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  4و مريم بيرانوندزاده 3، حكمت اميري2نيا ، جميله توكلي1زهره فني

  25/7/1396: ، تاريخ تاييد13/4/1396: اريخ وصولت

 
  چكيده

آباد در برابر مخاطرات طبيعي با روش هاي اثرگذار برميزان پايداري بافت ناكارآمد شهرخرمهدف بررسي مولفه با ،پژوهش حاضر

تهديدكننده بافت ناكارآمد شهر  ابتدا مخاطرات ،در اين مقاله. استپيمايشي تدوين شدهـ  تحليلي مبتني بر منابع اسنادي - توصيفي

ترين مهم. در ادامه به تحليل عوامل اثرگذار بر بازآفريني بافت با استفاده از تكنيك ديماتل پرداخته شد .آباد معرفي شدندخرم

  . باشندمخاطرات تهديدكننده بافت سيل و زلزله مي

 .عنوان عوامل اثرگذار بر بازآفريني مورد مطالعه قرار گرفتندبه زيستي و كالبدياجتماعي، اقتصادي، كالبدي، محيط :پنج عامل اصلي

گيري از مشاركت عمومي، توجه به آباد، عواملي چون بهرهدر مقوله بازآفريني بافت ناكارآمد شهر خرم ،با توجه به نتايج اين تحقيق

  عوامل غيررسمي مديريتي بر بافت و نوع فعاليت اقتصادي ساكنين بافت، ويژگي كيفي ابنيه موجود در بافت، اثرگذاري 

  . باشندآباد ميبايستي از عمده عوامل اثرگذار بر بازآفريني پايدار بافت ناكارآمد شهر خرمهاي محيطي ميويژگي

  

  .آبادبازآفريني پايدار، مخاطرات طبيعي، بافت ناكارآمد، شهر خرم: واژگانكليد

  

  

  

  

  

                                                 
 .دانشيار گروه جغرافيا دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي، نويسنده مسئول .1

  .دانشيار گروه جغرافيا دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي .2

 .استاديار گروه شهرسازي دانشگاه لرستان .3

 .دانشگاه شهيد بهشتيريزي شهري پرديس دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه .4
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  مقدمه

مخاطراتي . بيشتر شهرهاي جهان با آن دست به گريبانند، مخاطرات طبيعي استيكي از مسائل و مشكالت مهمي كه 
پذيري ها عاملي در ايجاد و تشديد آسيباز جمله فرآيندهايي هستند كه وقوع آن... مانند زمين لرزه، لغزش، سيل و

). 2: 1390همكاران،كيا و شريفي(شوند خصوص سكونتگاهها محسوب ميهاي انساني بههاي استقرار فعاليتكانون

اگر در رابطه با اقدامات كاهش خطر احتمالي اين مخاطرات، شناخت بيشتري صورت گيرد، بدون شك زندگي 
  ).3: 1395ساز، نياستي و چاره(شود بسياري حفظ مي

  گونه ناند، ايپذير در مقابله با مخاطرات طبيعي شناخته شدههايي آسيبعنوان بافتهاي ناكارآمد شهري بهبافت

آباد از در اند كه بافت مركزي شهر خرمپذيري گاهاً آثار باارزش تاريخي را در خود جاي دادهها با وجود آسيببافت
  . ها استرده اين گونه بافت

مقابل مخاطرات  هاي ناكارآمد درويژه بافتپذيري شهرها بهتواند در كاهش آسيبمهمترين اقداماتي كه مي يكي از
گيري كاهش نحو چشمتواند اثرات اين رويدادهاي طبيعي را بهر باشد، بازآفريني پايدار شهرهاست كه ميطبيعي موث

  و » توسعه شهري«، »نوسازي شهري«بازآفريني شهري گامي فراتر از مقاصد، آرزوها و دستاوردهاي  .دهد

  نام » فرآيند تغييرات كالبدي بنيادين«ن عنواآن به از 1كه كاچ» نوسازي شهري« است؛ فراتر از» سازي شهريباززنده«

طور طور كامل تعريف نشده است و همينيا توسعه مجدد كه داراي اهداف كلي و به» توسعه شهري«برد و فراتر از مي
اش مبني بر لزوم انجام اقدامات، در تعيين يك روش براي يا توانمندسازي كه با وجود اشاره» باززنده سازي«فراتر از 

عالوه بر اينها، بازآفريني شهري بر اين مطلب تأكيد دارد كه طرح و اجراي هرگونه روش . ماندابي به آن ناتوان مييدست
  ).1392رابرتز و هيوسايك، ( براي مقابله با مشكالت شهرهاي كوچك و بزرگ، بايد داراي اهداف بلندمدت و راهبردي باشد

توان بسيج وسازماندهي تمامي امكانات افتهاي تاريخي و ناكارآمد را ميناشي از بالياي طبيعي در بمخاطرات  مديريت
هاي كشور براي مقابله با بحران ناشي از مخاطرات طبيعي و تبديل آن به شرايط عادي و فرصتي براي و توانايي

