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 چکیده

تبهیل  اقمصادی-اجمماعی پیشدرف  برای کلیهی عوامل از یکی به گردشدرری خهمات میلادی بیسدمم سده  دوم نیمه از

ر امنی  ب حاضر پژوهش مسئله. شودمی شناخمه آن توسعه اساسی نیازهای مهممرین از یکی گردشرری امنی  و اس  شه 

 در گردشرری امنی  و ایمنی مهم اجزاء از یکی به عنوان شدهر مشهه (زائرسدراهایقیم  )ارزان های گردشدرریاقاممرا 

 تحلیلی اس . اطلاعات_این پژوهش به لحاظ ههف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهی  توصیفی .دارد تمرکز مشهه  شدهر

در سه دسمه ی  آسیب پذیری  مؤلفه 11در این پژوهش تعهاد  مورد نیاز به روش اسدنادی و میهانی گردآوری شده  اسد .

 14 ها،مؤلفهتراکم، مورد بررسی قرار گرفمه اس  که در راسمای ارزیابی این  -3دسمرسی و  -2از زمین،  نحو  اسدمفاد  -1

انمخاب شه  و با اسمفاد  از تکنیک جمع وزنی در محیط نرم شهرداری مشهه زائرسرای دولمی و وقفی واقع در منطقه ثامن 

های های احممالی در اقاممرا وهش، میزان آسدددیدببر اسدددات نمدای  پژ. گرفمده اسددد مورد سدددنجش قرار  GISافزار 

بطوریکه در سددنجش وضعی   .های طبیعی و غیرطبیعی زیاد اسدد گردشدرری)زائرسدراها( شدهر مشدهه در برابر بحران

ایر در س ها به غیر از معیار فاصله از گسل،زائرسدراهای نمونه پژوهش بر اسات هر یک از معیارها مشخ  شه که کلیه آن

ی عهم نظارت فنی بر فراینه مکانیابی، احهاث و مهیری  پذیری زیادی دارنه. این نمای  بیان کننه معیدارهدا دارای آسدددیب

مشهه توسط دسمرا  نظارتی مربوطه و عهم رعای  اسمانهاردهای فنی و تخصصی تاسیسات گردشرری  زائرسدراهای شهر

 اس .

 .، زائرسرا، شهر مشههساخ   های طبیعی و انسانامنی  گردشرری، بحرانپذیری، آسیب :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 بهبود و گردشرری امنی  و ایمنی موضوع گردشرری، صنع  رونق و توسعه در بنیادین عوامل ترینمهم از یکی

 لفمخم انواع بر حاکم شرایط اگر. اس  کارآمه و اثربخش راهبردهای و رویکردها طریق از آن بر مؤثر بخشی عوامل

 رریگردش و تفریحی سفرهای گوناگون اشکال همچنین و گردشرری صنع  هایبخش زیر مقصههای گردشرری،

 شکلاتم با گردشرران امنی  و رفمه بالا گردشدرری ریسدک نباشده، برخوردار قابل قبول ومعیارهای اسدمانهاردها از

 را ردشرریگ بخش پایهار توسعه گردشرری و تفریحی سفرهای رکود شرایطی چنین در. شودمی روروبه گوناگونی

ی  (. در این راسدددما، یکی از موضدددوعاتی که ایمنی و امن100 ، ص.1311 کنه )بیات و همکاران،می چالش دچدار

 یشهرهای ناشی از آن در فضاهای و بحران ساخ و انسان دهه، مخاطرات طبیعیگردشدرری را تح  تاثیر قرار می

درصه جمعی  جهان در شهرها  14حهود  2404رود در سال بینی سازمان ملل ممحه احممال میمطابق با پیشاس . 

مکان اصلی بسیاری از بلایای احممالی بهل خواهنه شه کننه. این مسداله بهین معنا اسد  که مناطق شهری به زنهگی 

وقوع مخاطرات طبیعی، ماننه: سددیل، زلزله، توفان و (. 11 ، ص.2410، 2آسددورون ؛201 ، ص.2410، 1)لئون و مارچ

ها وارد های انسددانی باقی گذاشددمه و تلفات سنرینی بر ساکنان آنگردباد در بیشدمر موارد اثرات مخربی بر سدکونمرا 

ای بر جوامع گونه مناطق را نابود و عوارض اقمصادی و اجمماعی پردامنههای اینها و زیرساخ سدازد، سداخممانمی

اردج  ؛2، ص.1314خاکوور و همکاران،  ؛2 ، ص.2412، 3اردج و ناتالیزیو) کنهمیبشدری و کشورهای جهان تحمیل 

گونه مخاطرات، حجم وسیعی از توجهات را به قوع اینبا توجه به افزایش و رو،. از این(20 ، ص.2411، 0و همکاران

گونه وقایع را تنها به عنوان رخهادی واقعی  این اس  که این (.1 ، ص.2441، 0خود اخمصداص داد  اسد  )بیرکمن

البهی شهرها های فیزیکی و کهای گسمرد  و تلفات انسانی به شمار آورد، بلکه ویژگیطبیعی نبایه منشدا بروز ویرانی

نژاد و همکاران، حاتمی ؛2، ص.1313امینی ورکی و همکاران، )هسدددمنه  موثر ز در میزان خسدددارات مالی و جانینی

 معرض در هموار  که شودمی شناخمه سرزمینی عنوان به ایران کشدورعلاو  بر رخهادهای طبیعی،  .(124 ، ص.1312

 یران،ا ژئواسددمراتژیکی و ژئوپلیمیکی خاص موقعی  جمله، از ممعهدی عوامل. دارد قرار طبیعی نیز غیر مخاطرات

 و تعارضددات تههیهات معرض در مممادی های سددال در کشددور گشددمه این سددبب شددمار بی زیرزمینی منابع وجود

از لذا باتوجه به موارد مذکور،  .(11، ص. 1310)یزدانی و سیهین،  گیرد قرار همسایه غیر و همسایه خارجی گوناگون

، شکل و ساخمار شهری اس  که در برابر رخهادهای طبیعی و انسددانیپذیری شدهرها، هش آسدیبعوامل موثر در کا

راحی شددهری اصددولی و توجه مهیری  بحران، در کاهش طریزی و توان با اسددمفاد  از برنامهشددهر دارا بود  و می

 اقلیمی، هایویژگی دلیل به نیز ایران (.2 ، ص.1313زاد  و همکاران، پذیری شهر گامی موثر برداش  )ابراهیمآسدیب

                                                            
1. Leon & March 

2. Asprone 

3. Erdelj & Natalizio 

4. Erdelj 

5. Birkmann 
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 دنیا کشددورهای پذیرترینجمله آسددیب از هیمالیا،_آلپ خیزلهزلز کمربنه روی قرارگیری ویژ  به و شددناخمی زمین

 از بعه دهه،می ( نشددان2440) ملل سددازمان توسددعة برنامة بحران ریسددک معیار که طوری به شددود؛ می محسددوب

 در طبیعی نوع بلایای 04 از مورد 31 و دارد جهان کشورهای بین در را زلزله پذیری آسدیب بالاترین ایران ارمنسدمان،

ی برخوردار ص(. لذا این موضوع برای کشور ما از اهمی  خا12 ، ص.1310 )رضایی و همکاران، اس  داد  رخ ایران

ه عنوان یکی از مقاصددبه  مشددهه نیززیارتی توان گف  که کلانشددهر خیز بودن کشددور ایران مینظر به حادثه اسدد .

