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 و با رويکرد پدافند غيرعامل  يشهر يفضاها بحران در ريزيمديريت و برنامه

 اصفهانراهپيمايي شهر  يمسيرها :يمورد يمطالعه؛  SWOT مدل
 

 2خمسلويي علي جوزي* و 1مسعود تقوايي

 دانشجوي دکتري جغرافيا و 2، ريزي شهري، دانشگاه اصفهاناستاد جغرافيا و برنامه1

 ريزي شهري دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پيام نوربرنامه
 1/11/22 ؛ تاريخ پذيرش: 11/2/22 تاريخ دريافت:

 چکیده
شالهرهاي دنيالا باله    هرها و کالنن هاي مختلف، شاوري و دانش بشر در عرصهاگر چه امروزه با پيشرفت فن

ها در پذيري آناند ولي همزمان با اين پيشرفت احتمال آسيبهاي چشمگيري دست پيدا کردهپيشرفت
هاي تروريسالتي  هاي شهري و فعاليتگذاري، شورشهاي اخير مانند بمبهاي انساني در دههبرابر بحران

هالاي اخيالر بالا اسالتفاده از     ريالزان شالهري در سالال   رو مالديران و برناماله  افزايش پيدا کرده اسالت  از ايالن  
اند تا ساخت کالبدي، ريزي و طراحي شهري از قبيل پدافند غيرعامل سعي کردهرويکردهاي نوين برنامه

هاي مختلف را بر اساس راهبردهاي نوين ايالن رويکردهالا،   ريزي فضاهاي شهري و چيدمان کاربريبرنامه
 22نه راهپيمايي در شهر اصفهان در روزهالاي خاصالي از سالال     گاساختاربندي نمايند  مسيرهاي هشت

رسالد کاله ايالن مساليرها در     باشد و به نظر مالي بهمن، روز قدس( شاهد گردهمايي انبوهي از جمعيت مي
هالا در  پذيري کالاربري پذيري قرار داشته و نياز به ارزيابي مجدد دارند  بررسي ميزان آسيبمعرض آسيب

دهد کاله مساليرهاي شالماره پالن ،     نشان مي GISش فضايي آنها در محيط گانه و پراکنمسيرهاي هشت
پذير هستند  هدف پژوهشالگران  شش و هشت در وضعيت بحراني و مابقي مسيرها نيز تا حدودي آسيب

پذيري کمتر و ارائه راهبردهاي مديريتي بالراي  در اين مقاله معرفي مسيرهاي جديد راهپيمايي با آسيب
باشد  الزم به ذکر اسالت کاله معرفالي مساليرهاي جديالد      مي SWOTري از مدل گيکاهش بحران با بهره

باشالد   زايي مدنظر ميراهپيمايي نيز چندان دور از بحران نيست و در اين پژوهش حداقل بحران و آسيب
هالا،  ريزي، اجرا و مديريت راهپيمايينصب دوربين مداربسته در مسيرها، همکاري بين سازماني در برنامه

تالرين  هالاي مالديريت بحالران از مهال     بندي ساعتي و تقويت سازمانهاي تنگ، زماني خيابانسازعريض
  راهبردهاي پيشنهادي براي کاهش بحران در مسيرها است

ريزي راهبردي، فضاهاي شالهري، مساليرهاي راهپيمالايي، پدافنالد غيرعامالل،      برنامه :هاي کلیديواژه

 1SWOTمدل

                                                             
 jovzijavid@gmail.comنويسنده مسئول: *
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 مقدمه

 طرح مسأله
 رواز ايالن  دهالد  مي از فرآيند مديريت بحران و پدافند غيرعامل را تشکيل ميشناسي بخش مهبحران

آن باله کنتالرل بحالران و اجالراي راهبردهالاي پدافنالد        جانباله  بحران و ابعاد همه تردقيقشناخت هر چه 

  به هنگام وقوع بحران يالا اغتشالاش معمالوال     (Branscomb, 2006:6  نمايدغيرعامل کمک شاياني مي

توانالد امنيالت   هاي اساسي مالي که اين ارزش شودميساسي يک منطقه، شهر يا کشور تهديد هاي اارزش

عمومي، رفاه شهري، جان و مال شهروندان، اموال سازماني، مشروعيت حکومت و ثبالا  اداري را شالامل   

 ؛اسالت شود  لذا يکي از مباحث بسيار مه  در مورد ايمني و امنيت شهري طراحي فضاي قابل دفاع شهر 

