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چکيده
هدف اصلی از این پژوهش ،ارزیابی آسیب پذیری بافتت تتارییی – فرهنگتی بتازار
شهر اصفهان و محدودۀ پیرامون آن در مواقع بروز بحران می باشتد .روش پتژوهش،
توصیفی  -تحلیلی و پیمایشی است .قلمرو پژوهش از بازارچة حستن آباد در جنتو
شرق میدا ن امام تا بازار مجاور مسجد جامع در شمال غربی ایتن محتدودا از شتهر
اصفهان است .این محدودا در ادبیات برنامه ریزی شهری اصتفهان بته عنتوان محتور
فرهنگی شهر شناخته میشود  .دادا های موجود با برداشت میتدانی واحتد بته واحتد
حجرا های تجاری و تمام عناصر تارییی و نیز منابع کتابیانه ای و اسنادی گردآوری
ش د .سپس با اجرای دادا ها بر روی نقشه های مبنای شهرداری اصفهان و استتفادا از
شش شاخص فرسودگی ،قدمت ،تراکم جمعیت ،تراکم ساختمانی ،تعتداد طبقتات و
ریزدانگی بافت در تعیین میزان آسیب پذیری محدودۀ موردمطالعه ،وضعیت محدودا

 3مقاله مستیرج از پایاننامة کارشناسی ارشد نویسندۀ دوم ،با عنوان « مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در محور تارییی
– فرهنگی بازارهای سنتی(نمونة موردی :بازار شهر اصفهان)» ،میباشد.
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شمارۀ سی و ششم

از نظر میزان آسیب پذیری در محیط  Arc GISو با استتفادا از الحاقیته Spatial
 ، Analystمشیص شد  .یافته هتای تحقیت ق نشتان داد قتدمت حتدود  12درصتد از
بناهای پیرامون بازار بیش از  12سال است  .این قدمت در مورد بازار اصفهان به بیش
از  122سال می رسد  .کیفیت کالبدی این عرصته نیتز نامناستب استت .بافتت بتازار
ر یزدانه است و این ویژگی  ،آسیب پذیری را افتزایش متی دهتد .شتب ة دسترستی در
محدودۀ بازار کارآیی لازم را ندارد و به دلیل کمبودن عرض معابر و تتراکم بتیش از
حد انسان  ،وسایل نقلیه و کالا ،در مواقع بحران ،آسیب پذیری بازار به شدت افتزایش
می یابد و امداد را با مش ل جدی مواجه می سازد .موارد فوق در صورت بروز بحران
به معضلات امنیتی نیز دامن می زند  .براساس یافته های پژوهش و نقشة آسیب پذیری
بازار مشیص شد ،بافت بازار و محدودۀ اطراف آن در مواقع بتروز بحتران آستیب -
پذیری بالایی دارد و مهم ت رین عامل تشدیدکنندۀ آسیب پذیری بازار ،کیفیت و قدمت
ابنیه و شب ة دسترسی ناکارآمد است .
کليدواژهها :اصفهان ،آسیب پذیری ،با زارهتای ستنتی  ،بافت هتای تتارییی – فرهنگتی،
مدیریت بحران.

 .1مقدمه
امروزا موضوع بافتهای تارییی از نگاا فرهنگی ،هنری و تتارییی مطلتق فراتتر رفتته و
اهمیت تداوم آن بهمثابة یک جریان زندگی مداوم مطرح شدا است .صرفنظر از عامتل زمتان
بهعنوان مهمترین عامل فرسایش طبیعی ،ی ی از مهمترین چالشهتایی کته بافتت تتارییی در
ایران با آن روبرو است ،بحران زلزله و پیامدهای ویرانگر ناشتی از آن استت (ابتویی و دانتایی-

نیا ،3132،ص .)40 .برخی از وجوا تمایز بافت تارییی در قیاس با دیگر بیتشهتای شتهر در
مواقع بروز بحران را میتوان چنین برشمرد .3 :درصورت وقوع زلزلته ،بافتت جدیتد قابلیتت
جابجایی دارد ،اما بافت تارییی بنابر مقتضیات تارییی و فرهنگی قابل جابجایی نیستت و در
صورت اجبار به چنین امری ،ارزشهای م انی آن تحتالشعاع قرار گرفته و اصتالت ختود را
از دست میدهد .1 .خدماترسانی به بافت تارییی نیازمند اتیاذ تتدابیر خاصتی استت .ایتن
تدابیر از فناوری ابزاری تا مدیریت منابع را در بر میگیرد .1 .جریان بازگشتت بته زنتدگی در

سال نوزدهم

تحلیلی بر آسیبپذیری بافتهای تارییی – فرهنگی ..

1

بافت تارییی عبارت است از تقویت روحیة اجتماعی مردم و بازتولید فرهنگتی ارزشهتای از
دست رفته ،اما در بافت جدید اصلاح چنین جریانهای پایداری به دلیل غریبه بودن ستاکنین و
قلت چنین قرابتهایی ،گاهی فراموش میشود .0 .مقیاس تیریب و حجم چالشهتا در بافتت
تارییی و بافت جدید قابل مقایسه نیست .بهطتور مثتال ،پتس از وقتوع هتر زلزلته در بافتت
تارییی ،به دلیل آن ه سازۀ بیشتر ساختمانها بهویژا در پهنههای مرکزی ایتران خشتتی استت،
ام ان وضوح دید تا ساعتها وجود ندارد و علیرغم حیاتی بودن امتداد و نجتات در ستاعات
اولیة بحران ،عملاً امدادرسانی با مش لات خاصی روبرو میشود (همان.)40 :

در رییتشناسی تارییی ایران ،بازار جزئی لاینفک است که هسته و محور اصلی شتهر را
تش یل میدادا و استیوانبندی و گسترش شهر را هدایت مینمودا استت (شتفقی ،3132 ،ص.

 .)11بازار در مطالعات شهری ایران بهعنوان ی ی از مهمترین سیستمهای اجتمتاعی و فضتایی
در شهرهای ایرانی و اسلامی ،درنظر گرفته میشود (مستعودی نتژاد ،1224 ،ص .)331 .بتازار
اصفهان نیز ی ی از بزرگترین و جالبترین بازارهای شهرهای ایران و حتی جهان استلام بته-
شمار میرود (شفقی ،3132 ،ص .)11 .باتوجه بته این ته شتهر اصتفهان و حومته در تقستیمات
ساختاری زمینساختی ایران در زون سنندج  -ستیرجان قرارگرفتته و همتوارا احتمتال وقتوع
زلزله در این زون وجود دارد ،باید پذیرفت که با وجود زلزلهخیزبودن این شهر و درنظرگرفتن
کیفیت ساختمانها بهخصوص در بافتهای کهن و اُرگانیک و نیتز ستایر ویژگتیهتا از قبیتل
شب ة دسترسی و ساختمانها و نابسامانیهای کالبدی ،وقوع یک زلزلة بزرگ ،آتشسوزی و یا
سایر بلایای طبیعی بسیار مصیبت بار خواهد بود (عزیزپور ،زنگیآبادی و استماعیلیان ،3132 ،ص.
.)323

مقاومسازی بازارهای تارییی شهرهای ایران ،برای حفت ارزشهتای ملتی و ثتروتهتای
فرهنگی-تارییی و افزایش ضریب ایمنی آنها در مقابل بلایای طبیعی بهویتژا زلزلته و تتممین
امنیت اجتماعی از ضروریات شهرسازی و برنامهریزی شهری امروز ایران محستو

متیشتود.