  .)1394ستوهيان، و همكاران(تعبير نمود  بازسازي مطلوب و مناسب مناطق داراي بافت تاريخي با ارزش

توان به موارد زير طوراجمالي مياند بهاز جمله تحقيقات جهاني و ملي كه در زمينه موضوع مورد مطالعه تدوين شده
  :اشاره نمود

اي در نوسازي شهري است كه بازآفريني شهري رويكرد تكامل يافته 3و لچ فيلد) 1989(2براساس نتايج تحقيق استور
هاي دهه سازي و بهسازيهاي كالن مقياس دهه پنجاه، باززندههاي بازسازيهيافتها و دستبه وراي اهداف، آرمان

  ).2000روبرت، (هاي مجدد دهه هشتاد ميالدي با تاكيد بر توسعه امالك و مراكز تجاري رسيده است هفتاد و توسعه

نگر فرايند و با روشي كلمعتقد است كه بازآفريني با دخيل نمودن اجزاء  مرتبط و متعدد در اين ) 2005( جان بلوويت
  هاي تر، تدوين بستهبر ضرورت وجود نگاهي گسترده) 1989( پاركينسون. دنبال داشته استتاثير شگرفي را به

                                                 
1. Couch 
2. Store 
3. lechfield 
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  .ريزي جامع تر براي تأمين منابع آموزش، بسترسازي، توسعه سرمايه گذاري و ملزومات اجتماعي تاكيد داردبرنامه

ه بازآفريني شهري براي جوامع پايدار، طي چندين نظرسنجي ب :ژوهشي با عنواندر پ) 2008(و همكاران1مك دونالد
اند، جوامع پايدار و بازآفريني شهري هر دو داراي معادالت خاصي هستند و به لحاظ عملكردي اين نتيجه رسيده
  .همپوشاني دارند

داري بين بازآفريني رها، معتقدند ارتباط معنيبازآفريني مراكز تاريخي شه :اي با عنواندر مقاله) 2016(2ارتان و اگريكلو
  .هاي تاريخي و مشاركت مردم وجود داردشهري و حفاظت از بافت

هاي بازآفريني شهري در مناطق ارزيابي توزيع فضايي مزاياي برنامه :اي با عنواندر مقاله) 2017(و همكاران 3دنيل 
يع فضايي مزاياي بازآفريني نواحي شهري با تاكيد بر عوامل محيطي پذير، شهر كاتينا ايتاليا، به بررسي توزشهري آسيب

اي، افزايش دسترسي و تنوع كاربري اراضي از عواملي مانند كاهش خطر لرزه .استو فاكتورهاي شهري پرداخته
اي را ايي و لرزهتواند خطر تغييرات هوبازآفريني مي ،نتايج تحقيق نشان داد. اندفاكتورهاي موردتوجه در اين مقاله بوده

  .همزمان كاهش دهد و فضاهاي قابل زيست بيشتري توليد كند

هاي ناكارآمد گرفته درخصوص موضوع بازآفريني شهري و مديريت بحران در بافتهاي صورتپژوهش از ديگر
  :توان به موارد زير اشاره نمودشهري مي

هاي توسعه معيار ارزيابي برنامه يني و مشاركت مردم،هرم بازآفر :اي با عنواندر مقاله) 1388(آييني و اردستاني
هاي فرسوده با هاي بهسازي و نوسازي بافتپذيري ارزيابي ساير برنامهاند، امكانبه اين نتيجه رسيده درونزاي شهري

  .كار گرفته شودگسترده به تواند در سطحاست و مي بازآفريني شاخص

 نتايجاند، پرداخته زلزله برابر در تهران شهر 12 و 11 مناطق يريخطرپذ يآمار ليتحلبه ) 1388(آبادي و همكارانزنگي

 دارمعني رابطه معبر عرض و مصالح نوع تراكم، ساختمان، قدمت پذيري،آسيب هايشاخص بينتحقيق آنها نشان داد، 

 .دارد وجود

در منطقه  GIS طيدر محAHP ه از مدلبا استفاد ريمناطق خطرپذ نييسازي تعمدلبا ) 1391(فرد و همكارانپيشگاهي
 يبا توجه به فرسودگ شهر تبريز 8 در منطقه ،اندباين نتيجه رسيده بحران شهري تيريجهت مد شهرداري تبريز 8

هاي فرسوده بافت بياثر در تخر نيتراي كه كمهينقل ليبناها و لزوم حفظ آنها استفاده از وسا يخيتار ارزش ها وبافت
 سميزود هنگام بناها و هم گسترش صنعت تور بياز تخر رييعامل هم باعث جلوگ نيگردد ايم شنهاديپ ،باشد داشته

 گذشته گاهيبودند جا يكه روزگاري داراي شكوه و عظمت خاص يمناطق نيچن نيگردد ايباعث م تاًيكه نها دهيگرد

