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Historical markets are one of the most important cultural-historical 
capitals of any country, reflecting its inhabitants' various aspects of life, 
and Tabriz Historic Bazaar, the largest indoor brick structure globally and 
the only commercial-traditional work registered in Iran in the World 
Heritage List, is no exception. Various natural and human factors have 
constantly threatened historical markets, and a variety of natural disasters 
have been placed alongside the threats of human actions as a detrimental 
factor to historical monuments. The protection of historical monuments 
requires the acquisition of special knowledge and skills, one of which is 
the knowledge of crisis management in this type of particular place. The 
first stage of this knowledge is sufficient knowledge about the historical 
monument's nature and the behavior of those interested in this monument. 
Therefore, enough knowledge about the strength, spatial power, type of 
events, and the types of behaviors of those who share interest so that the 
appropriate preventive actions are predicted. The present study is applied 
in terms of purpose and descriptive in terms of method, which has been 
done to identify and analyze crises and physical hazards in the Tabriz 
Historic Bazaar based on the mentioned factors and hierarchical analysis 
process. The number of risk factors identified in this study was 9. These 
items were reduced to three main hazards (earthquake, fire, and deliberate 
destruction of the structure by the marketers) after prioritization. Personal 
data analysis was performed using Expert Choice software. Finally, 
according to the research findings, practical suggestions for crisis 
prevention are presented. 
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یکی از مهم تاریخی و بازار-ي فرهنگیها ه یسرما ترینبازارهاي گردیده تاریخی کشورمان محسوب
به نیز تبریز بزرگتاریخی تجاريعنوان تنها اثر و دنیا آجري کشور ـ سنتی ثبتترین سازة سرپوشیدة شدة

قاعده میراث جهانی، از این مخاطرات طبیعیدر فهرست سوي انواع مستثنی نیست. ابنیۀ تاریخی، همواره از
و انسانی مورد تهدید بوده و حفاظت از بناهاي تاریخی نیازمند کسب دانش و مهارت خاصی است که یکی

دانش، کسب ترین آناز مهم از این خاص است. اولین مرحله نوع اماکن این در دانش مدیریت بحران ها،
ذيشناخت کافی ا لذا بازارهاي تاریخی بهز ماهیت بازارهاي تاریخی و رفتار دلیل نفعان از این بناهاست.

حوادث  ساختار فضایی بنا، نوع مقاومت بنا، شناخت کافی از نیازمند کسب اول، مرحلۀ در زیاد ساخت قدمت
همچنین نوع رفتارهاي ذي متناسب با آنو پیشگیري نفعان است تا بتوان اقدامات ژوهشرا انجام داد. پها

از لحاظ روش، توصیفیحاضر لحاظ هدف، کاربردي و پیمایشیاز تحلیل ـ که با هدف شناسایی و است
فرایند تحلیل ها بحران  به روش و عوامل ذکرشده بر اساس تاریخی تبریز موجود در بازار مخاطرات کالبدي و
استسلسله  گرفته  صورت  شناسایی.مراتبی  مخاطرات با تعداد برابر  پژوهش،  این  در  مخاطرة9شده 
که این موارد بعد از اولویتآسیب  بازار بوده است اصلی (زلزله، آتشرسان به کالبد سوزيبندي به سه مخاطرة

تخریب عمدي سازه به کرد.و پیدا تنزل بازاریان) دادهو تجزیهوسیلۀ از نرمتحلیل Expertفزارا ها با استفاده
Choiceگ پژوهش، پیشنهادهاي کاربردي براي جلوگیري از وقوعدر نهایت با توجه یافتهرفت. انجام هاي
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Historical markets are one of the most important cultural-historical 

capitals of any country, reflecting its inhabitants' various aspects of life, 
and Tabriz Historic Bazaar, the largest indoor brick structure globally and 
the only commercial-traditional work registered in Iran in the World 
Heritage List, is no exception. Various natural and human factors have 
constantly threatened historical markets, and a variety of natural disasters 
have been placed alongside the threats of human actions as a detrimental 
factor to historical monuments. The protection of historical monuments 
requires the acquisition of special knowledge and skills, one of which is 
the knowledge of crisis management in this type of particular place. The 
first stage of this knowledge is sufficient knowledge about the historical 
monument's nature and the behavior of those interested in this monument. 
Therefore, enough knowledge about the strength, spatial power, type of 
events, and the types of behaviors of those who share interest so that the 
appropriate preventive actions are predicted. The present study is applied 
in terms of purpose and descriptive in terms of method, which has been 
done to identify and analyze crises and physical hazards in the Tabriz 
Historic Bazaar based on the mentioned factors and hierarchical analysis 
process. The number of risk factors identified in this study was 9. These 
items were reduced to three main hazards (earthquake, fire, and deliberate 
destruction of the structure by the marketers) after prioritization. Personal 
data analysis was performed using Expert Choice software. Finally, 
according to the research findings, practical suggestions for crisis 
prevention are presented. 
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تاریخی کشورمان محسوب گردیده و بازار   -ي فرهنگی ها ه یسرما ترین  بازارهاي تاریخی یکی از مهم 
شدة کشور ـ سنتی ثبت ترین سازة سرپوشیدة آجري دنیا و تنها اثر تجاري عنوان بزرگ تاریخی تبریز نیز به 

مستثنی نیست. ابنیۀ تاریخی، همواره از سوي انواع مخاطرات طبیعی در فهرست میراث جهانی، از این قاعده  
و انسانی مورد تهدید بوده و حفاظت از بناهاي تاریخی نیازمند کسب دانش و مهارت خاصی است که یکی 

ها، دانش مدیریت بحران در این نوع اماکن خاص است. اولین مرحله از این دانش، کسب ترین آن از مهم 
دلیل نفعان از این بناهاست. لذا بازارهاي تاریخی به ز ماهیت بازارهاي تاریخی و رفتار ذي شناخت کافی ا 

قدمت زیاد ساخت در مرحلۀ اول، نیازمند کسب شناخت کافی از مقاومت بنا، ساختار فضایی بنا، نوع حوادث 
 ژوهشرا انجام داد. پ ها اقدامات پیشگیري نفعان است تا بتوان متناسب با آن و همچنین نوع رفتارهاي ذي 

است که با هدف شناسایی و تحلیل   ـ پیمایشی   از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ روش، توصیفی   حاضر
و مخاطرات کالبدي موجود در بازار تاریخی تبریز بر اساس عوامل ذکرشده و به روش فرایند تحلیل   ها بحران 
است سلسله  گرفته  صورت  شناسایی .  مراتبی  مخاطرات  با  تعداد  برابر  پژوهش،  این  در  مخاطرة   9شده 
سوزي بندي به سه مخاطرة اصلی (زلزله، آتش رسان به کالبد بازار بوده است که این موارد بعد از اولویت آسیب 

 Expert  فزارا ها با استفاده از نرم تحلیل داده و تجزیه وسیلۀ بازاریان) تنزل پیدا کرد.  و تخریب عمدي سازه به 
Choice  هاي پژوهش، پیشنهادهاي کاربردي براي جلوگیري از وقوع در نهایت با توجه یافته  رفت. انجام گ

 .بحران ارائه گردیده است 
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 مقدمه 

از    ي عار   ی ط ی به مح   ی اب ی دست   ي در تکاپو برا   رباز ی از د بشر  
آمادگ  و  پ   ی خطر  برابر  وقوع    ی ناش   ی احتمال   ي شامدها ی در  از 

 Xu(   بوده است   ش ی منظور حفاظت از جان و مال خو حوادث به 

et al., 2018 ( بودن حوادث    رمترقبه ی غ   ت ی ماه   ل ی دل به  رو ن ی ازا   ؛
هم قبل از وقوع    ح ی و صح   ع ی سر   هاي ي ر گی م ی و لزوم اتخاذ تصم 

  ر د   ات ی عمل   ي اجرا بحران و هم بعد از وقوع بحران به منظور  
حوادث  وقوع  دانش   ، هنگام  مد   ی از  عنوان  بحران    ت ی ر ی تحت 

مدیریت  ) Zamoum & Gorpe, 2018( شود  می استفاده    .
جیده است که پیش  بحران، فرایندي پویا در قالب اقداماتی سن 

از وقوع بحران، در زمان وقوع آن و بعد از وقوع بحران (بازسازي  
.  ) Akhvan Abdollahian et al., 2017(   شود ی م و ترمیم) انجام  

دیگر،   تعریفی  علم   ت ی ر ی مد در  که    ي کاربرد   ی بحران  است 
ها، در  آن   ل ی وتحل ه ی ها و تجز سامانمند بحران   ة مشاهد   ۀ ل ی وس به 

از بر   آن   ۀ ل ی وس است که به   یی ابزارها   افتن ی   ي جستجو    وز بتوان 
پ بحران  در خصوص    ا ی نمود    ي ر ی گ ش ی ها،  آن،  بروز  در صورت 

الزم را داشت و با واکنش مناسب و    ی کاهش اثرات بحران، آمادگ 
 . ) Fotouhi & Kiani, 2014(   اوضاع، اقدام نمود   ي به بهبود   ع، ی سر 

واکنش،  مدیریت بحران شامل چهار رکن اصلی آمادگی،  
به  ساز ي عاد بازسازي و   ي است. در حال حاضر احساس نیاز 

داشتن آمادگی در برخورد با مدیریت بحران در تمامی سطوح  
تاریخی   اثر  یک  بحران  مدیریت  مانند  آن،  ریزترین  از  حتی 

منظور جلوگیري از تخریب به یک ضرورت تام تبدیل شده  به 
قدري  حران به . امروزه مدیریت ب ) Boin & Lodge, 2016( است  

ها با منشأ  تخصصی و فنی شده است که متناسب با انواع بحران 
ویژه  مهارت  و  تخصص  و...  تکنولوژیکی  طبیعی،  اي  انسانی، 

و عوامل متعددي، دانش مدیریت بحران را به   موردنیاز است 
هاي مدیریتی تبدیل کرده است. این  ترین دانش یکی از پیچیده 

و در هر نوع بحرانی بتواند از    دانش بایستی در تمامی مراحل 
شهروندان   روان  و  روح  تاریخی،  بناهاي  هویت،  مال،  جان، 

. در عین حال خود  ) Taqvaee & Darabi, 2008( محافظت کند  
بین  تخصص  یک  بحران،  مدیریت  که  رشته دانش  است  اي 

مهارت  کسب  دانش  نیازمند  پیچیدگی  است.  مختلفی  هاي 
ل ذکرشده نیست و برخی  مدیریت بحران تنها ناشی از عوام 

دیگر از عواملی هستند که متناسب با شرایط زمانی و مکانی منجر  
گردند. از جمله این عوامل  به حساسیت زیاد مدیریت بحران می 

مکان می  به  وسعت  توان  وقوع،  شدت  آسیب،  معرض  در  هاي 
 . ) Bekhradi Nasab, 2021( تخریب و عوامل هویتی و... اشاره کرد  

به  تاریخی  هویت وجودي ساکنین  آثار  از  عنوان بخشی 
یک مرز و بوم مطرح است و هیچ ملتی بدون هویت و پیشینۀ  
تاریخی و فرهنگی خود قادر به ادامۀ حیات نیست. در واقع  

عنوان مخازن تاریخی هستند که در خود، ابعاد  آثار تاریخی به 
شته از  زندگی مادي و معنوي شهروندان را جاي داده اند. گذ 

ها مبتنی  ها، در دنیاي کنونی که روابط بین افراد و دولت این 
عنوان یک ابزار کاربردي  بر کسب سود است، بناهاي تاریخی به 

براي جلب توریست و به تبع آن ورود منابع ارزي به کشور  
 . ) Brändström et al., 2004( گیرد  مورد توجه جدي قرار می 

به  شهري  فضاهاي  از  اهمیت  دالیل  برخی  از  مختلف 
تري براي حفاظت در برابر وقوع هرگونه حادثۀ ناخواسته  بیش 

می  فضاها  این  هستند.  مکان برخوردار  شامل  هاي  تواند 
هاي عمومی، تأسیسات شهري یا  استراتژیک، مدیریتی، مکان 

تاریخی   آثار  و  این    . باشد فضاهاي  از  کدام  هر  دیدن  آسیب 
می بخش  آسیب ها  را  تواند  جدید  اقتصادي،  به هاي  لحاظ 

کند   شهروندان  متوجه  هویتی  حتی  و  روانی  اجتماعی، 
 )Christensen et al., 2016 ( . 

بازارهاي تاریخی از جمله فضاهاي بسیار مهم و باارزش  
و   شهروندان  گردشگران،  موردتوجه  همواره  که  هستند 

هاي  سیاستمداران بوده است. این فضاها منبع اصلی سرمایه 
می فرهنگی    - اجتماعی  شمار  به  اساس  شهرها  بر  که  آیند 

هاي معماري و شهرسازي و برگرفته از عوامل اقتصادي،  سنت 
اجتماعی، سیاسی و متناسب با نیازهاي ملی و محلی و حتی  

اند. در مشرق زمین و خاورمیانه، هنوز  المللی ساخته شده بین 
علی  ستون  هم  بازارها  این  مدرن،  شهرسازي  گسترش  رغم 

هري را شکل داده و بسیار از مردم و شهروندان  اصلی اقتصاد ش 
کنند. از  هاي روزمرة خود به این بازارها مراجعه می براي خرید 

توان به بازار تاریخی تبریز، بازار تهران،  جمله این بازارها می 
بازار اصفهان، بازار اردبیل، بازار اراك، بازار زنجان، بازار شیراز  

 

قدمت نزدیک به هزار سال، هنوز  و غیره اشاره کرد که با وجود  
  هم داراي کارکرد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی روان 

 . ) Weissi, 2014( شناختی هستند  
بررسی نظریات دانشمندان در باب ضرورت و اهمیت اتخاذ    

تدابیري براي حفاظت از بناهاي تاریخی در برابر انواع حوادث  
ان طیف وسیعی از  دهد که در نظریات آن غیرمترقبه نشان می 

دالیل اقتصادي، تاریخی، معنوي، امنیتی، هویتی و اجتماعی  
راال به  عنوان مثال در این زمینه  پت براي آن ذکر شده است. به 

شهروندان   و  شهر  به  بخشی  هویت  در  فضاها  این  جایگاه 
 )Patrala, 2013 (    هاگی به اهمیت این فضاها در جلب  بکن و

پذیري  و بالك به آسیب   ) Becken & Hoggy, 2013(    گردشگر 
اهمیت   به  درنهایت  و  مخاطرات  برابر  در  بناها  و  فضاها  این 

  عنوان میراث براي نسل آینده اشاره کرده نگهداري از این فضاها به 
مطالعات  ) Block, 2000; Faisal et al., 2020( است   بررسی   .

