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تحلیل و ارزیابی بافت فرسوده و ناکارآمدی شهری به منظور باز آفرینی شهری ) مطالعه 

 SWOTشهرستان خرم آباد( با استفاده از مدل  موردی : 

 *رضا پوریا مهر

 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد، ایران
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 چکیده

امروزه در بسیاری از شهرهای کشور به دلیل افزایش جمعیت، مهاجرت های بی رویه و توسعه افقی شهر، عدم خدمت رسانی 

به هسته های قدیمی شهر و تمرکز فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باعث شده است بافت قدیمی از نظر امنیتی، اجتماعی و 

زمان دچار فرسودگی گردد که این فرآیند به تدریج شهر را از درون ناکارآمد  اقتصادی با مشکالتی جدی روبرو شود و به مرور

می سازد. بخشی از فضای شهری که آن را با نام فرسوده می شناسیم، عمدتاً فاقد شرایط زیست مطلوب از نظر مسکن و خدمات 

حقوق پایه ای شهروندانی که می  مکمل می باشد و حرکت در جهت بهسازی و نوسازی آن، در واقع تالشی است برای احیای

روند تا خطر انزوای اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی از زندگی شهری را تجربه کنند. بافت های مسکونی و غیره همیشه به عنوان 

اساس تصمیمات بنیادی در برنامه ریزی و طراحی شهری مطرح می باشند. بافت و تراکم مرتبط با آن چهارچوبی را برای کلیه 

ر دیگر بنا نهاده و دارای آثار و نتایج وسیع و گسترده می باشند. کالبد شهرستان خرم آباد ترکیبی از بافت های گوناگون عناص

این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی بافت شهری است. ترکیب این بافت های گوناگون حاصل رشد تاریخی شهر است. 

انجام  swotهری ) مطالعه موردی :  شهرستان  خرم آباد( با استفاده از مدل  فرسوده و ناکارآمدی شهری به منظور بازآفرینی ش

تحلیلی است. اطالعات  –شده است. این نوع پژوهش از نظر کاربردی و از نظر روش ماهیت جزء روش های تحقیق توصیفی 

برای منطقه   SWOTو داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای و میدانی  جمع آوری شده است. در این پژوهش از مدل 

 مورد مطالعه استفاده شده است.

 SWOTمدل واژگان کلیدی: بافت فرسوده، ناکارآمد شهری،باز آفرینی شهری ،شهرستان  خرم آباد، 
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 ساله بیان م

 

یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، آینده نگری، ایجاد توسعه متعادل مناطق وبررسیاستعدادهای بالقوه و 

بالفعل، همچنین ارزیابی وشناخت رابطه بین جمعیت و خدمات مورد نیاز منطقه است . ازآنجایی که مقوله توسعه امری انسانی 

نوگرایی خود، همواره در تغییر و تحول محیط وزندگی خود تالش میکند ، این تغییرات ونوآوری ها است وانسان بنا به طبع 

و نوگرایی ها باید از سطوح مثل شهر آغاز و درسطوحگسترده تر جامعه یا کشور اشاعه یابد . برای توسعه هر شهری نخست 

گسترش شهر خود،مشارکت فعال داشته باشند . بافت های  باید افراد آن شهر خواستار توسعه وتحولباشند و در فرایند رشد و

فرسوده و ناکارآمد در شهرهااز مسائل بحرانی توسعه پایدار شهری است ونوسازی و بهسازی آنها برای دستیابی به جوامع پایدار 

اکنین این بافت هاتوجه اجتماعی س -کالبدی، به ابعاد اقتصادی  -مورد تاکیداست. در این فرایند عالوه بر جنبه های محیطی 

می شود. لذا عوامل انسانی و مشارکت آنها در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری بسیار اهمیتدارد و شناخت تمایالت 

 (.  2: 1399) جعفری،  مشارکتی و عوامل موثر بر ارتقا مشارکت ایشان ضروری است

د که هر کدام از این اجزاء در ارتباط با همدگیر، به مثابه سیستمی شهرها همانند موجودات زنده دارای اجزای مختلفی هستن

عمل می کنند که به دنبال هدف مشترک در تکاپو و تحرک می باشند. این هدف مشترک نیل به توسعه و تکاکل است. فرسودگی 

و بی قوارگی آن می  یکی از مهم ترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب

 116: 1391شود، فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری کمک می کند ) فیروزی و همکاران،

(. بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بخش اعظمی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می دهند. این بافت ها از یک سو از 

دی، عملکردی، ترافیکی و زیست محیطی رنج می برند و برای کل گستره شهر یکک تهدید طیف گسترده ای از مشکالت کالب

