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چكيده
زمينه و هدف: اهميت تعيين چشم انداز در سرنوشت شهرها و محالت، به گونه اى است كه مى توان آن را به مثابه قلب فرايند برنامه ريزى و طراحى 
شهرى محسوب نمود. در وضعيت كنونى، امر تدوين و اجراى چشم انداز براى شهرها و محالت، ديگر نه يك "انتخاب" بلكه به يك "ضرورت" تبديل 
شده است. اين مقاله با به  كارگيرى مدل ارگون به چشم اندازسازى محله خواجه مراد بم پرداخته است. مدل ارگون را فرايندى متشكل از چهار گام 
تشكيل مى دهد كه بر اساس چند پرسش ساده بنا شده است: اكنون كجا هستيم؟ به كجا مى رويم؟ كجا مى خواهيم باشيم؟ و چگونه به آنجا برسيم؟

روش: به منظور تدوين چشم انداز براى محله زلزله زده خواجه مراد، در سال 1392 (10 سال پس از زلزله)، چندين مراجعه به شهر بم جهت بازديد از 
محله، شناخت وضع موجود محله پس از بازسازى، انجام تحقيقات ميدانى و برداشت محله نظير به روز كردن نقشه ها، برداشت عكس، فيلم، كروكى ها 

و اسكيس هاى دستى و همچنين مصاحبه با اهالى محله انجام شد.
يافته ها: فرايند پژوهش به شرح ذيل مى باشد: شناخت مفاهيمى نظير چشم انداز و چارچوب طراحى محله (مبانى نظرى)، شناخت محدوده مورد مطالعه 
(محله خواجه مراد در شهر بم)، ارزيابى بازسازى محله، شناخت آسيب پذيرى محله، شناسايى نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاى محله در قالب 
جدول سوات، تدوين چارچوب طراحى محله، چشم اندازسازى (بدين منظور در ابتدا اهداف كالن تدوين شد، سپس بر اساس آن ها اهداف خرد فهرست 

شده و در نهايت بر اساس اهداف خرد، سياست هايى تدوين شدند).
نتايج: دستاورد مقاله عبارت است از تدوين چشم انداز براى محله خواجه مراد به عنوان مورد مطالعاتى مى باشد. در اين راستا، بر اساس شناسايى وضع 
موجود محله، اهداف كالن، اهداف خرد و سياست هايى جهت دستيابى به وضعيت ايده آلى كه اميد است محله مورد نظر در آينده به آن نائل آيد، 

توصيف گرديد.
كليدواژه ها: چشم انداز، محله، زلزله، سوات، بم
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Process of defining a perspective for earthquake zone districts 
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Abstract
Background and objective: Defining the perspective for cities and districts consider as the heart of urbanism. So, in the current 
situation, defining a perspective is not a “choice” any more it become a “necessity”. This paper, define a perspective to Khaj-
e-Morad quarter by using the Oregon model. Oregon model is a four-step process based on simple questions as below: where 
we are now? Where we are going? Where we want to be? How to get there? 
Method: To define a perspective for Khaj-e-Morad quarter, 10 years after earthquake 2003, fieldwork have been done in Bam, 
visiting the neighborhood, its situation after reconstruction, updating maps, taking pictures and interviews with people of the 
neighborhood. 
Findings: The study process is as below: understanding the concepts such as perspective and district planning framework 
(theoretical basis), recognizing studied district (Khaj-e-Morad quarter in Bam), reconstruction’s assessment, recognizing the 
neighborhood vulnerability, recognizing the strength, weak points and threats of the neighborhood based on SWOT chart, 
defining the district planning framework and perspective (so in the first step, main goals were defined and then targets were 
listed, finally policies were defined based on targets).  
Conclusion: The perspective has been defined for Khaj-e-Morad quarter as a case study. The objectives and policies were de-
scribed based on recognition of neighborhood to achieve its ideal situation in the future.
Keywords: perspective, neighborhood, earthquake, SWOT, Bam
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مقدمه
شهرها  سرنوشت  تعيين  در  چشم اندازسازى  و  چشم انداز  اهميت 
فرايند  قلب  مثابه  به  را  آن  مى توان  كه  است  گونه اى  به  محالت  و 
نمود. (گلكار، 1384ص 2).  محسوب  شهرى  طراحى  و  برنامه ريزى 
موضوع طراحى شهرى (به ويژه در محالت زلزله زده) امرى توأمًا سهل و 
ممتنع است و به مثابه پديده اى زنده و پويا، سير شگرفى از دگرگونى 
را تجربه مى كند. (گلكار، 1382، ص 4). در وضعيت كنونى، امر 
يك  نه  ديگر  محالت،  و  شهرها  براى  چشم انداز  اجراى  و  تدوين 

