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One of the main concerns of urban experts in the field of crisis management is 

about historical contexts. This matter is usually more vulnerable and fragile in 
crises such as earthquakes, floods or fires due to relative physical exhaustion. The 
need for proper planning for the purposeful management of these historical 
collections should be the main goal of the managers. In this regard, fire is one of 
the most important crises. The main purpose of this descriptive-analytical study is 
to investigate and complete the pathology of the subject and the plan to eliminate 
the identified the damages in order to purposefully manage and prevent fire, as well 
as timely and rapid extinction in case of its reoccurrence, based on post-traumatic 
experiences in 2009 and 2017. Library surveys and field studies have been used to 
collect the required information. The tool of data collection was the questionnaire 
that was designed using the opinions of the experts of both the historical bazzar of 
Tabriz and crisis management. The collected data were then analyzed based on the 
SWOT model. According to the results of the study, which was measured by the 
SWOT analytical method, the post-fire management situation in the historic bazzar 
of Tabriz is in an aggressive position; that is, the system must be ameliorated using 
external opportunities. Instead of passive decision-making, the aggressive situation 
enters the realm of decisions that will have direct effects on the system over time. 
Some of these strategies including the installation of hydrant valves, have been 
fully implemented.  
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 پژوهشی مقالۀ    

   ز ی تبر   ی خ ی ) در بازار تار ي سوز پس از سانحه (آتش   ت ی ر ی مد   ي راهبرد   ي ز ی ر برنامه 
 SWOT  ل ی کمک روش تحل به 

 
 حسین اسمعیلی سنگري 

 

 ي، تهران، ایران و گردشگر   ی دست   ع ی صنا   ، ی فرهنگ   راث ی سازمان م ،  علمی، پژوهشکدة ابنیه و بافت تاریخی عضو هیئت 
 

 خالصه  اطالعات مقاله 

 11/04/1399 :افتیدر
 25/06/1399 :رشیپذ

 16/09/1399 :نیآنال انتشار
 

 

است.    ی خ ی تار   ي ها بحران دربارة بافت   ت ی ر ی در حوزة مد   ي متخصصان شهر   ي ها دغدغه   ن ی تر ی از اصل   ی ک ی 
  رتر ی پذ ب ی آس   ي سوز آتش   ا ی   ل ی مانند زلزله، س   یی ها معموًال در بحران   ي کالبد   ی نسب   ی فرسودگ   ل ی دل مقوله به   ن ی ا 

ا   ت ی ر ی منظور مد مناسب به   ي ز ی ر تر بوده است. لزوم برنامه و شکننده    د ی با   ی خ ی تار   ي ها مجموعه   ن ی هدفمند 
  ن ی و وحشتناك شود. در ا   ر ی ناپذ باشد تا مانع بروز حوادث جبران   ي آثار ارزشمند   ن ی چن   ران ی مد   ی سرلوحۀ اصل 

  ی شناس ب ی و آس  ی بررس  ز ی ن  ق ی تحق   ی هاست. هدف اصل بحران  ن ی ا  ن ی تر از مهم  ی ک ی  ي سوز راستا، مبحث آتش 
و    ي سوز از آتش   ي ر ی شگ ی هدفمند و پ   ت ی ر ی منظور مد به   شده یی شناسا   ي ها ب ی کامل موضوع و طرح رفع آس 

  1398و    1388  ي ها پس از سانحۀ سال   ي ها درصورت بروز آن، براساس تجربه   ع ی موقع و سر به   ي اطفا   ن ی همچن 
  ي ا کتابخانه   ي ها ی از بررس   از ی اطالعات مورد ن   ي آور جمع   ي است. برا   ی ل ی تحل - ی ف ی از نوع توص   ق ی تحق   ن ی است. ا 

نظران در هر  بود که با کمک صاحب   ي ا ها پرسشنامه داده   ي استفاده شده است. ابزار گردآور   ی دان ی و مطالعات م 
و    ه ی تجز   SWOTبراساس مدل    شده ي آور جمع   ي ها شد. داده   ی بحران طراح   ت ی ر ی و مد   ز ی بازار تبر   ۀ ن ی دو زم 

  ت ی ر ی مد   ت ی سنجش شد، وضع   SWOT  ی ل ی که با روش تحل   ق ی آمده از تحق دست به   ج ی با توجه به نتا   ند شد   ل ی تحل 
آتش   پس  سانحۀ  دارد؛    ی تهاجم   ت ی قع مو   در   ز ی تبر   ی خ ی تار   ازار ب   در   ي سوز از  از    د ی با   ی عن ی قرار  استفاده  با 

منفعالنه، کامًال    ي ر ی گ م ی تصم   ي جا به   ی تهاجم   ت ی . موقع ابد ی   ش ی افزا   ستم ی نقاط قوت س   ، ی خارج   ي ها فرصت 
  ده ی د   ستم ی مرور زمان در س آن به   م ی مستق   رات ی که تأث   شود ی م   یی ها ي ر ی گ م ی صورت فعال، وارد حوزة تصم به 

از آنها    ی بعض  ی است و حت   شدن یی هاست در حال اجرا سال   ، ی تهاجم   ي از راهبردها   ي خواهد شد؛ البته تعداد 
 کرده است.   ی را ط   شدن یی را صورت کامل روند اج به   درانت ی ه   ي رها ی ش   ۀ ی از جمله تعب 

 

 ز یتبر بازار  سانحه، از  پس  ت،یری مد ،يسوزآتش :هادواژهیکل
 

 : مسئول  ةسندینو

 ي سنگر یلیاسمع  نیحس
هیئت  و  عضو  ابنیه  پژوهشکدة  علمی، 

تاریخی  م ،  بافت    ، ی فرهنگ   راث ی سازمان 
 ي، تهران، ایران و گردشگر   ی دست   ع ی صنا 

 یک:الکترون پست
   f_esmaeeli_s@yahoo.com 
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 .دهدیبر اساس محتوا) را م يشکل و بازساز  رییتغ ب،یمحتوا به هر شکل) و انطباق (بازترک ییو بازآرا ری که اجازه اشتراك (تکث شودیمنتشر م

 

 مقدمه 

یا    فناورانهدر معناي وسیع یعنی حوادث طبیعی    1مخاطره 
به    منشأبا   اقتصادي  انسانی که خسارت فیزیکی، اجتماعی و 

مزبور  کندی موارد    هاانسان حوادث  یا    کنندهمختل. 
ي انسانی هستند. جامعه  هاتی فعالکنندة زندگی عادي و  متوقف 

ي از همۀ امکانات و منابع خود،  ریگبهره از مخاطره با    متأثرنیز  
).  Zaheri, 2018, P. 42یی توانایی مقابله با آن را ندارد (تنهابه

مقاله،   این  سانحه    یتیر یمد  ي راهکارهادر  وقوع  از  پس 
و    ي بازساز  هاي ربهبا استفاده از تج  زی) در بازار تبري سوز(آتش

 
1. Hazard 

سرام داالن  ي دودر  ي رمت  آنرامونیپ  ي هاو  از    ی  پس 
شده    1398و    1388  ي هاسال   ي سوزآتش .  استبررسی 

راهکارهاي   سؤاالت است:  زیر  شرح  به  پژوهش  مشخص 
) سانحه  از  پس  مانند  سوزآتش مدیریت  فضاهایی  در  ي) 

بازارهاي تاریخی (نمونۀ موردي: بازار تاریخی شهر تبریز) کدام 
چه   به  توجه  و  الزامی  است  فضاها  این  در  ؟  استاقتضائاتی 

بین  صورت  همکاري  باید  شکل  چه  به  بازسازي  در  سازمانی 
بگیرد؟ در بازسازي پس از سانحه، اصول و معیارهاي مقابله با  

mailto:f_esmaeeli_s@yahoo.com
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شود؟ روش تحقیق در این ي مجدد چگونه محقق میسوزآتش
ي و میدانی و شیوة تحلیل  اکتابخانه نوشتار براساس مطالعات  

توصی است.  -فینیز  بوده  مشاهدات   تیدرنهاتحلیلی  براساس 
هاي عملی در حین اجرا، امکان ي از تجربهری گبهره میدانی و  