ني مناطق عمومي و خصوصي شهري بايد طوري طراحي شوند که ميزان جالرم و جنايالت در شالهرها    يع

شالهري(، ايجالاد امينالت در     يهالا آشالو   ويالژه  باله  هنگام وقوع بحران ( Brent, 2003:12  کاهش يابد

  بنالابراين امنيالت از جملاله عوامالل بنيالادين و      (85:1:55  کارگر، زده بسيار مه  استبحران هايمحيط

بالزر    شالهرهاي  کالنن امنيالت در   توسعه شود  امروزهاسي است که فقدان آن باعث ايجاد بحران مياس

 ( Coaffee, 2009:44  رودبه شمار مي هادولتوظايف  ترينمه يکي از 

انسالاني صالور  نگرفتاله     هالاي بحالران مديريت ي و پژوهشي درباره تا کنون در شهر اصفهان مطالعه

 پدافند غير عامل( ارزيابي کرده  ير مسأله مديريت بحران را از ديدگاهي جديداست  بنابراين پژوهش اخ

پالذيري  و در چارچو  آن احتمال وقالوع اغتشاشالا  شالهري در مساليرهاي راهپيمالايي و ميالزان آساليب       

رسالد کاله مساليرهاي راهپيمالايي شالهر اصالفهان در معالرض        را بررسي نموده است  به نظر مي هاکاربري

ته و نياز باله ارزيالابي مجالدد دارنالد  اهميالت ايالن پالژوهش در ايالن اسالت کاله بالا            پذيري قرار داشآسيب

 يهالا پيشالنهاد درصدد ارائاله   SWOTگيري از مدل تحقيقاتي و بهره هايفعاليتميداني و  هايبرداشت

  در ضمن ذکر اين نکتاله  باشدميبسيار منطقي در جهت کاهش بحران در مسيرهاي راهپيمايي اصفهان 

توانالد چنالدان دور از بحالران و    که پيشنهاد مسيرهاي جديد براي راهپيمايي ه  نمالي حائز اهميت است 

زايالي در مساليرهاي راهپيمالايي مالد نظالر      در اين پژوهش حداقل بحران و آسيب اماديدگي باشد؛ آسيب

 دهي مسيرهاي راهپيمايي و تظاهرا  بهره برد توان براي ساماناين پژوهش مي هاييافتهاست  از 
 

 پژوهشپیشینه 

که قبن  نيز گفته شد تا کنون در شالهر اصالفهان مطالعاله و پژوهشالي در مالورد مالديريت        طور همان

شهري و مواردي از اين قبيل( صور  نگرفته است  در ذيل باله   هايشورشو  هاآشو انساني  هايبحران

 د:گردتحقيقاتي داخلي و خارجي مرتبط با اين موضوع اشاره مي هايفعاليتچند مورد از 
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اصالول  »در فعاليالت پژوهشالي خالود بالا عنالوان       :200در سالسازمان مديريت بحران فدرال آمريکا 

باله بررسالي   « هاي تجالاري در جهالت کالاهش خسالارا  ناشالي از حمالن  تروريسالتي       طراحي ساختمان

هالا نشالان   ت  نتالاي  تحقيالق آن  پرداخ گذاريبمباز قبيل  هاييبحرانسازي مراکز تجاري در برابر مقاوم

ها در جهت کالاهش خسالارا  بساليار    سازي بتوني و رعايت اصول پدافند غيرعامل در سازهد مقاومدهمي

 .موثر است

هاي دوربالين مالدار   نتاي  بکارگيري سيست »در فعاليت پژوهشي خود با عنوان  2001در سال مينار 

نوع اجالرا  به « بسته در جهت پيشگيري از وقوع جراي  شهري در بخش مرکزي شهرهاي آفريقاي جنوبي

پرتراک  شهرهاي آفريقاي جنوبي اشالاره   هايمکاندر  مداربستهدوربين  يو پيامدهاي استفاده از سامانه

دهالد اسالتفاده از ايالن سالامانه در پيشالگيري از جالراي  شالهري و        کرده است  نتاي  تحقيق وي نشان مي

 .کنترل مناطق پرتراک  شهري بسيار موثر است

پدافنالد   ينقش تعيالين کننالده  »پژوهشي خود با عنوان  يدر مقاله 1:55در سال  دالوري و جنلي