متمسفانه در بسیاری از موارد ،شاهد مرمت و بازسازی بناهای تارییی هستیم بیآن ه مطالعات
آسیبشناسی صورت گرفته باشد ،ل ن با درنظرگترفتن ایتن امتر کته تنهتا رااحتل ختروج از
بسیاری از معضلات بازارهای سنتی ،بررسی همهجانبة آن و شناخت مش لات موجود و پدافند
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غیرعامل پیش از هرگونه بحران است ،میتوان این مستئله را «فرصتتی» ارزشتمند نیتز قلمتداد
کرد ،فرصتی که درصورت اعمال سیاستهای صحیح شهری میتواند تحولی اساسی در جهت
توسعة پایدار شهری بتههمتراا داشتته باشتد (میرزایتی ،3131 ،ص .)3.پیشتگیری از وقتایعی
همچون پلاس وی تهران در بازار اصفهان به دلیل ارزش تارییی آن بسیار جدیتر استت؛ لتذا
بهدلیل اهمیت موضوع ،در این پژوهش به مطالعة وضعیت آسیبپذیری بازار اصفهان پرداختته
شدا است.
فرضیة پژوهش عبارت است از :بازار سنتی اصفهان و محدودۀ اطتراف آن در مواقتع بتروز
بحران ،آسیبپذیری بالایی دارد .سؤال پژوهش عبارت است از :کدام پهنههتا در مواقتع بتروز
بحران از آسیبپذیری بالایی دارد؟ هتدف اصتلی از پتژوهش حاضتر ،ارزیتابی آستیبپذیری
محدودۀ بازار شهر اصفهان و پیرامون آن و میزان مقاومت آنها در مواقع بروز بحران میباشد.
اهداف فرعی این پژوهش نیز عبارتند از :تحلیل کالبدی محتور تتارییی  -فرهنگتی بتازار
اصفهان ،تعیین پهنههای با احتمال ضریب تیریب بالا و بررسی وضعیت آسیبپتذیری آثتار و
بناها در مواقع بروز بحران ،ارائة راه ارهایی مؤثر در جهت کاهش خسارات ناشی از بحرانها
با روی رد پدافند غیرعامل.
 .3پيشينۀ تحقيق

پژوهشهایی در زمینة تحلیل آسیبپذیری بافتهای قدیمی شهری صورت گرفتته ،امتا در
زمینة آسیبپذیری بازارهای شهری و بهویژا بازار سنتی شهر اصتفهان پژوهشتی جتامع انجتام
نشدا است؛ لذا در این قسمت به برخی پژوهشهای صورت گرفته اشارا میشود.
جدول  -1بررسی پيشينۀ پژوهش
ممخذ :نگارندگان3131 ،
نام نویسنده

موضوع

غفوری و

عملیات نجات و

آشتیانی

بازسازی در ایران

()3333

درمواقع بروز بحران

نتایج

به بررسی وضعیت لرزاخیزی ایران ،وضعیت موجود سیستم مدیریت
بحران در کشور ،چگونگی عملیات امداد و نجات ،ساخت س ونتگااهای
موقت ،بازسازی مناطق آسیبدیدا ،تجربیات بازسازی حوادث اخیر و در
نهایت استراتژی عملیات بازسازی مناطق زلزلهزدا با نمونة موردی
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سال نوزدهم
نام نویسنده

موضوع

4

نتایج

(بجنورد) پرداخته است.
گل و آرون

3

()1232

ارزیابی آسیبپذیری

آسیبپذیری تیلیة بازار بزرگ استانبول مورد بررسی قرار گرفته و در این

سیستم تیلیة

زمینه پیشنهادهایی در زمینة تیلیة اضطراری مناسب در بازار استانبول

گرندبازار استانبول

ارائه شدا است.
با فقدان برنامه کسبوکار در بم مش لاتی ازجمله نداشتن آگاهی و

فلاحی و
ارژنگی()1231

بازیابی بازار تارییی

اطلاعات کافی بازاریان در رابطه با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در

بعد از زلزلة بم در

بازار و بازسازی بازار ،نبود سازمان حمایتکنندا در بازسازی بازار ،نبود

سال 1221

مشارکت و هم اری کافی بازاریان در بازسازی و ...در بازسازی بازار بم
شناسایی شد.

حسینی زادا و
مدیری ()1230

ترکیان ولاشانی،
مدنی ،کریمی
آذری و حسینی
()1234
زنگیآبادی و
تبریزی
()3134

ارزیابی آسیبپذیری

به بررسی عوامل مؤثر بر آسیبپذیری در بازارهای سنتی از جنبة انسانی

انسانی و شناخت

و فیزی ی ازجمله میزان آسیبپذیری فیزی ی ،عرض گذرهای داخل

روشهای کاهش آن

بازار ،تراکم جمعیت ،وجود فضاهای باز در بازار و ...پرداخته شدا و در

در مقابل زلزله در

نهایت با استفادا از روش منطق فازی ،نقشة آسیب پذیری بازار تبریز تهیه

بازار سنتی تبریز

شدا است.

تمثیر عوامل فیزی ی بر
احساس امنیت مردم
در بازار سنتی اصفهان

وجود اصناف در هر راسته ،ساختار مشابه مغازاها و ...است .نتایج یافتهها
نشان میدهد که عواملی مانند ش ل سقف و ساختار ظاهری مغازاها
بیشترین تمثیر و ارتفاع سقف کمترین تمثیر را در احساس امنیت دارند.

بررسی زلزلة تهران و

منطقتة  31آستیبپذیرترین منطقة شهر تهران میباشد .مناطق 31، 33

ارزیابی فضایی

 30،و 12بهترتیب در رداهای بعدی قرار میگیرند  .از طرف دیگر منطقتة

آسیبپذیری مناطق

 11از لحتاظ شتاخص آسیبپذیری مقاومترین منطقة شهر بودا و مناطق

شهری

 4، 0، 3، 1و  13بهترتیب بعتد از آن قترار خواهنتد گرفتت.

آقا طاهر ،دلاور

وزندهی عوامل مؤثر

و کمالیان

در آسیبپذیری

()3134

لرزاای شهر تهران

صنیعی ()3131

عوامل فیزی ی بررسیشدا شامل عرض گذرها ،ساختار مشابه مغازاها،

فرضیة دنبال شدا در این تحقیق عبارت است از در نظر گرفتن ساختار
شهری به صورت یک سیستم و تصویرسازی عوامل مؤثر در آسیبپذیری
ناشی از وقوع زمینلرزا در قالب روابط سیستم مزبور و به دنبال آن
تحلیل آسیبپذیری این سیستم به ازای چند سناریوی زمینلرزا است.

