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 چکيده

فرهنگتی بتازار  –تتارییی بافتت  پذیریآسیب ارزیابی از این پژوهش، اصلیهدف 

روش پتژوهش،  .باشتدمیمواقع بروز بحران  درپیرامون آن  محدودۀ اصفهان و شهر

در جنتو   آبادحستناز بازارچة  قلمرو پژوهش تحلیلی و پیمایشی است.-توصیفی

در شمال غربی ایتن محتدودا از شتهر  ن امام تا بازار مجاور مسجد جامعشرق میدا

عنتوان محتور شهری اصتفهان بته ریزیبرنامهدر ادبیات محدودا  ایناصفهان است. 

های موجود با برداشت میتدانی واحتد بته واحتد دادا .شودمیفرهنگی شهر شناخته 

گردآوری  ای و اسنادیمنابع کتابیانهو نیز  تارییی تجاری و تمام عناصرهای حجرا

و استتفادا از  های مبنای شهرداری اصفهانبر روی نقشه هادادااجرای سپس با  .دش

 و طبقتات تعتداد ساختمانی، تراکم جمعیت، تراکم قدمت، فرسودگی،شاخص  شش

پذیری محدودۀ موردمطالعه، وضعیت محدودا بافت در تعیین میزان آسیب ریزدانگی
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 Spatialو با استتفادا از الحاقیته  Arc GISپذیری در محیط نظر میزان آسیب از

Analyst از درصتد 12 قتدمت حتدود ق نشتان دادهتای تحقیتیافته .شد، مشیص 

 بیش به اصفهان بازار مورد در قدمت این. است سال 12 از بیش بازار پیرامون بناهای

بتازار  بافتت. استت نامناستب نیتز عرصته این کالبدی کیفیت. رسدمی سال  122 از

 در دسترستی دهتد. شتب ةپذیری را افتزایش متی، آسیبویژگیو این  است یزدانهر

 از بتیش تتراکم و معابر عرض بودنکم دلیلبه و را ندارد لازم کارآیی بازار محدودۀ

 افتزایشبه شدت  بازار پذیریآسیب بحران، مواقع در کالا،و  نقلیهوسایل ،انسان حد

 سازد. موارد فوق در صورت بروز بحرانمی مواجه جدی مش ل با را امداد و یابدمی

 پذیریآسیب نقشة و پژوهش هاییافته براساس .زندمی دامن نیز امنیتی معضلات به

-آستیب بحترانبتروز  مواقع درو محدودۀ اطراف آن  بازار بافت مشیص شد، بازار

 قدمت و کیفیت بازار، پذیریآسیب تشدیدکنندۀ عامل رینتمهم و دارد بالایی پذیری

 . است ناکارآمد دسترسی شب ة و ابنیه

فرهنگتی،  –هتای تتارییی بافت، زارهتای ستنتیباپذیری، آسیباصفهان،  :هاکليدواژه

 مدیریت بحران.

 مقدمه. 1

های تارییی از نگاا فرهنگی، هنری و تتارییی مطلتق فراتتر رفتته و امروزا موضوع بافت

نظر از عامتل زمتان . صرفشدا است مطرح مثابة یک جریان زندگی مداوماهمیت تداوم آن به

 در هتایی کته بافتت تتاریییترین چالشی ی از مهمترین عامل فرسایش طبیعی، عنوان مهمبه

-دانتایی و ابتویی) استت آنناشتی از  ویرانگر پیامدهای و زلزله بحران است، روبرو آن با ایران

 در شتهر هتایبیتش دیگر با قیاس در تارییی بافت تمایز وجوا از برخی. (40 ، ص.3132نیا،

 قابلیتت جدیتد بافتت زلزلته، وقوع ورتدرص .3: برشمرد چنین توانمی را بحران بروز مواقع

 رد و تنیست جابجایی قابل یفرهنگ و تارییی مقتضیات بنابر تارییی بافت اما دارد، جابجایی

 را ختود اصتالت و گرفته قرار الشعاعتحت آن م انی هایارزش امری، چنین به اجبار صورت

 ایتن. استت خاصتی دابیرتت اتیاذ نیازمند تارییی بافت به رسانیخدمات .1 .دهدمی دست از

 در زنتدگی بته بازگشتت جریان .1 .گیردمی بر در را منابع مدیریت تا اریابز فناوری از تدابیر
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 از هتایارزش فرهنگتی دبازتولی و مردم اجتماعی روحیة تقویت از است عبارت تارییی بافت

 و ستاکنین بودن هغریب دلیل به پایداری هایجریان چنین اصلاح جدید بافت در اام رفته، دست

 بافتت در هتاچالش حجم و تیریب مقیاس .0 .شودمی فراموش گاهی هایی،قرابت چنین قلت

 بافتت در زلزلته هتر وقتوع از پتس مثتال، طتوربه. نیست مقایسه قابل جدید بافت و تارییی

 ،استت شتتیخ ایتران مرکزی هایپهنه در ویژابه هاساختمان بیشتر سازۀ آن ه دلیل به تارییی،

 ستاعات در نجتات و امتداد بودن حیاتی علیرغم و ندارد وجود هاساعت تا دید وضوح ام ان

   (.40: همان) شودمی روبرو خاصی مش لات با ادرسانیامد عملاً بحران، اولیة

 را شتهر اصلی محور و هسته که است لاینفک جزئی  بازار ،ایران تارییی شناسیرییت در

 ، ص.3132، شتفقی) استت نمودامی هدایت را شهر گسترش و دیبناستیوان و دادامی تش یل

 فضتایی و اجتمتاعی هایسیستم ترینمهم از ی ی عنوانبه ایران شهری مطالعات در بازار  (.11

 بتازار .(331، ص. 1224، )مستعودی نتژاد دشومی گرفته درنظر اسلامی، و ایرانی شهرهای در

-بته استلام جهان حتی و ایران شهرهای بازارهای ینترجالب و ترینبزرگ از ی ی نیز اصفهان