جدی به شمار می آیند و از سوی دیگر مهم ترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت، تامین فضای باز 

ز مهم ترین دالیل گرایش به تخریب و (. یکی ا 2: 1391و خدماتی و نیز بهبود محیط زیست محسوب می گردد ) جمشیدی،

بازسازی بافت های شهری، میل به تجدد گرایی و دست یافتن به ظواهر پیشرفت است در واقع بافت فرسوده در بستر استمرار 

(. شهرها و بافت های شهری پدیده ای پویا، همواره  2-1: 1395خود، زلزله ای خزنده و خاموش به حساب می آید ) مالزاده، 

حال رشد و نوشتن، از طرفی در حال کهنه شدن و فرسودگی هستند. در نتیجه پویایی بافت ها و محله های شهری و در  در

نهایت کل شهر همواره به سیاست گذاری و برنامه ریزی جامعی برای بهسازی، نوسازی و بازسازی نیازمند است ) 

جدید شهری و شهروندان است که موجب ترمیم خرابی های  (. بهسازی و نوسازی شهری پاسخی به نیازهای 1390:4صادقی،

(. بافت  23: 1389گذشته و آسیب های وارده بر بنا و شکل گیری عملکرد جدید، متناسب با نیازهای روز می شود ) کیانی،

شد شتاب زده های فرسوده عمدتا شامل هسته اولیه و اصلی شهر می باشند که در گذر زمان توانسته اند تطابق الزم را با ر

(. بسیاری از بافت های سنتی زمانی مایه افتخار و مباهات شهرها بوده اند در  2: 1392مدرنیسم پیدا کنند ) نظر پور و منظوری،

حال خاضر در معرض فرسایش و تخریب قرار گرفته اند. بخش مهمی از جمعیت آن مناطق جابه جا شده اند و میراث فرهنگی، 
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تص محله های تاریخی از بین رفته و یا در حال تخریب هستند. تنها تعداد اندکی از بناها به سختی تاریخی و اجتماعی  مخ

روی پا ایستاده اند و به یادگار مانده اند و یادآور میراث گذشتگان هستند و هویت دیرین بافت را نمایان می سازند ) محمدی 

 (. 106: 1393و همکاران

 خرم اباد ، از نظر ویژگی های کالبدی در سطح پایداری قرار دارند؟  ان ستآیا بافت های فرسوده شهر – 1

 فرهنگی در سطح پایداری قرار دارند؟ -خرم آباد ، از نظر ویژگی های اجتماعی  ستان آیا بافت های فرسوده شهر - 2

 خرم آباد ، از نظر ویژگی های  اقتصادی در سطح پایداری قرار دارند؟  ستانآیا بافت های فرسوده شهر - 3

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 

بافت های فرسوده و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهند، از یک طرف 

کالبدی و توانمندسازی عملکردی آنهااجتناب ناپذیر جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازی 

می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافت ها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحالل 

 (. 2:  1398) کاظمی،  کالبدی و عملکردی می گردند

در جهت افزایش کیفیت زندگی شهری در این گونه  توسعه و بازآفرینی محالت و مناطق ناکارآمد شهری مداخله ای است

مناطق. ساماندهی بافت های ناکارآمد، ضمن حفظ و نگهداری بافت موجود با حداقل هزینه و کمترین تخریب، ناموزونی ها و 

 (.  3: 1398) نبی زاده تبریزی،  نارسایی موجود را برطرف می نماید

همواره یکی ازدغدغه های مردم ومدیران شهری بوده است، زیرا سکونت وکار مشکالت بافتهای فرسوده درشهرهای بزرگ 

دلیل فرسودگی شدید یا ه دراین نوع بافتهای شهری هرگز بازدهی مطلوب را ندارند زیرااستاندارهای مسکن زندگی درآنها ب

شود که از ابعاد کیفی وکمی  ق میباشد. بافت فرسوده شهری به بافتی اطال نسبی بسیار پایین تر از قسمت های دیگر شهر می

وهمچنین ازلحاظ تجهیزات و تأسیسات شهری در سطح پایین قرار گرفته باشد مشکالت اصلی اینگونه بافتها بهنگام مخاطرات 

 کند که باید توجه مسئولین بیشتر متوجه اینگونه بافتها باشد عنوان بافت فرسوده شهری به با فتی اطالق می طبیعی بروز می

که از ابعاد کیفی وکمی مسکن وتاسیسات وتجهیزات وابسته به آن درسطح بسیار پایینی از برخورداری است.این بافت  شود

نماید. این بهسازی بسته به نوع فرسودگی  شود واز اینرو مساله بهبود بخشیدن به آن روی می بعنوان بافتی ناکارآمد معرفی می

واجرای طرحهایی که به انحاء مختلف سعی در بهبود وضع این بافتها دارند ،نیازمند  شود.تهیه بافت مراحل مختلفی را شامل می

بررسی همه جانبه کمبودهای موجود وبرنامه ریزی مداوم برای رفع معضالت اینگونه بافتهاست .بررسی همه جانبه بدین 

درصدازبافتهای  40مسکن که حدود بایست درکناربهبود بخشیدن به وضع  معناست که درنوسازی وبازسازی این بافتها می
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) شهاب،  دهد سایر نیازهای معیشتی ساکنین نیز که در حیطه تاسیسات و تجهیزات شهری است تامین شود شهری راتشکیل می

1399 :3  .) 