جود و ل بالای خطر قرار گرفمه اس .یای با پمانسدر پهنه این کشدورمشدابه بسدیاری از شدهرهای  گردشدرری ایران،

های های فعال و توانمنه در مجاورت شدددهر و قرارگیری در پهنه تکمونیکی کوه دا  و بینالود و همچنین زلزلهگسدددل

های بینالود خود بخشی از لرز  لا بودن خطر زلزله در شدهر مشدهه دارد. کو بزرگ تاریخی در مجاورت آن گوا  بر با

های آبرفمی کواترنری بین ارتفاعات کوه دا  زمین سداخ  ایران مرکزی اسد . دشد  مشهه، دشمی پوشیه  از نهشمه

ن یمهنهسشود ))درشمال( و بینالود )درجنوب( اس  که از سم  جنوب با گسل معکوت جنوب مشهه مشخ  می

اما میزان خطر در برخی از مناطق شهر مشهه به دلیل تراکم جمعیمی بالا بیشمر از سایر  (.12 ، ص.1311، مشاور فرنهاد

ممراکم اس  که علاو  بر تراکم جمعیمی، وضعی  نابسامان و مناطق اسد . منطقه ثامن در شدهر مشهه یکی از نواحی 

 ری جهی وطخ ،و حوادثی ماننه زلزله ذیزی آن افزود  اسدد پباف  فشددرد  و فرسددود  برخی محلات آن، بر آسددیب

 های این منطقه، به دلیلدر میان کاربری .شدددونهمحسدددوب میها و ابنیه این منطقه نداپذیر برای ایمنی کاربریجبران

مجاورت با بارگا  حضرت رضا )ع(، کاربری اقاممی گسمر  وسیعی از این منطقه را به خود اخمصاص داد  اس . یکی 

ه صورت که ب ها هسمنهزائر سرا ارزان قیممی به نام های گردشرریاقاممرا ، نیز از انواع کاربری های اقاممی این منطقه

سراها با ههف ایجاد رفا  زائران احهاث شه   هر چنه که این زائر ه.نخورو فشدرد  در این منطقه به چشم می ممراکم

های توسعه شهری، در مناطق دارای کاربری مسکونی شهر و بهون ها، بهون در نظر گرفمن ضوابط طرحاما احهاث آن

جهی به قوانین و حقوق شدددهری و شدددهرونهی، از تودر نظر گرفمن حجم و باف  جمعیمی ورودی به این مناطق، بی

که ضعف در شرایط ایمنی و امنی  در صورتی(. 0 ، ص.1311، توانرر) کاسمه اس  گردشدرری شهر و امنی  ایمنی

رسددانه بخش گردشددرری آسددیب می کل تههیه کنه بلکه به گردشددرران راتوانه تجربه سددفر تنها میگردشددرری، نه

)ادار   هسمنهمشهه  فعال شهر  )دولمی و غیردولمی( در  زائرسرا 004در حال حاضر بیش از  (.2 ، ص.2442، 1)تارلو

(. لذا بررسی میزان 1312، ادار  کل میراث فرهنری اسمان خراسان رضوی ؛1312کل اوقاف اسدمان خراسدان رضوی، 

میلیون زائر به شهر  34بیش از   ، ورود سالانههمچنینها و آسدیب پذیری زائرسدراهای این منطقه با توجه به تعهد آن

بر این، سددازمان جهانی گردشددرری در حهود دو دهه پیش ایمنی و امنی  را از  علاو  نمایه.مشددهه ضددروری می

هه شمارد که کیفی  خهمات گردشرری را به شهت تح  تاثیر قرار میترین نیازهای صنع  گردشرری برمیحیاتی

ی باکیفی  گردشرری با در نظر گرفمن اصول و اسمانهارهای ایمنی و امنی  مناسب در هادارد ایجاد تجربهمیو اعلام 

همچنین بر اسات  .(UNWTO ،2411) حال تبهیل شدهن به یکی از اههاف اسداسی توسعه بخش گردشرری اس 

                                                            
1. Tarlow 
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نی و مبالابردن ایتوجه به شاخ  های آسیب پذیری و  ،اصول مهیری  بحران های شهری و پهافنه غیر عامل شهری

 سمفاد ا و اسمقبال مورد گردشدرری های اقاممرا  انواع سدایر از بیش که( زائرسدراهاارزان قیم  )مراکز اقاممی امنی  

 از اما،. اس  ضروری مشهه، شهر گردشرری صنع  امنی  و ایمنی بالابردن راسمای در گیرد، می قرار مشههی زایران

 نایعص و گردشرری ،فرهنری میراثادار  کل از  بهر  برداری و اسمانهاردسازی که این زائرسراها دارای مجوز آنجایی

نیسمنه لذا خارج از ضوابط قانونی و اسمانهارد فعالی  داشمه و از نظرتامین امنی  زائران  رضوی خراسان اسمان دسمی

پذیری زائرسراهای شهر مشهه جایی که ارزیابی آسیباز آن (. 0 ، ص.1311، توانرر)در سطح بسیار پائینی قرار دارنه

شددود، لذا در ادبیات تجربی به نوعی منجر به افزایش امنی  گردشددرران و در نهای  امنی  گردشددرری شددهر می

پرداخمه یز نبه مطالعه سوابق مرتبط با امنی  گردشرری در شهرهای مخملف پذیری علاو  بر موضوع آسیبپژوهش، 

 های گردشرری صورتهای ممعهدی در رابطه با امنی  گردشرری و یا ارزیابی اقاممرا ن پژوهشتاکنوشده  اسد . 

( در رابطه با امنی  2411و همکاران ) 1توان به پژوهش یانگمی های خارجیپژوهش گرفمه اسدد ، که از جهیهترین

 پ  از گردشددرران امنیمی کات( در مورد ادرا2411) 2های گردشددرری در چین، پاپاتاناسددی و ایمنی میکرو اقلیم

( در رابطه با پیشریری از تروریسم در مقاصه گردشرری 2411و همکاران ) 3تروریسدمی و پژوهش کیهکلار حملات

 0انه. گوتنماکهای بومرردی در ایران مطالعه نمود (،  در رابطه با اقاممرا 2412) 0براون گروت و ،لىعحسناشار  کرد. 

( 2411) 2را در آمریکا بررسی نمود  اس . پوپسکیو رسمى گردشررى غیر هاىاقاممرا  پهیه  مثب  ( تاثیرات2410)

 اخ ش اسات بر رومانی، در گردشرری ایمنی اصلی های جنبه بر تمرکز با را گردشرری در ایمنی مسدائل از برخی

های گردشرری ( نیز به انطباق تغییرات آب و هوایی با اقاممرا 2440) 1بکن .گردشدرری ارزیابی کرد  اس .  رقاب 

 هایسدداخ  نیز پژوهشهای انسدداندر مقابل بحران حفاظ  و امنی  حوز  در بر اینعلاو در فیجی پرداخمه اسدد . 

 14فیشر و (1241)  1رتیناال (،2441) 1گوهرینگ چون نویسنهگانی تحقیقات به توان می که اس  گرفمه انجام ممعهدی

(، با بررسی سه محله از محلات فرسود  شهر 1312گر وهمکاران )پیوسمه همچنین،. کرد اشدار  زمینه این ( در2444)

ن پذیری زیاد و بسیار زیاد هسمنه، همچنیشدیراز براین مهم دس  یافمنه که سطح وسیعی از این محلات دارای آسیب

ها، مانساخمپذیر، سال احهاث بنا و نوع مصالح ها از فضدای باز، دسدمرسدی به محهود  آسدیبممغیر فاصدله کاربری

(، احسات امنی  گردشرران شهر 1313) سلیمی سبحان پذیری این محلات از زلزله دارنه.بیشدمرین تاثیر را در آسیب

(، در رابطه با ایمنی و امنی  فضاهای گردشرری سننهج مطالعه 1311) انه. حبیبی و همکارانتهران را بررسدی نمود 

                                                            
1. Yang 

2. Papathanassis 

3. Kılıçlar 

4. Hassanli, Gross & Brown 

5. Guttentag 

6. Popescu 

7. Becken 

8. Goehhering 

9. Leritina 

10. Fisher 
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 یهتأک با بحران وقوع مواقع در شهر تبریز حسات هایکاربری بررسی (، به1311زاد  دلیرو همکاران )انه. حسیننمود 

وری آانه. همچنین دراین تحقیق با جمعشهری پرداخمه ریزیپایهار در برنامهغیرعامل و با نراهی به توسدعه پهافنه بر

های شهر ممناسب بررسی ویژگی، به تحلیل و GISهای اسمراتژیک شهر تبریز در محیط هایی از مراکز و کاربرینقشه

شهر یزد را  گردشرران نظر از (، امنی  فضاهای گردشرری1311) مویه فر و همکارانبا موضوع پرداخمه شه  اس . 

