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 چکیده  واژگان کلیدی

ایمنی در برابر حریق تقریبًا غیر ممکن است. تأمین امنیت در بناهای تاریخی به علت طرح معماری،  

ها، ساختار و مصالح مصرفی و احیاناً مداخلات انسانی و همچنین قوانین مربوط به مرمت، دارای همجواری

اند. و ممکن است با کدهای بناها با تکنولوژی و امکانات زمان خود احداث گردیده اینهای متعددی است. چالش

های اخیر نشان های متعدد عمدی و غیر عمدی در سالسوزیاستاندارد امروز مطابقت نداشته باشند. آتش

 کیاورمیانه و یتاریخی تبریز بزرگترین بازار سرپوشیده خ بازارباشد. دهنده ضعف این بناها در برابر حریق می

 ایمنی نظر از پراهمیت ایآنها، این بازار را به حوزه اقتصادی ایران است. مراجعات زیاد، شرایط ساختمانی، تنوع کالاو ارزش مهم بازارهای از

به وقوع  1331اردیبهشت 11سوزی در باشد. آخرین آتشپذیری مجموعه در برابر حریق میحوادث اخیر نشان دهنده آسیب است.کرده تبدیل

هایی از ساختمان نیز در حین اطفاء بر اثر استفاده از ها خسارت وارد شد. ضمنًا علاوه بر خسارت حریق، بخشپیوست و به تعداد زیادی از مغازه

مجموعه و شناخت نقاط قوت و ضعف  های موجود، وهای گذشته و بررسی چالشسوزیاین پژوهش در نظر دارد با مطالعه آتش آب آسیب دید.

د. پذیری در برابر حریق، را ارائه نمایبرای پاسخ به سوال اصلی پژوهش، یعنی کاهش آسیب حلترین راهگیری از آرای متخصصین، بهینهبا بهره

با  و جامعه متخصصین رشته معماری و شهرسازیمحقق در ابتدا به کمک . استصورت پذیرفتهکمی( -تلفیقی )کیفیبه صورت پژوهش این 

از تکنیک کدگذاری باز و محوری و به روش پیمایش با استفاده همچنین پس از مصاحبه و ای )گلوله برفی( گیری شبکهروش نمونه زا ستفادها

است. سپس جدول نمودهمحتوی  -هدف اقدام به تهیه جدول کشور( یهاعضای هیات علمی معماری و شهرسازی دانشگاه)ااکتشافی دلفی 

بر اساس اند. ها تحلیل شدهداده SPSS 22سپس به کمک نرم افزارست. اشده توزیعمرحله، پرسشنامه  2به پرسشنامه تبدیل و طی مربوطه 

است. پذیری در برابر حریق در بازار تبریز مشخص شدهکاهش آسیببر مؤثر نهایت تاثیرگذارترین عوامل  نتایج استخراج و در Q تحلیل عامل

ولیدات ناپذیر بودن در برابر آتش و تپذیربودن، محفوظ و تخلیه پذیر بودن، خود ایمنی و اشتعالدسترسیبیانگر آن است که نتایج این پژوهش 

 پذیری در برابر حریق در بازار تبریز برعهده دارند.های تاسیساتی پاسخگو، بیشترین تاثیر را در کاهش آسیبآن، و سیستم

 بازار تبریز

 پذیریآسیب

 آتش

 متخصصین معماری

 

 )نمونه موردی: 

مؤلفههای معماری مؤثر بر کاهش آسیبپذیری ساختمان در برابر حریق 
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 گفتارپیش -1
میراث فرهنگی در سراسر  ایبزرگ بر یخطر سوزیآتش

 یک رویداد نادرممکن است که در مقیاس محدود جهان است. 

یا  و نظر برسد، اما با در نظر گرفتن میراث کل یک کشور به

فرایندی تکرار شونده دارند و های بزرگ سوزی، آتشجهان

خشی بو باعث از دست رفتن کل یا  باشندبار فاجعه توانندمی

 تمدن میراث تاریخی هایساختمان .دنشواز اموال فرهنگی 

 آنها، از نگهداری با ضمن  بهره برداری،باید هستند.  بشریت

 از حفاظت»نمود.  فراهم نیز را آیندگان یاستفاده شرایط

  قضاوتی منابع، هوشمندانه مدیریت نیازمند ما تاریخی بناهای

 اشتیاق به چیز هر از بالاتر شاید و است، روشن حسی و معقول

 «باشد ما میراث فرهنگی نجات ضامن که دارد نیاز ایثاری و

(Ayatollah Zadeh Shirazi, 1382). 

 و ساختمان یک کامل تخریب باعث تواندمی سوزی آتش

 طور به که مناطقی. شود ساعت در چند تنها آن محتوای

 در تاس ممکن بینند نمی آسیب گرما و شعله اثر در مستقیم

 ممکن که آب از عظیمی حجم ریزش اثر یا بر و خاک دود، اثر

مورد استفاده قرار گیرد، آسیب  سوزیبرای مهار آتش است

است از نظر  ممکن ساختمان سوزی،آتش پی در. ببیند

 ناهپبی خرابکاری و هوا باد، مقابل در شود و ناپایدار ساختاری

 در باقیمانده زیاد رطوبت از ناشی پوسیدگی مستعد و

 (steward, 1995).ساختمان باشد

های تاریخی، دارای ایمنی در برابر حریق در ساختمان

های متعددی است. این بناها با استاندارد و چالش

اند. و ممکن است های دوره خود ساخته شدهتکنولوژی

امروزه و یا کاربری فعلی  هماهنگی مناسبی با کدهای

های یباشند. در بسیاری از موارد استفاده از تکنولوژنداشته

روز مستلزم دخالت در این بناها است. این مسأله با قوانین 

مرمت و نگهداری و احیای بناهای تاریخی در تضاد است. 

