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پذیرش مقاله1393/8/18 :

تحلیل ساختار فضايي-كالبدي بافت مرکزی
شهرخرم آباد
مریم بیرانوند زاده* -پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران و پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان.
سیاوش قزلی -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم ،فارس ،ایران.
فرضعلی ساالری سردری  -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه زابل ،سیستان و بلوچستان ،ایران.
ی  -پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایران.
نوبخت سبحان 

چکیده
بافت شهری گستره ای همپیوندی است که از ریختشناسیهای متفاوت طی دوران حیات شهری در داخل محدوده شهر و حاشیه آن
در تداوم و پیوند با شهر شکلگرفته باشند .بخش مرکزی شهرها (C.B.D) به واسطه نقش و عملكردشان در بافت و سيمای شهر در
فرآيند توسعه كاربريها و فعاليت هاي اجتماعی ،اقتصادی و اداری شهر تأثيرگذار بودهاند .این پژوهش با رویکرد توصیفی– تحلیلی با
هدف كاربردي و جمعآوری اطالعات بر اساس مطالعات کتابخانهای و پیمایشی بوده است .همچنین برای تجزیه و تحلیل یافتهها از
مدل استراتژیک سوات (SWOT) بهره گرفتهشده است تکنیک یا ماتریس سوات ،ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتهای موجود
درمحیط خارجی و بازشناسی ضعفها و قوتهای داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبردهایی برای هدایت و کنترل آن
سیستم است .در ادامه با مطالعهچگونگی ،علل و پیامدهای تمرکز و رشد نامتناسب کاربریها در بخش مرکزی شهری خرمآباد به بیان
راهکارهایی در جهت توسعه زنجیرهای و خوشهای آن و فعاليتهاي گوناگون از جمله بخش تجاری در جهت شکلگیری شهر سالم و
توسعه پايدار پرداختهشده است .يافتههاي پژوهش حاکی از آن است که بخش مرکزی شهرخرمآباد به عنوان نقطه ثقل شهر و منطقه
با مسائل و مشکالت گوناگونی در زمینههای اقتصادی ،اداری -خدماتی ،اجتماعی ،حمل و نقل و کالبدی -فضایی روبرو میباشد .وجود
كاربريهاي متعدد و نامتناسب ،تراکم زیاد جمعیت ،عرض كم معبر سوارهرو و پيادهرو در خيابان  17شهریور موجب شده این مشكالت
در سالهاي اخير رو بهگسترش باشد ،همچنین یافته های حاصل از مدل سوات نشان میدهد که بخش مرکزی دارای  8نقطه قوت و
فرصت اصلی به عنوان مزیتها و  10نقطهضعف و تهدیداساسی بهعنوان محدودیتها و مشکالت پیش روی بافت مرکزی شهر خرمآباد
میباشد .در این راستا ارزیابی ماتریسهای داخلی و خارجی بیانگر آن است که راهبردعملکردی بخش مرکزی شهر ،از نوع راهبردهای
تدافعی (WT) میباشد .بنابراين برای برونرفت از مشکالت جاری و ترفیع آن ،ساماندهي بخش مركزي شهر خرمآباد به صورت سه
مرحله در زمانهاي متمادي با اجراي برنامههاي کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت بايستي صورت بپذيرد.
واژگان کلیدی :بخش مركزي شهر ،کاربری اراضی ،توسعه پایدار،SWOT  ،خرمآباد
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تحلیل ساختار فضایی -کابدی بافت
مرکزی شهر خرم آباد

مقدمه
روند شهرنشيني و شهرسازي از گذشتههای دور تاكنون با فراز
و نشیبهای بسياري روبرو بوده است .روند شهرنشيني در هيچ
جايي نمیتواند مستقل از مسائل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي
بررسي شود .با نگاهي به روند شهرنشيني و شهرسازي در ايران،
میتوان دريافت كه شهرهاي ايران با ویژگیهای تکاملیافته
در طي دهههای متمادي دچار تحولي عظيم شدهاند .شهرها
آنچه از فضا و عناصر معماري به عنوان خصوصيات كالبدي در
خود داشتند ،طبق نيازهاي روزمره ساكنين و در جواب به رشد
و دگرگوني جامعه شهري طي زمان شکلگرفته و تکاملیافته
بودند .ليكن تحوالت جمعيتي -اقتصادي و اقدامات شهرسازي
چند دهه اخير باعث تغيير و تحوالت زيادي در فضا ،كالبد
شهرها (مشهديزاده ،1374 ،ص ،)47شکلگیری محالت
جدید در حاشیه شهرها و در نهایت حجم فعالیتها در بخش
مرکزی شهرها شده است .با اینحال پهنههایی از شهر که از
آن به عنوان بخش مرکز شهری یاد میشود نقش مهمی در
کل فضای شهردارد ،بطوریکه که نقش و کارکرد هر شهری را
بهوضوح میتوان در مرکز آن مشاهده کرد (کاظمیان و همکاران،
 ،1388ص ،)197بخشمرکزی ،مرکز مبادالت تجاری و اداری
(C.B.D) شهرها محسوب میشوند و در طول روز ،شلوغ و
پر ازدحام و در طول شب کم جمعیت است (غنیزاده و بیات
رستمی ،1391 ،ص  .)61این بخش از شهر که کانون انواع
کاربری ،فعاليتها ،مشاغل بازرگاني ،خدمات اجتماعيو عملكرد
فرهنگي روبرو ميباشد ،نقشی انکارناشدنی در شهر بر عهده دارد
(پوراحمد ،سیفالدینی و نيكپور ،1388 ،ص  )2زیرا نه تنها
نیازهای محدوده شهر را تأمین میکند ،بلکه نیازهای همه ناحیه
شهر را نیز تأمین میکند (شكوئي ،1387 ،ص  .)533بنابرین آن
راعمدت ًا بهعنوان قلب تپنده و محل تجمع و کانون فعالیتهای
تجاری و تعامالت اجتماعی و تالقی شریانهای حیاتی هر شهر
نامیدهاند(مشهودی ،1380 ،ص .)36
 بخش مرکزی شهرها فعالترین محله هر شهر (اشرافي1380،
 ،ص  )64و محل تجمع انواع فعالیتهای اقتصادی و تجاری
میباشد (شكوئي ،1387 ،صص  )88-86که رفعکننده نیازهای
مختلف فرهنگی ،بازرگانی ،اجتماعی (عباس زادگان ،1380،ص
 )28بوده و منجر به تراكم جمعيت و جذب آن در این بخش
میشود (احمدی ،1378 ،ص  .)92بنابرین اين بخش بنا به
شرایط و ویژگیهای خاص هر شهر بهعنوان پهنهای که
مهمترین و برترین فعالیتها در خود جای داده بیانگر کمیت و
کیفیت عملکرد شهر میباشد (کاظمیان ،1380 ،ص.)12
شکل و نوع C.B.D که مرکز تمرکز امور اداری ،اجتماعی و
بازرگانی هستند (فرید ،1390 ،ص  ،)138بیانگر مراحل و سیر
تاریخی شهر میباشد ،این بخش در اوایل سالهاي  ،1900در

بخش مركزي شهرهاي بزرگ آمريكا و اروپا فعاليتهاي بازرگاني
و خردهفروشی شكل مييابد .در اواسط قرن  ،20C.B.D به
فضای اداری و تجاری کسب وکار خردهفروشی حركت كرده و
در اين مرحله آسمانخراش رشد وتوسعه مييابد و با شروع قرن
،21C.B.D منطقه متنوعی از فعاليتها در محدوده گستردهتري
از شهری تبدیلشده و مانند يك آهنرباطيف وسيعي از كاربريها
و فعالیتهای متنوع را شامل شده است .بنابرین مطالعات نشان
میدهد که این مراکز در کشورهای پیشرفته رابطه تنگاتنگی
با فضاهای باز و کارکردهای فرهنگی -هنری ،گذران اوقات
فراغت و گردشگری دارد ،اما در کشورهای جهان سوم به علت
تعدد نقشها و کارکردها با مشکالتی مختلفی روبرو هستند و
روند توسعه شهر را تحت تأثیر قرار دادهاند (پوراحمد و همکاران،
 ،1388صص 1و.)2
مرکز شهر خرمآباد با انباشته شدن فعالیتهای شهری در
دورههای مختلف توسعه شهر و نیز رویکرد هر روزه مردم شهر
به این پهنه برایبرقراری ارتباط میان حوزههای شمالی و جنوبی
شهری ،موجب تقویت بیشاز پیش خصلت مرکز شهری آن شده
است .این محدوده کهچیزی قریب به  150هکتار میباشد که 4
درصد از سطح شهر را در بر میگیرد .توسعه فعالیتهای ناهمگن
و محدودهکننده حضورگسترده و آزار مردم بهویژه در اطراف قلعه
فلکاالفالک ،به علت نبود انگیزه و گرایش برای تزریق مجدد
زندگی در این بافت ،موجب فرار فعالیتهای اقتصادی سرمایه
از این محدوده و استقرار در محدودههای شمالیتر شده است.
در این راستا چگونگی ساماندهی و حفظ و نگهداری از آن از
ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است و ساماندهی کالبدی و
فضایی فعالیتهای مختلف شهر بخصوص مرکز آن به منظور
کارایی بیشتر مرکز شهر میباشد (شماعي و پوراحمد،1384 ،
ص  .)160در واقع ساماندهی این نوع مناطق و دخالت آگاهانه
و ارادي براي سازمند كردن رابطه بين انسان ،فعاليت و فضا به
منظور انتظام امور در سطوح گوناگون در جهت توسعه پايدار
ميباشد (حبيبي ، ،1375ص  .)19با این وجود مرکز شهرها 
به واسطه نقش و عملكردشان در بافت ،سيما و فرآيند توسعه
كاربريها و فعاليتهاي شهر وهمچنين اهميت ساماندهی شبكه
گذرگاهي و معابر از یکسو به دليل اینکه در بافت كلي شهر تأثير
مستقيم دارد و از سويي كم و كيف دسترسي به ساير خدمات
را نيز مشخص مينمايند (قرخلو و عزيز آسيايي ،1384 ،ص
 .)137بنابرین با برنامهریزی اصولی و علمی و نقش نهادها و
سازمانهای دولتی میتوان مشکالت جاری را ترفیع نموده و
مرکز شهرها در جهت توسعه پایدار سوق دهد و این امر نیازمند
مدیریت صحیح است .در راستای موارد مذکور ،پژوهش حاضر
با هدف؛ تحلیل ساختار فضايي-كالبدي بخش مرکزی شهر
خرمآباد،تحلیل و ساماندهی آن ضروري به نظر ميرسد.