های ( در مورد مهیری  پیامههای امنیمی و انمظامی، اقاممرا 1311جوکدار و همکداران ) پژوهش انده.بررسدددی نمود 

 با گردشرری هایاقاممرا  ( با  عنوان جانمایی1312مهر و همکاران )ژوهش معینغیررسمی در مقصه گردشرری و پ

هایی تهران از جمله پژوهش 14در منطقه  ORESTE شاخصه چنه بنهیرتبه روش و خاکسدمری تئوری بکارگیری

  انه.های گردشرری صورت گرفمههسمنه که در داخل کشور در رابطه با اقاممرا 

ل در تهوین ترین اصترین و زیربناییامنی  به عنوان مهم ،توان اظهار داشد  که باتوجه به پیشدینه گفمه شده  می

( زیرا که توسعه گردشرری 1 ، ص.1313یهفر و همکاران، ؤ)م روداسمراتژی توسعه گردشرری در جهان به شمار می

ق گردشرری در کشور، توجه دول  به تامین امنی  و یکی از علل رون در یک کشدور نشانرر ثبات امنی  ملی اس  

اگر شرایط حاکم بر انواع مخملف مقصههای گردشرری، از  لذا، .(142 ، ص.1313گردشرری اس  )سلیمی سبحان، 

اسدمانهاردها و معیارهای قابل قبول برخوردار نباشدده، خطرهای گردشددرری بالا رفمه و امنی  گردشرران با مشکلات 

شود. در چنین شرایطی رکود سفرهای تفریحی و گردشرری توسعه پایهار بخش گردشرری را رو میبهگوناگونی رو

 دهه، ایمنی و امنی را تح  تاثیر قرار می سدددطوح بالای ایمنی و امنی هایی که یکی از جنبهکنه. دچدار چدالش می

 شودمی شناخمه مفهومی ایمنید (.  ایجا203 ، ص.1311مکان اسکان و اقام  گردشرران اس  )جوکار و همکاران، 

 اب اغلب ایمنی میزانشددود. می تعریف ناخواسددمه پیامههای و غیرعمهی تههیههای برابر در مردم از محافظ  بر که

 مانا در گردشرری امنی  گف  توانمی خلاصه طوربه. شودمی سنجیه  هاآسیب و خطرات از بودن دور درجه میزان

 زا میزبان( )جامعه گردشرری مقصه سداکنان و همچنین میهمان( )جامعه گردشدرران حیثی  و آبرو مال، جان، بودن

یکی از این  (.0 ، ص.1310)نیروی انمظامی جمهوری اسددلامی ایران،  اسدد  امنیمی ضدده تههیهات و جرم هرگونه

و بحران های انسدددان  برابر مخاطرات طبیعی های گردشدددرری درپذیری اقاممرا تهدهیدهها بالا بودن میزان آسدددیب

پذیری عبارت اس  از میزانی از خسارت که به یک عنصر آسیب مقصه اس . در سداخ )آتش سدوزی، جنگ و...(

عوامل . شودای از چنین عناصدری که در اثر وقوع یک عامل خطر آفرین ناشدی میمعین در معرض خطر یا مجموعه

مل ، کالبهی، اقمصادی، بنیادی، قوانین و مقررات و ...( و این عواباشنه )طبیعیپذیری بسیار گوناگون میموثر در آسیب

ن و محیط پذیری بر روابط ممقابل انسادهنه. تحقیقات برجسدمه در مبانی نظری آسددیبرا تح  تاثیر قرار مییکهیرر 

اضددی و ار ریزی کاربریپذیری را تابعی از سددیسددمم مهیری  بحران شددهری، برنامهمفهوم نوین آسددیبو  تاکیه دارد

پذیری مخاطرات طبیعی را به عنوان داننه. این مفاهیم جهیه آسدددیبریزی مسدددکن و آگاهی شدددهرونهان میبرندامه

هایی که در آن دهی جامعه و روشبلکه تاکیه اصددلی خود را به سددازمان ،کنهرخهادهای سددریع و مخرب معنا نمی

زاد  ابراهیمسازد )نمایه، معطوف میپذیر میری را آسیبهای شههای انسانی باعث ایجاد فاجعه شه  و محیطفعالی 
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 اصلهباز، ف فضای از گسل، فاصله از پذیری شامل فاصلهترین عوامل موثر بر آسدیب.  مهم(1 .ص ،1313و همکاران، 

 نا، سطحب بنا، مصالح بنا، کیفی  ساخممان، قهم  ساخممان، پوسمه اضطراری، فرم خهمات از درمانی، فاصدله مراکز از

 مطبقات، تراک معابر، تعهاد معبر، شیب، عملکرد نما، معابر مجاور، محصوری  معابر، عرض نما، مصدالح ای شدیشده

کامران، امینی،  ؛1311)دفمر مقررات ملی سدداخممان،شددود بنهی میجمعیمی و دانه اشددغال، تراکم سدداخممانی، سددطح

مورد ، تراکم -3دسمرسی و  -2نحو  اسمفاد  از زمین،  -1 ی  دسمه سه که در این پژوهش در( 1311 حسدینی امینی،

 . گرفمه اس بررسی قرار 

با توجه به موارد مذکور، پیشددینه ی مورد بررسددی و در راسددمای افزایش ایمنی زائرسددراهای منطقه ثامن مشددهه، 

، زائرین شددهر پژوهش حاضددر با ههف بررسددی شددرایط کنونی زائرسددراهای این منطقه که به عنوان نقطه ثقل اقام 

پذیری انجام شدده  اس . همچنین این بیشدمرین تعهاد زائرسدرای شدهر را در خود جای داد  اسدد ، از منظر آسددیب

های پژوهش در راسمای ههف مذکور، به دنبال پاسخ به این سوال اس  که  زائرسراهای منطقه ثامن از منظر شاخ 

سوزی، جنگ و...( و آسیب های احممالی ناشی از اخ  )آتشسدپذیری در برابر  بحران های طبیعی و انسدانآسدیبپ

 ها از چه وضعیمی برخوردار هسمنه؟آن

 . روش شناسی2

لی در تحلی_پذیری زائرسدراهای منطقه ثامن در شددهر مشددهه از مطالعات توصیفیآسدیبمیزان  ارزیابیبه منظور 

هش از دو طریق اسنادی و میهانی گرد آوری اطلاعات مورد نیاز پژو .اس  قالب یک پژوهش کاربردی اسدمفاد  شه 

سات بر ا ،شهری پذیریاطلاعات مورد نیاز در زمینه امنی  گردشرری و ادبیات آسیب. در مرحله نخس ،   اس شه

آوری شده  اسد . سدو  با بررسی ابعاد و ها و اسدناد مخملف( جمعها، گزارشای )مقالات، کمابمطالعات کمابخانه

ف کیفی( تعری_گیری از یک رویکرد ترکیبی )کمیبا بهر  و 3های آن طبق جهول ذیری ، معیارپهای آسیبچارچوب

ها ها و دردسدددمرت بودن آنپذیری داد ملاک توجیه ها دراین پژوهش باتوجه به دوانمخاب معیار عملیداتی شدددهنه.

ها و ها، مهاخلهننه که کارایی برنامهکای از شددرایط اولیه عمل میها به عنوان مجموعهگرفمه اسدد . این معیارصددورت

ظور حله بعه، به منردر م گیرنه.پذیری و افزایش امنی  گردشرری را انهاز  میهای ویژ  برای کاهش آسیبسدیاس 

توصددیف و تحلیل وضددعی  زائرسددراهای شددهر مشددهه، اطلاعات مورد نیاز به صددورت میهانی، از طریق مشدداهه  و 

جامعه آماری د های مرجع و سدازنهگان و مهیران زائرسدراهای شهر مشهه دریاف  شه. همچنین از سدازمان ها و نها

بر حسب نوع مالکی  و ممولی مهیری  زائرسراها در  که این پژوهش زائرسدراهای منطقه ثامن در شدهر مشهه اس 

شهرداری و زائرسرا  خآسمان قهت و...(، زائرسراهای ارزان نرزائرسراهای سده دسمه زائرسراهای اوقافی )حسینیه ها، 

های اما از آنجایی که زائرسراهای شهرداری از منظر تیپ و کالبه، تفاوت بنهی هسمنه.یا مهمانسراهای دولمی قابل طبقه

اتوجه بصورت گرفمه اس . دولمی و اوقافی، های پژوهش از دو دسمه ای با دو دسدمه دیرر دارنه، انمخاب نمونهعمه 

زائرسدرای دولمی که در مقایسده با سایر زائرسراها  0در منطقه ثامن زائرسدرای دولمی وجود نهارد، لذا تعهاد  کهاینبه
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زائرسرای اوقافی در 0تعهاد  همچنیندرکممرین فاصدله نسب  به منطقه ثامن قرار دارنه، جه  بررسی انمخاب شهنه. 