های متعدد و احیاناً مصالح، نوع پوشش، سازه، وجود کانال

مرتبط باهم و حتی مخفی، سبب گسترش حریق و انتشار دود 

عرض و گردد. مسیرهای دسترسی کم و گازهای سمی می

های امن و دور از دسترس، پرپیچ و خم و طولانی، نبود مکان

علاوه بر مشکل نمودن حضور نیروها و تجهیزات امداد و نجات 

سوزی را افزایش پذیری در زمان آتشو مقابله با آتش، آسیب

 دهند.می

رار تاثیر قرا تحت یمیراثبناهای که  هاییسوزیآتش بیشتر

ای اختاری بنا و یا اقدامات مداخلهناشی از ضعف سدهند می

باشد. مشکلات بناهای تاریخی ناشی از تغییرات بعدی می

ممکن است با همدیگر متفاوت باشند. بنابراین قبل از هر 

اقدامی ابتدا باید این مشکلات مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس 

نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام گردد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی 

ینی بپذیر یک ساختمان، سبب پیشلات و نقاط آسیبمشک

سیستم حمایتی و اقدامات مدیریتی بهینه برای آن ساختمان 

های تاریخی علاوه بر جنبه گردد. بسیاری از ساختمانمی

باشند. این مسأله ممکن میراثی دارای اهمیت تجاری نیز می

ثار آاست سبب تغییر کاربری و انتقال حجم زیادی از اشیاء و 

تاریخی و غیر تاریخی)مبلمان و ابزار کار و ...( به این بناها 

گردیده و بار آتش در آنها را افزایش دهد. افزایش تعداد 

مرجعات)بیشتر از کاربری اولیه( جهت بازدید و یا کار، یکی 

 باشد. بسیاری ازبرداری از این بناها میهای بهرهدیگر از پیامد

ین مراجعه آنها باشد و از شرایط این افراد ممکن است اول

های خروج و نقاط امن و یا خطرات ساختمان شامل راه

. در این صورت باشندخبر سوزی بیاحتمالی نظیر آتش

 سوزی افزایش خواهد یافت. صدمات آتش

آتش سوزی ممکن است به علت بلایای طبیعی، سهل انگاری، 

عمدی صورت حتی ظرفیت ساختمان و محتویات آن و 

.. فشان و .بپذیرد. هرچند بلایای طبیعی مانند صاعقه، آتش

سوزی گردند ولی یک واقعیت تلخ ممکن است سبب آتش

ها در نتیجه عمل و یا غفلت سوزیوجود دارد که بیشتر آتش

ها، به روشنی ارائه سوزیافتد. تکرار آتشانسان اتفاق می

 انین مؤثرراهکار همراه با تصویب و اجرای استانداردها و قو

 های جدیدآوریاستفاده از فن برداری و اجبارشرایط بهرهبرای 

گیری از حریق در پیشسازی فرهنگحریق و در برابر ایمنی 

 است. مربوطه را به یک ضرورت تبدیل کردههای سازمان

فهرستی از برخی از این آتش سوزی های معاصر که  جدول 

و خارج از کشور آسیب وارد  به آثار فاخر معماری داخل

 اند، گنجانده شده است.نموده

 آن اثرات و کندمی تهدید را هاساختمان همه سوزی آتش

 مورد در. باشد بار فاجعه اقتصادی و انسانی نظر از تواندمی

 ممکن است با دارد، نیز وجود دیگری ابعاد تاریخی بنای یک

 یکپارچگی سوزی،در زمینه آتش نامناسب هایاحتیاط

 فرهنگی اثر یک از بخشی هایی کهمجموعه تاریخی و معماری

. کرد نابود راحتی به را دهندمی را تشکیل تعویض غیرقابل و

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 0؛ شمارهی 10؛ تابستان 1022 
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 برابر در حساس و مناسب احتیاطی اقدامات رو این از

 نامهبر یک از ناپذیر جدایی بخشی عنوان به باید سوزیآتش

 رد تاریخی ساختمان هر مدت طولانی حفظ برای استراتژیک

 (steward, 1995) .شود گرفته نظر

 

های معاصر بناهای سوزیآتش -1جدول 

 تاریخی)نگارندگان(
 توضیحات علت  موسسه 

موزه ماینر، نوا 

 1311 اسکاتیا

سیگار یا 

 عمدی

مجموعه از بین رفت.  % ۰1

 بدون سیستم هشدار و اطفا 

موزه تاراس 

شوچنکو، اکویل، 

 1311اونتاریو 

  .مهار آتش ستمیسفاقد  عمدی

 ونیلیم 1از  شیب

 خسارتدلار

موزه رویال 

ساسکاتچوان، 

 1331رجینا، 

استفاده از 

محصولات 

 من یناا

 دود به مجموعهخسارت 

 ستم مهار آتش فاقدسی

نتردام،  یسایکل

 1332 بکک

چهار ساختمان کاملا ویران  نامشخص

شدند و خسارات زیادی به 

 شد. وارد کلیسا  یهاپنجره

موزه میراث 

فرهنگی کانادا، 

 همیلتون، اونتاریو

1333 

 و)خسارت دلار  ونیلیم 3 نامشخص

ا ب مایپنج هواپ ینیگزیجا

 ونیلیم 5ی بیتقر متیق

 فاقد سیستم اطفادلار(. 

