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مقدم 
زا  نیروهای برون وبیرونی و درونی  ةعناصر و اجزای مختلفی است که در مقابل توسع عنوان یک سیستم باز دارای شهر به

پیچیده با  و عنوان سیستم باز های خودانطباقی و خودسامانی برخوردار است. چنین خصلتی شهر را به زا از قابلیت و درون

ثیر أت (. چنین سیستمی تحت۲5: 3138 نژاد و همکاران، )حاتمی کند بینی معرفی می پیش غیرخطی و غیرقابل ةتوسع

هایی  و غیره با ویژگی ،، نهادیاقتصادیط طبیعی، اجتماعی، یو عوامل گوناگون مح ،تلف فضایی، فرایندهاخبازیگران م

سادگی آن را تقلیل  توان به نمی بنابراین، .یابد ... تبلور می عدم قطعیت و ،بینی پیش چون تنوع، تحول غیرخطی و غیرقابل

که آشوبناکی فضا، تغییرات  فضایی استبلکه دچار نوعی تنوع  ،تنها پویاست شهری نه ةتحلیل کرد. سیستم پیچید داد و

 ،ی شهریهاپهنهشود. بر این اساس، برای مطالعه و تحلیل  و غیرخطی فضا را شامل می ،بینی پیش ناگهانی، غیرقابل

که  استنیاز پیشین  رویکردهایجدا از  رویکردییرگذار بر آن به ثأمدنظر قراردادن بازیگران تو  ،عنوان فضای پیچیده به

 فضایی شهر پیچیدگی ةبا کمک نظری (.32: 3138 نژاد و همکاران، )حاتمی است فضایی شهر پیچیدگی ةآن نظری

ار ثیرگذأو نهادی، بازیگران و عوامل ت ،فرهنگیضمن شناخت فرایندهای مختلف طبیعی، اجتماعی، اقتصادی،  ،توان می

های فضایی  تحلیلی در راستای تبیین پیچیدگی -ر تحوالت فضایی را تحلیل کرد و به چارچوب نظری و کاربردید

خیز و خطرآفرین در  بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه(. 386 :3138 نژاد و همکاران، )حاتمیدست یافت شهرها 

 مخاطرات. ای برخوردار است از اهمیت ویژه تمخاطراگیری از  منظور پیش به شهری ةهای قدیمی و فرسود بافت

 شهر تأثیرگذار ةروند توسعبر اهداف  یصورت پیامدهای ست که در صورت وقوع بهاالوقوعی  ی ممکنها وضعیت محیطی

. پیامدهای این اند تشخیص دارای علل مشخص و نتایج و پیامدهای قابل ها یتوضع. هر یک از این رویدادها یا است

شناسایی ریسک و تعیین  ،. بنابراینگذارند زندگی شهری تأثیر میو کیفیت پایداری محیط  چگونگی رویدادها مستقیماً در

تحلیل  ثر اهمیت و ضرورتاترین  مهم .برخوردار استهای شهر  ریزی در برنامهمیزان پیامدهای آن از اهمیت خاصی 

است. نتایج  کنترل و مقابله با مخاطرات احتمالیهای  حل گیری صحیح برای انتخاب راه کمک به تصمیم پذیری آسیب

 .کند کمک میاحتمالی دفع تهدیدهای  وها  حل گیری صحیح در انتخاب راه به جهت پذیری آسیب و تحلیل ارزیابی

 .دکراستفاده نفوذ  های ذی  سازمانهای  مشی و اصالح خطهای قدیمی  زآفرینی بافتروند بادر از آن  توان می ،همچنین

متفاوت  با توجه به شرایط و الوقوع ی ممکنها وضعیت فرسودگی در دلیل بهی قدیمی ریسک بیشتری ها بافتدر 

 پذیری آسیبلة کاهش ئسم بسیار ضروری است.پیامدهای آن و و تعیین میزان  مخاطراتشناسایی  ،بنابراین وجود دارد.

له در بافت قدیمی ئست. این مسها ان شهری در بافت قدیم شهرریز برنامهل مهم مورد پژوهش ئیکی از مسابرابر زلزله  در

 ها اهمیتی دوچندان دارد. جانی و مالی آن تاخسارو سایر مخاطرات محیطی و  وقوع حوادث طبیعی مانند زلزلهبه با توجه 

های  ها با استفاده از مدل شهری و تحلیل و ارزیابی آن هایپهنه پذیری آسیبگام شناسایی میزان  در این راستا، اولین

بر  بندی این مناطق و پهنهی موجود ها پذیر شهری با استفاده از مدل های آسیب مناطق و بافتشناسی  آسیب .موجود است

قدیمی شهر از اقدامات بنیادی برای کنترل  بافت پذیری آسیبگیرد. تحلیل  میانجام ی گوناگونی ها اساس شاخص

زمین،  یکاربرزمین، نوع  قطعات    مساحتبودن  نامناسب مخاطرات محیطی و مدیریت بحران بخش مرکزی شهری است.

از جمله  از گسل فاصلهو ز، با یبه فضا یدسترس، هیابن تیفیک، هیقدمت ابن، تعداد طبقات، نوع مصالح، معابر عرض

 ی بافت قدیمی نقش دارد. بخش مرکزی و بافت قدیمیها آسیب و کاهش کیفیتی ت که در ارتقایی اسها  صشاخ

ابعاد و  شناسایی ،بنابراین .های شهری در معرض خطر زلزله قرار دارند بیش از سایر بافت ،، بنا به دالیل مختلفهاشهر

کارگیری اصل  بهکیفیت  یارتقامدیریت و  هی مخاطرات محیطی از جمله زلزلها یریز برنامه در ها بافتی این ها شاخص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
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کارگیری اصل  معابر و دسترسی به فضای باز و به ةشبکسازی و نوسازی  به ةتوسعو  خطرپذیری مدیریت بحران

 د.رو میشمار  بهدن مدیریت بحران کر ییاجرابرای  اقداماتترین  یکی از اساسی نگری مدیریت بحران آینده

که  اند ی از فضاهای شهریهای عرصه ،عنوان بافت فرسوده ظهور یافته بهغالباً که  ،یهای قدیم هایی از بافت بخش

مبود خدمات و نقل شهری، ک ی حمل وها ی شهری، نارسایی شبکهها کاربری بودن نامناسبناپایداری،  سبب به

ی شهری از و اقتصادبودن اوضاع اجتماعی  و نامناسب ،انداز شهری بودن منظر و چشم نامناسبهای شهری،  زیرساخت

 طبیعی، خواه صدمه، نوع هر استعداد پذیری آسیب ند.ربیشتری برخوردا پذیری آسیباز  فضایی نازل و -ارزش مکانی

دهد که مخاطرات  شواهد نشان می(. 80: 5666 ،همکاران و لیتل) است عامل یا چند یک وسیلة به ،غیرمادی یا معنوی

ای از مسائل  لهئبه افزایش مس ر حال گسترش است و این تهدید با روند روزلزله در نواحی شهری در سطح جهان د

 (.30: 5661کوتر و بروف، کشورهای در حال توسعه است )