های فهمؤل، جه  بررسددی مری برخوردار بودنهبیشدد پذیرش منطقه ثامن که نسددب  به سددایر زائرسددراها از ظرفی 

گیری نمای  نهایی پژوهش به موارد مشابه )سایر زائرسراهای دولمی باتوجه به شیو  نمونه پذیری انمخاب شهنه.آسیب

های مکانی آوری اطلاعات، بانک داد در ادامه، پ  از جمع و اوقافی منطقه ثامن شدددهر مشدددهه( قابل تعمیم اسددد .

 و ها در سطح کلانشهر مشهه ترسیمتشکیل و نقشه پراکنش آن  ArcGISدر محیط نرم افزار مطالعه مورد های نمونه

سددنجش مورد   ArcGISهای مورد بررسدی پژوهش با اسددمفاد  از تکنیک جمع وزنی در محیط نرم افزار مؤلفهنهایما 

 قرار گرف .

 
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1 شکل

 

شهر مشهه مرکز اسمان خراسان رضوی، در شمال شرقی ایران قرار شدهر مشهه اس .  پژوهشجغرافیایی قلمرو 

 03درجه و  30دقیقه و عرض جغرافیایی  31درجه و  24دقیقه تا  2درجه و  01دارد. این شددهر، در طول جغرافیایی 

 ، ص.1310اری مشهه، های بینالود و هزارمسجه واقع شه  اس  )شهردکو دقیقه و بین رشدمه 1درجه و  31دقیقه تا 

درصه  01گذرنه. همچنین، رود به ترتیب از جنوب و شمال این شهر می(. دو گسل اصلی جنوب مشهه و کشف01
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درصه در پهنه 2درصه در پهنه نسبی زیاد، 22لرز  نسبی خیلی زیاد، شهر مشهه در پهنه با خطر زمیناز کل سطح کلان

 ، ص.1310فرنهاد، مهنهسین مشاور نه با خطر نسبی کم واقع شه  اس  )درصه نیز در په 20با خطر نسبی مموسط و 

ها در جهان از جایرا  ویژ  به لحاظ وسع ، جمعی  شهر مذهبی ایران و دومین آن(. این شهر به عنوان اولین کلان24

دارای  (. شددهر مشددهه0 ، ص.1310و اهمی  در مقیات جغرافیایی و اداری برخوردار اسدد  )حیهری و همکاران، 

، 1310نفر را در خود جای داد  اس  )شهرداری مشهه،  3401211سدیزد  منطقه شدهرداری اس  و جمعیمی معادل 

( 03 ، ص.اس  )همان هکمار، شامل چهار قطاع و پن  محله 302منطقه ثامن شدهرداری مشهه با مساح   (.20 ص.

. این منطقه به عنوان منطقه مرکزی شددهر (20، ص. )همان در این منطقه سددکون  دارنهنفر  13121و جمعیمی معادل 

که این مهم منجر به روانه شهن سیل جمعی  زائر و  مشدهه، بارگا  حضرت رضا )ع( را در دل خود جای داد  اس 

 مجاور به این منطقه شه  اس .

 

 
 . معرفی قلمرو پژوهش2شکل

 هایافته. 0

معیار  22تعهاد  ،پذیری شهریشدهر مشدهه و مطالعات نظری موضوع آسیب موجود یهابا توجه به آمارها و داد 

راهای زائرس یریپذبیآسمیزان  یابیارز جه  در قالب سده گرو  شداخ  نحو  اسدمفاد  از زمین، دسمرسی و تراکم

دسمه  0پذیری هر یک از معیارها مطابق جهول به منطقه ثامن شدهر مشدهه برگزیه  شده  اسد . سو  میزان آسیب

پذیری (، آسیب3پذیری مموسط با اممیاز )(، آسددیب2پذیری کم با اممیاز )(، آسدیب1پذیری خیلی کم با اممیاز )آسدیب

بنهی شدده  اسدد  و هر یک از زائرسددراها بر ( طبقه0لی زیاد با اممیاز )پذیری خی( و در نهای  آسددیب0زیاد با اممیاز )
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انه. لازم به ذکر اس  اممیازدهی شه   ArcGISافزار انه در محیط نرماسات وضعیمی که در رابطه با هر معیار دارا بود 

رفمه شخ  و مهنظر قرار گپذیری مکه در اممیازدهی معیارها، معکوت یا مسمقیم بودن آنها در رابطه با موضوع آسیب

نهی مجموع بها و سو  دسمهشده  اسد . در مرحله بعه با در نظر گرفمن اهمی  یکسان برای معیارها، به تلفیق لایه

زیاد، و  پذیریپذیری مموسط، آسیبپذیری نسبما کم، آسیبدسمه آسیب 0اممیازات بهسد  آمه  برای هر زائرسرا در 

 اد پرداخمه شه  اس .پذیری خیلی زیدر نهای  آسیب

 

 ها و معیارهای پژوهشپذیری شاخصبندی میزان آسیب. دسته1جدول

 هاشاخص معیارها
 معیارها -میزان آسیب پذیری

 (5خیلی زیاد) (4زیاد) (0متوسط) (2کم) (1خیلی کم)

ین
زم

از 
د  

مفا
اس

و  
نح

 

جاز
ی م

وار
مج

ه
 

فاصله از 

 گسل)ممر(
 1044 بیشمراز

تا  1444

1044 
 144 کممراز 344تا  144 1444 تا 344

فاصله از فضای 

 باز)ممر(
 244بیشمر از  244تا  104 104تا  04 04تا 20 20کممر از 

فاصله از مراکز 

 درمانی)ممر(
 244کممر از 

تا  244

 ممر044
 1444بیش از  1444تا  144 144تنا  044

فاصله از خهمات 

 اضطراری)ممر(
 144بیشمر از  144تا  044 044فاصله  044تا  244 244کممر از 

ساز
و 

  
اخ

 س
ی

رو
ال

 
 اسموانه ای مکعبی هرمی کروی مخروطی فرم ساخممان

 محهب پوسمه ساخممان
شکسمه 

 بیرون زد 
 مقعر شکسمه فرورفمه مسطح

 34بیشمر از  34تا  24بین  24تا  14بین  سال 14زیر فاقه بنا قهم  بنا

 تخریبی مرممی قابل نرههاری نوساز فاقه بنا کیفی  بنا

 فاقه بنا سنگ و گل آهن و آجر اسکل  بمنی اسکل  فلزی مصالح بنا

سطح شیشه ای 

 نما)%(
 24 کممراز

 تا 24 بین

04 
 14 بیشمراز 14 تا 24 بین 24 تا 04 بین

 نمای سیمان مصالح نما
نمای 

 کامووزی 
 نمای شیشه نمای آجر نمای سنگ

  

سی
سمر

د
 

 2/4کممر از  محصوری  معابر
تا  2/4بین 

1/4 
 0/1بیشمر از  0/1تا  2/1بین  2/1تا  1/4بین 

را 
ی 

هس
 هن

گی
ویژ

 

عرض معبر 

 )ممر(
30-14 20-30 12-20 1-12 0-1 

 14بیشمر از  14تا  1بین  1تا  0بین  0تا  2بین  2کممر از  شیب)%(

کوچه بن  دسمرسی محلیپخش  جمع وجریانی  1شریانی درجه عملکرد معابر
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 هاشاخص معیارها
 معیارها -میزان آسیب پذیری

 (5خیلی زیاد) (4زیاد) (0متوسط) (2کم) (1خیلی کم)

 بس  کننه  2درجه

  

کم
ترا

 

 طبقه 2ا و  تعهاد طبقات
 0تا  3بین 

 طبقه

 14تا 2بین 

 طبقه

 12تا  14بین 

 طبقه

 12بیشمر از 

 ممر(04طبقه)

