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مقدم 
شهر بهعنوان یک سیستم باز دارای عناصر و اجزای مختلفی است که در مقابل توسعة بیرونی و درونی و نیروهای برونزا
و درونزا از قابلیتهای خودانطباقی و خودسامانی برخوردار است .چنین خصلتی شهر را بهعنوان سیستم باز و پیچیده با
توسعة غیرخطی و غیرقابلپیشبینی معرفی میکند (حاتمینژاد و همکاران .)۲5 :3138 ،چنین سیستمی تحتتأثیر
بازیگران مختلف فضایی ،فرایندها ،و عوامل گوناگون محیط طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،و غیره با ویژگیهایی
چون تنوع ،تحول غیرخطی و غیرقابلپیشبینی ،و عدم قطعیت  ...تبلور مییابد .بنابراین ،نمیتوان بهسادگی آن را تقلیل
داد و تحلیل کرد .سیستم پیچیدة شهری نهتنها پویاست ،بلکه دچار نوعی تنوع فضایی است که آشوبناکی فضا ،تغییرات
ناگهانی ،غیرقابلپیشبینی ،و غیرخطی فضا را شامل میشود .بر این اساس ،برای مطالعه و تحلیل پهنههای شهری،
بهعنوان فضای پیچیده ،و مدنظر قراردادن بازیگران تأثیرگذار بر آن به رویکردی جدا از رویکردهای پیشین نیاز است که
آن نظریة پیچیدگی فضایی شهر است (حاتمینژاد و همکاران .)32 :3138 ،با کمک نظریة پیچیدگی فضایی شهر
میتوان ،ضمن شناخت فرایندهای مختلف طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،و نهادی ،بازیگران و عوامل تأثیرگذار
در تحوالت فضایی را تحلیل کرد و به چارچوب نظری و کاربردی -تحلیلی در راستای تبیین پیچیدگیهای فضایی
شهرها دست یافت (حاتمینژاد و همکاران .)386 :3138 ،بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثهخیز و خطرآفرین در
بافتهای قدیمی و فرسودة شهری بهمنظور پیشگیری از مخاطرات از اهمیت ویژهای برخوردار است .مخاطرات
محیطی وضعیتهای ممکنالوقوعی است که در صورت وقوع بهصورت پیامدهایی بر اهداف روند توسعة شهر تأثیرگذار
است .هر یک از این رویدادها یا وضعیتها دارای علل مشخص و نتایج و پیامدهای قابلتشخیصاند .پیامدهای این
رویدادها مستقیماً در چگونگی پایداری محیط و کیفیت زندگی شهری تأثیر میگذارند .بنابراین ،شناسایی ریسک و تعیین
میزان پیامدهای آن از اهمیت خاصی در برنامهریزیهای شهر برخوردار است .مهمترین اثر اهمیت و ضرورت تحلیل
آسیبپذیری کمک به تصمیمگیری صحیح برای انتخاب راهحلهای کنترل و مقابله با مخاطرات احتمالی است .نتایج
ارزیابی و تحلیل آسیبپذیری به جهتگیری صحیح در انتخاب راهحلها و دفع تهدیدهای احتمالی کمک میکند.
همچنین ،میتوان از آن در روند بازآفرینی بافتهای قدیمی و اصالح خطمشیهای سازمانهای ذینفوذ استفاده کرد.
در بافتهای قدیمی ریسک بیشتری بهدلیل فرسودگی در وضعیتهای ممکنالوقوع و با توجه به شرایط متفاوت
وجود دارد .بنابراین ،شناسایی مخاطرات و تعیین میزان و پیامدهای آن بسیار ضروری است .مسئلة کاهش آسیبپذیری
در برابر زلزله یکی از مسائل مهم مورد پژوهش برنامهریزان شهری در بافت قدیم شهرهاست .این مسئله در بافت قدیمی
با توجه به وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله و سایر مخاطرات محیطی و خسارات جانی و مالی آنها اهمیتی دوچندان دارد.
در این راستا ،اولین گام شناسایی میزان آسیبپذیری پهنههای شهری و تحلیل و ارزیابی آنها با استفاده از مدلهای
موجود است .آسیبشناسی مناطق و بافتهای آسیبپذیر شهری با استفاده از مدلهای موجود و پهنهبندی این مناطق بر
اساس شاخصهای گوناگونی انجام میگیرد .تحلیل آسیبپذیری بافت قدیمی شهر از اقدامات بنیادی برای کنترل
مخاطرات محیطی و مدیریت بحران بخش مرکزی شهری است .نامناسببودن مساحت قطعات زمین ،نوع کاربری زمین،
عرض معابر ،نوع مصالح ،تعداد طبقات ،قدمت ابنیه ،کیفیت ابنیه ،دسترسی به فضای باز ،و فاصله از گسل از جمله
شاخصهایی است که در ارتقای کیفیت و کاهش آسیبهای بافت قدیمی نقش دارد .بخش مرکزی و بافت قدیمی
شهرها ،بنا به دالیل مختلف ،بیش از سایر بافتهای شهری در معرض خطر زلزله قرار دارند .بنابراین ،شناسایی ابعاد و
شاخصهای این بافتها در برنامهریزیهای مخاطرات محیطی از جمله زلزله و مدیریت ارتقای کیفیت بهکارگیری اصل
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خطرپذیری مدیریت بحران و توسعة بهسازی و نوسازی شبکة معابر و دسترسی به فضای باز و بهکارگیری اصل
آیندهنگری مدیریت بحران یکی از اساسیترین اقدامات برای اجراییکردن مدیریت بحران بهشمار میرود.
بخشهایی از بافتهای قدیمی ،که غالباً بهعنوان بافت فرسوده ظهور یافته ،عرصههایی از فضاهای شهریاند که
بهسبب ناپایداری ،نامناسببودن کاربریهای شهری ،نارسایی شبکههای حمل و نقل شهری ،کمبود خدمات و
زیرساختهای شهری ،نامناسببودن منظر و چشمانداز شهری ،و نامناسببودن اوضاع اجتماعی و اقتصادی شهری از
ارزش مکانی -فضایی نازل و از آسیبپذیری بیشتری برخوردارند .آسیبپذیری استعداد هر نوع صدمه ،خواه طبیعی،
معنوی یا غیرمادی ،بهوسیلة یک یا چند عامل است (لیتل و همکاران .)80 :5666 ،شواهد نشان میدهد که مخاطرات
زلزله در نواحی شهری در سطح جهان در حال گسترش است و این تهدید با روند رو به افزایش مسئلهای از مسائل
کشورهای در حال توسعه است (کوتر و بروف.)30 :5661 ،
ارزیابی آسیبپذیری ناشی از وقوع بحران و تشخیص و بهینهسازی منابع ضدبحران رکن اساسی طرح و برنامة
مدیریت بحران را تشکیل میدهد .درواقع ،مدیریت بحران فرایند کاهش خطرپذیری سانحه با استفاده از منابع ضدبحران،
کارا ،و اثربخش است (احمدیان .)۲۲ :3186 ،بنابراین ،شناخت صحیح ابعاد بحران ناشی از زمینلرزه در مناطق شهری را
میتوان اولین گام در فرایند مدیریت بحران و یکی از اساسیترین دستورالعملها برای اجراییکردن مدیریت بحران
زمینلرزه بهشمار آورد .به عبارت دیگر ،ارزیابی خطرپذیری لرزهای شهرها در مقیاس مناطق و محلههای شهری اولین
مرحله از فرایند مدیریت بحران زمینلرزه است که اطالعات الزم برای بهرهگیری بهینه از منابع و امکانات در دسترس را
با هدف کاهش آثار و تبعات مخرب زلزله فراهم میکند .در کشور ما ،با وجود پژوهشهای مختلف در ابعاد زلزله و عمدتاً
در زمینههای فنی ،سازه و مدیریت امداد و نجات ،به نقش برنامهریزی شهری در کاهش آسیبهای آن کمتر پرداخته شده
است .این در حالی است که بخش عمدهای از آسیبهای زلزله ناشی از رعایتنکردن اصول و معیارهای برنامهریزی
شهری است که با بهکارگیری تمهیدات برنامهریزی شهری ،ارزیابی درجات آسیبپذیری در مقیاسهای خرد ،و ارائة
سناریوهای زلزله میتوان اقدامهای پیشگیرانه و مؤثرتری در کاهش آسیبهای زلزله انجام داد.
بررسی تاریخ شکلگیری سکونتگاههای انسانی نشان میدهد که بشر در انتخاب مکان سکونت و چگونگی ساخت و
ساز آن از اهمیت درخورتوجهی برخوردار بوده است (مارتینللی و کیفای .)3۲2 :5668 ،کاشان یکی از قدیمیترین
شهرهای ایران و در عین حال یکی از زلزلهخیزترین آنهاست .در کتاب تاریخ الفی آمده که در سال 385ق زلزلة سختی
در کاشان روی داد که باعث فروریختن حصار شهر شد و بسیاری از خانهها ویران شد و شماری از مردم شهر جان باختند.
رقم دقیق تلفات مشخص نشده است .ولی حدود  3566نفر از قربانیان شناسایی شدند و صدها نفر دیگر بی نام و نشان
به خاک سپرده شدند .البته ،چون زلزله در روز اتفاق افتاد ،تلفات کمتر از حد انتظار مردم شهر بود .اما زلزلة مهیب و
دهشتناکی که کاشان را یکسره ویران کرد و فاجعهای دردناک آفرید زلزلة شب سهشنبه  52ذیقعدة  3335بود که
ناگهان سراسر شهر بهلرزه درآمد و کاشان به تلی از ویرانه تبدیل شد و بیش از  35666نفر جان باختند .پسلرزههای
زلزله در  ۲ذیحجة همان سال و شب  32محرم 3331ق باقی مصیبتزدگان را رهسپار دیار باقی کرد (تتوی و قزوینی،
 .)21۲ :3185زلزلة دیگری نیز در سال 3555ق در کاشان روی داد که تلفات و خرابیهای زیادی درپی داشت .اکنون نیز
زلزله در کمین کاشان است؛ به گزارشی که مقامات مسئول دربارة خطر زلزله در کاشان هشدار دادهاند.
فخاران ،شهردار کاشان ،در ستاد بازآفرینی پایدار شهری کاشان ،با اشاره به آمار مساحت بافتهای ناکارآمد شهری
بیان کرده که بافت ناکارآمد شهری کاشان حدود 3درصد مساحت کل شهر را شامل میشود .خالی از سکنه شدن
بخشهایی از بافتهای ارزشمند و تاریخی کاشان ،که بهعنوان بافت قدیمی در بین مردم رایج است ،و تخریب باغات و
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مزارع و زمینهای حاصلخیز کشاورزی برای احداث ابنیههای جدید باعث ناموزونی رشد شهر و چالشهای خدماترسانی
شهری شده است .شهردار منطقة فرهنگی و تاریخی کاشان اظهار کرد که بیشترین بافت تاریخی ،فرسوده ،و بالاستفادة
کاشان در منطقة یک قرار دارد که عالوه بر آسیبهای کالبدی آسیبهای اجتماعی را بهدنبال داشته است.
استقرار نامناسب عناصر کالبدی و کاربریهای زمینهای شهری ،شبکة ارتباطی ناکارآمد شهری ،تأسیسات زیربنایی
شهر و توزیع ناهمگون فضاهای باز شهری ،قدمت باال ،و کیفیت پایین بناها در بافتهای فرسوده و مواردی از این قبیل
نقش اساسی در افزایش میزان آسیبهای وارده به شهرها در برابر زلزله دارد .موارد نامبرده همگی جزو مقوالت مرتبط با
مباحث شهرسازی است .لذا ،با اصالح وضعیت شهرسازی در چارچوب مدیریت بحران ،میتوان آسیبپذیری شهرها در
برابر زلزله را کاهش داد و امدادرسانی را تسهیل کرد .ازاینرو ،تأکید مقالة حاضر بر شناسایی مهمترین عوامل و
شاخصهای مؤثر در بافت قدیمی کاشان در برابر زلزله و کاهش آسیبپذیری محلهها با بهکارگیری اصول مدیریت
بحران است .پژوهش حاضر در پی پاسخ به مسائل زیر است:
میزان آسیبپذیری بافت قدیمی کاشان در برابر زلزله چگونه است؟ توزیع شاخصهای آسیبپذیری در بافت قدیمی
کاشان چگونه است؟ مهمترین راهکارهای کاهش میزان آسیبپذیری بافت قدیمی کاشان در برابر زلزله کداماند؟