 .1پرسش ها و اهداف پژوهش
با بیان این نکته که هدف ساماندهی شهری ،سودآور کردن
فضاهای شهری نیست ،بلکه تعادل بخشی فعالیتها و
متنوعسازی عملکردها و کاربریها میباشد ،سؤال تحقیق به
صورت زیر مطرح میگردد:
 -مهمترین نقاط قوت و ضعف ،فرصت و تهدید موجود در
بخش مرکزی شهر خرمآباد ،از نظر متخصصین و کارشناسان در
برگیرنده چهمواردی است؟
 -مهمترین راهکارهای اجرایی جهت ساماندهی مطلوب بافت
مرکزی خرمآباد چه مواردی را در برمیگیرد؟
این مقاله با توجه به موضوع تحقیق دو هدف را دنبال میکند:
 -ارائه پیشنهادها و راهکارهای متناسب با وضعیت بخش مرکزی
شهر خرمآباد به منظور ساماندهی فضايي -كالبدي و كاركردي
آن
 -ایجاد تعادل و سازگاری در تخصیص کاربریهای بخش
مرکزی شهر خرمآباد در جهت ایجاد محیط مناسب شهری

 .3روش پژوهش
این تحقیق از نظر روش و ماهیت توصیفی -تحلیلی بوده و از
حیث هدف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد .شیوه
جمعآوریدادهها و اطالعات بیشتر بر اساس روش کتابخانهای و
مطالعه میدانی با استفاده از ابزارهایی نظیر پرسشنامه طیفبندی
لیکرت و مصاحبه از مدیران و کارشناسان انجامشده است .بر
اساس این مطالعات شناخت عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر بخش
مرکزی خرمآباد حاصلگردیده و در قالب تکنیکSWOT نقاط
قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها بیان گردیده است .پس
از شناسایی عوامل محیط خارجی یعنی فرصتها و تهدیدها به
وسیله نظرخواهی از کارشناسان به هر یک از عوامل یک ضریب
وزنی بین صفر تا یک اختصاص داده شد .سپس برای هر یک
از عوامل فرصتها و تهدیدات یک امتیاز بین  1تا  5داده خواهد
شد .در مرحله بعدی امتیاز وزندار (ضریب درجهاهمیت هر عامل
در امتیاز حاصل) محاسبهشده و امتیاز کلی به دست خواهد آمد

بررسی ٍ ساهاًذّی بخش هرکزی شْر خرمآباد
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نمودار  :1مدل مفهومي بررسي و
ساماندهي بخش مركزي شهر خرمآباد
(نگارندگان.)1393 ،
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 .2طرح مسأله
شهر خرمآباد با دو هسته مركزي شهر متمركز و پیوسته اداری
و تجاری– الگوي تك مركزي به عنوان قطب اصلی توسعه
استان ،مركز خريد شهري  و منطقه (مركز اشتغال ،خريد و
تفريح) با مجموعهاي از مؤسسات دولتي و تجاري (بانك ،پست،
مخابرات) ،فرهنگي و تفریحی (قلعه فلک االفالک) و تراكم
شبكه حملو نقل (خطوط اتوبوسرانی– تاكسي) ميباشد .ناحيه
مركزي شهر به علت همگرايي سازمانها در ارائه خدمات ،بازار
(خیابان فردوسی و امام خمینی) و راهها -گره ،باالترين حجم
آمد و شد دارد .بر این اساس ،طبق مواردفوق و با توجه به تعداد
سفرهاي روزانه از سطح استان به بخش مرکزی شهر خرمآباد،
لزوم بررسي و ساماندهی این قسمت از شهر را دوچندان نموده
است (مهندسین مشاور بعد تکنیک .)1383 ،به دليل مسائل و
مشكالت بافت مركزي شهر خرمآباد نظير عدم دسترسیهاي

مناسب و فقدان تسهيالت و امکانات خدماتي ،تداخل سواره و
پياده با توجه به عرض كم پيادهروها و خيابانها با در نظر گرفتن
نبودنمیدان ،بلوار -رفوژ و فضاي سبز در خيابان و ورود روزانه
نزديك به  30هزار نفر مشتري و شاغل به بخش مركزي شهر،
تداخل مداوم فعاليتهاي بارگيري و باراندازی عمدهفروشیها با
حركت انبوه پيادهها ،نبود مبلمان مناسب در بازار شهر ،اشباع
كاربريهاي تجاري در بر خيابانها ،غیر مسکونی شدن بخش
مركزي شهر و كاهش سرزندگی و جريان طبيعي زندگي (زمينه
بزهکارهای اجتماعي) ،مشكالت حركت پيادهها در معابر بازار با
عناصر مزاحم همچون دستفروشها ،تابلوهاي تبليغاتي مغازهها،
موتورسيكلت ها؛ كهنگي و فرسودگي بافت بازار ،حجم ترافيك
باال كه روزبهروز متراكم و پيچيده ميشود ،انجام و بررسي
مطالعات در زمینه ساماندهي بخش مركزي شهر در فرآيندتوسعه
پايدار شهر بسيار ضروري و با اهمیت ميباشد(مهندسین مشاور
آباد بوم قشم.)1385 ،

و از این طریق ماتریس ارزیابی شرایط محیطی(EFE) محاسبه
میشود .روش محاسبه ماتریس ارزیابی شرایط داخلی (IFE) نیز
به همین ترتیب است .بهطوریکه به هر یک از عوامل نقاط قوت
و ضعف بر اساس نظرات کارشناسان یک ضریب وزنی بین صفر
(بیاهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص داده خواهد شد .سپس
برای هریک از عوامل نقاط قوت امتیاز  3تا  5و برای نقاط ضعف
امتیاز  1یا  2لحاظ خواهد شد .در مرحله بعدی امتیاز وزندار
(ضرب درجه اهمیت هر عامل را امتیاز حاصل) محاسبهشده و
امتیاز کلی به دست خواهد آمد.
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 .4چارچوب نظری پژوهش
باال بودن میزان درآمد در مراکز شهرها به واسطه مرکزیت
جغرافیایی و خدمات بهتر و تداوم این جریان در ادوار گذشته
بر میزان فرسودگی کالبدی آن افزوده است (موحد و همکاران،
 ،1392ص  .)80این بخش از شهر مانند تمامی بخشهای شهر،
به مثابه یک «اندامواره زنده» است که همواره بخشی از آن
در اثر عملکرد عوامل مخل طبیعی و انسانی (قدیری،1385 ،
ص  )12و بخشی هم با ورود سریع وسایل حمل و نقل جدید
که با توان و ظرفیت محدود بخش مرکزی شهری هماهنگ
نبوده و این بخش از شهر را به فضای ناپایدار از منظر توسعه
شهری مبدل ساخته است (توکلی ،محمدی ،1389 ،ص .)36
این عوامل میتواند باعث بیسازمانی ،عدم تعادل ،عدم تناسب
و بیقوارگی آن شود (دویران ،1391 ،ص  .)72توجه به تقویت
«مرکز شهر» بهعنوان عنصر اصلی و قلب تپنده شهر که هدف
عمدهبازسازی آن است ،باعث شده بیشتر بحثها و اختالفات بر
روی سه محور -1 :علل انحطاط شهر مرکزی؛  -2سبقتجویی
حومه شهر،نسبت به مرکز آن و  -3تالشهایی مبنی بر تجدید
حیات به منظور تقویت برتری از لحاظ اقتصادی و هو ّیتی در
منطقه ،در جریان باشد (مایکل ،1388 ،ص  .)83در این راستا،
احیاء و ساماندهی این مکانها که بازآفرینی و بازسازی در بعد
کالبدی و بعد اجتماعی است (زیاری و همکاران ،1391 ،ص
 ،)4یکی از مؤلفههای اساسی توسعه پایدار بهحساب میآید و
محتوای اصلی آن بر ایجاد تعادل میان ابعاد اقتصادی توسعه،
ابعاد کالبدی و زیستمحیطی است و بر پذیرش مسئولیت در
مقابلنیازها و خواستههای نسلهای آینده استوار میباشد (وزين،
 ،1384ص .)137
روند به رشد سریع جمعیت شهرها و رشد فیزیکی سریع و ناهنجار
سکونتگاههای شهری موجب زیان بیشتر به بخش مركزي
شهرها شده است .در نتیجه این امر تاریخ و هو ّیت ملی شهرها
رو به اضمحالل میگذارد ،به همین جهت مکتبهای فکری
مانند«فرهنگگرا» و «کارکردگرا» به وجود آمد (مرصوصی،
 ،1375ص  .)38در دیدگاه فرهنگگرایی ،شرایط و ارزشهای