 برنامة و طرح اساسی رکن ضدبحران منابع سازی بهینه و تشخیص و بحران وقوع از ناشی پذیری آسیب ارزیابی

 ضدبحران، منابع از استفاده با سانحه خطرپذیری کاهش فرایند بحران تمدیری درواقع،. دهد می تشکیل را بحران مدیریت

 را شهری مناطق در لرزه زمین از ناشی بحران ابعاد صحیح شناخت بنابراین،(. ۲۲: 3186)احمدیان،  است اثربخش و ،کارا

 بحران مدیریت کردن ییاجرا برای ها دستورالعمل ترین اساسی از یکی و بحران مدیریت فرایند در گام اولین توان می

 اولین شهری یها محله و مناطق مقیاس در شهرها ای لرزه خطرپذیری ارزیابی دیگر، به عبارتشمار آورد.  هب لرزه زمین

 را دسترس در امکانات و منابع از بهینه گیری بهره برای الزم اطالعات که است لرزه زمین بحران مدیریت فرایند از مرحله

 عمدتاً و زلزله ابعاد در مختلف یها پژوهش وجود با ما، کشور درکند.  می فراهم زلزله مخرب تبعات و آثار کاهش هدف با

 شده پرداخته کمتر آن یها آسیب کاهش در شهری یریز برنامه نقش به نجات، و امداد مدیریت و سازه فنی، یها زمینه در

 یریز برنامه معیارهای و اصول نکردن رعایت از شینا زلزله های آسیب از ای هعمد بخش که است حالی در این .است

 ارائة و ،خرد یها مقیاس در پذیری آسیب درجات ارزیابی شهری، ریزی هبرنام تمهیدات کارگیری به با که است شهری

 .داد انجام زلزله یها آسیب کاهش در مؤثرتری و گیرانه پیش یها اقدام توان می زلزله سناریوهای

و چگونگی ساخت و دهد که بشر در انتخاب مکان سکونت  ی انسانی نشان میها ری سکونتگاهگی بررسی تاریخ شکل

ترین  کاشان یکی از قدیمی .(3۲2 :5668مارتینللی و کیفای، ) توجهی برخوردار بوده استدرخورساز آن از اهمیت 

سختی  ةق زلزل385آمده که در سال  الفی تاریخ کتاب در. هاست آن خیزترین زلزله از ی ایران و در عین حال یکیها شهر

از مردم شهر جان باختند. شماری ویران شد و  ها د و بسیاری از خانهشدر کاشان روی داد که باعث فروریختن حصار شهر 

ی شدند و صدها نفر دیگر بی نام و نشان ینفر از قربانیان شناسا 3566رقم دقیق تلفات مشخص نشده است. ولی حدود 

مهیب و  ةاما زلزل .تلفات کمتر از حد انتظار مردم شهر بود ،ادافت اتفاق روز در زلزله چون ،البته. ندشد سپرده به خاک

بود که  3335 ةقعد ذی 52شنبه  شب سه ةای دردناک آفرید زلزل دهشتناکی که کاشان را یکسره ویران کرد و فاجعه

ی ها لرزه پس نفر جان باختند. 35666یل شد و بیش از لرزه درآمد و کاشان به تلی از ویرانه تبد شهر به سراسر ناگهان

قزوینی،  و تتویکرد )زدگان را رهسپار دیار باقی  باقی مصیبت ق3331محرم  32همان سال و شب  ةذیحج ۲زلزله در 

 اکنون نیز .داشتدرپی ی زیادی ها ق در کاشان روی داد که تلفات و خرابی3555دیگری نیز در سال  ةزلزل .(21۲ :3185

 .اند ر زلزله در کاشان هشدار دادهخط ةدربار مسئول به گزارشی که مقامات ؛زلزله در کمین کاشان است

ی ناکارآمد شهری ها بافت ساحتستاد بازآفرینی پایدار شهری کاشان، با اشاره به آمار م در ،شهردار کاشان ،فخاران

خالی از سکنه شدن  .شود شهر را شامل می درصد مساحت کل3حدود  بافت ناکارآمد شهری کاشان بیان کرده که

 و باغات تخریب و ،است در بین مردم رایج بافت قدیمیعنوان  هکه ب ،ی ارزشمند و تاریخی کاشانها بافتی از یها بخش
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رسانی  خدماتهای  چالشو ناموزونی رشد شهر باعث  ی جدیدها ابنیه احداث برای کشاورزی خیز حاصل یها زمین و مزارع

 ةو بالاستفاد ،بیشترین بافت تاریخی، فرسودهکه  کردفرهنگی و تاریخی کاشان اظهار  ةشهردار منطق .ه استشدشهری 

 دنبال داشته است. هاجتماعی را بهای  های کالبدی آسیب عالوه بر آسیبکه  داردیک قرار  ةکاشان در منطق

یسات زیربنایی تأسرتباطی ناکارآمد شهری، ا ةشبک های شهری، ینزمهای  یکاربراستقرار نامناسب عناصر کالبدی و 

ی فرسوده و مواردی از این قبیل ها بافتو کیفیت پایین بناها در  ،شهر و توزیع ناهمگون فضاهای باز شهری، قدمت باال

ا مقوالت مرتبط ب وبرده همگی جز های وارده به شهرها در برابر زلزله دارد. موارد نام یبآسنقش اساسی در افزایش میزان 

پذیری شهرها در  یبآستوان  یمبا اصالح وضعیت شهرسازی در چارچوب مدیریت بحران،  ،لذا .مباحث شهرسازی است

ین عوامل و تر مهمشناسایی بر حاضر  ةتأکید مقال ،رو ازاین ی را تسهیل کرد.امدادرسانبرابر زلزله را کاهش داد و 

یری اصول مدیریت کارگ بهبا  ها پذیری محله یبآس و کاهشکاشان در برابر زلزله  بافت قدیمیدر  مؤثرهای  شاخص

 در پی پاسخ به مسائل زیر است: حاضر پژوهش  بحران است.

بافت قدیمی  پذیری در آسیبهای  شاخص توزیع برابر زلزله چگونه است؟ کاشان دربافت قدیمی پذیری  میزان آسیب

 ؟ندا کدامبرابر زلزله  کاشان دربافت قدیمی پذیری  کاهش میزان آسیب ترین راهکارهای مهم است؟ کاشان چگونه

نظریمبانی
 .است تهدید عوامل منفی وارد بر سیستم از خارج .است سیستم از داخل سیستم عوامل منفی وارد بر مجموعهآسیب 

سیستم  اخالل در سبب از داخل یا خارجکه است  وارد بر یک سیستم مجموعه عوامل،  بودن دفاع یب یعنی 3پذیری آسیب

 ،براندازی نابودی، منظور به خارج یا داخل از نظام یک بر وارد نیروهای تهدید .شود می خطریا حرکت آن به سمت 

 ،یستیز ،یطیهرگونه عامل مح ای تیوضع ،زیآم مخاطره طیشرا ای مخاطره .است نابودی راستای در یا ،ساختارشکنی

، بیآس ،یخطر افتادن سالمت به منجر ی کهیدهایتهد ای دیاز تهد یزانیم یطور بالقوه دارا که به یکیزیف ،ییایمیش