مبانینظری 
آسیب مجموعه عوامل منفی وارد بر سیستم از داخل سیستم است .تهدید عوامل منفی وارد بر سیستم از خارج است.
آسیبپذیری 3یعنی بیدفاع بودن  ،مجموعه عوامل وارد بر یک سیستم است که از داخل یا خارج سبب اخالل در سیستم
یا حرکت آن به سمت خطر میشود .تهدید نیروهای وارد بر یک نظام از داخل یا خارج بهمنظور نابودی ،براندازی،
ساختارشکنی ،یا در راستای نابودی است .مخاطره یا شرایط مخاطرهآمیز ،وضعیت یا هرگونه عامل محیطی ،زیستی،
شیمیایی ،فیزیکی که بهطور بالقوه دارای میزانی از تهدید یا تهدیدهایی که منجر به خطر افتادن سالمتی ،آسیب،
خسارت ،کاهش کارایی انسان یا پدیدههای موجود گردد(.مقیمی .)3-8 :3131 ،خطر عبارت است از پدیدهای مادی یا
فعالیتی خطرناک که ممکن است به انسان و مایملک او صدمه بزند ،ناهنجاریهای اجتماعی یا اقتصادی تولید کند یا
سبب تخریب محیط شود ( UN, ISDR, 2009به نقل از علیجانی .)1 :3131 ،مفهوم آسیبپذیری از دیدگاه متخصصان
و محققان علوم مختلف عبارت است از :آسیبپذیری یعنی بیدفاعبودن و تابعی از خطر است .در این راستا ،امروزه
براساس تعاریف متعدد ریسک بحران است (ام سی اینتایر .)33-1 :566۲ ،آسیبپذیری خود به خود به نتایج زیانبار
منجر نمیشود ،بلکه بیانگر امکان وقوع آسیب است .به معنای این است که تعیینکنندة اصلی بحران «آسیبپذیری» هر
نوع سیستم یا واحد واقع در معرض خطر است .آسیبپذیری عبارت است از احتمالی که پدیده یا شخص در معرض
اثرهای ناگوار یک مخاطره قرار گیرد .آسیبپذیری عدم ظرفیت یک پدیده برای رویارویی در برابر مخاطرات است که بر
پایة موقعیت افراد و پدیدهها در دنیای مادی و اجتماعی بستگی دارد و درواقع مخاطرة تحت تاثیر اوضاع مکانی و
اجتماعی جوامع است (کوتر 529-539 :3330 ،؛ کوتر و همکاران .)065 :5668 ،ظرفیت افراد برای رویارویی با خطر که
به موقعیت فرد در دنیای مادی و معنوی بستگی دارد (کالرک  .)58-52 :5663 ،بحران از ریشة یونانی  Krisisبه معنی
تصمیم عاجل میآید .بحران یعنی بروز یک آشفتگی یا پریشانی یا اختالل فیزیکی و روانی ناگهانی و شدید که روند و
سیر شرایط عادی را بههم میریزد (دیکشنری الروس به نقل از محمودی.)05 :3185 ،