فرهنگی عامل غالب در شکلدهی فضا تلقی میشوند.
ارزشگذاری بیش از حد به گذشته از مشخصات بارز این تفکر
است (Trancik ,1981) .این دیدگاه در اواخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بیستم توسعه عمودی بخش مرکزی شهرها بر اساس
مکتب شیکاگو صورت گرفت (صدوقیانزاده ،1375 ،ص .)12
دیدگاه کارکردگرایی نیز تفکیک فضایی عملکردهای شهری را
محور اصلی ساماندهی شهری دانستهاند (پورمحمدی ،قربانی،
 ،1382ص  .)87و به عنوان ابزاری برای ساماندهی کالبدی-
کارکردی فعالیتهای مختلف شهری جهت افزایش کارایی و
جلوگیری از بروز نابسامانیو آشفتگی در نظام کالبدی شهر ذکر
نمودهاند (مهدیزاده ،1379 ،ص .)38
بنابراین این بخش که با فعالیتهای متنوع و کارکردهای مهمی
(معصوم ،علیآبادی ،1380 ،ص  )5ازجمله ،فعالیتهای اجتماعی،
سرگرمی ،فرهنگی ،کسب و کار و( ...zhao et al ,2010 ,p
585) در آن قرار دارد ،به مثابه قلب ،موتور توسعه و هو ّيت
تاريخي شهرها میباشد .با این وجود توجه عمیق علمی به این
مراکز در ابعاد مختلف امری ضروری و مهم است .این مسائل و
مشکالت گریبانگیراکثر شهرهای ایران بوده و شهر خرمآباد نیز
به دلیل افزایش نرخ طبیعی رشد جمعیت و مهاجرتهای بیرویه
به آن ،مسائل و مشکالت خاصی در درون شهرها بخصوص
بخش مرکزی آن دارد .در همین راستا ،وجود چنین شرایط
ناهمگون در بخش مرکزی شهرها اندیشمندان و برنامهریزان
و مدیران شهری زیادی به مطالعه این مسائل و مشکالت در
داخل و خارج پرداختهاند و به نتایجارزندهای نیز در این خصوص
دستیافتهاند .در سطح دنیا نیز یانگ و گاکهن ایمرب تحت
مقالهای "ارزیابی نقش حمل و نقل بر کاربری اراضی در بخش
مرکزی شهرهای چنین" در سال  2007�.(Yang and Gaken
heimerb, 2007, p 345) و کریستین در سال  2009بهبررسی
فرم و کاربری ارضی بخش مرکزی نواحی متروپلیتن و طوالنی
شدن آنها پرداخته است (Christian, 2009, p 224) .در داخل
کشور نیز مطالعاتی صورت گرفته که چند مورد آن اشاره میشود:
ستاری نجفآبادی ( )1388سعی بر آن داشته تا با بهرهگیری
از ابزار طراحی شهری و تلفیق آن با یکی از مکاتب ریشهدار
ایرانی و اسالمی یعنی مکتب اصفهان ،به بازخوانی اصول
کلی طراحی و هو ّیتی در شهر نجفآباد و فضای شهری واقع
در مرکز آن بپردازد .پوراحمد و همکاران ( ،)1388در پژوهشی
شهر آمل را ،تجلیگاه تظاهراتاجتماعي و محل تعامالت اداري
و اقتصادي شهر دانسته و در اين مقاله با تبيين جايگاه مرکز
شهر در حيات شهري آمل ،به تحليلکاربريهاي موجود در آن
پرداخته است .به اين معني که ابتدا با تعيين مرز بخش مرکزي،
به شناسايي برخي از ويژگيهاي اين فضاي شهري پرداخته و
سپس از نظر فشردگي ،تنوع ،توزيع و نقش ،جايگاه هر کدام از

کاربریهای بخش مرکزي را در ارتباط با کل شهربررسي کرده
است .در پايان ،به راهکارهايي که در جهت پويايي اين نقطه
ثقل شهري اشاره شده است .بیرانوندزاده ( )1387در پایاننامه
کارشناسیارشد خود تحت عنوان امکانسنجی تجدید حیات
و ساماندهی بافت قدیم شهر خرمآباد محله زیدبنعلی بدین
نتیجه رسیده است ،عامل کالبدي با مقدار ويژه  14/356به
عنوان اولين عامل  ،عامل اجتماعي ،اقتصادي و زیستمحیطی
با مقادير ويژه  ،11/952 6/605 ،9/157به ترتيب به عنوان
عوامل مشکلزا در محله زيدبنعلي مورد توجه قرار گرفتهاند که
میبایست در بعد ساماندهي محلهعوامل فوق به ترتيب اولويت
مدنظر قرار گيرند .نتایج تحقیقات عظیمی و فاروقی ()1387
حاکی از آن است که تمرکزفعالیتهای مهم تجاری ،خدماتی و
اداری در محدوده مرکز شهر رشت با خیابانهای اصلی منشعب
از مرکز که حوادث ترافیکی زیادی دارند ،همگرایی دارد .دلیل
این همگرایی نیز با ضرورت مراجعه مردم به مرکز شهر برای
رفع نیازهای روزمره نظیر خرید و فروش ،دسترسی به خدمات
فرهنگی و اداری در رابطه است که به ازدحام رفت و آمد و در
نتیجه افزایش حوادث رانندگی منجر میشود .بذرگر و همکاران
( ،)1384در مقالهای تحت عنوان«مرکز شهر و چگونگی تعیین
محدوده آن» پرداختهاند ومحدوده آن را با استفاده از معیارهای
همچون؛ تراکم ناخالص جمعیت ،ارزش زمین ،تعداد شاغالن،
تعداد سفرهای جذبشده درونشهریو عناصر شاخص و نمادین
شهری ارائه دادهاند و نتیجه گرفتهاند که میتوان بر اساس این
شاخصها به تعیین محدوده اقدام کرد .

جدول  :1تحوالت جمعیت و خانوار در شهر خرمآباد (مرکز آمار
ایران ،سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن)
سال

خانوار

1335

6330

1355

20111

1345
1365
1375
1385
1390

جمعیت

بُعد خانوار

38676

6 ,11

-

104912

5 ,22

45334

272815

5 ,35

10903

59578

38749

208592

50976
76026
94747

333945
348216

5 ,46
5 ,38
4 ,39
3.6

افزایش جمعیت
رشد ساالنه
تعداد
-

20902

4/32

103680

6/87

61130

2/02

64223
14271

5/66
2/68
0.8

سال

جمعیت

مساحت به هکتار

1346
1353

66.982
96.123

303/4
367/8

1333
1343

1376
1385
1390

34.248
57.376

277.786
333945

104/6
189/3

2777/3
3453/9
3475

348216

خرمآباد درمنطقه لرستان گویای اهمیت و جایگاه بخش مرکزی
این شهر میباشد.
 .6بررسي ساختار فیزیکی بخش مركزي شهر
خرمآباد
تعیین حد و مرز بخش مرکزی شهر از طریق روش شناسایی
ویژگیها و مشخصات آن میباشد ،با توجه به مبانینظری
و معیارهای برنامهریزی از یکسو و شناخت امکانات و
محدودیتهای مرکز شهر فعلی خرمآباد از سوی دیگر ،معیارهای
کالن تعیین محدوده مرکز شهر در چهار گروه اصلی کاربری
زمین ،ویژگیهای جمعیتی– اجتماعی ،ترافیک و هو ّیتی–
یادمانی طبقهبندیشده است .ویژگیهایاصلی این محدوده در
شهر خرمآباد عبارتاند از:
• وجود بازار و کاربریهای تجاری عمده و خردهفروشی شهر در
این محدوده (خیابان فردوسی و امام خمینی)
• هسته تاریخی و اولیه شکلگیری شهر
• وجود ترافیک روزانه و تراکم عابرین پیاده
• تراکم سازمانها و ادارات دولتی (بانکها ،سینما ،مطبها،
مهمانپذیرها ،مخابرات ،شهرداری ،استانداری ،فرمانداری،
دادگاه انقالباسالمی ،آموزش و پرورش ،كتابخانه ،موزه ،پست،
موقعیت
طبیعی شهر
(آب و خاک)

اسکان عشایر

عوامل موثر در
افسایش جمعیت
و توسعه فیسیکی
شهر

جنگ تحمیلی
و مهاجرت به
شهر

حوزه نفوذ
گسترده شهر
و مهاجر

نمودار  :2عوامل مؤثر در افزایش جمعیت و توسعه فیزیکی شهر
خرمآباد (نگارندگان)1393 ،
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شماره / 3سال دوم1394 /