 پیشینه پژوهش 

االبودن مهاجرت، ( در مطالعة ساختار اجتماعی مناطق حاشیه نشین شهر ایالم، عواملی مانند ب1385اسدالهی و ناطق پور ) -

ثباتی در تحصیل و پایین بودن خدمات استاندارد نبودن خدمات اولیة شهری، باال بودن بعد خانوار، پایین بودن سطح سواد، بی

 دانند.های حاشیه نشینی میدرمانی را از چالش -بهداشتی 

در شهرستان کوهدشت پرداختند. نتایج مطالعه  های حاشیه نشینیای به بررسی چالش( در مطالعه1387محمدی و رحیمیان ) -

های حاشیه نشینی نشان داد، عدم برخورداری از سیستم فاضالب مناسب و نیز، مشکل مالی و درآمد کم، از مهم ترین چالش

 آید. در منطقة مورد مطالعه به شمار می

، توسعة آثار منفی زیست محیطی و عقب های عمدة حاشیه نشینی در کشور را شامل مواردی مانند( چالش1386محمودی ) -

 داند.های اجتماعی و فرهنگی شهری میماندن از توسعة پایدار، افزایش روند جذب در حاشیة شهری و چالش

های شهری و راهکارهای نشینی؛ ناهنجاریآباد زاهدان با عنوان حاشیهای در کریم( در مطالعه1383ابراهیم زاده و همکاران ) -

 اند.های نابسامان پرداختهنشینی و با رویکرد توانمندسازی سکونتگاههای شهری ناشی از حاشیهه بررسی ناهنجاریتعدیل آن، ب

هدف اصلی این ( در مطالعه ی بازآفرینی بافت فرسوده شهری، با تاکید بر شلخصه های هویتی،  1398اسدی و چاره جو )  -

ارتباط آن با حس مکان و ارتقای سطح رضایتمندی ساکنین محله  پژوهش، بررسی موضوع بازآفرینی شهری هویت محور و

های قدیمی شهری، از محل سکونت خود می باشد. شهر مجموعه ای کامل از عواملی پویا و زندهبه شمار می رود که هویت 

ستند که در گذر زمان، آن در طول زمان انتقال یافته و جایگاه خود را یافته است. بافت قدیمی شهرها، گنجینه هایگرانبهایی ه

به عنوان بافت کهن، فرسوده، تاریخی، با ارزش و گاها ناکارآمد شناخته شده اند.امروزه و در پی گسترش فضایی بی رویه و 

بدون برنامه ریزی از پیش اندیشیده شده در تمامی شهرهای کوچک و بزرگ،شاهد شکل گیری مجموعه ای از بافت های 

جابجایی و نقل مکان افراد، خدمات و کاربریهای شهری، رفته رفته موجب از دست رفتن هویت  جدیدی هستیم که با ترویج

جمعی، تعلق مکانی، کارکرد و حیات اجتماعی و اقتصادی بافت هایقدیمی شده و آنها را به سمت رکود و فرسودگی پیش 

موجود، وسعت و شدت مشکل، راه حل برده است. مشکالت بافت های قدیمی و فرسوده شهری هر یک، باتوجه به زمینه 

ویژه خود را می طلبد. بنابراین الزم است تا ابتدا ابعاد مشکل،وسعت و شدت آن سنجیده شده و سپس راهکار مناسب را 

تحلیلیبوده است و روش گردآوری اطالعات بر مبنای مطالعات کتابخانه -برای حل آن ارائه نمود. نوع این تحقیق، توصیفی

 .که در پایان با ارائه به ارائه راهکارها وسیاست های اجرایی جهت بازآفرینی کارآمد بافت فرسوده می پردازد ای می باشد،

امروزه معضالت و مشکالت ( در مطالعه ی مدیریت شهری و احیای بافت های فرسوده،  1399کرکه آبادی و همکاران )  -

بافت های فرسوده شهری یکی از مسائلی است که در حوزه شهرسازی شهروندان را با مشکالت متعددی مواجه ساخته است 