  .ابنديرا باز  خود

هاى فرسوده ارگيري بازآفرينى شهرى در مواجهه با بافتكتدوين سازوكار به :در پژوهشي با عنوان) 1392(صباغي
نگرد از اي يكپارچه و منسجم به شهر و مسائل آن مياند كه بازآفريني شهري از پنجرهباين مسئله پرداخته شهرى

به ترين پارادايم حاكم بر روابط ميان انسان با محيط در هزاره سوم مطرح است عنوان اصليپايداري به ،سويي ديگر
                                                 

1.Sally McDonald1 
2.Ertan & Egercioglu 
3.Daniele La 
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 .همين سبب موفقيت بازآفريني در گرو پايدار بودن آن است

اين  نشينهاي حاشيهكاركرد رهيافت بازآفريني پايدار شهري محلّه :در تحقيقي با عنوان) 1392(موحد و همكاران
اين  ريبازآفريني شه اتبه قرارگيري اصول توسعه پايدار در قلب سياست و عملي هبا توجاند، موضوع را عنوان نموده

كالبدي و پايداري  تبهبود كيفي، مناسبي در راستاي بهبود شرايط اجتماعي، رونق اقتصادي تواند رويكردرويكرد مي
  .زيست باشدمحيط

 Fuzzy AHPوGIS  با مـدل تهران  شهر 3منطقه  هايپذيري ساختمانارزيابي آسيبدر ) 1393(پورموسوي و همكاران
ــده ــيب عم ــل آس ــرين دالي ــاخت ــذيري س ــتفاده از  تمانپ ــه را اس ــن منطق ــاي اي ــيه ــالح ب ــممص ــاوم در دوام و ك   مق

رعايـت   هـاي ناپايـدار، عـدم   وسـازها بـر روي زمـين   يـابي سـاخت  مكـان  ،هـا باالبودن عمر ساختمان، وسازهاساخت
  ف سـازي بـا مطالعـات ضـعي    جمعيت و بـرج  ، تمركز و تراكم زياد 2800نامه وساز از جمله آييناستانداردهاي ساخت

  .باشدمي

و  يدلف يهابا استفاده از روش هاي شهرينپذيري ساختماسازي آسيبمدلبه ارائه ) 1393(ابراهيميان و همكاران
  .تهران پرداخته است 6در منطقه  GIS در محيط يتحليل سلسله مراتب

گيري طرات، با بهرهسنجش نفوذپذيري بافت شهري كرج در برابر مخا :در تحقيقي با عنوان) 1393(چشمهمحمدي ده
گانه سرانه شبكه معابر در سطح نواحي، الگوي بافت شهري، شاخص عدم دسترسي، شاخص هاي هشتاز شاخص

ها و دسترسي ها، شاخص تراكمي تعداد پلبستجايي، شاخص تراكمي بندسترسي موثر به شبكه معابر، شاخص جابه
  .شهري كرج در برابر مخاطرات پرداخته استبه فضاهاي باز شهري به تعيين سطح نفوذپذيري بافت 

ها در هاي فرسوده شهري معتقدند، عمده توجهبازآفريني بافت :اي با عنواندر مقاله) 1394(پوراحمد و همكاران
پس الزم است در بازآفريني . هايي با اهداف اقتصادي، محيطي و كالبدي استبازآفريني شهري دربرگيرنده برنامه

تري از آن، همچون رويكرد سمت افزايش توجه به رويكرد گستردهتدريج بهنظرسازي صرف بهشهري حركت از م
  .بازآفريني فرهنگ مبنا صورت گيرد

پذيري و هاي اثرگذار بر ميزان آسيبگرايانه به بررسي شاخصپژوهش حاضر، سعي بر آن دارد با نگاهي تحليل
  .ر برابر مخاطرات طبيعي بپردازدآباد دمقاومت و پايداري بافت ناكارآمد شهر خرم

  

  معرفي محدوده مورد مطالعه

 260با مساحتي نزديك به  )فرسوده (ناكارآمد محله و نقطه 28هكتار، داراي  3475با مساحت قانوني  آبادشهر خرم
اكم نشانگر تراين امر . باشددرصد مي 7 سطح محدوده مصوب فعلي بافت به محدوده قانوني شهرنسبت . هكتار است

مهندسان مشاور بهاوند (باشد ناكارآمد ميجمعيتي ناخالص بسيار باال نسبت به ساير نواحي شهر در محدوده بافت 
  ).29: 1389مهراز، 

  :نمود زيرتقسيم هايدسته به مورفولوژي نظر ازتوان مي را آبادخرمناكارآمد  بافت مصوب محدوده
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  آبادشهر خرم مورفولوژي بافت ناكارآمد: 1شكل

  

  1395- 1375روند تحوالت جمعيتي محدوده بافت ناكارآمد در مقايسه با شهر طي دهه : 1جدول

  منطقه
1375  1385  1390  1395  

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  100  506471  100  348216  100  333945  100  272815  شهر

  14  70000  18  63000  18.5  61726  25.6  69837  محدوده بافت

  

  

  آبادمحدوده بافت مورد مطالعه در شهر خرم: 2شكل
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  روش تحقيق