«انتخاب» بلكه به يك «ضرورت» تبديل شده است. 
شهرى  محالت  چالش هاى  شدن  مطرح  بستر  چشم اندازسازى 
توسط برنامه ريزان و طراحان شهرى با هدف توسعه آتى با عامليت 
تصميم گيرندگان شهرى است (Green، 2005 ص 266). در اين 
حساس،  نقاط  شناسايى  چشم انداز،  تدوين  در  مرحله  اولين  مقاله، 
كليدى و مهم در تمامى ابعاد اجتماعى، اقتصادى، كالبدى و زيست 
 محيطى است تا در گام هاى بعد با تأكيد بر شناسايى اين نقاط و تأثير 

.(2004 ،Pinder) و پيامدهاى آن ، چشم اندازسازى ميسر باشد
عمدتًا سه نوع تلقى از مفهوم چشم انداز وجود دارد: 1- چشم انداز 
به مفهوم برنامه  چشم انداز كه معموالً قبل از برنامه يا طرح جامع شهر 
كه  چشم اندازسازى  فرايند  مفهوم  به  چشم انداز   -2 مى گردد.  تهيه 
گوناگون  تكنيك هاى  از  استفاده  با  كه  است  فعاليت هايى  مجموعه 
مفهوم  به  چشم انداز   -3 مى شود؛  منجر  چشم انداز  بيانيه  تدوين  به 
بيانيه چشم انداز كه محصول فرايند چشم اندازسازى است (اكبرى و 
همكاران، 1392). مقاله حاضر به دنبال مفهوم چشم انداز به عنوان 
فرايند چشم اندازسازى در پى شناسايى ارزش ها در محله زلزله زده 

خواجه مراد بم و در نهايت تدوين چشم انداز مى باشد.
اين پژوهش سعى بر آن دارد تا با به كارگيرى مدل ارگون در 
را  ارگون  مدل  بردارد.  گام  خواجه مراد  محله  چشم اندازسازى  مسير 
فرايندى متشكل از چهار گام تشكيل مى دهد كه بر اساس چند پرسش 
ساده بنا شده است: اين كه اكنون كجا هستيم؟ به كجا مى رويم؟ كجا 
مى خواهيم باشيم؟ و چگونه به آنجا برسيم؟ (گلكار، 1384ص 30).

روش
به منظور تدوين چشم انداز براى محله زلزله زده خواجه مراد، در سال 

1392 (10 سال پس از زلزله)، چندين مراجعه به شهر بم جهت بازديد 
از محله، شناخت وضع موجود محله پس از بازسازى، انجام تحقيقات 
ميدانى و برداشت محله نظير به  روز كردن١ نقشه ها، برداشت عكس، 
فيلم، كروكى ها و اسكيس  هاى دستى و همچنين مصاحبه با اهالى 

محله انجام شد. فرايند پژوهش به شرح ذيل است:
محله  طراحى  چارچوب  و  چشم انداز  نظير  مفاهيمى  شناخت   .1

(مبانى نظرى)؛
2. شناخت محدوده مورد مطالعه (محله خواجه مراد در شهر بم)؛

3. ارزيابى بازسازى محله؛
4. شناخت آسيب پذيرى محله؛

5. شناسايى نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات محله در قالب 
جدول سوات٢؛

6. تدوين چارچوب طراحى محله؛
7. چشم اندازسازى (بدين منظور در ابتدا اهداف كالن تدوين شدند 
بر  نهايت  در  و  شده  ليست  خرد  اهداف  آن ها  اساس  بر  سپس 

