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هويت شهر                شماره يازدهم/ سال ششم/ پاييز 1391             
صفحات  75-84
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رتبه بندى  عوامل هويت بخش بافت  تاريخى شـهر خرم آباد 
(Topsiss و AHP) با استفاده از تكنيك هاى
دكتر حميد رضا عامرى سياهويى*، مريم بيرانوندزاده**، ابراهيم رستم گورانى***دكتر حميد رضا عامرى سياهويى*، مريم بيرانوندزاده**، ابراهيم رستم گورانى***

تاريخ دريافت مقـاله:    1389/08/17
تاريخ پذيرش نهايي:    1390/06/17 

 

 چكيده
ــتفاده از تكنيك هاى AHP  و Topsiss به بررسى عوامل هويت بخش   ــى و با اس پژوهش حاضر با رويكرد توصيفى- پيمايش
ــان داد عامل  طبيعى با امتياز 0/419 در ميان ساير عوامل  به  ــى ها نش ــت،  نتايج بررس ــهر خرم آباد پرداخته اس بافت تاريخى ش
ــى عامل  طبيعى مورد بررسى قرار گرفت شاخص  رودخانه با   ــد. از ميان شاخص هايى  كه در بررس ــناخته ش عنوان عامل برتر ش
ــاخص طبيعى معرفى گرديد، عامل تاريخى- فرهنگى  0/013 فاصله با ايده آل مثبت  و مقدار  Ci 0/806 به عنوان مهم ترين ش
ــه عنوان عامل دوم و عامل  ــه فلك االفالك و امامزاده زيد بن على ب ــى نظير وجود محالت  تاريخى ، وجود قلع ــاخص هاي ــا ش ب
ــواد ساكنان به عنوان عامل  ــاخص هايى از قبيل: ارزش زمين در بافت،  وجود مراكز تجارى و وضعيت س اجتماعى- اقتصادى با ش
ــظ ارتباطات محله اى ، امنيت  ــش خرم آباد گامى موثر در جهت حف ــاخص هاى هويت بخ ــوم مطرح گرديد. حفظ و تقويت ش س

وآسايش شهروندان است.

 واژه هاى كليدى:
 Topsiss تكنيك ،AHP هويت، بافت تاريخي، خرم آباد، تكنيك

* استاديار گروه معمارى و شهرسازى دانشگاه پيام نور بندرعباس
Email: beyranvand28@gmail.com                                                         (مسئول مكاتبات) پژوهشگر جهاد دانشگاهى واحد لرستان **

*** مدرس دانشگاه پيام نور بندرعباس
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 مقدمه

ــت كه هويت بخشي آن طى  ــهر مجموعه اي از عوامل زنده و پوياس ش
زمان انتقال مى يابد (نصرآبادى؛ 1389). هويت شهر، به عنوان شاخص ترين 
ــه، عهده دار تبين ارزش ها، هنجار ها و روابط  نمود فضايى هويت جامع

انسانى در ساخت فضايى شهر است. 
ازنظر اجتماعى شهرها، مكان هاى مناسبى براى شكل گيرى نهادهاى 
ــترش و تحكيم روابط و  ــالى ارزش هاى فرهنگى،گس ــى، اعت اجتماع
مناسبات اجتماعى و پاسدارى ارز ش هاى انسانى و هويت هاى ملى و 
ــتند. بنابراين هويت در محيط هاى شهرى به يكى از بحث  محلى هس

انگيزترين موضوعات عصر حاضر تبديل شده است (همان).
ــابقه تاريخى طوالنى  ــيني در ايران واجد س مدنيت و فرهنگ شهرنش
ــعه يافته است. اين تمدن با عوامل  ــت كه در تمام فالت ايران توس اس
ــيني بين النهرين كه مكان اوليه پيدايش شهرنشيني  ــهر نش فرهنگ ش
مستقل با ويژگي هاي خاص آن ناحيه محسوب مي شود اشتراك يافته 

و از مظاهر فرهنگي آن نيز برخوردار بوده است (نظريان، 1383، 3).
ــهرها  را در بافت هاي  ــوان   بهترين نمود هويتى ش ــايد بت امروزه ش
تاريخي يافت ، چرا كه اين گستره در هم تنيده حاصل يك سري تحول 
ــوم و معيارهاي زندگي  ــت كه معنا ، مفه ــي طى دوره هايي اس تدريج
ــت و تمامي راهكارها در  ــيار متفاوت از زندگي امروزه بوده اس بشر بس
ــتاي متبلور شدن و تجلي بخشيدن  هر چه بيشتر باورهاي مذهبي  راس
و فرهنگي مردم به كار گرفته شده بودند و شهر و شكل  آن نيز از اين 