تحلیل فضایی

متغیرهای مؤثر در میزان آسیبپذیری در دو منطقه  33و  31محاسبه شدا

آسیبپذیری شهری و

است .نتیجه حاصل این است که تراکم زیاد بافت-های تجاری و

مدیریت بحران بیش

فرسودگی بافت در این دو منطقه میزان آسیبپذیری را به شدت افزایش

مرکزی شهر تهران

دادا و محدوداهای نزدیک به بازار را به طور جدیتری به میاطرا می-
1. Gul & Arun
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نتایج

نام نویسنده

موضوع

حبیبی ،پوراحمد،

تعیین عوامل سازاای-

عوامل مؤثر بر آسیبپذیری محلات را میتوان در عدم نوسازی واحدهای

مش ینی،

ساختمانی مؤثر در

ساختمانی ،بافت ارگانیک و شب ة گذرگاهی تودرتو ،فقر اقتصادی

عسگری و نظری

آسیبپذیری بافت

ساکنین ،طرحهای تیپ جامع و تفصیلی توسعة شهری ،ضوابط ساختو-

عدلی ()3131

کهن شهری زنجان

سازهای غیرمجاز ،عدم توجه به آییننامة  ،1322عدم نظارت کافی

اندازد.
بیش اعظمی از بافت کهن شهر زنجان در مقابل زلزله ناپایدار است.

برساختوساز و ...جستجو نمود.
تحلیل فضایی
قائدرحمتی

آسیبپذیری مساکن

()3131

شهری در برابر خطر
زلزله(شهر اصفهان)

با استفادا از  02شاخص به تحلیل وضعیت مساکن شهر در رابطه با
آسیبپذیری لرزاای پرداخته شدا است .بر اساس تحلیل صورت گرفته،
مناطق  1 ،1و  ،3به ترتیب آسیبپذیرترین مناطق شهر میباشند.

منزوی ،سلیمانی،

بررسی آسیبپذیری

با در نظر گرفتن «نظامهای آسیبزا» و «نظتامهتای تمثیرپذیر» در درون

تولایی و

بافتهای فرسودا

سیستم شهری ،متغیرهتای فاصتله کاربریها از فضاهای باز ،دسترسی به

چاووشی

منطقة  31شهر تهران

محدودۀ آسیبپذیر ،سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمانهتا ،بتهترتیب

()3133

در برابر زلزله

بیشترین تمثیر را در آسیبپذیری منطقة  31از زلزله دارند.

ارتقاء ایمنی گذرها و

ت یه بر چهار ظرفیت انسانی ،زمانی ،م انی و وقف در بسترسازی

کانونهای دسترسیِ

مشارکت مردم در ارتقاء ایمنی گذرها اثرگذار است و چنانچه «رهبران

بافتهای تارییی در

محلی»« ،معماران بومی»« ،طراحان» و «کمیتة مردمی» از طریق برنامهریزی

برابر زلزله با روی رد

مشارکتی ،سیستم مدیریت محله را بر عهدا گیرند ،ارتقاء ایمنی گذرها و

مشارکت مردمی

کانونهای دسترسی در محلة سلطان امیر احمد کاشان محقق خواهد شد.

الزامات اولیة کاهش

در این پژوهش بازار تارییی زنجان به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار

ثبوتی و علوی

آسیبپذیری زلزله و

گرفته که با استناد بر چهارچو ها نظری مدیریت بحران و ارزیابی سریع

()3134

خطر آتشسوزی در

مشاهداای لرزاای و نیز با استفادا از چک لیست ارزیابی خطر آتش-

بازارهای تارییی

سوزی انجام شدا است.

دانایینیا ()3131

همانگونه در مبحث روش تحقیق آمدا و براساس پژوهش های مورد مطالعه ،این پژوهش
از حیث شیوۀ انجام کار ،ت نیک و شاخصها با مطالعات فوق متفاوت بودا و نتایج متفاوتی را
به همراا داشته و بهویژا این ه پژوهشی در مورد بررسی وضعیت آسیبپذیری بتازار اصتفهان
صورت نگرفته است.

سال نوزدهم
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 .2روش شناسی تحقيق
 .1 .2روش تحقيق

روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی – تحلیلی و پیمایشی است .برای گردآوری داداهتا
از روش کتابیانهای ،استفادا از اسناد و نقشههای موجود و شیوۀ پیمایش میدانی جهت جمتع-
آوری اطلاعات واحد به واحد کاربریهای بازار سنتی اصفهان استفادا شدا است .این پژوهش
با استفادا از نرمافزار  Arc GISبه تحلیل شاخصهای مورد بررسی پرداخته است.
با بررسی شش شاختتص برای بناها و واحدهای تجاری موجتود در محتدودا ،شتامل-3 :
قدمت -1 ،کیفیت بنا -1 ،تراکم جمعیت -0 ،تراکم ستاختمانی -4 ،طبقتات ستاختمانی و -1
ریزدانگی بافت ،میزان آسیبپذیری بافت فرهنگی – تتارییی بتازار ستنتی شتهر اصتفهان بته
صورت ترکیبی ،مشیص گردیدا است .با بهکارگیری شاختتصهای فتوق و ی پارچتهنمتودن
این شاخصها برای بناها و واحدهای تجاری موجود در محدودۀ بازار بهعنوان عوامتتل متؤثر
در آستیبپذیری ،در محتیط  ،Arc GISبتا استتفادا از الحاقیته تحلیلگتر فضتایی 3و ت نیتک
همپوشانی 1با ترکیب و همپوشانی نماگرهتای شتشگانه ،نقشتة نهتایی آستیبپذیری بتازار و
پیرامون آن به صورت پهنههای همگن به دست آمد .مراحل انجام کار در محیط  GISبه شترح
زیر میباشد:
 .3ابتدا عملیات  Conversion tools / to Rasterانجام شتد ،پتس از خروجتی مجتزای
شش نقشة مربوط به نماگرها ،داداهای برداری- 1که مقادیر گسسته دارند  -به داداهای شتب ة
سلولی - 0با مقادیر پیوسته  -تبدیل شدا است.
 .1سپس توسط  Spatial Analyst / Overlayهمپوشانی لایههای فوق صتورت گرفتت.
در این مرحله وزندهی لایهها براساس اهمیت هر لایه با سناریوی شرایط بتروز بحتران انجتام
شدا و با استفادا از ت نیک تحلیل فازی ،همپوشانی نقشة آستیبپذیری محتدودۀ بتازار تولیتد
شدا است.
1. Spatial Analyst
2. Overlay
3. Vector
4. Raster
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 .3 .2محدودة مورد مطالعه