محدوده جغرافيايي . كار گرفته در اين تحقيق از نوع توصيفي ـ تحليلي مبتني بر منابع اسنادي ـ پيمايشي استروش به
هاي اطالعاتي كردن اليهمنظور فراهممنابع اصلي داده به. باشدآباد ميمورد مطالعه در اين بافت ناكارآمد، شهر خرم

هاي شهر، رودخانه، زمين آباد شامل، نقشه گسلجهت مشخص نمودن مخاطرات تهديدكننده بافت ناكارآمد شهر خرم
كردن نقش عوامل موثر در وقوع هر يك از مخاطرات با توجه به مشخص. هاي سيالبي استلغزش و محدوده

ها براساس درجه اهميت آنها با استفاده از روش سلسله دهي به اليهن، وز)سيل و زمين لغزش(ژئومورفيك 
دهد كه در همين اساس تعيين وزن در اين روش را مقايسه زوجي عوامل تشكيل مي. انجام گرفت) AHP(مراتبي

هميت دو ادر اين صورت دوبه. چنين مطالعات پيشين استفاده شده استراستا از نظرات متخصصان و كارشناسان و هم
سپس . دست آمدها، وزن نهايي هر اليه بهدهي نسبي اليهفاكتورهاي هر يك از مخاطرات با هم سنجيده و با ارزش

پس از . وزن نهايي هر اليه در اليه مربوطه ضرب و سپس با هم جمع و نقشه نهايي هر يك از مخاطرات تهيه گرديد
هاي زلزله، سيل و زمين لغزش و با استفاده از مدل همپوشاني يهدهي و تلفيق التهيه نقشه هر يك از مخاطرات، با وزن

شاخص نوع دوم كه در آن نقشه نهايي هر يك از مخاطرات به طبقات مختلف تقسيم و به هر طبقه وزني اختصاص 
 صورتها بهبندي هر يك از شاخصنحوه طبقه. آباد تهيه شدشود، نقشه ريسك خطرپذيري محدوده شهر خرمداده مي

جهت تجزيه و تحليل . كم آمده استخيلي 1كم و 2خطر متوسط،  3خطر باال،  4خطر بسيار باال،  5، 5تا  1هاي رتبه
اين تكنيك يكي از . آباد از تكنيك ديمات استفاده شده استعوامل علي اثرگذار بر بازآفريني بافت ناكارآمد شهر خرم

پس از تشكيل يك ماتريس مقايسه زوجي بين . وجي استهاي زگيري براساس مقايسههاي تصميمانواع روش
، »2«، تاثير كم »1«، تاثير بسياركم، ».«بدون تاثير (دهي معيارهاي اين پژوهش استفاده از يك طيف مشخص براي نمره

هاي مورد مطالعه، در اين روش شامل پنج شاخص شاخص. استفاده شده است» 4«و تاثير بسيار زياد » 3«تاثير زياد 
  .)2جدول شماره( استزيرمعيار استفاده شده 53مجموعاً در قالب) محيطي، مديريتيزيستكالبدي، اجتماعي، اقتصادي، (كلي 

  

  آبادمخاطرات تهديدكننده بافت ناكارآمد شهر خرم

  سيل •

 شهري شدهبه فضاهاي  وارده خسارات ميزان و سيالب وقوع باعث تشديد  ها،رودخانه و هامسيل حريم به توجه عدم

 هاي شمالي، شرقي و شمالدهد كه دامنهآباد نشان ميبررسي خطر سيالب در شهر خرم ).67: 1388نصري، (است 

باشند، باالترين ميزان هاي سطحي به مركز شهر و بستر رودخانه خرم آباد ميكننده آبغربي اطراف شهر كه هدايت
هاي مناسب تخليه آب در محدوده دليل عدم كانالدهد كه بهن ميهاي ميداني نيز نشابررسي. رخداد سيالب را دارند

ويژه در مركز و جنوب شهر، سطح هاي شديد بسياري از معابر اصلي و فرعي شهر بهآباد، با رخداد بارندگيشهر خرم
آباد و بخش طوركلي، محدوده بستر رودخانه خرماما به. شودهاي موقت در سطح شهر ميآب باال آمده و باعث سيالب

اشاره  1395توان به سيالب فروردين و پاييز باشد كه از نمونه آنها ميخيزي ميجنوبي شهر داراي بيشترين خطر سيل
ترين عامل تهديدكننده بافت در هنگام وقوع سيل عرض كم مهم. نمود كه باعث خسارات فراواني در محدوده شهر شد

  ).2شكل(هاي سطحي در محدوده بافت استبكه مناسب دفع آبمعابر، پوشش نامناسب معابر و عدم وجود ش
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  بر بازآفريني بافت ناكارآمد شهر خرم آباد گذارمعيار و زيرمعيارهاي اثر: 2جدول