1. Vulnerability
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براساس برنامة راهبردی بینالمللی کاهش بالیای طبیعی سازمان ملل ،کلیة مخاطرات دو منشأ دارند .3 :مخاطرات
طبیعی؛  .5مخاطرات انسانی (مو و پاتارکول .)130 :5660 ،حوادث طبیعی با توان آسیبرسانی باعث زیانهای مادی و
اجتماعی میشوند و ممکن است به حد فاجعه نیز برسند .بهعبارتدیگر ،مخاطرات شرایطِ پنهانیاند که مسبب بحرانهای
آتیاند (الول .)1 :5661 ،آسیبپذیری شهری در مقابل حوادث طبیعی مثالً زلزله تابعی از فرایندها و طراحی فضاهاست
که درجة تأثیرپذیری یا قابلیت ایستادگی آنها را در مقابل مخاطرات تعیین میکند (راشد و ویکسم .)2۲1 :5661 ،بافت
قدیم شهر در این پژوهش به بافتی اطالق میشود که در بخش مرکزی شهر واقع است و از لحاظ قدمت ،زمان پیدایش
و شکلگیری شهر تا سالهای 3166ش ،مصادف با دورة پهلوی ،را شامل میشود .این بافت از یکدستی و انسجام
خاصی برخوردار است که متعلق به نظام اجتماعی قدیم است و با فضاهای عصر مدرن متفاوت است (شماعی و پوراحمد،
 .)80 :3135زلزله آزادشدن ناگهانی انرژی بسیار زیادی در مدتزمان خیلی کوتاه است که در اثر بروز اغتشاش در پوستة
زمین بهوقوع میپیوندد .زلزله ممکن است دهها ،صدها ،یا هزاران سال انرژی مسدودشده را در چند ثانیه آزاد کند
(گیبسون.)120 :3331 ،
مدیریت بحران برای کاهش آسیبپذیری بافتهای قدیمی و پیشگیری از وقوع بحرانها مطرح شده است .مدیریت
بحران مجموعه اقداماتی است که قبل از وقوع ،در حین وقوع ،و بعد از وقوع سانحه برای کاهش آثار و عوارض ناشی از
حوادث انجام میگیرد .بحران به وضعیتی اطالق میشود که نظم سیستم اصلی یا بخشهایی از سیستم را مختل و آن را
ناپایدار کرده است .مدیریت بحران به مجموعهای از راهبردها ،دستورالعملها ،و فعالیتها اطالق میشود که مدیریت یک
سازمان یا یک مجموعه را با هدف کاهش روند بحران دنبال میکند .بهطور کلی ،مدیریت بحران به معنای سوقدادن
هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی قابل کنترل و انتظار و بازگشت امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.
به بیانی دیگر ،مدیریت بحران کلیة اقدامات مربوط به پیشگیری و مدیریت ریسک ،سازماندهی ،و مدیریت منابع
موردنیاز در پاسخ به بحران است .مدیریت بحران علمی کاربردی است که با مشاهدة سیستماتیک بحرانها و تجزیه و
تحلیل آنها ،در جستوجوی ابزاری است که بتوان از بروز بحرانها پیشگیری کرد و اثرهای بحران را کاهش داد و
آمادگی الزم برای امدادرسانی سریع و درنهایت تابآوری را فراهم آورد.
مدیریت خطر یا مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاستهای مدیریتی ،رویهها ،و فرایندهای مربوط به
فعالیتهای تحلیل ،ارزیابی ،و کنترل ریسک است .مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی
اتخاذشده و شناسایی و بهکارگیری معیارهایی است که میتوان از آنها برای رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول
استفاده کرد .مدیریت ریسک فرایندی شامل دو فاز اصلی است .3 :فاز تخمین ریسک (شامل شناسایی ،تحلیل ،و
اولویتبندی)؛  .5فاز کنترل ریسک (شامل مراحل برنامهریزی مدیریت ریسک ،برنامهریزی نظارت ریسک ،و اقدامات
اصالحی) .بنا به اعتقاد فیرلی ،مدیریت ریسک دارای هفت فاز است .3 :شناسایی فاکتورهای ریسک؛  .5تخمین احتمال
رخداد ریسک و میزان تأثیر آن؛  .1ارائة راهکارهایی برای تعدیل ریسک؛  .۲نظارت بر عوامل ریسک؛  .2ارائة طرح؛ .0
مدیریت بحران؛  .1احیای بعد از بحران (.)The Institute of Risk Management (IRM), 2016
در دهههای اخیر رویکردهای گوناگونی درمورد کاهش آسیبپذیری ساختمانهای شهری مطرح شده است .این
رویکردها در سه گروه بررسیشدنی است .3 :رویکرد زیستی -فیزیکی3؛  .5رویکرد ساخت اجتماعی5؛ و  .1رویکرد
ترکیبی 1از مهمترین آنهاست .الگوی ترکیبی و توجه به پیچیدگی فضاهای قدیمی و روابط پیچیدة آنها یکی از
1. Biophysical Vulnerability
2. Social construction of Vulnerability Synthetic approach
3. Synthetic approach of Vulnerability
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رویکردهایی است که براساس یکپارچگی و کلیت هویتی شهر مطرح است .براساس این رویکرد ،شهر باید بهصورت
منسجم و هماهنگ و سازگار با محیط طبیعی و اجتماعی -فرهنگی مدیریت شود .در این رویکرد به جای مرمت تکبناها
روح حیات و فعالیت به همة بناهای تاریخی و قدیمی شهر بازگردانده میشود .رویکرد زیستی– فیزیکی در قرن بیستم
دیدگاهی فنمحور به شهر و اساساً مبتنی بر تجربهگرایی منطقی و فلسفة علمی بود (تروندهایم .)1 :5665 ،دیدگاه مذکور
براساس مخاطرة طبیعی برحسب فراوانی یا احتمال ،بزرگی ،شدت ،سرعت ،و استمرار بهعنوان مؤلفههای آسیبپذیری و
شیوة استقرار فضاها توجه داشت (فورد5665 ،؛ یامین .)5662 ،باتوجهبه پیچیدگی بافت قدیم و برحسب درجة
آسیبپذیری آن باید برنامهریزی جامع کرد (ویزنر )33 :5662 ،و براساس میزان زیان کالبدی اقدام پیشگیرانه انجام داد
(بوگتن )5 :3338 ،و متناسب با مخاطرات طبیعی و میزان زوال محیط کالبدی و آثار و زیانهای مالی و جانی حاصل از
آنها اقدامات پیشگیرانه انجام داد (استونیک .)2 :5666 ،همچنین باتوجهبه ساخت اجتماعی بافت های قدیمی
آسیبپذیری آنها را از طریق ارتقاء توانمندی و تاب آوری در برابر مخاطرات و پیشگیری از بحرانهای احتمالی تقویت
کرد (ویچل .)80 :5665 ،براساس این نگرش ،چگونگی توزیع جمعیت در برابر مخاطرة طبیعی یا نزدیکی به منبع خطر و
وضعیت اجتماعی– اقتصادی آنها آسیبپذیری تعیین میشود .لذا ،گروههای جمعیتی بافت قدیم ،که تحت شرایط
متفاوت اجتماعی ،اقتصادی ،و نهادی زندگی میکنند ،از سطوح متفاوتی از آسیبپذیری برخوردارند (فورد.)33 :5665 ،
رویکرد ترکیبی تحلیل محرکها و سیستم را با هم ترکیب میکند و از روابط بین آنها آسیبپذیری مشخص میشود.
ازجمله روشهایی که در این رویکرد میتوان با آنها به تحلیل آسیبپذیری در محیطهای شهری پرداخت مدل مکانی
مخاطرات است .این مدل ابتدا در تحقیقات هویت و بورتون ( )3313با عنوان «مخاطرات طبیعی» بهکار گرفته شد .آنها
تالش داشتند تا به توصیف مخاطرات اکولوژی منطقهای توجه بیشتری کنند .کاتر و همکاران ( )5668به معرفی
چارچوبی برای عناصر مختلف و الگوهای متفاوت آسیبپذیری در درون شهرها اقدام کردند .روابط متقابل و درهمتنیده
بین عناصر بافت قدیم و جدید شهری و باتوجهبه یکپارچگی و شاخصهای هویت بخش شهری رویکرد پیچیدگی
فضایی بافتهای شهری مطرح شده است .براساس این رویکرد پیچیدگی بافتهای قدیم شهری از تنوع و قابلیتهای
متنوع برخوردارند و همچنین قابلیت خودسازماندهی و انطباق با شرایط مکانی -زمانی را دارند .البته ،رفتارهای مناسب
همافزایی و براساس سلسلهمراتب فضاهای شهری نقش بسزایی در پایداری آنها دارند .همگی اینها موجب شده که
نظریة پیچیدگی و یکپارچگی بافتهای قدیم شهری سازگار با محیط طبیعی و فرهنگی رشد و توسعه یابد .فضاهای
بافت قدیم شهر از پیچیدگی خاصی برخوردار است؛ این پیچیدگی تحت تأثیر عوامل و فرایندهای فضاسازی شهر است.
این عوامل شامل عوامل بسترساز محیط طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،و سیاسی -مدیریتی و نهادی و عوامل
جهانیشدن است .مجموعة این عوامل در رفتارهای فضایی و ساختارهای فضایی بافت قدیم شهر تأثیرگذارند که همگی
اینها نشان از پیچیدگی فضایی در بافتهای قدیم شهری است.

