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 چکیده 
هاي شـهري ریزي بحران با تأکید بر رویکردهاي کلیدي از قبیل امدادرسانی و تخلیه اضطراري در کاربريو برنامهمدیریت   

-هاي تاریخی این شهري به وضوح دیده مـیاهمیت و ضرورت بسیاري دارد. در کالنشهر اصفهان این ضرورت در کاربري

کنار عواملی مانند دسترسی نامناسـب، معـابر تنـگ و باریـک،  هاي تاریخی در مناطق مرکزي اصفهان درشود. تمرکز کاربري
هـا موجـب ریـزي مـدون در ایـن کـاربريعدم تناسب فضایی، ناسازگاري در ساختار، فرسایش تدریجی بنا و فقدان برنامـه

ر از پذیر باشـند. روش تحقیـق در پـژوهش حاضـهاي احتمالی آسیبهاي تاریخی شهر اصفهان در بحرانگردیده تا کاربري
کاربردي است. پژوهش حاضر در صدد است تا با تأکید بر روش مشـاهده  -پیمایشی و نوع آن بنیادي -نوع اسنادي، تحلیلی
بنـدي آنهـا در عملیـات ها و اولویـتپذیري کاربريبه تحلیل آسیب AHPلیست و مدل سلسله مراتبی میدانی، تکمیل چک

اي دو گروه شاخص بنیادي و مدیریتی است. راهبردهـاي پیشـنهادي بـر مبنـاي تخلیه اضطراري بپردازد. اساس مطالعه بر مبن
بناي تاریخی شهر اصفهان اسـت کـه در فهرسـت آثـار  420ارائه شده است. جامعه آماري تحقیق  SWOTساختاري مدل 

هـاي بنیـادین و در شـاخص 49/0دهد که منطقه سه شهر اصفهان بـا وزن اند.نتایج تحقیق نشان میملی کشور به ثبت رسیده
پذیر قرار دارد. و در اولویت اول امدادرسـانی و هاي تاریخی آسیبهاي مدیریتی در صدر مناطق با کاربريدر شاخص 53/0

بنـدي بناهـاي تـاریخی بـر مبنـاي تخلیه است. مناطق یک، پنج، شش و سایر مناطق در اولویت بعد هستند. شناسایی و طیف
هاي تخلیه و رعایت پدافند غیرعامـل در سـاختارها از راهبردهـاي ها، آموزش عملیاتزهدرجه و شدت فرسایش، تقویت سا
 هاست.   کالن در مدیریت بحران این کاربري
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 مقدمه و بیان مسأله

توانـد پذیري میها و با رویکرد تحلیل میزان آسیبریزي بحران در فضاهاي شهري با تأکید بر کاربريمدیریت و برنامه
هاي پیشگیري از بحران و تخلیه اضطراري به هنگام وقوع حوادث و بالیا بسیار مفیـد باشـد. در تدوین و اجراي طرح

هـاي مهـم و هاي شهري از گـامزاري در کاربريافافزاري و نرمهاي سختپذیري بر مبناي شاخصتحلیل میزان آسیب
پذیري هاي عملیاتی مدیریت بحران و تخلیه اضطراري است. مسلماً بعد از مشخص گردیدن میزان آسیباولیه در طرح

هاي تخلیـه اضـطراري نیـز بـر ها براي آنها سناریوهاي امداد و نجات و مقابله با بحران تعریف شده و عملیاتکاربري
ها مهـم و ارزشـمند هاي تاریخی نیز به عنوان یکی از کاربريشود. کاربريسازي میبندي پیادهوهاي اولویتاساس الگ

اي داشـته باشـد. زیـرا ایـن هاي مدیریت بحران شهري جایگاه ویژهدر مناطق شهري باید در ساختار و چارچوب طرح
هویـت و اصـالت در منـاطق شـهري از ارزش معنـوي اي به عنوان نمادهاي ها عالوه بر ارزش مادي و سرمایهکاربري

هاي احتمالی نیازمند توجهات ویژه هستند. در پژوهش حاضر تالش بر این است تـا باالیی برخوردار بوده و در بحران
بندي فضایی آنها هاي تاریخی در کالنشهر اصفهان، نسبت به اولویتپذیري کاربريبعد از برآورد و تحلیل میزان آسیب

هاي مدیریت بحران و تخلیه اضطراري راهبردهاي استراتژیک ارائه گردد. آیا شهر اصـفهان بـه سازي برنامهپیادهجهت 
عنوان سومین کالنشهر ایران با داشتن سبقه درخشان تاریخی و به عنوان یکـی از مقاصـد مهـم گردشـگري داخلـی و 

رسـد تمرکـز هاي تاریخی است؟ به نظر مـیاربريهاي پیشگیري از بحران در کخارجی نیازمند تدوین و اجراي طرح
هـاي احتمـالی بـه شـدت ها را در بحـرانهاي تاریخی در محدوده بافت مرکزي کالنشهر اصفهان، این کاربريکاربري
 پذیر کرده است.آسیب

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق

هاي مدیریت بحران، امداد و نجات و نامهحفاظت از بناهاي تاریخی ارزشمند در بحرانهاي طبیعی و انسانی در قالب بر
). Chen and Panoan,2019:415تخلیه اضطراري جمعیت و اموال ارزشمند، فرآیندي حسـاس و حیـاتی اسـت(

هـاي هاي متفاوتی مانند مسکونی، اداري، موزه و گـالريگردد که بناهاي تاریخی کاربرياین فرآیند زمانی دشوارتر می
هـاي مجـزاي )؛ در این شرایط بناهاي تاریخی عالوه بر برنامـهBernardini et al,2019:108فرهنگی داشته باشد(

-). ارزیابی میـزان آسـیبAbdelaziz,2016:55مدیریت بحران نیازمند سطوح قابل توجهی از ایمنی و امنیت است(

هـا و ت از ایـن کـاربريسوزي، اولین گـام بـراي حفاظـهایی مانند زلزله یا آتشهاي تاریخی در بحرانپذیري کاربري
 Romao؛ Agapiou,2015:672هایی اضطراري مانند امداد و نجات و تخلیه اضطراري است (موفقیت در عملیات

et al,2016:10هاي شهري به سه معیار مهم ماهیت خطر هاي تاریخی در محیطپذیري کاربري). برآورد میزان آسیب
ن ضعف و ناپایداري بناهاي تاریخی بـر اثـر عوامـل مختلـف انسـانی و هاي ناشی از آن، میزایا بحران و شدت آسیب

 Barbieriطبیعی و در نهایت میزان قرارگیري این بناها در معرض خطرات اولیه و ثانویه ناشی از بحران بستگی دارد(

et al,2013:529ي و میـزان ااي و غیرسـازه). در بناهاي تاریخی هندسه بنا، ثبات سـاختاري، میـزان مقاومـت سـازه
هـاي مـدیریت بحـران و ریزي) در اموري مانند مرمت در برنامهSuperio,2019:103هاي انجام شده(گذاريسرمایه