به نقش دفاع غير عامل در ايران و نقش مهال   « کارگيري آنه هاي بغير عامل در مديريت بحران و روش

اند  نتاي  حياتي پرداخته هايشريانآن جهت بررسي و استفاده در  هايروشآن در زمان وقوع بحران و 

انسالاني بساليار مالوثر     هايبحراندهد که راهبردهاي پدافند غيرعامل در مديريت نشان ميها تحقيق آن

  است

نقش محوري جمعيت هنل احمالر در  »در کتا  خود با عنوان 1:52در سال  اسفندياري و همکاران

انالد   به بررسي نقش اين سازمان در مديريت بحران و پدافند غيرعامالل پرداختاله  « پدافند غيرعامل کشور

متالولي بحالران در پدافنالد غيرعامالل و مالديريت بنيالا و        هالاي سالازمان نتاي  تحقيق بيانگر اين است که 

 .انساني و طبيعي نقش موثري دارند هايبحران

 

 و فرضیات سؤاالت

 پذير است؟آسيب ياحتمال هايبحراناصفهان در برابر  شهرکننراهپيمايي  يآيا مسيرها -

راهپيمالايي   يدر مساليرها  هالا بحالران از وقالوع   يناشال  ياهش اثرا  منفاز وقوع بحران و ک يپيشگير -

 نيازمند چه راهکارها و راهبردهايي است؟

از وقالوع بحالران    يناشال  يهالا راهپيمايي شهر اصفهان در برابالر آساليب   يرسد که مسيرهايبه نظر م -

 است    يپذير بوده و نيازمند بازنگرآسيب

 

 اهداف پژوهش
 عبارتند از: استمورد توجه اهدافي که در اين پژوهش 
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 ،ياحتمال هايبحراناصفهان در برابر  شهرکننراهپيمايي  يپذيري مسيرهاتعيين ميزان آسيب -

 ،SWOTراهپيمايي با مدل  يمربوط به مسيرها هايفرصتنقاط قو  و ضعف و تهديدها و  يبررس -

 راهپيمايي  يحران در مسيرهاو کاهش ب يپيشگير يبرا يپيشنهاد يارائه راهکارها و راهبردها -

 

 ينظر یها و مباندیدگاه
که باعث افالزايش بازدارنالدگي،    ايمسلحانه غير هايفعاليتاست از مجموعه  پدافند غيرعامل عبار 

پايالداري و تسالهيل مالديريت بحالران در مقابالل       يضروري، ارتقا هايفعاليتپذيري، تداوم کاهش آسيب

اسالت کاله بالا     هاييروش کارگيريبه(  پدافند غيرعامل 20:1:51 مي، هاش شودمي هابحرانتهديدا  و 

 گوناله هالي  گيري از آن بتوان آثار حمله را به حداقل رساند  در اين نوع از پدافند برخنف نوع اول از بهره

(  از ديالدگاه برخالي از پژوهشالگران تفالاو  ميالان      8:1:51:  زياري، شودنظامي استفاده نمي افزارجنگ

توسط انسان است که بالا اجالراي    شدهتدوين هاياستراتژيمل و غيرعامل مبتني بر راهکارها و پدافند عا

 شالود از ابالزار نظالامي اسالتفاده نمالي     گالاه هالي  هالا  رسد  در اين برنامهآن آثار منفي بحران به حداقل مي

 (   12:1:18 جدي، اصغريان
نماينالد تالا بالا    ري همديگر سالعي مالي  با همکا هاسازماندر مديريت بحران و پدافند غيرعامل تمامي 

سالالازي اطنعالالا  و تصالالميما ، هالالاي ارتبالالاطي، هماهنالالگسالالازي سيسالالت ، يکپارچالالههالالااولويالالتتعيالالين 

ريزي و مديريت را براي مقابله با بحران و کاهش اثالرا  منفالي آن   مراتب منظ  و دقيقي از برنامهسلسله

بيناناله در  هاي واقعشهري بايد با داشتن ديدگاهمديران رو از اين(  0:1:58: ،نيا موحدي  تدارک ببينند

  (Zhou, 2011:9  هاي مديريتي نقش بسيار مهمي را در مالديريت جالامع بحالران ايفالا نماينالد     سيست 

توانالد راهکالار و روش بساليار مناسالبي بالراي      هاي مديريتي صحيح مالي بندي ميزان بحران و برنامهسطح