، گابلزگرین 

پرنس جزیره 

 13۰۰ ادوارد

اتصال 

 الکتریکی

میلیون دلار هزینه  2/3

 بازسازی

 موزه، گای هاوس

 انتاریواوشاوا، 

2113 

از بین  مجموعه ٪2 حدود عمدی

 دود به کلخسارت . رفت

  ااطفسیستم  فاقد .مجموعه

واژگونی  1311بازار تبریز 

 نفتی چراغ

ایکی قاپیلی ) دو  راسته

 تخریب شد.کاملا دری( 

مسجد جامع 

 133۰ساری 

اتصال 

 الکتریکی

 تخریب اعظم مسجد

کلیسای نتردام، 

 2113پاریس 

سقف کلیسا و برج ناقوس  تعمیر

 فرو ریخت

اتصال  1331بازار تبریز 

 الکتریکی

 13مغازه آسیب دید.  131

 نشان مصدوم شدندآتش

آباد میدان حسن

 1331تهران 

از سقف دوم و بخش زیادی  نامشخص

 ساختمان آسیب دید

 

اقدامات غیر فعال در زمینه کاهش آسیب حریق، ممکن است 

مستلزم دخالت در بناهای تاریخی باشد. بنابراین برای رسیدن 

به هدف مطلوب، یافتن راه حل بهینه در زمینه مدیریت، 

آموزش، سازماندهی خدمات و حتی سیستم تشخیص، هشدار، 

 سوزی ضروری است. مقابله و اطفاء آتش

ای: توان در قالب مفاهیم پایهرا می پذیرییبفرآیند کاهش آس

کنترل  -4امداد و نجات و تخلیه  -3هشدار -2پیشگیری  -1

بندی نمود. این پنج مقوله مدیریت، دسته -5و مهار آتش و 

در بینی شده راهکارهای پیش)در قالب اقدامات غیر فعال

 هایبینی سیستمپیشفعال )اقدامات ساختار ساختمان( و 

ت برای حمای. شوندبه کار گرفته می( ص، هشدار و اطفاءتشخی

مقوله هر دو  پذیری آن،از یک بنای تاریخی و کاهش آسیب

ای، ممکن است اقدامات مداخلهاغلب  دارای اهمیت هستند.

تمان شخصیت تاریخی ساخ فیزیکی و تأثیر برتغییرات  سبب

ی را یهاراه حلبنابراین پیشنهاد اساسی این است که د، گردن

که  یارزشبا  بافت تاریخی و مزاحمتی برایکه  مبیابی

متاسفانه در   ایجاد نشود. کنیم، محافظتخواهیم از آن می

های های تکنولوژیبرخی از موارد ترس از نواقص و آسیب

های بهینه شده مقابله با حریق، سبب عدم استفاده از راه حل

سای نتردام، مسجد و برخی از آثار فاخر نظیر: موزه لوور، کلی

آباد تهران، بازار تبریز و... طعمه جامع ساری، میدان حسن

 اند.حریق شده

 

 پیشگیری -2

اه رترین و مقرون به صرفهسوزی بهترین جلوگیری از آتش

اولین مرحله، ارزیابی برای این منظور است. کاهش آسیب 

، تا حدودی روش باشد. شناسایی منابع خطرخطر می

پذیری را مشخص مقابله با آن و کاهش آسیبجلوگیری و 

موجود برای حریق، های شناسایی ظرفیت در صورت کند. می

 به کار بست:توان سلسله اقدامات زیر را می

 ذیریپحذف آسیب -2-1

بخش زیادی از نیروهای بالقوه حریق، ناشی از تکنولوژی و 

سختگیری، حذف و ت انسانی است. ارزیابی صحیح با مداخلا

 تواند خطر حریق را کاهش دهد.یا جایگزینی آنها می

 محافظت -2-2

امکان در بسیاری از موارد با توجه به ماهیت آثار تاریخی، 

میسر حذف خطرات بالقوه حریق شامل جرقه و مواد سوختی 
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 ایمحافظت در بسیاری از موارد اهمیت ویژهنیست. لذا راهکار 

ط مرمت و احیای بناهای تاریخی ضواب از آنجا کهکند. پیدا می

های رساند، استفاده از ظرفیتامکان مداخله را به حداقل می

های روز با حداقل مداخله و آسب در زمان بنا و تکنولوژی

 ای دارد.برداری، اهمیت ویژهنصب و بهره

ریزی مقابله با حریق در یک ساختمان باید متناسب با برنامه

برداری و احیاناً سازماندهی و رهوضعیت ساختمان و نحوه به

تغییر کاربری آن ساختمان باشد. در اولین گام باید جدول 

 بنا تهیه گردد. (2جدول ) پذیریکاهش آسیب

 

 )نگارندگان(پذیریاستراتژی کاهش آسیب -2جدول 

ف
دی

ر
 

 پذیریاستراتژی کاهش آسیب

 تزیینات، سازه، مصالح پذیریآسیب 1

2 

ساختار و 

اشیاء 

 تاریخی

 خطر احتمالی، مکان اثر

محل انتقال و ، امکان انتقال و جابجایی

بندی برای امکان محافظت اولویت، انبار

 و یا انتقال و جابجایی

3 
تخلیه و 

 نجات

مسیر 

 تخلیه

 امن مکان

 یش مسیرتعداد و گنجا

 موانع موجود در مسیر

 امن اطفاصله تا نق

4 
مقابله با 

 حریق

 مسیرهای دسترسی

 امکانات مورد نیاز

 

 هشدار -3

های هشدار و فعال شدن سیستمسوزی، در صورت وقوع آتش

 شدن نیروهای خدماتی و امداد و نجات.اطفا حریق و مطلع

 

 تخلیه -0

از امکان تخلیه ایمن و سریع حاضرین و حصول اطمینان 

را به صورت های فرار استراتژی های امن.انتقال آنها به مکان

 بندی نمود:توان دستهزیر می

امکان خروج سریع و راحت ساکنین به محض  خروج: -0-1

 سوزیاطلاع از آتش

                                                           
1 - National Fire Protection Association 

های امن و حفاظت شده بینی مکانپیش پناه دادن: -0-2

 در ساختمان

حصورین  عملیات اطفا حریق و امداد و نجات نجات: -0-3

 (Yatim, 2009) و مصدومین.