دهندة  پیشین در زمینه مدیریت بحران در بناهاي تاریخی نشان  
اي است. تاکنون پژوهشی در  وجود خألهاي مطالعاتی گسترده 

زمینۀ مدیریت بحران در بازار تاریخی تبریز و همچنین بناهاي  
 شده در فهرست سازمان یونسکو وجود ندارد. ثبت 

بررسی روند مخاطرات در بازار تاریخی تبریز گویاي آن  
بازار  موعه از بین مجموع آثار تاریخی تبریز، مج   اوالً است که  

تاریخی از پتانسیل باالیی براي وقوع مخاطرات برخوردار بوده  
بحران  انواع  بین  از  بازار    الوقوع محتمل هاي  و    هم در 

پذیري در برابر زلزله از  ي، تخریب عمدي و آسیب سوز آتش 
نظر تعداد وقوع و میزان تخریب، در سطح باالیی قرار دارد. با  

تاریخی   و  قدیمی  بافت  به  از  توجه  همچنین  و  تبریز  بازار 
مغازة فعال در    6000آنجایی که در بازار تاریخی تبریز حدود  

مشاغل   کفاشی،  فروش فرش ی،  فروش لباس انواع  عطاري،  ی، 
بهداشتی، مواد شوینده، غذاخوري و غیره وجود    - ی ش ی آرا  لوازم 

نفر از جمعیت ساکن تبریز و    25000داشته و روزانه بیش از  
ای  وارد  می گردشگران  مجموعه  خطرات  ن  انواع  لذا  شوند، 

اتفاق   آینده هم  در  داشته و  این مجموعه وجود  در  همواره 
و ضرورت   موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با  لذا  افتاد.  خواهد 
بررسی و تحلیل وضعیت بازار تاریخی تبریز از نظر وقوع بحران،  

با هدف آسیب  پژوهش حاضر  این شده که  به  شناسی  منجر 

کالب  اساس  مخاطرات  بر  تبریز  تاریخی  بازار  در  موجود  دي 
دنبال شناسایی وضعیت بازار در  فضاهاي عملکردي مختلف به 

برابر مخاطرات محیطی و انسانی باشد. با توجه به طرح مسئلۀ  
می صورت  پژوهش  گرفته  این  اصلی  سؤاالت  که  گفت  توان 
اند از: سهم هر یک از مخاطرات احتمالی در بازار تاریخی  عبارت 

پذیري در  لحاظ میزان آسیب بندي به بریز چقدر است؟ اولویت ت 
 میان فضاهاي عملکردي بازار چگونه است؟ 

 

 پژوهش   ۀ پیشین 
دهد که تاکنون  گرفته نشان می بررسی مطالعات صورت 

مطالعات محدودي در زمینۀ مدیریت بحران بناهاي تاریخی  
همیت  رغم ارزش و ا صورت گرفته و بازار تاریخی تبریز نیز علی 

عنوان یک میراث جهانی، فاقد سند راهبردي مطالعات  آن به 
مهم  از  برخی  ادامه  در  است.  بحران  مطالعات  مدیریت  ترین 

هاي  داخلی و خارجی مرتبط با مدیریت بحران در ابنیه و بافت 
 تاریخی مورد اشاره قرار گرفته است: 

در پژوهشی با عنوان «اهمیت    ) Tavakoli, 2019( توکلی    
مخاطرات  برنامه  کاهش  و  بحران  مدیریت  در  شهري  ریزي 
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شهروندان   روان  و  روح  تاریخی،  بناهاي  هویت،  مال،  جان، 

. در عین حال خود  ) Taqvaee & Darabi, 2008( محافظت کند  
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گردند. از جمله این عوامل  به حساسیت زیاد مدیریت بحران می 

مکان می  به  وسعت  توان  وقوع،  شدت  آسیب،  معرض  در  هاي 
 . ) Bekhradi Nasab, 2021( تخریب و عوامل هویتی و... اشاره کرد  

به  تاریخی  هویت وجودي ساکنین  آثار  از  عنوان بخشی 
یک مرز و بوم مطرح است و هیچ ملتی بدون هویت و پیشینۀ  
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براي جلب توریست و به تبع آن ورود منابع ارزي به کشور  
 . ) Brändström et al., 2004( گیرد  مورد توجه جدي قرار می 

به  شهري  فضاهاي  از  اهمیت  دالیل  برخی  از  مختلف 
تري براي حفاظت در برابر وقوع هرگونه حادثۀ ناخواسته  بیش 

می  فضاها  این  هستند.  مکان برخوردار  شامل  هاي  تواند 
هاي عمومی، تأسیسات شهري یا  استراتژیک، مدیریتی، مکان 

تاریخی   آثار  و  این    . باشد فضاهاي  از  کدام  هر  دیدن  آسیب 
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در پژوهشی با عنوان «اهمیت    ) Tavakoli, 2019( توکلی    
مخاطرات  برنامه  کاهش  و  بحران  مدیریت  در  شهري  ریزي 

ي تاریخی» به بررسی این مهم پرداخته  ها بافت محیطی در  
  و   ی ف ی توص   ، ی ق ی تحق   روش   از   استفاده   با   مطالعه   ن ی ا   در است.  

  ي ز ی ر برنامه   نقش   ی بررس   به   ي ا کتابخانه   منابع   ي گردآور   با 
  پرداخته   ی ع ی طب   مخاطرات   کاهش   و   بحران   ت ی ر ی مد   در   ي شهر 
  يشهر   ي ز ی ر برنامه هاي پژوهش نشان داده که  نتایج یافته .  شد 
  منظور به   بحران   ت ی ر ی مد   با   ی تنگاتنگ   ارتباط   که   است   ی علم 

یافته .  دارد   ي شهر   ی رسان ب ی آس   کاهش  نتایج  هاي  همچنین 
  ضوابط   و   اصول   ي ر ی کارگ  ا به ب   پژوهش حاکی از این است که 

  فرم،   مانند   دانش   ن ی ا   در   موجود   م ی مفاه   ن یی تب   و   ي شهرساز 
  ،ي شهر   مراتب سلسله   ، ی اراض   ي کاربر   شهر،   ساخت   و   بافت 

  حد   تا   توان ی .. م و   ي شهر   ي ها رساخت ی ز   و   ی ارتباط ي  ها شبکه 
 . داد   کاهش   را   ی ع ی طب   حوادث   از   ی ناش   تبعات   و   اثرات   ي اد ی ز 

بررس   ) Hosseini, 2017( حسینی   برنامه   ی به    ي ز ی ر نقش 
که    کند ی م اظهار    ي . و ه است بحران پرداخت   ت ی ر ی در مد   ي شهر 
و    ی و اقدامات مقامات دولت   ي ز ی ر برنامه   ند ی بحران فرا   ت ی ر ی مد 

عموم   ي شهردار   ، تی دول   یی اجرا   ي ها دستگاه  با    ی و  که  است 
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تجز  به بحران   ل ی وتحل ه ی مشاهده،  و    کپارچه، ی صورت  ها  جامع 
ابزارها   نگ هماه  از  استفاده  م   ي با  تالش  از    ، کند ی موجود 

پ بحران  ها در جهت  در صورت وقوع آن   ا ی   د ی نما   ي ر ی شگ ی ها 
و    ع ی سر   ی امداد رسان با  الزم مقابله    ی آمادگ   جاد ی کاهش آثار، ا 

 . تالش کنند   ي و بازساز   ي عاد   ت ی به وضع   دن ی بهبود اوضاع تا رس 
  )Mehrvarz and Mansouri, 2016( مهرورز و منصوري  

بررس  برنامه   ی به  مد   ي شهر   ي ز ی ر نقش  بحران    ت ی ر ی در 
مطالع  در  آنان  که   خود   ۀ پرداختند.  رسیدند  نتیجه  این    به 

اي بوده  رشته مدیریت بحران در بناهاي تاریخی، یک علم بین 
از طریق آسیب  علوم و  با سایر  ارتباط  بایستی در  شناسی  و 

 ریزي اعمال پیشگیرانه نمود. اقدام به برنامه 
  ی) به بررس Rezaei and Kalteh, 2013( رضایی و کلته  

تاریخی  بحران    ت ی ر ی مد در    Arc GIS  گاه ی جا  بناهاي 
ها حاکی از این است  هاي پژوهش آن اند. نتایج یافته پرداخته 

به  طریق  از  سیستم  این  جهت    دات ی تمه   کارگیري که  الزم 
غ   ي ر ی شگ ی پ  و  و حوادث مترقبه  بحران  با  مقابله    رمترقبه ی و 

 پذیري اقدامات را دو چندان کند.  واند میزان انعطاف ت می 
، اکثر راهکارها  گردد ی م با بررسی پیشینۀ پژوهش مشخص  

به ها ی بررس و   برنامه عمل ي  دید  با  شهري صورت  آمده،  ریزي 
به تاریخی بودن محدوده و ضوابط  پذیرفته و کم  ترین توجه 

و بافت  خاص حفاظتی آن گردیده و با نگاه فرسوده بودن کالبد  
فرهنگی  ارزش  و  پرداخته شده  پیشنهادات  ارائه  به  ـ  تاریخی 
اند  تاریخی مجموعه و ابنیۀ باارزش آن در مقام آخر قرار گرفته 

 گو نخواهند بود.  هاي تاریخی جواب و لذا در محدوده 
از   دقیقی  تعاریف  است  نیاز  پژوهش،  از  بخش  این  در 

است که در    ی گهان نا  ر یی تغ   ي بحران به معنا بحران ارائه گردد. 
اتفاق مار ی ب   ک ی   ان ی جر  یا  نوعی    د ی آ ی م   د ی پد   ي  که 

دو ویژگی اصلی بحران عبارت است  .  رساند اطمینان را می عدم 
کرد    ی ن ی ب ش ی پ   توان ی نم   ی عن ی ( بودن    ی ن ی ب ش ی پ   قابل ر ی غ از:  

ک  م   ی که  اتفاق  کجا  در  بحران    ) افتد ی و  مخرب  آثار  و 
 )Hedayati, 2020 ( ویژگی به  توجه  با  و  .  بحران  یک  هاي 

ضرورت داشتن آمادگی در برابر آن، علم مدیریت بحران شکل  
پیچیدة بحران،     ي الگو   چ ی ه گرفته است. با توجه به ماهیت 

یک تعریف واحد در مورد مدیریت بحران  که بتواند    ي واحد 

ارائه دهد، وجود ندارد و هر کدام از محققان بر یک یا چند  
و همکاران بر    تراف ی م اند.   یت بحران تمرکز کرده بعد از مدیر 

  ي ها م ی هارچلر بر ت   )، Mitroff et al., 1987(   بحران   ی حسابرس 
ترو Harchler, 1986(   بحران   ت ی ر ی مد  کل   ت ی )،  بر  ی  و 

  و   ) Trowit & Clay, 1989(   بحران   ت ی ر ی مد   ي ها برنامه 
 در مقابل بحران   ی آمادگ   ي الزم برا   ي ها یت بر فعال   پاوچانت 

کرده  با Pawchant, 1992( اند  اشاره  صورت  هر  در    د ی ). 
بحران مطرح شود که همۀ عناصر فوق را    ت ی ر ی مد   از   ي ند ی فرا 

از آن  باشد چون هر کدام  بر داشته    از ی  قسمت مهم   ها در 
هستند.   ت ی ر ی مد دانش   دیدگاه  علی   بحران  اختالف  رغم 

ها  دانشمندان در زمینۀ تعریف علم مدیریت بحران، همۀ آن 
منظور کسب توانایی  شناسی در علم بحران به به اهمیت آسیب 

ریزي درست در تمامی مراحل مدیریت بحران اتفاق نظر  برنامه 
  1ی، شناس ب ی آس .  ) Zamoum & Gorpe, 2018( دارند  
پزشک   که   است   ی اصطالح  علم  رشت   ی از  مرمت شده    ۀ وارد 

  گر ی علوم و فنون د   ی امروزه در تمام   ، اصطالح   ن ی اگرچه ا است،  
م   ز ی ن  اصطالحات   و   شود ی استفاده  با  ق   ی امروزه  ل  بی از 

  ز ی ن   .... و   ی، اجتماع   ی شناس ب ی آس   ی، فرهنگ   ی شناس ب ی آس 
بردن    ی پ   ی شناس ب ی منظور از آس   ی طور کل هستیم. به   مواجه 

آس   ه ب  و  تاریخی  ها ب ی مشکالت  ابنیۀ  است که  تهد یی    دی را 
آن شده است. چرا   قسمتی از رفتن   ن ی باعث از ب  ا ی و  کند ی م 

به مانند    ست ی با ی م  ی خ ی تار  ي بنا  ک ی درمان   ي برا   مرمتگر   که 
ابتدا عوارض و    ، خود را دارد   مار ی ب   ۀ که قصد معالج   ی پزشک 

د و  ی نما   یی خود را کامالً شناسا   ار ی تحت اخت   بناي مشکالت  
 ,Esmaeili Sangari(  چد ی آن بپ  ي کامل برا   یی ا سپس نسخه 

هاي بازار تاریخی تبریز به شرح زیر  طور کلی، آسیب . به ) 2019
 گردد.  تقسیم بندي می 
 هاي کالبدي که شامل موارد زیر است:  الف) آسیب 

فرسودگی ناشی از عمر طوالنی بنا: با توجه به قدمت   .۱
هزار ساله بازار تبریز شواهدي دال بر فرسایش و آسیب  

هاي مختلف این بازار رؤیت میگردد. از  کامل در قسمت 
ها و جرزها،  توان به نشست پایه ها می جمله این آسیب 

ها، نفوذ  هاي شدید ناشی از نشست، شکست تاق ترك 
 .. اشاره نمود.  شدید رطوبت و . 

 

.... که  و ي  سوز آتش   ل، ی شامل زلزله، س   ی ع ی حوادث طب  .۲
سوزي  توان به دو مورد آتش در میان این حوادث، می 

هاي  وسیع در سطح بازار تبریز اشاره داشت که در سال 
سراي    1398و    1388 از  بخشی  و  پیوست  وقوع  به 

 دودري و فضاهاي پیرامونی طعمه حریق شدند.  
برودت، یخبندان،    ی، حرارت عوامل نند  ما   ی ک ی ز ی عوامل ف  .۳

رویه بازاریان از  دلیل استفاده بی به  دما  ی ناگهان  رات یی تغ 
 تأسیسات جدید الکتریکی و مکانیکی.  

ب  .۴ به ک ی ولوژ ی عوامل  البته  که  تبریز  ی  بازار  پویایی  علت 
ها  تر بوده؛ ولی بناهاي متروکه داخل آن مانند حمام کم 

 دچار آن هستند.  
برخورد  ها است ی س  .۵ مانند  دولتی  ناکارآمد  و  اشتباه  ي 

جمله   از  تاریخی،  ابینۀ  با  شهرسازي  ضوابط  نادرست 

خانه و عبور  بازار حرم عبور خیابان دارایی از میان راسته 
 گرخانه.  بان جمهوري از میان راستۀ شیشه خیا 

از   .۶ دسته  آن  انسانی:  که  ها ب ی آس عوامل    ماً ی مستق یی 
ي ناشی از  ها ب ی آس انسان در ایجاد آن نقش دارد، مانند  

 )  1و یا تراشیدن دیوارها (شکل    ها حجره ي  ها ه ی پا برداشتن  
بناي   .۷ عملکرد یک  تغییر غیراصولی  بنا:  عملکرد  تغییر 

ي موجود بنا و  ها ل ی پتانس ظر گرفتن تاریخی بدون در ن 
سنخیت آن با عملکرد جدید، از جمله تغییر عملکرد  

 انبارها به واحدهاي تجاري و یا سراها به کاالنبار.  
 ـ اجتماعی که شامل موارد زیر است:  هاي فرهنگی ب) آسیب 

 ن ی ساکن   ت ی عدم رضا  .۱
 رفتن اعتماد کسبه   ن ی ب   از  .۲
 ی مذهب   ي ها ارزش   کاهش  .۳

  
  

  
 یب تخر   یلسازه، از قب   ي عمد  یب تخر   ینطور،باال سمت چپ) و هم  یر (تصو  یط مح   یش ها بر اساس فرسا ها و طاق سقف   یختن از نشست، ر   ییها . نمونه 1شکل  

 ن).یی پا   یر تخت (تصاو   ي ها سقف   یجاد ها و ا و حذف طاق   یوار د  یدگی تراش   کاري، ی باال سمت راست)، کاش  یر باالبر (تصو   یجاد و ا   ي ا سازه   ي ها سقف 
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تجز  به بحران   ل ی وتحل ه ی مشاهده،  و    کپارچه، ی صورت  ها  جامع 
ابزارها   نگ هماه  از  استفاده  م   ي با  تالش  از    ، کند ی موجود 

پ بحران  ها در جهت  در صورت وقوع آن   ا ی   د ی نما   ي ر ی شگ ی ها 
و    ع ی سر   ی امداد رسان با  الزم مقابله    ی آمادگ   جاد ی کاهش آثار، ا 

 . تالش کنند   ي و بازساز   ي عاد   ت ی به وضع   دن ی بهبود اوضاع تا رس 
  )Mehrvarz and Mansouri, 2016( مهرورز و منصوري  

بررس  برنامه   ی به  مد   ي شهر   ي ز ی ر نقش  بحران    ت ی ر ی در 
مطالع  در  آنان  که   خود   ۀ پرداختند.  رسیدند  نتیجه  این    به 

اي بوده  رشته مدیریت بحران در بناهاي تاریخی، یک علم بین 
از طریق آسیب  علوم و  با سایر  ارتباط  بایستی در  شناسی  و 