بازار اصفهان در مرکز شتهر و در منطقتة  1قترار دارد .شتهر اصتفهان بتهدلیتل میتادین و
بازارهایی که در قرن  33و 31در این شهر ساخته شدا ،مشهور است (اثری ، 3ماهش 1و اثتری،
 ،1231ص .)3311 .با انتیا

اصتفهان بتهعنوان پایتیتت در زمتان ح ومتت صتفوی ،بتازار

اصفهان که در پیرامون میدان کهنه و در محدوداای معین قرار داشت ،توستعه یافتت .علیترغم
این ه بازار در بافت کهن رشدی ارگانیک داشت ،در این زمان (دوران صفویه) بتهی بارا متورد
طراحی و ساخت قرار گرفت (پورجعفر ،3132 ،ص .)3 .بازار اصفهان شامل دو قستمت استت:
بیش قدیمی که از میدان قدیم مجاور مسجد جامع شروع میشود و بیش جدید که از میتدان
نقشجهان شروع میشود و به بیش قدیمی متصل میشود (مهدی پتور و رشتیدینیتا،1231 ،
ص .)30 .بازار بزرگ اصفهان و ساختمانهای اطراف آن ی ی از جاذبههای اصلی گردشگری
ایران است(مجتهدزادا ،1231،ص.)031 .

نشاط

خيابان

هاتف

خيابان
خيابان عبدالرزاق

خيابان استانداری

خيابان فرشادی

شکل  -1نقشۀ موقعيت محدودة بازار اصفهان
ممخذ :شهرداری اصفهان ،بازتولید :نگارندگان3131،
1. Assari
2. Mahesh
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مجموعة تارییی بازار اصفهان در امتداد محور بازار حسنآباد در جنو

شرق میدان امتام

(نقش جهان) تا مسجد جامع کشیدا شدا که محدودۀ مورد مطالعه در این پژوهش است.
این بتازار از نظر وسعت ،ویژگیهای معمتاری و رونتق اقتصتادی ،از مهمتترین بازارهتای
تارییی ایران محسو

میشود .بیش اصلی بازار از آثار دورۀ صفوی-بهویژا زمان شتااعباس

اول -است که در دوراهای بعدی با تغییرات و تعمیراتی گسترش یافته استت .بتا ایتن حتال،
قدمت بازار اصفهان به سداهای نیستین اسلامی باز میگتردد کته در دوراهتای بعتدی نیتز از
رونق و اهمیت زیادی برخوردار بودا است (ملازادا ،3113 ،ص.)43 .
 .4مبانی نظری تحقيق
 .1 .4ایمنی شهری

از نظر برنامهریزی شهری ،ایمنی شهری میتواند شامل کلیة تمهیدات و اقداماتی باشتد کته
در قالب برنامههای کوتاامدت ،میانمدت و بلندمدت باعث حف جان و متال ستاکنان شتهرها
شود.
اینگونه برنامهها میتواند بهصورت برنامهریزی کاربری اراضی شهری ،منطقهبندی شتهری،
مقاومسازی و بهسازی لرزاای بافتهای فرسودا و  ...را با اهداف ایمنتی شتهری شتامل شتود
(زنگیآبادی ،3131 ،ص.)10 .
 .3 .4آسيبپذیری شهری

آسیبپذیری شهری در مقابل حوادث طبیعی مانند زمینلرزا ،تتابعی از رفتارهتای انستانی
میباشد که نشانگر درجة تمثیرپذیری یا قابلیتت ایستتادگی واحتدهای اقتصتادی ،اجتمتاعی و
داراییهای فیزی ی شهری در مقابل خطر طبیعی میباشد (راشد و وی تز ،1221 ،3ص.)401 .
بهعبارتدیگر ،میزان خسارت و صتدمات ناشتی از عوامتل و پدیتداهای بتالقوا و یتا بالفعتل
خسارتزا نسبت به نیروی انسانی ،تجهیتزات و تمسیستات بتا شتدت صتفر تتا صددرصتد را
آسیبپذیری گویند (اس ندری ،3132 ،ص.)34 .

1. Rashed & Weeks
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 .2 .4عوامل مؤثر بر آسيبپذیری شهری

عوامل مؤثر بر آسیبپذیری شهری عبارتند از .3 :آسیبپذیری ناشی از عوامتل و عتوارض
طبیعی(زمینساخت) :گسل فعال ،آتشفشان ،بهمن ،سونامی ،طوفان و...؛
 .1آسیبپذیری ناشتی از عوامتل انسانستاخت (شهرستازی) :افتزایش تتراکم در منتاطق
آسیبپذیر :تراکم جمعیت به دنبال خود تراکم ساختمانی بالا و کمبود فضتاهای بتاز در زمتان
ازدحام ،میتل شدن شرایط امداد رسانی و ...را در پی خواهد داشت (مل تی ،3133 ،ص.)322 .

نقصان در شب ة ارتباطی :شب ههای ارتباطی یک شهر را میتتوان از مهمتترین ویژگیهتای آن
دانست که بازتا

کالبدی مفهوم نیاز به دسترسی میباشند (زبردستت ،3130 ،ص .)3 .همچنتین

پس از وقوع بحران حف دسترسی و جریان آمد و شد در معابر شهری باعث نجتات و تتداوم
حیات انسانی میگردد .توسعه در مناطق نامناسب و در معرض خطر :در مناطق شهری به دلیل
ضتتعف برنامتتهریزی ،طراحتتی نامناستتب ستتاختمانها ،بیدقتتتی در اجتترای صتتحیح پروژاهتتا،
بیتوجهی به تعمیر و نگهداری و اس ان در اراضی در معرض خطر بهصتورت عوامتل مهمتی
در بروز حوادث درآمداانتد (رضتوانیان ،3133 ،ص .)11 .همجتواری و ساختوستاز در جتوار
کاربریهای حساس و حیاتی شهر در یک منطقه و محتدودۀ بهخصتوص در شتهرها .بافتت و
ش ل نامناسب شهر :لازمة شناخت بافت شهری بهعنوان یک سیستم ،شناسایی سازمان فضتایی
شهر مورد مطالعه و این ه کدام سازمان این مجموعه را ش ل دادا است ،میباشد .واکتنش هتر
نوع بافت شهری در هنگام وقوع سانحه درجات متفاوتی را از نقطهنظر آستیبپذیری داشتته و
سپس در مراحل بعد از وقوع بحران در قابلیتهای گریتز و پنتااگیتری ستاکنین ،در ام انتات
کمکرسانی ،در چگونگی پاکسازی و بازسازی و حتی اس ان موقتت ،دخالتت مستتقیم دارد
(مل ی ،3133 ،ص.)322 .
 .4 .4نقش برنامهریزی شهری در کاهش آسيبپذیری شهرها

آسیبها و صدمات بحرانهای طبیعی به شهرها بهطور مستقیم و غیرمستتقیم بته وضتعیت
نامطلو