 ای یماد یا دهیخطر عبارت است از پد .(3-8: 3131 ،یمی)مق.گردد های موجودانسان یا پدیده ییکارا کاهش ،خسارت

 ایکند  دیتول یاقتصاد ای یاجتماع یها یناهنجار ،او صدمه بزند ملکیخطرناک که ممکن است به انسان و ما یتیفعال

 متخصصان دیدگاه از پذیری آسیب مفهوم .(1: 3131 ،یجانیاز عل لبه نق UN, ISDR, 2009شود ) طیمح بیسبب تخر

در این راستا، امروزه  است.تابعی از خطر و  بودن دفاع یب یعنی یریپذ بیآس عبارت است از: مختلف علوم محققان و

بار  پذیری خود به خود به نتایج زیان آسیب. (33-1: 566۲تایر،  ینام سی ا) براساس تعاریف متعدد ریسک بحران است

هر « پذیری آسیب»کنندة اصلی بحران  به معنای این است که تعیین .استبلکه بیانگر امکان وقوع آسیب  ،شود نمیمنجر 

در معرض شخص پدیده یا احتمالی که  پذیری عبارت است از یبآس. استنوع سیستم یا واحد واقع در معرض خطر 

که بر  استبرای رویارویی در برابر مخاطرات یک پدیده پذیری عدم ظرفیت  آسیب. دریگ یک مخاطره قرار گوارنا هایاثر

 ومکانی تحت تاثیر اوضاع  ةدرواقع مخاطر و بستگی داردو اجتماعی  مادیها در دنیای  هپدیدموقعیت افراد و  ةپای

 که خطر با رویارویی برای افراد ظرفیت .(065 :5668کوتر و همکاران،  ؛ 539-529 :3330تر، وک) استاجتماعی جوامع 

 یبه معن Krisis یونانی ةشیبحران از ر (.58-52 :5663 ، کالرک) دارد بستگی معنوی و مادی دنیای در فرد موقعیت به

که روند و  دیو شد یگهاننا یو روان یکیزیاختالل ف ای یشانیپر ای یآشفتگ کیبروز  یعنی. بحران دیآ یعاجل م میتصم

 .(05 :3185 ،یبه نقل از محمود الروس یکشنری)د زدیر یهم م را به یعاد طیشرا ریس

                                                                                                                                                                          
1. Vulnerability 
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مخاطرات  .3مخاطرات دو منشأ دارند:  ةسازمان ملل، کلیطبیعی المللی کاهش بالیای  راهبردی بین ةبراساس برنام

و  مادیهای  رسانی باعث زیان با توان آسیب ادث طبیعیحو. (130: 5660)مو و پاتارکول،  انسانیمخاطرات  .5؛ طبیعی

های  بحرانمسبب که  اند پنهانی دیگر، مخاطرات شرایطِ عبارت و ممکن است به حد فاجعه نیز برسند. به وندش میاجتماعی 

 ستحی فضاهاو طرا هافرایندزلزله تابعی از  مثالًپذیری شهری در مقابل حوادث طبیعی  آسیب(. 1: 5661الول، )اند  آتی

 بافت(. 2۲1: 5661، مو ویکس دکند )راش مخاطرات تعیین میدر مقابل  ها را آنتأثیرپذیری یا قابلیت ایستادگی  ةکه درج

پیدایش زمان  ،و از لحاظ قدمتاست واقع شود که در بخش مرکزی شهر  بافتی اطالق میدر این پژوهش به  قدیم شهر

 انسجام و دستی یک. این بافت از شود ، را شامل میپهلوی ةادف با دورمص ،ش3166های  شهر تا سالگیری  شکل و

)شماعی و پوراحمد،  و با فضاهای عصر مدرن متفاوت استاست قدیم  اجتماعی نظام به متعلق که خاصی برخوردار است

 ةوز اغتشاش در پوستزمان خیلی کوتاه است که در اثر بر زلزله آزادشدن ناگهانی انرژی بسیار زیادی در مدت(. 80: 3135

ها، صدها، یا هزاران سال انرژی مسدودشده را در چند ثانیه آزاد کند  پیوندد. زلزله ممکن است ده وقوع می زمین به

 (.120: 3331گیبسون، )

ها مطرح شده است. مدیریت  های قدیمی و پیشگیری از وقوع بحران پذیری بافت مدیریت بحران برای کاهش آسیب

کاهش آثار و عوارض ناشی از  برایو بعد از وقوع سانحه  ،در حین وقوع ،قبل از وقوعاست که  یاقداماتبحران مجموعه 

آن را هایی از سیستم را مختل و   بخشکه نظم سیستم اصلی یا شود  گیرد. بحران به وضعیتی اطالق می حوادث انجام می

که مدیریت یک شود  اطالق میها  و فعالیت ،ها دستورالعمل ،راهبردهاای از  به مجموعه. مدیریت بحران کرده است پایدارنا

دادن  معنای سوقه مدیریت بحران ب ،طور کلی ه. بکند دنبال میهدف کاهش روند بحران با  یا یک مجموعه را سازمان

. ان استبازگشت امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحرو هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل و انتظار 

و مدیریت منابع  ،دهی ، سازمانمدیریت ریسکاقدامات مربوط به پیشگیری و  ةمدیریت بحران کلی ،بیانی دیگر  به

ها و تجزیه و  سیستماتیک بحران ةمشاهد ا. مدیریت بحران علمی کاربردی است که باستن بحراموردنیاز در پاسخ به 

 وداد  کاهشرا ن بحرا هایاثر وکرد ها پیشگیری  که بتوان از بروز بحراناست جوی ابزاری و ها، در جست تحلیل آن

 .آوری را فراهم آورد درنهایت تابامدادرسانی سریع و برای آمادگی الزم 

و فرایندهای مربوط به  ،ها های مدیریتی، رویه ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست یا مدیریت مدیریت خطر

ی تصمیمات نهایی . مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازاستو کنترل ریسک  ،های تحلیل، ارزیابی فعالیت

تا سطحی قابل قبول  ریسکرساندن  برایها  توان از آن کارگیری معیارهایی است که می اتخاذشده و شناسایی و به

و  ،فاز تخمین ریسک )شامل شناسایی، تحلیل. 3 :مدیریت ریسک فرایندی شامل دو فاز اصلی است .استفاده کرد

و اقدامات  ،ریزی نظارت ریسک ریزی مدیریت ریسک، برنامه فاز کنترل ریسک )شامل مراحل برنامه. 5 ؛بندی( اولویت

تخمین احتمال  .5شناسایی فاکتورهای ریسک؛  .3مدیریت ریسک دارای هفت فاز است:  ،اصالحی(. بنا به اعتقاد فیرلی

 .0طرح؛  ةارائ .2ریسک؛  عواملنظارت بر  .۲تعدیل ریسک؛  برایراهکارهایی  ةارائ .1و میزان تأثیر آن؛  رخداد ریسک

 (.The Institute of Risk Management (IRM), 2016) بعد از بحرانی احیا .1مدیریت بحران؛ 