 درصه144تا4 تراکم ساخممانی
در244تا144

 صه

در344تا244

 صه
 درصه044تا344

بیشمر از 

 درصه044

 فاقه بنا سطح اشغال
 20تا  4

 درصه
 درصه10تا04 درصه04تا20

درص144تا10

 د

می
معی

 ج
کم

ترا
 

 ثاب 
 144کممر از 

 نفر در هکمار

تا  144بین  

نفر در 244

 هکمار

تا  244بین  

نفر در  344

 هکمار

 044تا 344بین  

 نفر در هکمار

 044بیشمر از 

 نفر در هکمار

 نفر 204-1 ممغیر
201-044 

 نفر

041-1444 

 نفر
 نفر 1441-0444

 0444بیشمر از 

 نفر

 دانه بنهی
 1444بیشمر از 

 ممر مربع

تا  044بین 

ممر  1444

 مربع

تا  244بین 

 ممر مربع 044

 244تا  144بین 

 ممر مربع
 244کممر از 

 (1311 های پژوهش،مأخذ: )یافمه

 

 یریپذبیآس معیارهایدر  زائرسراهای منتخب تیوضع . 1. 0

 مورد بررسی قرار گرفمنه. 0تا   3های مورد مطالعه در قالب جهول  با توجه به معیارهای فوق، نمونه

 

 های معیار نحوه استفاده از زمین. بررسی زائرسراهای مورد مطالعه از منظر شاخص2جدول

 شرح هاشاخص

جاز
ی م

وار
مج

ه
 

فاصله از 

 گسل)ممر(

ممر اس ؛ بنابراین در  1044فاصله تمامی آنها تا گسل بیشمر از با توجه به موقعی  قرارگیری زائرسراها، 

 پذیری بسیار کمی در رابطه با خطر زلزله قرار دارنه.معرض آسیب

فاصله از فضای 

 باز)ممر(

ممر فاصله دارد، فاصله دیرر زائرسرها  244-104ترین فضای باز به غیر از زائرسرای صاایران که تا نزدیک

و  سازدممر اس  که این فاصله امهادرسانی در مواقع سوانح را برای آنها با مشکل روبرو می 244بیشمر از 

 توان گف  زائرسراهای منطقه ثامن دسمرسی مطلوبی به فضاهای باز نهارنه.به طور کلی می

فاصله از مراکز 

 درمانی)ممر(

پذیری کم آنها و دسمرسی کی از آسیبممر بود  اس  که حا 044فاصله زائرسراها از مراکز درمانی کممر از 

 باشه.نسبما مطلوب به مراکز درمانی در هنرام وقوع بلایا و سوانح طبیعی می

فاصله از خهمات 

 اضطراری)ممر(

نشانی، مراکز نظامی و انمظامی، تأسیسات دولمی و های آتشتوان ایسمرا از جمله خهمات اضطراری می

مخابرات، شبکه آبرسانی، شبکه گاز طبیعی و انمقال برق را نام برد. کلیه های آموزشی، شبکه ساخممان

پذیری ممر نسب  به خهمات اضطراری قرار دارنه که حاکی از آسیب 144بیشمر از  زائرسراها در فاصله
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 شرح هاشاخص

 بسیار زیاد آنها در هنرام مواجه شهن با سوانح اس .

ساز
و 

  
اخ

 س
ی

رو
ال

 

 فرم ساخممان

ای بیشمرین میزان آن را دارا پذیری و با فرم اسموانهمخروطی کممرین میزان آسیب ها با فرمساخممان

ادی ای آنها، آسیب نسبما زیهسمنه. زائرسراهای پژوهش دارای فرم مکعبی هسمنه که به دلیل عملکرد ساز 

 شونه.را ممحمل می

 برخوردار هسمنه.های مورد مطالعه از پوسمه مسطح تمامی ساخممان پوسمه ساخممان

 پذیری زیادی هسمنه.سال دارای آسیب 34اکثر زائرسراها به عل  قهم  بالای  قهم  بنا

 کیفی  بنا
ذیری پتمامی زائرسراها دارای کیفی  بنای قابل نرههاری هسمنه که طبق جهول اممیازدهی دارای آسیب

 مموسط هسمنه.

 پذیری مموسطی برخوردار اس .مصالح آجر و آهن هسمنه که از آسیبتعهاد بیشمر زائرسراها دارای  مصالح بنا

 مصالح نما
و زائرسرای حل اخملاف دارای نمای  حسینیه کرمانی هازائرسرای نجف اشرف دارای نمای کامووزی  و 

 پذیری را دارنه و سایر زائرسراها دارای نمای سنگ یا آجر هسمنه.سیمان هسمنه که کممرین میزان آسیب

 ای نماسطح شیشه

یابه. به طور کلی هر چه درصه شیشه در نمای ساخممان افزایش یابه، آسیب پذیری آن نیز افزایش می

های شیشه در زائسرسراهای مورد مطالعه پژوهش چنهان کارایی نهاشمه و به عنوان بازشو در ساخممان

 مذکور به کار رفمه اس .

 معابر مجاور
ممر باشه و این در صورتی اس  که در تمام این زائر سراها حهاقل  1نبایه کممر از معابر مجاور بلوک ها 

 ممر اس . 1یکی از معابر مجاور بلوک، کممر از 

 (1311های پژوهش، مأخذ: )یافمه

 

 های معیار دسترسی. بررسی زائرسراهای مورد مطالعه از منظر شاخص0جدول

 (1311های پژوهش، مأخذ: )یافمه

  

 محصوریت معابر

ن هر امر باعث مسهود شه نیکه ا ابهییم شیاحممال بسمه شهن معابر افزا  یمحصوربا بالارفمن درجه گف  

اس  که  2/4شود. تنها محصوری  معبر حسینیه زرگرها کممر از ها میچه بیشمر معابر بر اثر ریزش ساخممان

ها و صاایران و نجف اشرف ها، کرمانیها، شیرازیپذیری را دارد و زائرسراهای گلوایرانیکممرین میزان آسیب

 پذیری هسمنه.دارای بیشمرین میزان محصوری  و آسیب

 عملکرد معابر
اکثر زائرسراهای مورد بررسی به غیر از دو زائرسرای زرگرها و دارایی که در حاشیه معبر جمع و پخش کننه  

 انه.بس  قرار گرفمههای محلی و یا بنقرار دارنه، در معابر با نقش دسمرسی

 شیب
درصه  0تا  2ها در شیب یکهیرر نهاشمه و تمام آنهیچ یکی از زائرسرا در رابطه با شیب، برتری نسب  به 

 انه.اسمقرار یافمه

 عرض معبر
انه، سایر زائر سراها در حاشیه ممری قرار گرفمه 30تا34به جز زائرسرای زرگرها و دارایی که در حاشیه معبر 

 انه.ممری قرار گرفمه 12تا  1معبر 
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 های معیار تراکمزائرسراهای مورد مطالعه از منظر شاخص . بررسی4جدول
 گیرند.طبقه قرار می 5تا 0کلیه زائرسراهای مورد مطالعه در این پژوهش در گروه  تعداد طبقات

 تراکم ساخممانی

تراکم شود. پذیری بیشمر شهر منجر میها به آسیبتراکم ساخممانی زیاد به عل  ریزش ساخممان و تراکم بالای خرابی

شود و خطر درصه بود  اس  که تراکم بالایی محسوب می 044تا  244ساخممانی زائرسراهای مورد مطالعه بین 

 پذیری بالایی را دارد.آسیب

 سطح اشغال

در نظر بریریم، هر چه  144تا  4پذیری اس  که اگر ضریب آن را از سطح اشغال بناها یکی از عوامل موثر بر آسیب

تر شهن کاربری فضای باز و افزایش تراکم و فشردگی تر باشه به عل  کوچکنزدیک 144مر و به سطح اشغال بیش

پذیری بالاتری اس ، در زائرسراهای منطقه ثامن کممرین سطح اشغال در وسازها در سطح منطقه، بیانرر آسیبساخ 

ر باشه که نسب  به سایو حل اخملاف میها، زائرسرای دارایی درصه مربوط به حسینیه زرگرها و اصفهانی 04-20باز  

پذیری ( و در نمیجه آسیب144-10پذیری کممری قرار دارنه و در مقابل بیشمرین میزان سطح اشغال )در معرض آسیب

 باشه.الرضا میموسیبنمربوط به زائرسرای علی

 تراکم جمعیمی

هرچه تراکم . شودیمطرح م یشهر یهاباف  یریپذبیآس کننه  یعامل تقو کیعنوان  عموما به یمیتراکم جمع

ه غیر از . بکممر خواهه شه یریپذبیآسمیزان برخوردار باشه  یترممعادل عیاز توز کممر باشه و یاهیدر ناح یمیجمع

پذیری نفر در هکمار و آسیب 344تا  244الرضا که دارای تراکم جمعیمی بین موسیبنها و علیدو زائرسرای گلوایرانی

پذیری کم ی میزان آسیبدهنه نفر در هکمار اس  که نشان 144مموسط هسمنه، تراکم جمعیمی سایر زائرسراها کممر از 

 و وضعی  مطلوب آنهاس .