 ریزي اعمال پیشگیرانه نمود. اقدام به برنامه 
  ی) به بررس Rezaei and Kalteh, 2013( رضایی و کلته  

تاریخی  بحران    ت ی ر ی مد در    Arc GIS  گاه ی جا  بناهاي 
ها حاکی از این است  هاي پژوهش آن اند. نتایج یافته پرداخته 

به  طریق  از  سیستم  این  جهت    دات ی تمه   کارگیري که  الزم 
غ   ي ر ی شگ ی پ  و  و حوادث مترقبه  بحران  با  مقابله    رمترقبه ی و 

 پذیري اقدامات را دو چندان کند.  واند میزان انعطاف ت می 
، اکثر راهکارها  گردد ی م با بررسی پیشینۀ پژوهش مشخص  

به ها ی بررس و   برنامه عمل ي  دید  با  شهري صورت  آمده،  ریزي 
به تاریخی بودن محدوده و ضوابط  پذیرفته و کم  ترین توجه 

و بافت  خاص حفاظتی آن گردیده و با نگاه فرسوده بودن کالبد  
فرهنگی  ارزش  و  پرداخته شده  پیشنهادات  ارائه  به  ـ  تاریخی 
اند  تاریخی مجموعه و ابنیۀ باارزش آن در مقام آخر قرار گرفته 

 گو نخواهند بود.  هاي تاریخی جواب و لذا در محدوده 
از   دقیقی  تعاریف  است  نیاز  پژوهش،  از  بخش  این  در 

است که در    ی گهان نا  ر یی تغ   ي بحران به معنا بحران ارائه گردد. 
اتفاق مار ی ب   ک ی   ان ی جر  یا  نوعی    د ی آ ی م   د ی پد   ي  که 

دو ویژگی اصلی بحران عبارت است  .  رساند اطمینان را می عدم 
کرد    ی ن ی ب ش ی پ   توان ی نم   ی عن ی ( بودن    ی ن ی ب ش ی پ   قابل ر ی غ از:  

ک  م   ی که  اتفاق  کجا  در  بحران    ) افتد ی و  مخرب  آثار  و 
 )Hedayati, 2020 ( ویژگی به  توجه  با  و  .  بحران  یک  هاي 

ضرورت داشتن آمادگی در برابر آن، علم مدیریت بحران شکل  
پیچیدة بحران،     ي الگو   چ ی ه گرفته است. با توجه به ماهیت 

یک تعریف واحد در مورد مدیریت بحران  که بتواند    ي واحد 

ارائه دهد، وجود ندارد و هر کدام از محققان بر یک یا چند  
و همکاران بر    تراف ی م اند.   یت بحران تمرکز کرده بعد از مدیر 

  ي ها م ی هارچلر بر ت   )، Mitroff et al., 1987(   بحران   ی حسابرس 
ترو Harchler, 1986(   بحران   ت ی ر ی مد  کل   ت ی )،  بر  ی  و 

  و   ) Trowit & Clay, 1989(   بحران   ت ی ر ی مد   ي ها برنامه 
 در مقابل بحران   ی آمادگ   ي الزم برا   ي ها یت بر فعال   پاوچانت 

کرده  با Pawchant, 1992( اند  اشاره  صورت  هر  در    د ی ). 
بحران مطرح شود که همۀ عناصر فوق را    ت ی ر ی مد   از   ي ند ی فرا 

از آن  باشد چون هر کدام  بر داشته    از ی  قسمت مهم   ها در 
هستند.   ت ی ر ی مد دانش   دیدگاه  علی   بحران  اختالف  رغم 

ها  دانشمندان در زمینۀ تعریف علم مدیریت بحران، همۀ آن 
منظور کسب توانایی  شناسی در علم بحران به به اهمیت آسیب 

ریزي درست در تمامی مراحل مدیریت بحران اتفاق نظر  برنامه 
  1ی، شناس ب ی آس .  ) Zamoum & Gorpe, 2018( دارند  
پزشک   که   است   ی اصطالح  علم  رشت   ی از  مرمت شده    ۀ وارد 

  گر ی علوم و فنون د   ی امروزه در تمام   ، اصطالح   ن ی اگرچه ا است،  
م   ز ی ن  اصطالحات   و   شود ی استفاده  با  ق   ی امروزه  ل  بی از 

  ز ی ن   .... و   ی، اجتماع   ی شناس ب ی آس   ی، فرهنگ   ی شناس ب ی آس 
بردن    ی پ   ی شناس ب ی منظور از آس   ی طور کل هستیم. به   مواجه 

آس   ه ب  و  تاریخی  ها ب ی مشکالت  ابنیۀ  است که  تهد یی    دی را 
آن شده است. چرا   قسمتی از رفتن   ن ی باعث از ب  ا ی و  کند ی م 

به مانند    ست ی با ی م  ی خ ی تار  ي بنا  ک ی درمان   ي برا   مرمتگر   که 
ابتدا عوارض و    ، خود را دارد   مار ی ب   ۀ که قصد معالج   ی پزشک 

د و  ی نما   یی خود را کامالً شناسا   ار ی تحت اخت   بناي مشکالت  
 ,Esmaeili Sangari(  چد ی آن بپ  ي کامل برا   یی ا سپس نسخه 

هاي بازار تاریخی تبریز به شرح زیر  طور کلی، آسیب . به ) 2019
 گردد.  تقسیم بندي می 
 هاي کالبدي که شامل موارد زیر است:  الف) آسیب 

فرسودگی ناشی از عمر طوالنی بنا: با توجه به قدمت   .۱
هزار ساله بازار تبریز شواهدي دال بر فرسایش و آسیب  

هاي مختلف این بازار رؤیت میگردد. از  کامل در قسمت 
ها و جرزها،  توان به نشست پایه ها می جمله این آسیب 

ها، نفوذ  هاي شدید ناشی از نشست، شکست تاق ترك 
 .. اشاره نمود.  شدید رطوبت و . 

 

.... که  و ي  سوز آتش   ل، ی شامل زلزله، س   ی ع ی حوادث طب  .۲
سوزي  توان به دو مورد آتش در میان این حوادث، می 

هاي  وسیع در سطح بازار تبریز اشاره داشت که در سال 
سراي    1398و    1388 از  بخشی  و  پیوست  وقوع  به 

 دودري و فضاهاي پیرامونی طعمه حریق شدند.  
برودت، یخبندان،    ی، حرارت عوامل نند  ما   ی ک ی ز ی عوامل ف  .۳

رویه بازاریان از  دلیل استفاده بی به  دما  ی ناگهان  رات یی تغ 
 تأسیسات جدید الکتریکی و مکانیکی.  

ب  .۴ به ک ی ولوژ ی عوامل  البته  که  تبریز  ی  بازار  پویایی  علت 
ها  تر بوده؛ ولی بناهاي متروکه داخل آن مانند حمام کم 

 دچار آن هستند.  
برخورد  ها است ی س  .۵ مانند  دولتی  ناکارآمد  و  اشتباه  ي 

جمله   از  تاریخی،  ابینۀ  با  شهرسازي  ضوابط  نادرست 

خانه و عبور  بازار حرم عبور خیابان دارایی از میان راسته 
 گرخانه.  بان جمهوري از میان راستۀ شیشه خیا 

از   .۶ دسته  آن  انسانی:  که  ها ب ی آس عوامل    ماً ی مستق یی 
ي ناشی از  ها ب ی آس انسان در ایجاد آن نقش دارد، مانند  

 )  1و یا تراشیدن دیوارها (شکل    ها حجره ي  ها ه ی پا برداشتن  
بناي   .۷ عملکرد یک  تغییر غیراصولی  بنا:  عملکرد  تغییر 

ي موجود بنا و  ها ل ی پتانس ظر گرفتن تاریخی بدون در ن 
سنخیت آن با عملکرد جدید، از جمله تغییر عملکرد  

 انبارها به واحدهاي تجاري و یا سراها به کاالنبار.  
 ـ اجتماعی که شامل موارد زیر است:  هاي فرهنگی ب) آسیب 

 ن ی ساکن   ت ی عدم رضا  .۱
 رفتن اعتماد کسبه   ن ی ب   از  .۲
 ی مذهب   ي ها ارزش   کاهش  .۳

  
  

  
 یب تخر   یلسازه، از قب   ي عمد  یب تخر   ینطور،باال سمت چپ) و هم  یر (تصو  یط مح   یش ها بر اساس فرسا ها و طاق سقف   یختن از نشست، ر   ییها . نمونه 1شکل  

 ن).یی پا   یر تخت (تصاو   ي ها سقف   یجاد ها و ا و حذف طاق   یوار د  یدگی تراش   کاري، ی باال سمت راست)، کاش  یر باالبر (تصو   یجاد و ا   ي ا سازه   ي ها سقف 
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 و نزاع   ي ر ی درگ  .۴
آسیب  مهم ج)  که  اقتصادي  ساخت هاي  آن  ساز  و ترین 

بازار و تضعیف عملکرد  بی  رویۀ واحدهاي تجاري در اطراف 
 اقتصادي آن است.  

آسیب شامل  د)  سیاسی  اعتراضات    شورشهاي  و 
باعث تخریب عمدي قسمت  بازار  شهري که  هاي مختلف 

ر  تغییو    يناکارآمدوسیلۀ معترضین گردیده و همچنین  به
محدودهپی شهري  مدیران  غیرکارشناسی  و  هاي  درپی 

تخریب یا  تبریز،  تاریخی  بازار  با  انواع  به مرتبط  کلی،  طور 
آمده    1رسان به بازار تاریخی تبریز در جدول  تهدیدهاي آسیب 

 . است 

 
 تهدیدکننده بازار (نگارنده)  ي کالبدي و غیر کالبديهابیآس. 1جدول 

 ردیف 
بندي کلی دسته

 هابیآس
 منبع آسیب پارامترهاي زیر مجموعه 

نوع آسیب 
لحاظ (به

 سرعت)

آسیب به اثر 
 ساختار بازار 

1 
ي هابیآس

 ـ اجتماعی فرهنگی

 م یرمستقیغ تدریجی  انسانی عدم رضایت ساکنین 

 م یرمستقیغ تدریجی  انسانی از بین رفتن اعتماد کسبه

 م یرمستقیغ تدریجی  انسانی ي مذهبی ها ارزش کاهش 

 م یرمستقیغ تدریجی  انسانی درگیري و نزاع

 م یمستق تدریجی  انسانی رکود و بحران اقتصادي اقتصادي   ي ها ب ی آس  2

 ي سیاسیهابیآس 3
 م یستقم تدریجی  انسانی جنگ، انقالب، شورش 

 م یمستقغیر  تدریجی  انسانی ي مدیریتی هابحرانناکارآمدي و 

 ي کالبديهابیآس 4

 مستقیم  آنی  طبیعی زلزله

 مستقیم  تدریجی، آنی  انسانی، طبیعی  يسوزآتش 

 م یمستق تدریجی، آنی  انسانی، طبیعی  بارش و تگرگسیل، 

 مستقیم  تدریجی  طبیعی فرسایش محیطی (حاصل از عمر بنا) 

 آنی  انسانی ي توسط کسبه اسازه تخریب 
مستقیم،  

 م یرمستقیغ

 مستقیم  آنی  انسانی ي ناشی از نشت آب و فاضالبریپذبیآس

 مستقیم  آنی  طبیعی نشست یا رانش زمین 

فضوالت  ،ي: مانند جانوران موذیکیولوژیعوامل ب
 یوانیح

 مستقیم  تدریجی  طبیعی

 
 

 روش بررسی (روش تحقیق) 
تحلیلی بوده    -پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی

روش بر  مبتنی  آن  ماهیت  گیري تصمیمهاي  و 
 ) است.AHPمراتبی (سلسله 

دادهجمع  دو  آوري  به  پژوهش  این  موردنیاز  هاي 
صورت بوده است. در مرحلۀ اول پژوهش از طریق مطالعات  

جمعکتابخانه موردنیاز  متغیرهاي  آن  در  که  و  اي  آوري 
متناسب با انواع مخاطرات شناسایی گردیده است، اطالعات  

 

وقوع   فراوانی  شامل  طریق  میدانی  از  خسارت  میزان  و 
هاي میدانی و کاوش در اسناد و مدارك به دست  بررسی

تهیۀ  طریق  از  نیز  میدانی  مرحلۀ  در  همچنین  آمده. 
نامه ویژه خبرگان و توزیع آن در بین اعضاي گروه  پرسش

بندي فضاهاي بازار تاریخی  دلفی اقدام به بررسی و اولویت
از نظر آسیب برابر پذیري کالبدي فضاهتبریز  بازار در  اي 

مخاطرات بر حسب دو معیار فراوانی وقوع و میزان خسارت  
این  وارد آماري  جامع  است.  گردیده  بازار  کالبد  به  شده 

نفر از متخصصان مرتبط با بازار تاریخی    18پژوهش شامل  
تبریز بوده است: مدیر پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز با  

ینۀ مرمت، دو نفر از مدرك دکتري تخصصی معماري با زم
مسؤالن بخش پژوهشی بازار با مدرك دانشجوي دکتري  
معماري، چهار نفر از اعضاي شوراي راهبردي بازار با مدرك  

علمی دانشگاه، دو نفر از کارشناسان  دانشیاري و عضو هئیت
مدرك   با  تبریز  تاریخی  بازار  مرمت  و  فنی  دفتر 

هئیکارشناسی اعضاي  از  نفر  شش  مرمت.  علمی  تارشد 
و  دانشگاه تبریز  دانشگاه  تبریز،  اسالمی  هنرهاي  هاي 

زمینۀ  در  دکتري  مدرك  با  تبریز  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
معماري، مرمت و مدیریت بحران، سه نفر از پژوهشگران 

هاي تاریخی که رسالۀ  دورة دکتري مرتبط با مرمت و ابنیه
.  ها مرتبط با موضوع این پژوهش بوده استدکتري خود آن

مورد  مخاطرات  تمام  که  است  توضیح  به  الزم  همچنین 
هاي  سال اخیر (سال  5بررسی در این پژوهش مربوط به  

 ) بوده است.1399لغایت  1394

تحلیل وابزار مورد استفاده در این پژوهش براي تجزیه
از    AHPآمده، روش  دستهاي بهداده بوده که با استفاده 
تخصصی  نرم است.   Expert Choiceافزار  گرفته  صورت 

تجزیه دادهفرایند  این  وتحلیل  از  استفاده  با  پژوهش  هاي 
 صورت مراحل زیر است: افزار به نرم
گزینه  -۱ و  زیرمعیارها  معیارها،  بهشناسایی  منظور ها 

و   زیرمعیارها  معیارها،  انتخاب  زوجی:  مقایسۀ  انجام 
اي، طوفان  صورت مطالعۀ کتابخانهواند بهها میگزینه 

 فکري و یا ترکیبی از هر دو روش باشد. 
پرسش  - ۲ دلفی:  طراحی  مخصوص  تحل نامۀ    ل ی در 

ها  نه ی و گز   ارها ی مع   ر ی ز   ارها، ی الزم است مع   ی مراتب سلسله 
  ن ی ا   ، نامه هم در پرسش   ی عن ی شوند.    سه ی مقا   گر ی کد ی با  
تحل   ی ن ی ب   ش ی پ   سه ی مقا  در  هم  و  ها  ی خروج   ل ی شود 

شود.  پرسش   آورده  این  گرو در  اعضاي  دلفی  نامه  ه 
بین  به  امتیازدهی  به  اقدام  زوجی،  مقایسه  صورت 

 کنند.  هاي معیارها و زیرمعیارها می گزینه 
روش با استفاده از این  ي:  ادرجه  9  یدهازیامت  اسیمق

براي   امتیازدهی  به  اقدام  دلفی  گروه  اعضاي  امتیازدهی، 
 ). 2کنند (جدول انتخاب گزینۀ مناسب می

  سلسلهروش تحلیل  سطح اول  :  تعیین وزن معیارها -۳
تشکیل    یمراتب اصلی  را  معیارهاي  درختی  ساختار 

با مقایسه  دهد. لذا اعضاي گروه دلفی ابتدا  نشان می
  ي زوجی معیارهاي اصلی اولویت هر یک از معیارها

سپس  را  اصلی و  کرده  براساس   مشخص  معیارها 
 گردد.میدو با هم مقایسه بهف دوهد

 
 

 یحیترج يهات یاولو بر اساس  شده مشخص ازاتیامت. 2جدول 
(شدت  ازیامت

 )تیارجح
 8ـ  6ـ  4ـ  2 9 7 5 3 1

 ترشیب حیترج مرجح یکم کسانی حیترج ف یتعر
  یلیخ حیترج
 ترشیب

 ینینابیب حاتیترج کامالً مرجح

)Zebardast, 2001 ( 

 
وزن  -٤ آن  :  نرمال  ي هامحاسبه  نرمال  وزن  از  منظور 

باشد. بنابراین میانگین    1است که جمع اوزان برابر  
هندسی بدست آمده در هر سطر بر مجموع عناصر  

. ستون جدید شودمیستون میانگین هندسی تقسیم  
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 و نزاع   ي ر ی درگ  .۴
آسیب  مهم ج)  که  اقتصادي  ساخت هاي  آن  ساز  و ترین 

بازار و تضعیف عملکرد  بی  رویۀ واحدهاي تجاري در اطراف 
 اقتصادي آن است.  