شده است. این   مطرح های شهری پذیری ساختمان آسیبکاهش  موردهای گوناگونی در های اخیر رویکرد در دهه

رویکرد . 1 ؛ و5رویکرد ساخت اجتماعی. 5 ؛3فیزیکی -رویکرد زیستی. 3 است: شدنی بررسیرویکردها در سه گروه 

ها یکی از  آن ةالگوی ترکیبی و توجه به پیچیدگی فضاهای قدیمی و روابط پیچید هاست. ترین آن از مهم 1ترکیبی

                                                                                                                                                                          
1. Biophysical Vulnerability 

2. Social construction of Vulnerability Synthetic approach 

3. Synthetic approach of Vulnerability 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
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صورت  شهر باید به ،کلیت هویتی شهر مطرح است. براساس این رویکرد پارچگی و رویکردهایی است که براساس یک

بناها  این رویکرد به جای مرمت تکدر فرهنگی مدیریت شود.  -منسجم و هماهنگ و سازگار با محیط طبیعی و اجتماعی

در قرن بیستم فیزیکی –رویکرد زیستی .شود بناهای تاریخی و قدیمی شهر بازگردانده می ةروح حیات و فعالیت به هم

دیدگاه مذکور (. 1: 5665 تروندهایم،) بودعلمی  ةفلسفو گرایی منطقی  اساساً مبتنی بر تجربه و شهرمحور به  دیدگاهی فن

 و پذیری های آسیب عنوان مؤلفه و استمرار به ،برحسب فراوانی یا احتمال، بزرگی، شدت، سرعت یطبیع ةاساس مخاطربر

 ةبرحسب درج به پیچیدگی بافت قدیم و (. باتوجه5662یامین،  ؛5665فورد، )ت توجه داش فضاهااستقرار  ةشیو

 انجام دادانه اقدام پیشگیر کالبدیزیان براساس میزان و  (33: 5662)ویزنر،  ریزی جامع کرد پذیری آن باید برنامه آسیب

های مالی و جانی حاصل از  و زیانو آثار  کالبدیزوال محیط و میزان  مخاطرات طبیعیمتناسب با  و (5: 3338بوگتن، )

 های قدیمیبافت ساخت اجتماعی  به باتوجههمچنین (. 2: 5666استونیک، ) انجام دادانه اقدامات پیشگیر ها آن

تقویت ی احتمالی ها بحرانو پیشگیری از  مخاطراتدر برابر و تاب آوری ی مندتوان را از طریق ارتقاءآنها پذیری  آسیب

یا نزدیکی به منبع خطر و ی طبیع ةمخاطردر برابر  چگونگی توزیع جمعیت ،این نگرش . براساس(80: 5665ویچل، ) کرد

که تحت شرایط  ،قدیم  بافت های جمعیتی گروه. لذا، شود پذیری تعیین می ها آسیب آناقتصادی  – وضعیت اجتماعی

(. 33: 5665فورد، ) پذیری برخوردارند سیبز سطوح متفاوتی از آا ،کنند و نهادی زندگی می ،متفاوت اجتماعی، اقتصادی

. شود مشخص میپذیری  آسیبها  از روابط بین آن و کند میها و سیستم را با هم ترکیب  رویکرد ترکیبی تحلیل محرک

های شهری پرداخت مدل مکانی  پذیری در محیط ها به تحلیل آسیب توان با آن هایی که در این رویکرد می ازجمله روش

ها  آن .کار گرفته شد به «مخاطرات طبیعی»( با عنوان 3313ت. این مدل ابتدا در تحقیقات هویت و بورتون )مخاطرات اس

( به معرفی 5668کاتر و همکاران ) .کنندتوجه بیشتری ای  طرات اکولوژی منطقهاخمتالش داشتند تا به توصیف 

 متقابل و درهمتنیدهروابط  د.کردن شهرها اقدام درون  درپذیری  الگوهای متفاوت آسیبو  چارچوبی برای عناصر مختلف

رویکرد پیچیدگی  یشهربخش  تیهو هایشاخصو  یپارچگ کی به و باتوجه یشهر دیو جد میبافت قد عناصر نیب

 یها تیاز تنوع و قابل یشهر میقد یها بافت یدگیچیپ رویکرد این براساس. ده استمطرح ش های شهریبافت فضایی

مناسب  یرفتارها ،البته .رنددارا زمانی  -مکانی طیو انطباق با شرا یده خودسازمان تیقابل نیو همچنبرخوردارند  عمتنو

موجب شده که  ها نیا یهمگ .ندها دار نقش بسزایی در پایداری آن یشهر یمراتب فضاها و براساس سلسله ییافزا هم

 یفضاها. ابدیرشد و توسعه  یو فرهنگ یعیبط طیسازگار با مح یشهر میقد یها بافت یپارچگ کیو  یدگیچیپ ةینظر

 .شهر است یفضاساز یندهایعوامل و فرا ریثأتحت ت یدگیچیپ نیا است؛ برخوردار یخاص یدگیچیشهر از پ میبافت قد

و عوامل  یو نهاد یتیریمد - یاسیسو  ی، کالبدی،اقتصاد ی،اجتماع ی،عیطب طیعوامل شامل عوامل بسترساز مح نیا

 یکه همگ رگذارندیثأشهر ت میبافت قد ییفضا یو ساختارها ییفضا یر رفتارهادعوامل  نیا ةمجموع .است  شدن یجهان

 .است یشهر میقد یها در بافت ییفضا یدگیچینشان از پ ها نیا

موردمطالع ۀمعرفیمحدود
، تهران کیلومتری جنوب 556در این شهر  .استان اصفهانشمال  های شهرستان و یکی ازتاریخی است شهری  کاشان

داشته  16۲٬۲81 جمعیتی حدود 3132این شهر در سال  .واقع است اصفهان شهر کیلومتری 566و ، قم کیلومتری 36

کاشان مهد تمدن و فرهنگ سنتی ایران و هکتار بوده است.  8068.5 حدود 3132 ر سالاست. مساحت این شهر د

شهرنشینی و یکی از زیباترین  سیلک کاشان( ة)تپ سال قدمت 1666است. این شهر دارای  منینؤدارالم مشهور به

ررنگی در صنعت پُ نقش کهبا مشاهیر علمی و ادبی زیادی  و هویت، بااصالتاست شهرهای ایران است. کاشان شهری 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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دارای شهر این  .دانند ترین و اولین شهر ایران و جهان می ن کاشان را بااصالتااز مورخ شماریگردشگری ایران دارد. 