). بدین ترتیـب، شناسـایی و ارزیـابی دقیـق Mosoarca,2017:412ها بسیار مهم است(پدافند غیرعامل این کاربري
هـاي )، بررسی رویکردهـاي بنیـادي در کـاربريRus and Vojko,2018:320میزان مقاومت اولیه بناهاي تاریخی(

هـا و مشـاهدات میـدانی دقیـق در لیسـت) و برآورد ارزش این بناها از طریق چکJelenski,2018:16-17میراثی(
 ).Elborgi,2005:185ها اهمیت اساسی دارد(مدیریت بحران و تخلیه اضطراري این کاربري

ردهاي بهسازي در بافتهاي تاریخی را با تأکید بر بحران زلزله مـورد بررسـی کالنتري و همکاران در پژوهش خود راهب
هاي تاریخی و مدیریت بحـران داراي اصـول مشـترکی دهد که مرمت کاربرياند. نتایج پژوهش آنها نشان میقرار داده
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). 61:1395ري و همکـاران،دهـد(کالنتها را در انواع بحرانها افزایش میاست که رعایت آنها نیزان مقاومت این کاربري
هاي تاریخی را در مقابله زلزله در شهر یزد ارزیـابی نمـوده و پذیري کاربريدر پژوهشی دیگر فالح و همکاران آسیب

دهـد اند. نتایج تحقیق آنها نشان میمراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی تحلیل کردههاي سلسلهآن را با استفاده از مدل
). پور احمد 5:1392باشد(فالح و همکاران،ها در تمام مناطق یکسان نبوده و متفاوت مییري کاربريپذکه توزیع آسیب

و همکاران نیز رویکردهاي توسعه پایدار شهري و الزامات پدافند غیرعامل را در محالت تاریخی شهر تهران مطالعـه و 
ها و حل رویکرد ناسازگاري و تضـاد در غییر کاربريبندي در تاند. نتایج تحقیق آنها به وضوح بر اولویتبررسی نموده
-). بیائو و همکاران در مقاله خود بـا عنـوان تـاب35:1396ریزي شهري تأکید دارد(پور احمد و همکاران،حوزه برنامه

. انـدپذیري بافتهاي تاریخی منطقه تیانجین را در چین بررسی نمـودهسوزي، انعطافآوري بناهاي تاریخی در برابر آتش
سازي رویکردهاي پیشگیرانه و حفاظتی بهترین راهبرد بـراي افـزایش مقاومـت دهد یکپارچهنتایج تحقیق آنها نشان می

). کوالیـارینی و همکـاران در پـژوهش خـود بـه دنبـال Biao,2012:390ها در برابر انواع بحران اسـت(این کاربري
-پذیري آنهـا بـودهذیري بناهاي تاریخی جهت افزایش زیستپرویکردها و ابزارهاي سودمند براي ارزیابی میزان آسیب

تواند در برآورد میـزان اند. از دیدگاه آنها استفاده از رویکردهاي نوین سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی می
رآیندها ). در نهایت، وانگ در مقاله خود با عنوان فQuagliarini,2019:112ها مفید باشد(پذیري این کاربريآسیب

هاي کاربردي براي تهیه نقشه خطر هاي میراثی، شاخصو معیارهاي موثر براي ترسیم نقشه خطر سیالب براي کاربري
توانـد هاي تاریخی مـیپذیري آب در بافتهاي تاریخی را ارزیابی نموده است. از دیدگاه وي نفوذو بحران در کاربري

 ).Wang,2014:315ها کاهش دهد(مقابل انواع بحرانها را به شدت در میزان مقاومت این کاربري

 شناسی پژوهشروش

کاربردي است. جامعه مورد  -تحلیلی و نوع تحقیق بنیادي -روش به کار رفته در این پژوهش از نوع اسنادي، پیمایشی
ر ملـی ایـران بـه ) است که در فهرست آثا2و  1گانه کالنشهر اصفهان(شکل مطالعه تمامی بناهاي تاریخی مناطق پانزده

لیست ). جامعه آماري به طور کامل مطالعه شده و چک1مورد هستند(جدول  420ثبت رسیده و بر اساس آخرین آمار 
و هر  هاي مورد مطالعه به دو بخش اصلی بنیادین و مدیریتی تقسیم شدهمربوط به هر بنا تکمیل گردیده است. شاخص

اي بنا متمرکز شـده و اي و غیرسازههاي بنیادین بیشتر بر ساختارهاي سازهاند. شاخصلیست مجزا بودهیک داراي چک
هاي مـدیریت بحـران و تخلیـه اضـطراري آوري بنا و درصد موفقیت آن در برنامههاي مدیریتی؛ میزان تابدر شاخص

ي نـوین هـاترکیبـی و بـا الگوپـذیري از پـژوهش -هاي یاد شده به صورت ابداعیشود. شاخصجمعیت سنجیده می
هاي تاریخی مورد نظر عمدتاً در منـاطق اند. با توجه به اینکه پراکنش فضایی کاربريسازي و تدوین شدهخارجی آماده

شهري یک، سه، پنج و شش قرار دارد، از این رو جداول محاسباتی نیز با این رویکرد تنظیم شده و یازده منطقه شهري 
هـا سـازي دادهبندي آنها و مرتبلیست، فرآیند طبقهاند. بعد از تکمیل چکهبندي شددیگر در قالب سایر مناطق تقسیم

مراتبـی افزاري گردید. فرآیند تحلیل در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیـل سلسـلهانجام شده و وارد محیط نرم
AHP گذاري آنها با اسـتفاده از به انجام رسیده است. بنابراین، بعد از تکمیل جدول آمارها و ارقام هر شاخص، ارزش

هـاي هاي کاربردي بـراي هـر گـروه از شـاخصهاي زوجی و بر مبناي اهمیت هر شاخص در پژوهشفرآیند مقایسه
ها با استفاده از تکنیک بردار ویژه محاسـبه بنیادین و مدیریتی به طور مجزا انجام شده و بردار اوزان هر یک از شاخص

ها در اوزان منـاطق شـهري و محاسـبه وزن ناطق بر اساس ضرب اوزان بردار شاخصبندي مشده و در نهایت اولویت
 ترسیم گردیده است. GISهاي پژوهش نیز در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی نهایی صورت گرفته است. نقشه
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 اریخی ثبت ملی در کالنشهر اصفهانهاي ت: توزیع عددي کاربري1جدول 

 جمع کل
 مناطق شهري

 شاخص
 1منطقه  3منطقه  5منطقه  6منطقه  ایر مناطقس

420 26 29 42 251 72 
بناهاي تاریخی ثبت شده در 

 فهرست آثار ملی کشور

 .1397مأخذ: یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان،         

 