اساس اهداف خرد، سياست هايى تدوين شدند).
شناخت محدوده مورد مطالعه:

مورد مطالعاتى مقاله حاضر، محله خواجه مراد از شهر بم. شهر بم، مركز 
شهرستان بم، از جمله شهرهاى بزرگ و مهم استان كرمان است كه قدمت 
آن به دوره سامانى مى رسد (اشرفى و پارسى زاده، 1391). از اين رو، با توجه 
به قدمت محالت شهر، بازسازى آن ها موضوعى درخور اهميت است. در 
تصاوير 1 و 2 به ترتيب موقعيت شهر بم در تقسيمات سياسى كشور 

و موقعيت محله خواجه مراد در شهر بم نشان داده شده است.

تصوير 1. موقعيت شهر بم در تقسيمات سياسى كشور (بوتيا نيوز، 1393)
1.  As built
2.  SWOT
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تصوير 2. موقعيت محله خواجه مراد در شهر بم١ 

بازسازى پس از زلزله بم:
در پنجم دى ماه سال 1382، زلزله اى با بزرگى 6/6 ريشتر در شهر باستانى 
بم رخ داد. در اين فاجعه، ارگ 2000 ساله بم كه از ميراث فرهنگى و 
تاريخى جهان به شمار مى رفت، كامًال تخريب شد. افزون بر اين، بيش 
از 80 درصد از شهر بم با خاك يكسان شد. (Fallahi، 2007)؛ زارع، 
بى تا). با توجه به گزارش هاى ارائه شده پس از زلزله، 60 درصد تأسيسات 
و تجهيزات شهرى، 80 درصد از واحدهاى مسكونى و 50 درصد از معابر 
درون شهرى دچار تخريب شد؛ از اين رو، با توجه به تهديد جدى حيات 
شهر به دنبال اين زلزله عظيم، عمليات بازسازى آغاز و اقدامات اجرايى 
با سرعت بسيار انجام گرديد. در اين ميان،حلقه  مفقوده توجه به كيفيت 

و ارزش هاى محالت بود. (فالحى، 1387صص 135- 154).
در واقع، زلزله بم، نقطه عطفى در بازسازى شهرى در ايران بوده و 
برنامه بازسازى آن با در نظر گرفتن عناصرى همانند هويت، مشاركت 
و پايدارى، سعى در برقرارى پيوند ميان بازسازى و طراحى شهرى و 
تشويق مردم به آغاز دوباره زندگى و همچنين تقويت مناظر عينى و 
ذهنى شهروندان داشته است (فالحى و جاللى، 1392). بديهى است 
با طرح و ساخت چند ساختمان نمى توان ادعاى طراحى شهرى نمود 
(شيخ اعظمى، 1393).  طراحى شهرى، فعاليتى است ميان رشته اى 
كه  است  راه حل هايى  و  مسئله گشايى  فرايند  دربرگيرنده  توأمان  كه 
هدفشان سازمان بخشى كالبدى عرصه عمومى شهر به نحوى است كه 
موجب ارتقاى كيفيت عملكردى، زيست محيطى و تجربه زيباشناختى 
مكان هاى شهر گردد. (گلكار، 1380). در تصوير شماره 3، وضعيت 

1.   در كليه نقشه ها، جهت شمال رو به باال مى باشد.

محله خواجه مراد، يك دهه پس از زلزله نشان داده شده است.

تصوير 3. وضعيت محله خواجه مراد بعد از بازسازى پس از زلزله 
(منبع: نگارندگان)

آسيب پذيرى٢ محله خواجه مراد:
مهندسى،  حوزه   در  گفت  مى توان  آسيب پذيرى  واژه  پيرامون 
آسيب پذيرى نوعى عملكرد رياضى قلمداد مى شود كه در آن ميزان 
قرار  خطر  معرض  در  عوامل  مجموعه  يا  يك  مقابل  در  خسارت 
مى شود.  اندازه گيرى  سانحه  تأثير  و  پيامدها  اساس  بر  و  گرفته 
آسيب پذيرى براى يك سانحه  خاص از مقياس صفر (بدون تخريب) 
تا يك (تخريب كامل) در نوسان است (آيسان و ديويس، 1385ص 
بازسازى  از  پس  خواجه مراد  محله  آسيب پذيرى  تصوير 4  در   .(69

(10 سال پس از زلزله) نشان داده شده است.