 تقستیمات در حومته و اصتفهان شتهر این ته بته باتوجه (.11 ، ص.3132، شفقی) رودمی شمار

 وقتوع احتمتال همتوارا و قرارگرفتته ستیرجان - سنندج زون درساختی ایران زمین ساختاری

 گرفتننظردر و شهر این بودنخیزهزلزل وجود با که پذیرفت باید دارد، وجود زون نای در زلزله

 قبیتل از هتاویژگتی ستایر نیتز و رگانیکاُ و کهن هایافتب در خصوصبه هاساختمان کیفیت

 یا و سوزیآتش ،بزرگ زلزلة یک وقوع کالبدی، هاینابسامانی و هاساختمان و دسترسی شب ة

 ، ص.3132، استماعیلیان وادی آب، زنگیعزیزپور) بود خواهد بار مصیبت بسیار طبیعی بلایای سایر

323.)   

 هتایثتروت و ملتی هتایارزش حفت  برای ،ایران شهرهای تارییی بازارهای سازیمقاوم

 تتممین و زلزلته ویتژابه طبیعی بلایای مقابل در هاآن ایمنی ضریب افزایش و تارییی-فرهنگی

. شتودمتی محستو  ایران امروز شهری ریزیبرنامه و شهرسازی ضروریات از اجتماعی امنیت

 مطالعات آن هبی میهست یییتار یبناها یبازساز و مرمت شاهد ،موارداز  یاریبس در متمسفانه

 حتل ختروج ازل ن با درنظرگترفتن ایتن امتر کته تنهتا راا د،باش گرفته صورت شناسیآسیب

 پدافند جانبة آن و شناخت مش لات موجود و، بررسی همهمعضلات بازارهای سنتی بسیاری از
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ارزشتمند نیتز قلمتداد « فرصتتی»ه را ئلتوان این مستغیرعامل پیش از هرگونه بحران است، می

در جهت اساسی  تواند تحولیهای صحیح شهری میصورت اعمال سیاستفرصتی که در، کرد

از وقتایعی  پیشتگیری .(3، ص.3131، )میرزایتی همتراا داشتته باشتدپایدار شهری بته توسعة

لتذا ؛ استت ترجدیدلیل ارزش تارییی آن بسیار  ر بازار اصفهان بههمچون پلاس وی تهران د

اصفهان پرداختته  بازار پذیریآسیبمطالعة وضعیت  این پژوهش به دلیل اهمیت موضوع، دربه

 شدا است.

در مواقتع بتروز بازار سنتی اصفهان و محدودۀ اطتراف آن  عبارت است از:فرضیة پژوهش 

هتا در مواقتع بتروز سؤال پژوهش عبارت است از: کدام پهنه .رددابالایی  پذیریآسیب بحران،

پذیری آستیب ارزیتابیاز پتژوهش حاضتر،  اصتلی هتدف پذیری بالایی دارد؟بحران از آسیب

 .باشدمیمواقع بروز بحران در  هامیزان مقاومت آنپیرامون آن و و محدودۀ بازار شهر اصفهان 

 بتازار فرهنگتی - تتارییی محتور کالبدی تحلیل: از تندعبار نیز پژوهش این فرعی اهداف

 و آثتار پتذیریآسیب وضعیت بررسی و بالا تیریب ضریب احتمال با هایتعیین پهنه، اصفهان

 هابحران از ناشی خسارات کاهش جهت در مؤثر راه ارهایی ارائة، مواقع بروز بحران در بناها

 .غیرعامل پدافند روی رد با

 تحقيقنۀ يشيپ. 3

، امتا در صورت گرفتته یقدیمی شهر هایبافت پذیریآسیبل یتحل ةنیدر زم ییهاپژوهش

انجتام  جتامع یپژوهشتشهر اصتفهان  یبازار سنت ویژابهو  یشهر یبازارها پذیریآسیبنة یزم

 .شودمیصورت گرفته اشارا  هایپژوهش ین قسمت به برخیلذا در ا؛ است نشدا
 

 پژوهش ۀبررسی پيشين -1جدول 

 3131ندگان، ممخذ: نگار
 نتایج موضوع نام نویسنده

غفوری و 

 آشتیانی

(3333) 

لیات نجات و عم

بازسازی در ایران 

 مواقع بروز بحراندر

خیزی ایران، وضعیت موجود سیستم مدیریت به بررسی وضعیت لرزا

های کشور، چگونگی عملیات امداد و نجات، ساخت س ونتگاا بحران در

 دا، تجربیات بازسازی حوادث اخیر و دردیموقت، بازسازی مناطق آسیب

 موردینمونة زدا با لیات بازسازی مناطق زلزلهنهایت استراتژی عم
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 نتایج موضوع نام نویسنده

 پرداخته است. )بجنورد(

 3آرون و گل

(1232) 

 پذیریآسیب ارزیابی

 تیلیة سیستم

 استانبول گرندبازار

 نای در و گرفته قرار بررسی مورد استانبول بزرگ بازار تیلیة پذیریآسیب

 استانبول بازار در مناسب اضطراری تیلیة زمینة در هاییپیشنهاد زمینه

 .است شدا هئارا

 و یفلاح

 (1231)یارژنگ

بازیابی بازار تارییی 

بعد از زلزلة بم در 

 1221سال 

جمله نداشتن آگاهی و کار در بم مش لاتی ازوبا فقدان برنامه کسب

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

کنندا در بازسازی بازار، نبود بازار و بازسازی بازار، نبود سازمان حمایت

... در بازسازی بازار بم افی بازاریان در بازسازی ومشارکت و هم اری ک

 شناسایی شد. 

حسینی زادا و 

 (1230مدیری )

 پذیریآسیب ارزیابی

 شناخت انسانی و

 آن کاهش هایروش

 در زلزله مقابل در

 بازار سنتی تبریز 

جنبة انسانی  پذیری در بازارهای سنتی ازبررسی عوامل مؤثر بر آسیبه ب

، عرض گذرهای داخل پذیری فیزی یجمله میزان آسیبو فیزی ی از

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

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

 شدا است.