آسیب شامل  د)  سیاسی  اعتراضات    شورشهاي  و 
باعث تخریب عمدي قسمت  بازار  شهري که  هاي مختلف 

ر  تغییو    يناکارآمدوسیلۀ معترضین گردیده و همچنین  به
محدودهپی شهري  مدیران  غیرکارشناسی  و  هاي  درپی 

تخریب یا  تبریز،  تاریخی  بازار  با  انواع  به مرتبط  کلی،  طور 
آمده    1رسان به بازار تاریخی تبریز در جدول  تهدیدهاي آسیب 

 . است 

 
 تهدیدکننده بازار (نگارنده)  ي کالبدي و غیر کالبديهابیآس. 1جدول 

 ردیف 
بندي کلی دسته

 هابیآس
 منبع آسیب پارامترهاي زیر مجموعه 

نوع آسیب 
لحاظ (به

 سرعت)

آسیب به اثر 
 ساختار بازار 

1 
ي هابیآس

 ـ اجتماعی فرهنگی

 م یرمستقیغ تدریجی  انسانی عدم رضایت ساکنین 

 م یرمستقیغ تدریجی  انسانی از بین رفتن اعتماد کسبه

 م یرمستقیغ تدریجی  انسانی ي مذهبی ها ارزش کاهش 

 م یرمستقیغ تدریجی  انسانی درگیري و نزاع

 م یمستق تدریجی  انسانی رکود و بحران اقتصادي اقتصادي   ي ها ب ی آس  2

 ي سیاسیهابیآس 3
 م یستقم تدریجی  انسانی جنگ، انقالب، شورش 

 م یمستقغیر  تدریجی  انسانی ي مدیریتی هابحرانناکارآمدي و 

 ي کالبديهابیآس 4

 مستقیم  آنی  طبیعی زلزله

 مستقیم  تدریجی، آنی  انسانی، طبیعی  يسوزآتش 

 م یمستق تدریجی، آنی  انسانی، طبیعی  بارش و تگرگسیل، 

 مستقیم  تدریجی  طبیعی فرسایش محیطی (حاصل از عمر بنا) 

 آنی  انسانی ي توسط کسبه اسازه تخریب 
مستقیم،  

 م یرمستقیغ

 مستقیم  آنی  انسانی ي ناشی از نشت آب و فاضالبریپذبیآس

 مستقیم  آنی  طبیعی نشست یا رانش زمین 

فضوالت  ،ي: مانند جانوران موذیکیولوژیعوامل ب
 یوانیح

 مستقیم  تدریجی  طبیعی

 
 

 روش بررسی (روش تحقیق) 
تحلیلی بوده    -پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی

روش بر  مبتنی  آن  ماهیت  گیري تصمیمهاي  و 
 ) است.AHPمراتبی (سلسله 

دادهجمع  دو  آوري  به  پژوهش  این  موردنیاز  هاي 
صورت بوده است. در مرحلۀ اول پژوهش از طریق مطالعات  

جمعکتابخانه موردنیاز  متغیرهاي  آن  در  که  و  اي  آوري 
متناسب با انواع مخاطرات شناسایی گردیده است، اطالعات  

 

وقوع   فراوانی  شامل  طریق  میدانی  از  خسارت  میزان  و 
هاي میدانی و کاوش در اسناد و مدارك به دست  بررسی

تهیۀ  طریق  از  نیز  میدانی  مرحلۀ  در  همچنین  آمده. 
نامه ویژه خبرگان و توزیع آن در بین اعضاي گروه  پرسش

بندي فضاهاي بازار تاریخی  دلفی اقدام به بررسی و اولویت
از نظر آسیب برابر پذیري کالبدي فضاهتبریز  بازار در  اي 

مخاطرات بر حسب دو معیار فراوانی وقوع و میزان خسارت  
این  وارد آماري  جامع  است.  گردیده  بازار  کالبد  به  شده 

نفر از متخصصان مرتبط با بازار تاریخی    18پژوهش شامل  
تبریز بوده است: مدیر پایگاه جهانی بازار تاریخی تبریز با  

ینۀ مرمت، دو نفر از مدرك دکتري تخصصی معماري با زم
مسؤالن بخش پژوهشی بازار با مدرك دانشجوي دکتري  
معماري، چهار نفر از اعضاي شوراي راهبردي بازار با مدرك  

علمی دانشگاه، دو نفر از کارشناسان  دانشیاري و عضو هئیت
مدرك   با  تبریز  تاریخی  بازار  مرمت  و  فنی  دفتر 

هئیکارشناسی اعضاي  از  نفر  شش  مرمت.  علمی  تارشد 
و  دانشگاه تبریز  دانشگاه  تبریز،  اسالمی  هنرهاي  هاي 

زمینۀ  در  دکتري  مدرك  با  تبریز  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
معماري، مرمت و مدیریت بحران، سه نفر از پژوهشگران 

هاي تاریخی که رسالۀ  دورة دکتري مرتبط با مرمت و ابنیه
.  ها مرتبط با موضوع این پژوهش بوده استدکتري خود آن

مورد  مخاطرات  تمام  که  است  توضیح  به  الزم  همچنین 
هاي  سال اخیر (سال  5بررسی در این پژوهش مربوط به  

 ) بوده است.1399لغایت  1394

تحلیل وابزار مورد استفاده در این پژوهش براي تجزیه
از    AHPآمده، روش  دستهاي بهداده بوده که با استفاده 
تخصصی  نرم است.   Expert Choiceافزار  گرفته  صورت 

تجزیه دادهفرایند  این  وتحلیل  از  استفاده  با  پژوهش  هاي 
 صورت مراحل زیر است: افزار به نرم
گزینه  -۱ و  زیرمعیارها  معیارها،  بهشناسایی  منظور ها 

و   زیرمعیارها  معیارها،  انتخاب  زوجی:  مقایسۀ  انجام 
اي، طوفان  صورت مطالعۀ کتابخانهواند بهها میگزینه 

 فکري و یا ترکیبی از هر دو روش باشد. 
پرسش  - ۲ دلفی:  طراحی  مخصوص  تحل نامۀ    ل ی در 

ها  نه ی و گز   ارها ی مع   ر ی ز   ارها، ی الزم است مع   ی مراتب سلسله 
  ن ی ا   ، نامه هم در پرسش   ی عن ی شوند.    سه ی مقا   گر ی کد ی با  
تحل   ی ن ی ب   ش ی پ   سه ی مقا  در  هم  و  ها  ی خروج   ل ی شود 

شود.  پرسش   آورده  این  گرو در  اعضاي  دلفی  نامه  ه 
بین  به  امتیازدهی  به  اقدام  زوجی،  مقایسه  صورت 

 کنند.  هاي معیارها و زیرمعیارها می گزینه 
روش با استفاده از این  ي:  ادرجه  9  یدهازیامت  اسیمق

براي   امتیازدهی  به  اقدام  دلفی  گروه  اعضاي  امتیازدهی، 
 ). 2کنند (جدول انتخاب گزینۀ مناسب می

  سلسلهروش تحلیل  سطح اول  :  تعیین وزن معیارها -۳
تشکیل    یمراتب اصلی  را  معیارهاي  درختی  ساختار 

با مقایسه  دهد. لذا اعضاي گروه دلفی ابتدا  نشان می
  ي زوجی معیارهاي اصلی اولویت هر یک از معیارها

سپس  را  اصلی و  کرده  براساس   مشخص  معیارها 
 گردد.میدو با هم مقایسه بهف دوهد

 
 

 یحیترج يهات یاولو بر اساس  شده مشخص ازاتیامت. 2جدول 
(شدت  ازیامت

 )تیارجح
 8ـ  6ـ  4ـ  2 9 7 5 3 1

 ترشیب حیترج مرجح یکم کسانی حیترج ف یتعر
  یلیخ حیترج
 ترشیب

 ینینابیب حاتیترج کامالً مرجح

)Zebardast, 2001 ( 

 
وزن  -٤ آن  :  نرمال  ي هامحاسبه  نرمال  وزن  از  منظور 

باشد. بنابراین میانگین    1است که جمع اوزان برابر  
هندسی بدست آمده در هر سطر بر مجموع عناصر  

. ستون جدید شودمیستون میانگین هندسی تقسیم  
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که حاوي وزن نرمال شده هر معیار است را بردار ویژه  
ی هر ماتریس همان ستون بردار ی گویند. وزن نهامی

 ت.  ویژه اس
ناسازگاري -٥ ناسازگار:  نرخ  که    یشاخص  ينرخ  است 

به خبرگان    يهاپاسخ  يسازگار  زانیم نسبت   را 
  به  کند. می  يریاندازه گ  یزوج  ساتیها و مقایابیارز

است که مقدار  یشاخص  ينرخ ناسازگار گری عبارت د
  ی احتمال  يهايآن نشان دهنده تناقضات و ناسازگار

  ی ساعتق نظر  طب  است.   یزوج  ساتیمقا  س یدر ماتر
کمتر    ي، چنانچه نرخ ناسازگارAHPروش    انگذاریبن

  د ییمورد تا   ساتیمقا  سیماتر  يباشد، سازگار  1/0از  
قابل قبول می اما در صورتبوده و  که نرخ    یباشند. 

اشد، نشان دهنده تناقض  ب  1/0  بزرگتر از  يناسازگار
 باشد. خبرگان می يهاها و قضاوتیابیدر ارز

اولویت   نهاییگام  :  هانه یگز  تیاولو  نییتع   تعیین 
اولویتهاسگزینه  تعیین  براي  نرمال  ،ت.  مفهوم    سازي از 

می نرمالاستفاده  از  پس  بر    سازي،شود.  گزینه  هر  وزن 
ب آمد ه  اساس معیار موردنظر   ,Rahnama(   دست خواهد 

  - ی خیتار  بافت   مرکز  در  زیتبر  ی خیتار  بازارجموعه . م)2009
 نیتربزرگ  تبریز  بازار است.  گرفته  قرار  زیتبر  شهر  ی فرهنگ

  و   مسقف  ۀمجموع   نی ترعیوس  و  کشور  شدهثبت  اثر
 شهر  گرفتن قرار  دلیلبه  .است  جهان  يآجر  ۀپیوستهمبه

 از  هاي مختلفکاروان  گذر  و  شمیابر  ةجاددر مسیر    زیتبر
  آن،   از  یی اروپا  و  یی قایآفر  ، ییایآس  مختلف  يکشورها

  از   تبریز نیز  تاریخی  بازار  تبع آناقتصاد شهر تبریز و به  
موقعیت   2شکل    .است  بوده  برخوردار  یخوب  اریبس  رونق

 . دهدبازار تبریز را نشان می

 

 

 
 ) /https://whc.unesco.org/en/list/1346. موقعیت بازار تبریز (مأخذ: 2شکل 

 
 

 راسته،  : از  اندعبارت  بازار  ة دهندلیتشک  عناصر   عمدة 
  دان، یم  سرا،نکاروا  چهارسوق،  مچه،یت  سرا،  داالن،  ها،يورود

 ه،ینیحس  ه،یتک  مدرسه،  حمام،   مسجد،   بقعه،  بازارچه،
بخش  مساحت.  بازار  پل  زورخانه، از  یک  بازار هر  هاي 

است:  صورت  بدین  تبریز  بازارعرص  تاریخی   270000  ۀ 
بازارحر  مترمربع،   طول   کل  جمع  مترمربع،  774000  یم 

  ها، راسته   کل   مترمربع،  5670:  هامچهیت  و   هاداالن  ها،راسته 
با  ها مچه یت  و  هاداالن   سراها   کل  مترمربع،  27600  برابر 

 

 مترمربع،   1044000  بازار   م یحر   و   عرصه   مترمربع،  23500
 يمعمار   عناصر   تعداد  مغازه،   باب   6000  بر   بالغ  ها دکان   تعداد

 سرا،  24  مسجد،  26  جمله   از  ي معمار   عنصر   165  از   شی ب 

 پل  2خچال، ی   1حمام،   5  مچه،ی ت   20  داالن،  14  راسته،  16
غیره است (آرشیو پایگاه میراث جهانی بازار) جدول   و   بازار 

 .دهد ها را نشان می فراوانی هریک از آن نوع مشاغل و    3
 

 يتبر یخیبازار تار ةعمد یشغل يهاگروه. 3 جدول

 شغل فراوانی  شغل فراوانی  شغل فراوانی  شغل فراوانی 

 تولیدي حوله  70 فتوکپی و خدمات کامپیوتري 6 بانک 18 فروشینخ 42

 یفروشکفش 498 طال و جواهر 74 کارگاه فرش 418 مشاورامالك 12

 پشم و پنبه 40 ساعت 23 تعمیرگاه  20 بیمه 3

 نخ 117 مسگري 8 انبار 489 ورنی 5

 پتو و حوله  39 آهنگري  62 صرافی 18 آتیلۀ هنري 3

 پارچه 383 استیل فروشی  18 فروشیچاقو 48 فروشیصابون 7

 پرده  98 و یراق فروشی ابزارآالت 27 لبنیات 59 آرایشگاه  12

 فرش 581 الکتریکی 64 فروشیگونی 10 بنکداري  27

 تابلو فرش  365 موبایل و تلفن  14 چرم، کیف و چمدان 24 فروشیکاغذ  57

 گلیم و موکت 26 ی خانگلوازم 108 یفروشي بازاسباب 38 فروشیعسل 39

 پوشاك  312 آرایشی و بهداشتی 130 قند و شکر فروشی  20 لوازم ورزشی 14

 ی دست عیصنا 5 عطاري  85 جهیزیه عروس  18 مواد شیمیایی  17

 یفروشقهیعت 3 خواربار و خشکبار 92 عطر فروشی 14 فروشیلنگ 3

 لوازم پالستیکی و نایلون  15 آیینه و شیشه  5 پیک موتوري  4 کارتن فروشی 22

 رنگ و کود 3 قصابی  19 یگارفروشیس 27 پیچ و مهره فروشی 6

 مصالح ساختمانی و قیر  2 دنبه فروشی  11 شمع فروشی 7 فروشیمرغتخم 40

 نجار و درب و پنجره  12 مواد غذایی  166 بازرگانی  23 چاپ خانه 6

 قاب تابلو  2 رستوران و غذاخوري  32 خیاطی  32 نقره و بدلیجات 87

 خرازي  25 قلیانچاي و  12 تولیدي و پوشاك 19 میوه و سبزي  40

 و کاغذ افزارنوشت  46 آبمیوه و بستنی  8 ی فروشکاله  11  

 ی فروشکتاب 6 نانوایی و بربري  12 قنادي  6  
 

 

هاي تحقیق یافته 
شامل دو مرحلۀ اصلی    پژوهش   هاي افته ی   ل ی تحل و ه ی تجز 

برداشت  شامل  اول  مرحلۀ  خصوص  است.  در  میدانی  هاي 
افتاده در بازار تاریخی تبریز،  فراوانی هریک از مخاطرات اتفاق 

شناسایی موقعیت وقوع و شدت وقوع آن که از طریق برآورد  
نتایج    6میزان خسارت مالی محاسبه شده است. شکل شمارة  

هاي ناشی  دو مخاطرة خسارات هاي میدانی در زمینۀ  برداشت 



مدیریتمخاطراتکالبدیدربازارتاریخیتبریزǀحسیناسمعیلیسنگری

541

 

که حاوي وزن نرمال شده هر معیار است را بردار ویژه  
ی هر ماتریس همان ستون بردار ی گویند. وزن نهامی

 ت.  ویژه اس
ناسازگاري -٥ ناسازگار:  نرخ  که    یشاخص  ينرخ  است 

به خبرگان    يهاپاسخ  يسازگار  زانیم نسبت   را 
  به  کند. می  يریاندازه گ  یزوج  ساتیها و مقایابیارز

است که مقدار  یشاخص  ينرخ ناسازگار گری عبارت د
  ی احتمال  يهايآن نشان دهنده تناقضات و ناسازگار

  ی ساعتق نظر  طب  است.   یزوج  ساتیمقا  س یدر ماتر
کمتر    ي، چنانچه نرخ ناسازگارAHPروش    انگذاریبن

  د ییمورد تا   ساتیمقا  سیماتر  يباشد، سازگار  1/0از  
قابل قبول می اما در صورتبوده و  که نرخ    یباشند. 