مطالعات  است.  شده  فراهم  حفاظتی  راهکارهاي  ارائۀ 
ي شامل بررسی مبانی نظري تحقیق و تعاریف جدید  اکتابخانه 

تاریخی  اسناد  تطبیقی  مطالعۀ  همچنین  و  بحران  مدیریت 
مکان مورد نظر بوده که مکمل مطالعات میدانی ناشی    مربوط به
 .استهاي مدیریت بحران نگارنده پس از وقوع حادثه از تجربه

 مدیریت   پرسش اصلی این پژوهش این است که راهکارهاي
 و  است  بازار تاریخی تبریز کدام  در)  ي سوز(آتش  سانحه  از  پس

هدف اصلی    ؟است الزامی فضاها این در اقتضائاتی چه به توجه
ی کامل موضوع و طرح رفع شناس بیآستحقیق نیز بررسی و  

و    منظوربه   شده ییشناساي  هاب یآس هدفمند  مدیریت 
از   اطفاي  سوزآتشپیشگیري  همچنین  و  سریع    موقعبه ي  و 

ي هاسال هاي پس از سانحۀ  درصورت بروز آن، براساس تجربه 
 . است 1398و  1388
 

 مبانی نظري تحقیق 

 ع آن مخاطره و انوا 
  ی عیطب  ي هاارزشمند در بحران  یخیتار  ي حفاظت از بناها 

بحران، امداد و نجات و    تیریمد  ي هادر قالب برنامه   یو انسان
حساس و   ي ند ایو اموال ارزشمند، فر تیجمع ي اضطرار یۀتخل
 ندایفر  نای).  Chen and Panon, 2019, P. 450ت (اس  یاتیح

  یمتفاوت  ي هاي کاربر  یخیتار  ي که بناها  دشویدشوارتر م  یزمان
د  نداشته باش   یفرهنگ  ي هاي موزه و گالر  ،ي ادار  ،ی کونسمانند م

)Bernardini et al., 2019, P.108  .(ا  ي بناها  وضعیت،  نیدر 
برنامه   یخیتار بر  ن  تیر یمد  ي مجزا  ي هاعالوه    ازمند یبحران 

ا  یتوجه قابل   سطوح امن  یمنی از  (   تیو   ,Abdelazizهستند 

2016, P. 55  .(ی خیتار  ي هاي کاربر  ي رپذیبی آس  زانیم  یابیارز  
بحران زلزله    ییهادر  آتشیمانند  برا  نیاول  ،ي سوزا   يگام 

مانند    ي اضطرار  اتیدر عمل  تی و موفق   هاي کاربر  نیحفاظت از ا
تخل و  نجات  و   ,Romao Agapiou(  است  ي اضطرار  یۀامداد 

2016, P. 10.(  ی خیتار  ي هاي کاربر  ي ریپذبیآس  زان یبرآورد م  
خطر با بحران   تی مهم ماه  اریبه سه مع  ي شهر  ي هاط یدر مح

  ي بناها  ي داریضعف و ناپا  زانی از آن، م  ی ناش  ي ها ب یو شدت آس

  زانیم  تیو درنها  یعیو طب  یبر اثر عوامل مختلف انسان   یخیتار
از    ی ناش  یۀو ثانو  هیبناها در معرض خطرات اول  نیا  ي ریقرارگ

بستگ در    ).Barbien et al., 2013, P. 529(د  دار  یبحران 
ساختار  ،بنا   ۀهندس  ی،خیتار  ي بناها مقاومت    زانی م  ،ي ثبات 
مانند    ي ر امورد  هاي گذارهیسرما  زان یو م  ي اسازهریو غ  ي اسازه 

برنامه  در  غ   تیریمد  ي ها ي زیرمرمت  پدافند  و    رعامل یبحران 
).  Mosoarca, 2017, P. 412(   مهم است   بسیار  هاي کاربر  نیا

ارز  ییشناسا  ب،یترتن یبد اول  زانیم  قیدق  یابیو    یۀمقاومت 
کاربر  ي ادیبن  ي کردهایرو  یبررسی،  خیتار  ي بناها  ي هاي در 

و   امیراثی  ارزش  طر  نیبرآورد  از  و   هاست یلچک  قیبناها 
 ي اضطرار  یۀبحران و تخل  تیریدر مد  قیدق  یدان یمشاهدات م

 ). Elborgi, 2005, P. 185( دارد ی اساس تیاهم هاي کاربر نیا
مدیریت .  دارد  بسیاري   معانی  بحران دربارة  که  هنگامی 

  موقعیت   هردرواقع  ، باید توجه داشت که  شودیم بحران صحبت  
(فرد  منحصربه   بسیار  بحرانی مقولۀ  Simola, 2014است   .(

بحران ارتباط بسیار نزدیکی با مخاطره دارد که باید در تعاریف 
 ,.Kayes DC et al( مربوط به این دو مقوله مدنظر قرار بگیرد

با    فناورانهزمانی به حوادث طبیعی،    .)2013   منشأیا حوادثی 
اطالق   مخاطره  تخریب  شودی مانسانی  به  تکه  و  بر ها  لفات 

ي آنها منجر شود و امکانات و هاگاه اجتماعات انسانی و سکونت
را نداشته باشند؛ به عبارت دیگر   آنهامنابع محلی توان مقابله با  

وجودآمده مخاطره خود حادثه نیست، بلکه نتیجه و تبعات به
از آن است. مخاطرات براساس سرعت وقوع، به دو بخش آنی  

تدریج و  آرام  و  ناگهانی  تفکیک  و  آنی شوندی می  . مخاطرات 
ی، طوفان  فشانآتششامل زلزله، سیل، ریزش سنگ، انفجارات  

است.   از  طورکلبه و...  مخاطرات،  این  در  امکان    آنجای  که 
درصورت   ندارد،  وجود  تخلیه  امکان  و  قبلی  هشدار  تخمین، 

و  ناکافی  تلفات  بر  عالوه  پیشگیري،  و  حفاظتی  تدابیر  بودن 
جا فراوان  اجتماعی، خسارات  صدمات  میزان  مالی،  و  نی 

بود  خواهد  چشمگیر  نیز  روانی  و  روحی  و  اقتصادي 
)Hataminejad, 2009, P. 2 نیز تدریجی  و  آرام  مخاطرات   .(

شدن  ي، گرسنگی، فرسایش، گرم سوزآتش ی، سال خشکشامل 
  میابییدرم. با نگاهی به پیامدهاي مخاطرات  استکرة زمین و...  

قرار دارند. تلفات   رأسانی و مالی در  که تلفات و خسارات ج
و حیوانات و خسارات مالی نیز شامل    هاانسانجانی شامل مرگ  

). Smith, 2009نابودي اشیاء، بنا و نابودي زمین است (
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   وقوع  سرعت لحاظ از  مخاطرات .1 شکل

 نگارنده :منبع

 
به اتفاقات  لطمهبرزمان دلیل  برخی  و  وقوع  و بودن  ها 

از   منتج  محسوب    آنهاضررهاي  مخاطرات  .  شوندی نمجزء 
:  شوند ی مبه چهار گروه مختلف تقسیم    منشأمخاطرات از لحاظ  

با   انفجارات   منشأمخاطرات  ژئولوژیک (زلزله، ریزش سنگ و 
با  فشانآتش مخاطرات  (  منشأی)،  هوایی  و  ی، سالخشکآب 

 فناورانه  منشأ)، مخاطرات با  و طوفانیخبندان، صاعقه، سیل  
و   شیمیایی  و  هاي سوزآتشي،  اهسته (سوانح  عظیم  ي 

 انسانی (گرسنگی،   منشأي محیطی) و مخاطرات با هایآلودگ
 

 

و   تروریستی  حوادث  مسري،  امراض   منشأ ).  هاجنگقحطی، 
رچه باشد، پیامد آنها ارتباطی تنگاتنگ با موقعیت  مخاطرات ه

که   دارد  محیطی  و  اقتصادي  اجتماعی،    ها انسانسیاسی، 
یا    صورتبه به وجود    ناآگاهانهآگاهانه  این اندآوردهآن را  بر  ؛ 