ترکیان ولاشانی، 

مدنی، کریمی 

 آذری و حسینی

(1234) 

تمثیر عوامل فیزی ی بر 

احساس امنیت مردم 

 در بازار سنتی اصفهان

ها، شدا شامل عرض گذرها، ساختار مشابه مغازاعوامل فیزی ی بررسی

 هایافته نتایجها و... است. اوجود اصناف در هر راسته، ساختار مشابه مغاز

 هامغازاظاهری  ساختار و سقف ش ل مانند عواملی که دهدمی نشان

 .دارند احساس امنیت در را یرمثت کمترین سقف ارتفاع و تمثیر بیشترین

بادی و آزنگی

 تبریزی

(3134) 

تهران و  ةبررسی زلزل

ارزیابی فضایی 

پذیری مناطق آسیب

 شهری

 31، 33 مناطق. باشدمی تهران شهر ةمنطق پذیرترینستیبآ 31 منطقتة 

 منطقتة دیگر طرف از.  گیرندمی قرار بعدی هایردا در ترتیببه 12و 30،

 مناطق و بودا شهر منطقة ترینمقاوم پذیریآسیب شتاخص لحتاظ از 11

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

 دلاور ،طاهر آقا

 مالیانک و

(3134) 

دهی عوامل مؤثر وزن

پذیری در آسیب

 ای شهر تهرانلرزا

شدا در این تحقیق عبارت است از در نظر گرفتن ساختار فرضیة دنبال

پذیری صورت یک سیستم و تصویرسازی عوامل مؤثر در آسیبشهری به

لرزا در قالب روابط سیستم مزبور و به دنبال آن ناشی از وقوع زمین

 لرزا است.پذیری این سیستم به ازای چند سناریوی زمینسیبتحلیل آ

 (3131صنیعی )

تحلیل فضایی 

پذیری شهری و آسیب

مدیریت بحران بیش 

 مرکزی شهر تهران 

محاسبه شدا  31و  33پذیری در دو منطقه متغیرهای مؤثر در میزان آسیب

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

پذیری را به شدت افزایش ودگی بافت در این دو منطقه میزان آسیبفرس

-تری به میاطرا میهای نزدیک به بازار را به طور جدیدادا و محدودا

                                                           
1. Gul & Arun 
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 نتایج موضوع نام نویسنده

 اندازد.

 ،پوراحمدحبیبی، 

 ،مش ینی

نظری  و عسگری

 (3131) عدلی

 -ایتعیین عوامل سازا

ثر در ساختمانی مؤ

پذیری بافت آسیب

 کهن شهری زنجان

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

توان در عدم نوسازی واحدهای پذیری محلات را میعوامل مؤثر بر آسیب

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

-وشهری، ضوابط ساختسعة توجامع و تفصیلی های تیپ ساکنین، طرح

، عدم نظارت کافی 1322 ةنامینآیسازهای غیرمجاز، عدم توجه به 

 ساز و... جستجو نمود.وبرساخت

رحمتی قائد

(3131) 

فضایی  تحلیل

پذیری مساکن آسیب

شهری در برابر خطر 

 زلزله)شهر اصفهان(

شاخص به تحلیل وضعیت مساکن شهر در رابطه با  02با استفادا از 

بر اساس تحلیل صورت گرفته، ای پرداخته شدا است. پذیری لرزایبآس

 باشند.پذیرترین مناطق شهر می، به ترتیب آسیب3و  1، 1مناطق 

 سلیمانی، منزوی،

 و تولایی

 چاووشی

(3133) 

 پذیریآسیب بررسی

 فرسودا هایبافت

 تهران شهر 31 منطقة

 زلزله برابر در

 درون در «تمثیرپذیر هتاینظتام» و «زاآسیب هاینظام» گرفتن نظر در با

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

 ترتیببته هتا،ساختمان مصالح نوع و بنا احداث سال پذیر،آسیب محدودۀ

 .دارند زلزله از 31  منطقة پذیریآسیب در را تمثیر بیشترین

 (3131) نیادانایی

ی گذرها و ارتقاء ایمن

های دسترسیِ کانون

های تارییی در بافت

برابر زلزله با روی رد 

 مشارکت مردمی 

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

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

ریزی ریق برنامهاز ط« کمیتة مردمی»و « طراحان»، «معماران بومی»، «محلی

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

 محقق خواهد شد.کاشان های دسترسی در محلة سلطان امیر احمد کانون

ثبوتی و علوی 

(3134) 

 کاهشاولیة  الزامات

 و زلزله پذیریآسیب

 در سوزیآتش خطر

 تارییی بازارهای

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

نظری مدیریت بحران و ارزیابی سریع  هابا استناد بر چهارچو که  گرفته

-ای و نیز با استفادا از چک لیست ارزیابی خطر آتشای لرزامشاهدا

 .سوزی انجام شدا است

 

این پژوهش  ه،گونه در مبحث روش تحقیق آمدا و براساس پژوهش های مورد مطالعهمان

ها با مطالعات فوق متفاوت بودا و نتایج متفاوتی را از حیث شیوۀ انجام کار، ت نیک و شاخص

پذیری بتازار اصتفهان ویژا این ه پژوهشی در مورد بررسی وضعیت آسیبو بهبه همراا داشته 

 .صورت نگرفته است

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=1041
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=67470
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=67470
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=5299
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=5299
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=67471
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 . روش شناسی تحقيق2

 . روش تحقيق1. 2

هتا تحلیلی و پیمایشی است. برای گردآوری دادا –توصیفی روش تحقیق در این پژوهش، 

-میدانی جهت جمتع پیمایششیوۀ های موجود و استفادا از اسناد و نقشهای، کتابیانه روشاز 

های بازار سنتی اصفهان استفادا شدا است. این پژوهش آوری اطلاعات واحد به واحد کاربری

 .های مورد بررسی پرداخته استیل شاخصبه تحل  Arc GISافزار با استفادا از نرم

-3ا، شتامل: بررسی شش شاختتص برای بناها و واحدهای تجاری موجتود در محتدودبا 

 -1طبقتات ستاختمانی و  -4تراکم ستاختمانی،  -0تراکم جمعیت،  -1، کیفیت بنا -1قدمت، 

هان بته تتارییی بتازار ستنتی شتهر اصتف –پذیری بافت فرهنگی ریزدانگی بافت، میزان آسیب

نمتودن و ی پارچته های فتوقی شاختتصریکارگبهبا  صورت ترکیبی، مشیص گردیدا است.