قاعده مستثني نبوده اند (بهزاد فر ،1382، 63-69).
ــد سريع و ناهنجار مراكز شهر، افزايش جمعيت شهرها و همچنين  رش
ــهرى موجب زيان بيشتر به  ــازهاى نامتناسب ش ــترش ساخت و س گس
بافت هاى تاريخى و بى هويتى شهر و تاثير منفى بر ساكنان شهر مى 
شود. بنابراين، حفظ بافت هاى تاريخى به عنوان هويتى ضرورى براى 

ادامه حيات شهرها مطرح مى گردد (كيانى و همكاران، 1389، 22).
شهر خرم آباد يكي از تمدنهاي قديمي ايراني - اسالمي محسوب مي گردد 
كه بستر آن به داليل جغرافيايي (محل اتصال ارتفاعات و دشت هاي شمالي 
به جلگه خوزستان و بين النهرين) و موقعيت سوق الجيشي ويژه  به دفعات 

محل وقوع احداث شهر بوده است (بيرانوند زاده، 1387).
ــابقه تحوالت منطقه شهرى خرم آباد نشان مى دهد اين شهر مانند   س
ــهرهاى قديمى ايران، مراحل تكاملى متفاوتى را طى تاريخى  ــاير ش س
ــت. تحوالت شهر نشينى ناشى از حوادث سياسى  خود سپرى كرده اس
منطقه در بعضى مقاطع تاريخى ،  باعث گرديده تأثير پذيرى بافت شهر 
ــه با ساير  ــهر، قابل مقايس ــكوفايى ش از پديده هاى مربوط به دوران ش

شهرهاى قديمى ايران نباشد (مهندسين مشاور آباد بوم قشم، 1385).

ــهر و غنى به  ــاختار قديمى ش ــهر خرم آباد وارث س  پهنه مركزى  ش
ــكان را فراهم نموده كه  ــت و اين ام ــته اس لحاظ از يادمان هاى گذش
ــتر خاطرات جمعى همه شهروندان و  ــهر به عنوان بس بافت تاريخى ش
محل حضور اجتماعى مردم در شهر باشد، به اين ترتيب هسته مركزى 
ــت لذا با  ــهر اس ــهر(بافت تاريخى) واجد جايگاه هويتى خاص در ش ش
هدف بررسي عوامل مؤثر در هويت بخشي بافت تاريخي شهر خرم آباد 

پژوهش صورت گرفت.

 مبانى نظرى تحقيق
ــه بلنداى تاريخ دارد آن زمان كه  ــابقه اى ب مقوله اى به نام هويت  س
ــتى خود دربرابر طبيعت و  ــاس كرد بايد به كيستى و چيس ــان احس انس
ــد. اما پيشينه اين بحث در  ــخ گويد، هويت متولد ش ماوراى طبيعت پاس

شهر چندان با سابقه نيست (نگارستان و همكاران، 1389، 59).
شهر به عنوان يك پديده انساني، طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و كالبدي است، اين پديده در بستر تاريخي خود در شرايط معيني متولد 
مي شود و در شرايط خاصي به زندگي خود ادامه مي دهد، رشد مي كند 

و تغييرات معيني را مي پذيرد (مجتهد زاده، 1382، 1).
ــد و رفتارهاى  ــود؛ اعم از كالب ــازمانى خ ــهر در اجزا و قالب س ــر ش ه
ــت كه هويت  ــاخصه هايى برخوردار اس ــت ها؛ از ش ــى و فعالي اجتماع
ــهر  ــى، 1387، 169). در واقع هويت ش ــن مى كند (كميل ــهر را تعيي آن ش
ــف و افكار  ــنن ، عواط ــادات و س ــجامى از ع ــه، انس ــى از انديش حالت
ــت كه به عنوان جزء  ــاكنان شهر اس ــازمان يافته ي س و رفتارهاي س
ــده است  ــهري منتقل ش ــهري به فرهنگ ش الينفك عادات زندگى ش

.(http://www.Omran-hadi.com)
ــين را در  ــهر نش ــان ش « مار كواللي » در تعريف هويت مكاني ، انس
ــهر ، حاصل  ــه عقيده او هويت مرتبط با ش ــهر مي بيند. ب ــاط با ش ارتب
ــت . در اين روند شهر نماد  ــهري اس پيوند عميق ميان فرد و محيط ش
كلي خزانة تجربة شخصي فرد است كه هم تداوم زماني فرد را تضمين 
ــراي وي فراهم مي آورد . به  ــاس خاص بودن را ب مي كند و هم احس
عقيدة اللي هويت مرتبط با شهر تأثير مثبت بر توانايي و اتكاء به نفس 
ــهروندان يك شهر را از غير شهروندان آن متمايز  ــهروندان دارد و ش ش