معرفیمحدودۀموردمطالع 
کاشان شهری است تاریخی و یکی از شهرستانهای شمال استان اصفهان .این شهر در  556کیلومتری جنوب تهران،
 36کیلومتری قم ،و  566کیلومتری شهر اصفهان واقع است .این شهر در سال  3132جمعیتی حدود  16۲٬۲81داشته
است .مساحت این شهر در سال  3132حدود  8068.5هکتار بوده است .کاشان مهد تمدن و فرهنگ سنتی ایران و
مشهور به دارالمؤمنین است .این شهر دارای  1666سال قدمت (تپة سیلک کاشان) شهرنشینی و یکی از زیباترین
شهرهای ایران است .کاشان شهری است بااصالت و هویت ،با مشاهیر علمی و ادبی زیادی که نقش پُررنگی در صنعت
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گردشگری ایران دارد .شماری از مورخان کاشان را بااصالتترین و اولین شهر ایران و جهان میدانند .این شهر دارای
جاذبههای گردشگری است .اقلیم این شهر ،که دارای دو منطقة کوهستانی و کویری است ،آن را به یکی از
سکونتگاههای مهم در ایران بدل کرده است.
محدودة بافت قدیمی به شش محلة قدیمی شهر کاشانـ شامل محالت پشت مشهد باال ،بازار ،طاهر و منصور ،سلطان
امیراحمد و درب اصفهان ،محتشم ،و پشت مشهد پایین قابلتقسیم است .محدودة محالت قدیمیـ که بخش اعظم محدودة
بافت قدیمی شهر کاشان را نیز شامل میشودـ دارای مساحت  ۲85.2هکتار است که از شمال به خیابانهای طالقانی و
کاشانی ،از جنوب به خیابانهای یثربی و غیاثالدین جمشید ،از غرب به خیابان مالحسن ،و از شرق به خیابان مالمحسن
محدود شده است .این محالت ،تمامی شهر دوران قاجار و بخش عمدة توسعة شهر تا سال  3166را دربر گرفته است
(مهندسین مشاور باغ اندیشه .)1 :3183 ،شکل  3موقعیت بافت قدیمی شهر کاشان را نشان میدهد.