عنوان عوامتتل متؤثر ها برای بناها و واحدهای تجاری موجود در محدودۀ بازار بهشاخصاین 

ت نیتک و  3، بتا استتفادا از الحاقیته تحلیلگتر فضتاییArc GISپذیری، در محتیط در آستیب

بتازار و پذیری نقشتة نهتایی آستیب ،گانهشتشرکیب و همپوشانی نماگرهتای ت با 1همپوشانی

به شترح GIS مراحل انجام کار در محیط . به دست آمد همگن هایپهنهپیرامون آن به صورت 

   باشد:زیر می

پتس از خروجتی مجتزای ، انجام شتد Raster Conversion tools / to. ابتدا عملیات 3

های شتب ة به دادا -که مقادیر گسسته دارند - 1های برداریدادا شش نقشة مربوط به نماگرها،

 تبدیل شدا است. -با مقادیر پیوسته  - 0سلولی

. های فوق صتورت گرفتتهمپوشانی لایه Spatial Analyst / Overlay. سپس توسط 1

 مبتروز بحتران انجتابا سناریوی شرایط براساس اهمیت هر لایه  هالایهدهی وزندر این مرحله 

تولیتد پذیری محتدودۀ بتازار نقشة آستیبهمپوشانی  ،شدا و با استفادا از ت نیک تحلیل فازی

   .ا استشد

                                                           
1. Spatial Analyst 

2. Overlay 

3. Vector 

4. Raster 
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   محدودة مورد مطالعه. 3. 2

دلیتل میتادین و شتهر اصتفهان بتهقترار دارد.   1منطقتة بازار اصفهان در مرکز شتهر و در 

و اثتری،  1، ماهش 3)اثری ر این شهر ساخته شدا، مشهور استد 31و 33بازارهایی که در قرن 

عنوان پایتیتت در زمتان ح ومتت صتفوی، بتازار با انتیا  اصتفهان بته (.3311، ص. 1231

 علیترغم ای معین قرار داشت، توستعه یافتت.اصفهان که در پیرامون میدان کهنه و در محدودا

بارا متورد ی این زمان )دوران صفویه( بته بازار در بافت کهن رشدی ارگانیک داشت، در این ه

 بازار اصفهان شامل دو قستمت استت: (.3، ص. 3132 )پورجعفر، طراحی و ساخت قرار گرفت

که از میتدان جدید  شود و بیشمسجد جامع شروع می بیش قدیمی که از میدان قدیم مجاور

، 1231، نیتا)مهدی پتور و رشتیدی شودشود و به بیش قدیمی متصل میجهان شروع مینقش

گردشگری  های اصلیاطراف آن ی ی از جاذبه  هایبزرگ اصفهان و ساختمانبازار  (.30ص. 

                    (.031، ص. 1231ا،)مجتهدزاداستایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصفهان بازار محدودة موقعيت نقشۀ -1 شکل

 3131بازتولید: نگارندگان، ،اصفهان شهرداری :ممخذ

                                                           
1. Assari 

2. Mahesh 

 خيابان عبدالرزاق

ن 
ابا

خي

ف
هات

 
ن 

ابا
خي

ط
شا

 ن

 خيابان فرشادی

خيابان استاندار
ی

 

http://www.indjst.org/index.php/indjst/search/authors/view?firstName=T.%20M.&middleName=&lastName=Mahesh&affiliation=Institute%20of%20Development%20Studies,%20University%20of%20Mysore,%20Manasagangotri,%20Mysore-570%20006,%20Karnataka%20State&country=IN
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میدان امتام  آباد در جنو  شرقبازار حسن حورم مجموعة تارییی بازار اصفهان در امتداد 

                                             که محدودۀ مورد مطالعه در این پژوهش است. )نقش جهان( تا مسجد جامع کشیدا شدا 

تترین بازارهتای و رونتق اقتصتادی، از مهم های معمتاریاین بتازار از نظر وسعت، ویژگی

 عباسشتاازمان  ویژابه-دورۀ صفویبیش اصلی بازار از آثار  شود.  میمحسوتارییی ایران 

 ،حتال ایتن بتاو تعمیراتی گسترش یافته استت. بعدی با تغییرات  هایدورااست که در  -اول

از نیتز بعتدی  هتایدوراکته در  گترددمی نیستین اسلامی باز هایسداقدمت بازار اصفهان به 

   (.43 ، ص.3113، )ملازادا بودا استاهمیت زیادی برخوردار  رونق و

 قيتحق . مبانی نظری4

 ایمنی شهری .1. 4

شامل کلیة تمهیدات و اقداماتی باشتد کته  تواندمیشهری، ایمنی شهری  ریزیبرنامهنظر  از

حف  جان و متال ستاکنان شتهرها باعث  بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاا هایبرنامهدر قالب 

 شود.