شود که چهار گونه برداشت میاز تحقیقات  آقای یتیم این

 عامل اصلی بر تخلیه ایمن تأثیر دارند:

 .دانش و تجربه د،رفتار افرا -الف

 و مکان های امن. ساختمان و مسیرهای فرار ارساخت -ب

 ، امداد و نجات.فعال نشانیسیستم آتش -پ

 (Yatim, 2009) .قانون و اجرای قانون -ت
 

 کردن آتش محدود -5

بار آتش و اطمینان از امکان اطفاء سریع حریق  نمودن محدود

تواند تهدیدهای احتمالی آتش را در کمترین زمان ممکن، می

تواند با محدود و محصور نمودن کاهش دهد. این مسأله می

 شود.آتش فراهم 
 

 مدیریت -0

به تنهایی قادر به کنترل آتش نیست و مدیریت تکنولوژی 

 & ,Xiuyu, Hao) اطفای حریق باید به کمک آن بیاید.

Qingming, 2012) یهایژگیو مختلف یهاساختمان 

برای ش آتدر برابر  یمنیا تیریطرح مد نیبنابرا دارند. یمختلف

 ,Chinna Saidulu)  خاص باشد.باید  بیآس جلوگیری از

هدف اصلی نظام مدیریت عملیات اطفاء حریق،  و (2015

ایجاد فرآیند اجرائی مناسب به منظور حصول اطمینان از 

وقع مریزی و اجرای صحیح و بههایی است که با برنامهفعالیت

ترین زمان ممکن به توان با کمترین هزینه و در کوتاهب، آنها

در عملیات دست یافت. طی سالیان بالاترین راندمان موردنظر 

اخیر، نظام مدیریت عملیات اطفاء حریق به عنوان یکی از 

عناصر اصلی کنترل نظام مدیریت بحران، در جوامع و صنایع 

سازمان است. ای قرار گرفتهمختلف مورد مطالعات گسترده

 مدلیک  ، 1122براساس استاندارد  1NFPAالمللیبین

عنوان فرآیند استاندارد مدیریت عملیات را به  2گیریتصمیم

امروزه این مدل به عنوان مدل  است.هاطفاء حریق ارائه نمود

 .گیردالمللی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار میاستاندارد بین

(NFPA1026, 2018) 

2 - Decision Making Model 

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 0؛ شمارهی 10؛ تابستان 1022 
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 این مدل پیشنهاد دهنده مراحل زیر است:

 3گردآوری اطلاعات -0-1

های اساس این مدل بر گردآوری منابع و استفاده از بانک

اطلاعاتی در مراحل مختلف آتش سوزی استواراست. اولین 

اطلاعات باشد. گردآوری مرحله گردآوری اطلاعات حادثه می

 گیرد. در دو مرحله قبل از حادثه و در حین عملیات صورت می

 4خطرات و الزامات ایمنی مرتبط -0-1
اسائی خطرات ، شنحلامر همه در مات کلیدیازجمله اقدا

های مرتبط با آن و الزامات موجود در محل حادثه، ریسک

باشد. این فرآیند، متأثر از دو عامل اصلی نیاز می ایمنی مورد

 .است 6و سازمانی 5انسانی
 راه مقابله -0-2

آوری اطلاعات حادثه، منابع موجود و شناسائی پس از جمع

ح تفکر صحی ایمنی مورد نیاز، فرمانده حادثه باخطرات و اصول 

گیری نموده و وارد فاز تصمیم و تجربه ، مهارتممبتنی بر عل

جمله عواملی که در این  از گردد.بعدی مدیریت عملیات می

توان به سطح آموزش و تجارب باشند میمرحله تأثیرگذار می

مستمر،  های فردی، تمریناتمهارت فردی، توانائی علمی،

وانائی ت مدیریت استرس، قابلیت های مدیریت فردی، شناسائی

 افراد تحت فرماندهی و ... اشاره نمود.

 ۰بندی اهدافاولویت -0-3
در این مرحله اهداف عملیات به منظور دستیابی به نتیجه  

 های موردنظر،براساس اولویت .شودبندی میمطلوب اولویت

 .گرددتعریف می 8برنامه عملیات
 9هبرنام -0-0

برنامه اجرائی عملیات نقشی موثر در روند کنترل عملیات دارد 

بایست به طور صحیح به مجموعه عملیاتی انتقال داده که می

 .و توسط فرمانده کنترل گردد 10هشد

                                                           
3 - Resource Information 

4 - Hazard And Safety Information 

5 - human elements 

6 -function elements 
7 -Priorities Objectives 
8 - Action Plan 
9 - Plan 
10 - Communicate 

11 - Control 

 11کنترل -0-5
گیری م مدل تصمیمهفتم و هشت حلامر در مرحله کنترل،

بندی انند تقسیمعناصری م . در این مرحلهشوداجرا می

های تأمین آب، های ایمنی، تیم: تیمشامل های عملیاتیتیم

های مقابله با کالاهای خطرناک و های امداد و نجات، تیمتیم

ناحیه  12،تهاجمی ناحیه: قبیل از عملیاتی نواحی تفکیک  ... ،

بندی ناحیه و همچنین تقسیم 14ناحیه انتقالی 13،تدافعی

 خطرناحیه کم 15،خطر، ناحیه پرخطرخطر، از قبیل: کانون 
 .گیردمورد توجه قرار می 1۰خطرو ناحیه بی12
 11نتیجه -0-0