در جایی که    چراکهانسانی دارند؛    منشأاساس، همۀ مخاطرات  
(کنند ی نمزندگی    هاانسان ندارد  وجود  مخاطره   ،Zaheri, 

2018 .( 
 

 
   مخاطرات انواع يبندمیتقس .1 جدول

 مخاطرات 

 طبیعی 

 ساختی زمین
 اقلیمی 

 هیدرولوژیک 
 بیولوژیک 

 انسانی 
 اجتماعی و سیاسی 

 فناورانه 
 اکولوژیک 

 1397منبع: ظاهري، 
 
 

ي مخاطرات باال، از دیدگاه پیشگیري از سانحه بندم یتقس
از   دارد.  به   آنجااهمیت  طبیعی  مخاطرات  عوامل  که  دلیل 

روي   انسان  دخالت  بدون  و  است  دهندیمطبیعی  ممکن   ،
باید انسان    دار ی معنچندان    آنها پیشگیري از   نباشد. درعوض 

این   برابر  را در  آمادگی الزم  و  انطباق دهد  با محیط  را  خود 
عامل   که  مخاطراتی  دیگر،  سوي  از  باشد.  داشته  مخاطرات 

نقش دارد، از جمله مواردي هستند که    آنهاانسانی در رویداد  
باشندریشگیپقابل   توانندی م کنترل  و   Ministry of(  ي 

008, P. 21Interior Affairs, 2  .( 

 خطر و احتمال ریسک 
از   ترکیبی  همچنین  ریپذب یآسخطر  است.  مخاطره  و  ي 

 زیآممخاطره دلیل یک رویداد ي تلفات مورد انتظار بهریگاندازه
در منطقه، بیش از یک دورة زمانی خاص است. خطر، ترکیبی  
احتمال   و همچنین  آن  منفی  نتایج  و  رویداد  احتمال یک  از 

اس مخاطره  وقوع وقوع  احتمال  خطر  دیگر،  عبارت  به  ت؛ 
ي  ریپذب یآساست که از تقابل خطرات،    رسانبیآسرویدادهاي  

اجتماعی و طبیعت، حاصل شده است (سیاح مفضلی و صحفی،  
ي است اواقعه)؛ به عبارت دیگر، خطر جریان یا  345:  1389

بالقوه توان ایجاد زیان را دارد. احتمال خطر (ریسک)    طوربه که  

مخاطرات

منشا انسانی

منشا ژئولوژیک

منشا آب و هوایی

منشا تکنولوژیک

مخاطرات
آنی

تدریجی

 وقوع مخاطرات   منشأ. 2شکل 
 منبع: نگارنده
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که احتمال وقوع آن خطر   دشویمرها یا خساراتی اطالق  به ضر
ي مورد هادهیپدمشخص در زمان معینی در آینده بر عوامل و  

وارد   که  شودیمتهدید  خطر  احتمال  مفهوم  دیگر  بیان  به  ؛ 
، در شودی ماي احتمالی را شامل  حادثه  نامطلوبمجموع نتایج  

علوم مهندسی و بیمه به اختصار «احتمال ضرر و یا خسارت»  
) احتمال به وجود آمدن 1997. از نظر ایپنز (شودیمتعریف  

بالقوه   احتمالخطري  ي  ر یخطرپذ  عنوانبه   شیهاب ی آس  و 
ي را تابعی ریخطرپذ)  1980. چاپمن (شودی م(ریسک) تعریف  

ي ریپذب یآسنشده و  دادن خطر طبیعی مشخصاز احتمال روي 
ي احتمال  ریخطرپذ،  Smith. از نظر  داندی منهادهاي اجتماعی  

دادن خطر و به عبارت دیگر، درمعرض قرارگرفتن واقعی  روي 
ترکیب   صورتبه ي انسانی است که اغلب  هاهیسرماچیزي از  

 ). Smith, 2009(  شودی ماحتمال و خسارت بیان 
عناصر    برخی   شامل  که  است  غیرمنتظره  اتفاقی  بحران،

  و  کندی م  ایجاد  سازمان  براي   خطري   که  نشده استی ن یبش یپ
). براي بحث از Kozlowski, 2010شود (  برطرف  سرعتبه   باید

احتمال خطر یا احتمال ضرر، احتمال وجود یک حادثه یا خطر  
میزان  تخمین  نیز  و  معین  مکان  یک  در  و  مشخص  ابعاد  با 

و  رگذاریتأث عوامل  تهدیهاده یپدي  مورد  است ي  ضروري  د 
)Zaheri, 2018  .(میزان  ریخطرپذ با  است  برابر  (ریسک)  ي 

ي ضرب در مخاطرات، تقسیم بر آمادگی. این رابطه ریپذب یآس
می  میزان  نشان  که  رابطهریخطرپذدهد  با  ي،  مستقیم  اي 

اي معکوس با میزان آمادگی ي و مخاطرات و رابطهریپذب یآس
احتمال   صورتبه   عموماً). خطر  Raftery, 1994, P. 23دارد (

. با این تعریف، شودی م وقوع با شدت مشخص یک حادثه بیان 
مکانی  کنند ان یبخطر   براي  که  است  شرایطی  و  موقعیت  ة 

برده   کار  به  و  تعیین  این خود    شودیم مشخص   تواند یمکه 
واحد   جایگاه  یک  مانند  امنطقهشامل  زمین،  سطح  از  ي 

 ,Gladeباشد ( ره یو غدرولیکی ي حیاتی، سدهاي هیهاانیشر

Anderson Crozier, 2006( 
 از: اندعبارتترتیب کاهش شدت انواع خطر و تهدیدات به

 ـ خطرهاي واردشده بر انسان (مرگ، جراحت، بیماري و...)؛
ـ خطرهاي واردشده بر کاال (زیان بر اموال و خسارات اقتصادي 

 و...)؛ 
گیاهی و جانوري،    ـ خطرهاي واردشده بر محیط (آسیب حیات

 ). Niyakan, 2013, PP. 11-12آلودگی، نبود امنیت) (
 يبه سازوکارها  ی ابیدست  خطر یعنی   تیریمددر این میان،  

به    ا وو خطرز   ی منف   شامدیپ  کی زمان وقوع    نی تخم  ي مؤثر برا

و   نینامع  ي هات یبا وضع  ییارو یرو  ي برا  ودنبآماده  گریسخن د
 ي اافتهیروش ساختار  سکیر  تیریمد).  1388خطرزا (حکمت،  

آنال  ییشناسا  ي برا به   ي هاسکیر  زیو  و  ارائه   ي ریکارگبالقوه، 
تأث  ییهاپاسخ  با  .  )Perrow, 2007(  هاستسکیر  ریمتناسب 

 ل،یو تحل  هی تجز  ، ییشناسا  يبرا  ییهات یفعال  سک،یر  تیریمد
  حذف   ایکاهش    ح،یروش، تصح  نیترو انتخاب باصرفه   یابیارز
درهاستسکیر تالش  سکیر  تیریمدمجموع  .   ییهاشامل 

  هدف  از خطر است.  یقبولکاهش مخاطرات به سطوح قابل   ي برا
 کاهش  بحران  از  ناشی  خطرات  کهاست    نیا مدیریت ریسک  

شود   آماده  تاکتیکی  و  راهبردي   نظر  سیستم از  همچنین  و  یابد
)Coombs, 2010.(  ا از  در   بگیرد،صورت    یتیریمد  نکهیقبل 

ه و یامر شامل تجز  نی. اکردخطرها را درك    دیاول با  ۀمرحل
از عواقب حوادث و احتمال وقوع    ی کم  یابیارز  و  خطر  لیتحل

  ت ی مقبولبارة  در  ییهاخطر، به قضاوت  یابیآنهاست. پس از ارز
را ریسک    تیریمد  هدف  ).98:  1391  ،یاست (کرم  ازیخطر ن

وبنددسته  ،ي آور(جمع  یابیارز  توانی م تحل  ه یتجز  ي  )  ل یو 
بهدربارة  اطالعات   برنامه خطرات  سازمان   يزیرمنظور   ی دهو 