برنامهریزی و طراحی شهری آنها مربوط میشود .برنامهریزی در هریتک از مراحتل

مدیریت بحران از جایگاا ویژا برخوردار است .چنان ه از تعریف برنامهریزی شهری برمیآید،
این علم میتواند در حیطههای متفاوت از آمادگی تا پاسخ ،بازسازی و کتاهش اثترات بتهکتار
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آید .در میان تمام سطوح برنامهریزی کالبدی ،سطح میانی ،یعنی شهرسازی کارآمدترین ستطح
برای کاهش آسیبپذیری شهر در برابر بلایای طبیعی میباشند (محمدی سوادکوهی ،3132 ،ص.
.)34
 .5یافته های تحقيق
 .1 .5پراکنش بافتهای فرسوده

در محدودۀ مورد مطالعه بافتهای فرسودۀ بسیار زیادی بین بافتهای تارییی و بافتهای
نوسازی شدا به چشم میخورد .بر اساس شاخصهای تعیینشدا از سوی سازمان نوستازی و
بهسازی حد فاصل بین خیابانهای عبدالرزاق ،هاتف ،حاف  ،میدان امام ،سپاا و خیابان مستجد
ح یم بیش از شصت درصد بافتها فرسودا و نیازمند بازسازی و بهستازی اساستی میباشتد.
در جنو

میدان امام (فضاهای پیرامون مستجد امتام) ،نیتز بتیش از  32درصتد بافتت ،بافتت

فرسودۀ تارییی بهشمار میآید .این بافتهتا در نقشتة ( ،)1بتا رنتز زرد ،معترف میتاطرات
محیطی جدیتر در این محدوداها میباشد .بازسازی غیراصولی ،ناهمگن و نسنجیدا در طتول
نیم قرن گذشته در شهر اصفهان ،بهویژا در بیش مرکزی وضعیت را از آنچه هست پیچیتداتر
نمودا و برنامهریزی جامع در این محدودا را با چالشهای جدی مواجه میسازد.
 .3 .5پراکنش بافتهای پيرامون بازار بر اساس قدمت

در بررسی شاخص "عمر سازاهای" شهری بهویژا سازاهای مست ونی و تجتاری ،از نظتر
قدمت ،میتوان به شاخص عمر بنا بهعنوان ی ی از شاخصهای مؤثر در برنامهریزی متدیریت
بحران نگاا کرد.

شکل  -3قدمت ابنيه در بازار اصفهان
ممخذ :نگارندگان3131 ،
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شکل -2پراکنش فضایی بافت فرسوده

شکل  -4قدمت ابنيه

ممخذ :نگارندگان3131 ،

ممخذ :نگارندگان3131 ،

براساس نقشة شمارۀ ( ،)0نیمة شمالی محدودا بسیار قدیمیتر بتودا و شتمال خیابانهتای
حتتاف و ستتپاا تتتا خیابتتان عبتتدالرزاق ،از قتتدمت بستتیار بیشتتتری برختتوردار میباشتتند .تنهتتا
کاربریهای تجاری اطراف میدان امام علی(ع) ،با احیاء این میدان نوسازی شدا است .در نیمتة
جنوبی ،درمجموع ،فرسودگی کمتری به چشم میخورد و ل ههای با عمر زیر  32ستال تقریبتاً
نیمی از محدودۀ جنو

خیابان حاف و سپاا تا خیابان فرشادی را به خود اختصاص میدهتد؛

بهگونهای که در شمال خیابان فرشادی ،محدودۀ بیشتری مورد بازسازی و نوستازی قرارگرفتته
است.
 .2 .5پراکنش بافتهای پيرامون بازار بر اساس کيفيت

بر اساس نقشة ( )1و اطلاعات نمایش دادا شدا ،بیشترین حجم فضای نوستاز مربتوط بته
کاربریهای تجاری و در برخی موارد مس ونی و بیشتر متمرکز در نیمة جنوبی محدودا است.
در حال حاضر ،بیش از  34درضد واحدهای مس ونی و تجاری قدیمی با عملیتات مرمتتی بته
چرخة استفادا برگشته و مورد استفادا قرار میگیرند .کاربریهای میروبه و متروکه بیشتتر بته
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وسیلة مهاجرین افغانی و کارگران روستایی مورد تصرف و بهرابرداری قرارگرفتهاند .ایتن امتر
(اس ان مهاجرین در داخل بافت) ،ی ی از چالشهتای اساستی در حفت  ،نگهتداری و احیتاء
بافتهای قدیمی پیرامون بازار است .در این محدودا از بافتهتای فرستودا ،مستاکنی وجتود
دارد که در هر مترمربع آن یک کارگر مهاجر زندگی میکند و تراکم بسیار غیراصولی را بر این
بافتهای فرسودا تحمیل مینماید .این مساکن ،از نظر ایمنی فاقد هرگونه امنیت فیزی ی بتودا
و خطر به طور جدی در کمین ساکنان فقیر این واحدهاست.

شکل  -5کيفيت ابنيه
ممخذ :نگارندگان3131 ،
تراکم

شکل  -6کيفيت ابنيه

شکل  -7تراکم جمعيت

ممخذ :نگارندگان3131 ،

ممخذ :نگارندگان3131 ،
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 .4 .5پراکنش بافتهای بازار و پيرامون آن بر اساس تراکم جمعيت

در مجموع ،محدودۀ مورد مطالعه در مقایسه با بسیاری از مناطق شهری به دلایل عدیتدا از
تراکم بالایی برخوردار نیستت .هرچنتد بته صتورت ل تهای تراکمتی غیرمعمتول از مهتاجران
روستایی و ساکنان افغانی در برخی مساکن فرسودا به چشم میخورد ،در کل ،این محدودا از
شهر به لحاظ وجود کاربریهای تجاری از تراکم چندانی برخوردار نیست .بته طتوری کته در
فضاهای پیرامون بازار (شمال و شمال غر

میدان امتام) ،کمتتر از  42نفتر در ه تتار زنتدگی

میکنند .در بلوکهای شمال و شمال شرق این محدودا بتهویژا در غتر

خیابتان هتاتف (در

نیمة شمالی محدودۀ مورد مطالعه) ،از تراکمتی بتین  42-322نفتر برختوردار استت .در نیمتة
جنوبی محدودا و بهویژا در جنو
جنو

شترقی میتدان امتام تتا خیابانهتای نشتاط و فرشتادی در

محدودا ،تراکم افزایش یافته و به  322-342نفتر در ه تتار میرستد .بیشتترین تتراکم

مربوط به گوشة جنو شرق ،نزدیک تقاطع نشاط  -فرشادی و هشتبهشت است .روند کلتی
پراکنش م انی جمعیت از شمال به جنو

و از غر

به شرق ،افزایشی است.