تعداد جمعیت
درصد رشد

 1992

 1952

 1922

 1912

 1972

 1932

 1912

۲2322

28۲08
5/۲

35111
۲/1

323215
2

562800
1/3

521113

16۲٬۲81

شکل.1نقشةموقعیتمحدودۀموردمطالع 

داد ههاوروشپژوهش 
روش پژوهش اکتشافی -تحلیلی است و از مدل  ،Fuzzy AHPسیستم اطالعات مکانی ،و نرمافزار Expert choice

برای تحلیل دادهها استفاده شده است .با توجه به ماهیت دادهها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای مؤثر در مسئله،
تحقیق از نوع غیرتجربی است .روش جمعآوری اطالعات در مرحلة اول بهصورت اسنادی و بررسی متون مختلف با
موضوع زمینلرزه و آسیبهای ناشی از آن در مناطق شهری بهویژه بافتهای فرسوده است .و مرحلة دومِ جمعآوری
اطالعات بافت به شکل برداشتهای میدانی و استفاده از آمارنامهها ،اطالعات مهندسان مشاور و سازمانهای مرتبط با
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موضوع ،و درنهایت تبدیل اطالعات به نقشه است .در این پژوهش هفت شاخص برای ارزیابی آسیبپذیری بافتهای
فرسودة شهری در برابر زلزله درنظر گرفته شده است که شاخصها و زیرشاخصها با درنظرگرفتن شرایط جغرافیایی
منطقه و بر مبنای طرح مصوب بهسازی و نوسازی بافتهای فرسودة ایران انتخاب شده است .زیرشاخصها با توجه به
پیشینة مطالعات و روش دلفی توسط استادان مجرب امتیازدهی شده است .سپس ،با بهرهگیری از روش فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی فازی ،همچنین شاخص میانگین مربع خطا ( ،)MSEدادههای موردنیاز تجزیه و تحلیل شدهاند .جدول 3
شاخصهای موردمطالعه را نشان میدهد.

فاصله از گسل

کاربری اراضی

کیفیت ابنیه

قدمت ابنیه

مساحت قطعات

تعداد طبقات

نوع مصالح

شاخصها 


هابراساسمیزانآسیبپذیری 


.ماتریسمعیارهاوزیرمعیارهاوکدبندیآن
جدول1
شاخصها 

زیر
سازههای سبک
اسکلت فلزی بتنی
آجر و آهن
خشت و گل
خشت و چوب
 3طبقه
 5طبقه
 1طبقه
بیش از  1طبقه
کمتر از  26متر
 366تا  326متر
 326تا  566متر
 566تا  266متر
بیش از  266متر
 2سال
 2تا  36سال
 36تا  56سال
 56تا  16سال
 16تا  06سال
بیش از  06سال
نوساز
قابل نگهداری
مرمتی
تاریخی
تخریبی
مخروبه
اداری و نظامی
آموزشی و درمانی
صنعتی
خدماتی
مسکونی
بیشتر از  266متر
166-266
166-366
366 -26
کمتر از  26متر

مأخذ:یافت هایپژوهش 

آسیبپذیری


آسیبپذیری


آسیبپذیری


آسیبپذیری


آسیبپذیریخیلی


خیلیکم 

کم 

متوسط 

زیاد 

زیاد 

1
*

9

2

7

1

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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بپذیری 
تحلیلآسی 
جدول.5ماتریسمقایسةدودوییمعیارهایارزیابی 

فاصل ازگسل 
8
1
0
1
5
5
3

مساحت  تعدادطبقات 
0
1
2
0
2
2
5
1
3
5
6/2
3
6/2
6/2

کاربریاراضی 
۲
۲
1
3
6/2
6/11
6/11

قدمت  کیفیت  مصالح 
3
5
1
6/33
3
5
6/33
6/2
3
6/33
6/11
6/2
6/33
6/52
6/11
6/33
6/56
6/52
6/33
6/3۲
6/56

معیارها 
مصالح
کیفیت
قدمت
کاربری اراضی
تعداد طبقات
مساحت
فاصله از گسل

مأخذ:یافت هایپژوهش

در مرحلة پردازش ،نخست مقادیر و دادههای کلیة شاخصها استخراج شد .سپس ،بر اساس روش تحلیل
سلسلهمراتبی ( )AHPو با کمک نرمافزار ( )Expert choiceبه وزندهی شاخصهای مربوط پرداخته شد .حاصل این
تحلیل بهدستآوردن ضریب شاخصهای مؤثر و مورداستفاده در آسیبپذیری ناشی از زلزله در منطقة موردمطالعه است.
ضریب هر یک از شاخصها در شکل  5درج شده است.


مؤثردرآسیبپذیریبافت 

شاخصهای

شکل.5ضریباهمیتهریکاز

مقایسة دودویی شاخصها حاکی از آن است که مصالح ساختمانی ،با توجه به اهمیت آن در برابر زلزله ،بیشترین
امتیاز را به خود اختصاص داده است .تجربة زلزله های اخیر نشان داده است که نوع مصالح ساختمانی بهکاررفته در سازه
بیش از دیگر پارامترهای مؤثر در آسیبپذیری ناشی از زلزله دارای اهمیت است؛ بهطوریکه هرچه در سازه از مصالح
بادوامی استفاده شده باشد شدت آسیبپذیری در برابر زلزله کاهش مییابد .برای تهیة نقشة آسیبپذیری کلی ،پس از
آنکه وزنهای شاخصها با استفاده از روش  AHPمحاسبه شد ،هرکدام از وزنها با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی در الیههای مربوط اعمال شد و درنهایت نقشة آسیبپذیری کلی استخراج گردید.