ن مورد  منابع  ا  ي بازساز  ي برا  از یمؤثر  توان   جادیو  در  تعادل 
 Beaverشهر پس از وقوع سانحه دانست ( ایسازمان   یاتیعمل

& Parker, 1995, P. 4(  .براساس    هامیتصم  سک،یر  تیریمد  در
صورت   سکیو سطوح ر  سکیر  یابیحاصل از ارز  جینتا  ۀسیمقا
خطر را   توانی نم  یطورکلبه  سک،یر  تیری. از نظر مدگیردمی 

حفاظت از   کمکبه کاهش خطر    سبب  توانیاما م   ،حذف کرد
).  Mafrang, 2010, P. 61( بالقوه شد ایشده شناخته داتیتهد

کاهش    به  که  است  اقداماتی  همۀ  شامل  سوانح  ریسک  مدیریت
 در   عناصر  ي ر یپذب یآس  یا  خطر  کاهش  فاجعه یا  از  ناشی  تلفات

د Khan, 2008, P. 3(  شودی م  منجر  خطر  معرض   ۀامن). 
 مفهوم : در  شودی م  میعمده تقس  ةبه دو محدود  سکیر  تیریمد

ا به  به    نیگسترده،  که  در   يهاي ریخطرپذ  همۀمعنا  موجود 
گرفته  صورت    ي زیرمقابله با آنها برنامه   ي توجه شده و برا  طیمح

دوماست مفهوم  اینکه   .  صورت  ژه،یو  ی در  بخواه  یدر    م یکه 
  ۀمقابل  ي ابر  دیبا  ،صورت بگیردصورت کارا  به  سکیر  تیریمد

با    گریدبه عبارت    شود؛  ي زیرعمده برنامه   ي هاسکیر  بامحدود  
برنامه    ي برا  ي بندتیاولو  دیبا  یتیریمد  ي هاجنبه  همۀتوجه به  
  و  Mitroff  دگاهید  از).  Chapman, 2003, P. 6(  ردیصورت بگ
Anagnos  )2001  (مناسب   ي هات یقابل  وها  برنامه  داشتن  با  

 سازمان   بحران  از  یناش  ي هابیآس  توانیم  بحران،  وقوع  از  قبل
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صورت به  را  آن  از  ي بهبود  زمان  و  رساند  حداقل  به  را
 ). Mitroff and Anagnos, 2001( داد کاهش یتوجهقابل 

 سرا   ي سوز آتش   ی بررس   و   ي دودر   ي سرا   شناخت 
 م یقد  و  دیجد  بازار  راستۀ  دو  نی بشدن  واقع  لیدلبه  سرا  نیا

  دارد   مچهیت   کی   و  داالن  چهار  راسته،  دو   نیا  با  آن  ارتباط  زین  و
 ي سراها  از  که   سرا  نیا  یبان.  شودی م  دهی نام  ي دودر  ي سرا  و

  يز یتبر  تاجر  نیمحمدام  رود،ی م   شمار  به  زیتبر  بازار  یمیقد
  ی داغقراجه  می(ترس  زیتبر  دارالسلطنۀ  نقشۀ  در  مکان  نیا.  است

و در نقشۀ   ی»قاپول   یکیا  ي «کاروانسرا  نام  با)  ش  1297  سال  در
خان   اسداهللا  (ترسیم  تبریز  سراي امراغهتاریخی  نام  به  ي) 

شود. این سرا در ضلع شمالی بازار تبریز و دودري شناخته می 
و  است  واقع شده  قدیم  بازار  راستۀ  و  بازار جدید  راستۀ  بین 

ي متقالچی و میانه و کمپانی به راستۀ بازار  هاداالنۀ  واسطبه
به به  کمک داالن سقطجدید و  فروشان و تیمچۀ حاج رحیم 

 . شودی مل راستۀ بازار قدیم متص

با ساختار متنوع و ارتباط با راستۀ    جوارهمالگوهاي فضایی  
بازارهاي اصلی کالبد بازار، از لحاظ عملکردي و ارتباطی به این 
میان   محکمی  کالبدي  پیوند  و  بخشیده  ویژه  اهمیتی  سرا 
کشیدگی   است.  کرده  برقرار  آن  اطراف  بافت  و  بنا  ساختار 

شمالی امتداد  در  سرا  از  جنو-ساختار  سرا  این  دارد.  قرار  بی 
، واقع در اطراف  دوطبقهیی در  هاحجرهوسیع و    نسبتاًصحنی  

با  برخورد  محل  در  سرا  صحن  است.  شده  تشکیل  صحن 
این ها داالن است.  نشسته  فروتر  آن  برابر  در  شرقی  ضلع  ي 

، ولی  اندکردهبرطرف    داربی ش اختالف سطح را پله و سطحی  
با داالن سقط رحیم در  فروشان و تیمچۀ حاج در محل تالقی 

ندارد و سطح معابر   اختالف سطح چندانی وجود  ضلع غربی 
، در محل اتصال با صحن  جوارهم است. بیشتر عناصر    ترازهم

سرا، دري چوبی دارند که فضاي داخلی آنها را از فضاي عمومی  
 . کند یم صحن مستقل 

 

 
 دودري سراي مجموعۀ پالن  .3 شکل

 
بر    1388ي پیرامونی آن، در پاییز  ها داالنسراي دودري و 

اینانگارسهلاثر   است.  از کسبه سوخته  یکی  از   سرا  ي  قبل 
بهسوزآتش   با   و  خوردهپخ  ي هاگوشه   با  مستطیل  شکل  ي 

  جنوبی   -شمالی  جهت  در  کشیدگی  این  بوده که کم  کشیدگی 
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است داشته    2- 3(  متر  7-5/12  دودري   سراي   ارتفاع.  قرار 
  مصالح   متري هستند.  3  طبقۀ  یک  وسط  ي هامغازه   بود.  1) طبقه

  تیر  جناغی،  کلیل،  انواع ها  مغازه  سقف  پوشش   آسفالت، نوع   کف
 چوبی بود.  تیر و فلزي  ستون و

 

 
ي  سراي هاتیموقع  و هانقشه :چپ  سمت ریتصاو، 1388بعد از مرمت سال   و )باال ر ی(تصو 1388 سالي سوزآتش از بعد سراي هاحجره از ي ریتصاو .4 شکل

 ز یتبری خی تار بازار دري دودر
 

 
سرا   اردیبهشت    متأسفانهاین  طعمۀ 1398در  دیگر  بار   ،

ساعت خاموش شد. خوشبختانه    5حریق شد که البته کمتر از  
از  به پس  مجموعه  این  اصولی  مرمت  سال  سوزآتشدلیل  ي 

ي لطمۀ  سوزآتشو رعایت ضوابط و اصول مرمت در این    1388
بنا وارد نشد. از جمله مواردي که در اطفاي   زیادي به کالبد 

سازي با به کف  توانی م یی داشت،  بسزاقش  سریع این آتش ن 
ي آسفالت)، تعبیۀ شیرهاي هیدرانت و  جابهسنگ اسپراخون (

و معابر عمومی اشاره کرد  هامغازهدر  کنخاموشآتشکپسول 
ي و اجراي طرح مدیریت زیربرنامهکه همۀ این موارد پس از  
 صورت گرفت.   1388بحران پس از سانحه سال 

 

 
ي مختلف بعد از مرمت اصولی سرا،  هاقسمت ي در  سوزآتش. قبل از  1

 طبقۀ سوم که الحاقی بود حذف شد. 
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 شدند قیحر طعمۀ کهیی هاقسمت وي دودري سرا تیموقع از ي  ریتصو .5 شکل 

 
روش تحقیق 

ي  آور جمع  ي براتحلیلی است. -این تحقیق از نوع توصیفی
ي و مطالعات میدانی  اکتابخانه ي  هایبررساطالعات مورد نیاز از  

شد.   مرحلاستفاده  برا  ۀدر  د  ي اول  و   گاهیدیکسب  جامع 
 ي هادر امر بافت   ربطي با افراد ذ   ییهامصاحبه   تیبر واقع  یمبتن

  ،بعدۀ  در مرحل  . صورت گرفت  پس از سانحه   تی ریو مد  یخیتار
با تأکید    ن،اکارشناسان و متخصص   کمکبه پرسشنامه    یبا طراح