بندی شتهری، کاربری اراضی شهری، منطقه ریزیبرنامه صورتبه تواندمی هابرنامه ونهگاین

 فرسودا و ... را با اهداف ایمنتی شتهری شتامل شتود هایبافت ایلرزاو بهسازی  سازیمقاوم

 (.10 ، ص.3131، آبادیزنگی)

 شهری پذیریآسيب. 3. 4

از رفتارهتای انستانی  تتابعی ،لرزازمینشهری در مقابل حوادث طبیعی مانند  پذیریآسیب

متاعی و اجتابلیتت ایستتادگی واحتدهای اقتصتادی، قکه نشانگر درجة تمثیرپذیری یا  باشدمی

(. 401، ص. 1221، 3)راشد و وی تز باشدمیطبیعی فیزی ی شهری  در مقابل خطر  هایدارایی

لفعتل بتالقوا و یتا با هایپدیتدامیزان خسارت و صتدمات ناشتی از عوامتل و  ،دیگرعبارتبه

درصتد را یتزات و تمسیستات بتا شتدت صتفر تتا صدزا نسبت به نیروی انسانی، تجهخسارت

 (.34 ، ص.3132، )اس ندری گویند پذیریآسیب

                                                           
1. Rashed & Weeks 
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 شهری  پذیریآسيبعوامل مؤثر بر . 2. 4

ناشی از عوامتل و عتوارض  پذیریآسیب. 3 از: عبارتندشهری  پذیریآسیبعوامل مؤثر بر 

  ؛، بهمن، سونامی، طوفان و...فشانآتشفعال، (: گسل ساختزمینطبیعی)

افتزایش تتراکم در منتاطق  )شهرستازی(: ستاختانسانناشتی از عوامتل  پذیریآسیب. 1 

تراکم جمعیت به دنبال خود تراکم ساختمانی بالا و کمبود فضتاهای بتاز در زمتان : پذیرآسیب

 (.322 ، ص.3133، )مل تی شترسانی و... را در پی خواهد دا ازدحام، میتل شدن شرایط امداد

آن  هتایویژگی تترینمهماز  تتوانمیارتباطی یک شهر را  هایشب ه: نقصان در شب ة ارتباطی

همچنتین  (.3 ، ص.3130، )زبردستت باشندمیدانست که بازتا  کالبدی مفهوم نیاز به دسترسی 

ات و تتداوم در معابر شهری باعث نجت شد و آمدپس از وقوع بحران حف  دسترسی و جریان 

در مناطق شهری به دلیل : توسعه در مناطق نامناسب و در معرض خطر .گرددمیحیات انسانی 

، هتتاپروژادر اجتترای صتتحیح  دقتتتیبی، هاستتاختمان، طراحتتی نامناستتب ریزیبرنامتتهضتتعف 

عوامتل مهمتی  صتورتبهبه تعمیر و نگهداری و اس ان در اراضی در معرض خطر  توجهیبی

در جتوار  وستازساختاری و همجتو (.11 ، ص.3133، )رضتوانیان انتددرآمدا در بروز حوادث

بافتت و  در شتهرها. خصتوصبهحساس و حیاتی شهر در یک منطقه و محتدودۀ  هایکاربری

یک سیستم، شناسایی سازمان فضتایی  عنوانبهلازمة شناخت بافت شهری : شهر نامناسبش ل 

. واکتنش هتر باشدمین مجموعه را ش ل دادا است، شهر مورد مطالعه و این ه کدام سازمان ای

داشتته و  پذیریآستیب نظرنقطه ازنوع بافت شهری در هنگام وقوع سانحه درجات متفاوتی را 

گیتری ستاکنین، در ام انتات گریتز و پنتاا هایقابلیتسپس در مراحل بعد از وقوع بحران در 

 ان موقتت، دخالتت مستتقیم داردو بازسازی و حتی اس  سازیپاک، در چگونگی رسانیکمک

 (.322 ، ص.3133، )مل ی

 شهرها پذیریآسيبشهری در کاهش  ریزیبرنامهنقش  .4. 4

مستقیم و غیرمستتقیم بته وضتعیت  طوربهطبیعی به شهرها  هایبحرانو صدمات  هاآسیب

حتل یتک از مرادر هر ریزیبرنامه. شودمیها مربوط و طراحی شهری آن ریزیبرنامهنامطلو  

، آیدبرمیشهری  ریزیبرنامهتعریف  از ه چنانبرخوردار است.  ویژامدیریت بحران از جایگاا 

کتار متفاوت از آمادگی تا پاسخ، بازسازی و کتاهش اثترات بته هایحیطهدر  تواندمیاین علم 
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یعنی شهرسازی کارآمدترین ستطح  ،کالبدی، سطح میانی ریزیبرنامهآید. در میان تمام سطوح 

 ، ص.3132، )محمدی سوادکوهی باشندمیشهر در برابر بلایای طبیعی  پذیریآسیبای کاهش بر

34.) 

 . یافته های تحقيق5

 فرسوده هایبافتپراکنش  .1. 5

 هایبافتتارییی و  هایبافت بینفرسودۀ بسیار زیادی  هایبافتدر محدودۀ مورد مطالعه 

شدا از سوی سازمان نوستازی و تعیین یهاشاخص اساس بر. خوردمینوسازی شدا به چشم 

 سپاا و خیابان مستجد هاتف، حاف ، میدان امام، عبدالرزاق، هایخیابانبین  فاصل حدبهسازی 

 .باشتدمینیازمند بازسازی و بهستازی اساستی  و فرسودا هابافت شصت درصدح یم بیش از 

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

معترف میتاطرات  ،بتا رنتز زرد (،1)در نقشتة  هتابافتاین  .آیدمیشمار تارییی به فرسودۀ

ناهمگن و نسنجیدا در طتول  . بازسازی غیراصولی،باشدمی هامحدودادر این  ترجدیمحیطی 

 ترپیچیتداهست  آنچهدر بیش مرکزی وضعیت را از  ویژابه نیم قرن گذشته در شهر اصفهان،

 .سازدمیجدی مواجه  هایچالشجامع در این محدودا را با  ریزیبرنامهنمودا و 

   قدمت بر اساسپيرامون بازار  هایبافتپراکنش  .3. 5

از نظتر  مست ونی و تجتاری، هایسازا ویژابهشهری  "هایسازاعمر "در بررسی شاخص 

متدیریت  ریزیبرنامهمؤثر در  هایاخصشی ی از  عنوانبه عمر بنابه شاخص  توانمی قدمت،

 بحران نگاا کرد. 
 