 دانه بنهی

تفکیک اراضی در ابعاد کوچک باعث خرد شهن فضاهای باز شه  و عملا از مفیه بودن فضاهای باز برای گریز و 

پذیری و ممرمربع در معرض بیشمرین میزان آسیب 244کاهه. در مورد بناهای مسکونی مساح  کممر از گیری میپنا 

تا  044بنهی زائرسراهای نمونه بین را دارنه. دانه پذیریممر مربع کممرین میزان آسیب 1444برای مساح  بیشمر از 

 ممرمربع اس . 044تا  244بنهی دارای دانه الرضاموسیبنحسینیه علیممر مربع هسمنه و تنها  1444و بیشمر از  1444

 (1311های پژوهش، مأخذ: )یافمه

 

، ArcGISبه روش جمع وزنی در محیط نرم افزار  پذیریهای معیارهای آسددیبپوشددانی و تلفیق لایهپ  از هم

پذیری زائرسراهای شهر مشهه در چهار سطح نسبما کم، مموسط، زیاد و خیلی زیاد تعیین شه  اس . وضدعی  آسیب

و حل اخملاف که به ترتیب از نوع وقفی و دولمی هسمنه دارای  الرضاموسیبنعلیبنهی دو زائرسرای طبق این دسدمه

ط پذیری مموسها، صاایران و نجف اشرف دارای آسیبها، اصفهانینسدبما کم و زائرسدراهای شدیرازیپذیری آسدیب

شددونه، به دلیل قهم  بالا و ها و زرگرها که زائرسددراهای وقفی محسددوب میهسددمنه. همچنین زائرسددراهای کرمانی

ی قرار دارنه؛ پذیری زیادعرض آسیبکیفی  نامناسب بنا و مصالح ساخممانی و همچنین فاصله زیاد تا فضای باز در م

بس  بودن اس  که عرض کم معبر و بنپذیری یبسها نیز دارای بیشددمرین میزان آو در نهای  زائرسدرای گلوایرانی

  توان از جمله دلایل این امر برشمرد.سال بنا و تراکم جمعیمی بالای آن را می 34آن، قهم  بالای 
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 سراهای شهر مشهد در برابر  بحران ها و آسیب های طبیعی و انسان ساختپذیری نهایی زائر. آسیب0شکل

 

 بحث. 4

پذیری زائرسدراهای منطقه ثامن شدهر مشدهه که مشممل بر دو نوع زائرسراها با در این پژوهش وضدعی  آسدیب

، پذیری شهری، شامل؛ نحو  اسمفاد  از زمینهای آسیبتولی  وقفی و زائرسدراها با تولی  دولمی، بر اسات شاخ 

بررسی شه.   ArcGISافزار وزنی، در محیط نرممعیار جزئی اس ، با اسمفاد  از روش  22دسمرسی و تراکم  که دارای 

بالا بودن وزن معیارهایی چون فاصددله از فضدداهای باز، مراکز درمانی و خهمات اضددطراری، قهم  و تعهاد طبقات 

ارهایی پذیری و در مقابل معیها، شیب و محصوری  معابر، تراکم جمعیمی و ساخممانی، باعث افزایش آسیبساخممان

های این شود. یافمهها میپذیری آنسدل، عرض معبر و مساح  قطعات، باعث کاهش میزان آسیبچون فاصدله از گ

پذیری، هابر میزان آسیبهای فاصدله از فضدداهای باز، قهم  و مصالح ساخممانمؤلفهسدزای پژوهش از منظر تاثیر به

پژوهش در راسمای سایر تحقیقات انجام  های ایننمایه. همچنین یافمهم شه  را تاییه میهای انجانمای  سدایر پژوهش

پذیری مرکز شهر دلال  دارد. اما، درمقابل، مطالعه پیشینه تحقیقات صورت گرفمه، نشان گرفمه، بر بالابودن میزان آسیب

های طبیعی برخوردار با بحران ههای گردشرری در برخی از کشورها از آمادگی لازم در برابر مواجهدههکه اقاممرا می

های های احممالی در اقاممرا رو نشدددان داد که میزان آسدددیبهای پژوهش پیشنده، اما مماسدددفانه تحلیل یافمههسدددم

 های طبیعی و غیرطبیعی زیاد اس . گردشرری)زائرسراها( شهر مشهه در برابر بحران

رسرا، مجممع ایجاد و ادار  هرگونه مهمانسرا، زائ 1312کشدوری مصدوب سال خهمات مهیری  قانون 23در ماد  

همچنین بر  .قانونی عنوان شه  اس های اجرایی غیرمسدکونی، رفاهی، ورزشدی، تفریحی و نظایر آن توسدط دسمرا 
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های درمانی، تفریحی برنامه چهارم توسعه، ممنوعی  ایجاد زائرسرا، مهمان سرا، مجممع قانون 100ماد  « ز»مبنای بنه 

های در برنامه چهارم توسددعه نیز تمامی دسددمرا  .این قانون مجاز نیسدد  124های ماد  و ورزشددی از سددوی دسددمرا 

در  .دولمی واگذار کننهش غیراجرایی موظف هسدمنه که حهاکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم این واحهها را به بخ

بایس  از سیسمم بودجه دولمی خارج قانون، زائرسددراهای دولمی می 00برنامه چهارم و پنجم توسدعه و مطابق اصدل 

مان مهیری  سازفعالی  کننه، اما مماسفانه این مسئله مورد غفل  قرار گرفمه اس  ) شده  و در قالب بخش خصوصی

(. تحقق این قوانین نیازمنه ورود جهی 1311، ریزی کشددورازمان مهیری  و برنامهسددو  1313، ریزی کشددورو برنامه

مسددئولان، مجل  شددورای اسددلامی برای ایجاد اهرم قانونی و کارآمه برای مهیری  این موضددوع اسدد  که نمیجه آن 

زمینه، توسط  جریان آزاد مبادلات مالی در بازار گردشدرری مشدهه و زمینه سدازی سدرمایه گذاری اقمصددادی در این

فعالین و ایه  پردازان صدنع  گردشدرری، ایجاد اشدمغال و ارتقاء سطح کیفی خهمات ارایه شه   به گردشرران شهر 

 منهی آنان در طی زمان خواهه بود. مشهه و افزایش سطح رضای 

   گیرینتیجه. 5

 کانیابی، احهاث و مهیری ی عهم نظارت فنی بر فراینه منمدای  تحقیق حداضدددر بیدان کننه جمع بندهی کلی و 

زائرسدراهای شدهر مشدهه توسط دسمرا  نظارتی مربوطه )ادار  کل میراث فرهنری، صنایع دسمی و گردشرری اسمان 

 خراسان رضوی( و عهم رعای  اسمانهاردهای فنی و تخصصی تاسیسات گردشرری اس . 