کارشناسان  در    یبر  هم  هم که  و  تبریز  تاریخی  بازار  زمینۀ 
قالب    تیریمد در  داشتند،  تخصص  پرسشنامه    63بحران 

براساس مدل    شدهي آور جمع  ي هاسپس داده  . شد  ینظرخواه
SWOT  تحل  هیتجز و  ند.  شد   لیو  فرصت  قوت، ضعف،  نقاط 

شخص  منیز    تبریزشهر    یخیتار   بازاربحران در    تیریمد  دیتهد
  ی دهوزنکارشناسان،    هاي دیدگاهشدند. در ادامه با استفاده از  

درنها  صورت گرفتها  عامل  نتا  ت یو  به  توجه  و   نیتدو،  جی با 
 پس از سانحه  تیر یمد  براي   مناسب  ییاجرا   ي راهبردها   ۀارائ
 ي در بازار تاریخی تبریز انجام شد سوزآتش زمینۀ  در

   SWOTتکنیک  
برنامه   نیتر از مناسب   یکی  ،لیو تحل  هیو تجز  ي زیرفنون 

 ن ینو  ي عنوان ابزاراست که امروزه به  SWOT  سیماتر  راهبرد
طراحان    ةشکاف، مورد استفاد  تیعملکردها و وضع  لیتحل  ي برا

  یا  کیتکن  . )Nilson, 2004(  ردیگیقرار م  راهبردي   ابانیو ارز

  ي، ابزار شودی م  دهینام   زین  TOWS  یکه گاه  SWOT  سیماتر
  یخارج  طیموجود در مح  ي هاشناخت تهدیدها و فرصت   ي برا
بازشناس  ستم یس  کی قوت ضعف  ی و  و  آن    یداخل  ي هاها 

 تیهدا   ي راهبرد مناسب برا  نیو تدو  تیمنظور سنجش وضعبه
است آن  کنترل   ,Ebrahimzadeh and Aghasizadeh(   و 

ا).  2009 بهتر  نیدرواقع،  برا  راهبرد  نیروش   تیریمد  ي را 
مسازمان  ارائه   Strategic Planning in(    دهدیها 

Metropolises, 2002.(  يبرا ي ابزار کیتکن  نیگفت ا  توانی م  
تدو  تیوضع  لیتحل ا  نیو  و  است  کمک بهامور    نیراهبرد 

طبقه  یبازشناس ضعفقوت  ي بندو  و    ،ستم یسی  درون   ي هاها 
طبقه  بازشناسی تهدفرصت   ي بندو  و    ر د   موجود  يدهایها 

س   طیمح تکم  ستمی خارج  تدو  SWOT  سیماتر  لیو    ن یو 
آ  ستمیس  تی هدا  ي برا  گوناگون  ي راهبردها صورت   ندهیدر 

  یکی  SWOTمدل    گریبه عبارت د)؛  Golkar, 2005(  ردیگی م
ابزارها  عوامل درون    راهبردي   ي از  قوت و ضعف  نقاط  تطابق 

فرصت  یستمیس تهدبا  و  س  داتیها  این    است.  ی ستمیبرون 
برا  کیستماتیس   یلیتحل  مدل و    نیا  ییشناسا  ي را  عوامل 

کند،  میان آنها را ایجاد می تطابق    ن یکه بهتر  راهبرديانتخاب  
مناسب  دهدیمارائه   راهبرد  مدل،  این  دیدگاه  از  و    هاقوت. 

و تهدیدها را به حداقل ممکن    هاضعفرا به حداکثر و    هافرصت 
قرساندی م نقاط  منظور،  این  براي  ضعف،  .  و   هافرصت وت، 
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) پیوند داده SO, WO, ST, WTتهدیدها در چارچوب کلی (
بین  هانهیگزو    شوندی م از  راهبردي    شود یمانتخاب    آنها ي 
)Harrison and St.John, 2003 .( 

 ) IFE(   ی عوامل داخل   ی اب ی ارز   س ی ماتر 
 ت یرینقاط قوت و ضعف مد  نیترابتدا مهم   ،مرحله  نیدر ا 

فهرست شد    تاریخی بازار تبریزدر بافت    حریقپس از سانحۀ  
  ناکارشناسان و متخصص  باپرسشنامه و مصاحبه    کمکبه که  

تار  ۀنیدر زم از سانحۀ    تیریو مد  یخیبافت   يسوزآتشپس 
عوامل، همۀ    ي رگذار یتأث  زانیم  صیتشخ  ي برا  انجام شده است.

ارزش و  کیاز صفر تا   ارهایاز مع کیبا توجه به نظر آنها به هر
برابر    بیضرا  نیکه مجموع اي طوربه   ؛ داده شد  ی خاص  بیضر

  يراهبردها  یاثربخش  زانیکردن ممشخص  ي شد. سپس برا  کی
روش داده   این  به   یدادن واکنش به عوامل، نمراتو نشان   یکنون 
بیانگر ضعف عادي،    2بیانگر ضعف اساسی، نمرة    1که نمرة    شد

.  استبیانگر قوت اساسی    4ي و نمرة  بیانگر قوت عاد  3نمرة  
اهمیت هر عامل    بیضرباید    یینها  امتیاز  نییتع  ي سپس برا

در رتبۀ آن ضرب شود تا امتیاز نهایی به دست بیاید. در جدول 
 ) آمده است. یداخل عوامل سی(ماتر ضعف  و قوت نقاط، 2

 
 )یداخل عوامل سی(ماتر ضعف و  قوت نقاط .2جدول 

 قوت  نقاط ف یرد
  بیضر
 تیاهم

 رتبه 
 ازیامت
 یی نها

 0/ 32 4 0/ 08 بازار  بافت دری  خیتار وی مذهب ،یفرهنگ ارزشمند آثار  و هیابنی فراوان 1

 0/ 28 4 0/ 07 ق یحري  اطفان هنگام  گرفتکمک ی براي خالي فضاها وی وقف ي هانیزم وجود 2

 0/ 28 4 0/ 07 بازار ي هاحجره از ی مین از شیب  بودنی گل و  خشت 3

 0/ 32 4 0/ 08 بازار ي فضاها به طرف  هر از ی دسترس   امکان  و بازار  متعددي هاي ورود  4

 0/ 18 3 0/ 06 بازار  رون یب از )سقف (بدون بازي فضاها ریسا و  سراها  بهی دسترس 5

6 
  از استفاده  امکان  و مرتبط ي هاگروهکمک به  فاضالب و آبی کشلوله ۀ شبک ازی  دانیمي هابرداشت 

 یامدادرسانی براي رسانآب ۀ شبک
05 /0 3 15 /0 

 0/ 12 3 0/ 04 بازار ی داخل ي فضاها بهی امدادرسانبراي  بازار ي هابامپشت   ازی بعض بودن مقاوم 7

 1/ 65  0/ 45 جمع 8

 ضعف نقاط ف یرد
  بیضر
 تیاهم

 رتبه 
 ازیامت
 یی نها

 0/ 18 2 0/ 09 ي امدادي  روهاینی امدادرسانبراي   هاراسته بودن عرض کم 1

 0/ 14 2 0/ 07 زیتبری  خیتار بازار در مساجد خصوص بهی مذهب وی خیتاري بناها در  چوب از استفاده 2

 0/ 12 2 0/ 06 ی خیتار بازاري هاحجرهی بیشتر چوبي ها درب  و  هانیتریو 3

 0/ 18 2 0/ 09 بازار  سربستهي فضاها  و  سراها داخل   زااشتعال   مصالحي دپو ي انبارها  وجود 4

 0/ 14 2 0/ 07 ...و پنبه  پارچه، فرش، کفش، مانندی خیتار بازار ستد و  داد ي کاالهاي بیشتر زااشتعال  تیماه 5

6 
  با مقابله و ي ریشگیپۀ نیزم  دری آگاه شیافزا  ویی  افزامهارتبراي  کسبه و انیبازارنداشتن رغبت 