 ( 6:1:56 خدايي و همکاران، باشد مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل موفق

ي فرهنگ پدافند غيرعامل و مشارکت تمامي آحاد جامعه در گسترش اصول و مباني بنيالادين  اشاعه

 احتمالالي بيماله نمايالد    هالاي بحالران تواند جامعه را در برابر راهکارهايي است که مي ترينمه آن يکي از 

 Brandon, 2011:3 ) ي هد که فرهنالگ پدافنالد غيرعامالل در جامعاله    دمطالعا  پژوهشگران نشان مي

چون تهران، مشهد و اصفهان هنوز در سطح بسيار پاييني است و نيالاز باله    شهرهاييکننايران حتي در 

کشور سوئيس با در نظر گرفتن اين مالوارد در سالطح اول    کهدرحاليتري دارد  ريزي بيشتنش و برنامه

ريزي و طراحالي دقيالق در سالطح شالهرها، تعيالين نقالاط         برنامه(1:51:: جنلي و تاجور، دنيا قرار دارد

دخيل در مالديريت بحالران و    هايسازمانآميز در شهرها و تقويت بندي مناطق مخاطرهپذير، پهنهآسيب

 ( Recchia, 2005:34  تواند در پايداري شهرها در برابر ناامني بسيار مؤثر باشدامنيت مي
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 روش تحقیق

مختلالف   هالاي کالاربري اسالت    يميالدان  -پژوهشالي و تحليلالي   -حقيالق اسالنادي  نوع مطالعه در اين ت

مسيرهاي راهپيمايي شهر اصفهان در طي مطالعا  ميداني متعدد برداشالت شالده و سالپس وارد محاليط     

GIS صالور  باله  در برابالر بحالران    هالا کالاربري اند  در اين مطالعالا  ميالداني ميالزان مقاومالت ايالن      شده 

  دو( و بساليار بالد    ساله(، بالد   پذير چهار(، تا حدودي آسيب پن (، خو   بسيار خو  يامتيازبندي شده

بعالد از محاسالبه    ( 1 جالدول   ها در هر مسير محاسبه شده اسالت آن  يک( بررسي شده و جمع امتيازا 

بندي و دخالالت دادن عامالل جمعيالت باله عنالوان يالک       ها در فرمول سطحگذاري آناين امتيازا  و جاي

گيري آمده و سپس با بهره دست بهپذيري مسيرها انساني ميزان آسيب هايبحرانرسان در عامل آسيب

  پذيري اين مسيرها پيشنهاد شده است راهبردهاي مديريتي براي کاهش آسيب SWOTاز مدل 
 

 گانه راهپیمایی در اصفهانهشت در مسیرهاي هاکاربري پذیريبرآورد آسیبمعیارهاي  -1 جدول

 هاشاخص

يار
بس
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(2  بد
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ار 
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 * * * * * اطراف و برخورداري از ايمني و امنيت کافي هايکاربريسازگار بودن با 

  * * * * فضاي خدما  رساني مناسباز  يداشتن فاصله مناسب با خيابان و برخوردار
   * * * هابحرانايمن در برابر انواع  يهامقاوم و مستحک  و داشتن سازه يبندحفاظ
    * * بحران يمتول هايسازمانآن به  يو نزديک يمناسب کاربر يابيمکان

     *  کنترل تمامي فضاي کاربري از طريق نمايشگرمدار بسته و  هايدوربينمجهز بودن به 

 مأخذ: نگارندگان
 

 مورد مطالعه محدوده
که در مناطق  استراهپيمايي در اصفهان  گانهمحدوده مورد مطالعه در اين تحقيق مسيرهاي هشت

و  2 شالوند  در جالدول  خالت  مالي  « ره» مختلفي قرار دارد و همگي از مسجد شروع شده و به ميدان امام

سالالهولت در  بالالرايدر اصالالفهان نمالالايش داده شالالده اسالالت   مالالاييراهپيگانالاله مسالاليرهاي هشالالت 1شالالکل 

 به قطعا  فرعي تقسي  شده است راهبردهاي پيشنهادي هر مسير  يميداني و ارائه هايبرداشت
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 اصفهان. شهرکالنگانه راهپیمایی در : مسیرهاي هشت 2جدول
شماره 
 مسير

