساماندهی فضای
شهری كهن و با هویت سبزه میدان زمینه را برای ایجاد تسهیالت
و امکانات مورد نیاز سا کنین در زمینه کاربری تفریحی و گردشگری
مهیا میسازد.
 وجود زمینهای بایر درون بافت فرسوده ،پتانسیلی برای ایجادفضاهای سبز ،مرا کز فرهنگی ،ورزشی_ تفریحی ،پارکینگ و  ...در
بافت است که با کمبود شدید این امکانات روبرو است .با بهسازی
محله باغ فیض در نزدیکی پارک شهر و تغییر کاربری زمینهای
مخروبه به پارکینگ که سبب آلودگی بصری و زیستمحیطی شده
است ،و فضای سبز و تعریف کاربری تفریحی _ گردشگری در این
محدوده میتوان برای كاهش كمبودها اقدام نمود.
 قرار گرفتن پارک شهر درون محدوده مطالعاتی و داشتن دید ومنظر مطلوب به رودخانه با افزایش کیفیت عناصر بصری و سرانه
فضای سبز ،زمینه الزم برای استقرار کاربریهای تفریحی و فضای
سبز و به طور کلی بهسازی محیطی بافت را فراهم میکند.
.16.2راهبردهای تنوع()ST
این راهبردها بر نقاط قوت درونــی و تهدیدهای بیرونی متمرکز
میباشد ،بنابراین موارد زیر را برای بهسازی و نوسازی بهتر این
بافت از شهر میتوان پیشنهاد کرد:
 وجود محور فعالیت امام خمینی و شهدا و استفاده از آن به منظورجلوگیری از بین رفتن سرزندگی و تأمین دسترسی کاربریهای مورد
نیاز(مانند تفریحی _گردشگری) ،با تجهیز و تعریض پیادهروهای
خیابانهای یاد شده به کمک طر حهای منظرسازی و مبلمان
شهری ب��رای عبور عابران پیاده و ایجاد محور خرید _گردشی در
محدوده بافت.
 بهسازی و تعریض شبکه نفوذناپذیر معابر درون محدوده برایانطباق آن با نیازهای روز با طراحی مقاطع عرضی مورد نیاز شبکه
معابر با رعایت حداقل تخریب و تملک اراضــی ،ایجاد حلقههای
همپیوند پیادهروی در قالب شبکه پیادهروی مرکز شهر ،تعریف و
ایجاد محور پیاده گردشگری_ ساحلی در جوار رودخانه خرمآباد.
 استفاده از سابقه سکونت باالی افراد به منظور انجام اقداماتبهسازی بافت ودر نهایت جلوگیری از مهاجرت سا کنان بومی با
جلب مشــ��ارك��ت بخش خصوصی بـ�ه منظور ســرمــایهــگ��ذاری در
بهسازی مركز شهر.
.16.3راهبردهای بازنگری()WO
در راهبردهای بازنگری ضمن اینکه بر نقاط ضعف درونی تأ کید
میشود ،سعی بر بهرهگیری از فرصتهای بیرونی به منظور رفع
نقاط ضعف میباشد؛ با توجه به این مطالب میتوان موارد زیر را

پیشنهاد کرد:
 پتانسیل بــاالی بافت فرسوده مــورد نظر در استقرار کاربریهامیــتوــان��د در زمینههای رف��ع کمبود کاــرب�رـی م���ورد نیاز بافت با
ترویج کاربری تفریحی_ گردشگری از طریق تأمین منابع اعتباری
و بهرهگیری مطلوب از میراث ارزشمند تاریخی و طبیعی با تعریف
آن در همجواری گرداب دارایــی و پل صفوی ،بازآفرینی فضاهای
طبیعی حاشیه رودخانه برای گذراندن اوقات فراغت شهروندان
مؤثر واقع شود.
 با توجه با موقعیت مناسب بافت نسبت به مرا کز خرید شهر ووجود کانونهای مختلف کوچک و بزرگ جمعیتی ،اولویت استقرار
بازارچه صنایع دستی میتواند عاملی برای افزایش درآمد سا کنین
و ورود سرمایه به بافت باشد که البته این شرایط(توسعه اقتصادی)
به دنبال خود کاهش بزهکاری و توسعة اجتماعی_ فرهنگی را نیز به
دنبال خواهد داشت.
.16.4راهبردهای تدافعی()WT
ایــن راهبردها به تأ کید بر رسیدگی به نقاط ضعف درونــی برای
کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدها میپردازد:
 عدم توجه به کیفیت مسا کن محدوده مطالعاتی از جمله عواملیاس��ت که باعث مهاجرت سا کنان بومی آن میشود .بهسازی و
افزایش کیفیت مسا کن و نماهای بصری و تعریف فضاهای باز
تفریحی با کاربری فضای سبز در مرکز محله( محله امــامــزاده دو
برادران) ،محلی برای بهرهبرداری مناسب عملکردی و بهبود شرایط
زیستمحیطی به منظور ایجاد تعامالت اجتماعی بیشتر سا کنین
میباشد.
 بهسازی و تعریض شبکه معابر درون محلی میتوانند به منظورکاهش میزان ناامنی محدوده مطالعاتی نقش مؤثری داشته باشند.
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