 .5تغییرات جمعیتی و توسعه فیزیکی شهر خرمآباد
شهر خرمآباد به عنوان بیستمین شهر بزرگ کشور جمعیت آن
از 6330نفر در سال  1335به  348216نفر در سال  1390افزایش
یافته است ،که تقریب ًا  8/5برابر و مساحت شهر تقریب ًا  60برابر
شده ،جدول نشاندهنده افزایش جمعیت و مساحت شهر در
سالهای گوناگونمیباشد.
تحوالت جمعیتی و اندازه رو به گسترش شهر خرمآباد در
سالهای اخیر و همچنین نقش خدماتی و مکان مرکزی شهر

جدول  :2روند رشد جمعیت و گسترش فیزیکی شهر خرمآباد
(مهندسین مشاور فرنهاد ،1385 ،مطالعات نگارندگان )1393
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سازمان انتقال خون و )...
• جمعکننده خیابانهای شهر (نقطه ثقل مرکزی)
• تراکم باالی ساختمانی
محدوده بخش مرکزی شهر خرمآباد در وضع موجود از طریق
بررسی روند شکلگیری ،تکوین و توسعه کالبدی شهر و با
توجه به خصوصیات مرکز شهر و با در نظر گرفتن معیارها و
شاخصهای آن و تحلیل کارکردها و فعالیتهای آن مشخص
گردیده است.
شهرها متأثر از نقش و کارکرد اقتصادی و اجتماعی که بر عهده
دارند ،رشد و توسعه مییابند (شمس ،گودرزی ،1386 ،ص.)76
یکی ازشاخصهای اساسی تعیین محدوده ،بخش مرکزی شهر،
کارکردهای اقتصادی است .اصو ًال پهنه مرکزی شهر به عنوان
کانون تمرکز فعالیت محسوب میشود .نقش برجسته بخش
مرکزی در اقتصاد شهر (بُعد کارکرد) بهویژه در کارکردهای بازار
و پشتیبان تولید ،نظیر بازار اصلی عمده و خردهفروشی ،خدمات
مالی و بانک ها و واحدهای اداری قابلتوجه است .بر این اساس،
بخش مرکزی شهر از تمرکزکارکردهای اقتصادی بهویژه خرده
و عمدهفروشی ،خدمات مالی و اداری با تمرکز زیاد میباشد.
بر این اساس بخش مركزي -تاريخي شهر ادامه توسعه هسته
اوليه شهر خرمآباد در سالهاي گوناگون است ،هسته اولیه شهر
خرمآباد در غرب دژ شاپور خواست (قلعه فلکاالفالک) در بخش
قدیمی شهر ،پشت بازار ،درب دالکان و مقبره زیدابنعلی قرار
دارد .محدوده بخش مرکزی در شهدا ،سبزه میدان (خیابان امام
و مجاهدین) قرارگرفته است .بهطور کلی محدوده نهایی مرکز
شهر خرمآباد شامل :شمال؛ خیابان ژاندارمری و میدان عدالت،
جنوب؛ خیابانهای ساحلی و پاسداران ،غرب؛ خیابانهای
کشاورزی 17 ،شهریور و پاسداران و شرق؛ خیابان ساحلی و
خیابانمطهری میباشد.
نقش مکان مرکزی شهر خرمآباد در منطقه لرستان و نقطه
ثقل جمعیتی ،خدماتی -اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی منطقه و
همچنينساختار بخش مرکزی شهر خرمآباد به دليل تأثيرپذيري
از اقتصاد كشاورزي منطقه لرستان ،داراي بافت خاص است .بخش
تاريخي ومركزي آن از يك نظام هماهنگ از قبل انديشيده شده
و برنامهريزي شهري صحيح پيروي نكرده است كه اين عدم
برنامهريزي شهري صحيح باعث يكسري ناهماهنگي در بافت،
كالبد ،فرم ،سیما از لحاظ فشردگی با درجه بسیار باال و تنوع
کاربریهای نامتناسب و ناسازگارشده است.

 .7ویژگیها و خصوصیات ساختاری -کارکردی بخش
مرکزی شهر خرمآباد
اصلیترین کارکردهای بخش مرکزی شهر خرمآباد عبارتاند از:
• کارکردهای تجاری خیابان مجاهدین و سبزهمیدان
• مطب پزشکان در شهرهای تک مرکزی عمدت ًا در پهنه مرکزی
شهر متمرکز شده ،که در شهر خرمآباد در ضلع شمالی سبزه
میدانمتمرکز شدهاند.
• کارکردهای خدماتی مراکز خدمات شغلی ،علمی و تخصصی
شامل؛ دفاتر وکال ،حسابداری ،مهندسی و طراحی ،خدمات
تبلیغاتی ،رستورانها و غیره (اطراف سبزه میدان بهویژه ضلع
شرقی آن محل عمده تمرکز کارکردهای خدمات عمومی–
انتفاعی).
• اداری ،تمرکز کارکردهای اداری در بخش شمالی بخش
مرکزی شهر خرمآباد.
• بانکها -نقش اقتصادی (خردهفروشی).
فعالیت غالب محدوده پهنه مرکزی شهر خرمآباد چه به لحاظ
حداکثر مساحت و چه به لحاظ بیشترین دانهبندی مربوط به
فعالیت پشتیبان سکونتی است که به عنوان فعالیت پشتیبان
مرکز شهر خرمآباد میتواند ایفای نقش کند .اینگونه روند فعالیت
اگرچه ادامه دارد اما به نظر میرسد که از لحاظ کیفیت در حال
زوال و فرسودگی کالبدی و حتی اجتماعی ،اقتصادی است که
مهمترین عامل زوال و انحطاطاین فعالیت ناشی از جابجاییهای
اجتماعی است که در این مرکز روی داده است.
• فقدان یا کمبود فضاهای باز و سبز عمومی که میتواند
تبلور عینی حیات مدنی و خاطرات جمعی شهروندان باشد
از ویژگیهای مهم مرکز شهر خرمآباد است که امکان ایجاد
عرصهها و فضاهای باز عمومی -اجتماعی را با محدودیت مواجه
کرده است.
• ویژگی فعالیتهای تجاری و اداری خصوصی و سایر
کاربریهای عمده شهری در پهنه مرکزی شهر خرمآباد ،به
تبعیت از مراکزشهری خطی استقرار و تمرکز آنها در طول محور
اصلی شهر یعنی خیابان علوی ،گرههای مهم شهر و محدوده
بازار است که در واقعساختار این فعالیت در مرکز شهر خرمآباد با
الگوی توسعه کالبدی – فضایی آن منطبق است.
• استقرار فعالیتها و کاربریهایی با عملکرد استانی و منطقهای
در مرکز شهر خرمآباد به لحاظ مرکزیت استانی ،از ویژگیهای
اینمحدوده است.

بررسی رونذ تکوین توسعه کالبذی شهر
تعریف مرکز شهر و خصوصیات آن
تعریف شاخص های مناسب در عرصههای مختلف مطالعه
نتایج کاربرد شاخصهای مختلف مطالعه
مقایسه پهنههای شاخصها در عرصههای مختلف
تعیین محذوده پهنه مرکزی شهر خرمآباد در وضع موجود
تعیین محذوده پهنه مرکزی شهر خرمآباد در آینذه

نمودار  :3فرایند تعیین محدوده پهنه مرکزی شهر
خرمآباد(نگارندگان)1393 ،

جدول :3تراکم خالص و ناخالص در شهر خرمآباد سال 1385

مساحت اراضی
هکتار

مساحت سطوح
مسکونی هکتار

3702

883/5

تراکم جمعیت

خالص
377/9

ناخالص
90/2

عوامل

تصویر :1محورها و کانونهای اصلی فعالیتها در بخش مرکزی شهر
خرمآباد

 .8ساماندهی بخش مركزي شهر خرمآباد
ساختار عملکرد و فعالیت پهنه مرکزی شهر هم به لحاظ نوع و
ترکیب و هم به لحاظ تعداد فعالیتها و عملکردها ،بهشدت تابع
ساختارمشابه خود در کل شهر خرمآباد است .درواقع ویژگیهای
شهر خرمآباد به لحاظ مرکزیت اداری -سیاسی استان ،مرکزیت
منطقهای ،موقعیت خاص ترانزیتی ،قطب اصلی توسعه صنعتی
استان ،پتانسیل باالی گردشگری و ...ایجاب میکند که عملکردها
و فعالیتهای مرکزگرا و در مقیاس عملکردی فراشهری و
منطقهای مجاز به استقرار در این مرکز باشند .این فعالیتها و
کارکردها که از آنها تحت عنوان فعالیتها و کارکردهای برتر
مرکز شهری نا م برده میشود دارای سطح عملکردی و آستانه
خدماتی فراتر از جوامع محلی و اکثراًفراشهری و منطقهای است.
توسعه شهری تحتتأثیر عوامل گوناگونی میباشد که بخش
مرکزی شهر به ویژه بازار در این فرآیند بسیار مؤثر میباشد.
تئوریها و دیدگاههای برنامهریزی در مورد بخش مرکزی شهر