یافت ها 
مصالحوسازه 

نوع مصالح بهکاررفته در ساختوسازها یکی از شاخصهای تعیینکنندة کیفیت مسکن بهشمار میرود؛ بهطوریکه در
بیشتر کشورها ،ساختمانهای مسکونی ساختهشده از مصالح بیدوام مانند خشت و گل و خشت و چوب در ردة واحدهای
غیر ایمن قرار دارند و در صورت بروز زلزله دارای بیشترین آسیبپذیری خواهند بود .نتایج بهدستآمده از نقشة
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آسیبپذیری وزن دادهشدة سلسلهمراتبی مصالح ابنیة بافت قدیمی بدینصورت است که 3درصد بافت در وزن
آسیبپذیری خیلی کم ،که با عدد  3نشان داده شده است ،بهصورت پراکنده در همة بافت قابلمشاهده است31 .درصد از
محدودة بافت آسیبپذیری کم را ،که معرف عدد  1است ،دربر میگیرد و حدود 18درصد بافت در آسیبپذیری متوسط
قرار دارد و ،همانطورکه در شکل  1مشاهده میشود ،بیشتر در جدارة محورهای اصلی بافت است ،که اغلب قطعات
کوچک تجاریاند۲2 .درصد بافت در ردة آسیبپذیری باال قرار گرفته که بیشتر در محلة میرسلطان و داخل بافت
گسترش یافته است.

شکل.9نقشةپهن بندیابنی ب روشAHPبرمبنایمعیارمصالحقطعات 

ساختمانها 

کیفیت

یکی دیگر از شاخصها که در این پژوهش برای بررسی آسیبپذیری درنظر گرفته شده کیفیت ابنیه است که میتواند
بهعنوان شاخص مکمل در کنار شاخص قدمت ابنیه در آسیبپذیری بافتهای شهری ارزیابی شود .درواقع ،کیفیت
ساختمانها در یک بافت شهری محصول کیفیت ساخت ساختمانها ازنظر تکنولوژی و مصالح است .نتایج بهدستآمده از
نقشة آسیبپذیری وزن دادهشدة سلسلهمراتبی مصالح ابنیة بافت قدیمی کاشان بدینصورت است که 8درصد بافت در
ردة آسیبپذیری خیلی کم بهصورت پراکنده در بخش شمال شرق بافت و بیشتر در محلة مشهد باال بهصورت خیلی
ناچیز قابلمشاهده است13 .درصد بافت در آسیبپذیری کم ،همانگونهکه در مباحث گذشته هم مطرح شد ،نوسازی در
مجاورت گرههای اصلی مانند میدان کمالالملک ،خیابان محتشم ،و طالقانی تا چندین الیه در بافت نفوذ کرده است و
18درصد در آسیبپذیری متوسط ،که توزیع فضایی این رده از آسیبپذیری بیشتر در محلة طاهر و منصور و محلة
میرسلطان است .همچنین1 ،درصد محدوده در آسیبپذیری زیاد و 8درصد هم در آسیبپذیری خیلی زیاد قرار گرفته
است که بیشتر در محلة مشهد باال مشاهده میشود.
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شکل.5نقشةپهن بندیابنی ب روشAHPبرمبنایمعیارکیفیتقطعات 

قدمت 

عمر ساختمان یکی از عوامل بسیار مهم در میزان آسیبپذیری ابنیه در مقابله با زلزله است؛ بهطوریکه هر چه عمر
ساختمان بیشتر باشد و دارای سازة ضعیفتری باشد آسیبپذیری در برابر زلزله مسلماً بیشتر خواهد بود .بررسی زلزلههای
گذشته در ایران و جهان نشان میدهد که هرچه عمر ساختمانها بیشتر باشد ،با توجه به افزایش فرسودگی و نیز استفاده
از مصالح کمدوام در گذشته ،مقاومت ساختمان در برابر زلزله کاهش و آسیبپذیری افزایش مییابد.
نتایج بهدستآمده از نقشة آسیبپذیری وزن دادهشدة سلسلهمراتبی قدمت ابنیة بافت قدیمی کاشان بدینصورت
است که 35درصد محدوده در آسیبپذیری خیلی کم ،که با عدد  3در نقشه نشان داده شده ،و بیشتر در بخش شمالی
جدارة بافت واقع شده و 2درصد بافت در آسیبپذیری کم که بیشتر کوچک در محلة مشهد پایین قرار گرفته است؛ و
3۲درصد محدوده در آسیبپذیری متوسط52 ،درصد در آسیبپذیری باال ،و ۲1درصد محدوده در آسیبپذیری خیلی باال
قرار دارد که نشاندهندة قدمت زیاد ابنیه در محدودة موردمطالعه بهویژه در مرکز و شرق است.

شکل.2نقشةپهن بندیابنی ب روشAHPبرمبنایمعیارقدمتقطعات 
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تعدادطبقات 

یکی از عوامل تأثیرگذار در آسیبپذیری ساختمانهای شهری در برابر زلزله تعداد طبقات و همچنین ارتفاع آن است.
هرچه تعداد طبقات ساختمان بیشتر باشد آسیبپذیری آن در برابر زلزله بیشتر خواهد بود .ارتفاع ساختمان و تعداد طبقات
ساختمانها رفتار ساختمانها را در طول وقوع یک زلزله متأثر میکند .جدا از لرزشهای زمین در جهات چندگانة
ساختمانها همچنین در جهات متفاوت تکان میخورند .بنابراین ،سبکهای چندگانه دارند .هر یک از این سبکها دارای
یک دوره است.
نتایج بهدستآمده از نقشة آسیبپذیری وزن دادهشدة سلسلهمراتبی طبقات ابنیة بافت قدیمی بدینصورت است که
82درصد بافت در آسیبپذیری خیلی کم قراردارد که علت این امر برمیگردد به اینکه خانهها یکطبقهاند و 3۲درصد
محدوده در ردة آسیبپذیری کم قرار گرفته که معرف عدد  1است و اینکه در شکل  0با رنگ آبی نشان داده شده و
بهصورت ناچیز در جدارة اصلی بافت مشاهده میشود .و 3درصد محدوده در آسیبپذیری متوسط و 3درصد محدوده در
آسیبپذیری زیاد قرار گرفته است که بهصورت ناچیز در بخش شمالی جدارة بافت مشاهده میشود.