تصوير 4. نقشه آسيب پذيرى محله خواجه مراد٣ (منبع: نگارندگان)
2.   Vulnerability

3.  در تهيه نقشه ى آسيب پذيرى، مواردى نظير تراكم مسكونى، عرض معابر و دسترسى ها 
و وجود معابر بن بست، وجود بلوك هاى بزرگ و وجود پارسل هاى ريزدانه در نظر 
گرفته شدند. به بيان ديگر، نقشه آسيب پذيرى از روى هم انداختن نقشه هاى تراكم 
مسكونى، فضاهاى پر و خالى، نقشه دسترسى ها و وضعيت پارسل ها ايجاد شده است.
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يافته ها
قوت ها،  پايه  بر  كه  است  برنامه ريزى  فنون  جمله  از  سوات  جدول 
با  واقع،  در   .(1384 (گلكار،  است  تهديدها  و  فرصت ها  ضعف ها، 
توجه به آن، عوامل تأثيرگذار در برنامه ريزى تنها وابسته به عوامل 
داخلى نيست، بلكه عوامل ديگرى تحت تأثير ارتباط با محيط وجود 
 2006 ،Helms M) دارند كه مى توانند تأثير به سزايى داشته باشند
p 771). در جدول شماره 1، سوات محله خواجه مراد به تفكيك در 

اليه هاى كاربرى، دسترسى، كالبدى و... تدوين شده است.

جدول 1. جدول سوات محله خواجه مراد (10 سال پس از بازسازى) 
(منبع: نگارندگان)

١ ت
 قو
اط
نق

اليه كاربرى 

وجود ارگ بم در شرق محله
وجود استاديوم در غرب محله

وجود درمانگاه در محله
وجود مسجد در محله

وجود دانشگاه پيام نور در محله
وجود دبيرستان استعدادهاى درخشان در محله

وجود كاربرى هاى آموزشى مانند دبيرستان، مدرسه راهنمايى و... در محله
وجود نخلستان و فضاى سبز در محله (خرد اقليم نخلستان)
وجود نخلستان به عنوان نشانه و يك عنصر شاخص در محله
وجود فضاهاى جمعى مانند مسجد، مدرسه و دانشگاه در محله

وجود راسته تجارى در مجاورت خيابان تختى

اليه دسترسى 

تأمين دسترسى مناسب به محله از نظر تعدد دسترسى ها
كاهش آسيب پذيرى به دليل مناسب بودن عرض خيابان هاى اطراف محله

مجاورت محله در كنار استخوان بندى و راه ارتباطى اصلى شهر
نفوذپذيرى باال از نظر نوع راه هاى ارتباطى كه شبكه اى مى باشد
وجود مسيرهاى ارتباطى شرقى- غربى با عرض مناسب در محله

اليه كالبدى

افزايش نفوذپذيرى به دليل بلوك بندى منظم و هندسى
تأمين دسترسى به بلوك ها به دليل وجود بلوك هاى ريزدانه در محله

تراكم كم ساختمان هاى واقع در محله
نبود ساختمان هاى بلند مرتبه

ساير موارد

ديد و منظر مناسب به ارگ بم
ديد و منظر مناسب به نخلستان هاى جنوب محله

عدم استقرار محله در حريم گسل
جهت گيرى باد مطلوب به بافت مسكونى محله

وجود نخلستان ها به عنوان مانعى در برابر باد نامطلوب غبارآلود

٢ ف
ضع

ط 
نقا

اليه 
كاربرى 

وجود دادگسترى در بافت مسكونى محله
تمركز فضاهاى سبز در بخش جنوبى محله

فقدان باغات و فضاى سبز در بخش هايى از محله

اليه دسترسى
وجود معابر بن بست در محله

وجود معابر با عرض كم در محله

اليه
كالبدى

وجود بلوك هاى درشت دانه در محله
وجود بلوك هاى با دسترسى بن بست

تمركزگرايى در شمال محله
فقدان هويت كالبدى محله به دليل تخريب باال در زلزله

رعايت نشدن قرارگيرى ساختمان در شمال زمين در بخش هايى از محله

ساير
موارد

نبود يك ورودى شاخص در محله
وجود نخل هاى آسيب ديده در شرق محله

آلودگى بصرى در زمين هاى رها شده (انبار نخاله ها)
از بين رفتن هويت كالبدى محله (ميزان تخريب باال در زلزله)