 
 قدمت ابنيه در بازار اصفهان -3شکل 

 3131ممخذ: نگارندگان، 
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 پراکنش فضایی بافت فرسوده-2 شکل

 3131، ممخذ: نگارندگان

  قدمت ابنيه -4 شکل

 3131، ممخذ: نگارندگان
 

هتای تر بتودا و شتمال خیابانسیار قدیمینیمة شمالی محدودا ب، (0براساس نقشة شمارۀ )

باشتتند. تنهتتا از قتتدمت بستتیار بیشتتتری برختتوردار می حتتاف  و ستتپاا تتتا خیابتتان عبتتدالرزاق،

با احیاء این میدان نوسازی شدا است. در نیمتة  های تجاری اطراف میدان امام علی)ع(،کاربری

ستال تقریبتاً  32با عمر زیر  هایخورد و ل هفرسودگی کمتری به چشم می ،جنوبی، درمجموع

دهتد؛ جنو  خیابان حاف  و سپاا تا خیابان فرشادی را به خود اختصاص می نیمی از محدودۀ

محدودۀ بیشتری مورد بازسازی و نوستازی قرارگرفتته ای که در شمال خیابان فرشادی، گونهبه

 است.

 کيفيت  بر اساسپيرامون بازار  هایبافتپراکنش  .2. 5

، بیشترین حجم فضای نوستاز مربتوط بته ( و اطلاعات نمایش دادا شدا1) شةنق بر اساس

است.  ر متمرکز در نیمة جنوبی محدودامس ونی و بیشت در برخی مواردتجاری و  هایکاربری

واحدهای مس ونی و تجاری قدیمی با عملیتات مرمتتی بته  درضد 34حال حاضر، بیش از  در

بته یشتتر میروبه و متروکه ب هایکاربری گیرند.فادا قرار میچرخة استفادا برگشته و مورد است
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اند. ایتن امتر برداری قرارگرفتهوسیلة مهاجرین افغانی و کارگران روستایی مورد تصرف و بهرا

هتای اساستی در حفت ، نگهتداری و احیتاء ی ی از چالش )اس ان مهاجرین در داخل بافت(،

هتای فرستودا، مستاکنی وجتود این محدودا از بافتدر های قدیمی پیرامون بازار است. بافت

کند و تراکم بسیار غیراصولی را بر این دارد که در هر مترمربع آن یک کارگر مهاجر زندگی می

نماید. این مساکن، از نظر ایمنی فاقد هرگونه امنیت فیزی ی بتودا های فرسودا تحمیل میبافت

 واحدهاست. جدی در کمین ساکنان فقیر این طور و خطر به
 

 
 کيفيت ابنيه -5شکل 

 3131ممخذ: نگارندگان، 

  
 کيفيت ابنيه -6 شکل

 3131، ممخذ: نگارندگان

 تراکم جمعيت -7شکل 

 3131، ممخذ: نگارندگان

 تراکم
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 های بازار و پيرامون آن بر اساس تراکم جمعيت. پراکنش بافت4. 5

العه در مقایسه با بسیاری از مناطق شهری به دلایل عدیتدا از محدودۀ مورد مط ،مجموع در

ای تراکمتی غیرمعمتول از مهتاجران صتورت ل ته تراکم بالایی برخوردار نیستت. هرچنتد بته

خورد، در کل، این محدودا از روستایی و ساکنان افغانی در برخی مساکن فرسودا به چشم می

کته در  طتوری اکم چندانی برخوردار نیست. بتههای تجاری از ترلحاظ وجود کاربری شهر به

نفتر در ه تتار زنتدگی  42فضاهای پیرامون بازار )شمال و شمال غر  میدان امتام(، کمتتر از 

ویژا در غتر  خیابتان هتاتف )در های شمال و شمال شرق این محدودا بتهکنند. در بلوکمی

فتر برختوردار استت. در نیمتة ن 42-322نیمة شمالی محدودۀ مورد مطالعه(، از تراکمتی بتین 

هتای نشتاط و فرشتادی در ویژا در جنو  شترقی میتدان امتام تتا خیابانجنوبی محدودا و به

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

ی بهشت است. روند کلتفرشادی و هشت -شرق، نزدیک تقاطع نشاط مربوط به گوشة جنو 

 پراکنش م انی جمعیت از شمال به جنو  و از غر  به شرق، افزایشی است.

 های پيرامون بازار بر اساس تراکم ساختمانیپراکنش بافت. 5. 5

هتای پیرامتون بتازار الگوی کلی پراکنش نقشة تراکم ساختمانی، نشان از تضاد شدید بلوک

 درصتد 42 تا 34 ها بینضی از محدوداتراکم در بعکه در فضاهای به هم متصل، نحویدارد. به

افتزایش را نشتان  درصتد 012و حتتی تتا  درصتد 142تا  342ها گاهاً از و در بعضی از بلوک

دهد. قلة این تراکم مربوط به فاصلة نزدی ی در گوشة شمال شرقی میدان و کمترین تتراکم می

باشد. رونتد کلتی مام می(، در نیمة  شمالی میدان اHش ل) "اچ"ساختمانی مربوطه به محدودۀ

صتورت خطتی در و به ایصتورت چندهستتههای پرتراکم عمدتاً در نیمة شتمالی، بهمحدودا

در  درصتد 342تا 322باشد. بیشترین تراکم در محدودۀ مورد مطالعه، بین جنو  میدان امام می

شترق، از غر  بته مجموع، روند کلی در محدودا  ست. درنیمة شرقی محدودۀ مورد مطالعه ا

 کاهشی است.
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 درصد تراکم ساختمانی – 8شکل 

 3131ممخذ: نگارندگان، 

 