 و نقاط عبوري هاخيابان

 يک
 -چهارراه شکرشالکن  -خيابان احمدآباد -ميدان احمدآباد -چهارراه عسگريه -خيابان سروش -ميدان قدس -مسجد مصلي
 ميدان امام ره(  -خيابان حافظ

 ميدان امام ره(  -خيابان سپه -ميدان امام حسين ع( -خيابان چهارباغ پايين -ميدان شهدا -خادمي اهللآيتمسجد  دو

  مسير مشترک(  ميدان امام ره( -خيابان حافظ -چهارراه شکرشکن -خيابان احمدآباد -ميدان احمدآباد -مسجد اهلل سه

 چهار
ميالدان   -خيابالان حالافظ     -چهارراه شکرشالکن  -چهارراه نقاشي -شريف واقفيخيابان  -چهارراه نورباران -مسجد نورباران

 امام ره( 

 پن 
خيابان  -ميدان امام حسين ع(  -چهارباغ عباسي -ميدان انقن  -چهارراه نظر -چهارباغ باال -ميدان آزادي -مسجد الرضا

 ميدان امام ره(  -سپه

 ميدان امام ره( مسير مشترک(  -خيابان سپه -ميدان امام حسين ع(  -چهارباغ عباسي -ميدان انقن  -مسجد الهادي شش

 هفت
 -خيابان سپه -ميدان امام حسين ع(  -خيابان طالقاني -خيابان صارميه -ميدان جهاد -خيابان آتشگاه -مسجد بهارانچي

 ميدان امام ره( 

 هشت
 -خيابان مطهالري  -خيابان توحيد -ظر شرقيخيابان ن -خيابان حکي  نظامي -خيابان خاقاني -مسجد موسي بن جعفر ع(

 ميدان امام ره(  -خيابان سپه -ميدان امام حسين ع(  -چهارباغ عباسي -ميدان انقن 

 1:55زمان تبليغا  اسنمي اصفهان،مأخذ: سا

  

 
 گانه راهپیمایی در شهر اصفهاننقشه مسیرهاي هشت .1شکل

ترسي : نگارندگان - اصفهان يمأخذ: شهردار  

 بحث 

و  هالا شالورش پژوهشالگران  در   مطالعاله : پذذیري مسذیرهاي راهپیمذایی   تحلیل و ارزیابی آسیب

انساني از قبيل آمريکا، فرانسه، ايرلنالد،   هايبحرانشهري در دوازده کشور مه  و شاخص در  هايآشو 

هرها که به هنگام وقوع شورش در شال  هاييکاربري ترينمه انگلستان و کره جنوبي نشان داده است که 
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دولتي و خصوصالي، خالدما  شالهري،     هايسازمانو مؤسسا  مالي،  هابانکبينند عبارتند از: آسيب مي

متالولي   هالاي سالازمان (، داروخاناله،  هالا صالرافي ها و مراکز تجاري به ويژه مراکز تجاري بزر ، طنفروشي

ماکن مذهبي و فرهنگي، و مراکز درماني، مراکز نظامي و انتظامي(، مراکز صنعتي، ا هابيمارستان  بحران

گانه بالر اسالاس ايالن    مسيرهاي هشت هايکاربري رواز اين(  Flamm, 1960:67  مراکز آموزشي و بازار

 نشان داده شده است    :و جدول  و در شکل شدهبرداشتبندي طبقه
پذيري باال مشخص شده است  بالراي ماالال ميالزان    در اين پژوهش در هر مسير سه کاربري با آسيب

 جمالع   ::است و اين ميزان از تقسي  عالدد   :/6پذيري مراکز متولي بحران در مسير شماره يک بآسي
پذيري آمده است  ميزان آسيب دست به تعداد اين مراکز(  2امتيازا  مراکز متولي بحران اين مسير( به 

-1اال قطعه آمده است  براي م دست بهقطعا  فرعي از تقسي  جمع امتياز قطعا  به کل امتياز مسير 
 :12 امتيالاز کالل مسالير( بالر      28:است؛ از تقسي  عدد  6/2مسير اول که ميانگين آسيب پذيري آن  1

پالذيري مسالير از جمالع ميالانگين     آمده است و در نهايت امتياز کالل آساليب   دست به( 1-1 امتياز قطعه 
 :/2ري مسالير اول  پالذي پذيري قطعا  بر تعداد آنها حاصل شده است  براي ماال امتياز کل آسيبآسيب