آن را به یکی از  ،ستا کوهستانی و کویری ةکه دارای دو منطق ،اقلیم این شهر است.های گردشگری  جاذبه

 .تاس کرده های مهم در ایران بدل  سکونتگاه

 منصور، سلطان طاهر وشامل محالت پشت مشهد باال، بازار،  ـ قدیمی شهر کاشان ةبه شش محل بافت قدیمی ةمحدود

 ةمحدودکه بخش اعظم  ـمحالت قدیمی ةمحدود .است یمتقس قابلشت مشهد پایین پو  ،امیراحمد و درب اصفهان، محتشم 

های طالقانی و  هکتار است که از شمال به خیابان ۲85.2ساحت دارای م ـ شود شهر کاشان را نیز شامل می بافت قدیمی

محسن  و از شرق به خیابان مال ،الدین جمشید، از غرب به خیابان مالحسن های یثربی و غیاث کاشانی، از جنوب به خیابان

 فته استگر بررا در 3166شهر تا سال  ةتوسع ةاست. این محالت، تمامی شهر دوران قاجار و بخش عمد شده محدود

 .دهد میشهر کاشان را نشان  بافت قدیمیموقعیت  3 (. شکل1: 3183باغ اندیشه، مهندسین مشاور )

 
1992195219221912197219321912

 16۲٬۲81 521113 562800 323215 35111 28۲08 ۲2322 جمعیت تعداد

   3/1 2 1/۲ ۲/5  درصد رشد

 

 

لع موردمطاۀموقعیتمحدودة.نقش1شکل

روشپژوهشوهاهداد
 Expert choiceافزار  و نرم ،، سیستم اطالعات مکانیFuzzy AHPمدل و از  استتحلیلی  -اکتشافی پژوهشروش 

ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای مؤثر در مسئله،  با توجه به ماهیت داده. استاستفاده شده  ها برای تحلیل داده

سی متون مختلف با راسنادی و برصورت  اول به ةآوری اطالعات در مرحل روش جمع .استتحقیق از نوع غیرتجربی 

آوری  جمعدومِ  ةمرحل . وهای فرسوده است ویژه بافت های ناشی از آن در مناطق شهری به لرزه و آسیب موضوع زمین

های مرتبط با  سازمان و مشاورن ااطالعات مهندس ،ها های میدانی و استفاده از آمارنامه به شکل برداشت بافتاطالعات 
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های  پذیری بافت برای ارزیابی آسیب شاخص هفتدر این پژوهش  است.  و درنهایت تبدیل اطالعات به نقشه ،موضوع

 شرایط جغرافیایی درنظرگرفتن باها  ها و زیرشاخص شده است که شاخص  شهری در برابر زلزله درنظر گرفته ةفرسود

با توجه به  ها شاخصیرز .شده است ایران انتخاب ةهای فرسود سازی و نوسازی بافت بهبر مبنای طرح مصوب منطقه و 

 یند تحلیلافر  روش از یریگ بهره با ،سپس .شده است یازدهیامتمجرب  داناتالعات و روش دلفی توسط اسمط ةپیشین

 3جدول  .اند هشد لیتحل و  هیتجز ازیموردن های داده ،(MSE)خطا  مربع میانگین شاخص همچنین فازی،  مراتبی سلسله

 .دهد یمرا نشان  موردمطالعه یها شاخص

پذیریهابراساسمیزانآسیب.ماتریسمعیارهاوزیرمعیارهاوکدبندیآن1جدول

ص
شاخ


ها



هاشاخصزیر

پذیریآسیب

خیلیکم

پذیریآسیب

کم

پذیریآسیب

متوسط

پذیریآسیب

زیاد

پذیریخیلیآسیب

زیاد

19271

صالح
نوع م

 

     * های سبک سازه

    *  اسکلت فلزی بتنی

   *   آجر و آهن

  *    خشت و گل

 *     خشت و چوب

ت
تعداد طبقا

     * طبقه 3 

    *  طبقه 5

   *   طبقه 1

  *    طبقه 1بیش از 

ت
ت قطعا

مساح
     * متر 26کمتر از  

    *  متر 326تا  366

   *   متر 566تا  326

  *    متر 266تا  566

 *     متر 266بیش از 

ت ابنیه
قدم

 

     * سال 2

     * سال 36تا  2

    *  سال 56تا  36

   *   سال 16تا  56

  *    سال 06تا  16

 *     سال 06بیش از 

ت ابنیه
کیفی

 

     * نوساز

    *  داری قابل نگه

   *   مرمتی

   *   تاریخی

 *     تخریبی

 *     مخروبه

ی
ض

ی ارا
کاربر

     * اداری و نظامی 

    *  آموزشی و درمانی

   *   صنعتی

   *   خدماتی

  *    مسکونی

صله از گسل
فا

     * متر 266بیشتر از  

266-166  *    

366-166   *   

26- 366    *  

 *     متر 26کمتر از 

هایپژوهشفت مأخذ:یا
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دودوییمعیارهایارزیابیة.ماتریسمقایس5جدول

معیارهامصالحکیفیتقدمتکاربریاراضیتعدادطبقاتمساحتفاصل ازگسل
 مصالح 3 5 1 ۲ 0 1 8
 کیفیت 33/6 3 5 ۲ 2 0 1
 قدمت 33/6 2/6 3 1 2 2 0
 کاربری اراضی 33/6 11/6 2/6 3 5 1 1
 تعداد طبقات 33/6 52/6 11/6 2/6 3 5 5
 مساحت 33/6 56/6 52/6 11/6 2/6 3 5
 فاصله از گسل 33/6 3۲/6 56/6 11/6 2/6 2/6 3

 هایپژوهشمأخذ:یافت 

روش تحلیل  بر اساس ،سپس .شداستخراج  ها شاخص ةکلی های دادهمقادیر و  نخست ،پردازش ةدر مرحل

حاصل این  شد.مربوط پرداخته  های شاخصدهی  به وزن (Expert choice) افزار نرمبا کمک  و (AHP)مراتبی  سلسله

است.  موردمطالعه ةناشی از زلزله در منطق پذیری در آسیب مورداستفادهمؤثر و  های شاخصآوردن ضریب  دست تحلیل به

 شده است. درج 5شکل در  ها شاخصضریب هر یک از 



بافتپذیریمؤثردرآسیبهایشاخصاهمیتهریکازضریب.5شکل

بیشترین  ،با توجه به اهمیت آن در برابر زلزله ،مصالح ساختمانی که حاکی از آن است ها شاخصدودویی  ةمقایس

در سازه  کاررفته بههای اخیر نشان داده است که نوع مصالح ساختمانی  زلزله ةامتیاز را به خود اختصاص داده است. تجرب

هرچه در سازه از مصالح  که طوری به ؛استزلزله دارای اهمیت  پذیری ناشی از بهای مؤثر در آسی بیش از دیگر پارامتر

 از  پس ،پذیری کلی آسیب ةنقش ةتهی یبرا یابد. پذیری در برابر زلزله کاهش می باشد شدت آسیب شده  استفاده بادوامی

تفاده از سیستم اطالعات ها با اس ، هرکدام از وزنشد محاسبه AHPروش با استفاده از  ها شاخصهای  وزن آنکه

 پذیری کلی استخراج گردید. آسیب ةنقش درنهایت وشد های مربوط اعمال  جغرافیایی در الیه

هایافت 
مصالحوسازه

در  که طوری به ؛رود میشمار  هفیت مسکن بیک ةکنند تعیین های شاخصیکی از  وسازها ساختکاررفته در  هنوع مصالح ب

واحدهای  ةو گل و خشت و چوب در رد خشت مانند دوام بیاز مصالح  شده ساختهمسکونی  ی ها ساختمانکشورها، ر بیشت