در این مرحله فرمانده عملیات به طور مداوم بر روند اجرای 

عملیات و نتیجه حاصله نظارت دارد. چنانچه نتیجه حاصله، 

بخش باشد، به همان روش تا پایان عملیات و کنترل رضایت

بخش نباشد، وی دهد و چنانچه رضایتادامه میکامل حریق 

گیری را به اجراء گذارد ترین بخش مدل تصمیمبایست مهممی

 باشد.می 13رزیابیا که همان
 ارزیابی -0-7
ش نباشد، فرمانده بخرضایت که نتیجه حاصلرصورتید

 کل فرآیند را مورد ارزیابی و بازبینی قراردهد. بایدعملیات 

 

 مدل ایمنی -7
 بینیشامل: پیشهای ایمنی مدلبرای نیل به اهداف بالا، 

گردد. توصیه بر پیشنهاد می مدل رفتار انسانی مسیر فرار و

در  حاضرین آگاهیاین است که ضمن آموزش جهت افزایش 

مورد نحوه تخلیه در شرایط اضطراری و نحوه استفاده از 

رها ، دمسیر فرار، یعنی راهروها باید ،آتش نشانیهای سیستم

 هابخشاز ند. و بازدیدهای منظمی بهبود یابهای امن و مکان

که  اطمینان از اینو اجرای دقیق مقررات اطمینان از  برای

، انجام هستندها امن مسیرهای فرار برای استفاده در همه زمان

12 - Offensive 
13 -Defensive 
14 - Transitional 
15 - Hot Zone 
16 - Warm Zone 
17 -Cold Zone 

18 -Out Comes 

19 - Evaluation 
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 های زیر ضروری است: لذا توسعه مولفه .شود

 .ایمنی حریق و شناخت آگاهی -۰-1

 .طراحی ایمنی حریق -۰-2

 .ایمنی حریق بازرسی -۰-3

 .تجهیزات ایمنی آتش نشانی و مهارت تخلیه -۰-4

 (Yatim, 2009) اقدامات آتش نشانی -۰-5

 

 تبریزبازار  -0
به عنوان وسیع  113۰به شماره  1354بازار تبریز در سال »

ترین مجموعه سرپوشیده ایران و آسیا در فهرست آثار ملی 

جزء میراث  1342به شماره ثبت  2111در سال  شد. ثبت

 پروژه نوسازی بازار تبریز به عنوان یکی. بشریت به ثبت رسید

از پنج طرح برگزیده هیئت داوران ، برنده جایزه معماری 

 ,Khalednajad & Rahmati)«.شد 2113آقاخان درسال 

به  موسوم مسیر در گرفتن قرار سبب به تبریز شهر (1394

 تجارت در که مهمی استراتژیکی نقش و« شمجاده ابری»

 خاور و شرق آسیا، به اروپا ارتباطی )محور المللو بین منطقه

 کشور در مهم و ویژه جایگاهی از همواره است؛ دور( داشته

دیگر  از بسیاری مانند شهر است. این بوده برخوردار و منطقه

گذرانده  سر از بسیاری های نشیب و فراز کهن، شهرهای

 مشخص می شهر، تاریخی سیر شکافی کالبد است. لکن،

 فضایی شهر و کالبدی اصلیِ هایپایه از همواره بازار که سازد

بازار تبریز یکی از مجموعه  (Marsousi, 1390) بوده است.

های اخیر چندین بار های با ارزش معماری است که در سال

است. طعمه حریق شده و آسیب زیادی به آن وارد گردیده

های موجود و قریب به اتفاق محققانی که در خصوص چالش

ن پذیری ایاند، به آسیباحتمالی بازار تبریز تحقیق نموده

مجموعه در برابر حریق اذعان نموده اند. مراجعات زیاد، شرایط 

آن، بازار  در موجود کالاهای اقتصادی ساختمانی، نوع و ارزش

ها بررسی کرده است. تبدیل ایمنی نظر از پراهمیت ایرا حوزه

های اخیر در این بازار مؤید این و آتش سوزی های سال

 در تبریز بازار از ایناحیه هیچ تقریبا»موضوع است که 

 اقدامات اجرای بر لذا است.در برابر حریق نبوده ایمن محدوده

 هاواحد در حریق اطفاء تجهیزات نصب نظیر مدیریتی و فنی

 Hazrati) «.استگردیده دتاکی شاغلین آموزش و

Chakhirloo & Moharremi Ulfa, 1397)  در آخرین

در بازار به وقوع  1331اردیبهشت  11سوزی که در مورد آتش

سوزی مغازه آسیب وارد شد. علت آتش131پیوست، به حدود 

است. نبود تجهیزات اعلام و اطفاء نیز اتصال برق گزارش شده

است( و شرایط موجود بودهحریق کافی)فقط شیر هیدرانت 

ساختمان و بار حریق زیاد ناشی از کالاهای موجود در بازار و 

عدم امکان ورود تجهزات سنگین به داخل مجموعه، سبب 

ساعت  4گسترش حریق و طولانی شدن زمان حریق تا حدود 

است. ساختار ساختمان علاوه بر حریق، در حین اطفاء گردیده

برخی از  ز دچار صدماتی شده است.بر اثر استفاده از آب نی

 صبن نظیر مدیریتی و فنی اقدامات اجرای سریع محققین بر

. اندکرده تاکید شاغلین آموزش و حریق اطفاء تجهیزات
(Hazrati Chakhirloo & Moharremi Ulfa, 1397)  