( :-1و  2-1، 1-1پذيري قطعالا   ميانگين آسيب 2/1و  01/2، 6/2است که اين ميزان از جمع سه عدد 
 آمده است  دستبهها  سه قطعه( و تقسي  آن بر تعداد آن

و  هابانکدر اين مسير به ترتيب شامل مراکز متولي بحران،  هاکاربريين ترپذيرمسير شماره يک: آسيب -
پذيري قطعا    ميزان آسيباست :/:و  :/8، :/6پذيري انگين آسيبالرا  مالي و خدما  شهري با ميادا
 است  :/2پذيري مسير باشد و ميزان کل آسيبمي 2/1و   01/2، 6/2به ترتيب  :-1و  1-2، 1-1
، :/1 اول مراکز خدما  شهري و مراکز آموزشالي باله ميالزان    يمسير شماره دو: در اين مسير در درجه -

؛ در  :/:مالالي باله مقالدار     مؤسسا و  هابانکسوم  يدرجهو در  :/8ها به ميزان در امتياز دوم داروخانه
به ترتيب  :-2و  2-2، 1-2پذيري قطعا  فرعي پذيري قرار دارند  ميزان آسيبترين آسيبمعرض بيش

 است  :پذيري مسير دوم است  در کل ميزان آسيب :/8و  6/2، 2/2
پذيري را دارنالد و مقالدار آن   متولي بحران در اين مسير بيشترين آسيب هايسازمانشماره سه: مسير  -
پالذيري  و مؤسسا  مالي با ميزان آسيب هابانکو  :/8پذيري است  مراکز آموزشي با ميانگين آسيب :/1
باله   2-:و  1-: پالذيري قطعالا   پذيري قرار دارند  ميزان آسيببه ترتيب در رتبه دوم و سوم آسيب :/8

 است  5/2پذيري مسير سوم است  ميزان کل آسيب 8/8و  2/1ترتيب 
پذيري در اين مسير به ترتيالب باله مراکالز متالولي بحالران، مراکالز       ترين آسيبمسير شماره چهار: بيش -

 :/2و  :/:، :/8پالذيري آنهالا   خدما  شهري و سپس مراکز آموزشي اختصاص دارد که ميالانگين آساليب  
باشالد  ميالزان   مالي  6/1و  2/2، 5/1ترتيالب  باله  :-8و  2-8، 1-8پالذيري قطعالا    يباست  ميالانگين آسال  

 است  1/8پذيري کل در مسير چهارم آسيب
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و  هالا بانکدر اين مسير؛  هاکاربريپذيري مسير شماره پن : با توجه به پراکنش فضايي و ميزان آسيب -
باله ترتيالب    :/:و بازارها با ميالانگين   :/8 ، مراکز متولي بحران با ميانگين:/8مؤسسا  مالي با ميانگين 

 8-8، :-8، 2-8، 1-8پذيري قطعا  پذيري قرار دارند  ميزان آسيبهاي اول، دوم و سوم آسيبدر رتبه
  است 2/1پذيري کل در اين مسير باشد  آسيبمي 18و  :/1، 1/2، :6/1، 8/8به ترتيب  8-8و 
نفروشي ملت، فردوسي، چهاربالاغ و بالازار هنالر ايالن     ط يمسير شماره شش: وجود چهار مجتمع عمده -

پالذيري در ايالن مسالير    تالرين آساليب  پذير کرده است  ميانگين بيشبه شد  آسيب هابحرانمسير را در 
و مراکالز مالالي، بازارهالا و مراکالز تجالاري اختصالاص دارد         هالا بانکاست که به  :/2و  :/:، :/6ترتيب به

باشالد  ميالزان کالل    مالي  1/11و  2/:، 08/2ترتيالب  باله  :-6و  2-6، 1-6پالذيري قطعالا    ميانگين آسيب
 است  18/8پذيري در اين مسير آسيب

تالرين    باليش اسالت نشالاني مجهالز   مسير شماره هفت: اين مسير تنها مسيري است که به ايستگاه آتش -
ارد اختصالاص د  پذيري در اين مسير به ترتيب به مراکز آموزشي، مراکز متولي بحالران و داروخاناله  آسيب

-1، :-1، 2-1، 1-1پذيري قطعالا   است  ميانگين آسيب :/8و  :/8، :/1پذيري آنها که ميانگين آسيب
 است  2/8پذيري مسير باشد  ميانگين کل آسيبمي 6/6و  :/05، 5/10، 02/8، 2/8ترتيب به 8-1و  8
دارا  مالالي، مراکالز   و ا هالا بانکپذيري در اين مسير به ترتيب به ترين آسيبمسير شماره هشت: بيش -