  زيرمعيار  معيار

  اقتصادي

  زيرمعيار

  مالكيت

  كاهش مخاطرات

  وضعيت اشتغال و ميزان درآمد  آموزش شهروندان و برگزاري مانورها

  ثبات اقتصادي  و مديريت شهرينقش دولت 

  پذيري و ريسكارزيابي آسيب

  تنوع اقتصادي

  مستندسازي

  اشتغال زنان  ها و استانداردهانامهرعايت آيين

  قيمت اراضي  تهيه طرح جامع مديريت بحران

  نوع فعاليت اقتصادي  پتانسيل خطرپذيري

  تعداد جمعيت فعال  بيمه مخاطرات

  وسازهارت بر ساختكنترل نظا

  زيست محيطي

  تنوع زيست محيطي و منابع طبيعي

  خصوصيات جغرافيايي  جلوگيري از توسعه شهر

  هاي تحقيقاتي درخصوص انجام طرح

  بيني زلزلهپيش
  پايداري محيط زيستي

  كالبدي - ساختاري

  وضعيت شبكه آب و فاضالب  انسجام محالت

  ينحوه دفع آب هاي سطح  نوع كاربري

  هاهمجواري كاربري

  فرهنگي - اجتماعي

  ساختار خانواده

  قوميت، نژاد و زبان  سلسله مراتب معابر

  حس تعلق  سازگاري كاربريها

  سرمايه فرهنگي  بافت و كالبد شهر

  هويت و سرمايه اجتماعي  فرم شهر

  مشاركت عمومي  هاي تاريخيابنيه و سايت

  نسيت، توزيع و نرخ رشدجمعيت، ج  اندازه سطح اشغال

  امنيت اجتماعي و فرهنگي  تراكم ساختماني

  مهاجرت  اسكلت بناها

  تحصيالت  مصالح

  تعداد دسترسيها

  مديريتي

  گذاريسياست

  ثبات نظام سياسي

  ميزان و موقعيت كاربريهاي خطرناك

  ثبات نظام مديريت شهري

  قوانين مصوب

  مركز ها در يكميزان تمركزكاربري
هاي تصميم عوامل غير رسمي بر فعاليت

  هاي ناكارآمدصورت گرفته در بافت
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  آبادارزيابي خطر سيالب در محدوده بافت ناكارآمد شهر خرم: 3شكل

  زمين لغزش ••••

اي در ترين بالياي طبيعي است كه ساالنه خسارات جاني و مالي قابل مالحظهلغزش يكي از عمدهرانش زمين يا زمين

شناسي و توپوگرافي متنوع از جمله عواملي است خيزي، زمينشرايط آب و هوايي، لرزه. شورهاي مختلف از جمله ايران داردك

زيست، تغيير كاربري اراضي بر ميزان خسارات ها در محيطرشد جمعيت، تعرض انسان. شودكه منجر به وقوع زمين لغزش مي

دهد كه احتمال رخداد آباد  نشان ميبندي خطر زمين لغزش در  شهر خرمپهنه). 1381قبادي، (افزايد ناشي از اين پديده  مي

با . پذير در اين قسمت استباشد كه دليل آن وجود سازندهاي  نفوذپذير و فرسايشزمين لغزش در مناطق غربي شهر بيشتر مي

لغزش در اين شده است،  احتمال وقوع زمينتوجه به اينكه بخشي از محدوده بافت موردمطالعه در محدوده غربي شهر واقع 

هاي ميداني در محدوده اطراف شهر بررسي. ها احتمال رخداد زمين لغزش پايين استدر ساير قسمت. محدوده وجود دارد

باشد و تا به حال آباد پايين ميتوسط نگارندگان حاكي از اين است كه احتمال رخداد زمين لغزش در محدوده شهر خرم

  ).4شكل شماره(از رخداد زمين لغزش در محدوده شهر گزارش نشده است  گزارشي

  

  آبادارزيابي خطر زمين لغزش در محدوده بافت ناكارآمد شهر خرم: 4شكل
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  زلزله ••••

وقوع خواهد پيوست كه ايمني در برابر زلزله در تمامي پذيري جوامع شهري در برابر زلزله زماني بهكاهش آسيب
ريزي كالبدي يعني شهرسازي يكي از مدنظر قرار گيرد كه در ميان تمامي سطوح مياني برنامهريزي سطوح برنامه

تحليل وضعيت ). 29: 1387حبيبي (پذيري در برابر زلزله است ريزي براي كاهش آسيبكارآمدترين سطوح برنامه
 نُهاز . هنه با خطر باال قرارگرفته استخيزي ايران، اين شهر در پدهد كه در نقشه لرزهآباد نشان ميخيزي شهر خرملرزه
زلزله آن در روي خط  8آباد حادث شده است، كيلومتري شهر خرم 20و  10سال اخير در شعاع  45اي كه در زلزله