مي سازد.
ــئله ي اصلى شهر سازي مدرن را هويت شهري دانسته و   مامفورد، مس
ــهري عصر حاضر از نظر معماري و اجتماعى  ــازي ش ــت نوس معتقد اس
ــهر ها در گذشته واجد وحدت  ــت.  عنوان نموده ش ــخصيت اس فاقد ش
بصري بودند و با فرم هايى كه به تدريج پيچيدگى بيشتري مى يافتند، 
ــازي  ــهر س ــيرازه ي اجتماعى جوامع را به وجود مى آورند ولى در ش ش
ــك مقيدي جاي تنوع اجتماعى گذشته را گرفته است.  معاصر، نظم خش

دكتر حميد رضا عامرى سياهويى، مريم بيرانوندزاده، ابراهيم رستم گورانى
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صفحات     5-15
رتبه بندى  عوامل هويت بخش بافت تاريخى شهر خرم آباد ...

شهر ها زمانى از خود شخصيت و موجوديتى داشته اند، ليكن امروز اين 
شخصيت و موجوديت از ميان رفته است و تمام آنها به توده هاي مشابه 

يكنواختى بدل گشته اند.
ــخيص عنصري از عنصر  ــورت، هويت قابليت تميز و تش ــر راپاپ از نظ
ــت. او هويت را ويژگى از محيط دانسته كه در شرايط مختلف  ديگر اس
ــد خصوصيات كالبدى محيط  ــر نمي كند. اين خصوصيات مي توان تغيي
نظير شكل، ابعاد، تزيينات، سبك ساختمانى باشد، يا فعاليت هاى خاص 
ــاندر يكى ديگر از  جارى در محيط و يا عملكرد هاى يك محيط. الكس
ــت كه در زمينه هويت محيطى به اظهار نظر پرداخته  ــمندانى اس انديش
است. به عقيده وى هويت در محيط هنگامي تجلى مي كند كه ارتباط 
ــده باشد. وى معتقد است  طبيعى و منطقى بين فرد و محيط حاصل ش
ــاس تعلق خاطر به وجود  ــط زندگى اش ارتباط و احس ــن فرد و محي بي
نخواهد آمد مگر آنكه قادر به شناخت عميق و تشخيص آن باشد و توان 
درك تمايز آن نسبت به محيط هاى ديگر را نيز داشته باشد، و بداند در 
چه زمانى و به چه صورت پاسخ مناسبى به كنش هاى انجام يافته در آن 

محيط بدهد (دانشپور، 1380، 55).
ــه هويت محلى  با هدف زنده  ــعور ملى ب چارلز جنكز نظريه گذر از ش
كردن باورها و تصورات محلى ساكنان  شهرهاى داراى بافت تاريخى را  
ارائه مى نمايند. فعاليت هاى هويت بخشى در شهر چى چستر انگليس، 
ــهروندان در شهر بولونيا ايتاليا، احياى شخصيت  ايجاد حس تعلق در ش
ــظ ميراث فرهنگى و ارتقاى آن در  ــهر قاهره، حف تاريخى و كهن در ش
كورى چيبا در آمريكاى جنوبى و توجه به هويت فرهنگى و تاريخى در 
ــهر رام اهللا نمونه هاى از فعاليت بهسازى و نوسازى و هويت بخشى  ش

در جهان مى باشد (حبيبى و مقصودى، 1381، 50).
ــش از هويت  ــت و پرس ــت هويت برابري اس  هايدگر عنوان نموده اس
ــز متفاوت را برابر معرفي  ــود كه بخواهيم دو چي هنگامي مطرح مي ش
كنيم. در دوران مدرن معيارهاي معين سنجش سنتي هويت افراد مردود 

اعالم شد و در نتيجه آن پرسش از هويت مطرح شد.
ــش هويت بخش آن  ــر صنعت نق ــان به عص ــه تدريج با ورود انس ب
ــكالت  ــود و جاى خود را به كاركردگرايى؛ رفع مش كمرنگ تر مى ش