و همچنین یکی از مهم ترین چالش های شهری با توجه به نبود زیرساخت های مناسب شهری و افت عملکرد این بافت ها 
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ی، اقتصادی و نهادی در مواجه با مخاطرات می باشد. بی توجهی چندین ساله به این محله ها از نظر ابعاد کالبدی، اجتماع

)مثالً عدم اتخاذ سیاست هایی که به سرمایه گذاری برای نوسازی و رونق این بافت ها بیانجامد، با عنایت به امکان های بالقوه 

وده( به بروز مشکالت بسیاری انجامیده است. دامنه بسیار وسیع این محله ها از جمله ی کاستی های مدیریت شهری ب

فرسودگی برخی از این محله ها به گونه ای است که با وقوع یک زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از انتظار نیست. بافت های 

می توان فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق شهری محسوب می شوند و عوامل زیادی در آنها دخیل اند که از آن میان 

به عدم پیروی از یک برنامه منسجم ، عوامل کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اشاره 

کرد. طور کلی میتوان گفت نوسازی و درواقع بهسازی بافت فرسوده ازاصول اساسی توسعه پایدار است که نتایج آن نیز تحقق 

وجود اهداف معین برای انتخاب الگوهای احیا بافت های فرسوده پیش فرض ضروری  اصول توسعه پایدار را موجب میشود

است این اهداف بایدمتناسب بانیازهای ساکنان آن مناطق شکل گیرند از این روبرهیچکس اهمیت مرمت بافت فرسوده پوشیده 

 .نیست

اکنون مناطقی که در ویجویه شهر تبریز،  ( در مطالعه ی بررسی بافت فرسوده شهری در منطقه 1399ریوندی و پور محمد )  -

آن فرسودگی شهری بیداد می کند مشکالت عدیده ای دارند؛ سکونت و کار در این بافت ها مقرون به صرفه نیست. پیامد 

متر مربع نیز می رسد  13مساحت کم و قطعات در محالت و محدوده بافت های فرسوده شهری که در برخی موارد به زیر 

تراکم باالی جمعیت ساکن در این قطعات موجب نابسامانی هایی در همجواری ها و روابط اجتماعی این محدوده و هم چنین 

ها شده است ناکافی بودن خدمات شهری محله ای از قبیل: پارک، زمین بازی، کتابخانه، درمانگاه، مسجد و خانه محله امکان 

کونت را نیز تقلیل می دهد. علت عدم رضایت ساکنان از محیط و تعامالت اجتماعی ساکنان را کاهش داده و سطح کیفی س

محل سکونت عالوه بر ناپایداری و ناکارآمدی قلمرو خصوصی، ضعف کارکردی عرصه عمومی محله نیز می باشد.کمبود 

صوتی خدمات بهداشتی، فقر امکانات شهری، نارسایی شبکه های تاسیساتی موجود، عدم وجود فضا های سبز، آلودگی های 

و سایر نارسایی های زیست محیطی این عرصه های شهری را به محیطی غیر بهداشتی با پایین ترین سطح سالمت برای 

ساکنان آن مبدل ساخته است. تبریز به فاصله اندکی از گسل معروف شمال تبریز استقرار یافته است و در برخی قسمت ها 

 . می از بافت فرسوده نیز با این گسل همجوار استکامال بر روی گسل گسترش یافته است و قسمت اعظ

 

 مبانی نظری 

 فرسودگی 

فرسودگی یکی از مهم ترین مسائلی است که بافت های شهری بدان مبتال می شوند و باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم 

بافت های شهری می شود. فرسودگی عاملی است که باعث زدودن خاطره های جمعی، افول حیات شهری  تناسب و بی قوارگی

واقعی و شکل گرفتن حیات شهری روزمره می شود. هم چنین با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند، باعث حرکت سریع 
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شهری دانست که بافت پویای شهری در یک وضعیت به سوی نقطه پایانی اثر می شود فرسودگی را می توان حالتی از حیات 

ایستا قرار گیرد و پویایی و تجول های مثبت و سازنده را تجربه نکند و هر گونه تغییر جدید در بافت هم در جهت تنزل کیفیت 

 (.  Habibi & Maghsoodi,2007,p.15شهر و فضای شهری صورت گیرد ) 

 بافت فرسوده شهری

بافت فرسوده، به بافتی از شهر اطالق می شود که ارزش های پذیرش شهروندی آن کاهش یافته، ساکنان از شرایط زندگی در 

محل، رضایت و ایمنی خاطر ندارند و نیازهای اساسی آن ها برآورده نمی شود. بنابراین فرسودگی به کالبد منحصر نمی شود؛ 

سان را از ابعاد مختلف تهدید می کند. بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از بلکه معرف وجود شرایطی است که زندگی ان