آن  فراخور به که جهانی هایپایگاه پیشروی هایچالش

 پر از یکی همواره طلبد،می را منطق و فکر با توام اقدامات

 .باشدمی هاسایت این با مرتبط هایترین فعالیتدغدغه

 از متاثر که آثار این افزون های روزچالش با برخورد قدرت

 باشد،می و غیره سیاست و اقتصاد تکنولوژی، زمان،

 تواندطلبد. راهکارهایی که میمدیریتی را می راهکارهای

 آنها از استفاده برای فرصتی به پیشرو را هایچالش

بازار تبریز به علت شرایط خاص خود، دارای  کند. تبدیل

 اجتماع اقتصاد، منظر، سازه، کالبد، معماری، در هاییچالش

 تهدید که آن را های طبیعیاستبحران همراه به فرهنگ و

 و از اقدامات بزرگ ایها، گسترهغلبه بر این چالش کند،می

 را رسوم و فرهنگ و معماری و هنر از برگرفته ضوابط

 (Haghparast & Ismaili Sangari, 1397).طلبدمی
 

 روش تحقیق -9
 وباشد به صورت تلفیقی که کمی و کیفی می پژوهش حاضر

به کمک روش دلفی با استفاده از نظرات متخصصین معماری 

ی آوراست. روش دلفی سبب جمعو شهرسازی صورت پذیرفته

. مرحله استگردیدههای منحصر به فرد متخصصین دیدگاه

 سپساست. اول پژوهش شامل مطالعات ادبیات پژوهش بوده

ه کمک ادبیات ب. استصورت گرفتهمرحله مصاحبه چند 

های پژوهش و مصاحبه با متخصصین، عناوین اصلی و چالش

ها(، کالبد شامل: سازه، پوشش نهایی)نما و عایق موجود در

معماری و مدیریت، شناسایی و کدگذاری تاسیسات، 

هدفی از متغیرها -. و سپس جدول محتوااستهشد

استخراج  پرسشنامهیک مربوطه جدول  . ازاستهشدساخته

 وریبا گردآ .استشدهبین متخصصین توزیع و در ه گردید

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 0؛ شمارهی 10؛ تابستان 1022 
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 برای بار دوم در وه شداصلاح پرسشنامه نظرات در این مرحله 

نتایج ا، هگردآوری پاسخ. با استهگردیدبین متخصصین توزیع 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.و  شد SPSSنرم افزار وارد 

گیری کفایت نمونه ،KMOآزمون  و SPSSافزاربه کمک نرم

 و بارتلت KMO آزمون -1جدول ) مورد ارزیابی قرار گرفت.

ر از بیشتباید از آزمون عدد حاصل برای تأیید کفایت نمونه، 

، باشدمی0/614در پژوهش حاضر باشد. از آنجا که  2/1

ه داری نیز درجمعنابرای . کفایت نمونه مورد تأیید قرار گرفت

صفر حاضر در پژوهش باشد که  0/05معناداری باید کمتر از 

 . قرار گرفتمورد تایید نیز مدل عاملی . لذا باشدمی

 

 )نگارندگان(و بارتلت KMO آزمون -1جدول 
 و بارتلت KMOآزمون 

 0/614 کفایت نمونه گیری

 175.612 آزمون کرویت بارتلت

 91 درجه آزادی

 000. درجه معنا داری

 

تحلیل  -2جدول )بعد از چرخش واریانس افزارنرم هاییافته

را نشان  61/8 یتجمیعدرصد عامل با  4(، هاعاملی مؤلفه

درصد  61/8 گواه بر این است که نتایجاین . دهدمی

بر اساس و اند بودهی تفکرات یکساندارای  دهنگانپاسخ

درصد  38/2و  اندهای علمی به مسأله نگریستهواقعیت

دهندگان نیز بر اساس تفکرات شخصی به سؤالات پاسخ پاسخ

   اند.داده

 

 

 

 

 

 

 ها)نگارندگان(تحلیل عاملی مؤلفه -2جدول 

 هاواریانس داده

مؤ ل فه
 

 بعد از چرخش قبل از چرخش
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27.01
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27.01
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2.73
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19.51
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19.51
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2 1.86
9 

13.35
0 

40.36
8 

2.15
7 

15.40
5 

34.91
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3 1.58
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11.34
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51.71
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14.17
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4 1.41
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10.09
0 

61.80
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9 

12.70
9 
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 جزیه و تحلیل مولفه اصلیت

 

ها ر عاملی مؤلفهبا (نمودار اسکری -1شکل نمودار اسکری)

لق عاملی متع بیشترین باراین نمودار،  مطابق .دهدرا نشان می

و بار معنایی بالایی نسبت به عوامل دیگر  به عامل اول است.

به بعد  5عامل  و از دارند بار عاملی یکسان 4و3و2عوامل دارد. 

 بار عاملی صفر است.

 
 )نگارندگان(نمودار اسکری -1شکل 

 

دارای بار  متخصصین، هابندی عاملبا مشخص شدن طبقه

های ماتریس داده -3جدول  هر طبقه، در ±3/1عاملی 

سوالات پاسخ سپس . شدند تفکیک چرخش داده شده

ر د، استخراج گردید. ن و کمترین نمرهبا بیشتریآنها شده داده

رار ا بیشترین تکاز بین این سولات استخراج شده، موارد بادامه 

ره کمترین نمبه آنها بیشترین یا نفر در هر طبقه )حداقل دو 

گردید. با توجه به سؤالات تفکیک شده  تفکیکبودند(، را داده

 استخراج گردید.هر طبقه مفاهیم عاملی  برای هر عامل،

 



 

00 

های چرخش داده ماتریس داده -3جدول 

 )نگارندگان(شده

 ماتریس داده های چرخش داده شده

 