 
 گانه کالنشهر اصفهان؛ محدوده جغرافیایی مورد مطالعه.: نقشه مناطق پانزده1شکل

 .1398یم: نگارندگان، تهیه و ترس

 

 
 نقشه پراکندگی فضایی بناهاي تاریخی در مناطق مختلف کالنشهر اصفهان.: 2شکل 
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 منطقه شش                                                        منطقه پنج
 
 
 

 
 5منطقه              6منطقه  

 
 
 
 
 
 
 

 
 سایر مناطق شهري

 ه پراکندگی فضایی بناهاي تاریخی در مناطق مختلف کالنشهر اصفهان.:  نقش2ادامه شکل  
 .1398تهیه و ترسیم: نگارندگان،          

 بحث

 هاي بنیادین تجزیه و تحلیل شاخص -
هـاي شـهري در مـدیریت و پذیري کـاربريضعف و میزان آسیب -تحلیل و ارزیابی ساختار، کارکرد، توانمندي، قوت

اي دارد. کالنشهر اصفهان به عنوان یکی از شهرهاي تاریخی ایران نقـش مهمـی و بالیا اهمیت ویژهریزي بحران برنامه
-هاي تاریخی آن از مبانی مهـم در مـدیریت و برنامـهالمللی کشور داشته و مدیریت بحران در کاربريدر تناسبات بین

هاي تاریخی در این کالنشهر، شالوده و اسـاس جانبه کاربريشود. بنابراین، تحلیل همهریزي این کالنشهر محسوب می
هاي بنیـادین ها در گام اول بر اساس شاخصهاي مدیریت بحران و تخلیه اضطراري است. از این رو، این کاربريطرح

 ارائه شده است. 2اند که در جدول مورد مطالعه قرار گرفته
 بت ملی کالنشهر اصفهان.هاي بنیادین ابنیه تاریخی ثهاي مربوط به شاخص: داده 2جدول

ف
ردی

 

شاخص 

 اصلی
 شاخص فرعی

 میزان برخورداري مناطق شهري

 منطقه

 1 

 منطقه

 3 

منطقه 

5 

منطقه 

6 

سایر 

مناط

 ق 

 قدمت بنا 1
150- 1 18 48 5 1 6 
300- 150 31 75 3 14 4 
450- 300 21 98 25 10 6 
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600- 450 5 19 6 3 1 
 6 2 1 11 1 600بیش از 

 مصالح 2

 7 8 13 108 35 سنگ -گل -خشت
 -سنگ –خشت 

 چوب
14 85 15 10 6 

 6 7 11 49 18 گل -چوب -خشت
 4 4 3 2 5 گل -سنگ -آجر

 مالکیت 3

 8 2 4 68 19 دولتی
 9 26 1 61 17 وقفی

 6 0 21 105 40 خصوصی
 2 1 14 16 0 سایر

4 
سیستم 

هشدار و 
 اطفاء

 2 1 4 9 5 اتوماتیک
 15 25 30 212 58 کپسول
 6 3 8 30 9 سایر

5 
استحکام 
 کلی سازه

 4 6 7 34 8 خوب
 13 12 25 118 37 متوسط
 6 11 11 99 27 ضعیف

6 
تعداد 
 طبقات

2-1 48 179 28 15 13 
3-2 20 58 9 9 7 

 3 4 5 14 4 3بیش از 

7 
دفعات 
 مرمت

3-1 54 214 32 21 18 
6-3 12 26 7 5 9 
9-6 4 7 3 2 2 

 0 1 0 4 2 10بیش از 

8 
وضعیت 
 تأسیسات

 2 3 7 34 7 استاندارد
تا حدودي قابل 

 قبول
21 55 11 6 3 

 21 20 24 162 44 غیراستاندارد

9 
تراکم 

 اطراف بنا

 13 9 11 191 45 شدید
 7 15 27 44 14 متوسط
 3 5 4 16 13 اندك

1
0 

وضعیت 
بافت 
 پیرامون

 11 14 19 187 26 اننابسام
 7 10 15 41 34 عادي

 5 5 8 23 12 مناسب و بهینه

1
1 

کاهش 
پایداري بنا 
بر اثر نفوذ 

 آب

 7 9 7 69 15 بسیار زیاد
 5 7 11 81 21 زیاد

 8 10 15 77 25 متوسط
 3 3 9 24 11 کم

 .1397مأخذ: برداشت میدانی نگارندگان،

هاي  تاریخی داراي وضعیت کاربري هاي بنیادین بسیاري ازدهد که در شاخصنشان می آمار و ارقام اولیه بدست آمده
سال بوده و با توجه به سازه و مصالح و استحکام  200چندان مطلوبی نیستند. قدمت آثار تاریخی عمدتاً بیش از 
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دهد. فرسوده بودن نشان میهاي احتمالی پذیري باالي ابنیه تاریخی کالنشهر اصفهان را در بحرانساختاري، آسیب
بناها وضعیت متوسط به پایین  %86مصالح، قدمت باالي بناها و فرسایش ساختاري آنها سبب شده است که بیش از 

از ابنیه در وضعیت مناسب باشند. فرآیند مرمت در این بناها نیز با توجه به مبانی مهندسی نبوده و  %14داشته و تنها 
بناهاي تاریخی از لحاظ  %64ا رویکردهاي حفظ نماي ظاهري انجام شده است. بیش از غالبًا به صورت شخصی و ب

وضعیت تأسیسات شرایط بحرانی داشته و ساختار فضایی تأسیسات در آنها بسیار نامطلوب است. شاید بارزترین مثال 
پذیر بوده اشد که به شدت آسیبها و تابلوهاي توزیع برق در بازار بزرگ اصفهان بدر این زمینه، وضعیت نابسامان سیم

بیعی و انسانی پایداري خود را سوزي در این محوطه تاریخی گردد. این بناها بر اثر عوامل طتواند موجب آتشو می
نوساز چهره هاي اند و از سوي دیگر وضعیت بافت پیرامون آنها نیز چندان مناسب نیست. تراکم کاربريدست دادهاز
هاي جدي مواجه کرده است. ها را تهدید کرده و ساختار دسترسی به این بناها را با چالشيانداز این کاربرچشمو

و  5، 4، 3ها نیز مؤید این مطلب است(جدول ها و تحلیل بردارهاي ویژه مربوط به این کاربريمقایسه زوجی شاخص
6.( 

 مراتبی.هر اصفهان در مدل سلسلههاي تاریخی کالنشهاي بنیادین کاربري: ماتریس مقایسه زوجی شاخص 3جدول