از معیارها مشخ  شه که کلیه به طور کلی، در سدنجش وضدعی  زائرسراهای نمونه پژوهش بر اسات هر یک 

پذیری کمی دارنه. انه و به این لحاظ آسیبهای شمال و جنوب شهر مشهه قرار گرفمهها در فاصله زیادی از گسلآن

ها تا فضاهای باز، مراکز درمانی و خهمات اضطراری بیشمر از مقهاری اس  که در هنرام سوانح و اما میزان فاصله آن

ی پذیرها را در معرض آسیبنسان ساخ ، امکان امهادرسانی مناسب وجود داشمه باشه،  لذا آنهای طبیعی و ابحران

بالایی قرار داد  اسد . همچنین به لحاظ کیفی  و قهم  و مصدالح سداخ  در شدرایط مطلوبی که اسددمحکام لازم و 

سال و دارای  34ها دارای قهم  بیش از که اکثر آنطوریرا داشمه باشنه، قرار نهارنه، به مناسبی جه  مقابله با آسیب

بسدد  و محلی و بطور کلی ضددعف شددبکه مصددالح آجر و آهن هسددمنه. قرارگیری در حاشددیه معابر کم عرض و بن

رفمه این های صورت گدسدمرسدی نیز شدرایط نامناسبی را برای تعهاد بیشمر زائرسراها فراهم کرد  اس . طبق بررسی

 پذیری کممری برخوردار هسمنه. معبر از شرایط بهمر و آسیب بنهی و شیبدانهبناها تنها از نظر مصالح نما، 

اسمفاد  شه که طبق  ArcGISپذیری هر یک از زائرسراهای نمونه از نرم افزار بنهی میزان آسدیببه منظور دسدمه

 و زائرسددراهایپذیری نسددبما کم و حل اخملاف دارای آسددیب الرضدداموسددیبنعلینمای  بهسدد  آمه  دو زائرسددرای 

ها و پذیری مموسط هسمنه. همچنین زائرسراهای کرمانیها، صاایران و نجف اشرف دارای آسیبها، اصفهانیشدیرازی

شدونه، به دلیل قهم  بالا و کیفی  نامناسدب بنا و مصددالح ساخممانی و زرگرها که زائرسدراهای وقفی محسدوب می

ها نیز پذیری زیادی قرار دارنه و در نهای  زائرسرای گلوایرانیهمچنین فاصدله زیاد تا فضدای باز در معرض آسدیب
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الای بس  بودن و محصوری  بتوان عرض کم، بنترین دلیل آن را میاس .  مهمپذیری یبسدارای بیشدمرین میزان آ

رمانی و د معبر، تراکم جمعیمی و سداخممانی بالا، کیفی  و مصدالح ساخممانی نامطلوب و فاصله زیاد تا فضاهای باز و

 خهمات اضطراری دانس .

ی های گردشرراین پژوهش از منظر بررسدی ایمنی و امنی  یکی از عناصدر اساسی خهمات گردشرری )اقاممرا 

یک ارزان قیم ) زائرسدرا( با تحقیقات مذکور همووشانی دارد، اما نکمه قابل توجه و ممفاوت این پژوهش که در هیچ

حران های گردشرری)زائرسراها( در برابر بپذیری اقاممرا نشده  اس ، تحلیل آسیب از تحقیقات پیشدین به آن اشدار 

)ماننه آتش سوزی، جنگ و...( اس  که با توجه  های شهری ناشی از مخاطرات طبیعی و یا بحران های انسان ساخ 

ی از مهممرین خیز بودن کشددور ایران از یک سددو و موقعی  ژئو اسددمراتژیکی شددهر مشددهه به عنوان یکبه حادثه

نی  و سددزایی در امکلانشددهرهای ایران، مهممرین مرکز مذهبی و ممراکم ترین نقطه ی جمعیمی شددرق کشددور، تاثیر به

ایمنی گردشرری  و زیارت و مهیری  خسارت ها و آسیب های احممالی آینه  را دارد. نمای  پژوهش حاضر با نمای  

سه محله از محلات فرسود  شهر شیراز براین مهم دس  یافمنه که  (، با بررسدی1312گر وهمکاران )پژوهش پیوسدمه

ها از فضای پذیری زیاد و بسیار زیاد هسمنه، همچنین ممغیر فاصله کاربریسدطح وسدیعی از این محلات دارای آسیب

پذیری این ها، بیشمرین تاثیر را در آسیبپذیر، سال احهاث بنا و نوع مصالح ساخممانباز، دسدمرسی به محهود  آسیب

پذیری شهری از دیهگا  مقررات ملی ساخممان ترین عوامل موثر بر آسیبمحلات از زلزله دارنه، همسو می باشه. مهم

در این پژوهش مه نظر قرار گرفمه و بر اسات سه شاخ  اصلی؛ نحو  اسمفاد  از زمین، وضعی  دسمرسی و تراکم ، 

 بررسی ها روی منطقه مورد بررسی انجام شه.

ر نهای  پیشدنهاد می شدود، مکانیابی و سداخ  پروژ  های مرتبط با توسعه زائرسراها در شهر مشهه، با نظارت د

 گردشرری اسمانمهیری  ممولی های سازمانهای فنی و تخصصی همچون شهرداری، سازمان نظام مهنهسی و سازمان 

ای مناسب و به نفع بهر  برداران از آن صدورت پذیرد تا سدرمایه های اخمصداص یافمه به توسعه ی این فضاها در ج

 مورد اسمفاد  قرار گیرد و از تبعات آسیبهای احممالی )انسانی و کالبهی( در آینه  جلوگیری شود.

 

 نامهکتاب

های شددهری در برابر زلزله )نمونه پذیری محله(. ارزیابی آسددیب1313زاد ، ع.، کاشددفی، د.، و حسددینی، ا. )ابراهیم .1

 .1-22(، 1)0ریزی فضایی )جغرافیا(، برنامه پیرانشهر(.موردی: شهر 

های حاکم بر (. شناسایی دیهگا 1313امینی ورکی، ت.، مهیری، م.، شدمسدایی زفرقنهی، ف.، و قنبری نسب، ع. ) .2

 های تاثیرگذار در آن با اسددمفاد   از روش کیو.اج مؤلفهرپذیری شددهرها در برابر مخاطرات محیطی و اسددمخآسددیب

 .0-11نامه هفمه پهافنهغیرعامل(، )ویژ 3بحران،  مهیری 

های گردشرری غیر رسمی در ایران های سامانههی اقاممرا (. رهیاف 1311فرد، م. )بیات، ن.، مقیمی، م.، و اسدهی .3

 .103-101(، 1)0گردشرری شهری، با رویکرد ایمنی و امنیمی. 



  شمارۀ سوم                                             مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                            12

 

پذیری باف  فرسددود  (. ارزیابی و سددنجش آسددیب1312)گر، ی.، محمهی دوسدد ، ت.، و حیهری، ع. ا. پیوسددمه .0

ریزی جغرافیا )برنامه(. AHPمراتبی )گیری از فراینه تحلیل سددلسددهشددهری کلانشددهر شددیراز در برابر زلزله با بهر 
 .33-02(، 1)1ای(، منطقه

. مشهه: سان رضویتهوین ضوابط و اسمانهاردهای احهاث و نظارت بر زائرسراهای اسمان خرا(. 1311توانرر، م. ) .0

 خراسان رضوی. پژوهشکه  گردشرری جهاد دانشراهی،

های غیررسددمی در مقصه (. مهیری  پیامههای امنیمی و انمظامی اقاممرا 1311جوکار، ق.، بیات، ن.، و ترکمان، م. ) .2

 . 230-224(، 2)13های مهیری  انمظامی، پژوهشگردشرری. 

ای باف  فرسود  شهری در برابر مخاطرات، با پذیری سداز بیجش آسد(. سدن1312نژاد، ح.، و ابهالی، ی. )حاتمی .1

مجله اطلاعات جغرافیایی، شدددهر اهواز(. رویکرد پدهافنده غیرعدامل )مطالعه موردی: باف  فرسدددود  مرکزی کلان

22(140 ،)112-101. 