 ق یحر
05 /0 1 05 /0 

 0/ 03 1 0/ 03 ز یتبری خیتار بازار در  سانحه تی ریو مد یخیتار بافتۀ نیکمبود کارشناس و متخصص در زم 7

 0/ 04 1 0/ 04 ق ی حر  و زلزله  جمله از یی هامصالح در برابر بحران  نییو مقاومت پا یخیبودن بافت تارفرسوده  8

9 
ی  امدادرسان ندیفراکردن دشوار وی خیتار بازار در بازي فضاها به سربستهي فضاها نسبت ادبودن یز

 بازار  عرض کمي هاراسته  داخل به
05 /0 1 05 /0 

 0/ 93  0/ 55 جمع  10
 1399 نگارنده، :منبع
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 ) EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( 
و تهدیدهاي پیش روي   هافرصت نیترمهم در این مرحله، 

شده   فهرست  تبریز  تاریخی  بازار  در  سانحه  از  پس  مدیریت 
میزان   تشخیص  براي  همچنین  از  رگذاریتأثاست.  هریک  ي 

عوامل با توجه به نظر کارشناسان، به هریک از معیارها از صفر 
تا یک ضریبی با عنوان ضریب اهمیت که با محاسبه براساس 

مجموع این   کهي طوربه ده شد؛  میانگین به دست آمده است، دا

مشخص براي  سپس  شد.  یک  با  برابر  میزان  ضرایب  کردن 
ي  ا نمره 4تا   1ی راهبردهاي کنونی به هریک از آنها از اثربخش

داده شد. همچنین براي محاسبۀ امتیاز نهایی رتبه در ضریب 
مجموع آنها   تیدرنهااهمیت ضرب شد و به امتیاز نهایی رسید.  

  نقاط ،  3. در جدول  دهدی مامل خارجی را نشان  نمرة نهایی عو
 ) آمده است. یخارج عوامل سی(ماتر دیتهد و فرصت

 
 )یخارج  عوامل سی(ماتر دیتهد و فرصت نقاط .3جدول 

 فرصت  نقاط ف یرد
  بیضر
 تیاهم

 رتبه 
 ازیامت
 یی نها

 0/ 4 4 0/ 1 بستر  نیا  در  امکانات  تمرکز ي ریگشکل  و  شهري مرکزة محدود  در  بازاري ریقرارگ 1

 0/ 36 4 0/ 09 بازار ی کینزد در زیتبری خیتار بازار  مخصوصی نشانآتش ستگاهیا  وجود 2

 0/ 32 4 0/ 08 بازار ة محدود  دری نشانآتش سازمان کارشناسان توسط ق یحري اطفا   زاتیتجه جادیا 3

4 
ی جهان   ثبت لیدلبه زی تبری خیتار بازار در  بحران تیریمدۀ مسئل به مرتبطی دولتي  هاسازمان  اهتمام 

 زیتبری خیتار بازاری المللن یب اعتبار  و  بازار
07 /0 3 21 /0 

 0/ 21 3 0/ 07 یآتي هااستفاده ي برا ی مرمت وی کنترل  اقدامات  وي  سوزآتشۀ نیزم  در  ویآرشیۀ ته وي مستندنگار 5

6 
  جهیدرنت و  قیحرۀ مسئل با شهروندان حیصح  برخورداز   ها NGO  وی دولتي هاسازمانی بخشیآگاه

 ي سوزآتش با موقع به و  درستي  ریشگیپ  و مقابله
08 /0 3 24 /0 

 1/ 74  0/ 49 جمع 7

 د یتهد  نقاط ف یرد
  بیضر
 تیاهم

 رتبه 
 ازیامت
 یی نها

 0/ 2 2 0/ 1 مرکز  در مستقري امدادي روهاینی امدادرسانبراي   شهري مرکزة محدودفراوان  ک یتراف  و بودن شلوغ  1

2 
 در   ازدحام  وقوع وی خارج  و ی داخل گردشگران  تراکم و بازار  به ی منتهي محورها ی برخ بودن عرض کم

 ز یتبری خیتار بازاری جهان ثبتۀ مسئل  لیدلبه بازار ي های خروج  -يورود 
1 /0 2 2 /0 

3 
ي هاارگان   و ن مسئوال در  سانحه  از  پس تی ریمد و  بحران به مربوط  میمفاه درك در نظر اختالف  وجود
 تابع

07 /0 1 07 /0 

4 
،  قی حر  جمله  از  بحران وقوع  هنگام  تخلفات و جرائم   وقوع  شیافزا  احتمال  و قدرت یفراقانون  يساختارها

 ...و  زلزله
07 /0 1 07 /0 

 0/ 16 2 0/ 08 بحران  وقوع  هنگام  خدماتة دهندارائه ي هامکان و زیخحادثه  نقاط نکردن ییشناسا 5

 0/ 18 2 0/ 09 بحران  وقوع  هنگام تیریمد يبرا  یکاف  و  الزم ۀبودج نیافتنصیتخص 6

 0/ 88  0/ 51 جمع  7

 1399منبع: نگارنده، 

 ي سوز آتش تدوین راهبردهاي مدیریت پس از سانحۀ  
 در بازار تاریخی تبریز   

انتخاب    نیتدوامکان    SWOTماتریس   راهبرد   ایچهار 
تهاجم  ییاقتضا   ،یانطباق   ، یدفاع(  متفاوت   کمک به را    ی)و 

فراهم  یعوامل خارج سیو ماتر یعوامل داخل  سیماتر بیترک
است؛ در  کرده  برخ  ان یجر  البته  با    یعمل   گر یکدیراهبردها 
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شوند.  میاجرا    گریکدیزمان و هماهنگ با  هم   ای  دارند  یپوشان هم
وضعیت سیستم، چهار دسته راهبرد که از نظر درجۀ   برحسب

 اند: کنشگري متفاوت هستند به شرح زیر آمده

 حداقل) - راهبرد دفاعی (حداقل 
  د، ی نام   » راهبرد بقا « آن را    توان ی راهبرد که م   ن ی ا   ی هدف کل 

ضعف  خنث به   ستم ی س   ي ها کاهش  و  کاستن    ي ساز ی منظور 
مینۀ بافت بازار تاریخی  است که در ز   ی و حالت آن تدافع   دات ی تهد 

 تبریز به شرح زیر است: 
براي  ها سازمان تدبیر   • شهري  ترافیک  با  مرتبط  ي 

به راه پیاده  معابر  بعضی  ترافیک  کردن  کاستن  منظور 
لزوم   و  تبریز  تاریخی  بازار  به  منتهی  معابر  شهري 
استفاده در مواقع ضروري براي نیروهاي امدادرسانی به  

 بازار. 
در  استفا  • برابر حریق  در  مقاوم  مواد  از  ي  ها قسمت ده 

و    ها ن ی تر ی و ویژه در  ي بازار تاریخی، به ها حجره چوبی  
 ي چوبی بناهاي بازار. ها پنجره درب و  

مصالح   • دپوي  انبارهاي  انتقال  یا  به    زا اشتعال کاهش 
بیرون از بافت بازار تاریخی تبریز و اختصاص فضاهاي  

 مواد.   گونه ن ی ا   مقاوم در برابر حریق براي انبار 
افزایی  ي مهارت ها کالس لزوم برخورد صحیح و ایجاد   •

 ۀ حریق در بازار. مسئل براي افزایش آگاهی دربارة  
تشکیل   • با  بحران  مدیریت  کارشناسان  توان  ارتقاي 

ي  ساز مقاوم ي تخصصی آموزشی در زمینۀ  ها کارگروه 
 ي. سوز آتش ۀ حریق و  مسئل بناهاي سنتی در مقایسه با  

معاصر  ها ت باف نوسازي   • مصالح  به  توجه  و  فرسوده  ي 
 ي. سوز آتش مقاوم در مقابل  

تعبیۀ مسیر امدادرسانی مخصوص و تجهیز بازار براي   •
)  عرض کم دسترسی به همۀ فضاهاي آن (حتی فضاهاي  

موتور   جمله  (از  کوچک  امدادرسانی  نقلیۀ  وسایل  با 
 چهارچرخ و...) 