ــواى، 1373). ــتاندارد گرايى و اقتصادگرايى مى دهد (ش غريز؛ اس
ــد اصلي براى هويت  ــه بع ــف در كتاب مكان و بي مكان س ادوارد رل
ــت. او بيان مي كند« مشخصات كالبدي ، فعاليت ها و  مكاني قائل اس
ــكل مي دهند. اين تقسيم بندي به  معني، اجزاي اصلي هويت مكاني را ش
روشني قابل درك است. براي مثال، شهر را ميتوان به صورت مجموعه اي 
ــاختمان ها و اجزاي كالبدي درون آن همان گونه كه به وسيله يك  از س
ــم مي آيد، ديد. بيننده اي كه در اين شهر حضور  تصوير هوايي به چش
ــن زمينه كالبدي  ــك فعاليت ها را در اي ــد مي تواند از نزدي ــته باش داش
مشاهده كند. ولي شخصي كه ساختمان ها و فعاليت ها را تجربه مي كند، 
چيزي بيش از اين مي بيند، كه به صورت زشت – زيبا كارآمد- بي فايده، 
ــنا و به طور كلي واجد معني درك  خانه، كارخانه، لذتبخش، بيگانه- آش

.(Relph, 1976,471) مي شوند
ــرآغاز گسست و  ــيون را مى توان به عنوان س در واقع دوران مدرنيزاس
ــدن توجه به ابعاد هويتى شهرها و زندگى اجتماعى شهرى  كمرنگ ش
ــعه ،  ــورهاى در حال توس ــهرى در كش درنظر گرفت. امروزه هويت ش
همچون حلقه اى گم شده است و شهرها نه بر پاية هويت اصيل خود، 
ــه از مظاهر غربى و الگوهاى مدرن  بلكه بر پاية تقليدهاى بدون انديش

بدون توجه به الگوهاى بومى در حال شكل گيرى و گستر ش است.

 معرفى محدوده مورد مطالعه
ــول 48 درجه و22 دقيقه و  ــهر خرم آباد با موقعيت جغرافيايى به ط  ش
ــطح درياى آزاد  عرض 33 درجه و29 دقيقه در ارتفاع 1171 مترى از س
ــمارى 85 برابر با 333945 بوده  ــهر در سرش قراردارد. جمعيت اين  ش
ــامل مى شوند.  شهر در درون دره اى پا گرفته  كه 76026 خانوار را ش

شكل 1. موقعيت مكانى شهر خرم آباد
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ــى از خط القعر آن مى گذرد.  ــمالى– جنوب كه رود خرم آباد با جهتى ش
قسمت شمالى شهر منظره اى كوهستانى و ناهموار و جنوب آن چشم اندازى 
ــهر خرم آباد نشان  ــكل 1 موقعيت مكانى ش تقريبًا جلگه اى دارد در ش

داده شده است.

 روش تحقيق
ــي آن توصيفي-  ــى- كاربردى» و روش بررس ــوع تحقيق « پژوهش ن
ــى است. محدوده مورد مطالعه شهر خرم آباد با تاكيد  تحليلي و پيمايش
ــد، در  ــى به آن مى باش بر بافت تاريخى و عناصر موثر در هويت بخش
آغاز با استفاده از مبانى نظرى به واكاوى مفهوم هويت در شهر پرداخته 
ــى و رتبه بندى عوامل موثر بر هويت بخشى به  ــده و سپس با بررس ش
شهر، تحليل هاى الزم صورت گرفته است.  جامعه آمارى مورد مطالعه 
ساكنين بافت تاريخى شهر خرم آباد است كه جمعيت آنها طبق آخرين 
سرشمارى سال 1385، چهل هزار نفر بوده است. جهت تعيين رتبه بندى 
ــتفاده ازروش هاى تحليل سلسله مراتبى و اولويت بندى مولفه ها  با اس
از روش ميدانى (پرسشنامه اى) استفاده شده است. جهت  تعيين حجم 

نمونه نيز از روش كوكران استفاده شده است.
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ــنامه اى  ــاخص ها از روش پرسش ــى جهت رتبه بندى ش  در اين بررس
استفاده شده است. در شكل 2 شاخص ها و مؤلفه هاى مؤثر بر هويت 

بخشى به بافت تاريخى خرم آباد مشخص شده است.

 شرح مدل ها
مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه1  

Topsis تكنيك
ــادي ، اجتماعي و فرهنگي  ــدي بخش هاي مختلف اقتص جهت رتبه بن
روش هاي مختلفي وجود دارد كه الزامًا جواب هاي يكساني در پي ندارند. 
ــه واجد قدرت بااليي در تفكيك  ــي از اين روش هاي رتبه بندي ك يك
گزينه ها مي باشد، "تكنيك رتبه بندي ترجيحات براساس شباهتشان به 
ــيس شناخته  ــت  كه به صورت اختصار با نام تاپس راه حل ايده آل " 2 اس
ــت كه اولين بار  ــود.اين روش يكي از روش هاي فاصله محور اس مي ش

 .(Hwang and Yoon , 1981) توسط هوانگ و يون3 معرفي گرديد
مفروضات زيربنايي اين روش بدين قرار است: 