 ةاز نقش آمده دست به یجنتا خواهند بود. پذیری آسیبو در صورت بروز زلزله دارای بیشترین  رندغیر ایمن قرار دا
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در وزن  بافتدرصد 3که  است صورت بدین بافت قدیمی ةی مصالح ابنیمراتب سلسله ةشد دادهوزن  پذیری آسیب

درصد از 31. است مشاهده قابل بافت همةپراکنده در  صورت به ،است شده  دادهنشان  3که با عدد  ،خیلی کم پذیری آسیب

متوسط  پذیری آسیبدر  بافتدرصد 18و حدود  گیرد یم بردر است، 1که معرف عدد  ،را کم پذیری آسیب بافت ةمحدود

که اغلب قطعات  است، محورهای اصلی بافت ةدر جدار بیشتر ،شود می مشاهده  1شکل  در کهطور همان ،وقرار دارد 

میرسلطان و داخل بافت  ةکه بیشتر در محل گرفته قرارباال  یریپذ بیآس ةردبافت در  درصد۲2 .اند کوچک تجاری

 است. افتهی  گسترش

 

طعاتقبرمبنایمعیارمصالحAHPابنی ب روشبندیپهن ةنقش.9شکل

هاساختمانکیفیت

 تواند میکه  استت ابنیه یکیف شده  گرفتهدرنظر  پذیری آسیبکه در این پژوهش برای بررسی  ها شاخصیکی دیگر از 

کیفیت  ،درواقعد. شوشهری ارزیابی  های بافت پذیری آسیبشاخص مکمل در کنار شاخص قدمت ابنیه در  عنوان به

از  آمده دست به نتایج .استتکنولوژی و مصالح  ازنظر ها ساختمانفیت ساخت یکدر یک بافت شهری محصول  ها ساختمان

در بافت درصد 8که  است صورت بدین کاشان بافت قدیمی ةی مصالح ابنیمراتب سلسله ةشد دادهوزن  پذیری آسیب ةنقش

خیلی  صورت به البا مشهد ةبافت و بیشتر در محل شرق شمال بخشدر پراکنده  صورت بهخیلی کم  پذیری آسیب ةرد

نوسازی در  ،که در مباحث گذشته هم مطرح شد گونه همان ،کم یریپذ بیآسدر بافت درصد 13. است مشاهده قابلناچیز 

و  کرده استو طالقانی تا چندین الیه در بافت نفوذ  ،محتشم ابانیخ ،الملک کمالهای اصلی مانند میدان  مجاورت گره

 ةمنصور و محل و طاهر ةبیشتر در محل یریپذ بیآساز  ردهتوزیع فضایی این که  ،متوسط یریپذ بیآسدرصد در 18

 گرفته قرارخیلی زیاد  یریپذ بیآسدرصد هم در 8زیاد و  یریپذ بیآسدرصد محدوده در 1 ،همچنین است.سلطان میر

 .شود می مشاهده مشهد باال  ةاست که بیشتر در محل



 151شهرکاشاندربرابرزلزل قدیمییهابافتیریپذبیآستحلیل



برمبنایمعیارکیفیتقطعاتAHPابنی ب روشبندیپهن ةنقش.5شکل

قدمت

هر چه عمر  که طوری به است؛با زلزله  هابنیه در مقابل پذیری آسیبعمر ساختمان یکی از عوامل بسیار مهم در میزان 

 های زلزلهبیشتر خواهد بود. بررسی  مسلماًدر برابر زلزله  پذیری آسیبباشد  تری ضعیف ةباشد و دارای ساز بیشترساختمان 

بیشتر باشد، با توجه به افزایش فرسودگی و نیز استفاده  ها ساختمانکه هرچه عمر  دهد میدر ایران و جهان نشان گذشته 

 .یابد میافزایش  پذیری آسیبو  کاهش، مقاومت ساختمان در برابر زلزله گذشته در دوام کماز مصالح 

 صورت نیبد کاشان بافت قدیمی ةی قدمت ابنیمراتب سلسله ةشد دادهی وزن ریپذ بیآس ةاز نقش آمده دست بهنتایج  

شمالی  بخشبیشتر در  و ،شده  دادهدر نقشه نشان  3که با عدد  ،ی خیلی کمریپذ بیآسدر  هدرصد محدود35 که است

 ؛ واست گرفته قرارمشهد پایین  ةی کم که بیشتر کوچک در محلریپذ بیآسدر  بافت درصد2و  شده  واقعبافت  ةجدار

ی خیلی باال ریپذ بیآسدرصد محدوده در ۲1و  ،ی باالریپذ بیآسدرصد در 52 ی متوسط،ریپذ بیآسدر  درصد محدوده3۲

 .استمرکز و شرق در  ویژه هب موردمطالعه ةابنیه در محدود زیادقدمت  ةدهند نشانقرار دارد که 

 

برمبنایمعیارقدمتقطعاتAHPابنی ب روشبندیپهن ةنقش.2شکل
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تعدادطبقات

 است. زلزله تعداد طبقات و همچنین ارتفاع آن در برابرهای شهری  ساختمان پذیری در آسیب گذارتأثیریکی از عوامل 

آن در برابر زلزله بیشتر خواهد بود. ارتفاع ساختمان و تعداد طبقات  پذیری باشد آسیب بیشتر ساختمانهرچه تعداد طبقات 

 ةچندگانزمین در جهات  های لرزشاز  جدا .کند می متأثریک زلزله  وعوقرا در طول  ها ساختمانرفتار  ها ساختمان

دارای  ها سبکهر یک از این  .دارند چندگانه های سبک، ینبنابرا .خورند میدر جهات متفاوت تکان  همچنین ها ساختمان

 یک دوره است.

که  است صورت نیبد بافت قدیمی ةی طبقات ابنیمراتب سلسله ةشد دادهوزن  یریپذ بیآس ةاز نقش آمده دست بهنتایج 

درصد 3۲و  اند طبقه یک ها خانهبه اینکه  گردد یبرمکه علت این امر  قراردارد خیلی کم یریپذ بیآسدر  بافتدرصد 82

و  شده  دادهآبی نشان  رنگ با 0و اینکه در شکل است  1که معرف عدد  گرفته قرارکم  یریپذ بیآس ةردمحدوده در 

درصد محدوده در 3 و متوسط یریپذ بیآسدرصد محدوده در 3 و شود. می مشاهده اصلی بافت  ةدارناچیز در ج صورت به

 .شود می مشاهده بافت  ةشمالی جدار بخشدر ناچیز  صورت بهاست که  گرفته قرارزیاد  یریپذ بیآس

 

اتبرمبنایمعیارتعدادطبقAHPابنی ب روشبندیپهن ةنقش.1شکل

مساحتقطعات

شهری مساحت قطعات است. تفکیک اراضی در ابعاد کوچک باعث  های ساختمان پذیری آسیبدیگر از عوامل یکی 

گیری و عملیات امدادی و اسکان موقت ...  از مفیدبودن فضای باز برای گریز و پناه عمالًو  دوش می باز فضاهایخردشدن 

 کاشان بافت قدیمی ةی مساحت محدودمراتب سلسله ةشد دهداوزن  پذیری آسیب ةاز نقش آمده دست بهنتایج . شود میکاسته 