 حداکثر)   - راهبرد انطباقی (حداقل 
خود متوجه وجود    ی خارج   ط ی سازمان ممکن است در مح   ک ی 

به   ، شود   یی ها فرصت  خود،  ها ضعف دلیل  اما  سازمانی  به  ي  قادر 
در   ي بردار بهره  نباشد.  آنها  انطباق   ی ط ی شرا   ن ی چن   از    ی راهبرد 

راهبرد  کند؛ بنابراین این  را فراهم    فرصت   امکان استفاده از   تواند ی م 
ي بیرونی براي رفع  ها فرصت   از   ، ی درون   بر نقاط ضعف   د ی ضمن تأک 

از سانحۀ   بازار  سوز آتش نقاط ضعف فراروي مدیریت پس  ي در 
 برده است:   بهره تاریخی تبریز  

مرکز   • در  بازار  راهبردي  موقعیت  پتانسیل  از  استفاده 
محلی که تودة امکانات را در خود دارد،    عنوان به شهر  

براي تمرکز امدادرسانی موفق در این منطقه (با توجه  
 ي بازار). ها ي ورود ه محل  ب 

ایستگاه   • درست  و  نشان آتش تجهیز  بازار  در  مستقر  ی 
به   رسیدن  براي  کسبه  میان  در  کلی  آگاهی  ایجاد 

 برخورد مناسب در مواقع لزوم. 
ي  ها   NGOی ـ  ردولت ی غ ي  ها سازمان ي  ر ی کارگ به لزوم   •

فعال ـ در عرصۀ شهروندي، براي رفع و تسهیل برخی  
 ي در بازار تاریخی تبریز. سوز آتش موانع مدیریت سانحۀ  

و   • بازار  مستندنگاري  و    داشتن نگه   روز به تعمیق  آمار 
ي و  سوز آتش   ژه ی و به اطالعات مرتبط با مدیریت بحران  

 انجام اقدامات پیشگیرانه در این باره. 

 حداقل)   - راهبرد اقتضایی (حداکثر 
ي سیستم براي مقابله با  ها قوت براساس استفاده از    راهبرد   این 

تهدیدات خارجی تدوین شده است؛ یعنی هدف این راهبردها به  
. این  است و به حداقل رساندن تهدیدات    ها قوت حداکثر رساندن  

 راهبردها در منطقۀ بازار تاریخی تبریز به شکل زیر مطرح شده است: 
ي مربوط ترافیکی براي  ها سازمان و    ا ه ارگان رایزنی با   •

ي منتهی به بازار و  ها ابان ی خ کردن معضل ترافیک  حل 
به ها است ی س ایجاد   تشویقی  پیاده ي  در  منظور  مداري 

 این معابر. 
براي    ها قانون تدوین   • رانندگی  راهنمایی  مقررات  و 

خودروهاي امدادي به محدودة بافت    تر راحت دسترسی  
 تاریخی بازار تبریز. 

نقاط   • ة  دهند ارائه ي  ها مکان و    ز ی خ حادثه شناسایی 
 خدمات هنگام وقوع بحران حریق. 

بافت   • بحران  مدیریت  براي  کافی  بودجۀ  تخصیص 
 تاریخی بازار تبریز. 

در کاهش   • و سعی  قدرت  فراقانونی  کاهش ساختارهاي 
 . ربط ي ذ ي  ها ارگان و    ها سازمان وقوع تخلفات کسبه توسط  

ي مربوط، از  ها سازمان با  ایجاد جلسات مداوم همفکري   •
شهرداري،   و  نشان آتش جمله  مدیریت  سازمان  ی، 

ي استان، معاونت بحران استانداري و... براي  ز ی ر برنامه 
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ي  سوز آتش ارائۀ راهبردهاي منطقی و اجرایی در حوزة  
 بافت تاریخی. 

با  بازگشایی و عریض  • بازار  به  سازي مسیرهاي منتهی 
ي تردد  ها ت ی محدود ایجاد تدابیر ویژة ترافیکی و اعمال  

 روز.   ک ی پرتراف در ساعات  

 حداکثر)   - راهبرد تهاجمی (حداکثر 
راهبرد    برخالف این راهبرد که از نوع راهبردهاي کنشگر است،  

عمل    صورت به دفاعی،   نقاط    کند ی م مثبت  افزایش  خواهان  و 
با  ها قوت  سیستم  آن  ها فرصت بر    د ی تأک ي  زمینۀ  است ي  در   .

به    توان ی م ي در بافت بازار تاریخی تبریز  سوز آتش مدیریت سانحۀ  
 : کرد   اشاره   ر ی ز   راهبردهاي 

  ی خ ی تار   و   ی مذهب   ، ی فرهنگ   ارزشمند   آثار   و   ه ی ابن   ی فراوان  •
  ی مکان   ت ی هو   و   تعلق   حس   جاد ی ا   سبب   ز ی تبر   بازار   در 

آنها    مشارکت   بر   تواند ی م   بابت   ن ی ا   از   و است    شده   کسبه 
 . بگذارد   مثبت   ر ی تأث 

  مورد   ن ی قوان   ب ی تصو   ي ها شنهاد ی پ   و   ح ی لوا   ، ها طرح   ارائۀ  •
  ي شهر   ی خ ی تار   ي ها بافت   در   ي سوز آتش   دربارة   از ی ن 

 . ز ی تبر   بازار   ژه ی و به 
  بازار   ي فضاها   ان ی م   در   ی وقف   و   ی خال   ي ها ن ی زم   از   استفاده  •

 . بازار   در   ق ی حر   ت ی ر ی مد   عوامل   استقرار   و   ی امدادرسان   ي برا 
از  سوز آتش ي اجرایی مدیریت  ها دستورالعمل   یۀ ته  • ي 

  رکل ی مد و ابالغ آن توسط    ربط ي ذ ي  ها سازمان سوي  
 ي مرتبط. ها سازمان بحران استانداري به تمامی  

برخی   • در  آب  منابع  به ها بام پشت تعبیۀ  بازار  دلیل  ي 
 در مواقع ضروري بحران. بودن سازة آنها  مقاوم 

در   • آنها  تعبیۀ  و  هیدرانت  شیرهاي  سیستم  تقویت 
 فضاهایی با ضریب باالي خطر. 

سازي و آموزش کسبه و شهروندان مستقر در  آگاهی  •
بازار دربارة نحوة برخورد مناسب و صحیح با مدیریت  

جمله   از  فضاهاي    مسئله بحران  تخلیۀ  و  ازدحام 
 در زمان سانحه.   ده ی د ب ی آس 

 خارجی - س داخلی ماتری 
براي تحلیل    شده م ی ترس هاي در این مرحله با توجه به جدول 

ي داخلی و خارجی که در قسمت ارزیابی بررسی شد،  ها س ی ماتر 
امتیاز نهایی حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی به دست  

داخلی، نمرة کل برابر با    عوامل   ماتریس   ارزیابی   نتایج بنا بر  آمد.  
. در مرحلۀ  است   2/ 62و نمرة وزن کل ماتریس خارجی،    2/ 58

اند تا موقعیت  ترسیم شده   Yو    Xبعد، این موارد در محورهاي  
 مدیریت سانحۀ حریق بازار تاریخی نشان داده شود. 