ــاخص بايد همواره مقادير باالتر بهتر و مقادير پايين تر،  الف. براي هر ش
 بدتر باشند و يا بالعكس. بدين معني كه مطلوبيت هر شاخص با افزايش 

مقدار، به طور يكنواخت افزايش و يا كاهش يابد.
ــت به  ــه يك گزينه از ايده آل (يا از ايده آل منفي) ممكن اس ب. فاصل

شكل2. نمودار سلسله مراتب عوامل موثر بر هويت بخشى به بافت تاريخى خرم آباد
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صفحات     5-15

ــي (از توان دوم) يا به صورت مجموع قدر مطلق  صورت فاصله اقليدس
ــبه گردد، كه اين امر  از فواصل خطي (معروف به فواصل بلوكي) محاس
بستگي به نرخ تبادل و جايگزيني در بين شاخص ها دارد (اصغر پور، 1381 
،260- 262).  در واقع مهم ترين دليل استفاده از اين تكنيك را مي توان 

منطق رياضي و شفاف آن و نيز عدم مشكالت اجرايي آن  دانست.

 الگوريتم تكنيك تاپسيس 
ــدول تصميم گيري موجود به يك جدول «فاقد  قدم يكم – تبديل ج

مقياس» با استفاده از رابطه :  

 
∑
=

=
m

i
ij

ij
ij

r

r
n

1

2

ــدم دوم – ايجاد جدول «فاقد مقياس موزون». براي اين كار جدول  ق
 (W بردار) ــدام از معيارها ــين در وزن هر ك ــده در مرحله پيش ايجاد ش

ضرب مي شود تا جدول فاقد مقياس موزون به دست آيد:      

                                 

از( 2≈)مفرض 1 mnmjm

nj

vvv
vvv

,...,...1

1,...1,...11

 = wn×n .N D= v                            جدول بي مقياس شده وزين

ــاخص ها در آن «بي  ــت كه امتيازات ش به طوري كهND جدولى اس
مقياس» و قابل مقايسه شده است و wn×n جدولى است قطري كه فقط 

عناصر قطر اصلي آن غير صفر خواهد بود.
قدم سوم – مشخص نمودن راه حل ايده آل و راه حل ايده آل - منفي  

براي گزينه ايده آل (+ A) و ايده آل منفي(-A) تعريف كنيم :

=  گزينه ايده آل
)},...2,1)(min),max{( miJjvJjv ijij =′∈∈  A+      

},.....,,.....,,{ 21
++++
nj vvvv  =

 
 = گزينه ايده آل منفي 

 },.....,,.....,,{ 21
−−−−
nj vvvv =

قدم چهارم – محاسبه اندازه جدايي (فاصله ) 

ــي بدين  ــتفاده از روش اقليدس ــه گزينه i ام با ايده آل با اس فاصل
ــت :  قرار اس

   di+ = ام از ايده آلi فاصله گزينه = mivv j

n

i
ij ,....,2,1;})({ 5/02

1
=− +

=
∑

 

di- =ام از ايده آل - منفىi فاصله گزينه = mivv j

n

i
ij ,....,2,1;})({ 5/02

1
=− −

=
∑

ــبي( ) Ai به راه حل ايده آل . اين   ــبه نزديكي نس قدم پنجم – محاس
نزديكي نسبي را به صورت زير تعريف مي كنيم : 

−+

−
+ +
=

ii

i
i dd

dcl
   

 0 ≤ cli + ≤ 1;i = 1,2,..m ;

مالحظه مي شود چنانچه + Ai  =  A گردد آنگاه di+ = 0 بوده و لذا : 
 li+ c =  1    و در صورتي كه - Ai  =  A آنگاه di- = 0 و li+ c =  0  خواهد 
ــه راه حل ايده آل (+ A ) نزديكتر  ــد . بنابراين هراندازه گزينه Ai  ب ش

باشد ، ارزش li+ c به واحد نزديكتر خواهد بود .
ــاس ترتيب نزولي مي توان  ــم – رتبه بندي گزينه ها . براس قدم شش

گزينه ها ي موجود را از مسأله مفروض رتبه بندي نمود.