کاهش 

 پایداري
وضع 

 تأسیسات
تعداد 

 طبقات
 مالکیت

سیس

تم 

هشدار 

 واطفاء

وضع 

بافت 

 پیرامون

تراکم 

اطراف 

 بنا
 مصالح

دفعات 

 مرمت

استحکام 

کلی 

 سازه

قدمت 

 بنا
 هاشاخص

 قدمت بنا 1 1/1 1/1 3/1 5/2 6/2 3 4 5/4 5 5/6

استحکام  91/0 1 2/1 3/1 2 3/2 75/2 3 5/3 6/4 75/5
 کلی سازه

دفعات  91/0 83/0 1 3/1 75/1 4/2 75/2 3 6/3 5/4 5/5
 مرمت

 مصالح 77/0 77/0 77/0 1 5/1 75/1 5/2 75/2 5/3 4 3/5

تراکم  40/0 50/0 57/0 67/0 1 2 3/2 3 3/3 75/3 5
 اطراف بنا

وضع بافت  38/0 43/0 42/0 57/0 5/0 1 2 5/2 3 5/3 75/4
 پیرامون

سیستم  33/0 36/0 36/0 40/0 43/0 50/0 1 1/2 5/2 3 5/4
هشدار و 

 اطفا

 مالکیت 25/0 33/0 33/0 36/0 33/0 40/0 48/0 1 2 5/2 4

تعداد  22/0 29/0 28/0 29/0 30/0 33/0 40/0 5/0 1 5/1 5/3
 طبقات

وضع  20/0 22/0 22/0 25/0 27/0 29/0 33/0 4/0 67/0 1 2
 تاسیسات

کاهش  15/0 17/0 18/0 19/0 20/0 21/0 22/0 25/0 29/0 5/0 1
 پایداري
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 هاي تاریخی کالنشهر اصفهان بر اساس مناطق شهري.هاي بنیادین کاربري: بردار اوزان شاخص 4جدول

W 11 W 10 W 9 W 8 W 7 W 6 W 5 W 4 W 3 W 2 W 1 مناطق 

 1 منطقه 22/0 27/0 29/0 23/0 23/0 27/0 25/0 24/0 25/0 27/0 23/0

 3منطقه  51/0 51/0 42/0 50/0 49/0 48/0 50/0 51/0 52/0 50/0 52/0

 5منطقه  16/0 11/0 14/0 14/0 13/0 13/0 13/0 14/0 12/0 12/0 11/0

 6منطقه  07/0 07/0 09/0 09/0 09/0 09/0 09/0 08/0 08/0 08/0 09/0

05/0 04/0 03/0 04/0 03/0 05/0 03/0 03/0 05/0 04/0 03/0 
سایر 

 مناطق

 
 هاي بنیادین: بردار اوزان شاخص 5جدول

کاهش 

 پایداري
وضع 

 تأسیسات
تعداد 

 طبقات
 مالکیت

سیستم 

هشدار 

 واطفاء

وضع 

بافت 

 پیرامون

تراکم 

اطراف 

 بنا
 مصالح

دفعات 

 مرمت

استحکام 

کلی 

 سازه

قدمت 

 بنا
هاي شاخص

 بنیادین

 اوزان 18/0 16/0 15/0 13/0 11/0 08/0 07/0 05/0 04/0 03/0 02/0

 
 بندي مناطق: بردار وزن نهایی و اولویت 6جدول

 اولویت مناطق بردار وزن نهایی نام منطقه

 2 25/0 یک
 1 49/0 سه
 3 14/0 پنج
 4 08/0 شش

 5 04/0 سایر مناطق

 
هاي پذیري کاربريدهد که در آسیبهاي بنیادین و بردار اوزان آنها به وضوح نشان میماتریس مقایسه زوجی شاخص

تاریخی کالنشهر اصفهان عواملی مانند قدمت بنا، استحکام کلی سازه، دفعات مرمت و مصالح بییشترین تأثیر را داشـته 
ها تأثیرات متوسط به پایین دارند. بنابراین، قدمت باالي بناهاي تاریخی در کنار عواملی مانند استحکام و مابقی شاخص
راصولی بناها و در نهایت مناسب نبودن مصالح و فرسایش تـدریجی آن در طـی ها، مرمت کم و البته غیاندك ساختمان
هاي طبیعـی و انسـانی بـه آوري در برابر انواع بحرانهاي تاریخی کالنشهر اصفهان را از لحاظ میزان تابزمان؛ کاربري
ال در اطراف بناها، وضـع هاي باپذیر نموده است و از سوي دیگر تأثیرات منفی عوامل دیگري مانند تراکمشدت آسیب

هاي هشدار و اطفاء حریـق، مناسـب نبـودن تأسیسـات و در نهایـت نابسامان بافت پیرامون، فقدان و ضعف در سیستم
پذیري افزوده و احتمال وقوع حوادث ثانویه را افزایش داده اسـت. کاهش پایداري بر اثر عوامل طبیعی بر شدت آسیب

هـاي پذیري کاربريهاي بنیادین، منطقه سه شهري اصفهان از لحاظ آسیبایی شاخصدر نتیجه، بر اساس بردار وزن نه
گردد. بنابراین در اولویت اول هاي احتمالی بیشترین خسارات و تلفات را متحمل میتاریخی در صدر بوده و در بحران

یک، پـنج، شـش و سـپس سـایر  گیرد. بعد از این منطقه، نواحیهاي مدیریت بحران و تخلیه اضطراري قرار میبرنامه
 هاي بعد قرار دارند.مناطق شهري اصفهان در اولویت
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 هاي مدیریتی تجزیه و تحلیل شاخص -

حصول نتایح بهینه و کارآمد در فرآیند پیشگیري از وقوع بحران، واکنش در مقابله با آن و بازسازي خسارات و تلفات 
-ها در قالب مبانی مدیریت و برنامهی بستگی دارد که عمده این شاخصهاي مختلفناشی از بحرانها و بالیا به مؤلفه

تواند سازي رویکردهاي مدیریتی در جوامع انسانی میریزي بحران و تخلیه اضطراري مطرح است. بنابراین، پیاده
هاي اربريهاي مدیریتی نیز وضعیت کتوانمندي آنها را در مقابله با انواع بحرانها افزایش دهد. از لحاظ شاخص

) نشان 7ها (جدول لیستآوري شده در چکتاریخی کالنشهر اصفهان مساعد و مطلوب نیست. آمارها و ارقام جمع
هاي تاریخی مطلوب ها وضعیت کاربريدهد که به غیر از شاخص کارایی نیروهاي حفاظتی در سایر شاخصمی

ندارد. ایمنی و امنیت ساختاري آنها در حد نرمال و  هاي مدیریت بحران وجودها طرحنیست. در اکثریت این کاربري
ها پشتیبانی اطالعاتی در قالب نقشه، عکس و اسناد وجود ندارد. تخلیه اضطراري در قابل قبول نیست. از این کاربري

ین ها در مناطق مرکزي شهر اصفهان زمینه دسترسی به اروست. قرارگیري اکثریت کاربريهاي جدي روبهآنها با چالش
ها داراي سازگاري نیست. ها را با موانع عمده مواجه کرده است. تناسب فضایی در محیط اطاف کاربريکاربري