نتا  به  توجه  تحق   آمده دست به   ج ی با    ت ی ر ی مد   ت ی وضع   ق، ی از 
تهاجمی قرار دارد؛ یعنی    ت ی قع ز در مو ازار تاریخی تبری ب   در سانحه  

ي خارجی، نقاط قوت سیستم را افزایش  ها فرصت باید با استفاده از  
  صورت به   کامًالي منفعالنه،  ر ی گ م ی تصم ي  جا به داد. موقعیت تهاجمی  

مستقیم آن    رات ی تأث که    شود ی م یی  ها ي ر ی گ م ی تصم فعال وارد حوزة  
زمان، در سیستم دیده خواهد شد. البته از میان راهبردهاي    مرور به 

شدن  هاست در حال اجرایی تهاجمی، تعدادي از این راهبردها سال 
  صورت به است و حتی بعضی از آنها از جمله تعبیه شیرهاي هیدرانت  

 شدن را طی کرده است. کامل روند اجرایی 
 

 
 یی نها ازیامت يهاهبراساس نمر یخارج -یعوامل داخل سی. ماتر5 شکل

 

 بحث، بررسی و ارائۀ راهکار 

و   خارجی  و  داخلی  عوامل  ماتریس  دربارة  بحث  از  پس 
اشاره کرد    توان ی م   SWOTراهبردهاي چهارگانۀ مدل    طور ن ی هم 

هیدرانت در مجموعۀ بازار تاریخی تبریز در    که نصب شیرهاي 
فراوانی داشته است،    ر ی تأث ي  سوز آتش راستاي کاهش زمان مهار  
یی مانند بازار تاریخی تبریز،  ها مجموعه اما بحث اصلی در حریق  

وقوع   از  پس  مدیریت  و  سانحه  از  زمینۀ  است پیشگیري  در   .
شامل   است  شده  انجام  که  اقداماتی    ي انداز راه پیشگیري، 

ناگوار    ۀ پس از حادث .  است   روز به آزمایشی سیستم اعالن حریق  
مجدد سوز آتش  قاپیلی    ي  ایکی  سال  سراي  بروز    1398در  و 

حادث  ي ها خسارت  همچنین  و  فراوان  معنوي  و    ۀ مادي 
لزوم    ي سوز آتش  ماه،  همان  در  فرانسه  نوتردام  کلیساي  در 

خی  بازار تاری   سیستم اعالن حریق متناسب با شرایط موجود در 
گرفت.   مدنظر ازپیش  بیش تبریز   به   قرار  شروع  اطالع  از  موقع 
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خسارات آن  کاهش  سریع و    ي کلیدي در اطفا   ی نقش  ي سوز آتش 
از    نیروهاي دیرهنگام    که اطالع طوري ه ب   ؛ دارد  ناشی  امدادي که 

  سراي دودري   ۀ ، در حادث بود سرایدار در سراي مزبور    نیافتن حضور 
 باشد.   فراوان ات آن نسبتًا  و خسار   ي سوز شد تا ابعاد آتش   سبب 

کمک  ، به بروز حریق   ی رسان اطالع   ي ها یکی از بهترین روش 
  بیشتر   زیرا تلفن همراه در   ؛ ارسال پیامک و تماس تلفنی است 

  ، همچنین با توجه به شرایط کشور   موارد دردسترس افراد است. 
شده  تمام  ي ها نه ی هز   ، غرب   از سوي در نظر گرفتن اعمال تحریم  

به   با توجه  تبریز  تاریخی  بازار  این سیستم در  اجراي  امکان  و 
پروتکل  و...،  دیوارها  و روش ضخامت    ةارتباطی در حوز   ي ها ها 

جمله    ء اشیا   ، اینترنت    ZigBeeو    GSM  ،LORA  ،NBiotاز 
  m66 rev1.0  1از چیپست   GSMارتباطی    ۀ در سامان   . شد بررسی  

ارتباط استفاده م به  هشدار    ي سوز . در مواقع آتش شود ی منظور 

  ربط ي به اشخاص ذ   ق ی از دو طر   ی و تماس تلفن   امک ی پ   کمک به 
 . شود ی ارسال م 

 ؛ خود دستگاه   ق ی و تماس تلفن از طر   امک ی ارسال پ   . 1
  ی امک ی و پنل پ   نترنت ی ا   ق ی و تماس تلفن از طر   امک ی ارسال پ   . 2

ا  تماس  مرکز  ا ی.  نترنت ی و  سرور  در    ن ی بخش  است  قادر  سامانه 
  امک ی پ   با ارتباط خود را    ، بازار   ة در محدود   نترنت ی ا   ی صورت قطع 
شده از طرف  ارسال   ي ها ام ی پ   ی امک ی که پنل پ   ي به نحو   ؛ ادامه دهد 

حر   ۀ سامان  د   ق ی اعالن  به   کند   افت ی ر را  بستر  و  در  خودکار  طور 
در مواقع    نترنت ی به ا   نبودن ه . وابست دهد به سرور انتقال    نترنت ی ا 

با توجه به آنچه توضیح    روش است.   ن ی ا   ي ها ت ی ارسال هشدار از مز 
سیستم   این  از  استفاده  شد،  در    تواند ی م داده  بسیاري  تأثیر 

ي  وز س آتش تسریع در مهار    ت ی درنها ی به متولیان امر و  رسان اطالع 
از  4داشته باشد. در جدول   ، تصاویر مربوط به مرمت سرا (بعد 

. ي، حین مرمت و بعد از مرمت) آمده است سوز آتش 
 

 
 سانحه از پس یرامونی پ يفضاها و يدودر  يسرا مرمت به مربوط ریتصاو. 4 جدول

 فروشانسقط داالن یانیم داالن يدودر ي سرا 

  از  قبل
 مرمت 

 

  

  نیح
 مرمت 

   

  از  بعد
 مرمت 

   
 ي ر ی گ جه ی نت 

 
 QUECTELLساخت شرکت . 1
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ایمنبه انواع  منظور  برابر  یی که در هاي سوزآتشبودن در 
و  هاسال  فراوان  صدمات  موجب  و  افتاده  اتفاق  گذشته  ي 

ي به کالبد بازار تاریخی تبریز شده است، همچنین  ریناپذجبران
تجربه به  توجه  سال با  در  فراوان  دربارة  هاي  اخیر  هاي 

که تنها به دو مورد اشاره   -ي متعدد در بازار تبریزهاي سوزآتش
هاي تحلیلی در ادامه نتایج و راهکارهایی براساس جدول  -شد
 ارائه شده است:  SWOTي هاسیماتر

ابنیه  • و   فراوانی  مذهبی  فرهنگی،  ارزشمند  آثار  و 
از   استفاده  و  تبریز  بازار  در  ي هال یپتانستاریخی 

ایجاد  مثبت و سازندة ثبت جهانی مجموعه، سبب 
بر  و  است  شده  کسبه  مکانی  هویت  و  تعلق  حس 

 مثبت گذاشته است.  ری تأث آنهامشارکت 
براي تصویب قوانین    هاشنهاد یپ ، لوایح و  هاطرح ارائۀ   •

نیاز   در  سوزآتشدربارة  مورد  تاریخی هابافت ي  ي 
 ویژه بازار تبریز.شهري به 

ي خالی و وقفی در میان فضاهاي هان یزماستفاده از   •
مدیریت   عوامل  استقرار  و  امدادرسانی  براي  بازار 

 حریق در بازار.
مدیریت  هادستورالعملتهیۀ   • اجرایی  ي سوز آتشي 

توسط    ربطي ذي  هاسازمان کمک  به آن  ابالغ  و 
همۀ    رکلیمد به  استانداري  ي هاسازمانبحران 

 مرتبط. 

برخی   • در  آب  منابع  و انبارهاآبتعبیۀ  متروك  ي 
بودن سازة دلیل مقاوم ي بازار بههابامپشت همچنین  

 1آنها در مواقع ضروري بحران.
در  • آنها  تعبیۀ  و  هیدرانت  شیرهاي  سیستم  تقویت 

ا استفاده از مصالح فضاهایی با ضریب باالي خطر ب
 سنتی و درپوش سنتی با توجه به حفظ اصالت اثر.

 ).IOTي اعالن حریق هوشمند (هاستمیساستفاده از   •
 علمی   سطح  ارتقاي   و  نیروها  آموزش  استمرار   و   تداوم •

زنی آنها (استفاده از نیروهاي ماهر گشت  فنی  دانش  و
 در بازار).

 براي  پیشرفته  تجهیزات  تأمین  و  تجهیزات  تقویت •
 ی مستقر در محدوده.نشان آتش مراکز تمامی

 با   بازاریان  میان  در  آمادگی  و  ایمنی  مکرر  ي هاآموزش  ارائۀ
 ي مستقر. هاینشانآتش طریق از و متولی ي هادستگاه  حمایت

 
 منابع مالی 

و    ی فرهنگ   راث ی پژوهشگاه م منابع مالی این مطالعه توسط  
 شده است. تامین    ي گردشگر 

 
 تعارض منافع 

 گزارش نشده است.   گان تعارضی از طرف نویسند 
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