شکل.1نقشةپهن بندیابنی ب روشAHPبرمبنایمعیارتعدادطبقات 

مساحتقطعات 

یکی دیگر از عوامل آسیبپذیری ساختمانهای شهری مساحت قطعات است .تفکیک اراضی در ابعاد کوچک باعث
خردشدن فضاهای باز میشود و عمالً از مفیدبودن فضای باز برای گریز و پناهگیری و عملیات امدادی و اسکان موقت ...
کاسته میشود .نتایج بهدستآمده از نقشة آسیبپذیری وزن دادهشدة سلسلهمراتبی مساحت محدودة بافت قدیمی کاشان
بدینصورت است که 56درصد بافت در آسیبپذیری خیلی کم و 8درصد بافت در آسیبپذیری کم قرار گرفته است که
بیشتر در جدار محورهای ارتباطی محدوده قرار گرفتهاند35 .درصد بافت در آسیبپذیری متوسط قرار گرفته و 13درصد
محدوده ،که بیشتر مساحت قطعات آن در ردة  526تا  266قرار گرفته ،در آسیبپذیری باال قرار دارد و 53درصد محدوده
در آسیبپذیری خیلی باالست که بیشتر در محلة بازار و بخش جنوب غربی محلة سلطان میراحمد گسترش فضایی یافته
است.
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شکل.7نقشةپهن بندیابنی ب روشAHPبرمبنایمعیارمساحتقطعات 

کاربریزمین 

برنامه ریزی بهینة کاربری زمینهای شهری نقش مهمی در کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله دارد .کاربری های
زمین شهری از لحاظ میزان مساحت ،سرانة شهری ،تراکم و چگونگی پراکندگی و کارکرد در میزان و چگونگی
آسیب پذیری فضاهای شهری تأثیرگذار است .مثالً ،هرگاه در تعیین کاربری زمین ها هم جواریها رعایت شود و
کاربریهای ناسازگار در کنار یکدیگر قرار داده نشود ،امکان تخلیة سریع فراهم می شود و اگر کاربری ها در شهرها
به گونه ای توزیع شود که سبب عدم تمرکز گردد ،می توان انتظار داشت آسیب پذیری شهر ها در برابر زلزله تا حد
زیادی کاهش یابد.
نتایج بهدستآمده از نقشة آسیبپذیری وزن دادهشدة سلسلهمراتبی کاربری اراضی محدودة بافت قدیمی بدینصورت
است که 3درصد محدوده در آسیبپذیری خیلی کم واقع شده است .توزیع فضایی آن نسبتاً بهطور مساوی در کل
محدوده قابل مشاهده است که بیشتر معرف کاربریهای فضای سبز ،آموزشی ،و اداری و همچنین زمینهای بایر است.
2درصد محدوده در آسیبپذیری کم قرار دارد که دلیل اصلی کمبود این میزان برمیگردد به کاربری صنعتی و تولیدی
که در بافت کم است۲ .درصد محدوده در آسیبپذیری متوسط واقع شده است .همانطور در شکل  8مشاهده میشود،
این ردة آسیبپذیری بیشتر در جدارة اصلی بافت واقع شده است33 .درصد بافت در آسیبپذیری باال قرار دارد که
نشاندهندة وجود زیاد کاربری مسکونی است که تقریباً بهجز جدارهای بافت همة محدوده را دربر گرفته است و اینگونه
میتوان بیان کرد که بافت قدیمی کاشان یک محدودة مسکونی است و از نظر آسیبپذیری در سطح باال قرار دارد.
همچنین13 ،درصد محدوده در ردة آسیبپذیری خیلی باال قرار دارد که توزیع فضایی آن در مرکز بافت بیشتر مشاهده
میشود.
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شکل.3نقشةکاربریاراضیب روشAHPبرمبنایمعیارکاربریاراضی 

نسبتب گسل 

یکی دیگر از مهمترین شاخصها که در میزان آسیبپذیری زلزله در بافت قدیمی شهری تأثیر دارد گسل است .هرچه
فاصله از محدوده با خط گسل کمتر باشد ،آسیبپذیری از زلزله افزایش خواهد یافت .عامل گسل یکی از خطرناکترین
عوامل در آسیبپذیری از زلزله معرفی شده است .همچنین ،هر چه محدوده در دامنة دورتری از حریم گسل قرار داشته
باشد میزان آسیبپذیری کمتر میشود.
بر اساس نقشهها و دادههای موجود ،ناحیة کاشان در منطقة ایران مرکزی بین رشتهکوههای سراسر مرکزی ایران و
گسل طویل زاگرس واقع شده است .ازاینرو ،گسلهای متعدد با جهت طول متفاوت در منطقه مشاهده میشود .طول
این گسلها از  566متر تا  326کیلومتر متغیر است .تغییرات زمینساختی و تکتونیکی در مهمترین گسلهها در ناحیه به
شرح زیر است :گسل کاشان -راوند ،گسل مرنجاب ،گسل بیابانک ،گسل درونه.
نتایج بهدستآمده از نقشة آسیبپذیری وزن دادهشدة سلسله مراتبی شاخص گسل محدودة بافت بدینصورت است
که بعد از زدن فاصلة اقلیدسی در  GISبر اساس وزنگذاری سلسلهمراتبی و کالسبندی آن  3و 36درصد محدوده در
آسیبپذیری خیلی کم و آسیبپذیر ی کم قرار دارد که شرق بافت را شامل میشود و 35درصد محدوده در ردة
آسیبپذیری متوسط و 31درصد در طیف آسیبپذیری زیاد قرار دارد؛ اما بیش از نیمی از محدوده ،یعنی 25درصد بافت
که غرب بافت محلة میرسلطان و طاهر و منصور را شامل میشود در ردة آسیبپذیری خیلی باال قرار دارد.
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شکل.1نقشةپهن بندیابنی ب روشAHPبرمبنایمعیارفاصل ازگسل 

آسیبپذیریکلی 


برای ارزیابی آسیبپذیری کلی در این پژوهش ،پس از آنکه وزن معیارها با استفاده از روش  AHPمحاسبه شد ،هرکدام
از وزنها بعد از کشیدن نقشههای  Fuzzy Membershipتکتک شاخصها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
در الیههای مربوط اعمال شد ( .)Rasters Calculatorدر این پژوهش همة معیارها یا الیهها بر اساس تابع عضویت
خطی ( )Linearمشخص شده است ،زیرا به دنبال یافتن حداقل (صفر) تا حداکثر (یک) درجة عضویت بودیم.
نتایج نقشة فازیشدة الیهها بر اساس تابع عضویت خطی ( )Linearبا توجه به شکل  36بدینصورت است که
33درصد بافت در آسیبپذیری خیلی کم واقع شده است که توزیع فضایی آن بیشتر در بخش جدارة اصلی در شمال
بافت ،محلة پشت مشهد باال ،و بازار مشاهده میشود و 1درصد بافت در ردة آسیبپذیری کم است که توزیع فضایی آن
بهصورت پراکنده و قطعات کوچک در جدارهای اصلی داخل بافت مشاهده میشود و 32درصد بافت در آسیبپذیری
متوسط قرار گرفته است که در سراسر محدوده بهصورت پراکنده بهچشم میخورد ،ولی بیشتر در بخش شرقی نمایان
است55 .درصد بافت در ردة آسیبپذیری زیاد واقع شده که توزیع فضایی آن در مرکز محدوده مشاهده میشود و
۲2درصد بافت در ردة آسیبپذیری خیلی باالست که بهصورت گسترده در همة محدوده قابلمشاهده است ،ولی در بخش
شرقی بافت ،که در محلة مشهد پایین واقع شده ،کمترین میزان را دارد.