محدوده قانونی شهرها اطالق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات، 

خوردارند. این بافت ها به خدمات و زیرساخت های شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مکانی، محیطی و اقتصادی نازلی بر

دلیل فقر ساکنین و مالکین آن ها امکان نوسازی خود به خودی را نداشته و نیز سرمایه گذاران انگیزه ای جهت سرمایه گذاری 

در آن را ندارند. فرسودگی یکی از مهم ترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم 

ارگی آن می شود. فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی و افول حیات شهری کمک می کند ) تناسب و بی قو

 (.  184: 1396نصر، 

 بازآفرینی شهری 

باز تولید ) یا ترمیم ( طبیعی بخشی از یک تمامیت زنده که در معرض نابودی قرار » در لغت به معنای  Regenerationواژه 

(. رابرتز و سایکز بازآفرینی را اینگونه تعریف می کنند: بازآفرینی دیدگاه و اقدامی  23:  1386حبیبی، می باشد ) « گرفته است 

جامع و یکپارچه است که به تشخیص و تحلیل مسایل شهری می پردازد و در پی یافتن راه حلی برای بهبود شرایط اقتصادی، 

 Roberts and sykes,2000:31غییر قرار گرفته است می باشد ) اجتماعی، کالبدی و محیطی محدوده ای که مورد تهدید و ت

 .) 

 روش  تحقیق

در تنظیم اطالعات و  .تحلیلی است-نوع تحقیق از نظر کاربردی و از نظر روش و ماهیت جزو روش های تحقیق توصیفی

استفاده شده است. اطالعات و  swot،  و مدل GISمحاسبات در این پژوهش از ابزارها و تکنیک های جغرافیایی،  نرم افزار 

داده های مورد نیاز از طریق روش کتابخانه ای  و میدانی جمع آوری شده است. در شیوه کتابخانه ای ابتدا به منظور بررسی 

مفهومی پژوهش، کتب مقاالت و پایان نامه های موجود مورد مطالعه قرار  –سوابق و پیشینه موضوع و تبیین چارچوب نظری 

ت. در مطالعات میدانی نیز با استفاده از مشاهده و مصاحبه، مراجعه به سازمان ها و ادارات، داده های مورد نیاز تحقیق گرفته اس

 جمع آوری می شود. 
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 محدوده مورد مطالعه 

و درجه  33دقیقه تا  56درجه و  32ی طول شرقی و دقیقه 57درجه و  48دقیقه تا  41درجه و  47آباد، بین شهرستان خرم

، خرم آباد بیست و دومین شهر 1395(. طبق آمار سال 35: 1395ی عرض شمالی قرار دارد) معاونت برنامه ریزی، دقیقه 51

 (.23-27: 1395بزرگ ایران می باشد) مرکز آمار ایران، 

آبادی دارای  806دهستان  22بخش،  6شهر،  6کیلومتر مربع وسعت دارد.  این شهرستان دارای  69/6446آباد شهرستان خرم

آباد از شمال به شهرستان سلسله، از شمال شرقی به شهرستان بروجرد، از شرق به شهرستان ازنا و سکنه است. شهرستان خرم

دورود، از جنوب شرقی به شهرستان الیگودرز، از جنوب به استان خوزستان، از جنوب غربی به شهرستان پلدختر، از غرب به 

 (. 35: 1395بی به شهرستان دلفان محدود می گردد) معاونت برنامه ریزی، شهرستان کوهدشت و شمال غر

 

 : موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه  1شکل 

 1400منبع : نگارنده،
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 تجزیه و تحلیل 

 یافته های توصیفی تحقیق  

 مشخصات عمومی پاسخگویان

 میزان تحصیالت آنها بود. و از نظر جنس ، سن  پاسخگویانهدف از طرح این سئواالت شناخت 

درصد را زنان تشکیل می دادند. )جدول    2/11درصد را مردان و   7/88از کل پاسخگویان به پرسشنامه ها،     الف( جنس :

 (.1شماره 

 

 توزیع جنسی پاسخگویان1جدول شماره 

 کل پاسخگویان زن مرد شرح

 107 12 95 تعداد

 100 11.21 88.78 درصد

 

سن :  سخگویان به ترتیب      از نظر  ب(  سن ترین پا سنی به   5ساله بوده اند که در   70و  20سنی، جوان ترین و م گروه 

 (.2طبقه بندی شده اند. )جدول شماره 2-5ترتیب جدول شماره 

 توزیع سنی پاسخگویان 2جدول شماره 

 درصد گروههای سنی

 10 سال 30تا  20بین 

 18 سال 40تا  31بین 

 30 سال 50تا  41بین 

 7/28 سال 60تا  51بین 

 3/13 سال 70تا  61بین 

 100 جمع پاسخگویان
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سال قرار داشته اند. کمترین میزان    41-50درصد در گروه سنی    30با توجه به جدول فوق، بیشترین تعداد پاسخگویان با   