اشد، نشان دهنده تناقض  ب  1/0  بزرگتر از  يناسازگار
 باشد. خبرگان می يهاها و قضاوتیابیدر ارز

اولویت   نهاییگام  :  هانه یگز  تیاولو  نییتع   تعیین 
اولویتهاسگزینه  تعیین  براي  نرمال  ،ت.  مفهوم    سازي از 

می نرمالاستفاده  از  پس  بر    سازي،شود.  گزینه  هر  وزن 
ب آمد ه  اساس معیار موردنظر   ,Rahnama(   دست خواهد 

  - ی خیتار  بافت   مرکز  در  زیتبر  ی خیتار  بازارجموعه . م)2009
 نیتربزرگ  تبریز  بازار است.  گرفته  قرار  زیتبر  شهر  ی فرهنگ

  و   مسقف  ۀمجموع   نی ترعیوس  و  کشور  شدهثبت  اثر
 شهر  گرفتن قرار  دلیلبه  .است  جهان  يآجر  ۀپیوستهمبه

 از  هاي مختلفکاروان  گذر  و  شمیابر  ةجاددر مسیر    زیتبر
  آن،   از  یی اروپا  و  یی قایآفر  ، ییایآس  مختلف  يکشورها

  از   تبریز نیز  تاریخی  بازار  تبع آناقتصاد شهر تبریز و به  
موقعیت   2شکل    .است  بوده  برخوردار  یخوب  اریبس  رونق

 . دهدبازار تبریز را نشان می
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 راسته،  : از  اندعبارت  بازار  ة دهندلیتشک  عناصر   عمدة 
  دان، یم  سرا،نکاروا  چهارسوق،  مچه،یت  سرا،  داالن،  ها،يورود

 ه،ینیحس  ه،یتک  مدرسه،  حمام،   مسجد،   بقعه،  بازارچه،
بخش  مساحت.  بازار  پل  زورخانه، از  یک  بازار هر  هاي 

است:  صورت  بدین  تبریز  بازارعرص  تاریخی   270000  ۀ 
بازارحر  مترمربع،   طول   کل  جمع  مترمربع،  774000  یم 

  ها، راسته   کل   مترمربع،  5670:  هامچهیت  و   هاداالن  ها،راسته 
با  ها مچه یت  و  هاداالن   سراها   کل  مترمربع،  27600  برابر 

 

 مترمربع،   1044000  بازار   م یحر   و   عرصه   مترمربع،  23500
 يمعمار   عناصر   تعداد  مغازه،   باب   6000  بر   بالغ  ها دکان   تعداد

 سرا،  24  مسجد،  26  جمله   از  ي معمار   عنصر   165  از   شی ب 

 پل  2خچال، ی   1حمام،   5  مچه،ی ت   20  داالن،  14  راسته،  16
غیره است (آرشیو پایگاه میراث جهانی بازار) جدول   و   بازار 

 .دهد ها را نشان می فراوانی هریک از آن نوع مشاغل و    3
 

 يتبر یخیبازار تار ةعمد یشغل يهاگروه. 3 جدول

 شغل فراوانی  شغل فراوانی  شغل فراوانی  شغل فراوانی 

 تولیدي حوله  70 فتوکپی و خدمات کامپیوتري 6 بانک 18 فروشینخ 42

 یفروشکفش 498 طال و جواهر 74 کارگاه فرش 418 مشاورامالك 12

 پشم و پنبه 40 ساعت 23 تعمیرگاه  20 بیمه 3

 نخ 117 مسگري 8 انبار 489 ورنی 5

 پتو و حوله  39 آهنگري  62 صرافی 18 آتیلۀ هنري 3

 پارچه 383 استیل فروشی  18 فروشیچاقو 48 فروشیصابون 7

 پرده  98 و یراق فروشی ابزارآالت 27 لبنیات 59 آرایشگاه  12

 فرش 581 الکتریکی 64 فروشیگونی 10 بنکداري  27

 تابلو فرش  365 موبایل و تلفن  14 چرم، کیف و چمدان 24 فروشیکاغذ  57

 گلیم و موکت 26 ی خانگلوازم 108 یفروشي بازاسباب 38 فروشیعسل 39

 پوشاك  312 آرایشی و بهداشتی 130 قند و شکر فروشی  20 لوازم ورزشی 14

 ی دست عیصنا 5 عطاري  85 جهیزیه عروس  18 مواد شیمیایی  17

 یفروشقهیعت 3 خواربار و خشکبار 92 عطر فروشی 14 فروشیلنگ 3

 لوازم پالستیکی و نایلون  15 آیینه و شیشه  5 پیک موتوري  4 کارتن فروشی 22

 رنگ و کود 3 قصابی  19 یگارفروشیس 27 پیچ و مهره فروشی 6

 مصالح ساختمانی و قیر  2 دنبه فروشی  11 شمع فروشی 7 فروشیمرغتخم 40

 نجار و درب و پنجره  12 مواد غذایی  166 بازرگانی  23 چاپ خانه 6

 قاب تابلو  2 رستوران و غذاخوري  32 خیاطی  32 نقره و بدلیجات 87

 خرازي  25 قلیانچاي و  12 تولیدي و پوشاك 19 میوه و سبزي  40

 و کاغذ افزارنوشت  46 آبمیوه و بستنی  8 ی فروشکاله  11  

 ی فروشکتاب 6 نانوایی و بربري  12 قنادي  6  
 

 

هاي تحقیق یافته 
شامل دو مرحلۀ اصلی    پژوهش   هاي افته ی   ل ی تحل و ه ی تجز 

برداشت  شامل  اول  مرحلۀ  خصوص  است.  در  میدانی  هاي 
افتاده در بازار تاریخی تبریز،  فراوانی هریک از مخاطرات اتفاق 

شناسایی موقعیت وقوع و شدت وقوع آن که از طریق برآورد  
نتایج    6میزان خسارت مالی محاسبه شده است. شکل شمارة  

هاي ناشی  دو مخاطرة خسارات هاي میدانی در زمینۀ  برداشت 
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سوزي و همچنین تخریب عمدي کالبد بازار از خطر آتش 
می  نشان  را  بازاریان  یافته توسط  نشان دهد.  پژوهش  هاي 

آسیب می  آتش دهد که  از  ناشی   44سوزي در حدود  هاي 
از خسارت  از نظر درصد  هاي بازار را شامل شده و لذا هم 

خسار  میزان  نظر  از  هم  و  تخریب  از شدت  یکی  مالی،  ت 
رسان به کالبد بازار تاریخی تبریز ترین مخاطرات آسیب مهم 

   . )4است (جدول  

 
 (*) بیآس يفضاها و  بیتخر شدت وقوع، یفراوان همراه به يکالبد یشناس بیآس .4جدول 

نسیت تخریب بر حسب برآورد مالی خسارت 
شدت تخریب بر   تفکیک فضاهاي مختلف(درصد)وارد شده به 

حسب برآورد 
مالی خسارت 

وارده نسبت به  
آسیب وارد به  
 بازار (درصد)

 فراوانی وقوع 
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کابل آتش  بودن  کهنه  از  ناشی  ها،  سوزي 
سوزي  آتش سوزي ناشی از وسایل گرمایشی،  آتش 

سوزي ناشی از  ناشی از انفجار مواد شیمایی، آتش 
آتش  برق،  ترانس  انباشت  انفجار  از  ناشی  سوزي 

 آشغال و رهاسازي ته سیگار 
ش 

آت
دي

عم
یر

ي غ
وز

س
 

 جمع 121 100

 1400هاي میدانی نگارنده، مأخذ: یافته
  است؛ دهینگرد ثبت بیآس حجم نیا  با يگر ید ۀزلزل د،یگرد زیکامل بازار تبر یرانیکه منجر به و يقمر يهجر 1193 ۀزلزل بعداز نکهیا به توجه با*) 

روند پژوهش و با استناد   ۀادام در که ییجا آن از البته. اندگرفته قرار یموردبررس جدول نیا در سازه يعمد بیتخر  و يسوزآتش  ةلذا دو مخاطر
  در يسوزو آتش  انیبازار توسط بازار ۀبدن يعمد بیتخر سپس  و ازیامت نی ترش یب يزلزله دارا ةمخاطر ب،یاز نظر شدت تخر  خبرگان، نظربه

 قرار خواهد گرفت.  لیوتحلهی تجز مورد خبرگان منظر از پژوهش يهاافته ی جینتا دارند، قرار يبعد  يهات یاولو
 

 

آتش  سوزي:آتش الگوي  بازار بررسی  در  سوزي 
هاي اتفاق  سوزي دهد که اغلب آتشتاریخی تبریز نشان می

افتاد در بازار طبقات زبر زمین بوده است. بر اساس اطالعات  
سوزي اتفاق  مورد آتش  411آمده، از مجموع کل  دستبه

گرفته قرار  موردبررسی  که  بیشافتاده  میزان اند،  ترین 
اتفاسوزي آتش همکف  ق هاي  و  زیرزمین  طبقۀ  در  افتاده 

علت دپوي فشرده و  زمین بهصورت گرفته است، طبقۀ زیر 

هاي روزمره  ها و طبقۀ همکف هم به خاطر فعالیتانبوه کاال
هم و  و  گرمایش  روشنایی،  وسایل  از  استفاده  چنین 

ها که عمدة  سرمایش و غیره است. براي مثال جواهرسازي 
زیرزمین واقع شدآن  بهها در  با دستگاهند،  هاي  دلیل کار 

هستند.  رابطه  این  در  خطرزا  موارد  از  یکی  و...  حرارتی 
ها در  دهد که ابعاد مغازهها نشان میهمچنین نتایج بررسی 

ها  تر و همچنین میزان درجۀ فشردگی آن ها کوچکراسته 

 

از سایر قسمتها بزرگدر راسته  این  تر  هاي بازار است و 
ها اثرگذار بوده  سوزي در مغازهوقوع آتشامر نیز بر میزان  

 . )5است (جدول 
آتش  فراوانی  بررسی  به  اقدام  پژوهش،  ادامۀ    در 

گرفته در مجموعه تاریخی بازار تبریز هاي صورتسوزي 
آمده  دستاز نظر مشاغل مختلف گردیده است. نتایج به

گروه عمدة شغلی در این بازار    15حاکی از این است که  

و دارد  این    هايسوزآتشفراوانی    وجود  از  هریک  در 
بررسی  ها گروه اساس  بر  است.  گرفته، هاي صورتمتغیر 
آتشبیش میزان  گروه چرمترین  به  مربوط  سازي سوزي 

مورد بوده است. در مراحل بعدي    76(کیف و کفش) با  
) شیمایی  مواد  مانند  بهداشتی،  شیآرالوازممشاغلی  و  ی 

و نقره، ساعت، صرافی    يجواهرسازسازي، سموم) و  رنگ
 .  )6بوده است (جدول 

 
 

 گذشته  سال ده یط دراز نظر تعداد طبقات  زیتبر یخیتار بازار در يسوز آتش تیوضع. 5جدول 

 سال  10 یط در يسوزآتش  تعداد مساحت  بازار يهامغازه  تعداد طبقات

1- 183 3892 173 

 224 39713 4081 صفر

1+ 1154 12514 25 

2+ 1 167 1 

 1400 نگارنده، یدانیم يها افتهی: مأخذ
 
 

 مشاغل کیتفک به زیتبر بازار در افتاده اتفاق يها  يسوز آتش ی. فراوان6جدول 

 ي سوزآتش  تعداد مشاغل تعداد ی شغل يهاگروه ف یرد

 9 69 ی مذهب -یفرهنگ 1

 51 141 ی صراف ساعت، نقره،  و يجواهرساز 2

 35 301 یخواروبار فروش 3

 3 15 یدستع یصنا 4

 76 515 ) کمر و کفش ف،ی(ک يسازچرم 5

 47 1421 فرش  مصالح  و فرش تابلو فرش، 6

 42 1069 ...) و پرده  لباس،(پارچه،  ینساج عیصنا 7

 16 129 ی فروشعسل ، یفروشدنبه ،ینیپروتئ مشاغل 8

 29 44 خانه قهوه  و خانهیچا ،يغذاخور 9

 3 85 هیزیو جه یخانگلوازم 10

 2 98 ...و لیموبا ،یکیالکتر لوازم 11

 1 27 ی و ادوات ساختمان مصالح 12

 73 259 ...و یفروششمع ،یفروش لونینا ،یبهداشت -یشیآرا و ییایمیش مواد 13

 11 251 ی فروشوه یو م يو دامدار يکشاورز لوازم 14

 1 27 ...) و  شرکت مه،یب(بانک،  یمال خدمات 15

 12 30 ي بازاسباب ر،یالتحرلوازم 16

 1400 نگارنده، یدانیم يها افتهی: مأخذ
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سوزي و همچنین تخریب عمدي کالبد بازار از خطر آتش 
می  نشان  را  بازاریان  یافته توسط  نشان دهد.  پژوهش  هاي 

آسیب می  آتش دهد که  از  ناشی   44سوزي در حدود  هاي 
از خسارت  از نظر درصد  هاي بازار را شامل شده و لذا هم 

خسار  میزان  نظر  از  هم  و  تخریب  از شدت  یکی  مالی،  ت 
رسان به کالبد بازار تاریخی تبریز ترین مخاطرات آسیب مهم 

   . )4است (جدول  

 
 (*) بیآس يفضاها و  بیتخر شدت وقوع، یفراوان همراه به يکالبد یشناس بیآس .4جدول 

نسیت تخریب بر حسب برآورد مالی خسارت 
شدت تخریب بر   تفکیک فضاهاي مختلف(درصد)وارد شده به 
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 1400هاي میدانی نگارنده، مأخذ: یافته
  است؛ دهینگرد ثبت بیآس حجم نیا  با يگر ید ۀزلزل د،یگرد زیکامل بازار تبر یرانیکه منجر به و يقمر يهجر 1193 ۀزلزل بعداز نکهیا به توجه با*) 

روند پژوهش و با استناد   ۀادام در که ییجا آن از البته. اندگرفته قرار یموردبررس جدول نیا در سازه يعمد بیتخر  و يسوزآتش  ةلذا دو مخاطر
  در يسوزو آتش  انیبازار توسط بازار ۀبدن يعمد بیتخر سپس  و ازیامت نی ترش یب يزلزله دارا ةمخاطر ب،یاز نظر شدت تخر  خبرگان، نظربه

 قرار خواهد گرفت.  لیوتحلهی تجز مورد خبرگان منظر از پژوهش يهاافته ی جینتا دارند، قرار يبعد  يهات یاولو
 

 

آتش  سوزي:آتش الگوي  بازار بررسی  در  سوزي 
هاي اتفاق  سوزي دهد که اغلب آتشتاریخی تبریز نشان می

افتاد در بازار طبقات زبر زمین بوده است. بر اساس اطالعات  
سوزي اتفاق  مورد آتش  411آمده، از مجموع کل  دستبه