 .5 .5پراکنش بافتهای پيرامون بازار بر اساس تراکم ساختمانی

الگوی کلی پراکنش نقشة تراکم ساختمانی ،نشان از تضاد شدید بلوکهتای پیرامتون بتازار
دارد .بهنحویکه در فضاهای به هم متصل ،تراکم در بعضی از محدوداها بین  34تا  42درصتد
و در بعضی از بلوکها گاهاً از  342تا  142درصتد و حتتی تتا  012درصتد افتزایش را نشتان
می دهد .قلة این تراکم مربوط به فاصلة نزدی ی در گوشة شمال شرقی میدان و کمترین تتراکم
ساختمانی مربوطه به محدودۀ"اچ" ش ل( ،)Hدر نیمة شمالی میدان امام میباشد .رونتد کلتی
محدوداهای پرتراکم عمدتاً در نیمة شتمالی ،بهصتورت چندهستتهای و بهصتورت خطتی در
جنو

میدان امام میباشد .بیشترین تراکم در محدودۀ مورد مطالعه ،بین  322تا 342درصتد در

نیمة شرقی محدودۀ مورد مطالعه است .در مجموع ،روند کلی در محدودا از غر
کاهشی است.

بته شترق،
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شکل  – 8درصد تراکم ساختمانی
ممخذ :نگارندگان3131 ،

 .6 .5پراکنش بافتهای پيرامون بازار بر اساس تعداد طبقات

در تحلیل الگوی پراکنش ساختمانها ،بیشترین تعداد طبقات مربوط به یک طبقه بتودا کته
عمدتاً در یک چهارم گوشة جنو

شترقی محتدودا تمرکتز پیتدا کتردا و بهصتورت پراکنتدا

ساختمانهای محدودی نیز دو و بعضاً سته طبقته مشتاهدا میشتود .ستاختمان پتنج طبقته در
محدودۀ مورد مطالعه وجود ندارد و تنها عمارت عالیقاپو واقع در میدان امام شش طبقه است.

شکل  -9درصد ابنيه براساس تعداد طبقات
ممخذ :نگارندگان3131 ،
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شکل  -10تراکم ساختمانی

شکل –11طبقات ساختمانی

ممخذ :نگارندگان3131 ،

ممخذ :نگارندگان3131 ،

بر اساس اطلاعات نقشه ،بیشترین واحدهای متروکه (عمدتاً یک طبقه) ،در حریم دو طرف
بازار در نیمة شمالی محدودۀ مورد مطالعه متمرکز شدا و ساختمانهای چهارطبقه و بیشتر بته-
دلیل واقع شدن در محدودۀ بازار و میدان امام (حریم میراث فرهنگی) ،تنهتا در سته محتدودۀ
زیر دیدا میشود .3 :ساختمان تارییی کاخ عالیقتاپو ( 1طبقته)؛  .1محتتدودۀ ستاختمانهای
نوستازی شدۀ ادارۀ دارایتی(که خلاف ضتوابط ستاخته شدااند و نوستاز هستند)؛  .1بیشی از
محدودۀ حوزۀ علمیه واقع در جنو

خیابان حاف (شرق میدان امام).

 .7 .5پراکنش بافتهای پيرامون بازار بر اساس ریزدانگی

ابعتاد زمینها و عرصة مال یت زمین در بافتهتای فرستودا ی تی از شتاخصهای متورد
مطالعة این پژوهش به شمار میآید .ی ی از مش لات اساسی بافتهای فرسودا ،ابعاد کوچتک
اراضی و مال یت مشاع آنهاست که در طول زمان به قطعات کوچکتری نیتز تبتدیل شتدا و
مش لات مربوط به حف  ،نگهتداری و بازستازی ایتن قطعتات را مضتاعف نمتودا استت .در
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بررسیهای میدانی بهعملآمدا ،بعضی از واحدهای مس ونی  312متری بهویژا در نیمة شمالی
محدودا بیش از  42نفر ،مالک داشته و بهصورت مشاع بین چندنستل سترگردان مانتدا و بته-
همین دلیل ام ان خرید و فروش نداشته و بازسازی نیز نشدا و تبدیل بته میروبته و زاغتهای
برای مهاجرین شدااند.

شکل -13پراکنش فضایی اندازة اراضی و املاک
ممخذ :نگارندگان3131 ،

بعضی از این واحدهای مس ونی نیمی از مال ینشان به شتهرهای دیگتر و حتتی ختارج از
کشور مهاجرت کردا یا مجهولالهویه میباشند.
امر مال یت مشاع ،امروزا بهعنوان ی ی از بزرگترین چالشها و مش لات فراراا بازستازی
و احیاء بافتهای فرسودا به شمار میآید و همین امر ،ام ان تجمیع قطعات را نیز سلب کردا
و مش لات را دوچندان میسازد.
درحالیکه ،در بسیاری از کشورهایی که با ایتن مشت ل روبترو نیستتند ،توستعة میتانافتزا
بهعنوان ی ی از راه ارهای اصلی باززنداسازی و افزایش کیفیت زنتدگی در بافتهتای مرکتز
شهرهای قدیمی است .مطابق نقشة ( ،)31هستة مرکزی شمال میدان امتام (نیمتة شتمالغربتی
محدودۀ مورد مطالعه) ،بافت نسبتاً درشتدانهای داشته و نیمة شرقی و جنوبی محدودا کته بتا
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رنز زرد مشیص شدا است ،بافت متوسطی داشته و بیشتترین ریزدانگتی مربتوط بته بیتش
مرکزی بازار واقع در شمال میدان امام است.
 .8 .5تحليل ترکيبی و تلفيقی عوامل آسيبپذیری محدودة بازار

این نقشه ،از تلفیق نقشههای ششگانة قبلتی ،پتس از عملیتتات وزندهتی و هتمپوشتانی
فتازی بهدستآمدا است .در تفسیتر بصتری آن میتوان گفت :آسیبپتذیرترین محتدوداهتای
بازار ،به محدوداهای شمالغتر

میتدان نقتشجهتان ،حتد فاصتل خیابتان هتاتف ،حتاف و

عبدالرزاق و محور بازار بزرگ اصفهان محدود شدا که عمدتاً در انتهتای کوچته مشتیرییچال
متمرکز گردیدا است .در جنو شرق میدان و دو طرف بازارچه حسنآباد نیز کمابیش آسیب-
پذیری بالایی مشاهدا میگردد.