 درصد بوده است.   10سال با  20-30پاسخگویان نیز از سوی گروه سنی 

 توزیع سنی پاسخگویان 1نمودار شماره

 
                                      

 ج( تحصیالت :

درصد دارای تحصیالت دیپلم و باالتر می باشند.  18درصد از پاسخگویان بیسواد بوده اند و تنها  7/36از نظر تحصیالت, 

 توزیع پاسخگویان را از نظر میزان تحصیالت نشان می دهد. 2نمودار شماره 

 توزیع پاسخگویان از نظر میزان تحصیالت 2نمودار شماره 

 

سال30تا 20بين 
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 د( مدت اقامت در محل

ــن تعداد پاسخگویان با  سال ذکر کرده اند. همچنین مدت  10-20درصد، مدت اقامت خود در محل را بین  3/43بیشتریـ

مدت زمان اقامت در  3درصد به خود اختصاص داده است. جدول شماره      6را با  سال کمترین میزان  30-40زمان اقامت  بین 

 محل پاسخگویان را نشان می دهد.

 مدت زمان اقامت پاسخگویان 3جدول شماره 

 درصد مدت اقامت در محل

 7/14 سال 10زیر 

 3/43 سال 20تا  10بین 

 36 سال 30تا  20بین 

 6 سال 40تا  30بین 

 100 جمع پاسخگویان

 

 یافته های استنباطی تحقیق

 آزمون فرضیه اول

بنظر می رسد مهاجرتهای شهری یکی از دالیل شکل گیری وگسترش اسکان غیررسمی بافت فرسوده شهرستان خرم 

 آباد می باشد.   

شنامه تکمیل        س ضر در پر ضیه اول تحقیق حا ستان خرم آباد مورد نظر       جهت ارزیابی و اثبات و یا رد فر شهر شده در  

ستان خرم آباد ارزیابی گردد.             شهر شده به  صد مهاجران وارد  ضوع مطرح گردید تا از این طریق در سواالتی مرتبط با این مو

محل قبلی اقامت خانوارهای ساکن شهرستان خرم آباد و همچنین علت مهاجرت ساکنین به شهرستان خرم آباد مورد نظر  نیز       

ساکنین اولیه           از ج شا مهاجرت و درصد  شد تا از این طریق من شهرستان خرم آباد  مورد پرسش واقع  سواالتی بود که در  مله 

 مشخص گردد.

 آزمون فرضیه دوم 

سمی بازآفرینی  در          سکان غیرر سترش ا شکل گیری وگ شهری یکی از دالیل  سد نبود مدیریت یکپارچه  بنظر می ر

 شهرستان خرم آباد  می باشد.
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مدیریت شــهری امروزه با چالش مهمی در برنامه ریزی و کنترل عرصــه های شــهری مواجه اســت از ســویی با توجه به 

ستجوی رفاه و زندگی         ست که در ج شاهد هجوم افرادی ا سطح منطقه ای روز به روز  شد در  نابرابری های اجتماعی رو به ر

به  شهر ها به دلیل ضعف مالی در بر خورد با بدنه زمخت اقتصاد     حداقل شهر را تکیه گاه امن خود انتخاب کرده و با مراجعه 

شهری به حاشیه شهر رانده می شوند و از سوی دیگر در سطح محلی)شهری( نیز بخشی از بدنه شهر به دلیل تورم روز افزون  

سکن پائین ت           شهر جایی که هزینه م شیه  سمت حا شته و ناچار به  شهری را ندا صاد  ست حرکت می کنند.   توان مقابله با اقت ر ا

شهری امروز آن        ست که مدیران  سکونتگاههای ا برآیند چنین نظام برنامه ریزی در سطح ملی، منطقه ای و محلی شکل گیری 

سئله را              صورت م سئله  شگیری از وقوع م سند و به جای پی شنا سمیت نمی  سکونتگاههای نامتعارف می نامند و آن را به ر را 

ی به این ســکونتگاهها روز به روز چالش را جدی تر می ســازند چالشــی که بروز ناهنجاری های پاک می کنند و با بی توجه

 اجتماعی،اقتصاد غیر رسمی در بدنه های دیگر شهر نشان می دهد.