آسیبپذیریمحدودۀموردمطالع 

شکل.11نقشةنهاییفازی
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شکل.11میزان

نتیج گیری 
نتایج پژوهش نشان داد که از نظر آسیبپذیری 33درصد بافت در آسیبپذیری خیلی کم1 ،درصد در آسیبپذیری کم،
32درصد در آسیبپذیری متوسط55 ،درصد در آسیبپذیری باال ،و ۲2درصد در آسیبپذیری خیلی باال قرار دارد .توزیع
فضایی آسیبپذیری در مرکز بافت بهدلیل عدم استفاده از مصالح مقاوم ،کیفیت نامطلوب ،و قدمت زیاد ابنیه بیشتر از
سایر نقاط محدوده است .کمترین آسیبپذیری در جدارة اصلی بافت بهویژه در بخش جنوب شرقی بافت واقع شده است.
شاخصهایی چون نوع مصالح ،قدمت ساختمان ،طبقات ساختمان ،کاربری اراضی ،و  ...در ارزیابی آسیبپذیری شهرها در
برابر زلزله مهماند .همچنین ،بهکارگیری روشهای روی همگذاری با بهکارگیری  GISو روشهای ارزیابی چندمعیاری
 AHPنقش مؤثر و مطلوبی در ارزیابی آسیبپذیری دارد و امکان مقایسة شاخصهای مختلف و آسیبپذیری نهایی را با
توجه به شاخصهای مختلف بهدست میدهد.
روش بهکارگرفتهشده در این مطالعه قابلیت تعمیم به سایر شهرهای کشور را دارد .پس از بررسی دیدگاهها و
رویکردهای مختلف در زمینة شناخت و مدیریت بحران درمورد آسیبپذیری شهرها در برابر زلزله ،رویکرد سیستمی و تحلیل
فضای پیچیدة شهری بهعنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر برگزیده شد .روابط متقابل و درهمتنیده بین عناصر بافت
قدیم و جدید شهری و با توجه به همبستگی عناصر شهری رویکرد پیچیدگی فضای شهری مطرح شده است .براساس این
رویکرد پیچیدگی بافتهای قدیم شهری از تنوع و قابلیتهای متنوع برخوردارند و همچنین قابلیت خودسازماندهی و
انطباق با شرایط مکانی -زمانی را دارند .البته ،رفتارهای مناسب همافزایی و براساس سلسلهمراتب فضاهای شهری نقش
بسزایی در پایداری آنها دارد .همگی اینها موجب شده که نظریة پیچیدگی و یکپارچگی بافتهای قدیم شهری سازگار
با محیط طبیعی و فرهنگی رشد و توسعه یابد و در کاهش آسیبپذیری فضاهای بافت قدیم شهر از اهمیت قابل توجهی
برخوردار است .این عوامل شامل عوامل بسترساز محیط طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،سیاسی -مدیریتی ،و نهادی و
عوامل جهانیشدناند .مجموعة این عوامل بر روی رفتارهای فضایی و ساختارهای فضایی بافت قدیم شهر تأثیرگذارند که
همگی اینها نشان از پیچیدگی فضایی در بافتهای قدیم شهری است .درواقع ،سیستم پیچیدة شهری نهتنها پویاست ،بلکه
دچار نوعی پیچیدگی فضا ،تغییرات ناگهانی ،غیرقابلپیشبینی ،و غیرخطی فضاست .با کمک نظریة پیچیدگی ،میتوان،
ضمن شناخت فرایندهای مختلف طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،و نهادی ،بازیگران و عوامل تأثیرگذار در تحوالت
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فضایی را تحلیل کرد و به چارچوب نظری و کاربردی -تحلیلی در راستای تبیین پیچیدگیهای فضایی شهرها دست یافت.
این رویکرد درواقع نشئتگرفته از دیدگاه سیستمی و مدیریت بحران است و ،با توجه به موضوع تحقیق حاضر برای کاهش
آسیبپذیری و خسارات زلزله ،سیاست کاهش خطر که عمدتاً مربوط به پیش از وقوع بحران است ،نیز بهعنوان سیاست
منتخب این پژوهش درنظر گرفته شد .با مطالعه بر روی محدودة موردنظر  ،این نتیجه حاصل شد که بافت قدیمی کاشان
ازنظر شدت زمینلرزه با وجود گسلهای متعدد ،که بدان اشاره شد ،در میان مناطق پُرخطر کشور است .بافت قدیمی کاشان
با توجه به مشکالت بافت از لحاظ کالبدی مانند کیفیت پایین ابنیه ،که باالترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده،
قدمت زیاد ابنیه و مصالح کمدوام با درنظرگرفتن اهمیت تاریخی -فرهنگی و قرارگرفتن بناهای باارزش در داخل محدودة
موردمطالعه ،مانند آرامگاه محتشم کاشانی و امامزادگان ،رویکرد مدیریت بحران زلزله راهکاری مناسب و مؤثر در راستای
حفظ بافت و کاهش آسیبهای وارده به این بافت در اثر وقوع زلزله خواهد بود.

پیشنهادها 

با توجه به مطالعات انجامگرفته و شاخصهای موردمطالعه آسیبپذیری بافت قدیمی کاشان از یک سو و اصول مدیریت
بحران پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
 با توجه به اصل خطرپذیری ،توسعه و گسترش فضاهای باز در مرکز بافت بهمنظور بسترسازی برای توسعة
اقدامات مقاومسازی و بازآفرینی؛
 تعریض معابر و توسعة تأسیسات و تجهیزات شهری و توسعة خدماترسانی ایمن و مناسب در هر محله؛
 اعطای وام و سیاستهای جذب سرمایهگذاری برای نوسازی بخشهای فرسودة بافت با مشارکت مردم؛
 بازآفرینی بناهای تاریخی و جذب گردشگر بهمنظور توانمندسازی اقتصادی -اجتماعی مردم.
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