 مولفه ها

1 2 3 4 

var010 0/821 0/306 0/076 -0/023 

var013 0/773 0/236 -0/070 -0/005 

var009 0/671 0/188 0/454 0/291 

var014 0/632 -0/247 -0/171 0/150 

var006 -
0/023 

0/818 -0/098 -0/305 

var005 0/129 0/695 -0/012 0/091 

var011 0/119 0/597 0/340 0/128 

var003 0/320 0/466 0/439 0/290 

var012 0/098 -0/029 0/803 -0/013 

var001 -
0/189 

0/078  0/700 -0/145 

var008 0/008 0/199 0/203 -0/808 

var002 0/364 0/176 0/231 0/580 

var007 0/527 -0/078 0/286 -0/556 

var004 0/146 0/318 0/332 0/388 

 

 هایافته -12
موثر بر کاهش ، عوامل های استخراج شدهگزارهبا توجه به 

عوامل موثر بر  -4جدول  پذیری در برابر حریق درآسیب

 است.تنظیم گردیده پذیری در بازار تبریزکاهش آسیب

 

پذیری در بازار عوامل موثر بر کاهش آسیب -4جدول 

 )نگارندگان(تبریز

 نام عامل تعریف عامل درصد

مسیرهای دسترسی  28/57

امداد و نجات و مقابله 

 با حریق 

 پذیر بودندسترسی 

مسیرهای تخلیه و  28/57

 های امن و سرد مکان

و تخلیه پذیر محفوظ 

 بودن

ساختمانی و  مصالح 14/29

کالبد معماری و 

 ها بندی حرفهعرصه

ایمنی و خود 

ناپذیر بودن در اشتعال

 برابر آتش و تولیدات آن

28/57 

 
، های تأسیساتیسیستم

مانیتورینگ، کشف، 

 هشدار و اطفاء حریق 

 تأسیسات پاسخگو

 

 دسترسی پذیر بودن -12-1

های اطراف بازار تخلیه و بارگیری یکی از وظایف اصلی شریان

باشد. این مسأله همراه با حضور دستفروشان و کالا می

ها خودروهای پارک شده، سبب ازدحام و شلوغی در این مکان

ها، های اطراف بازار از دستفروشاست. تخلیه شریانگردیده

وسایل نقلیه حمل بار، خودروهای پارک شده و انتقال بارانداز 

های ارتباطی و اتصال آن به بازار از به فضایی خارج از شریان

تواند مسیر تخلیه و امداد و نجات و طریق گذر زیرزمینی، می

د. دهپذیری در برابر حریق را کاهشاطفاء را باز نموده و آسیب

تواند به عنوان مسیر تخلیه ن میگذر زیر زمینی در زمان بحرا

 و امداد و نجات و اطفاء حریق نیز مورد استفاده قرارگیرد. 

رفع سد معبرهای ناشی از الحاقات و تجاوز ویترین 

ها در مسیرهای تردد، سبب کاهش بار ها و کالاهای غرفهمغازه

حریق شده و با افزایش فضای مفید، شرایط بهتری را جهت 

سوزی فراهم نموده و از صدمات ناشی از آتشمقابله با حریق 

 کاهد.می

 بودنمحفوظ و تخلیه پذیر -12-2

هایی سرد و ایمن )شامل حیاط و فضاهای باید در بازار مکان

مقاوم و غیر قابل نفوذ در برابر حریق( شناسایی گردد تا در 

ها هدایت و از صورت وقوع خطر، افراد به سرعت به این مکان

ایمن به خارج از بازار منتقل شوند. شناسایی  طریق مسیرهای

های سرد و فضاهای غیر قابل نفوذ در مسیرهای ایمن و مکان

برابر حریق، دود و گازهای سمی و همچنین رفع سد معبرهای 

موجود در بازار، امکان مدیریت بهینه تخلیه سریع و ایمن 

 دهد.پذیری را کاهش میحاضرین را فراهم نموده و آسیب

در برابر  بودن ناپذیرو اشتعال یخود ایمن -12-3

 آتش و تولیدات آن 
مصالحی که در زمان حریق در آتش سوزی و تولیدات آن 

 دهند. استفادهپذیری را کاهش میکنند، آسیبمشارکت نمی

از مصالح مقاوم در برابر حریق و یا ضد حریق نمودن مصالح 

های جدید با رعایت اصل موجود به کمک مواد و تکنولوژی

تواند در ایمن نمودن فضا و کاهش عدم تغییر ماهیت اثر، می

 خسارت در زمان وقوع حریق مؤثر باشد. 

 مین ن،یرزمیرس)پستو و زو دور از دست یمخف یوجود فضاها

طبقه، بالکن، سقف کاذب و ...( و استفاده از آنها به عنوان انبار، 

و  یسوزدفعات آتش افزایش و قیبار حر شیسبب افزا

 یدود و گازها دیتر و تولگسترده یهاقیاحتمال حر نیهمچن

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 0؛ شمارهی 10؛ تابستان 1022 



 (زیتبر یخی: بازار تاری)نمونه مورد قیساختمان در برابر حر یریپذبیمؤثر بر کاهش آس یمعمار یهامؤلفه

07 

ا ر قیحردر زمان  یریپذبیو  آس شودمیو انتشار آنها  یسم

 .دهدیم شیافزا

ها در خارج از ساعت کار بازار به وقوع پیوسته بعضی از حریق

است. این مساله امکان دسترسی سریع و ایمن نیروهای امداد 

ها و عدم دسترسی به و نجات به دلیل بسته بودن مغازه

فضاهای مخفی را دچار مشکل نموده و سبب افزایش مدت 

 است. زمان مقابله و درنتیجه افزایش خسارت گردیده

 پاسخگوتأسیسات  -12-0

های تأسیساتی شامل: گرمایش و سرمایش، گاز، برق، سیستم

های کشف و اخطار و اطفاء مخابرات، آب و فاضلاب وسیستم

حریق باید بهینه و متناسب با فضا در نظر گرفته شوند. 