گرفته قرار  موردبررسی  که  بیشافتاده  میزان اند،  ترین 
اتفاسوزي آتش همکف  ق هاي  و  زیرزمین  طبقۀ  در  افتاده 

علت دپوي فشرده و  زمین بهصورت گرفته است، طبقۀ زیر 

هاي روزمره  ها و طبقۀ همکف هم به خاطر فعالیتانبوه کاال
هم و  و  گرمایش  روشنایی،  وسایل  از  استفاده  چنین 

ها که عمدة  سرمایش و غیره است. براي مثال جواهرسازي 
زیرزمین واقع شدآن  بهها در  با دستگاهند،  هاي  دلیل کار 

هستند.  رابطه  این  در  خطرزا  موارد  از  یکی  و...  حرارتی 
ها در  دهد که ابعاد مغازهها نشان میهمچنین نتایج بررسی 

ها  تر و همچنین میزان درجۀ فشردگی آن ها کوچکراسته 

 

از سایر قسمتها بزرگدر راسته  این  تر  هاي بازار است و 
ها اثرگذار بوده  سوزي در مغازهوقوع آتشامر نیز بر میزان  

 . )5است (جدول 
آتش  فراوانی  بررسی  به  اقدام  پژوهش،  ادامۀ    در 

گرفته در مجموعه تاریخی بازار تبریز هاي صورتسوزي 
آمده  دستاز نظر مشاغل مختلف گردیده است. نتایج به

گروه عمدة شغلی در این بازار    15حاکی از این است که  

و دارد  این    هايسوزآتشفراوانی    وجود  از  هریک  در 
بررسی  ها گروه اساس  بر  است.  گرفته، هاي صورتمتغیر 
آتشبیش میزان  گروه چرمترین  به  مربوط  سازي سوزي 

مورد بوده است. در مراحل بعدي    76(کیف و کفش) با  
) شیمایی  مواد  مانند  بهداشتی،  شیآرالوازممشاغلی  و  ی 

و نقره، ساعت، صرافی    يجواهرسازسازي، سموم) و  رنگ
 .  )6بوده است (جدول 
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 1400 نگارنده، یدانیم يها افتهی: مأخذ
 
 

 مشاغل کیتفک به زیتبر بازار در افتاده اتفاق يها  يسوز آتش ی. فراوان6جدول 

 ي سوزآتش  تعداد مشاغل تعداد ی شغل يهاگروه ف یرد

 9 69 ی مذهب -یفرهنگ 1

 51 141 ی صراف ساعت، نقره،  و يجواهرساز 2

 35 301 یخواروبار فروش 3

 3 15 یدستع یصنا 4

 76 515 ) کمر و کفش ف،ی(ک يسازچرم 5

 47 1421 فرش  مصالح  و فرش تابلو فرش، 6

 42 1069 ...) و پرده  لباس،(پارچه،  ینساج عیصنا 7

 16 129 ی فروشعسل ، یفروشدنبه ،ینیپروتئ مشاغل 8

 29 44 خانه قهوه  و خانهیچا ،يغذاخور 9

 3 85 هیزیو جه یخانگلوازم 10

 2 98 ...و لیموبا ،یکیالکتر لوازم 11

 1 27 ی و ادوات ساختمان مصالح 12

 73 259 ...و یفروششمع ،یفروش لونینا ،یبهداشت -یشیآرا و ییایمیش مواد 13

 11 251 ی فروشوه یو م يو دامدار يکشاورز لوازم 14

 1 27 ...) و  شرکت مه،یب(بانک،  یمال خدمات 15

 12 30 ي بازاسباب ر،یالتحرلوازم 16

 1400 نگارنده، یدانیم يها افتهی: مأخذ



 سال ǀ 42 شمارة ǀ 4 زمستان 1400

544

 

سوزي حاکی  هاي پژوهش در زمینۀ وقوع آتش نتایج یافته 
شب    24در بعد از ساعت    ها ي سوز اغلب آتش از این است که  

، روشن  عدم وجود کسبه در مغازه آن    ل ی و دل   افتد ی اتفاق م 
تجه  عدم حضور  (شب هنگام)    ی برق   گرمایشی   زات ی ماندن  و 

  انگر ی ب   نشانی آمار سازمان آتش  ج ی نتا   ی طور کل نگهبان است. به 
شده در  گزارش   هاي ي سوز درصد آتش   80از    ش ی است که ب   ن ی ا 

در رابطه با   بامداد بوده است.  4  ی د ال بامدا  1ساعت  ن ی ب  ۀ فاصل 
آمار    بر اساس توان گفت که  سوزي هم می منشأ شروع آتش 

آتش  از  موجود  بیش  با  برق  با منشأ  داراي    70سوزي  درصد 
  مسائل رعایت  ترین فراوانی بوده و در مراحل بعدي عدم بیش 

بیش  همچنین،  است.  کاربران  توسط  میزان  ایمنی  ترین 

هاي  هاي موجود در سراها و سپس مغازه ه هاي مغاز سوزي آتش 
کشی گاز از  دلیل عدم مجوز لوله ها گزارش شده است. به راسته 

براي    داران مغازه جانب پایگاه میراث جهانی بازار تاریخی تبریز،  
هاي  گرم کردن مغازه از وسایل برقی و یا کپسول گاز و یا چراغ 

می  استفاده  افز نفتی  به  منجر  امر  این  که  میزان  کنند  ایش 
گاز و نفت در فصل    منشأ برق و هم با    منشأ سوزي هم با  آتش 

شده  سوزي گزارش مورد آتش   430شود. از مجموع  زمستان می 
مورد در    221مورد در حریم بازار    209ی،  نشان آتش به سازمان  

کل   مجموع  از  همچنین  است.  افتاده  اتفاق  بازار  عرصۀ 
مغازه   287ها  سوزي آتش  در  خ مورد  و  رده هاي    143فروشی 

 . ) 7) (جدول  3هاي تولیدي بوده است (شکل  مورد در کارگاه 
 

 
 مختلف فصول و فضاها ساعت، خاص، ام یا  منشأ، کیتفک به زیتبر یخ یتار بازار يسوزآتش  یفراوان. 7جدول 

 ي سوز آتش وقوع  منشأ تعداد  ي سوز آتش وقوع  زمان تعداد 

 برق  منشأ با يسوزآتش  تعداد 171 رمضان ماه  64

 و نفت  گاز منشأ با يسوزآتش  تعداد 169 شعبان ۀمین 3

 گاریس ته انداختن مانند یانسان منشأ با يسوزآتش  تعداد 59 امبرانیپ و ائمه وفات و تولد امیا 2

 عوامل  ریبا منشأ سا يسوزمنشأ آتش 31 یمذهب  و یفرهنگ مراسمات با خاص امیا ریسا 4

 روزدر ساعات مختلف شبانه  يسوزآتش   سال يعاد  امیا 339

 13 یال صبح 8 74 بازار  مختلف يفضاها کیتفک به يسوزآتش  

 18 یال 13 97 راسته 88

 شب   22 یال 18 43 داالن 62

 شب  نصب  3 ی ال شب 22 167 مچهیت 49

 صبح  8 یال شب نصف 3 49 سرا 36

 سال  مختلف فصول در يسوزآتش   مدرسه، حمام ۀکتابخان مسجد، 5

 بهار 100 بازار  میحر در يسوزآتش  209

 تابستان  109 بازار  عرصه در يسوزآتش  221

 ز ییپا 88 ی فروشدر مغازه خرده  يسوزآتش  287

 زمستان 133 ی کارگاه و يانبار در يسوزآتش  143

 ی عموم يفضاها در يسوزآتش  41
 خاص ام یا در يسوزآتش  

 صفر  و محرم مراسمات 18

 1400 نگارنده، یدانیم يهاافتهی: مأخذ
 
 

 

                 
 

 (نگارنده)  1398سوزي در سراي دو دري در سال . تصاویري از وقوع آتش 3شکل 
 

عمدي:   مهم تخریب  از  ساختار یکی  تهدیدهاي  ترین 
کالبدي، تخریب عمدي سازه توسط بازاریان و کسبه است 

هاي میدانی پژوهش حاضر در رتبۀ اول قرار که بر طبق یافته 
دارد. با توجه به مشاهدات میدانی، مشخص گردید که عمدة 

گرفته توسط بازاریان مربوط به تخریب هاي صورت تخریب 
و جرزهاي داخلی براي دستیابی به فضاي   ها ه ی پاها،  ستون 
براي عریض کردن درب ورودي و   هاوار ی د تر، تخریب  بیش 

ي بینابینی براي ادغام دو یا چند ها واره ی د نورگیرها، تخریب 
ترین عنوان یکی از اساسی مغازه و... است. لذا این تهدید به 

به  است.  شناسایی شده  بازار  روي  پیش  عبارت تهدیدهاي 
ها ناشی از مالکیت فردي نسبت به این تمامی تخریب  دیگر، 

فضاها است که در قالب تخلفاتی از جمله، تخریب به قصد 
تر، نصب باالبر و تغییر درب و پنجره دسترسی به فضاي بیش 

 کند. و... بروز پیدا می 
ترین میزان تخریب در  آمده، بیشدستبر اساس نتایج به

علتراسته  و  است  از   ها صورت گرفته  ناشی  نیز  امر  این 

ها و عالقه به بزرگ نمودن مساحت بازار ارزش مادي مغازه
ها در خصوص تخریب با تخریب جرز دیوارهاست. بررسی

می نشان  بازاریان  تخریب  عمدي  عمدة  که  دهد 
هاي بازار بوده  ها و ستون گرفته شامل تخریب پایهصورت 

هاي  مغازهها و با هدف ایجاد  تر در ورودي تیمچهکه بیش
حدود   در  موجود  آمار  طبق  است.  مورد،    148کوچک 

گرفته  صورت  تاریخی  بازار  مجموعۀ  در  الحاق  و  تخریب 
 ). 8است (جدول 

نتایج به بر  دستهمچنین،  نوع تخلفات  آمده در خصوص 
آمده است.  دستل بهجدوصورت  حسب نوع کاربري نیز به

فت که  توان گ) می9آمده (جدول  دستبر اساس نتایح به
لباس نخمشاغل  پارچهفروشی،  و  داراي فروشی  فروشی 

 . رسانی به بدنۀ بازار استترین میزان تخریب و آسیببیش
آمده در زمینۀ آسیب بدنۀ  دستهاي بهدر نهایت داده

به   10صورت جدول  بازار بر حسب متغیر نوع مالکیت به
 . دست آمده است

 
 (نگارنده)  زیتبر یخیتار بازار در یرقانونیغ الحاقات و بیتخر  به مربوط آمار. 8جدول 

 درصد ی فراوان فضا 

 13.45 16 مسگران  شتربان،

 10.92 13 ی کمپان ،یمدقالچ ،يدودر

 11.76 14 قندفروشان ،یعباچ فروشان،پنبه ،یزبستیق

 15.97 19 يدیشه و یصف

 2.52 3 کفاشان

 8.40 10 ر یام بازار پشت و یشمال ریام ر،یام بازار
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سوزي حاکی  هاي پژوهش در زمینۀ وقوع آتش نتایج یافته 
شب    24در بعد از ساعت    ها ي سوز اغلب آتش از این است که  

، روشن  عدم وجود کسبه در مغازه آن    ل ی و دل   افتد ی اتفاق م 
تجه  عدم حضور  (شب هنگام)    ی برق   گرمایشی   زات ی ماندن  و 

  انگر ی ب   نشانی آمار سازمان آتش  ج ی نتا   ی طور کل نگهبان است. به 
شده در  گزارش   هاي ي سوز درصد آتش   80از    ش ی است که ب   ن ی ا 

در رابطه با   بامداد بوده است.  4  ی د ال بامدا  1ساعت  ن ی ب  ۀ فاصل 
آمار    بر اساس توان گفت که  سوزي هم می منشأ شروع آتش 

آتش  از  موجود  بیش  با  برق  با منشأ  داراي    70سوزي  درصد 
  مسائل رعایت  ترین فراوانی بوده و در مراحل بعدي عدم بیش 

بیش  همچنین،  است.  کاربران  توسط  میزان  ایمنی  ترین 

هاي  هاي موجود در سراها و سپس مغازه ه هاي مغاز سوزي آتش 
کشی گاز از  دلیل عدم مجوز لوله ها گزارش شده است. به راسته 

براي    داران مغازه جانب پایگاه میراث جهانی بازار تاریخی تبریز،  
هاي  گرم کردن مغازه از وسایل برقی و یا کپسول گاز و یا چراغ 

می  استفاده  افز نفتی  به  منجر  امر  این  که  میزان  کنند  ایش 
گاز و نفت در فصل    منشأ برق و هم با    منشأ سوزي هم با  آتش 

شده  سوزي گزارش مورد آتش   430شود. از مجموع  زمستان می 
مورد در    221مورد در حریم بازار    209ی،  نشان آتش به سازمان  

کل   مجموع  از  همچنین  است.  افتاده  اتفاق  بازار  عرصۀ 
مغازه   287ها  سوزي آتش  در  خ مورد  و  رده هاي    143فروشی 

 . ) 7) (جدول  3هاي تولیدي بوده است (شکل  مورد در کارگاه 
 

 
 مختلف فصول و فضاها ساعت، خاص، ام یا  منشأ، کیتفک به زیتبر یخ یتار بازار يسوزآتش  یفراوان. 7جدول 

 ي سوز آتش وقوع  منشأ تعداد  ي سوز آتش وقوع  زمان تعداد 

 برق  منشأ با يسوزآتش  تعداد 171 رمضان ماه  64

 و نفت  گاز منشأ با يسوزآتش  تعداد 169 شعبان ۀمین 3

 گاریس ته انداختن مانند یانسان منشأ با يسوزآتش  تعداد 59 امبرانیپ و ائمه وفات و تولد امیا 2

 عوامل  ریبا منشأ سا يسوزمنشأ آتش 31 یمذهب  و یفرهنگ مراسمات با خاص امیا ریسا 4

 روزدر ساعات مختلف شبانه  يسوزآتش   سال يعاد  امیا 339

 13 یال صبح 8 74 بازار  مختلف يفضاها کیتفک به يسوزآتش  

 18 یال 13 97 راسته 88

 شب   22 یال 18 43 داالن 62

 شب  نصب  3 ی ال شب 22 167 مچهیت 49

 صبح  8 یال شب نصف 3 49 سرا 36

 سال  مختلف فصول در يسوزآتش   مدرسه، حمام ۀکتابخان مسجد، 5

 بهار 100 بازار  میحر در يسوزآتش  209

 تابستان  109 بازار  عرصه در يسوزآتش  221

 ز ییپا 88 ی فروشدر مغازه خرده  يسوزآتش  287

 زمستان 133 ی کارگاه و يانبار در يسوزآتش  143

 ی عموم يفضاها در يسوزآتش  41
 خاص ام یا در يسوزآتش  

 صفر  و محرم مراسمات 18

 1400 نگارنده، یدانیم يهاافتهی: مأخذ
 
 

 

                 
 

 (نگارنده)  1398سوزي در سراي دو دري در سال . تصاویري از وقوع آتش 3شکل 
 

عمدي:   مهم تخریب  از  ساختار یکی  تهدیدهاي  ترین 
کالبدي، تخریب عمدي سازه توسط بازاریان و کسبه است 

هاي میدانی پژوهش حاضر در رتبۀ اول قرار که بر طبق یافته 
دارد. با توجه به مشاهدات میدانی، مشخص گردید که عمدة 

گرفته توسط بازاریان مربوط به تخریب هاي صورت تخریب 
و جرزهاي داخلی براي دستیابی به فضاي   ها ه ی پاها،  ستون 
براي عریض کردن درب ورودي و   هاوار ی د تر، تخریب  بیش 

ي بینابینی براي ادغام دو یا چند ها واره ی د نورگیرها، تخریب 
ترین عنوان یکی از اساسی مغازه و... است. لذا این تهدید به 

به  است.  شناسایی شده  بازار  روي  پیش  عبارت تهدیدهاي 
ها ناشی از مالکیت فردي نسبت به این تمامی تخریب  دیگر، 