شکل -12تحليل آسيبپذیری محدودة مورد مطالعه
ممخذ :نگارندگان3131 ،
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میتدان کته عمتدتاً بافتتهتای

تجاری ،اداری با ارزش تارییی را شامل میشوند ،ستایر پهنتههتای محتور وضتعیت مطلتوبی
نداشته و آسیبپذیری بالایی دارند.
 .6نتيجهگيری و پيشنهادها

بافتهای تارییی کلتانشتهرهای ایتران همچتون اصتفهان بته لحتاظ تمرکتز جاذبتههتای
گردشگری از یکسو و خدمات شتهری از ستوی دیگتر و قرارگترفتن در مرکتز متؤثر شتب ة
ارتباطی شهر اصفهان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بودا و بهعنوان قلب شهر جایگاا مهم-
ترین عنصر شهری (بازار سنتی) نقش ایفا میکند .هرگونه مطالعهای در این خصوص میتوانتد
به توسعة پایدار شهری و روانسازی زیست انسانی در این محدودا کمک نماید.
نتایج پژوهش نشان متیدهتد در محتدودۀ موردمطالعته ،بافتهتای فرستودۀ زیتادی بتین
بافتهای تارییی و بافتهای نوسازیشدا به چشتم میختورد .بیشهتایی از بتازار بتزرگ،
محدودۀ اطراف مسجد جامع و بازارچة حسنآباد جزء بافت فرسودا محسو

میشوند که بتا

توجه به سرپوشیدا بودن آنها ،اهمیت توجته بته ایتن قستمتها دوچنتدان میشتود .مستئلة
فرسودگی زیاد بافت بازار و پیرامون آن بهویتژا بناهتای تتارییی ،برنامتهریتزی شتهری را بتا
چالشی جدی مواجه میسازد و باید تدابیری اصولی برای حتل ایتن بحتران اندیشتید .از نظتر
قدمت ابنیه ،بیشتر ساختمانهای موجود در محور بازار سنتی و در محتدودۀ اطتراف آن دارای
قدمت بیش از  12سال میباشد؛ لذا این خود عتاملی در افتزایش آستیبپذیری کالبتدی بتازار
محسو

میشود .از نظر تراکم ساختمانی ،در این محتدودا از شتهر تتراکم ستاختمانی نستبتاً

پایین است .محدودۀ مورد مطالعه در مقایسه با بستیاری از منتاطق شتهری از تتراکم جمعیتتی
بالایی برخوردار نیست .در ایام نوروز و اواخر تابستان با توجه به مراجعة خریتداران بته بتازار
تراکم جمعیتتی بستیار بالتا استت .مقولتاتی همچتون متدیریت تیلیتة اضتطراری جمعیتت و
امدادرسانی در حوادثی همچون آتشسوزی از اهمیت ویژاای در این زمانها برخوردار استت.
از نظر طبقات ساختمانی ،بیش از  14درصد از کل کاربریهای محدودا یتک طبقته میباشتند.
بنابراین این شاخص تهدید جدی محسو

نمیشود.
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میتدان نقتشجهتان

حدفاصل خیابان هاتف ،حاف و عبدالرزاق و محور بتازار بتزرگ اصتفهان محتدود شتدا کته
عمدتاً در انتهای کوچة مشیرییچال متمرکز گردیدا است .در جنتو شترق میتدان امتام و دو
طرف بازارچة حسنآباد نیز کمابیش آسیبپذیری بالایی مشتاهدا متیگتردد .جتز بیتشهتای
محدودی از شمال و غر

میدان نقشجهان که عمدتاً بافتتهتای تجتاری – اداری بتا ارزش

تارییی را شامل میشوند ،سایر پهنتههتای محتور از وضتعیت مطلتوبی برختوردار نیستتند و
آسیبپذیری نسبتاً بالایی دارند.
در تحلیل فرضیة پژوهش ،نتیجه نهایی بهدست آمدا عبارت است از این ه بافتت بتازار در
مواقع بروز بحران آسیبپذیری بالایی دارد و مهمترین عامل تشدیدکنندۀ آسیبپتذیری بتازار،
کیفیت ،قدمت ابنیه و شب ة دسترسی ناکارآمد است .بنابراین فرضیه پژوهش تمیید میشود.
اهم پیشنهادهای مستیرج از این پژوهش عبارتند از:
 احیاء و بازسازی ساختمانهای میروبه و متروکه بازار و اطراف آن؛
 مرمت و باززندا سازی بناهای تارییی و مذهبی موجود در بازار؛
 افزایش مقاومت سازاای مغازاها و سایر بناهای موجود در بازار؛
 ایجاد فضاهای باز و سبز در محدودۀ بازار؛
 ایجاد پارکینز در خیابانهای اصلی نزدیک بته بتازار جهتت جلتوگیری از پتارک
کردن خودروها در حاشیة خیابان؛
 جلوگیری از تردد وسایل نقلیة موتوری در بازارهای سرپوشیدا؛
 ایجاد و توسعة شب ههای پیاداراهی و دوچرخهسواری در فضاهای پیرامون بازار؛
 استفادا از سراها ،کاروانسراها و مراکز مذهبی بهعنوان کاربریهای مفید در زمتان
بحران؛
 طراحی و ایمنسازی مبلمان بازار متناسب با شرایط بحران؛
 تبدیل فضاهای فرسودا به فضاهای باز شهری در محوطههتای پیرامتون بتازار بته-
منظور استفادا از این فضاها در مواقع بحران.
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توجه به راه ارهای فوق میتواند زمینه را برای توسعة پایتدار ست ونت و گردشتگری در
بافتهای تارییی فراهم نمودا و ضمانت ابقای حیات در این بافتها را فراهم نماید.
کتابنامه
 .3ابویی ،ر ،.و دانایینیا ،ا .)3132( .نقش مشارکت مردمتی در کتاهش خستارات ناشتی از زلزلته در
بافتهای تارییی .نشریة مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافتتهتای تتارییی فرهنگتی)،1 ،
.41-11
 .1اس ندری ،ح .)3132( .دانستتنیهای پدافنتد غیرعامتل .ستازمان پدافنتد غیرعامتل کشتور (چتا
چهارم) .تهران :انتشارات بوستان حمید.
 .1آقا طاهر ،ر ،.دلاور ،م .ر ،.و کمالیان .ن .)3134( .وزندهی فاکتورهای مؤثر در آسیبپذیری لرزاای
شهر تهران .نشریة دانش دۀ فنی دانشگاا تهران.3211-3200 ،)3(02 ،
 .0پورجعفر ،م ،.و پورجعفر ،ع .)3132( .نقش سرمایة اجتماعی در وضعیت اقتصادی بازارهای ستنتی
در ایران .مدیریت شهری.121-113 ،3 ،
 .4ثبوتی ،هت ،.و علوی،

 .)3134( .الزامات اولیة کاهش آسیبپذیری زلزله و خطر آتش ستوزی در

بازارهای تارییی ،مطالعة موردی :بازار تارییی زنجان .سومین کنفترانس ملتی متدیریت بحتران و
 HSEدر شریان های حیاتی ،صنایع و مدیریت شهری ،اردیبهشت  ،3134تهران.
 .1حبیبی ،ک ،.پوراحمد ،ا ،.شت ینی ،ا ،.عستگری ،ع ،.و نظتری عتدلی ،س .)3131( .تعیتین عوامتل
سازاای /ساختمانی مؤثر در آسیبپذیری بافت کهن شهری زنجان بتا استتفادا از Fuzzy Logic
 . & GISنشریة هنرهای زیبا.11-11 ،11 ،

 .1دانایی نیا ،ا .)3131( .ارتقاء ایمنی گذرها و کانونهای دسترسیِ بافتهای تارییی در برابر زلزله با
روی رد مشارکت مردمی مطالعهی موردی  :محلة سلطان امیر احمد کاشتان (رستالة دکتتری رشتتة
مرمت و احیاء بناها و بافتهای تارییی) .دانشگاا هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .3رضوانیان ،م .ت .)3133( .برنامهریزی کاربری اراضی شهری (چا

اول) .تهران :انتشارات منشی.