نام گذارى يكنواخت معابر در محله
به هم ريختن ساختار اجتماعى محله به دليل تلفات 90 درصدى در زلزله

٣ ها
صت
فر

اليه
كاربرى 

مجاورت با ارگ فرصتى جهت توسعه توريستى محله
مجاورت با استاديوم فرصتى جهت ارتقاء تجارى محله

وجود دانشگاه فرصتى جهت ارتقاء فرهنگى و آموزشى محله
وجود دبيرستان استعدادهاى درخشان فرصتى جهت ارتقاء آموزشى محله

وجود راسته تجارى فرصتى جهت رونق تجارى محله
وجود نخلستان فرصتى براى جذب توريست و ارتقاء اقتصادى

وجود نخلستان فرصتى جهت برگزارى جشن خرما
وجود زمين هاى رها شده فرصتى جهت طراحى كاربرى هاى مورد نياز

وجود فضاهاى جمعى و عمومى فرصتى جهت اسكان در سانحه
اليه

دسترسى
پيشنهاد تعريض معابر در اسناد فرادست فرصتى براى نفوذپذيرى 

بيشتر
اليه
كالبد

وجود فضاهاى باز با ديد و منظر مناسب فرصتى براى طراحى فضاى جمعى

ساير
موارد

وجود گره هاى كم تردد ترافيكى فرصتى براى طراحى پاتوق هاى جمعى

۴ ت
يدا
هد
ت

اليه
كاربرى

مجاورت با استاديوم تهديدى براى از بين رفتن آرامش محله
بازسازى نيمه كاره ارگ بم

نخلستان هاى رها شده تهديدى براى از بين رفتن آن ها
تخريب ارگ در زلزله تهديدى براى رونق و شكوفايى محله

وجود زمين هاى رها شده و ناامن تهديدى براى افزايش جرم و ناامنى
وجود فضاهاى غير قابل دفاع تهديدى براى از بين رفتن امنيت

وجود معابر كم عرض و بن بست تهديدى براى شرايط سانحهاليه دسترسى
تعدى ارتفاعى ساختمان ها تهديدى براى از بين رفتن ديد به ارگ و نخلستاناليه كالبد
ساير
موارد

كم آبى و خشكسالى تهديدى براى از بين رفتن نخلستان
نخلستان جنوب محله، ميراث در معرض خطر

١

1.  Strength (S)
2.  Weakness (W)
3.  Opportunity (O)
4.  Threat (T)
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چارچوب طراحى محله خواجه مراد:
به طور كلى، چارچوب طراحى شهرى از جمله اسناد طراحى شهرى 
سياست گذار است كه چگونگى به اجرا درآوردن سياست هاى طراحى 
اسناد باالدست (نظير طرح جامع شهر) را در مقياس يك ناحيه خاص 
تشريح مى كند (گلكار، 1387 ص 58). در تصوير 5، ضمن در نظر 
چارچوب طراحى  بم، در مقياس محله،  شهر  گرفتن اسناد فرادست 

محله خواجه مراد به تصوير كشيده شده است.

تصوير 5. چارچوب طراحى محله خواجه مراد١. (منبع: نگارندگان)

حركت به سوى چشم اندازسازى محله خواجه مراد:
چشم انداز٢ بيان وضعيت ايده آلى است كه جامعه اميد دارد در آينده 
به آن نائل آيد( (National Civic Leagu، 1995). به بيان ديگر، 
چشم انداز توصيف روشن و فشرده اى از سيماى شهرى است كه در 
پديدار  بالقوه اش  توان هاى  كليه  درآمدن  فعليت  به  از  پس  و  آينده 
مذكور،  توضيحات  به  توجه  با   .(1995  ،Bryson, J. B) مى گردد 
جدول شماره 2 (جدول ذيل)، چشم اندازى است كه با در نظر گرفتن 
اهداف خرد و كالن و شناسايى وضع موجود براى محله خواجه مراد بم 

توسط نگارندگان تدوين شده است.