 تعداد طبقات بر اساسپيرامون بازار  هایبافتپراکنش  .6. 5

ها، بیشترین تعداد طبقات مربوط به یک طبقه بتودا کته در تحلیل الگوی پراکنش ساختمان

صتورت پراکنتدا کتردا و به عمدتاً در یک چهارم گوشة جنو  شترقی محتدودا تمرکتز پیتدا

طبقته در  پتنجستاختمان شتود. های محدودی نیز دو و بعضاً سته طبقته مشتاهدا میساختمان

 طبقه است.شش واقع در میدان امام  قاپوعالیمحدودۀ مورد مطالعه وجود ندارد و تنها عمارت 

 

 
 درصد ابنيه براساس تعداد طبقات -9شکل 

 3131 ممخذ: نگارندگان،
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 تراکم ساختمانی -10شکل 

 3131، : نگارندگانممخذ

 
 طبقات ساختمانی –11شکل

 3131، : نگارندگانممخذ

 

)عمدتاً یک طبقه(، در حریم دو طرف  بیشترین واحدهای متروکه ،بر اساس اطلاعات نقشه

-طبقه و بیشتر بتهچهارهای بازار در نیمة شمالی محدودۀ مورد مطالعه متمرکز شدا و ساختمان

)حریم میراث فرهنگی(، تنهتا در سته محتدودۀ  اقع شدن در محدودۀ بازار و میدان امامدلیل و

های . محتتدودۀ ستاختمان1طبقته(؛  1قتاپو )ساختمان تارییی کاخ عالی .3شود: زیر دیدا می

. بیشی از 1اند و نوستاز هستند(؛ نوستازی شدۀ ادارۀ دارایتی)که خلاف ضتوابط ستاخته شدا

 لمیه واقع در جنو  خیابان حاف  )شرق میدان امام(.ع محدودۀ حوزۀ

 های پيرامون بازار بر اساس ریزدانگیپراکنش بافت .7. 5

های متورد هتای فرستودا ی تی از شتاخصها و عرصة مال یت زمین در بافتابعتاد زمین

های فرسودا، ابعاد کوچتک آید. ی ی از مش لات اساسی بافتمطالعة این پژوهش به شمار می

تری نیتز تبتدیل شتدا و هاست که در طول زمان به قطعات کوچکاراضی و مال یت مشاع آن

در نگهتداری و بازستازی ایتن قطعتات را مضتاعف نمتودا استت.  مش لات مربوط به حف ،

 تراکم
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ویژا در نیمة شمالی متری به 312آمدا، بعضی از واحدهای مس ونی عملهای میدانی بهبررسی

-نستل سترگردان مانتدا و بتهصورت مشاع بین چندلک داشته و بهمانفر،  42بیش از ا محدود

ای فروش نداشته و بازسازی نیز نشدا و تبدیل بته میروبته و زاغته و همین دلیل ام ان خرید

 اند. برای مهاجرین شدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پراکنش فضایی اندازة اراضی و املاک -13شکل

 3131ممخذ: نگارندگان، 
 

شتهرهای دیگتر و حتتی ختارج از مس ونی نیمی از مال ینشان به  بعضی از این واحدهای

                             باشند.الهویه مییا مجهول مهاجرت کردا کشور

 ها و مش لات فراراا بازستازیترین چالشبزرگعنوان ی ی از امر مال یت مشاع، امروزا به

سلب کردا  ر، ام ان تجمیع قطعات را نیزمین امآید و ههای فرسودا به شمار میافتو احیاء ب

   سازد.و مش لات را دوچندان می

افتزا ایتن مشت ل روبترو نیستتند، توستعة میتان بادر بسیاری از کشورهایی که  که،درحالی

هتای مرکتز سازی و افزایش کیفیت زنتدگی در بافتعنوان ی ی از راه ارهای اصلی باززندابه

غربتی )نیمتة شتمال هستة مرکزی شمال میدان امتام (،31)مطابق نقشة  شهرهای قدیمی است.

ای داشته و نیمة شرقی و جنوبی محدودا کته بتا دانهمحدودۀ مورد مطالعه(، بافت نسبتاً درشت
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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.

 محدودة بازار پذیریآسيبتحليل ترکيبی و تلفيقی عوامل  .8. 5

پوشتانی دهتی و هتمپتس از عملیتتات وزن گانة قبلتی،های ششاین نقشه، از تلفیق نقشه

 هتایمحتدودا پتذیرترینتوان گفت: آسیبدر تفسیتر بصتری آن می آمدا است.دستفتازی به

 و حتاف  هتاتف، خیابتان فاصتل حتد جهتان،نقتش میتدان غتر شمال هایمحدودا به بازار،

 کوچته مشتیرییچال در انتهتای محدود شدا که عمدتاً اصفهان بزرگ بازار و محور عبدالرزاق

-آسیب کمابیش نیز آبادحسن بازارچه طرف دو و میدان شرقجنو  در .است گردیدا متمرکز

   .گرددمی مشاهدا بالایی پذیری
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مطالعه ری محدودة موردپذیتحليل آسيب -12شکل 

 3131، ممخذ: نگارندگان
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هتای عمتدتاً بافتت کته میتدان و غر  نقش جهان میدان شمال از محدودی هایبیش جز

 وضتعیت مطلتوبی محتور هتای، ستایر پهنتهشوندمی شامل را تارییی ارزش با اداریتجاری، 

 .دارند بالایی پذیریآسیب نداشته و

 و پيشنهادها گيرینتيجه .6

هتای شتهرهای ایتران همچتون اصتفهان بته لحتاظ تمرکتز جاذبتههای تارییی کلتانفتبا

شتب ة سو و خدمات شتهری از ستوی دیگتر و قرارگترفتن در مرکتز متؤثر گردشگری از یک

-عنوان قلب شهر جایگاا مهمارتباطی شهر اصفهان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بودا و به