های برق و وسایل ارتباطی و دسته بندی و سازماندهی کابل

 1های زیرزمینی)موضوع بند کانالاحیانا قرار دادن آنها در 

سوزی ها مؤثر باشد. پیش تواند در کاهش آتشمبحث( می

بینی یک مجموعه سرمایشی و گرمایشی در خارج از بازار و 

کشی آن از طریق مسیرهای زیرزمینی به بازار، هدایت و لوله

نیاز به استفاده از وسایل پرخطر را کاهش داده و از 

 کاهد.حریق می پذیری در برابرآسیب

های گذشته، نشان دهنده سوزیشواهد اطفاء حریق در آتش

انباشت آب و مواد خاموش کننده در بازار و آسیب بیشتر به 

باشد. این نشان دهنده نیاز به ابنیه در زمان عملیات می

بازنگری در سیستم اطفاء و همچنین سیستم دفع فاضلاب در 

 باشد.بازار می

هشدار و اطفاء متناسب با کاربری و سیستم شناسایی و 

همچنین استفاده از وسایل و تجهیزات مخصوص برای مقابله 

با حریق در بازار، استفاده از پرسنل مجرب و همچنین آموزش 

افراد حاضر در بازار جهت مقابله سریع با آتش سوزی، امکان 

واکنش سریع و اقدام موفق در مقابله با حریق را افزایش 

دیریت بازار و نیروهای مبارزه با آتش باید بانک دهد. ممی

اطلاعاتی کاملی از بازار داشته باشند و برای اتفاقات احتمالی، 

ها را ریزی مدون بوده و به صورت مرتب برنامهدارای برنامه

 بازنگری و تمرین نمایند.

ا و هبانک اطلاعاتی بازار، شامل شرح جزئیات فضا، و عملیات

مجموعه باید همواره درحال به روزگردانی  حوادث مختلف در

 شده متناسب با شرایطهای تدوینباشد و در صورت نیاز برنامه

 روز اصلاح گردد.

 

 گیرینتیجه -11
و به صورت موردی در خصوص  متخصصان با توجه به نظر

آل وضعیت موجود ایده بازار تبریز، برداشت بر این است که 

مدیریت برنامه نیست و جای پیشرفت وجود دارد. اگر یک 

و  نشانیخدمات آتشهماهنگی آتش با و پیشگیری از ایمنی 

تری از ایمنی ، سطح رضایت بخشامداد و نجات تدوین شود

 .شودحاصل میآتش در برابر 

شرایط معماری و ساختاری با هم بناهای تاریخی از نظر 

ها نیز شرایط متفاوتی دارند. سوزیآتش. هستند متفاوت

 بنابراین اقدامات حفاظتی متفاوتی مورد نیاز است. هر مجموعه

مدون مختص به مشی ایمنی حریق  تاریخی باید دارای خط

بخش برای حصول نتیجه اطمینان  خود باشد. و مکانیسمی

مطلوب بر اجرای عملیات عادی و غیر عادی در مجموعه، 

تراتژی مناسب ایمنی در برابر یک اس باشد.نظارت داشته

حریق، سطح اقدامات فیزیکی و مداخله در ساختمان را کاهش 

به صورت منحصر به فرد برای بناهای مطالعه بیشتر دهد. می

بینی سناریوهای مختلف، امکان حصول نتیجه متفاوت با پیش

 بهتر را فراهم خواهد نمود.

که در مراحل مختلف پژوهش ما را  یمتخصصینو اساتید از 

 یاری نمودند، کمال تشکر را داریم.
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Fire safety is almost impossible. Providing security in historical buildings has many challenges due to the 

architectural design, neighbors, structure and materials used and possibly human interventions as well as 

laws related to restoration. These buildings were built with the technology and facilities of their time. And 

they may not conform to today's standard codes. Numerous intentional and unintentional fires in recent 

years show the weakness of these buildings against fire. The historical market of Tabriz is the largest indoor 

market in the Middle East and one of the most important markets in Iran. Many references, construction 

conditions, variety of goods and their economic value have made this market an important area in terms of 

safety. Recent incidents show the vulnerability of the complex against fire. The last fire occurred on May 

18, 2018, and many shops were damaged. In addition to the fire damage, parts of the building were also 

damaged due to the use of water during the fire. This research intends to provide the most optimal solution 

to answer the main question of the research, i.e. reducing the vulnerability to fire, by studying the past fires 

and examining the existing challenges, and knowing the strengths and weaknesses of the collection and 

using the opinions of experts. This research has been conducted in a combined (qualitative-quantitative) 

way. At first, the researcher with the help of the community of experts in the field of architecture and urban 

planning and using the network sampling method (snowball) and also after the interview using the open 

and axial coding technique and the Delphi exploratory survey method (members of the scientific faculty of 

architecture and urban planning of the country's universities) ) has prepared a table of objectives and 

contents. Then the relevant table was converted into a questionnaire and the questionnaire was distributed 

in 2 stages. Then, the data was analyzed with the help of SPSS 26 software. Based on the analysis of the Q 

factor, the extraction results and finally the most effective factors affecting the reduction of fire 

vulnerability in Tabriz market have been determined. The results of this research show that accessibility, 

safety and evacuation, self-safety and non-flammability against fire and its products, and responsive 

installation systems have the greatest impact in reducing vulnerability to fire in Tabriz market. 

Key Words: Tabriz market, Vulnerability, Fire, Architectural Experts 
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Abstract:  