(AHP) تحليل سلسله مراتبى 
در ارزيابى هر موضوعى نياز به معيار اندازه گيرى يا شاخص هست. انتخاب 
شاخص هاى مناسب امكان مى دهد مقايسه درستى بين گزينه ها به عمل آيد  اما 
ــاخص براى ارزيابى در نظر گرفته شود كار ارزيابى  وقتى يك يا چندين ش
پيچيده مى شود و پيچيدگى كار زمانى باال مى گيرد كه معيارهاى چند يا 
ــند در اين هنگام  چندين گانه با هم در تضاد و از جنس هاى مختلف باش
كار ارزيابى و مقايسه از حالت ساده تحليلى كه ذهن قادر به انجام آن است 
ــت و  ــيد دوس ــود  و به ابزار تحليل عملى نياز خواهد بود (خورش خارج مى ش

عادلى؛1388، 27).
فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامع ترين سيستم هاي طراحي شده 
.(Omkarprasad,2004) براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است
ــتخرج شده از  ــاخص هاى مس ــتفاده از روش AHP ابتدا ش  لذا با اس
ــه شده و وزن  ــنامه به صورت جداگانه و به صورت زوجى مقايس پرسش
ــبت به يكديگر مورد  ــبى هركدام مشخص؛ سپس وزن معيارها نس نس
ــت  معيارها برترى  ــد از تعيين ضرايب اهمي ــرار گرفته ؛ بع ــنجش ق س
ــاخص ها مورد قضاوت  ــر يك از گزينه ها در ارتباط  با هريك از ش ه

)},...2,1)(max),min{( miJjvJjv ijij =′∈∈

رتبه بندى  عوامل هويت بخش بافت تاريخى شهر خرم آباد ...
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ــل  مؤثر بر   ــب  درجه اهميت عوام ــت در ادامه بر حس ــرار گرفته اس ق
ــى به بافت تاريخى شهر خرم آباد رتبه بندى گرديده است  هويت بخش

(جدول2).
ــاس  يافته هاى حاصله از بررسى هاى انجام شده  همانطور كه  بر اس
جدول3  نشان داده شده است هر كدام از چهار دسته عوامل اجتماعى، 
ــى به بافت  عوامل فرهنگى- تاريخى، عوامل محيطى، بر هويت بخش
ــند. اما شدت و تاثير عوامل طبيعى بيش از  قديم خرم آباد مؤثر مى باش

عوامل ديگر است.

 بررســى شاخص ها و مولفه هاى موثر در هويت بخشى 
خرم آباد

ــتن قدمت تاريخى و همچنين قرار گيرى در  ــهر خرم آباد به دليل داش  ش
ــت.  ــينى اس موقعيت جغرافيايى و اقليمى واجد ويژگى هاى ممتاز شهرنش
همچنين به دليل سابقه طوالنى سكونت در آن داراى بناهاى گران بهاى 
تاريخى است كه در هويت بخشى به اين شهر نقش اصلى را ايفا مى كنند. 
اما آنچه در اين تحقيق مورد بررسى قرار گرفته است مجموع عوامل موثر بر 
هويت بخشى به شهر و همچنين رتبه بندى شاخص ها از ديدگاه ساكنان 

جدول 1.  تحوالت مهم تاريخي ، سياسي و اجتماعي شهر خرم آباد
ماخذ: مهندسين مشاور آباد بوم قشم (1385) 

تحوالت مهم تاريخي ، سياسي و اجتماعيدوره تاريخي
خرم آباد همان خايدالو يكي از چهار شهر معتبر ايالميان بوده است .ايالميان

از سرنوشت شهر در اين دوره اطالعي در دست نيست .ماد و هخامنشين
بنيان گذاري شهر شاپور خواست ( در محل تنگه خرم آباد ) در جنوب شهر فعليساسانيان

 پل شاپور خواست در جنوب و گرداب سنگي در شمال غربي خرم آباد از آثار تاريخى باقيمانده اين دوره است .
عظمت شاپور خواست بيانگر اعتبار شهر و گستردگي بستر رودخانه در اين دوره است .

در عهد ساسانيان لرستان شامل چهار شهر سيمره ، شاپور خواست ، كوهدشت و الشتر بوده است كه از لحاظ تقسيمات كشوري جزو سرزمين پهله 
محسوب مي شده است .

  گسترش شهر طى اين دوره به دليل وجود سنگ نوشته ها و منار سلجوقي در طول جاده شاپور خواست .سلجوقيان
آباداني واقعي خرم آباد در اين دوره شكل گرفت (508 هجري قمري ) به گونه اي كه هسته اوليه شهر در اين دوره در غرب رودخانه در حاشيه غربي فلك اتابكان لر كوچك

افالك بوجود آمد .
ويراني كامل شهر خرم آباد .مغول

مهم ترين نقطه بعد از شهر بروجرد .تيموريان
توسعه مجدد شهر خرم آباد به واسطه احداث پل بزرگ صفوي در زمان شاه سلطان حسين .صفويان

AHP جدول 2. درجه اهميت و رتبه بندى عوامل  مؤثر بر  هويت بخشى به بافت تاريخى شهر خرم آباد با استفاده از تكنيك