ها در هاي حیاتی در آنها داراي نقاط ضعف عمده است. مشارکت جمعی براي ساماندهی این کاربريزیرساخت
ها شده و در نهایت مدیریت بحران واحد میان ارگانبینی براي آنها تعریف ناکثریت افراد وجود ندارد. سناریوهاي پیش

هاي زیادي است. ماتریس ها در مراحل ابتدایی بوده و داراي چالشبه کاربري و نهادهاي مختلف براي امدادرسانی
هاي تاریخی در مدیریت بحران هاي مدیریتی مؤید ساختار ضعیف کاربريزوجی و بردار اوزان ویژه و نهایی شاخص
 ).11،10،9،8ه اضطراري است(جدول و تخلی

 هاي مدیریتی ابنیه تاریخی ثبت ملی کالنشهر اصفهان.هاي مربوط به شاخصداده : 7جدول

ف
ردی

 

شاخ

ص 

اصل

 ي

 معیارهاي فرعی

میانگ امتیازات

 ین
 
 
 

قه 
منط

قه  1
منط

قه  3
منط

قه  5
منط

طق 6
منا

یر 
سا

 

1 

ت
منی

 و ا
نی

ایم
 

 9 9 15 177 51 مجهز بودن به دوربین مداربسته

5/11 
 3 2 4 68 34 ایستگاه کنترل  ورود و خروج

اي توسط نیروهاي سرکشی مرتب و دوره
 حفاظتی

90 360 
60 

33 
2
7 

2 

تی
العا

 اط
نی

یبا
شت

پ
 

 60 15 اي آنوجود طرح مدیریت بحران و بازبینی دوره
12 

6 
1
2 

55/8 
 450 36 هاي فیزیکی و دیجیتال از بناوجود پایگاه داده

45 
6 

1
5 

هاي اطالعاتی و مدیریت بحران از وجود نقشه
 ساختمان

42 90 
15 

3 
1
5 

مجهز بوده به بنرهاي راهنمایی در شرایط 
 بحران

3 39 
0 

3 0 

3 

ري
طرا

 اض
یه

خل
ت

 

 0 3 9 75 9 مجهز بودن ساختمان به عالئم تخلیه اضطراري

4/4 

سازي اشیاء وجود فضاي کارگاهی براي آماده
 ت تخلیهجه

12 15 
3 

0 0 

وجود پناهگاه ایمن براي ذخیره اشیا و اسکان 
 افراد

5 36 
21 

0 2 

 2 2 12 27 7آماده بودن فهرست اموال موجود در بنا براي 
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 تخلیه
ایمن بودن مسیرهاي تخلیه براي افراد و خروج 

 اشیاء
30 255 

33 
15 9 

 6 3 9 9 0 وجود تیم تخلیه اضطراري و امداد و نجات
وجود وسایل مورد نیاز براي تخلیه اشیاء و افراد 

 بازدیدکننده
9 120 

12 
15 3 

مجهز بودن بنا به سیستم اعالم خطر و تخلیه 
 اضطراري

9 270 
21 

6 
1
2 

موجود بودن تجهیزات براي تخلیه اقشار خاص 
 و اشیا ویژه

0 0 
0 

0 0 

 2 4 10 33 0 چک کارت تخلیه افراد و اشیاء

4 

کارا
یی 
نیروه
اي 
حفاظ
 تی

آموزش عملی و نظري نیروهاي یگان در 
 مدیریت بحران و تخلیه 

15 291 
66 

24 33 

08/11 
کارایی نیروهاي امدادي و تخلیه در بحرانهاي 

 واقعی
21 258 

45 
27 

3
0 

داشتن مهارتهاي کافی در مقابل انواع مخاطرات 
 مانند حریق

6 234 
39 

21 
2
7 

5 

د
سی

ستر
 

مناسب بودن معابر اطراف بنا براي تردد تیم 
 مدیریت بحران

27 462 57 33 
1
5 

4/13 

مناسب بودن فضاي اطراف بنا براي اسکان و 
 ذخیره موقت

57 342 75 36 
1
8 

هاي مختل کننده دسترسی بهینه فقدان مولفه
 در شرایط بحران

15 315 60 18 
2
7 

ي داخلی بناي ها در فضامناسب بودن دسترسی
 تاریخی

48 264 54 21 
1
2 

الوصول به مراکز متولی بحران و دسترسی سهل
 امداد و نجات

33 291 93 60 
3
9 

 9 48 90 198 24 فقدان معابر پرتراکم و ترافیک منتهی به بنا

6 

یی
ضا

ب ف
اس

تن
 

هاي ناسازگار و مخل مدیریت فقدان کاربري
 بحران و تخلیه

21 327 81 36 
1
8 

5/13 

وسازهاي رعایت حرائم اطراف بنا در ساخت
 شهري

31 164 23 13 5 

هاي جدید با تناسب عینی و ذهنی کاربري
 بناهاي تاریخی

30 101 26 17 3 

بینی شده هاي پیشتناسب فضایی در کاربري
 در طرحهاي شهري

27 86 19 12 2 

7 

تی
حیا

ي 
تها

اخ
رس

زی
 

تجهیزات مناسب بودن وضعیت تأسیسات و 
 شهري اطراف بنا

72 345 51 18 
1
2 

 7 4 18 105 39 شرایط بهینه در برخورداري از خدمات شهري 8/14
هاي ساختار منسجم و پیوسته بنا با شریان

 حیاتی شهر
22 115 14 5 4 

8 

عی
جم

ت 
ارک

مش
 

هاي دوستدار میراث در فعال بودن انجمن
 مدیریت بحران

13 123 11 2 1 

1/8 
ارکت جمعی نهادهاي دولتی و خصوصی در مش

 مدیریت بحران
18 171 24 9 9 

اي در مدیریت هاي داوطلب محلهوجود گروه
 بحران و تخلیه

20 25 9 6 4 
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9 

ري
گی

یش
ي پ

وها
اری

سن
 

پذیر و شناسایی و مطالعه اجزاي آسیب
 آمیز بنامخاطره

66 273 33 12 
1
5 

8/8 
مدیریت بحران بندي در تدوین سناریوي اولویت

 و تخلیه
33 243 18 12 

1
8 

ترسیم نقشه خطر براي بناهاي تاریخی به 
 صورت تکی و جمعی

15 165 15 15 6 

 3 18 18 147 21 هاي بازتوانی و بازسازيتدوین و اجراي برنامه

10 

مدیر
یت 
 واحد

ها در مدیریت میزان مشارکت سایر دستگاه
 بحران ابنیه

10 73 10 7 3 
3/8 

هاي مدیریت بحران با سایر همپوشانی برنامه
 مراکز

12 56 8 4 2 

 جمع امتیازات
10

45 
6653 

12

38 

58

8 

43

9 
43/

102 

 .1397مأخذ: برداشت میدانی نگارندگان،

 .مراتبیهاي تاریخی کالنشهر اصفهان در مدل سلسلههاي مدیریتی کاربري: ماتریس مقایسه زوجی شاخص 8جدول