فضاها است که در قالب تخلفاتی از جمله، تخریب به قصد 
تر، نصب باالبر و تغییر درب و پنجره دسترسی به فضاي بیش 

 کند. و... بروز پیدا می 
ترین میزان تخریب در  آمده، بیشدستبر اساس نتایج به

علتراسته  و  است  از   ها صورت گرفته  ناشی  نیز  امر  این 

ها و عالقه به بزرگ نمودن مساحت بازار ارزش مادي مغازه
ها در خصوص تخریب با تخریب جرز دیوارهاست. بررسی

می نشان  بازاریان  تخریب  عمدي  عمدة  که  دهد 
هاي بازار بوده  ها و ستون گرفته شامل تخریب پایهصورت 

هاي  مغازهها و با هدف ایجاد  تر در ورودي تیمچهکه بیش
حدود   در  موجود  آمار  طبق  است.  مورد،    148کوچک 

گرفته  صورت  تاریخی  بازار  مجموعۀ  در  الحاق  و  تخریب 
 ). 8است (جدول 

نتایج به بر  دستهمچنین،  نوع تخلفات  آمده در خصوص 
آمده است.  دستل بهجدوصورت  حسب نوع کاربري نیز به

فت که  توان گ) می9آمده (جدول  دستبر اساس نتایح به
لباس نخمشاغل  پارچهفروشی،  و  داراي فروشی  فروشی 

 . رسانی به بدنۀ بازار استترین میزان تخریب و آسیببیش
آمده در زمینۀ آسیب بدنۀ  دستهاي بهدر نهایت داده

به   10صورت جدول  بازار بر حسب متغیر نوع مالکیت به
 . دست آمده است

 
 (نگارنده)  زیتبر یخیتار بازار در یرقانونیغ الحاقات و بیتخر  به مربوط آمار. 8جدول 

 درصد ی فراوان فضا 

 13.45 16 مسگران  شتربان،

 10.92 13 ی کمپان ،یمدقالچ ،يدودر

 11.76 14 قندفروشان ،یعباچ فروشان،پنبه ،یزبستیق

 15.97 19 يدیشه و یصف

 2.52 3 کفاشان

 8.40 10 ر یام بازار پشت و یشمال ریام ر،یام بازار
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 درصد ی فراوان فضا 

 8.40 10 ی زبستیق

 4.20 5 د یجد بازارراسته

 6.72 8 بازاریرحل بازار،کهنه خانه،حرم 

 5.04 6 خ یشحاج

 12.61 15 فضاها  ریسا

 1400 نگارنده، یدانیم يها افتهی: مأخذ
 

 (نگارنده)  وقوع  درصد و یفروان مشاغل، نوع  اساس بر زیتبر یخیتار بازار  در موجود تخلفات. 9جدول 

 درصد  یفراوان مشاغل نوع

 6.43 9 یفروش فرش

 3.57 5 یفروشه یاغذ

 10.00 14 یفروشوهیم

 3.57 5 ح یتسب و مهر

 4.29 6 کفش و فیک

 30.71 43 یفروشپارچه و یفروشنخ ،یفروشلباس

 17.86 25 یشیآرا لوازم 

 7.86 11 يعطار

 5.71 8 جات یبدل و  ادکلن عطر،

 10.00 14 مشاغل  ریسا

 1400 نگارنده، یدانیم يهاافتهی: مأخذ
 

 (نگارنده)  تیبر حسب نوع مالک زیتبر یخیکالبد بازار تار ةکننددی تهد يهابی. آس10جدول 

 درصد ی فراوان تیمالک نوع 

 16.48 45 دانگ شش سند

 62.27 170 یسرقفل

 15.02 41 موقوفه

 1.47 4 ي شهردار

 4.76 13 سند  فاقد

 1400 نگارنده، یدانیم يهاافتهی: مأخذ
 

 بحث 
ارائه  امتیازهاي  نتایج  پژوهش،  ادامۀ  توسط  در  شده 

صورت اعضاي گروه دلفی از نظر نوع مخاطره و معیارها به
همان  11  دولج است.  آمده  دست  مشاهده  به  که  طور 

لحاظ فراوانی  شود، از نظر گروه خبرگان دلفی، زلزله بهمی

ترین تعدد تکرار ) داراي کم123/0وقوع با ضریب وزنی (
) وزنی  ضریب  با  عوض  در  ولی  بیش832/0بوده؛  ترین ) 

شدت تخریب را در میان سایر مخاطرات دارا است. تخریب  
ضریب   با  (عمدي  به581/0وزنی  وقوع )  فراوانی  لحاظ 

 

ترین تکرار را داشته و از لحاظ شدت تخریب نیز بعد  بیش
رسانی زیادي را به  ) آسیب 446/0از زلزله با ضریب وزنی (

سوزي، با فراوانی وقوع  کند. همچنین آتشبازار اعمال می
لحاظ شدت تخریب ) به305/0) و با ضریب وزنی (238/0(

اول نهایت در  اهمیت قرار میدر  علیویت سوم  رغم  گیرد. 
ترین  اینکه از دیدگاه اعضاي گروه دلفی زلزله داراي بیش

به مطالعات میدانی   با توجه  و  امتیاز است؛ ولی در عمل 

ترین  عنوان اصلینگارنده، تخریب عمدي در شرایط فعلی به
آسیب میعامل  محسوب  بازار  بدنۀ  به  که  رسان  شود 

ترا پایهمصادیق آن شامل  و  ادغام  شیدن جرز دیوارها  ها، 
 .ها و... استمغازه

شده  بندي نهایی سه مخاطرة شناسایی، اولویت4شکل  
آتش و  عمدي  تخریب  مؤلفۀ (زلزله،  دو  نظر  از  سوزي) 

 . دهدفراوانی وقوع و شدت تخریب نشان می
 

 
 زیتبر یخیتار  بازار در بیتخر  شدت و وقوع  یفراوان لحاظ انواع مخاطرات به ۀسیمقا.11 جدول

 بیتخر شدت وقوع  یفراوان مخاطرات انواع

 0/ 832 0/ 123 زلزله

 0/ 446 0/ 581 ي عمد بیتخر

 0/ 305 0/ 238 ي سوز آتش

 1400 پژوهش، يها افتهی: مأخذ

 
 

 
   تیاولو زانیم بیترتبه زیتبر یخیدر بازار تار یاساس ةمخاطر سه یخروج جینتا. 4 شکل

 ) 1400 پژوهش، يهاافتهی(مأخذ: 

 
 

ارائه  امتیازهاي  از براساس  خبرگان،  پنل  توسط  شده 
،  سراها ها،  راسته ترتیب  نظر فراوانی وقوع و شدت تخریب به

رار دارند.  ی قو مذهب  یفرهنگ   يفضاهاها و  و داالن   مچهیت

هاي  مقایسۀ کردن اوزان منظور قابلدر ادامۀ پژوهش و به
بیدستبه به  اقدام  گردیده  مقیاسآمده،  امتیازها  سازي 

 . )12 جدولاست (
 

 
 زیتبر یخیتار  بازار در بیتخر شدت و وقوع  یفراوان  لحاظبه هانه یانواع گز ۀسیمقا .12جدول 

 شدت تخریب  فراوانی وقوع  ها گزینه/  معیارها

 0/ 756 0/ 653 هاراسته

 0/ 621 0/ 541 سراها 

 0/ 515 0/ 505 هاتیمچه و داالن 

 0/ 412 0/ 302 فضاهاي فرهنگی و مذهبی 

 1400هاي پژوهش، مأخذ: یافته
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 درصد ی فراوان فضا 

 8.40 10 ی زبستیق

 4.20 5 د یجد بازارراسته

 6.72 8 بازاریرحل بازار،کهنه خانه،حرم 

 5.04 6 خ یشحاج

 12.61 15 فضاها  ریسا

 1400 نگارنده، یدانیم يها افتهی: مأخذ
 

 (نگارنده)  وقوع  درصد و یفروان مشاغل، نوع  اساس بر زیتبر یخیتار بازار  در موجود تخلفات. 9جدول 

 درصد  یفراوان مشاغل نوع

 6.43 9 یفروش فرش

 3.57 5 یفروشه یاغذ

 10.00 14 یفروشوهیم

 3.57 5 ح یتسب و مهر

 4.29 6 کفش و فیک

 30.71 43 یفروشپارچه و یفروشنخ ،یفروشلباس

 17.86 25 یشیآرا لوازم 

 7.86 11 يعطار

 5.71 8 جات یبدل و  ادکلن عطر،

 10.00 14 مشاغل  ریسا

 1400 نگارنده، یدانیم يهاافتهی: مأخذ
 

 (نگارنده)  تیبر حسب نوع مالک زیتبر یخیکالبد بازار تار ةکننددی تهد يهابی. آس10جدول 

 درصد ی فراوان تیمالک نوع 

 16.48 45 دانگ شش سند

 62.27 170 یسرقفل

 15.02 41 موقوفه

 1.47 4 ي شهردار

 4.76 13 سند  فاقد

 1400 نگارنده، یدانیم يهاافتهی: مأخذ
 

 بحث 
ارائه  امتیازهاي  نتایج  پژوهش،  ادامۀ  توسط  در  شده 

صورت اعضاي گروه دلفی از نظر نوع مخاطره و معیارها به
همان  11  دولج است.  آمده  دست  مشاهده  به  که  طور 

لحاظ فراوانی  شود، از نظر گروه خبرگان دلفی، زلزله بهمی

ترین تعدد تکرار ) داراي کم123/0وقوع با ضریب وزنی (
) وزنی  ضریب  با  عوض  در  ولی  بیش832/0بوده؛  ترین ) 

شدت تخریب را در میان سایر مخاطرات دارا است. تخریب  
ضریب   با  (عمدي  به581/0وزنی  وقوع )  فراوانی  لحاظ 

 

ترین تکرار را داشته و از لحاظ شدت تخریب نیز بعد  بیش
رسانی زیادي را به  ) آسیب 446/0از زلزله با ضریب وزنی (

سوزي، با فراوانی وقوع  کند. همچنین آتشبازار اعمال می
لحاظ شدت تخریب ) به305/0) و با ضریب وزنی (238/0(

اول نهایت در  اهمیت قرار میدر  علیویت سوم  رغم  گیرد. 
ترین  اینکه از دیدگاه اعضاي گروه دلفی زلزله داراي بیش

به مطالعات میدانی   با توجه  و  امتیاز است؛ ولی در عمل 

ترین  عنوان اصلینگارنده، تخریب عمدي در شرایط فعلی به
آسیب میعامل  محسوب  بازار  بدنۀ  به  که  رسان  شود 

ترا پایهمصادیق آن شامل  و  ادغام  شیدن جرز دیوارها  ها، 
 .ها و... استمغازه

شده  بندي نهایی سه مخاطرة شناسایی، اولویت4شکل  
آتش و  عمدي  تخریب  مؤلفۀ (زلزله،  دو  نظر  از  سوزي) 

 . دهدفراوانی وقوع و شدت تخریب نشان می
 

 
 زیتبر یخیتار  بازار در بیتخر  شدت و وقوع  یفراوان لحاظ انواع مخاطرات به ۀسیمقا.11 جدول

 بیتخر شدت وقوع  یفراوان مخاطرات انواع

 0/ 832 0/ 123 زلزله

 0/ 446 0/ 581 ي عمد بیتخر

 0/ 305 0/ 238 ي سوز آتش

 1400 پژوهش، يها افتهی: مأخذ

 
 

 
   تیاولو زانیم بیترتبه زیتبر یخیدر بازار تار یاساس ةمخاطر سه یخروج جینتا. 4 شکل

 ) 1400 پژوهش، يهاافتهی(مأخذ: 

 
 

ارائه  امتیازهاي  از براساس  خبرگان،  پنل  توسط  شده 
،  سراها ها،  راسته ترتیب  نظر فراوانی وقوع و شدت تخریب به

رار دارند.  ی قو مذهب  یفرهنگ   يفضاهاها و  و داالن   مچهیت

هاي  مقایسۀ کردن اوزان منظور قابلدر ادامۀ پژوهش و به
بیدستبه به  اقدام  گردیده  مقیاسآمده،  امتیازها  سازي 

 . )12 جدولاست (
 

 
 زیتبر یخیتار  بازار در بیتخر شدت و وقوع  یفراوان  لحاظبه هانه یانواع گز ۀسیمقا .12جدول 

 شدت تخریب  فراوانی وقوع  ها گزینه/  معیارها

 0/ 756 0/ 653 هاراسته

 0/ 621 0/ 541 سراها 

 0/ 515 0/ 505 هاتیمچه و داالن 

 0/ 412 0/ 302 فضاهاي فرهنگی و مذهبی 

 1400هاي پژوهش، مأخذ: یافته
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داده  اساس  به بر  بازار  دست هاي  فضاهاي  میان  در  آمده، 
ها با  پذیري فضایی، راسته لحاظ میزان آسیب تاریخی تبریز، به 
ها  ، داالن 0/ 432، سراها با ضریب وزنی  0/ 655ضریب وزنی کلی  

ـ  و در نهایت فضاهاي فرهنگی   0/ 401ها با ضریب وزنی  و تمیچه 
هاي اول تا  در اولویت ترتیب  به   0/ 132مذهبی با ضریب وزنی  
 ).  5چهارم قرار دارند (شکل  

ها از اهمیت  ـ فضایی، راسته در رابطه با اولویت عملکردي 
تري نسبت به سایر فضاهاي بازار برخوردار هستند، چرا که  بیش 

، همزمان نقش  تواند ی م آسیب رسانی به این بخش از بازار تبریز  
را نیز با اختالل جدي مواجه سازد که در نهایت    ها راسته ي  ا سازه 

) و ضعف امدادرسانی  ها راسته ي فضاهاي امدادي ( ا سازه تضعیف  
حریق)   چه  و  زلزله  برابر  در  را    تواند ی م (چه  مجموعه  کل 

 ي جدي شود. ها ب ی آس قرار داده و باعث بروز    ر ی تأث تحت 
 

 
  پذیري ناشی از مخاطرات کالبديلحاظ میزان آسیببه  فضاهاي بازار تاریخی تبریز ۀسیمقا. 5شکل 

 ) 1400هاي پژوهش، (مأخذ: یافته 

 
دلیل است و به   0/ 066در نهایت، نرخ ناسازگاري برابر با  

از  کم  بودن  قابل   تواندی م   0/ 1تر  براي پایایی  را  اطمینانی 
 کند.  ن ی تأم نگارنده 

منظور کسب اطمینان از صحت محاسبات در ادامه و به   
 گرفته بایستی، نرخ سازگاري محاسبه شود:صورت 

 
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀−𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

=  
9.74 − 9

9 − 1
= 0.76 

 

 اسبۀ ضریب ناسازگاري:  مح
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶

=  
0.76
1.45

= 0.066 < 0.1 
𝑛𝑛𝑛𝑛 =   اندازة ماتریس 

 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀= بزرگترین  مقدار ویژة ماتریس 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 نرخ ناسازگاري  = 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 =  تصادفی  ناسازگاري  شاخص
 

شده در این قسمت، در نهایت و با توجه به نتایج اشاره
بحرانبه وقوع  برابر  در  کامل  آمادگی  داشتن  هاي  منظور 

شود که در تهیۀ احتمالی در بازار تاریخی تبریز پیشنهاد می
اساس   بر  تبریز  تاریخی  بازار  بحران  مدیریت  جامع  سند 

یر پذیري، توجه به رویکردهاي زبندي میزان آسیب اولویت 

راهکارهاي   از  برخی  ادامه  در  گیرد.  قرار  موردتوجه 
به کاربردي  مجموعپیشنهادي  در  بحران  مدیریت   منظور 

 گردد.  بازار تاریخی تبریز ارائه می
مقاومشودیمپیشنهاد   .۱ و  مرمت  ي  هاطاق سازي  ، 

و  آسیب  گنبديهاپوششدیده  سقفی  در  ي  شکل 
 دستور کار قرار گیرد. 

و عدم .۲ راسته  بودن  به طوالنی  توجه  امکان خروج  با 
در   حادثه  وقوع  هنگام  به  که  افرادي  براي  سریع 

شود محدودة میانی بازار تاریخی هستند، پیشنهاد می
عنوان نقاط سراها به  مخصوصاًکه برخی از فضاها و  

تابلوهاي راهنما  امن شناسایی شده و از طریق نصب  
 مردم را به سمت این فضاها هدایت نمود.