 

 سومآزمون فرضیه 

شارکتهای         ستفاده از م ساماندهی با ا سازی و  سد برنامه ریزی جهت توانمند مردمی بهترین راه حل برای  بنظر می ر

 حل مسئله اسکان غیررسمی بافت فرسوده در شهرستان خرم آباد  می باشد

توجه به چالشی که مدیریت شهری در جلوگیری از شکل گیری و گسترش سکونتگاههای غیر رسمی با آن مواجه است          

س      شده ا سکونتگهای غیر رسمی به کار گرفته  سایر کشورهای درحال توسعه و     تا کنون چندین رویکرد مداخله در  ت. تجربه 

حتی شهرهای کشورمان نشان داده است که توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی با رویکرد مشارکت مردمی بهترین گزینه          

 جهت سامان دهی و جلوگیری از رشد بیش از پیش این سکونتگاههاست. در همین راستا پیشنهادات به شرح زیر است:

   ش شارکت مردمی  ساکنین جهت         م سکن با کمک   ستان خرم آباد ،ایجاد بانک زمین و م شهر شهردار  امل)ایجاد 

های محلی، شرکت دادن ساکنین در فرایند طرح ها وبرنامه     NGOجلوگیری از ساخت و ساز بی رویه،تشکیل    

 های مدیرت شهری از مرحله تهیه تا نظارت و ارزشیابی(

 خش دولتیبهسازی وتوانمندسازی با رویکرد دخالت ب 

 پاکسازی و جابه جایی سکونتگاههای غیر رسمی 

 نادیده انگاشتن و بی توجهی به سکونتگاههای غیر رسمی 
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 SWOTمدل

مدلی است برای تحلیل قوت ها، ضعف ها،  فرصت ها و تهدید ها و ابزاری است برای تحلیل محیط های درونی  swotمدل  

 ,kahraman & othersو بیرونی که یک نگرش سیستمی به دست می دهد و پشتیبانی است برای چگونگی تصمیم گیری ) 

ارد و شامل عیب شناسی جامعی  از عوامل مربوط به که تفکر سیستماتیک را در برد  روشی است swot(. روش  285 : 2007

یکی از  swotالگوی  .( Shrestha & others,2008:186تولیدات جدید، تکنولوژی ، مدیریت و برنامه ریزی می شود ) 

ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرصت ها و تهدیدات برون سیستمی است. این الگو، تحلیلی 

سیستماتیک را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژی که بهترین تطابق بین آن ها را ایجاد می نماید، ارائه می دهد و 

رایج ترین کاربرد آن فراهم کردن چهارچوبی منطقی برای هدایت نظام مند بحث های سیستم، راهبردهای مختلف و در نهایت 

 (.  239: 1390وی،انتخاب راهبرد است ) حکمت نیا و موس

 

 

 126: 1396مآخذ: آزاد احمدی و همکاران، 
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 swotارزیابی موضوع توسط مدل 

مبحث  به تحلیل و ارزیابی بافت فرسوده و ( SWOT)ها و تهدیدهای مدل  در بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت و فرصت

از موارد بسیاری  SWOTناکارآمد شهری به منظور بازآفرینی شهری ) مطالعه موردی : شهرستان خرم آباد ( با استفاده از مدل 

نی شهری ) می توان نام برد.رتبه بندی موارد مربوط به به تحلیل و ارزیابی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به منظور بازآفری

،  پرداخته شده است.  با این وجود بر طبق مطالعات صورت  SWOTمطالعه موردی : شهرستان خرم آباد ( با استفاده از مدل 

 گرفته اهم آن ها به شرح  ذیل می باشد:

ان خرم تحلیل و ارزیابی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به منظور بازآفرینی شهری ) مطالعه موردی : شهرست : 4جدول

 SWOTآباد ( با استفاده از مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( SWOTمدل ) 

 ( wنقاط ضعف )  ( sنقاط قوت ) 

 شیب کم و ناچیز  -

 ظرفیت باالی بافت برای افزایش تراکم  -

 وجود ارتاطات و تعامالت اجتماعی ما بین همسایگان  -

 قدمت و فرسودگی بافت  -

 استفاده از مصالح کم دوام  -

 شهریکمبود خدمات  -

 فقدان فضای سبز مناسب   -

 کمبود پارکینگ  -

 نارسایی شبکه های تاسیسات شهری -

 جمع آوری آب های سطحی، آلودگی ناشی از زباله ها  -

 ( Tتهدیدها )  ( oفرصت ها ) 

 

 استفاده از برخی کاربری ها و کالبدی موجود در بافت  -

 استفاده از فرصت ها و پتانسیل های گردشگری در بافت  -

 وجود مراکز تجاری در حاشیه خیابان های اصلی  -

 استفاده از امکانات بازار اصلی  -

 