پشتیبانی 

 اتیاطالع

سناریو 

مدیریت 

 بحران

کارایی 

نیروهاي 

 حفاظتی

مشارکت 

 جمعی
تناسب 

 فضایی

مدیریت 

واحد 

 بحران

ایمنی 

و 

 امنیت

زیرساخت 

 حیاتی
 دسترسی

تخلیه 

 اضطراري

 

تخلیه  1 1/1 1/1 3/1 5/2 6/2 3 4 5/4 5

 اضطراري
 دسترسی 91/0 1 2/1 3/1 2 3/2 75/2 3 5/3 6/4
-زیرساخت 91/0 83/0 1 3/1 75/1 4/2 75/2 3 6/3 5/4

 هاي حیاتی
ایمنی و  77/0 77/0 77/0 1 5/1 75/1 5/2 75/2 5/3 4

 امنیت
مدیریت  40/0 50/0 57/0 666/0 1 2 3/2 3 3/3 75/3

واحد 

 بحران
تناسب  38/0 43/0 42/0 57/0 5/0 1 2 5/2 3 5/3

 فضایی
مشارکت  33/0 36/0 36/0 40/0 43/0 50/0 1 1/2 5/2 3

 جمعی
کارایی  25/0 33/0 33/0 36/0 33/0 40/0 48/0 1 2 5/2

نیروهاي 

 حفاظتی
سناریوهاي  22/0 29/0 28/0 29/0 30/0 33/0 40/0 5/0 1 5/1

مدیریت 

 بحران
پشتیبانی  20/0 22/0 22/0 25/0 27/0 29/0 33/0 4/0 67/0 1

 اطالعاتی
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 نشهر اصفهان بر اساس مناطق شهري.هاي تاریخی کالهاي مدیریتی کاربريبردار اوزان شاخص : 9جدول

W 10 W 9 W 8 W 7 W 6 W 5 W 4 W 3 W 2 W 1 مناطق 

 1منطقه  11/0 14/0 18/0 20/0 21/0 15/0 18/0 08/0 15/0 17/0

 3منطقه  55/0 52/0 55/0 53/0 43/0 53/0 54/0 57/0 61/0 58/0

 5منطقه  24/0 22/0 17/0 15/0 18/0 20/0 17/0 22/0 13/0 16/0

 6منطقه  06/0 07/0 07/0 08/0 11/0 08/0 07/0 09/0 06/0 05/0

 سایر مناطق 04/0 05/0 05/0 04/0 06/0 04/0 04/0 04/0 04/0 04/0

 

 هاي مدیریتی: بردار اوزان شاخص 10جدول

پشتیبانی 

 اطالعاتی

سناریوهاي 

مدیریت 

 بحران

کارایی 

نیروهاي 

 حفاظتی

مشارکت 

 جمعی
تناسب 

 فضایی

ت مدیری

واحد 

 بحران

ایمنی 

و 

 امنیت

زیرساختهاي 

 حیاتی
 دسترسی

تخلیه 

 اضطراري

-شاخص

هاي 

 مدیریتی

 اوزان 18/0 16/0 16/0 13/0 11/0 08/0 06/0 06/0 05/0 03/0

 
 بندي مناطق: بردار وزن نهایی و اولویت 11جدول 

 اولویت مناطق بردار وزن نهایی نام منطقه

 3 16/0 یک
 1 53/0 سه
 2 19/0 پنج
 4 08/0 شش

 5 04/0 سایر مناطق

 
هاي عمده مواجـه اسـت. اوزان هاي تاریخی کالنشهر اصفهان با ضعفریزي بحران در کاربريفرآیند مدیریت و برنامه
هـاي دهد که در ضعف سـاختاري مـدیریت بحـران کـاربريهاي مدیریتی به وضوح نشان میبدست آمده از شاخص

-هاي بسیار ضعیف و عمـدتاً چـالشد فقدان برنامه و طرح در تخلیه اضطراري، دسترسیتاریخی اصفهان مواردي مانن

هاي حیاتی معیوب و فاقد کارایی، ایمنی و امنیـت انـدك و نقـاط برانگیز در معابر منتهی به بناهاي تاریخی، زیرساخت
بیشـترین تأثیرگـذاري را  11/0و  13/0، 16/0، 16/0، 18/0ضعف گسترده در مدیریت واحد بحران به ترتیب بـا وزن 

دارند و عوامل دیگري مانند تناسب فضایی اندك، مشارکت جمعی قلیل، فقدان سـناریوهاي مـدیریت بحـران در اکثـر 
نمایند. در نهایت، با ضرب ها و در نهایت عدم وجود پشتیبانی اطالعاتی و پایگاه داده این ضعف را شدیدتر میکاربري

هاي مدیریت بحـران و بندي در عملیاتریتی و مناطق شهري، اوزان نهایی جهت اولویتهاي مدیدر هم اوزان شاخص
در صدر نواحی ضعیف در امور مـدیریتی  53/0تخلیه اضطراري بدست آمد. منطقه سه کالنشهر اصفهان با وزن نهایی 

ه پـنج، یـک، شـش و سـایر قرار داشته و مسلماً اولویت اول در امدادرسانی و تخلیه اضطراري را خواهد داشت. منطق
هاي مدیریت بحران، امدادرسـانی و تخلیـه قـرار در اولویت بعد طرح 04/0و  08/0، 16/0، 19/0مناطق با اوزان نهایی 

 دارند.
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 گیريبندي و نتیجهجمع
هـاي ریـزي بحـران اسـت. کـاربريهاي شهري، گام اول در فرآیند مـدیریت و برنامـهپذیري در کاربريتحلیل آسیب

-هاي مهم شهري که داراي ارزشی دو وجهی هستند از ایـن قاعـده مسـتثنی نمـیتاریخی نیز به عنوان یکی از کاربري

باشند. کالنشهر اصفهان به عنوان سومین شهر بزرگ کشور به توجه به وجهه تاریخی و سبقه طـوالنی، یکـی از مراکـز 
اعم از مسجد، مدرسه، بـازار، خانـه، کنیسـه، کلیسـا و هاي تاریخی بسیار متنوعی مهم تاریخی کشور است که کاربري

بناي تاریخی این شهر با توجه به ارزش و اهمیت خود در فهرست آثار ملی کشور به  420غیره را در خود دارد. حدود 
-ها از ضروریات نظـام برنامـههاي مدیریت بحران براي این کاربريپذیري و تدوین طرحاند. تحلیل آسیبثبت رسیده