آسیب .۳ که عامل  بازاریان  توسط  عمدي  تخریب  زاي 
عنوان دومین مخاطرة مهم، ادامه حیات مجموعه  به

تهدید   را  تبریز  تاریخی  به    کندیم بازار  نیاز  و 
شود از طریق  سازي داشته و لذا پیشنهاد میفرهنگ

آموزش  میزارائۀ  الزم،  در  هاي  بازاریان  آگاهی  ان 
 زمینۀ ضرورت حفاظت از بازار ارتقا یابد. 

لزوم    .۴ مزبور،  اثر  جهانی  ثبت  اهمیت  به  توجه  با 
اعتمادسازي میان ساختار دولتی و مردم (کسبه) از 

 

ترین  ي متوالی و هدفمند (که از مهمهاآموزش طریق  
مشارکتی   رویکرد  با  است)  بخش  این  خألهاي 

 آن را مرتفع نمود. نتوایمحل بوده و  قابل
نشان  یافته .۵ تحقیق  این  میدانی  که    دهد یمهاي 

سوزي ناشی از دو عامل اصلی  مخاطرة مرتبط با آتش
رعایت ضوابط و عمده است. عامل اول، مربوط به عدم

فنی و پیشگیرانه توسط بازاریان است و عامل دوم،  
مربوط به فرسوده بودن تجهیزات الکتریکی و عوامل  

پیشگیري از حریق (اعالن حریق) است. در مرتبط با  
شود که از طریق  راستاي رفع چالش اول پیشنهاد می

پیشگیرانه اقدامات  بازاریان،  توجیه  و  اي  آموزش 
هم   دوم  چالش  رفع  براي  و  گیرد  قرار  موردتوجه 

بایست هر یک از ادارات مربوطه نسبت به اصالح  می
، صاحبان اقدام و از طریق ارائۀ تسهیالت  هارساخت یز

نصب مغازه و  تجهیزات  نوسازي  به  تشویق  را  ها 
 سیستم اعالن حریق در سراسر بازار نمایند. 

ذکر این نکته نیز ضروري است که مدیریت بحران یک 
ي  هاپژوهشپدیدة جامع و سیستماتیک است که نیاز به  

بیش راستا  این  در  احساس  مستمر  در    گرددیمازپیش  و 
مورد    زمانهمصورت  رتبط با آن بهواقع باید تمامی عناصر م

توجه قرار گیرد، همچنین استفاده از رویکرد مشارکتی که  
مهم بهاز  است،  تبریز  بازار  ارزنده  عنوان  ترین خصوصیات 

یک عنصر مهم در این راستا، باید موردتوجه سایر مسئولین 
و مدیران شهري قرار گیرد. همچنین با بررسی موشکافانۀ  

ي جدید به ارائۀ راهکارهاي هاگام در    انتویماین تحلیل  
مناسبی جهت به حداقل رساندن خسارات ناشی از بحران  

 پرداخت.
 

 گیري نتیجه 

یافته دلفی  نتایج  روش  از  استفاده  با  تحقیق  هاي 
دهد که با توجه به فراوانی وقوع و شدت  خبرگان نشان می

تهدید مخاطرات  میان  در  تبریز، تخریب  بازار  کنندة 
آتشبه و  عمدي  تخریب  زلزله،  بیشترتیب  ترین  سوزي 

پذیري را دارند. مخاطرة زلزله با توجه به روي گسل  آسیب 

یز قابل کتمان نبوده و طبق شواهد تاریخی  بودن شهر تبر
هاي مهیبی در این شهر  ساله، زلزله  250در دورة زمانی  

تهدید   نیز  را  تبریز  بازار  ارزشمند  کالبد  که  افتاده  اتفاق 
زلزله  از  برخی  در  بسا  چه  و  است  بهنموده  ویران ها  کلی 

آن در حیات شهر   نقش  و  بازار  اهمیت  به  بنا  ولی  شده؛ 
دوب نتایج  تبریز،  اساس  بر  است.  گردیده  بازسازي  اره 

شود که دو  هاي میدانی پژوهش حاضر، مشخص مییافته
آتش توسط آسیب  عمدي  تخریب  همچنین  و  سوزي 

تواند خطرناك بوده و  اندازة یک زلزله مهیب میبازاریان، به
جبرانی را به بدنۀ بازار تحمیل نماید. در  هاي غیرقابلآسیب 

ا به  توجه  با  بهنهایت  تبریز  تاریخی  بازار  عنوان  ینکه 
داراي حدود  بزرگ دنیا  بازار مسقف  با    6000ترین  مغازه 

باشد و روزانه تعداد وسیعی از  کسبه می  20000بیش از  
شهروندان و گردشگران با اهداف مختلف از این بازار بازدید 

و سایر می این مجموعه  تاریخی  و همچنین قدمت  کنند 
ت کالبدي این مجموعه را به یکی  عوامل، مدیریت مخاطرا

پیچیده سخت از  و  تبدیل  هاهیروترین  ترین  مدیریتی  ي 
 نموده است. 

پاسخ به   پایان، در  باید اشاره نمود که    سؤالدر  اول، 
ترتیب سه عامل زلزله، تخریب عمدي کالبد بازار توسط به

منفی و حداکثر   ر یتأثترین سوزي بیشکسبه و عامل آتش
  سؤال انی را در بازار تبریز دارند. در پاسخ به  رسمیزان آسیب 

اولویت   با  رابطه  نهایت، در  اشاره داشت که در  باید  دوم، 
تري نسبت به ها از اهمیت بیشـ فضایی، راسته عملکردي

رسانی  سایر فضاهاي بازار برخوردار هستند، چرا که آسیب
تبریز  به   بازار  از  بخش  نقش  تواند ی م این  همزمان  ي  ا سازه ، 

را نیز با اختالل جدي مواجه سازد که در نهایت تضعیف    ها راسته 
) و ضعف امدادرسانی (چه در  ها راسته ي فضاهاي امدادي ( ا سازه 

قرار    ر ی تأث کل مجموعه را تحت   تواند ی م برابر زلزله و چه حریق)  
 ي جدي شود. ها ب ی آس داده و باعث بروز  

چالش رفع  راستاي  در  مخاطرات  لذا  مدیریت  هاي 
افزایی  شود که اقدام به ارائۀ آموزش و مهارتپیشنهاد می

و   شهروندان  از   مخصوصاًبه  بتوان  تا  گردیده  بازاریان 
هاي ثابت  پیچیدگی آن کاست. همچنین استقرار ایستگاه
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داده  اساس  به بر  بازار  دست هاي  فضاهاي  میان  در  آمده، 
ها با  پذیري فضایی، راسته لحاظ میزان آسیب تاریخی تبریز، به 
ها  ، داالن 0/ 432، سراها با ضریب وزنی  0/ 655ضریب وزنی کلی  

ـ  و در نهایت فضاهاي فرهنگی   0/ 401ها با ضریب وزنی  و تمیچه 
هاي اول تا  در اولویت ترتیب  به   0/ 132مذهبی با ضریب وزنی  
 ).  5چهارم قرار دارند (شکل  

ها از اهمیت  ـ فضایی، راسته در رابطه با اولویت عملکردي 
تري نسبت به سایر فضاهاي بازار برخوردار هستند، چرا که  بیش 

، همزمان نقش  تواند ی م آسیب رسانی به این بخش از بازار تبریز  
را نیز با اختالل جدي مواجه سازد که در نهایت    ها راسته ي  ا سازه 

) و ضعف امدادرسانی  ها راسته ي فضاهاي امدادي ( ا سازه تضعیف  
حریق)   چه  و  زلزله  برابر  در  را    تواند ی م (چه  مجموعه  کل 

 ي جدي شود. ها ب ی آس قرار داده و باعث بروز    ر ی تأث تحت 
 

 
  پذیري ناشی از مخاطرات کالبديلحاظ میزان آسیببه  فضاهاي بازار تاریخی تبریز ۀسیمقا. 5شکل 

 ) 1400هاي پژوهش، (مأخذ: یافته 

 
دلیل است و به   0/ 066در نهایت، نرخ ناسازگاري برابر با  

از  کم  بودن  قابل   تواندی م   0/ 1تر  براي پایایی  را  اطمینانی 
 کند.  ن ی تأم نگارنده 

منظور کسب اطمینان از صحت محاسبات در ادامه و به   
 گرفته بایستی، نرخ سازگاري محاسبه شود:صورت 

 
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀−𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑛𝑛𝑛𝑛 − 1

=  
9.74 − 9

9 − 1
= 0.76 

 

 اسبۀ ضریب ناسازگاري:  مح
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶

=  
0.76
1.45

= 0.066 < 0.1 
𝑛𝑛𝑛𝑛 =   اندازة ماتریس 

 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀= بزرگترین  مقدار ویژة ماتریس 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 نرخ ناسازگاري  = 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 =  تصادفی  ناسازگاري  شاخص
 

شده در این قسمت، در نهایت و با توجه به نتایج اشاره
بحرانبه وقوع  برابر  در  کامل  آمادگی  داشتن  هاي  منظور 

شود که در تهیۀ احتمالی در بازار تاریخی تبریز پیشنهاد می
اساس   بر  تبریز  تاریخی  بازار  بحران  مدیریت  جامع  سند 

یر پذیري، توجه به رویکردهاي زبندي میزان آسیب اولویت 

راهکارهاي   از  برخی  ادامه  در  گیرد.  قرار  موردتوجه 
به کاربردي  مجموعپیشنهادي  در  بحران  مدیریت   منظور 

 گردد.  بازار تاریخی تبریز ارائه می
مقاومشودیمپیشنهاد   .۱ و  مرمت  ي  هاطاق سازي  ، 

و  آسیب  گنبديهاپوششدیده  سقفی  در  ي  شکل 
 دستور کار قرار گیرد. 

و عدم .۲ راسته  بودن  به طوالنی  توجه  امکان خروج  با 
در   حادثه  وقوع  هنگام  به  که  افرادي  براي  سریع 

شود محدودة میانی بازار تاریخی هستند، پیشنهاد می
عنوان نقاط سراها به  مخصوصاًکه برخی از فضاها و  

تابلوهاي راهنما  امن شناسایی شده و از طریق نصب  
 مردم را به سمت این فضاها هدایت نمود.

آسیب .۳ که عامل  بازاریان  توسط  عمدي  تخریب  زاي 
عنوان دومین مخاطرة مهم، ادامه حیات مجموعه  به

تهدید   را  تبریز  تاریخی  به    کندیم بازار  نیاز  و 
شود از طریق  سازي داشته و لذا پیشنهاد میفرهنگ

آموزش  میزارائۀ  الزم،  در  هاي  بازاریان  آگاهی  ان 
 زمینۀ ضرورت حفاظت از بازار ارتقا یابد. 

لزوم    .۴ مزبور،  اثر  جهانی  ثبت  اهمیت  به  توجه  با 
اعتمادسازي میان ساختار دولتی و مردم (کسبه) از 

 

ترین  ي متوالی و هدفمند (که از مهمهاآموزش طریق  
مشارکتی   رویکرد  با  است)  بخش  این  خألهاي 

 آن را مرتفع نمود. نتوایمحل بوده و  قابل
نشان  یافته .۵ تحقیق  این  میدانی  که    دهد یمهاي 
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، صاحبان اقدام و از طریق ارائۀ تسهیالت  هارساخت یز

نصب مغازه و  تجهیزات  نوسازي  به  تشویق  را  ها 
 سیستم اعالن حریق در سراسر بازار نمایند. 
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ي جدید به ارائۀ راهکارهاي هاگام در    انتویماین تحلیل  
مناسبی جهت به حداقل رساندن خسارات ناشی از بحران  

 پرداخت.
 

 گیري نتیجه 
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یز قابل کتمان نبوده و طبق شواهد تاریخی  بودن شهر تبر
هاي مهیبی در این شهر  ساله، زلزله  250در دورة زمانی  

تهدید   نیز  را  تبریز  بازار  ارزشمند  کالبد  که  افتاده  اتفاق 
زلزله  از  برخی  در  بسا  چه  و  است  بهنموده  ویران ها  کلی 

آن در حیات شهر   نقش  و  بازار  اهمیت  به  بنا  ولی  شده؛ 
دوب نتایج  تبریز،  اساس  بر  است.  گردیده  بازسازي  اره 

شود که دو  هاي میدانی پژوهش حاضر، مشخص مییافته
آتش توسط آسیب  عمدي  تخریب  همچنین  و  سوزي 

تواند خطرناك بوده و  اندازة یک زلزله مهیب میبازاریان، به
جبرانی را به بدنۀ بازار تحمیل نماید. در  هاي غیرقابلآسیب 

ا به  توجه  با  بهنهایت  تبریز  تاریخی  بازار  عنوان  ینکه 
داراي حدود  بزرگ دنیا  بازار مسقف  با    6000ترین  مغازه 

باشد و روزانه تعداد وسیعی از  کسبه می  20000بیش از  
شهروندان و گردشگران با اهداف مختلف از این بازار بازدید 

و سایر می این مجموعه  تاریخی  و همچنین قدمت  کنند 
ت کالبدي این مجموعه را به یکی  عوامل، مدیریت مخاطرا

پیچیده سخت از  و  تبدیل  هاهیروترین  ترین  مدیریتی  ي 
 نموده است. 

پاسخ به   پایان، در  باید اشاره نمود که    سؤالدر  اول، 
ترتیب سه عامل زلزله، تخریب عمدي کالبد بازار توسط به

منفی و حداکثر   ر یتأثترین سوزي بیشکسبه و عامل آتش
  سؤال انی را در بازار تبریز دارند. در پاسخ به  رسمیزان آسیب 

اولویت   با  رابطه  نهایت، در  اشاره داشت که در  باید  دوم، 
تري نسبت به ها از اهمیت بیشـ فضایی، راسته عملکردي

رسانی  سایر فضاهاي بازار برخوردار هستند، چرا که آسیب
تبریز  به   بازار  از  بخش  نقش  تواند ی م این  همزمان  ي  ا سازه ، 

را نیز با اختالل جدي مواجه سازد که در نهایت تضعیف    ها راسته 
) و ضعف امدادرسانی (چه در  ها راسته ي فضاهاي امدادي ( ا سازه 

قرار    ر ی تأث کل مجموعه را تحت   تواند ی م برابر زلزله و چه حریق)  
 ي جدي شود. ها ب ی آس داده و باعث بروز  

چالش رفع  راستاي  در  مخاطرات  لذا  مدیریت  هاي 
افزایی  شود که اقدام به ارائۀ آموزش و مهارتپیشنهاد می

و   شهروندان  از   مخصوصاًبه  بتوان  تا  گردیده  بازاریان 
هاي ثابت  پیچیدگی آن کاست. همچنین استقرار ایستگاه
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هایی از سراها به  نشانی در داخل بازار، تجهیز قسمتآتش
رژانس و امداد اضطراري و همچنین در نظر گرفتن  مراکز او

به هدف  زلزله،  سراهاي  وقوع  از  پس  اولیه  اسکان  منظور 
سرمایهبهره و  بازاریان  فعال  مشارکت  از  هاي  مندي 

اجتماعی نهفته در آن در مدیریت بحران و پژوهش مستمر  
هاي جدید در راستاي بهینه نمودن آوري و استفاده از فن
از دیگر پیشنهادات پژوهش حاضر است.    مدیریت بحران،

در این خصوص الزم به توضیح است که موفقیت هرگونه  
ابعاد و   تمامی  درزمینۀ رفع   مخصوصاًبرنامۀ مدیریتی در 

  ي احتمالی در برابر حوادث غیرمترقبه هاب یآسمخاطرات و  

ذي تمامی  مشارکت  به  ارگانمنوط  و    مخصوصاًها  نفعان 
 شهروندان است. 

 

 ي ار سپاسگز 
 .وجود ندارد

 

 منابع مالی 

 .وجود ندارد 
 

 تعارض منافع 
 .بین نویسندگان تعارضی در منافع وجود ندارد
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