 رکود فعالیت های شهری در شب  -

 بیشتر معابر فرسوده  -

 کمبود فضاهای باز و سبز  -

 ضعف در تاسیسات و تجهیزات شهری  -

 1400مآخذ، نگارنده، 

 نتیجه گیری 

توسعه افقی شهرها موجب انهدام اراضی اطراف شهرها و صرف هزینه های بسیاری برای احداث شهرک ها و محالت می 

شود. در صورت توجه به ظرفیت های توسعه درون شهری هم می توان موجب پویایی و سر زندگی محالت قدیمی شد و هم 

ریب اراضی مساعد کشاورزی و تحمیل هزینه های گزاف جلوگیری با استفاده از الگوهای توسعه درون زا و پایدار شهری از تخ

نمود. در دهه های معاصر  ضرورت توجه به بحران ها و مسائل زیست محیطی اعمال راه کارهای پیشگیرانه و همچنین رویکرد 

شهری تاکید دارد. در جدید توسعه درون زا و پایدار شهری، توسعه شهرها بر تقویت ساز و کار درون پهنه ها و گستره موجود 

آتی ساکنان این میان، نگرش به محالت فرسوده به عنوان سرمایه محلی قابل افزایش می تواند، پاسخگوی نیازهای حال و 
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اداری و در برداشتن  –خدماتی  –با تمرکز فوق العاده انواع فعالیت های تجاری  شهرها باشد. مرکز شهرستان خرم آباد 

یخی شهر از ارزش و اهمیت ویژه برخوردار است . به دلیل همین ویژگی ها در معرض فشارهای شدید تقریبا تمامی بافت تار

ناشی از تراکم جمعیت و ترافیک و نیز تغییرات و تحوالت سریع در بافت کالبدی است . این وضعیت توجه ویژه ای را به 

بافت  ی کارکرد صحیح و مرکز شهر ایجاب می کنند .منظور حفظ و احیاء ارزش های موجود و فراهم آوردن شرایط مناسب برا

 بافت قدیمی هستند. خرم آباد  فرسوده شهرستان خرم آباد دارای بافت قدیمی می باشد. و تقریبا اکثر خانه های 

 واگذاری حداکثر امور به مردم، بخش خصوصی و عمومی و تمرکز بر هدایت، حمایت و تسهیل جریان نوسازی؛  -

سیاستگذاری های تشویقی برای جذب بیشتر مشارکت های مردمی در امر بهسازی و باز آفرینی کالبدی در اعمال  -

 مقیاس محلی؛

تعیین ضوابط و الگوهای مناسب برای ساخت و سازهای جدید و همچنین نظارت دقیق بر نوسازهایی که توسط  -

 مالکین صورت می پذیرد؛

 افت به ویژه در مرکز محله؛خدمات رسانی و تغییر کاربری ها در سطح ب -

 استفاده از مبلمان شهر مناسب؛  -

 فرهنگی و اقتصادی محدوده؛  –ایجاد برنامه های نوسازی بافت های فرسوده متناسب با شرایط اجتماعی  -

 تقویت ارتباطات درون محله؛  -

 تقویت سرزندگی و پویایی محله؛  -

 

 منابع و مآخذ 

تحلیل وضعیت پیرانشهر بر » (،  1394پور احمد، احمد؛ حاتمی نژاد، حسین؛ شیخی، عبداله؛ شریف زاده اقدم، ابراهیم. )  -

(،  25)  7(، فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای،  CDSاساس شاخص های استراتژی توسعه شهری ) 

35-58 . 

 ربرد مدل در جغرافیا (، انتشارات علم نوین، چاپ دوم. کا» (،  1390حکمت نیا و موسوی؛ میر نجف؛ )  -

، چاپ اول، «بهسازی و نوسازی بافت های کهن » (،  1386حبیبی، کیومرث و پور احمد، احمد مشکینی، ابوالفضل )  -

 انتشارات دانشگاه کردستان.

بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری راهبردی به سوی دستیابی به ابعاد کالبدی توسعه » (،  1390داوود پور، زهره )  -

 . 59 -31، ص 15، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره «پایدار شهری 

: بافت مرکزی شهر فضایی در بافت های فرسوده شهری ) مطالعه موردی –تحلیل اجتماعی » (،  1390سجادی، ژیال )  -

 .  70-55، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره ششم، ص «سردشت ( 
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، پایان نامه «بهسازی و نوسازی بافت قدیم جزیره کیش با تاکید بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی » (،  1390صادقی، محمد )  -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر صدوق، یزد. 

ساماندهی بافت های فرسوده در راستای توسعه درون زا و پایدار شهری ) مطالعه موردی: » ، ( 1391فیروزی و همکاران )  -

 . 13، فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس، سال چهارم، شماره «کوی یوسفی اهواز ( 
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