با دو گـروه شـاخص عمـده بنیـادین و  لیستهاي میدانی در قالب چکشود. برداشتیزي این کالنشهر محسوب میر
سـازي و هاي بدست آمده بعـد از مرتـبمدیریتی در تمامی جامعه مورد مطالعه اساس پژوهش حاضر بوده است. داده

سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج پژوهش افزاري شده و با استفاده از مدل تحلیل بندي وارد محیط نرمطبقه
هاي بنیادین داراي نقاط ضعف عمـده بـوده و هاي تاریخی کالنشهر اصفهان از لحاظ شاخصدهد که کاربرينشان می

هـاي بدسـت آمـاده در مطالعـات میـدانی، اوزان پذیر هستند. عـالوه بـر دادهدر مقابله با بحران و بالیا به شدت آسیب
هـاي هـاي مـدیریتی نیـز کـاربريمراتبی موید این مطلب است. در بخش شاخصسبه شده در مدل تحلیل سلسلهمحا

-هاي امداد و نجات و تخلیه اضطراري با چالشریزي براي مقابله با بحران و موفقیت در طرحتاریخی در فرآیند برنامه

هاي مـدیریتی و بنیـادین و ضـرب جی میان شاخصرو هستند. اوزان نهایی بدست آمده از مقایسه زوهاي جدي روبه
در  53/0هـاي بنیـادین و در شاخص 49/0دهد که منطقه سه شهري با کسب وزن نهایی آنها در مناطق شهري نشان می

پذیر قرار دارد. بنابراین اولویت اول مقابله با بحـران هاي تاریخی آسیبهاي مدیریتی در صدر مناطق با کاربريشاخص
دهد. مناطق شـهري سـه، پـنج، شـش و هاي امدادرسانی و تخلیه اضطراري را به خود اختصاص میعملیات و اجراي

 ).3هاي بعدي قرار دارند(شکل سایر مناطق در اولویت
 

 
 اصفهان. هاي تاریخی کالنشهرهاي بنیادین و مدیریتی در کاربري: نمودارهاي راداري مربوط به اوزان نهایی شاخص 3شکل

هاي فرسوده مناطق ها در بافتهاي تاریخی کالنشهر اصفهان با تمرکز این کاربريپذیري کاربريکلی آسیب به طور
ها زیاد است، مرکزي شهر همبستگی مثبت دارد. بدین معنی که در آن دسته از مناطق شهري که تمرکز و تعداد کاربري

اصفهان نمونه بارز این مسأله است. بدین ترتیب فرضیه پذیري نیز شدت بیشتري دارد. منطقه سه کالنشهر میزان آسیب
-چنین افزایش کارایی برنامهها و همگردد. ارائه راهبرد براي مقابله با هر گونه بحران در این کاربريپژوهش تأیید می

-رصتهاي مدیریت بحران و تخلیه اضطراري در آنها نیازمند ارزیابی استراتژیک نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و ف
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انجام شده SWOT ) بر مبناي مدل 12هاي موجود در بناهاي تاریخی کالنشهر اصفهان است که این مهم در جدول(
 است. 

 هاي تاریخی کالنشهر اصفهان به تفکیک مناطق شهري.در کاربريSWOT : مبانی راهبردي مدل  12جدول

مناطق 

 شهري

 نقاط قوت

)Strengths( 

 نقاط ضعف

)Weakness( 

 هافرصت

)Opportunities( 

 تهدیدها

)Threats( 

منطقه 

1 

S1ـــتحکام ـــی : اس بخش
-برخی بناهـا در عملیـات

 هاي مرمت 
S2 توجــه ویــژه مالکــان :

 بناهاي تاریخی به حفاظت 
S3 سهولت فرآیند تغییـر :

 کاربري در بناهاي تاریخی    

W1 ــت ــانی باف : همپوش
فرسوده با فضاي درونی و 

 بیرونی بناهاي تاریخی
W2ــدگی فضــایی : پرا کن

-ناموزون برخـی کـاربري

ــاي  ــا بناه هــاي همســو ب
 تاریخی

W3هــاي : انجــام مرمــت
غیراصولی و بدون نظارت 

 برخی مالکان در بناها

O1 آوري بودن میـزان تـاب: باال
بناها در انواع بحرانهاي انسـانی و 

 طبیعی احتمالی
O2 افزایش عمر بناهاي تاریخی :

و حراست از حرایم درجه یک و 
 آنها در نواحی شهريدو  
O3 ــاریخی و ــاي ت ــاء بناه : احی

رشد و توسعه گردشگري به طور 
 همزمان در مناطق شهري

T1 ـــال ـــزایش احتم : اف
ــیب ــاي آس ــذیري بناه پ

ـــت و  ـــاریخی در کلی ت
 ساختار فضایی شهر 

T2ناهمگونی کاربري :-

هــاي تــاریخی بــا ســایر 
-ها و ایجاد چشمکاربري

 انداز بصري بدقواره
T3ـــا ـــاهش اص لت : ک

بنیــادین و ارزش هویــت 
تاریخی بناهـاي تـاریخی 
 از لحاظ ساخت و بافت 

منطقه 

3 

S1 ــــی ــــارت دائم : نظ
نیروهاي یگان حفاطـت و 

 مراقبت مستمر
S2ــه ــاص بودج -: اختص

اي براي مرمـت هاي دوره
و بازســازي بــا توجــه بــه 

 ثبت ملی بودن
S3 ــه ــه ب ــی بهین : دسترس

 مراکز متولی بحران

W1 ــراکم : فشــردگی و ت
 هاي اطرافالي کاربريبا

W2 ـــی ـــدم دسترس : ع
ــابر  ــی مع ــواره در برخ س

 منتهی به بناها
W3 کاهش پایداري بـر :

اثـــر نفـــوذ آب و ســـایر 
 عناصر اقلیمی

W4 ـــودن ـــازگار ب : ناس
ماهیت و محتـواي برخـی 

ــاربري ــاي ک ــا بناه ــا ب ه
 تاریخی اطراف

 

O1 ــودن ــی نم ــدوین و اجرای : ت
راهبردهاي حفـاظتی و مرمـت و 

ــازي در ــان  بازس ــاهترین زم کوت
 ممکن

O2 حفظ و احیا بناهاي تاریخی :
برداري از آنها  در ارزشمند و بهره

 قالب تأسیسات گردشگري
O3هاي احتمالی : مقابله با بحران

ــاه ــان و اجــراي در کوت ــرین زم ت
 عملیات امداد و نجات و تخلیه

T1 ــابر : بســته شــدن مع
ــایی  دسترســی در بحرانه

 مانند زلزله
T2ملیــات : کنــدي در ع

اطفــاء حریــق، انتقــال 
هـاي مصدومان و سرمایه

 ارزشمند
T3 فرســایش تــدریجی :