رتبه از نظرميزان درجه اهميتدرجه اهميت به دست آمده از AHPعوامل مؤثر بر هويت بخشى به بافت تاريخى خرم آباد
0/4191عوامل محيطى

0/3652عوامل تاريخى- فرهنگى- مذهبى
0/2983عوامل اجتماعى- اقتصادى
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ــال 1385 داراى 333945 نفر جمعيت  ــت. اين شهر به س ــهر بوده اس ش
است كه در يك دره كوهستانى سكونت يافته اند. مهم ترين عواملى كه 
ــى به شهر خرم آباد مورد بررسى  در اين تحقيق در ارتباط با هويت بخش

ــاى اجتماعى و فرهنگى- تاريخى،  ــاخص ه قرار گرفته اند عبارتند از ش
ــي و اجتماعي شهر  محيطى. در جدول (1) تحوالت مهم تاريخي ، سياس

خرم آباد ارائه شده است.

TOPSIS جدول3. رتبه بندى مؤلفه هاى مربوط به عوامل طبيعى با استفاده تكنيك

رتبهCiفاصله با ايده آل منفىفاصله با ايده آل مثبتمؤلفه هاى مربوط به عوامل طبيعى
0/0130/0250/8061رودخانه

0/0150/0240/7522ناهموارى ها و شيب زمين
0/0180/0280/6603محدوديت طبيعى شهر

0/0220/0320/5804تاثير شكل شهر
0/0250/0330/5205شرايط اقليمى

0/0280/0310/4806ساختار زمين شناسى و توپوگرافيك 
0/0310/0260/4407فضاهاى باز در بافت تاريخى
0/0350/0240/4288منابع آبهاى سطحى و زيرزمين

0/0370/0190/4199پوشش گياهى و جانورى

TOPSIS جدول4. رتبه بندى مؤلفه هاى مربوط به عوامل فرهنگى - تاريخى با استفاده تكنيك

رتبهCiفاصله با ايده آل منفىفاصله با ايده آل مثبتمؤلفه هاى مربوط به عوامل محيطى
0/0230/0460/6501سكونت اقوام مختلف در بافت

0/0260/0420/5902وجود مراكز فرهنگى در بافت تاريخى
0/0310/0370/5603وجود مراكز آموزشى در بافت تاريخى

0/0280/0330/5204مراكز تاريخى و گردشگرى
0/0360/0330/4815تاثير قلعه فلك االفالك و امامزاده زيدبن على

0/0380/0350/4656وجود محالت با قدمت زياد در بافت

TOPSIS جدول 5. رتبه بندى مؤلفه هاى مربوط به عوامل اجتماعى- اقتصادى با استفاده تكنيك

رتبهCiفاصله با ايده آل منفىفاصله با ايده آل مثبتمؤلفه هاى مربوط به عوامل اجتماعى- اقتصادى
0/0270/0330/5201وضعيت سواد و تحصيالت ساكنان
0/0290/0300/5012آموزش همگانى ساكنان بافت

0/0310/0250/4703نقش ساكنان اوليه
0/0330/0240/4464ارزش زمين در بافت تاريخى
0/0350/0230/4295تاثير نزديكى به مركز شهر
0/0370/0200/3806وجود مراكز تجارى در بافت

0/390/0170/3597حضور مهاجرين

رتبه بندى  عوامل هويت بخش بافت تاريخى شهر خرم آباد ...
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Topsis رتبه بندى مؤلفه هاى هر يك از عوامل چهار گانه، با مدل
در جداول 2 تا 5 آمده است.

نتيجه گيرى

نگاهي عميق تر به ويژگي هاي شهر خرم آباد نشان مي دهد، اين شهر 
ــا توجه به مجموعه نيازهاي  ــه تدريج طي دوره هاي زماني مختلف ب ب
معنوي و مادي ساكنان آن رشد كرده و در نتيجه شكل نهايي آن ها به 
ــتي بيان كننده و گوياي باورهاي مردمان ساكن آن است. ساختار  درس
ــان مي دهد شهرسازي سنتي  خرم آباد معلول  بافت تاريخي موجود نش
نيازهاي مادي و معنوي انسان هايي بوده كه هر يك به نوعي در شكل 
ــاخص هاى  دادن به محيط پيراموني خود تاثيرگذار بودند. با توجه به ش
ــاخص هاى موثر بر هويت بخشى به شهر  ــى شده در تحقيق، ش بررس
خرم آباد در قالب سه بخش تقسيم بندى شدند. اين سه بخش عبارتند 
از: شاخص هاى اجتماعى اقتصادى، شاخص هاى تاريخى – فرهنگى- 