اسكان  نشانه، 2-  از: 1-  است  عبارت  پايين  به  باال  از  ترتيب  به  نقشه  راهنماى     .1
موقت، 3- بهسازى لبه ها، 4- دسترسى شرقى- غربى سواره، 5- محور گردشگرى، 
شمالى-  دسترسى  تقويت   -9 بازارچه،   -8 تجارى،  راسته   -7 محله،  ورودى   -6
گردشگرى، 12-  اقامتگاه  فرهنگى، 11-  ميراث  پژوهشكده  و  موزه  جنوبى، 10- 
تفرجگاه گردشگرى، 13- بهسازى نظام شبكه ارتباطى، 14- جلوخان فعال و پويا، 
15- فضاى فرهنگى، مكانى براى نمايشگاه موقت و جشن خرما و 16- تقويت و 

حفاظت از نخلستان و فضاى سبز.
2.  Vision

جدول 2. جدول چشم اندازسازى (منبع: نگارندگان)
اهداف 
سياست هااهداف خردكالن

تاب آورى 
و مقاومت 
كالبدى

افزايش نفوذپذيرى
تعريض معابر كم عرض

كوچك كردن ابعاد بلوك هاى بزرگ
باز كردن معابر بن بست

تأمين كاربرى هاى مورد 
نياز محله مقاوم

ايجاد فضاى اسكان موقت
تجهيز و رونق واحدهاى تجارى مجاور بازار

كنترل تراكم محله
كنترل جمعيت محله طبق مقررات طرح تفصيلى

كنترل تعداد طبقات

ساخت و ساز مقاوم 
بر اساس آيين نامه

اطالع رسانى و آموزش به مردم
الزام اجرايى براى رعايت آيين نامه ها

كنترل اجراى آيين نامه ها

مقاوم سازى 
ساختمان هاى موجود

بررسى ميزان مقاومت ساختمان هاى موجود
بررسى راهكارهاى مقاوم سازى مناسب با تيپ ساختمانى
اطالع رسانى راهكارهاى مقاوم سازى به اهالى محله
اجراى راهكارهاى مقاوم سازى با كمك اهالى محله

تاب آورى 
و مقاومت 
اقتصادى

رونق دادن به مراكز 
اقتصادى محله

تجهيز و رونق واحدهاى تجارى مجاور بازار
تأمين كاربرى هاى مورد نياز محله براى گردشگرى
مقاوم سازى و بررسى ساختمان هاى تجارى موجود

تأمين كاربرى هاى 
مورد نياز محله در 

خود محله

بررسى نيازهاى مردم محله با مصاحبه

ايجاد فضاهاى تجارى مورد نياز

تأمين كاربرى هاى 
مورد نياز در زمان 

سانحه

ايجاد فضاى اسكان موقت

بررسى ميزان كاربرد فضاى درمانى محله

تأمين كاربرى هاى 
مورد نياز گردشگرى

ايجاد فروشگاه هاى فروش اقالم فرهنگى
ايجاد فضاهاى پاتوق فرهنگى

ت 
اوم

 مق
ى و

آور
اب 

ت
طى

حي
ت م

زيس

حفظ و نگهدارى از 
محيط زيست محله

حفظ نخلستان هاى جنوب محله
استفاده از نخلستان هاى محله به عنوان فضاى گردشگرى
استفاده از نخلستان هاى محله به عنوان فضاى اسكان موقت

بهبود و ارتقاء محيط 
افزايش فضاى سبز محلهزيست محله

تقويت بعد 
فرهنگى- 
توريستى 
محله

افزايش قابليت جذب 
توريست در محله

كنترل تعداد طبقات براى محدود نشدن ديد به ارگ
طراحى و ايجاد فضايى جهت جذب توريست در شرق محله
طراحى نماهاى مناسب و هماهنگ براى ايجاد محله اى 