 برابر در پذیریآسددیب میزان بنهیپهنه و شددهری هایباف  ناپایهاری (. تحلیل1311حبیبی، ک.، و جوانمرد، ک. ) .1

معماری و شهرسازی سدننهج.  شدهر هسدمه مرکزی از بخشدی: موردی نمونه ،GIS & AHP از اسدمفاد  با زلزله
 .213-340، 11شهر، آرمان

جغرافیا و توسعه  ر.ریزی هوشدمنه بر انمظام فضایی شهتاثیر برنامه(. 1311ر، ک.، و صدفری، ف. )زاد  دلیحسدین  .1

 .144_133، 1، شهری

 زیسدد محیط فضددایی تحوّلات (. تحلیل1310حیهری، ا.، رهنما، م. ر.، اجزاء شددکوهی، م.، و خوارزمی، ا. ع. )  .14

 .1-11(، 11) 2محیط،  پایهاری و جغرافیاطبیعی.  گام پژوهیآینه  الروی از اسمفاد  مشهه با کلانشهر در شهری

کالبهی منطقه _پذیری فیزیکی(. تحلیل میزان آسیب1314خاکوور، ب.، زمردیان، م. ج.، صادقی، ت.، و مقهمی، ا. )  .11

 .1_33، 12ای، جغرافیا و توسعه ناحیهشهر مشههاز دیهگا  زلزله خیزی.  1

 . تهران: نشرتوسعه ایران.مبحث بیس  و یکم، پهافنهغیرعامل. (1311) دفمرمقررات ملی ساخممان.  .12

های شهری آوری کالبهی اجمماع(. سنجش و ارزیابی میزان تاب1310رضدایی، م. ر.، رفیعیان، م.، و حسدینی، م. )  .13

 .223-241(، 0)01های جغرافیای انسانی، پژوهشهای شهر تهران(. در برابر زلزله )مطالعه موردی: محله

وسعه اقمصادی، اجمماعی و فرهنری جمهوری قانون برنامه چهارم ت (.1311ریزی کشور )سازمان مهیری  و برنامه .10
 : معاون  امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مهارک علمی، موز  و انمشارات.تهران ،اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقمصادی، اجمماعی و فرهنری جمهوری  (.1313ریزی کشور. )سازمان مهیری  و برنامه .10
 اون  امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مهارک علمی، موز  و انمشارات.: مع، تهراناسلامی ایران

جغرافیای انمظامی، (. امنی  و توسعه پایهار گردشرری )مطالعه موردی: شهر تهران(. 1313سدلیمی سدبحان، م.ر. ) .12
2(1 ،)121-11. 

 شهرداری انسانی سرمایه توسعه و ریزی برنامه . مشهه: معاون 1310 مارنامه شهرمشهه. آ(1312شهرداری مشهه. ) .11

 عملکرد.  ارزیابی و تحلیل آمار، مهیری  نظارت با مشهه



  11...                                        یگردشرر ساتیتأس یریپذ بیآس زانیم یابیو ارز لیتحل                            سال نهم           

 

(. کاربرد پهافنه غیر عامل در برنامه ریزی شدددهری و منطقه ای )مطالعه 1314کدامران، ح.، و حسدددینی امینی، ح. ) .11

 .210_231 ،31پزوهشی فضای جغرافیایی، _فصلنامه علمیموردی: شهریار(. 

 کارگیریبه با گردشرری های اقاممرا (. جانمایی1312ا.، فرجی سبکبار، ح.، زیاری، ک.، و پوراحمه، ا. ) مهر،معین .11

ریزی برنامهشهر تهران(.  14 منطقه: موردی ، )مطالعهORESTEشاخصه چنه بنهیرتبه و روش خاکسمری تئوری
 .241-231(، 0)21و آمایش فضا، 

. توسعه و عمران)جامع( کلانشهر مشهه مقهت )مطالعات پایه محیط طبیعی(طرح (. 1311فرنهاد )مهنهسین مشاور  .24

 نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران مشهه. مشهه: شهرداری مشهه.

های مهیری  بحران (. تبیین امنی  گردشددرران با تاکیه بر مؤلفه1313مؤیهفر، ت.، تقوایی، م.، و زنری آبادی، ع. ) .21

 .1-20(، 1)2جغرافیای انمظامی، دی فضاهای گردشرری شهر یزد(. گردشرری )مطالعه مور

 معاون : تهران. خارجى گردشددرران امنی  ارتقاى دسددمورالعمل(. 1310) ایران اسددلامى جمهورى انمظامى نیروى .22

 .انمظامى عملیات نیروى

کل روابط کار و جبران ادار  : قانون مهیری  خهمات کشوری، تهران(. 1312) وزارت تعاون، کار و رفا  اجمماعی  .23
 (https://rkj.mcls.gov.ir )بازیابی از : خهم 

پذیری شددهر از منظر پهافنهغیرعامل )مطالعه موردی: شددهر (. بررسددی آسددیب1310یزدانی، م. ح.، و سددیهین، ا. )  .20

 .11-30(، 144)20اطلاعات جغرافیایی، اردبیل(. 

 

25. Asprone, D., & Manfredi, G. (2014). Linking disaster resilience and urban sustainability: a 

global approach for future cities. Disasters, 39 (1), 96-111. 

26. Becken, S. (2005). Harmonising climate change adaptation and mitigation: The case of tourist 

resorts in Fiji. Global Environmental Change, 15, 381–393. 

27. Birkmann, J. (2007). Risk and vulnerability indicators at different scales: applicability, 

usefulness and policy -implications. Environmental Hazards, 7, 20-31. 

28. Erdelj, M., & Natalizio, E. (2016). UAV-assisted disaster management: applications and open 

issues. Geneva: International Workshop on Wireless Sensor, Actuator and Robot Networks - 

ICNC Workshop. 

29. Erdelj, M., Natalizio, E., R. Chowdhury, K. F., & Akyildiz, I. (2017). Help from the Sky: 

Leveraging UAVs for Disaster Management. Washington D.C.: Published by the IEEE CS. 

30. Fisher.A. (1999). Civil defense in Canada, 1939-1965, garnering public support war and 

nuclear weapons through myth of protection. Thunder Bay: Master’s thesis of arts in history, 

Department of history Lakehead University.. 

31. Goehhering, A. (2009). Analytical methods to enhance passive urban design. Quebec: 26th 

conference in passive and low energy architecture, Canada.  

32. Guttentag, D. (2015). Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism 

accommodation sector. current issue in tourism, 18(12), 1192-1217. 

33. Hassanli, N., Gross, M. J., & Brown, G. (2016). The emergence of home-based 

accommodations in Iran: A study of self-organization. Tourism Management, 54, 284-295. 

34. Kılıçlar, A., Uşaklı, A., Tayfun, A. (2017). Terrorism prevention in tourism destinations: 

Security forces vs. civil authority perspectives. Journal of Destination Marketing & 

Management, 8, 1-15.  

https://rkj.mcls.gov.ir/
https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALiCzsaR30CzpDwkcbIWu_0WqGnmUU4ATQ:1666341123796&q=Northwest&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3KMowy1biBLGMC1OqDLUUspOt9HPykxNLMvPz9AtyEpNTrfJSM9MzkvKLMvLzU4oXsXL65ReVZJSnFpfsYGXcxc7EwQgA47tzPk0AAAA&ved=2ahUKEwjSkYi29PD6AhWx_7sIHcHyAsYQmxMoA3oECEQQBQ


  شمارۀ سوم                                             مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                            11

 

35. Leon, J., & March, A. (2014). Urban morphology as a tool for supporting tsunami rapid 

resilience: A case study of Talcahuano, Chile. Habitat international, 43, 250-262. 

36.  Leritina, G., & Hauskenc, K. (2011). Preventive strike vs false targets and protection in the 

fence strategy. Reliability engineering and system safety, 96(8), 912-924.  

37. Papathanassis, A. (2018). Security Perceptions of tourists in the Aftermath of Terrorist 

Attacks. Yellow Tourism, 83-98. 

38. Popescu, L. (2011). Safety and Security in Tourism. Case Study: Romania, Forum geographic, 

10(2), 322-328. 

39. Tarlow, P. E. (2006). A Social Theory of Terrorism and Tourism. In: Mansfeld, Yoel, & 

Abraham Pizam. Tourism, Security and Safety: From Theory to Practice. Oxford: First edition. 

Butterworth-Heinemann.  

40. UNWTO. (2011). Tourism toward 2030/ global overview. Retrieved on www. UNWTO. org. 

41. Yang, X., Dongb, L., & Changshun, L. (2019). Microclimate tourism and microclimate 

tourism security and safety in China. Tourism Management, 74, 110–133. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-94664-1