آباد و يا بسيار نزديك به آن اتفاق افتاده و تنها يك مورد در فاصله زياد از اين گسل اتفاق افتاده گسل جنوب خرم
ريشتر  6بار، سال يك2ريشتر هر  5/5مطالعات موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، وقوع زلزله با قدرت  براساس. است
بار در سال يك 174ريشتر هر  5/7بار و سال يك 60 ريشتر هر 7بار،سال يك 21 ريشتر هر 5/6بار، سال يك 7هر 
شتاب ثقل % 3 مركالي وشتاب افقي هم ارزدرجه  7 بنابراين، براي اين منطقه رعايت شدت. آباد محمتل استخرم

شتاب ثقل براي %  26 درجه مركالي و شتاب افقي هم ارز 8 هاي معمولي و مسكوني و رعايت شدتبراي ساختمان
  ).35: 1393شرفي، (االجرا است هاي بزرگ الزمساختمان

پذير بودن برخي جه به آسيبحركات ناشي از گسل فرعي با تو. كندهايي از بافت عبور ميگسل فرعي در قسمت
  .شودمنجر به ايجاد خطر در محدوده بافت مي... واحدهاي مسكوني به لحاظ كيفيت ابنيه، دسترسي نامناسب و

  

  خيزيآباد از نظر لرزهارزيابي خطرپذيري بافت ناكارآمد شهر خرم: 5شكل

  

  پذيري محدوده بافتارزيابي ريسك ••••

 .آباد در محدوده با ريسك باال قرار دارددهد كه بافت ناكارآمد شهر خرمنشان ميپذيري محدوده بافت مطالعه ريسك
در  بحران حيصح تيريمد ،يو مال يجان و كاهش خسارات يحوادث نياز بروز چن ريياست كه تنها راه جلوگ يهيبد

  .باشداين مناطق مي
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  پذيري محدوده بافتريسك: 6شكل

  

  آبادبر بازآفريني پايدار بافت ناكارآمد شهر خرم تجزيه و تحليل عوامل علي اثرگذار

شود تا هر خبره خواسته مياز  آبادبراي تجزيه و تحليل عوامل اثرگذار بر بازآفريني پايدار بافت ناكارآمد شهر خرم
يان ب  aijدو بين هر دو معيار بااين مقايسات دوبه. عيار است، مشخص كندم  jرب  iدهنده تاثيراتسطحي را كه نشان

 2تاثير كم،  1دهنده عدم تاثير، كه بر اساس آن، صفر نشان است  3،4 ،2 ،1 ،0بندي عدد صحيح از شده و معيار رتبه
كردن ماتريس ميانگين ارتباط معيارها و نرمال در ادامه اقدام به نرماليزه .تاثير بسيارباال است 4تاثير باال،  3تاثير متوسط، 

) Di(جمع عناصر هر سطر . يم به محاسبه ماتريس ارتباط كامل بين معيارها پرداخته شدكردن ماتريس ارتباط مستق

دهنده  براي هر عامل نشان) Ri(هاي ديگر است و جمع عناصر ستون  دهنده ميزان تأثيرگذاري آن عامل بر عاملنشان
  .هاي ديگر است ميزان تأثيرپذيري آن عامل از عامل

عبارتي هر چه مقدار بردار افقي بيشتر به. ، ميزان تأثير و تأثر عامل موردنظر است)D +R(در همين راستا، بردار افقي 
، قدرت تأثيرگذاري هر عامل را )D-R(بنابراين، بردار عمودي. هاي ديگر دارد باشد، آن عامل تعامل بيشتري با عامل

  .شود لول محسوب مياگر اين عامل مثبت باشد، متغير علّي و اگر منفي باشد، مع. كنند منعكس مي

  

  اقتصادي - هاي اجتماعيشاخص ••••

 ساكنان اقتصادي ضعيف بنيه. اقتصادي است - هاي اجتماعيهاي ناكارآمد مستلزم توجه به مولفهبازآفريني پايدار بافت 

ني بافت ها اقتصادي قابل توجه در روند بازآفرياز مولفه آبادم خر شهر تبع آن در و به استان اقتصادي توسعه عدم و
 موثر و فعال مداخله دررا  شهرداري دست در راستاي بهسازي بافت عمراني ناچيز اعتبارات اختصاص مسئله .باشدمي

 نوسازي براي كافي مالي توانايي از بافت ساكنين ،سويي از .است بسته را بافت محدوده در شهري فضاي بهسازي در

 تامين در مشاركت كه ساكنان از بسياري فرهنگي ويژگي و مالي اييتوان عدم .نيستند برخوردار مشخص صورتبه بافت
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   هايهزينه تامين در شهرداري مسائل ديگر از دانندنمي خود وظيفه را شهر نوسازي و نگهداري هايهزينه

  . ناكارآمد است بافت ومحدوده شهر به رسانيخدمات

هاي اجتماعي مشخص شده است كه براساس صفرهنگي، ميزان اثرگذاري هر يك از شاخ - در معيار اجتماعي
ها در جايگاه نخست واقع شده است محاسبات صورت گرفته، مشاركت عمومي از لحاظ ميزان اثرگذاري در بين مولفه