جدول  :4عوامل تأثیرگذار بر بخش مرکزی شهر خرمآباد (نگارندگان)1393 ،

عوامل تاریخی
عوامل اقتصادی

تراکم اداری و خذماتی
عوامل اجتماعی

عوامل حمل و نقل -ترافیکی
کالبذی -فضایی
عناصر شاخص و نمادین شهر

اثرات

عَاهل تاریخی در گستزش ،تزاکن ٍ توزکش کارتزیّا در تخص هزکشی ضْز خزمآتاد
تِعٌَاى ّستِ اصلی ٍ اٍلیِ پیذایص ،رضذ ٍ تَسعِ ضْز ًقص داضتِ است.
فعالیتّای اقتصادی ٍ ارسش سهیي ٍ سزقفلی ٍاحذّای تجاری
فعالیت هزاکش اداری دٍلتی ٍ عوَهی (پشضکاى)

تزاکن جوعیت در ساعات خاصی اس رٍس ،تزگشاری هزاسوات اجتواعی ،تزاکن هزاکش فزٌّگی

هزکش جذب ٍ پخص سفزّای درٍى ضْزی (توزکش تیطتزیي تعذاد ٍ هْنتزیي گزُّا ٍ
کاًَىّای فعالیتی)
تزاکن ساختواًی ،تافت قذیوی ٍ الگَ ٍ تزکیة کارتزی
حضَر عٌاصزی ًظیز تاسار ،قلعِ فلک االفالک در تخص هزکشی ضْز

79
دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر
شماره / 3سال دوم1394 /

• تمرکز زیاد کاربریها و فعالیتهای اداری ،تجاری ،خدماتی،
و مالی با سطوح عملکردی شهر و فراشهری و بهتبع آن تمرکز
جمعیت ،ترافیک فزاینده و سنگین خیابانهای مرکزی و پهنه
مرکزی و اختالل در دسترسی را موجب شده است که تبعات
زیستمحیطیخاصی را به دنبال دارد.
• وجود فعالیتها و کاربریهای ناهمخوان شهری (پادگان امام
حسین و زندان).
• تمرکز فعالیتهای اداری -دولتی و نظامی در پهنه مرکزی
شهر خرمآباد در جوار قلعه و حوالی میدان استانداری است.
خصوصیات فضایی بخش مرکزی خرمآباد در برگیرنده موارد زیر
میباشد:
)1سازمان فضایی :با بررسی چگونگی ارتباط و انسجام میان
عناصر استخوانبندی اصلی شهر ،مهمترین عناصر سازمان
فضایی شهر خرمآباد شامل محورهای ارتباطی شهر ،محورها و
کانون های فعالیتی و تجمع ،گرههای اصلی (میدانها) ،اندامهای
طبیعی (رودخانه شهر)میباشد ،که نقش مستقیمی در شکلگیری
هسته اولیه شهر و توسعه آن دارد.
 )2سازمان ادراکی :عناصر سازمان ادراکی سطح کالن شهر
شامل محورها و گرههای ارتباطی ،محورها و کانونهای فعالیتی،
محورها و لبههای اکولوژیک ،محدودههای آشنا و مشخص
برای مردم (عناصر نمادین) ،حوزههای دریافت منظر لبههای
محدودکننده دید و مناطقشهری.
)3سازمان کالبدی :مطالعه مورفولوژی (اندامشناس) ،دانهبندی؛
نوع انتظام و میزان انسجام عناصر کالبدی در بخش مرکزی،
کیفیات کالبدی آن ،تشخیص محتوا و میزان پایداری بخش
مرکزی.

نوع کاربری
مسکونی

تجاری  +باسرگانی
تأسیسات و تجهیشات شهزی

فضای سبش (گذران اوقات فزاغت)
اداری (انتظامی) دولتی

پهنه مرکزی ()%
29

6/1
0/14

شهر خرمآباد( )%جدول  :5مقایسه کاربریهای بخش مرکزی با کاربریهای
شهر خرمآباد (مطالعات نگارندگان ،مهندسین مشاور آباد بوم
قشم)1385 ،
34/4
1/5
0/48
8
3/9

6/9
8/7

جدول  :6مهمترین مسائل و مشکالت بخش مرکزی شهر خرمآباد ( نگارندگان ،یافتههای پژوهش)

مسائل و مشکالت

اثرات

عَاهل اقتصادی

تاال تَدى ارزش اقتصادی زهیي ٍ هاًعی ترای اجرای طرح ّا
پیاهذّای ترافیكی در هحذٍدُ تخص هرکسی ضْر

ّستِ اٍلیِ ٍ تاریخی ضْر
تراکن اداری ٍ خذهاتی
عَاهل اجتواعی

عَاهل حول ٍ ًقل -ترافیكی
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فرسَدگی ،تخریة ٍ کاّص کارآیی تافت تاریخی تخص هرکسی ضْر

تأثیرات تِ ّن ریختگی تخص هرکسی در سالهت جسوی ٍ رٍحی ضْرًٍذاى
ضعف دسترسی تِ فضای سثس در تخص هرکسی ،هطكل پارکیٌگ تا در ًظر گرفتي تافت فطردُ ٍ حضَر هتراکن ادارات
دٍلتی -عرض کن پیادُرٍّا ٍ خیاتاىّای فردٍسی ٍ اهام خویٌی -تا ترافیكی تاال ٍ عرض خیاتاى کن

کالثذی -فضایی

تراکن زیاد جوعیت ٍ کارتری ّا (ساختواىّای تجاری) ،تِ ّن ریختگی سیوا ٍ هٌظر ضْرً ،ثَد هثلواى هٌاسة در تازار
ضْر ،سیستن دفع ًاهٌاسة فاضالب ٍ کوی فضای سثس

عٌاصر ضاخص ٍ ًوادیي

ضلَغی ،آلَدگی صَتی ٍ َّا در تخص هرکسی ضْر

تحلیل ساختار فضایی -کابدی بافت
مرکزی شهر خرم آباد

مبتنی بر نظریات فرهنگگرایی ،ترقیگرایی ،کارکردگرایی و
ساختارگرایی بوده که در تئوریها ساخت شهرها و طرحهای
توسعه شهری در مبحث بخش مرکزی شهر مطرح میگردد.
کاربریها و کارکردهای بخش مرکزی شهر خرمآباد با توجه به
بررسیهای انجامگرفته و مقایسه آن با کل شهر مشخص شد
کاربریهایتجاری ،فرهنگی ،اداری و خدماتی در بخش مرکزی
به صورت متمرکز و نواری در برو حاشیه تقاطع خیابانها توزیع
شدهاند و فشردگی و تعداد کاربریها در بخش مرکزی بیش
از سایر قسمتهای شهر میباشد .همچنین عدم توزیع مناسب
کاربریها در سطح شهر و محوریبودن بخش مركزي در حیات،
توسعه و پویایی شهر حکایت از آن دارد که بهرغم گسترش و
توسعه فیزیکی -کالبدی شهر در ادوار گذشته ولی هماکنون تا
حدی این معضل تعدیلشده و از تراکم بخش مرکزی به لحاظ
تراکم مراکز اداری کاسته شده مراکز جدید غالب ًا در شمال شهر
(کیو60 ،متری) متمرکزشده ولی باز با اینحال کماکان قطب
اصلی فعالیتها بهحساب میآید (مهندسین مشاور بعد تکنیک،
)1383
عدم ساماندهی در بخش مرکزی و تداوم این روند نامشخص
بهصورت یک بحران شهری موجب تغییر و تحوالت کالبدی و
عملکردیاین بخش از شهر میشود.
ساماندهي بخش مركزي شهر خرمآباد بر اساس راهبرد سیستمی
به صورت مرحلهاي در زمانهاي متمادي با طراحی و اجراي

برنامههاي کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت بايستي صورت
بپذيرد.
• مرحله اول اجراي طرح محدوديت تردد و محدودیت رشد
بخش مرکزی شهر (مدیریت میزان رشد و توسعه کاربریهای
مسکونی ،تجاری) و تشویق توسعه در محلههای دیگر شهر؛
• مرحله دوم توزيع كاربريها در سطح شهر (محالت خارج
از بخش مرکزی) و منطقه به صورت اصولي و منطقي مطابق
با نياز و خواست ساكنين در جهت توسعه شهرها و روستاهاي
منطقه سيستان به مرور زمان در جهت كاهش میزان مسافرت
وسفرهای روزانه از مناطق شهری و روستایی منطقه لرستان به
بخش مركزي؛
ايده كلي درباره ساماندهي بخش مركزي شهر خرمآباد مبتنی بر
ساماندهی الگوی توسعه نظام حمل و نقل (توزیعکننده منطقهای،
محلی،راههای دسترسی ،پارکینگ ،پیادهرو و تقویت پیادهروی)،
الگوی توسعه عملکرد و فعالیت ،الگوی توسعه سازمان بصری
(عناصر نمادینقلعه فلک االفالک ،رودخانه و پارک صخرهای)،
الگوی توسعه سازمان کالبدی (آرامسازی خیابان امام خمینی)
و الگوی سازمان فضایی -ادارکی (محور پیاده -گردشگری
طولی رودخانه خرمآباد) بخش مرکزی شهر خرمآباد میباشد.
با بررسی مجموعه مطالعات پایه کاربری زمین (ساختار و نوع،
تراکم ،تمرکز ،مقیاس و زمان فعالیت ،الگوی استقرار مکانی
فعالیتهای شهر ،سازمان فضایی و کارکردی آن) رویکردهای