جذاب براى جذب توريست

افزايش جاذبه هاى 
فرهنگى محله

ايجاد دانشكده يا پژوهشكده ميراث فرهنگى
ايجاد نمايشگاه يا موزه دائمى براى به نمايش گذاشتن 

عكس ها و آثار ارگ

تأمين كاربرى هاى 
مورد نياز گردشگرى

ايجاد فروشگاه هاى فروش اقالم فرهنگى
ايجاد فضاهاى پاتوق فرهنگى

تاب آورى 
و مقاومت 
زيرساختى

تأمين زيرساخت هاى 
از بين رفته

بررسى ميزان كارايى زيرساخت هاى موجود
تعريض راه ها و خيابان هاى كم عرض

تأمين زيرساخت هاى 
مورد نياز براى 

سانحه

بررسى زيرساخت هاى مورد نياز براى اين محله در 
سانحه

ايجاد زيرساخت هاى مورد نياز براى سانحه در محله
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نتايج
دستاورد كلى اين مقاله، تدوين چشم انداز براى محله خواجه مراد به 
مى گردد.  ذكر  آن  اهم  ادامه  در  كه  مى باشد،  مطالعاتى  مورد  عنوان 
اين  دارد،  قرار  بم  ارگ  حاشيه  در  حاضر  محله  كه  اين  به  توجه  با 
و  بم  شهر  براى  توريستى  فرهنگى-  كانون  يك  مى تواند  محله 
دانشكده  مى تواند  محله  اين  در  همچنين  باشد.  هويت مند  محله اى 
يا پژوهشكده ميراث فرهنگى تأسيس شود. هدف اين است كه همه 
منظرها  و  ديد  مسيرها،  تجارى،  فضاهاى  از  اعم  محله  اين  عناصر 
موقعيت  تا  باشد،  توريست  جذب  براى  مناسب  اقامتى،  مناطق  و 
گردشگرى در آن ايجاد كرده و در نهايت بتواند با جذب درآمد از اين 

راه، فرايند رو به رشدى را طى نمايد.
خيابان تختى به عنوان يكى از محورهاى ارتباطى اصلى از لحاظ 
ديد و منظر، فضاهاى تجارى، ورودى هاى محله و كيفيت مسيرها، 
مى تواند به مثابه يك عنصر مهم عمل نمايد. محله خواجه مراد هرچند 
در سال 1382 در آسيب پذيرى بااليى قرار داشته، ولى مى تواند در 
مقاوم  زيست  محيطى،  و  زيرساختى  اقتصادى،  كالبدى،  جنبه هاى 
و تاب آور باشد. به عنوان مثال، از منظر كالبدى، همه ساختمان ها 
ساختمان ها  طبقات  تعداد  شود.  كنترل  محله  تراكم  و  بوده  مقاوم 
بيش از دو طبقه نباشد و مسيرها، نفوذپذيرى مناسب را براى محله 

ايجاد نمايد. همچنين، كف سازى مسيرها مناسب باشد.
از منظر اقتصادى، محله داراى اقتصادى پويا باشد و از طريق 
جذب توريست، درآمد مناسبى را كسب نمايد. ظرفيت هاى محله، 
قابل استفاده هستند، همانند زمين هاى خالى محله كه مى تواند جهت 
كار  به  نياز  مورد  اقتصادى  كاربرى هاى  با  مناسب  فضاهاى  ايجاد 
داراى  مى تواند  زيرساختى  منظر  از  خواجه مراد  محله  شود.  گرفته 
زيرساخت هاى مناسب و مقاوم باشد و كيفيت اين زيرساخت ها اعم 
از راه ها تا خطوط برق و تلفن افزايش يابد. از منظر زيست  محيطى 
هم هدف آن است كه خرد- اقليم نخلستان از انواع آسيب ها حفظ 
از  شود.  ايجاد  محله  در  نياز  مورد  سبز  فضاى  و  پارك ها  و  شود 
منظر آمادگى در برابر سوانح ضرورت مراكز اسكان اضطرارى در 
سطح محله وجود دارد. موارد مذكور، اهم مواردى است كه پيشنهاد 

مى شود در چشم انداز محله مورد مطالعه در نظر گرفته شود.
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