حس تعلق مكاني و امنيت اجتماعي و فرهنگي هر دو در جايگاه دوم و سوم واقع . ن استآو بيانگر ميزان اهميت 
اند و بايد توجه خاصي به آنها صورت ها داشتهلفه بيشترين نقش را در اثرگذاري روي مولفهاند كه اين سه موشده

زيرمعيارهاي مورداستفاده در معيار اقتصادي بيانگرآن است كه در بين زيرمعيارها نوع فعاليت اقتصادي با كسب . بگيرد
امر، اين زيرمعيار از لحاظ اهميت و اثرگذاري بر در رتبه اول قرار دارد و از نظر متخصصين و كارشناسان  33.36امتياز 

آباد تواند در مديريت مخاطرات ناشي از زلزله در بافت ناكارآمد شهر خرمساير زيرمعيارها بيشتر اهميت را دارد و مي
 باشد كهدومين زيرمعيار در اين بخش وضعيت اشتغال و ميزان درآمد و اشتغال زنان مي. مورد توجه جدي واقع شود

باشد، كه اين سه زيرمعيار بيشتر مي) 32.99(و ) 33.18(به ترتيب ميزان امتيازات كسب شده توسط اين زيرمعيارها 
  .ها دارندتاثيرگذاري را روي ساير مولفه

  

  هاي كالبديشاخص ••••

در . باشدها ميهاي كالبدي اثرگذار بر ميزان پايدار بافت در هنگام وقوع مخاطرات طبيعي كيفيت و سازه بنااز مولفه
هاي مقاوم اسكلت فلزي و بتني دارند، ساير بناها فاقد غير از تعداد بسيار كمي از بناها كه سازهمحدوده موردمطالعه به

. گيرندهاي موجود بافت را در برميدرصد از ساختمان 2.5هاي با اسكلت فلزي تنها ساختمان. هاي پايدار هستندسازه

ها و ميادين موجود در بافت ناكارآمد، خيابان. ود در بافت مرمتي، تخريبي و مخروبه استدرصد بناهاي موج 40حدود
. عملكرد در آنها ضروري است - فضايي مناسب بوده و اصالح و ساماندهي كالبد - عمدتاً فاقد كيفيت بصري

استفاده از مصالح مرغوب  شود كه عمدتاً به دليل عدمها و جداول ديده ميراهسازي پيادهفرسودگي و تخريب در كف
 مكان كه شده احداث هايينمكا در شهر گاههايسكونت از ديگري هايبخش ،ارگانيك هايبافت بر عالوه. بوده است

 به مشرف پرشيب هايدامنه در استقرار علت به شمشيرآباد چون محالتي .ندارد وجود محالت اين به سواره دسترسي

 تردد امكان زياد بسيار شيب در و پلكاني صورت به معابر احداث علت به ازمج عرض رعايت صورت در حتي شهر

بايستي در روند بازآفريني بافت مورد توجه قرار گيرند وگرنه اين ها مياين ويژگي. است ساخته غيرممكن را سواره
 ناكارآمدي. هد شدخود در زمان وقوع مخاطرات منجر به ايجاد خطر براي ساكنين بافت خواخوديگونه ساختار به

هاي كالبدي موجود در بافت بافت، از ديگر ويژگي در وسازهاساخت نازل محدوده، كيفيت ساكنين به رسانيخدمات
  .بايستي حتماً در روند بازآفريني بافت مورد توجه قرار گيرنداست كه مي

هاي كيفيت ابنيه، معيار كالبدي، مولفه، در )D+R(توان دريافت كه در بين بردارهاي افقيبا توجه به مطالب فوق، مي
اند و بيشترين نقش را در بين سلسله مراتب معابر و انسجام محالت به ترتيب در جايگاههاي اول تا سوم واقع شده

  .معيارهاي مذكور از لحاظ اثرگذاري بر ميزان مقاومت بافت در برابر مخاطرات طبيعي را دارند
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  شاخص مديريتي ••••

 مديران تغييرات شهري، توسعه در مدخلذي نهادهاي و هادستگاه بين ناهماهنگي شهري، مديريت نامناسب ساختار

بايستي به هايي است كه مياز مولفه ،شهر مورد مطالعه اداري نظام بر روابط تسلط علت به كه هاييكارشكني و شهري
در شاخص مديريتي، معيار تصميم عوامل . گيرند عنوان موانع اثرگذار در روند بازآفريني پايدار بافت مورد توجه قرار

ها داشته است و مقدار امتياز آن هاي ناكارآمد بيشترين اثرگذاري را در بين مولفهغيررسمي بر روند بازآفريني در بافت
مانند هايي در همين راستا، مولفه. خود اختصاص داده استباشد كه باالترين امتياز از لحاظ اثرگذاري را بهمي 6.14

  در جايگاههاي دوم و سوم واقع ) 5.61(، )5.86(ترتيب با كسب امتيازهاي ثبات نظام سياسي و قوانين مصوب به

  .باشدها ميها از لحاظ اثرگذاري بر سايرمولفهاند و بيانگر ميزان اهميت آنشده

  