رویکرد

دستورالعمل

اوتقال یا وًسازی (بهسازی)

تغییر الگًی تک مرکسی شهر به الگًی چىذمرکسی با در وظر گرفته سلسله مراتب عملکردی شهر (اوتقال
کاربریها عملکردی ي ساختاری واتًان ي وامًجه در بخش مرکسی شهر)

حفاظت

پاالیش

بهسازی

جدول  :7رویکردهای ساماندهی بخش مرکزی خرمآباد (نگارندگان)
حفاظت فعال ي سیستمی بافت تاریخی بخش مرکسی شهر

جابهجایی ي اوتقال کاربریها ي فعالیتهای غیرضريری ي غیرقابل استقرار

جدول  :8تئوریها و الگوهای بهسازی بافت تاریخی بخش مرکزی شهر خرمآباد (کیانی ،همکاران)32 ،1389 ،
نگهداری

حمایت

ّذف

ّذف
بهسازی
هحتَای هذاخلِ

 .جلب حوایتْای دٍلتی ٍ
غیردٍلتی
 .تعییي حَزُّای حفاظتی برای
بافتّا ٍ عٌاصر درًٍی آى

بهینه ساماندهی فعالیتها و کاربریهای بافت تاریخی و جدید
بخش مرکزی شهر خرمآباد بهصورت حفاظت ،انتقال و پاالیش
(انتقال کاربریهای تجاری و اداری به محله فاز یک کیو) در
جدول ارائه شده است.

خرمآباد مورد استفاده قرار میگیرد .فهرستی از نقاط قوت ،ضعف،
فرصتها و تهدیدها برای بافت مرکزی خرمآباد تهیه شد .سپس
با نظرسنجی از متخصصین امر با استفاده از طیف لیکرت ،اقدام
بهوزندهی (یک ضریب وزنی بین صفر تا یک) هر یک از عوامل
داخلی و خارجی نموده و پس از محاسبه مجموع امتیاز نهایی آنها
(برای هر یک از عوامل فرصتها و تهدیدات یک امتیاز بین 1
تا  ،)5در نهایت ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و عوامل خارجي
(جدول )9و امتیازکلی (به هریک از عوامل نقاط قوت و ضعف بر
اساس نظرات کارشناسان یک ضریب وزنی بین صفر (بیاهمیت)
تا یک (بسیار مهم)اختصاص داده شد و سپس برای هر یک از
عوامل نقاط قوت امتیاز  3تا  5و برای نقاط ضعف امتیاز  1یا 2
لحاظ شد و در مرحله بعدیامتیاز وزن دار /ضریب درجه اهمیت
هر عامل را امتیاز حاصل محاسبهشده و امتیاز کلی به دست آمد)
استخراج شد.
با توجه به وزنهای نهایی به دستآمده از عوامل داخلی در
جداول زیر ،تمرکز فعالیتهای اقتصادی و امکان استفاده از اثرات
مثبت بیرونی یکدیگر و وجود قلعه فلکاالفالک و آثار و منابع
مهم طبیعی ،تاریخی و فرهنگی دیگر در مرکز شهر به عنوان
فعالیتهای جاذب گردشگر و سرمایه به ترتیب با امتیاز وزنی
یکسان ( )0.36در اولویت اول و از مهمترین نقاط قوت در بخش
عوامل داخلی در بخشمرکزی شهر خرمآباد هستند .عدم وجود
یا کمبود فضاها و عرصههای عمومی بهعنوان بستر تعامالت

81
دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر
شماره / 3سال دوم1394 /

 .9تحليل نقاط قوت – ضعف دروني و فرصتها
و تهديدات بيروني(SWOT) بافت مرکزی شهر
خرمآباد
مدل SWOT براي ارزيابي نقاط قوت و نقاط ضعف دروني و
نيز فرصتها و تهديدات بيروني يك سيستم به كار میرود كه
به تعيين استراتژي و جهتگیری سازمان میانجامد .این مدل
يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قوت و ضعف درون
سازمان باها و تهديداتبرونسازمانی است .SWOT از ابتداي
كلمات Stenght به معناي قوت ،Weakness به معناي ضعف،
Opportunity به معناي فرصت و Threat به معناي تهديد
گرفتهشده است .از ديدگاه اين مدل يك استراتژي مناسب،
قوتها و فرصتها را به حداكثر و ضعفها و تهديدات را به
حداقل میرساند (حكمتنيا و همکاران ،1384 ،صص–154
.)152
تحلیل سوات به منظور شناسایی و بررسی (نقاط قوت -ضعف
و فرصتها -تهدیدها) عوامل داخلی (IFE) و عوامل تأثیرگذار
خارجی -فرصتها و تهدیدها (EFE) بر بافت مرکزی شهر

ارتقاء

تذٍیي قَاًیي

 .بازرسی ٍ بازبیٌی هٌظن ٍ
دائنی از بافت ٍ عٌاصر درٍى
آى برای حفظ کارآیی ٍ
هطلَبیتّا در ضکل طبیعی ٍ
اٍلیِ آًْا

 .هطالعِ اًَاع
دگرگًَیّا ٍ
تغییرات ًاضی
از فرسَدگیّا
ٍ جبراى آًْا

 .هطالعِ اًَاع تخریبّای ًاضی
از خطرات ٍ بالیای طبیعی
احتوالی

 .هرهت
آسیبّای
پذیذآهذُ بر
هبٌای هستٌذات
پیطیي ٍ احترام
بِ کیفیتّا

 .تعویر
تخریبّا ٍ
خسارات ٍاردُ
بِ بافت ٍ
عٌاصر ضْر

کاّص هحذٍدیتّا ٍ کاستیّا

 .جلبتَجِ بِ هطارکت برای حفظ
ضرایط بافت با عٌاصر درًٍی آى

 .رسیذگی هذاٍم بِ هٌظَر
حفظ ٍضعیت بافت در ضکل
طبیعی ٍ اٍلیِ
 .حفظ ٍ ارتقای ضرایط
فرٌّگی
 .تحکین حس تعلق بِ هکاى

ً .گْذاری در
هقابل
آسیبّای
ًاضی از
فرسایص
طبیعی ٍ
اًساىساخت

 .پیطگیری از تخریب فیسیکی
بافت ٍ عٌاصر درًٍی آى در
هقابل خطرات احتوالی در جْت
افسایص ایوٌی ٍ استحکام بافت
 .حفظ ٍ ارتقای ارزشّای کْي

 .بازگرداًذى
بِ حالت راتی ٍ
اصیل اٍلیِ
 .خَاًا ًوَدى
بافت

 .جبراى
آسیبّای
ٍاردضذُ
 .بْبَد ٍضعیت
کالبذی فضای
ضْر

تقَیت جٌبِّای هثبت ٍ تضعیف جٌبِّای هٌفی در زهیٌِّای کالبذی ،عولکردی ،اجتواعی،
اقتصادی ،
تأکیذ براستفادُ از اهکاًات بالقَُ ٍ بالفعل هَجَد

مراقبت

حفاظت

احیا

تعمیر

محصول فرآیند

اجتماعی و فعالیتهای گروهی،ریسک باالی تمرکز سرمایه در
مرکز شهر و نامناسب بودن فضایی پیادهروها در محدوده فعالیتی
پهنه مرکزی به ترتیب با امتیاز وزنی یکسان ( )0.36به عنوان
مهمترین نقاط ضعف در بافت مرکزی شهر خرمآباد شناختهشده
است ،عدم استفاده مناسب و اصولی از منابع وجاذبههای طبیعی
و تاریخی مرکز شهر به عنوان فعالیتهای جاذب گردشگر و
سرمایه با امتیاز وزنی در اولویت دوم و درنهایت به هم خوردن
موزانه جمعیت شب و روز به علت ساختار فعالیتی و عملکردی
خاص حاکم بر مرکز شهر (وجود کاربریهای اداری ،تجاری و
مالی در آن) با امتیاز وزنی ( )0.04بهعنوان سومین نقاط ضعف
از دید کارشناسان در بخش مرکزی شهر خرمآباد شناختهشدهاند.
از سوی دیگر در عوامل خارجی مانند قابلیت باالی گردشگری
شهرستان خرمآباد و امکان جذب گردشگر به وسیله بارگذاری
مرکز شهر خرمآباد با امتیاز وزنی ( )0.182به عنوان مهمترین
صهیٌِّا
ضاخعّا
نقاط قوت
)(S
Strengths

نقاط فرصت از دید کارشناسان و مسئولین امر شناخته شد و نهایت
اینکه عواملی مانند نزدیکیقطب اداری به پهنه مرکزی شهر و
امکان استفاده بافت توسط گردشگر و تبعات مثبت اقتصادی و
پتانسیل باالی فعالیتی پهنه مرکزی با دیگر هستههای شهری
و استفاده از قابلیت آنها در پاالیش عملکردی مرکز شهر با
امتیاز وزنی یکسان ( )0.152در اولویتهای بعدی قرار دارند.
درحالیکه مؤلفه عدم تمایل بخش خصوصی و سایر بخشها به
سرمایهگذاری در بافت مسکونی مرکز شهر به علت پایین بودن
قیمت زمین و بنا در نتیجه نداشتن صرفه اقتصادی مناسب ،عدم
مدیریت منسجم و کارآمد شهری در مرکز شهر و مغایرت داشتن
فعالیتهای جدید با عناصر سازمان فضایی موجود و از بین رفتن
انسجام درونی ساختار فضایی پهنه مرکزی شهر به ترتیب با
امتیاز وزنییکسان ( )0.121در اولویت نخست و مهمترین تهدید
از دید کارشناسان شناخته شد ،کمبود در زیرساخت و تأسیسات