توانتد ای در این خصوص میکند. هرگونه مطالعهایفا می )بازار سنتی( نقش ترین عنصر شهری

 سازی زیست انسانی در این محدودا کمک نماید.پایدار شهری و روانتوسعة به 

 بتین زیتادی فرستودۀ هتایبافت ،موردمطالعته محتدودۀ در دهتدنتایج پژوهش نشان متی

 بتزرگ، بتازار از هتاییبیش .ختوردمی چشتم به شدانوسازی هایبافت و تارییی هایبافت

 بتا که شوندمی محسو  فرسودا بافت جزء آبادحسن بازارچة و مسجد جامع اطراف محدودۀ

 ئلةمست .شتودمی دوچنتدان هاقستمت ایتن بته توجته اهمیت ها،آن بودن سرپوشیدا به توجه

ریتزی شتهری را بتا برنامتهویتژا بناهتای تتارییی، به و پیرامون آن فرسودگی زیاد بافت بازار

از نظتر  سازد و باید تدابیری اصولی برای حتل ایتن بحتران اندیشتید.الشی جدی مواجه میچ

موجود در محور بازار سنتی و در محتدودۀ اطتراف آن دارای  هایساختمانبیشتر  ،قدمت ابنیه

پذیری کالبتدی بتازار لذا این خود عتاملی در افتزایش آستیب؛ باشدمیسال  12قدمت بیش از 

تتراکم ستاختمانی نستبتاً در این محتدودا از شتهر  ،نظر تراکم ساختمانی از شود.محسو  می

جمعیتتی  تتراکم از شتهری منتاطق از بستیاری با مقایسه در مطالعه مورد محدودۀ پایین است.

با توجه به مراجعة خریتداران بته بتازار در ایام نوروز و اواخر تابستان  .نیست برخوردار بالایی

مقولتاتی همچتون متدیریت تیلیتة اضتطراری جمعیتت و  استت.بالتا بستیار تراکم جمعیتتی 

 ها برخوردار استت.ای در این زمانسوزی از اهمیت ویژاامدادرسانی در حوادثی همچون آتش

د. باشتنمیطبقته  محدودا یتک هایکاربریاز کل  درصد 14از نظر طبقات ساختمانی، بیش از 

 .شودمحسو  نمیبنابراین این شاخص تهدید جدی 
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جهتان غر  میتدان نقتشهای شمالهای بازار اصفهان، به محدوداپذیرترین محدودایبآس

حدفاصل خیابان هاتف، حاف  و عبدالرزاق و محور بتازار بتزرگ اصتفهان محتدود شتدا کته 

شترق میتدان امتام و دو مشیرییچال متمرکز گردیدا است. در جنتو کوچة عمدتاً در انتهای 

هتای گتردد. جتز بیتشپذیری بالایی مشتاهدا متیابیش آسیبآباد نیز کمحسنبازارچة طرف 

اداری بتا ارزش  –هتای تجتاری که عمدتاً بافتتجهان نقشمحدودی از شمال و غر  میدان 

هتای محتور از وضتعیت مطلتوبی برختوردار نیستتند و شوند، سایر پهنتهتارییی را شامل می

 پذیری نسبتاً بالایی دارند. آسیب

 در بتازار بافتتدست آمدا عبارت است از این ه ش، نتیجه نهایی بهدر تحلیل فرضیة پژوه

 بتازار، پتذیریآسیب تشدیدکنندۀ عامل ترینمهم و دارد بالایی پذیریآسیب بحرانبروز  مواقع

  .شودمی تمیید پژوهش فرضیه بنابراین. است ناکارآمد دسترسی شب ة و ابنیه قدمت ،کیفیت

 پژوهش عبارتند از:مستیرج از این  هایاهم پیشنهاد

  ؛و اطراف آن میروبه و متروکه بازار هایساختماناحیاء و بازسازی 

 مرمت و باززندا سازی بناهای تارییی و مذهبی موجود در بازار؛ 

  بازار؛ و سایر بناهای موجود در هامغازا ایسازاافزایش مقاومت 

 ایجاد فضاهای باز و سبز در محدودۀ بازار؛ 

  اصلی نزدیک بته بتازار جهتت جلتوگیری از پتارک  هایخیابانایجاد پارکینز در

 کردن خودروها در حاشیة خیابان؛

  در بازارهای سرپوشیدا؛ موتورینقلیة وسایل جلوگیری از تردد 

 در فضاهای پیرامون بازار؛ سواریدوچرخهو  راهیپیادا هایشب هو توسعة  ایجاد 

 زمتان  مفید در هایکاربری عنوانبه مذهبی سراها و مراکزاستفادا از سراها، کاروان

 بحران؛

 سازی مبلمان بازار متناسب با شرایط بحران؛طراحی و ایمن 

 هتای پیرامتون بتازار بتهتبدیل فضاهای فرسودا به فضاهای باز شهری در محوطه-

 منظور استفادا از این فضاها در مواقع بحران.
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ة پایتدار ست ونت و گردشتگری در تواند زمینه را برای توسعتوجه به راه ارهای فوق می

 ها را فراهم نماید.های تارییی فراهم نمودا و ضمانت ابقای حیات در این بافتبافت

 نامهکتاب

نقش مشارکت مردمتی در کتاهش خستارات ناشتی از زلزلته در (. 3132)، ا. نیاداناییو  .،ر ،ابویی .3

، 1 ،(هتای تتارییی فرهنگتیمرمت و معماری ایران )مرمت آثار و بافتت ةنشری. های تاریییبافت
11-41 . 

)چتا   ستازمان پدافنتد غیرعامتل کشتور. های پدافنتد غیرعامتلدانستتنی(. 3132اس ندری، ح. ) .1

 چهارم(. تهران: انتشارات بوستان حمید.

ای پذیری لرزای مؤثر در آسیبدهی فاکتورهاوزن (.3134. ن. )کمالیانو  ، م. ر.،دلاورطاهر، ر.،  آقا .1
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