  محيطيزيست ••••

بيشترين اثرگذاري را در ) فضاي مورد مطالعه ويژگي محيطي(محيطي، زيرمعيار خصوصيات جغرافياييدر مولفه زيست
باشد و اين امتياز بيانگر بيشترين اثرگذاري مي 25.23بين زيرمعيارهاي مورد مطالعه داشته است كه ميزان امتياز آن برابر 

 دومين زيرمعيار، وضعيت شبكه آب و. تري نسبت به ساير زيرمعيارها داشته استاست و جايگاه مهمتر و با اهميت
 مناسب شيب دهندهنشان آبادخرم شهر توپوگرافي خاص وضعيت. باشدمي 25.09فاضالب است و مقدار امتياز آن 

 پمپاژ به نيازي و گرددمي فاضالب ثقلي هدايت باعث شهر اين در وضعيت شيب .است فاضالب شبكه احداث جهت

يرمعيار بيشترين نقش را در اثرگذاري در زيستي است و اين سه زسومين زيرمعيار پايداري محيط. نيست فاضالب
اند و بايد بيشترين توجه به اين زيرمعيار مديريت مخاطرات ناشي از زلزله بافت ناكارآمد در شهر مورد مطالعه داشته

ها صورت بگيرد تا منجر به افزايش كيفيت گونه بافتصورت بگيرد تا بتوان مقدمه توسعه پايدار بازآفريني در اين
  .و سرزندگي گرددزندگي 

  

  گيرينتيجه

هاي تيگذارد و بر فعاليجاي مبههاي ناكارآمد بر بافت رييناپذخسارات جبران ،يمصنوع اي يعيطب مخاطرهوقوع هر 
 و كاهش خسارات يحوادث نياز بروز چن ريياست كه تنها راه جلوگ يهيبد. خواهد گذاشت ياثر نامطلوب شهر كل

هاي مديريت مخاطرات محيطي ترين راهيكي از اجرايي. باشددر اين مناطق مي بحران حيصح تيريمد ،يو مال يجان
 به تحقق بازآفريني پايدار شهري نياز. هاي بازآفريني شهري استهاي ناكارآمد شهري اجراي سياستدر بافت

 بايد ها،بافت اين در توسعه پايدار فرايند يك منظور ايجادبه .بازسازي دارد و بهسازي زمينه در ساكنين فعال مشاركت

  سو،يك از صورت،اين غير در باشد، فراهم بافت در مجدد گذاريامكان سرمايه و سرمايه توليد باز هايزمينه

 چنداني مشاركت امر اين هاي ناكارآمد دربافت نوسازي عرصه در بازيگر عنوان مهمترينبه خصوصي گذارانسرمايه

 در يافته، اختصاص هابافت اين در مداخله به كه عمومي محدود هايبودجه ،سوي ديگر از و داشت نخواهند

 و شده مصرف توسعه، محرك هايپروژه عنوانتحت عمومي ه خدماتپروژ معدودي با احداث حالت، ترينخوشبينانه
ت ناكارآمد شهر نتايج اين تحقيق نشان داد؛ عمده مخاطره تهديدكننده باف .شد خواهد متوقف مداوم نوسازي فرايند
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آباد در پذيري محدوده بافت نشان داد كه بافت ناكارآمد شهر خرممطالعه ريسك. باشدآباد، زلزله و سيل ميخرم
آباد، پنج در تحليل علي عوامل اثرگذار بر بازآفريني پايدار بافت ناكارآمد شهر خرم. محدوده با ريسك باال قرار دارد

گرفت در شاخص اجتماعي، زيرمعيار مشاركت عمومي، در معيار اقتصادي، نوع فعاليت معيار اصلي مورد مطالعه قرار 
هاي كيفيت ابنيه، در شاخص مديريتي، معيار تصميم عوامل غيررسمي بر روند اقتصادي، در معيار كالبدي، مولفه

بيشترين ) مطالعه ويژگي محيطي فضاي مورد(محيطي، زيرمعيار خصوصيات جغرافيايي بازآفريني و در مولفه زيست
شدن ها در اجراييبندي اين مولفهگيري از اولويتبهره. اثرگذاري را در بين زيرمعيارهاي مورد مطالعه داشته است

حفظ ساختار ارگانيك بافت در عين حال افزايش نفوذپذيري . هاي بازآفريني پايدار شهري نقش اساسي داردسياست
سازي بناها، حفظ هويت بافت و ها، مقاوميش عرض معابر، كاهش فاصله تقاطعبافت از طريق بازگشايي معابر، افزا

گذاري در گذاران بخش خصوصي به سرمايههاي مردمي، تشويق سرمايهافزايش ارتقاء كيفيت زندگي، جلب مشاركت
كارهاي راه هاي تاريخي در بافت توسعه صنعت گردشگري در محدوده بافت ازاين مناطق، با توجه به وجود قابليت

  .باشندآباد ميپيشنهادي اين پژوهش، جهت تحقق بازآفريني پايدار در محدوده بافت ناكارآمد شهر خرم
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