جدول :9ارزیابی و تحلیل وضعیت بافت مرکزی شهر خرمآباد بر اساس مدل ارزیابی (SWOT) 
ساختاس اجتواػی -اقتػادی

ٍصى

دسجِتٌذی
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ًاهٌاسة تَدى فضایی پیادُسٍّا دس هحذٍدُ فؼالیتی پٌِْ هشکضی

0.12
0.12

3

0.36

قاتلیت تاالی گشدضگشی ضْشستاى خشمآتاد ٍ اهکاى جزب گشدضگش تِ ٍسیلِ تاسگزاسی
هشکض ضْش خشمآتاد

0.54
5

3

0.182

2.5

0.152

پتاًسیل تاالی فؼالیتی پٌِْ هشکضی تا دیگش ّستِّای ضْشی ٍ استفادُ اص قاتلیت آًْا
دس پاالیص ػولکشدی هشکض ضْش

0.37
9
0.24
2

2.5

0.152

2

0.121

1

0.061

ػذم هذیشیت هٌسجن ٍ کاسآهذ ضْشی دس هشکض ضْش

0.24
2
0.24
2

2

0.121

2

0.121

1.5

0.091

توشکض فؼالیتّا ی اقتػادی ٍ اهکاى استفادُ اص اثشات هثثت تیشًٍی یکذیگش (دستشسی
تِ تؼذاد هطتشی تسیاس صیاد تشای ػولکشدّا ٍ اهکاى دستشسی تِ اًَاع ػولکشدّا دس
هذت صهاى کَتاُ تشای هشدم)
حضَس هؤثش ٍ قَی هشدم ٍ فؼالیت دس ساستِ خیاتاى ػلَی

ٍجَد فؼالیتّای خاظ هزّثی دس ساستِ خیاتاى فشدٍسی تِ ٍیژُ دس ایام ػاضَسای
حسیٌی
اختالط ٍ تٌَع فؼالیتی هَجذ سشصًذگی ٍ تٌَع فضایی دس هشکض ضْش

ػَاهل داخلی()IFE

ٍجَد قلؼِ فلک االفالک ٍ آثاس ٍ هٌاتغ هْن عثیؼی ،تاسیخی ٍ فشٌّگی دیگش دس هشکض
ضْش تِ ػٌَاى فؼالیتّای جارب گشدضگش ٍ سشهایِ
نقاط ضعف
)(W
Weaknesses
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تِ ّن خَسدى هَصاًِ جوؼیت ضة ٍ سٍصتِ ػلت ساختاس فؼالیتی ٍ ػولکشدی خاظ
حاکن تش هشکض ضْش (ٍجَد کاستشیّای اداسی ،تجاسی ٍ هالی دس آى)

ػذم استفادُ هٌاسة ٍ اغَلی اص هٌاتغ ٍ جارتِّای عثیؼی ٍ تاسیخی هشکض ضْش تِ
ػٌَاى فؼالیتّای جارب گشدضگش ٍ سشهایِ

ػذم ٍجَد یا کوثَد فضاّا ٍ ػشغِّای ػوَهی تِ ػٌَاى تستش تؼاهالت اجتواػی ٍ
فؼالیتّای گشٍّی

تحلیل ساختار فضایی -کابدی بافت
مرکزی شهر خرم آباد

سیسک تاالی توشکض سشهایِ دس هشکض ضْش

ٍصى ًْایی



استقشاس تاصاس تِ ػٌَاى یک ػٌػش اساسی
ػولکشدی دس تؼاهالت اجتواػی ٍ اقتػادی
توشکض تسیاس تاالی سشهایِ دس قالة
ػولکشدّای هحذٍد ٍ تَاًوٌذ تَدى غاحثاى
آًْا تشای احیاء تافت
تفکیک ًسثی ػولکشدّای تا هشاجؼات هختلف
یی ػولکشدّای ّوضیست (ًظیش
ٍ قشاسگس
فشٍش الثسِ ،کیف ،کفص ٍ لَاصم خاًگی)
پیًَذ ٍ استثاط قَی ٍ هٌاسة ػٌػش ضاخع
قلؼِ فلکاالفالک تا هحَس سٍدخاًِ خشمآتاد



استقشاس فؼالیتّا ٍ ػولکشدّای تضسگ هقیاس ٍ
ًاّوخَاى ضْشی دس هحذٍدُ هشکض ضْش
(پادگاى اهام حسیي ٍ صًذاى)
کوثَد اهکاًات ٍ تسْیالت گشدضگشی ٍ
فشاغتی (پاسک ،سیٌوا ،هَصُ ،فضای تاص ػوَهی
تشافیک سٌگیي ٍ فضایٌذُ تِ ػلت ٍجَد هشاکض
هتؼذد تاسیخی تجاسی ،سیاسی ٍ اداسی تا
ػولکشد استاًی دس ایي هشکض
فؼالیتّای صًذاى ٍ پادگاى اهام حسیي تِ
ػٌَاى فضاّای دافغ اًساى
ػذم تؼشیف اغَلی ٍ دسست فؼالیتّای حاضیِ
ضشقی خیاتاى اهام خویٌی تِ خػَظ دس جذاسُ
قلؼِ فلکاالفالک (فقذاى ساصُ ًاهٌاسة)



0.1

3

0.09
0.36

0.36








فرصتها
)(O
Opportuniti
es

ػَاهل خاسجی() EFE

تهدیدات
)(T
Threats

ًضدیکی قغة اداسی تِ پٌِْ هشکضی ضْش ٍ اهکاى استفادُ تافت تَسظ گشدضگش ٍ
تثؼات هثثت اقتػادی

ػذم توایل تخص خػَغی ٍ سایش تخصّا تِ سشهایِگزاسی دس تافت هسکًَی هشکض
ضْش تِ ػلت پاییي تَدى قیوت صهیي ٍ تٌا دس ًتیجِ ًذاضتي غشفِ اقتػادی هٌاسة
سکَد ًسثی حاکن تش اقتػاد ضْش (اقتػاد ًسثتاً ضؼیف ٍ ٍاتستِ تِ کطاٍسصی) کِ
ػولکشدّای پٌِْ هشکضی سا تِ ػٌَاى پطتَاًِ تَلیذ تحت تأثیش قشاس هیدّذ.

هغایشت داضتي فؼالیتّای جذیذ تا ػٌاغش ساصهاى فضایی هَجَد ٍ اص تیي سفتي اًسجام
دسًٍی ساختاس فضایی پٌِْ هشکضی هیضَد.
کوثَد دس صیشساخت ٍ تأسیسات ضْشی دس تخص هشکضی ضْش

0.37
9

0.06
1

0.13
6

ساختاس ػولکشدی



فشغت پیًَذ ٍ تؼاهل فضایی -کالثذی ػٌاغش
ضاخع گشدضگشی ضوال ضْش (تپِ ٍ دسیاچِ
کیَ) ٍ جٌَب ضْش (عاق پل ضکستِ ،هٌاسُ
آجشی) تا ػٌػش ضاخع قلؼِ ٍ تپِ
فلکاالفالک تِ ٍاسغِ ّوجَاسی تا سٍدخاًِ
خشمآتاد



پیطٌْاد تؼشیض خیاتاى حافظ اص 14هتش تِ
 36هتش دس عشح تفػیلی کِ ایي هحَس سا اص یک
هحَس فؼال پیادُ ٍ ػوذتاً خشیذ گشدضی تِ یک
هحَس غیشفؼال ٍ تیطتش ػثَسی تثذیل میکٌذ دس
ػیي ایٌکِ ساختاس فضایی فؼالیت ٍ کاستشی
هشکض ضْش سا دچاس اختالل ٍ ًاسسایی میکٌذ.

شهری در بخشمرکزی شهر و رکود نسبی حاکم بر اقتصاد شهر
به ترتیب با امتیاز وزنی ( )0.061( ،)0.091در اولویت دوم و سوم
قرار دارند.