است که  گرفته قرارکم  پذیری آسیبدر  بافتدرصد 8و  خیلی کم پذیری آسیبدر  بافتدرصد 56که  است صورت بدین

 درصد13 و گرفته قرارمتوسط  پذیری آسیبدر  بافتدرصد 35 .اند گرفته قرار حدودهبیشتر در جدار محورهای ارتباطی م

درصد محدوده 53باال قرار دارد و  پذیری آسیبدر  ،گرفته قرار 266تا  526 ةردکه بیشتر مساحت قطعات آن در  ،دودهمح

فضایی یافته  احمد گسترشسلطان میر ةجنوب غربی محل بخشو  ارباز ةکه بیشتر در محل ستخیلی باال پذیری آسیبدر 

 است.
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مبنایمعیارمساحتقطعاتبرAHPابنی ب روشبندیپهن ةنقش.7شکل

زمینکاربری

های  کاربری در برابر زلزله دارد. پذیری آسیبشهری نقش مهمی در کاهش  های زمینکاربری  ةبهین ریزی برنامه

پراکندگی و کارکرد در میزان و چگونگی  چگونگی و تراکم ،شهری ةمساحت، سران میزان زمین شهری از لحاظ

رعایت شود و  ها جواری هم ها زمیندر تعیین کاربری  هرگاه ،مثالً. است رگذارثیأپذیری فضاهای شهری ت آسیب

در شهرها  ها کاربریو اگر  شود میسریع فراهم  ةقرار داده نشود، امکان تخلی یکدیگرناسازگار در کنار  های کاربری

ها در برابر زلزله تا حد شهر پذیری آسیبانتظار داشت  توان یم توزیع شود که سبب عدم تمرکز گردد، ای گونه به

 زیادی کاهش یابد.

 صورت بدین بافت قدیمی ةی کاربری اراضی محدودمراتب سلسله ةشد دادهوزن  پذیری آسیب ةاز نقش آمده دست بهنتایج  

مساوی در کل  طور به نسبتاًتوزیع فضایی آن  .است شده  واقعخیلی کم  پذیری آسیبمحدوده در  درصد3که  است

 .استبایر  های زمینو همچنین  اداری و ،یآموزش فضای سبز، های کاربریکه بیشتر معرف  است مشاهده  قابل محدوده

به کاربری صنعتی و تولیدی  گردد برمیکم قرار دارد که دلیل اصلی کمبود این میزان  پذیری آسیبدرصد محدوده در 2

 شود، می مشاهده  8 شکلدر  طور همان .است شده  واقعمتوسط  پذیری آسیبدرصد محدوده در ۲ .استکم  بافتکه در 

باال قرار دارد که  پذیری آسیبدر  بافتصد در33 .استده شاصلی بافت واقع  ةبیشتر در جدار پذیری آسیب ةرداین 

 گونه اینو است گرفته  را دربر محدوده همةجدارهای بافت  جز به تقریباًوجود زیاد کاربری مسکونی است که  ةدهند نشان

 سطح باال قرار دارد. در پذیری آسیب نظر ازمسکونی است و  دةمحدویک  کاشان بافت قدیمیکه د کربیان  انتو می

 مشاهده بیشتر  بافتخیلی باال قرار دارد که توزیع فضایی آن در مرکز  پذیری آسیب ةرددرصد محدوده در 13 ،همچنین

 .شود می
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کاربریاراضیمعیاربرمبنایAHPکاربریاراضیب روشةنقش.3شکل

گسلب نسبت

دارد گسل است. هرچه  تأثیرشهری  بافت قدیمیزلزله در  پذیری آسیبکه در میزان  ها شاخص ترین مهمیکی دیگر از 

 ترین خطرناکاز  یکی از زلزله افزایش خواهد یافت. عامل گسل پذیری آسیبباشد،  کمتر فاصله از محدوده با خط گسل

دورتری از حریم گسل قرار داشته  ةهر چه محدوده در دامن ،همچنین .است شده  معرفیاز زلزله  یپذیر آسیبعوامل در 

 .شود میکمتر  پذیری آسیبباشد میزان 

مرکزی ایران و  سراسر های کوه رشتهایران مرکزی بین  ةمنطقکاشان در  ةناحی ،موجود های دادهو  ها نقشهبر اساس 

 طول شود. می مشاهده های متعدد با جهت طول متفاوت در منطقه  گسل ،رو ازایناست.  شده  واقعگسل طویل زاگرس 

ها در ناحیه به  گسله ترین مهمساختی و تکتونیکی در  کیلومتر متغیر است. تغییرات زمین 326متر تا  566از  ها گسلاین 

 .گسل درونه ،بیابانک گسل گسل مرنجاب، ،راوند - گسل کاشانشرح زیر است: 

است  صورت نیبدبافت  ةمراتبی شاخص گسل محدود سلسله ةشد دادهی وزن ریپذ بیآس ةاز نقش آمده دست هبنتایج 

درصد محدوده در 36و  3آن ی بند کالسو  یمراتب سلسلهی گذار بر اساس وزن GISاقلیدسی در  ةبعد از زدن فاصل که

 ةدرصد محدوده در رد35 و شود یمل شام ای کم قرار دارد که شرق بافت رریپذ بیآسی خیلی کم و ریپذ بیآس

درصد بافت 25یعنی  ،اما بیش از نیمی از محدوده؛ ی زیاد قرار داردریپذ بیآسدرصد در طیف 31ی متوسط و ریپذ بیآس

 ی خیلی باال قرار دارد.ریپذ بیآس ةدر رد شود یممیرسلطان و طاهر و منصور را شامل  ةمحل که غرب بافت
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برمبنایمعیارفاصل ازگسلAHPابنی ب روشبندیپهن ةنقش.1شکل

کلیپذیریآسیب

 هرکدام ،شد محاسبه AHPروش وزن معیارها با استفاده از  آنکه از  پسکلی در این پژوهش،  پذیری آسیببرای ارزیابی 

جغرافیایی  با استفاده از سیستم اطالعات ها شاخص تک تک Fuzzy Membership های نقشهبعد از کشیدن  ها وزناز 

بر اساس تابع عضویت  ها الیهمعیارها یا  همةدر این پژوهش  .(Rasters Calculator) شد  اعمالمربوط  های الیهدر 

 .مبودیعضویت  ةدنبال یافتن حداقل )صفر( تا حداکثر )یک( درج به یراز است، شده  مشخص( Linearخطی )

که  استصورت  ینبد 36( با توجه به شکل Linearخطی )ها بر اساس تابع عضویت  الیه ةشد فازی ةنتایج نقش

 شمال دراصلی  ةجدار بخشکه توزیع فضایی آن بیشتر در  است شده  پذیری خیلی کم واقع در آسیب بافتدرصد 33

که توزیع فضایی آن  استکم  یریپذ بیآس ةددر ر بافتدرصد 1و  دوش یم مشاهده و بازار  ،باال پشت مشهد ةمحل بافت،

 یریپذ بیآسدر  بافتدرصد 32 و دوش یم مشاهده  بافتپراکنده و قطعات کوچک در جدارهای اصلی داخل  رتصو به