مذهبى  و شاخص هاى طبيعى.
 با استفاده از تكنيك AHP اين شاخص ها مورد بررسى قرار گرفت و در 
نتيجه عامل طبيعى رتبه اول را به خود اختصاص داد و عامل تاريخى – 
فرهنگى در رديف دوم اهميت قرار گرفت و عامل اجتماعى – اقتصادى 

ــوم را به خود اختصاص داد. مهم ترين عوامل  ــب 0/298 رتبه س با كس
ــك Topsiss مى توان به عنوان عوامل و  ــى كه با توجه به تكني طبيع
مولفه هاى اصلى در هويت بخشى به اين شهر از زمان هاى گذشته نام 
برد عبارتند از:رودخانه به عنوان كانون توجه و تمركز جمعيت در لبه هاى 
ــى به اين  ــاى قديم به عنوان عامل برتر در هويت بخش ــان ه آن از زم
شهر نقش مهم و حياتى داشته است.  در واقع رودخانه خرم آباد يكى از 
قوى ترين عناصر طبيعى موثر در ايجاد ارزش هاى كالبدى و فرهنگى بافت 
تاريخى خرم آباد محسوب مى شود. بى ترديد نقش رودخانه ها در پديد آوردن 
ــته غير قابل انكار است لذا  تمدن ها و فرهنگ هاى اعصار و قرون گذش
ارزش هاى نهفته در رودخانه كه اينك ممكن است مجهول و يا مغفول 

مانده باشد بايد مورد توجه ويژه ملحوظ گردد.
ــل در اثر بخش به  ــيب زمين به عنوان دومين عام ــوارى ها و ش  ناهم
ــهر نقش داشته است.شهر خرم آباد بنا به موقعيت خاص  هويت اين ش
جغرافيايى ميان دره اى خود و از نظر ويژگى هاى توپوگرافيك و طبيعى 
كه در شكل گيرى ساختار كالبدى و سازمان فضايى شهر نيز مؤثر بوده  

از سه شيب كلى تبعيت مى كند.
- شيب شمال به جنوب
- شيب غرب به شرق

- شيب شرق به غرب  

شكل 2. وضعيت شيب زمين و جهات آن در شهر خرم آباد
ماخذ: مهندسين مشاور آباد بوم قشم
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صفحات     5-15

ــان داده شده است شيب زمين در نقاط  ــكل 2 نش همان طور كه در ش
مختلف شهر خرم آباد با عث هدايت توسعه شهر شهر شده است.

 محدوديت طبيعى شهر نيز به عنوان عامل مهم در در هويت بخش به 
اين شهر نقش اساسى داشته است ين عامل به عنوان سومين عامل در 

رتبه بندى عامل هاى طبيعى آمده است. 
شهر خرم آباد كه در درون دره و در دو طرف بستر رود خانه قرار دارد 
از طرف شمال به تپه كيو با ارتفاع 1290 متر، از طرف شمال شرقى به 
ــياه (مخمل كوه) به ارتفاع 1802 متر، از طرف  دامنه هاى كوه كمر س
ــته  ــان به ارتفاع 1765 متر و پش ــير كش ــرقى به كوه هاى ش جنوب ش
ــين آباد و كوه پشته به ارتفاع 1550 متر محدود است. همچنين از  حس
طرف غرب به شاخه هايى از كوه سفيد (پيشكوه ها) محدود است كه تا 
ــيه شهر پيش آمده و شهر را محدود كرده است.اين محدوديت ها  حاش
ــده توسعه شهر را با مشكل مواجه شده و شهر را در يك قالب  باعث ش

تعيين شده هدايت شود و بر هويت ساختارى شهر تاثير داشته باشد.
ــتفاده از تكنيك  ــده با اس ــاى انجام ش ــه در تحليل ه ــان طور ك  هم
ــده عامل رودخانه نقش اصلى در هويت بخشى  Topsis مشخص ش
به شهر خرم آباد شده است و اين عامل در بررسى ها رتبه 1 را به خود 

اختصاص داده است.
ــيما و منظر  ــازنده س ــه مجموعه عناصر و فضاهايى كه س ــا توجه ب  ب
ــهر؛  در خرم آباد تعدادى مجموعه و  ــكيل دهنده هويت ش ذهنى و تش
ــمندتاريخي نظير قلعه تاريخى فلك االفالك؛  ــاختمان وعنصر ارزش س
امامزاده زيدبن على در  هويت بخشى به بافت تاريخى شهر خرم آباد موثر 
ــته  در شكل 4 عناصر  ــهر قرار داش بوده اند كه اغلب آن ها در بافت قديم ش

نشان داده شده است.

پى نوشت ها

1.Multipel Attribute Decision Making
2.Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal 
Solution
3.Hwang and Yoon
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