داخلی ( )2.49و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( )1.00بیانگر آن
است که موقعیت استراتژیکی و مناسبترین راهبرد برای بخش
مرکزی خرمآباد راهبردهای تدافعی میباشد (نمودار .)4

9 .1-تعیین موقعیت استراتژیک و تدوین راهبردها
اولویتبندی آنها
هدف از این مرحله ،تعیین راهبردهای قابلاجرا است .جهت
تعيين راهبردهاي اجرايي از ماتريس داخلي و خارجي و همچنین
از نظرات متخصصین و کارشناسان و طیف لیکرت استفادهشده
است .سپس اقدام به کمیسازی مطالعات میدانی و پرسشنامههای
مبتنی بر نظر کارشناسان و غیره گردید .درنهایت ماتریس
SWOT را برای بخش مرکزی خرمآباد خواهیم داشت .نتایج
حاصل از ترسیم اطالعات بهدستآمده از ماتریس ارزیابی عوامل

9 .2-تدوین استراتژی به کمک ماتریسSWOT
در این مرحله با تهيه ماتريس SWOT انواع راهبردها مورد

نمودار  :4وضعیت کنونی مدیریت بخش مرکزی خرمآباد در ماتریس
داخلی و خارجی سوآت (یافتههای پژوهش)

بررسی قرار گرفتند (جدول )10به این صورت که پس از شناسایی
عوامل داخلی(نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و
تهدیدات) توسعه بخش مرکزی از طریق ماتریس ارزیابی عوامل
داخلی وخارجی(IEF,EFE) ،به تشکیل ماتریس سوآت پرداخته
و استراتژی مناسب را برای توسعه بخش مرکزی تدوین میکنیم.
راهبردهای انتخابشده در ماتریس داخلی و خارجی ،همان
راهبردهای WT یا راهبردهای تدافعی است که در ماتریس
تهدیدات ،فرصتها ،نقاط قوت و نقاط ضعف SWOT
تدوینشدهاند.
نتایج حاصل از محاسبات این ماتریس به شرح ذیل میباشد:
راهبرد اول :توسعه اقتصادی بخش مرکز شهری و سرمایهگذاری
بخش خصوصی در آن
راهبرد دوم :مناسبسازی پیادهروها و زیرساختهای شهری برای
استفاده بهتر از جاذبههای متنوع در مرکز شهر
راهبرد سوم :مدیریت مناسب انواع فعالیتها در بخش مرکزی
راهبرد چهارم :مناسبسازی بستر تعامالت اجتماعی و فعالیتهای
جدید و بهبود حاصل از آن در اقتصادی شهر

جدول  :10راهبردهای ساماندهی بخش مرکزی خرمآباد

عوامل داخلی
عوامل خاسجی

ساهبشدهای تذافعی()WT






نقاط ضعف
W1�5

اقتصادی بودن بخش مشکض شهشی و سشمایهگزاسی بخش خصوصی دس آن
مناسب بودن پیادهسوها و صیشساختهای شهشی بشای استفاده بهتش اص جاربه های متنوع دس مشکض
شهش
مذیشیت مناسب انواع فعالیتها دس بخش مشکضی
مناسب بودن بستش تعامالت اجتماعی و فعالیتهای جذیذ و بهبود حاصل اص آن دس اقتصادی شهش
ساهبشدهای باصنگشی()WO

ساهبشدهای تنوع()ST

ساهبشدهای سقابتی
تهاجمی ()SO

نتیجهگیری
بخش مرکزی شهرها به عنوان هسته اولیه و خاستگاه شهرها ،نشانگر هو ّيت ،مراحل رشد و توسعه تاريخي شهرها ميباشد و محل
تمركزو تجميع فعاليتهاي تجاري ،اداري ،فرهنگي ،تعامالت اجتماعي و تالقي راههای ارتباطي قلمداد ميشود .بخش مرکزی شهر که
کانونانواع کاربری ،فعاليتها ،مشاغل بازرگاني ،خدمات اجتماعي و عملكرد فرهنگي روبرو ميباشد ،نقشی انکارناشدنی در شهر بر عهده
داردزیرا نهتنها نیازهای محدوده شهر را تأمین میکند ،بلکه نیازهای همه ناحیه شهر را نیز تأمین میکند .مرکز شهر خرمآباد بهعنوان
اصلیترین هسته شهر این توانایی را دارد که از یکطرف به ارتقاء نقش و جایگاهآباد در سطوح مختلف عملکردی ،شهری و منطقهای
کمک کند و از دیگر سو زمینهساز تحقق توسعه پایدار شهری در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی باشد .اما در عمل به عنوان
مهمترین عنصر شهری با مشکالت و موانع ساختاری و عملکردی خاصی در عرصههای کاربری زمین (عناصر بزرگمقیاس و ناهمخوان
شهری و فعالیتهای صنعتی و تولیدی ،زندان) ،کالبدی (فرسودگی بافت تاریخی) ،گردشگری (کمبود امکانات و تسهیالت گردشگری)،
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اجتماعی و اقتصادی ،ترافیکی و زیستمحیطی مواجه است که لزوم برنامهریزی موضوعی و موضعی در چارچوب برنامهریزی راهبردی
توسعه و ساماندهی بخش مرکزی شهر خرمآباد ضروری میباشد .این بخش از شهر با پدیده افزايش جمعيت ناشی از مهاجرت و
افزايشتراكم كاربريها با مشكالت همچون تمرکز و رشد نامتناسب کاربریهاي اقتصادی ،اداری-خدماتی ،اجتماعی ،حمل و نقل و
کالبدی -فضایی روبرو میباشد .تداوم این روند نامشخص و عدم ساماندهی در بخش مرکزی و بهصورت یک بحران شهری موجب
تغییر وتحوالت کالبدی و عملکردی این بخش از شهر می شود .همچنین یافتهها حاصل از مدل سوآت نشان میدهد که ریسک باالی
تمرکزسرمایه در مرکز شهر و نامناسب بودن فضای پیادهروها مهمترین موانع اساسی در بخش مرکزی تشخیص داده شدند .از طرف
دیگر وجودقلعه فلکاالفالک در مرکز شهر و تمرکز انواع فعالیتهای اقتصادی بهعنوان مهمترین نقاط قوت و قابلیت باالی گردشگری
و پتانسیل باالی آن و استفاده از قابلیت از هستههای دیگر در مرکز به عنوان مهمترین فرصت شناخته شد و در نهایت اینکه عدم
تمایل بخشخصوصی و سایر ارگانها برای سرمایهگذاری در بخش مرکزی و عدم انسجام کافی در بخش مرکزی بهعنوان مهمترین
تهدیداتپیشروی بخش مرکزی خرمآباد از نظر کارشناسان شناخته شد .بر اين اساس؛ در جهت ارائه راهکارهای متناسب به منظور
ساماندهیفضايي -كالبدي و كاركردي و همچنين ایجاد تعادل و سازگاری در تخصیص کاربریهای بخش مرکزی شهر خرمآباد در
جهت ایجادمحیط مناسب شهري بررسي و ساماندهی بخش مركزي شهر با هدف كاربردي ضروري به نظر ميرسد.
هماهنگي چهره كالبدي بخش مركزي شهر با سرانههاي مطلوب و توزيع مناسب فضايي سرانهها ،خدمات عمومي،تأسیسات و تجهيزات
شهري و جمعيت ،كمبودهاي قبلي را جبران و نيازهاي آينده رشد و تحول شهر خرمآباد را برآورده ميسازد ،كه اين امر هم از نظر انتخاب
كاربريها -فعاليتها و فضاها -مكانها و هم از نظر معيارها و ضوابط شهري در توسعه فضايي شهر اهميت زيادي دارد .ساماندهی بخش
مركزي شهر خرمآباد با هدف كاربرد بهينه مكان ها ،كاركردها و فعاليتها در اين محدوده ميباشد كه با دخالتي اصولي ،منطقي و آگاهانه
براي سازمند كردن رابطه بين انسان ،فعاليت و فضا در جهت توسعه پايدار شهري ميباشد راهکارهای ارائهشده در راستای تحقق اهداف
فوقالذکر ارائهشدهاند.
• کنترل و ساماندهی فضای بخش مركزي شهر با استفاده از ترکیب کاربریها -اختالط کاربریها
• تغییر و تجدید ساختار شهری بر اساس روش تمرکز غیرمتمرکز (شهر تک مرکزی به شهر چندمرکزی) از طریق تقویت مراکزمحلهای
و افزونسازی فعالیتها در مراکز فرعی
• ساماندهي دستفروشان بخش مركزي شهر ،حذف زوائد و تابلوهاي عمود بر معابر ،رنگآمیزی المانها و نصب تنديس شهداء،
ساماندهی پیادهروها و زیباسازی آن و لکهگیری آسفالت
• انتقال انبار کاالهای توزیع و پخشکننده در سطح منطقه به حاشیه و برای تعادل در کاربریهای تأثیرگذار در روند توسعه وگسترش
فیزیکی شهر (پراکنش متعادل و بازار) که در این حالت ماشین های سنگین به بخش مرکزی شهر وارد نمیشوند.
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Abstract
The Central Business District (CBD) city due to its role in practice and texture features in
city land use and development activities in the social, economic and administrative city have
been effective. This study aims to apply analytical approaches and techniques and to study
the SWOT, causes and consequences of inappropriate land uses in the Central Business Dis�
trict concentration and growth Khorramabad to express solution chain and cluster develop�
ment and business activities, including the formation of a healthy and sustainable develop�
ment. The findings suggest that the Central Business District of the city of Khorramabad as
the core of the city and area with a variety of issues in the economic, administrative-service,
social, transport and physical-spatial faces. Numerous applications and disproportionate,
high population density, narrow roadway and pedestrian crossing at 17 Shahrivar Street
caused this problem growing in the recent years. The findings of SWOT model suggest that
the central part of has 8 strengths and opportunities as the main advantages and weakness
of 10 major threats to the limitations and problems facing the center of the city of Khorram�
abad. Matrices in the context of internal and external evaluation indicate that the functional
strategy of the central part of the city is defensive strategies (WT). Therefore, in order to
get rid of the current difficulties, organization of the Central Business District of the city of
Khorramabad in three consecutive sessions at short, medium and long terms should be done.