شرقی نمایان  بخش ولی بیشتر در ،خورد یمچشم  پراکنده به صورت بهمحدوده است که در سراسر  گرفته قرارمتوسط 

و  شود می مشاهده  محدودهیی آن در مرکز که توزیع فضا شده  واقعزیاد  یریپذ بیآس ردةدر  بافتدرصد 55 .است

 بخشولی در  است، مشاهده قابلمحدوده  همةگسترده در  صورت بهکه  ستخیلی باال یریپذ بیآس دةدر ر بافتدرصد ۲2

 .کمترین میزان را دارد ،شده  واقعپایین  مشهد ةمحلدر که  ،شرقی بافت

 

الع موردمطۀمحدودپذیریآسیبنهاییفازیةنقش.11شکل
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کاشانبافتقدیمیکلیپذیریآسیبمیزان.11شکل

گیرینتیج 
پذیری کم،  درصد در آسیب1پذیری خیلی کم،  در آسیب بافتدرصد 33پذیری  نظر آسیب نتایج پژوهش نشان داد که از

ر دارد. توزیع پذیری خیلی باال قرا درصد در آسیب۲2و  ،پذیری باال درصد در آسیب55پذیری متوسط،  درصد در آسیب32

و قدمت زیاد ابنیه بیشتر از  ،عدم استفاده از مصالح مقاوم، کیفیت نامطلوب دلیل به بافتپذیری در مرکز  فضایی آسیب

 .شده است  واقعبافت جنوب شرقی  بخش در ویژه هاصلی بافت ب ةپذیری در جدار . کمترین آسیباست محدودهسایر نقاط 

پذیری شهرها در  ... در ارزیابی آسیب، و کاربری اراضیساختمان، طبقات ساختمان، هایی چون نوع مصالح، قدمت  شاخص

های ارزیابی چندمعیاری  و روش GISکارگیری  گذاری با به های روی هم کارگیری روش به ،. همچنیناند برابر زلزله مهم

AHP  پذیری نهایی را با  ختلف و آسیبهای م شاخص ةو امکان مقایس ردپذیری دا ارزیابی آسیب درمطلوبی و نقش مؤثر

 دهد. دست می های مختلف به توجه به شاخص

ها و  شده در این مطالعه قابلیت تعمیم به سایر شهرهای کشور را دارد. پس از بررسی دیدگاه کارگرفته هروش ب

و تحلیل یکرد سیستمی پذیری شهرها در برابر زلزله، رو مدیریت بحران درمورد آسیبشناخت و  ةزمین رویکردهای مختلف در

بافت  عناصر نیبمتقابل و درهمتنیده روابط عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر برگزیده شد.  به شهری ةفضای پیچید

 این براساس. شده استمطرح شهری  رویکرد پیچیدگی فضای همبستگی عناصر شهری و با توجه به یشهر دیو جد میقد

و  یده خودسازمان تیقابل نیبرخوردارند و همچن عمتنو یها تیتنوع و قابل از یشهر میقد یها بافت یدگیچیپ رویکرد

نقش  یشهر یمراتب فضاها و براساس سلسله ییافزا مناسب هم یرفتارها ،البته .رنددارا زمانی  -مکانی طیانطباق با شرا

سازگار  یشهر میقد یها بافت یپارچگ کیو  یدگیچیپ ةیکه نظر هشد موجب  ها نیا یهمگ .دها دار بسزایی در پایداری آن

اهمیت قابل توجهی شهر از  میبافت قد یفضاهاپذیری  در کاهش آسیبرشد و توسعه یابد و  یو فرهنگ یعیطب طیبا مح

و  یو نهاد ،یتیریمد - یاسیس ی، کالبدی،اقتصاد ی،اجتماع ی،عیطب طیعوامل شامل عوامل بسترساز مح نیابرخوردار است. 

که  رگذارندیثأشهر ت میبافت قد ییفضا یو ساختارها ییفضا یرفتارها یعوامل بر رو نیا ةمجموع .اند شدن یعوامل جهان

بلکه  ،تنها پویاست شهری نه ةسیستم پیچید ،درواقع .است یشهر میقد یها در بافت ییفضا یدگیچینشان از پ ها نیا یهمگ

 ،توان پیچیدگی، می ةبا کمک نظری ست.غیرخطی فضاو  ،بینی پیش فضا، تغییرات ناگهانی، غیرقابل پیچیدگیدچار نوعی 

ر تحوالت دثیرگذار أو نهادی، بازیگران و عوامل ت ،ضمن شناخت فرایندهای مختلف طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی
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. دست یافتهای فضایی شهرها  تحلیلی در راستای تبیین پیچیدگی -فضایی را تحلیل کرد و به چارچوب نظری و کاربردی

با توجه به موضوع تحقیق حاضر برای کاهش  ،مدیریت بحران است وسیستمی و گرفته از دیدگاه  تئرویکرد درواقع نش نیا

عنوان سیاست  ، نیز بهاستاز وقوع بحران  پیشپذیری و خسارات زلزله، سیاست کاهش خطر که عمدتاً مربوط به  آسیب

کاشان  بافت قدیمیکه  دشحاصل نتیجه  نیا ، موردنظر ةحدودبر روی مه منتخب این پژوهش درنظر گرفته شد. با مطالع

کاشان  بافت قدیمیرخطر کشور است. که بدان اشاره شد، در میان مناطق پُ ،های متعدد وجود گسل لرزه با ازنظر شدت زمین

ود اختصاص داده، که باالترین ضریب اهمیت را به خ ،لحاظ کالبدی مانند کیفیت پایین ابنیه با توجه به مشکالت بافت از

 ةفرهنگی و قرارگرفتن بناهای باارزش در داخل محدود -دوام با درنظرگرفتن اهمیت تاریخی قدمت زیاد ابنیه و مصالح کم

مناسب و مؤثر در راستای  یرویکرد مدیریت بحران زلزله راهکار، زادگان مانند آرامگاه محتشم کاشانی و امام ،موردمطالعه

 های وارده به این بافت در اثر وقوع زلزله خواهد بود. حفظ بافت و کاهش آسیب

هاپیشنهاد
و اصول مدیریت  سو  یکاز  کاشان بافت قدیمی پذیری آسیب موردمطالعه های شاخصو  گرفته انجامبا توجه به مطالعات 

 :دشو ذیل ارائه می بحران پیشنهادهای

  ةمنظور بسترسازی برای توسع به بافت رکزدر متوسعه و گسترش فضاهای باز  ،خطرپذیریبا توجه به اصل 

  ؛بازآفرینیی و ساز مقاوماقدامات 

  ؛ایمن و مناسب در هر محله یرسان خدمات ةتوسع و سیسات و تجهیزات شهریأت ةو توسعتعریض معابر  

  ؛مردم بافت با مشارکت ةفرسودی ها گذاری برای نوسازی بخش  هجذب سرمایهای  سیاست  اعطای وام و 

 مردم.اجتماعی  -توانمندسازی اقتصادی منظور بهبناهای تاریخی و جذب گردشگر  ینیبازآفر 
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