پذیري بـاالي بنا و آسیب
 آن در بحرانهاي احتمالی

T4افزایش ناهنجـاري :-

هاي بصري و فیزیکی در 
ساخت و بافـت بناهـاي 

 تاریخی ارزشمند
 

منطقه 

5 

S1 ــه ــه ب ــی بهین : دسترس
 تمامی معابر شهري 

S2ــودن فضــ ــاز ب اي : ب
 ها پیرامونی کاربري

S3 ــارمونی و ــود ه : وج
تناسب در کلیـت فضـاي 

 شهري     

W1توســـعه ســـاخت :-

ــــد و  ــــازهاي جدی وس
ــاخت و  ــا س ــاهمگون ب ن

 بافت بناها
W2 تأثیرات سوء اقتصاد :

ـــت و  ـــر کلی ـــهري ب ش
 محتواي بناهاي تاریخی

W3 کــاهش تــدریجی :
ارزش بناهاي تاریخی بـه 

 دلیل ارزش افزوده زمین

O1ادرسانی سـریع و بهینـه : امد
هـا در صـورت وقـوع به کاربري

 انواع بحران مانند حریق
O2 حفاظــت از حــرایم درجــه :

یــک و دو بناهــاي تــاریخی و 
 افزایش عمر مفید بناها

O3انداز بهینه گیري چشم: شکل
شهري و حفظ اصالت و هویـت 

 در ساخت و بافت

T1 تعــرض بــه حــرائم :
اصلی بافتهاي تـاریخی و 

نــدن بناهــا در مهجــور ما
 اندازهاي مدرن چشم
T2ـــــی ـــــوجهی : ب ت

ـــه اصـــل  شـــهروندان ب
ســـاختاري و محتـــوایی 
بناهـــا و کـــاهش ارزش 

 میراث فرهنگی
T3 ـــان ـــب مالک : ترغی
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جهــت تخریــب بناهــا و 
فروش اراضی آنها جهت 

 وساز نو ساخت

منطقه 

6 

S1 متمرکز بودن بناهـاي :
 تاریخی در فضایی واحد

S2 همگون بودن بناهاي :
ریخی از نظــر شــکل و تــا

 نوع 
S3 ــودن ارزش ــین ب : مع

 تاریخی و فرهنگی بناها    

W1 ـــا و ـــت بافته : قراب
-بناهاي تاریخی با چشـم

انداز نـاهمگون و نـامنظم 
 شهري
W2 نزدیـــدك بـــودن :

رینگ ترافیکـی کالنشـهر 
 اصفهان به بناهاي تاریخی

W3 وجود اخـتالف بـر :
ســر مالکیــت بناهــا میــان 

 نهادهاي مختلف

O1سان بودن فرآیند مـدیریت : آ
هـاي چنـین عملیـاتبحران و هم

 مرمت و بازسازي
O2 تسهیل در فرآیند تـدوین و :

ــاي بازســازي و اجــراي طــرح ه
 مدیریت بحران و تخلیه

O3ــاه ــکیل پایگ ــاي داده : تش ه
ــاي  ــی از بناه ــال و فیزیک دیجیت

 تاریخی و حفظ آنها

T1گیري چشـم: شکل-

اندازي ناهمگون و فاقـد 
ــام ــنظ ــت من دي در کلی

 فضاي شهر 
T2 تأثیرات سوء ناشـی :

از آلودگی هوا و آلودگی 
 صوتی بر بناهاي تاریخی

T3 ـــودن : بالتکلیـــف ب
بناهاي تاریخی در زمینـه 
مالکیت، بازسازي، مرمت 

 برداري و بهره

سایر 

 مناطق

S1 تعـــادل فضـــایی در :
ــاریخی  ــاي ت ــداد بناه تع
نسبت به پهنه جغرافیـایی 

 منطقه
S2کانــــات : وجـــود ام

اي براي بازسـازي سرمایه
 بناها 
S3 وجود فضـاي کـافی :

 براي توسعه کالبدي بناها 

W1 ثبت نبودن بسـیاري :
از بناهـا در فهرسـت آثـار 

 ملی کشور
W2 ــدریجی ــب ت : تخری

بسیاري از بناهـا بـه دلیـل 
عدم وجود سرمایه جهـت 

 مرمت
W3 بازسازي غیراصولی :

و بد برخـی بناهـا توسـط 
 جدید مالکان با مصالح

O1 ــراي ــه کــافی ب : وجــود زمین
توسعه فضایی بناهاي تـاریخی از 

 لحاظ عملکرد
O2 احیا بناهاي تاریخی و ارائـه :

کاربري جدیـد بـه آنهـا و رشـد 
 اقتصادي خانوار

O3 تعیین حـرائم جدیـد بـراي :
بناها و حفظ آنها در بـازه زمـانی 

 بلند مدت

T1تــوجهی نســبت : بـی
به ثبت و مرمـت بناهـاي 

 واجد ارزش تاریخی 
T2 از بین رفـتن ارزش :

میراث فرهنگی در مناطق 
ــت  شــهري و محــو هوی

 تاریخی
T3 از بین رفـتن نمـاي :

بصري بناهاي تـاریخی و 
دیگــی مصــالح آســیب

 اصلی آنها 

در نتیجه، بر مبناي ساختارهاي راهبردي تدوین شده براي بناهاي تاریخی در مناطق شهري اصفهان از ابعاد مختلف و 
هاي ذیل براي ارتقاي استحکام ساختاري مشیهاي بنیادین و مدیریتی؛ خطها در قالب شاخصبی این کاربريارزیا

 گردد:هاي تخلیه اضطراري پیشنهاد میآوري آنها در شرایط بحران و عملیاتبناها و افزایش تاب
 ریزي بحران، یت و برنامهتاریخی از ابعاد مختلف به ویژه مدیر مطالعه بنیادین و دقیق آثار و ابنیه -
 اي، اي و غیرسازههاي سازهبخشی آثار و تقویت مؤلفهاستحکام -
 افزایش ایمنی و امنیت درونی و بیرونی فضاهاي تاریخی با پایش بصري،  -
 تقویت کیفی و کمی نیروهاي یگان حفاظت میراث فرهنگی جهت حفاظت و حراست از آثار،  -
 مشارکت با سایر نهادها در مرمت و بازسازي بناها، رفع ابهامات مالکیتی و  -
 افزایش آگاهی مالکان آثار تاریخی در زمینه ارزش مادي و معنوي ابنیه و حفاظت از آنها،  -
 هاي دیجیتال و فیزیکی از این آثار جهت مرمت و بازسازي اصولی، تهیه پایگاه داده -
 ی، حفاظت از حرائم درجه یک و دو در ابنیه تاریخ -
 ها و توسعه کیفی و کمی معابر شهري منتهی به بناهاي تاریخی و سازي دسترسیبهینه -
 هاي تاریخیدر کاربري هاي جامع مدیریت بحران و تخلیه اضطراريتدوین و اجراي طرح -
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