 .3زبردست ،ا ،.و محمدی .ع .)3130( .م انیابی مراکز امدادرسانی در شرایط وقوع زلزله بتا استتفادا
از  GISو روش ارزیابی چندمعیاری .AHPنشریة هنرهای زیبا.4-31 ،13 ،

 .32زنگیآبادی ،ع ،.تبریزی ،ن .)3134( .زلزلة تهران و ارزیابی فضتایی آستیبپذیری منتاطق شتهری.
پژوهشهای جغرافیایی.334-312 ،)41( 13 ،
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 .33زنگیآبتتادی ،ع ،.محمتتدی ،ج ،.صتتفایی ،ا ،.و قائتتدرحمتی ،ص .)3131( .تحلیتتل شتتاخصهای

آسیبپذیری مساکن شهری در برابر زلزله (نمونة موردی :مساکن شهر اصفهان) .فصلنامة جغرافیتا
و توسعه.13-13 ،)1(31 ،
 .31شفقی ،س .)3132( .تحلیل فضایی -کالبدی بازار اصفهان .تحقیقات جغرافیایی.11-42 ،)31(12 ،

 .31صنیعی ،ر .)3131( .تحلیل فضایی آسیبپذیری و مدیریت بحران زلزله در بیتش مرکتزی تهتران
(مناطق  33و  )31با استفادا از ( GISپایاننامة منتشرنشدۀ کارشناسیارشد جغرافیتا و برنامتهریزی
شهری) .دانشگاا اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .30عزیزپور ،م ،.زنگیآبتادی ،ع ،.و استماعیلیان .ز .)3132( .اولویتبنتدی عوامتل متؤثر در متدیریت
بحران شهری در برابر بلایای طبیعی (مطالعة موردی :سازمانهای مرتبط با بحتران شتهر اصتفهان)،
مجلة جغرافیا و برنامهریزی محیطی.321-310 ،)1(11 ،

 .34قائدرحمتی ،ص .)3131( .تحلیل فضایی آسیبپذیری مساکن شهری در برابر زلزله (نمونة موردی:
شهر اصفهان) (رسالة دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری) .دانشگاا اصفهان ،اصفهان ،ایران.

 .31محمتتدی ستتوادکوهی ،خ .)3132( .بررستتی وضتتعیت واحتتدهای مست ونی شهرستتازی بتتهمنظور
برنامهریزی و مدیریت بحران (پایاننامة منتشرنشدۀ کارشناسیارشتد رشتتة جغرافیتا و برنامتهریزی
شهری) .دانشگاا اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .31میتاریان ،ع .)3131( .آسیبپذیری کالبدی بناهای باارزش تارییی .نشتریة شتهرداریهتا،)31(3 ،
.33-323

 .33ملازادا ،ک ،.و محمدی ،م .)3113( .بناهای عامالمنفعه ،دایراالمعارف بناهای تارییی ایران در دورۀ
اسلامی (چا

اول) .تهران :پژوهشگاا فرهنز و هنر اسلامی ،مؤسسة انتشارات سورا.

 .33مل ی ،ک ،.برند کام ،ف .)3133( .دفاع و امنیت شهری از منظر پدافند غیرعامل و خلتق فضتاهای
دفاعپذیر بر پایة شهر امن (از گذشته تا به امروز) .فصلنامة سپهر.33-321 ،)33(13 ،
 .12منزوی ،م ،.سلیمانی ،م ،.تولایی ،س ،.و چاووشتی ،ا .)3133( .آستیبپتذیری بافتتهتای فرستودۀ
بیش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله (مطالعة موردی :منطقة  .)31پژوهشهای جغرافیای انسانی،
.3-33 ،11

 .13میرزایی ،س .)3131( .مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در محور فرهنگی -تارییی بازار (مطالعتة
موردی :بازار شهر اصفهان) (پایاننامة منتشرنشدۀ کارشناستیارشتد رشتتة جغرافیتا و برنامتهریزی
شهری) .دانشگاا اصفهان ،اصفهان ،ایران.

11

.. تحلیلی بر آسیبپذیری بافتهای تارییی – فرهنگی

سال نوزدهم

22. Assari, A., Mahesh, T. M., & Assari, E. (2012). Conservation of historic urban
core in traditional Islamic culture: Case study of Isfahan city. Indian Journal of
Science and Technology, 5(1), 1970-1976.
23. Fallahi, R., & Solmaz A. (2012). Historical Bazzar recovery after 2003 Bam
earthquake. International Journal of Disaster Recovery and Busoness
Continuity, 3, 13-20.
24. Ghafory – Ashtiany, M. (1999). Rescue operation and reconstructions in Iran.
Disaster Prevention and Management, 8(1), 5-20.
25. Gul, Y., & Arun, G. (2010). Istanbul grand bazaar evacuation system
vulnerability assessment. Advanced Materials Research, 133-134, 611-616.
26. Hosseininezhad, Zh., & Modiri E. (2014). Human vulnerabilities assessment
and recognition of its reduction methods against earthquake in crowded places
by using fuzzy logic method (Case study: the old bazaar of Tabriz - Iran),
International Geoinformatics Research and Development Journal, 5(1), 1-15.
27. Masoudi Nejad, R. (2005). social bazaar and commercial bazaar: comparative
study of spatial role of iranian bazaar in the historical cities in different socioeconomical context. 5th International Space Syntax Symposium, University
College, London.
28. Mehdipour, A., & Rashidi Nia, H. (2013). Persian bazaar and its impact on
evolution of historic urban cores- the case of Isfahan, A Multidisciplinary
Journal of Global Macro Trends, 2(5), 12-17.
29. Mojtahedzadeh, M. (2012). Geometry at work: Re-reading the Persian bazaar.
International Conference on Architecture & Urban Design, Tirana.
30. Pourjafar, M. R., Samani, Gh., Pourjafar, A., & Hoorshenas, R. (2012). Archicultural Parallel of Persian and Turkish bazaar along the Silk Road case studies:
Rey، Tabriz and Istanbul bazaar. 2nd International Conference, Mukogawa
Women’s Univ., Nishinomiya, Japan.
31. Rashed, K., & weeks, J. (2003). Assessing vulnerability to earthquake hazards
through spatial multicriteria analysis of urban areas, International Journal of
Geographic Information Science, 17(6),
32. Torkyan Velashania, Sh., Madania, I., Karimi Azerib. A. R., & Hosseini, S. B.
(2015). Effect of physical factors on the sense of security of the people in
Isfahan's traditional bazaar. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 201,
165–174.