پالذيري قطعالا  فرعالي    اختصاص دارد  ميزان آسيب :/:و  :/8، :/6تجاري و مراکز آموزشي با ميانگين 
و  :/2، 5/2، 28/:، 2/28، :1/2، 6/18، 1/11به ترتيالب   5-5و  5-1، 5-6، 5-8، 5-8، :-5، 5-2، 5-1
 است  2/18پذيري مسير باشد  ميزان کل آسيبمي 18/:
 

 
 در مسیرهاي  راهپیمایی در اصفهان. هاکاربريشه پراکندگی فضایی نق .2شکل

ترسي : نگارندگان - مأخذ: شهرداري اصفهان  
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 در مسیرهاي راهپیمایی در شهر اصفهان. هاکاربريپذیري میزان آسیب .9جدول 
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1 

  6/2 : 11 2 0 : 10 18 0 26 81 ميدان احمدآباد -ميدان قدس 1-1
 01/2 0 :2 18 0 25 2 15 2 22 26 چهارراه شکرشکن -ميدان احمدآباد 1-2 :/2

 2/1 0 2 : 0 2 0 1 11 8 5 ميدان امام ره( -چهارراه شکرشکن :-1

 

2 

  2/2 2 11 : 0 8 : 5 12 : 0: چهارراه تختي -ميدان شهدا 2-1

 6/2 0 8 0 0 : 8 10 1: 5 1: ميدان امام حسين ع( -چهارراه تختي 2-2 :

 :/8 8 0 2 0 0 0 :2 2 : :: امام ره( ميدان -ميدان امام حسين ع( :-2

: 
 2/1 : :2 18 0 25 2 15 2 22 26 چهارراه شکرشکن -ميدان احمدآباد 1-:

5/2 
 8/8 0 2 : 0 2 0 1 11 8 5 ميدان امام ره( -چهارراه شکرشکن 2-:

 

8 

 5/1 0 81 12 0 12 12 12 12 :2 1: چهارراه نقاشي -چهارراه نورباران 8-1

 2/2 0 0 11 0 : : 8 1: 8: 25 چهارراه شکرشکن -ارراه نقاشيچه 8-2 1/8

 6/1 0 2 : 0 2 0 1 11 8 5 ميدان امام ره( -چهارراه شکرشکن :-8

 
 

8 

 8/8 1 0 : : 11 :1 88 11 88 88 چهارراه نظر -ميدان آزادي 8-1

2/1 

 :6/1 0 0 0 : 8 : 26 16 : 20 ميدان انقن  -چهارراه نظر 8-2

 1/2 18 0 : 0 : 0 218 :2 5 88 خيابان آمادگاه -يدان انقن م :-8

 :/1 0 2 0 0 0 0 250 5 : :: ميدان امام حسين ع( -خيابان آمادگاه 8-8

 18 8 0 2 0 0 0 20 2 : :: ميدان امام ره( -ميدان امام حسين ع( 8-8

 

6 

 08/2 18 0 : 0 : 0 218 :2 5 88 خيابان آمادگاه -ميدان انقن  6-1

 2/: 0 2 0 0 0 0 250 5 : :: ميدان امام حسين ع( -خيابان آمادگاه 6-2 18/8

 1/11 8 0 2 0 0 0 20 2 : :: ميدان امام ره( -ميدان امام حسين ع( :-6

1 

 2/8 0 0 5 0 5 8 2: 1 10 11 ميدان جهاد -مسجد بهارانچي 1-1

2/8 

 02/8 0 18 8 0 0 : 2: 20 11 20 کاشاني اهللآيتفلکه  -ميدان جهاد 1-2

 5/10 0 0 8 0 : 6 20 0 0 5 فلکه چهارسوق -کاشاني اهللآيتفلکه  :-1

 :/05 0 0 12 0 : : 52 5 12 22 ميدان امام حسين ع( -فلکه چهارسوق 1-8

 6/6 8 0 2 0 0 0 20 2 : :: ميدان امام ره( -ميدان امام حسين ع( 1-8

5 

 1/11 0 15 12 0 0 8 11 : 1 18 چهارراه کليسا -مسجد موسي بن جعفر 5-1

2/18 
 6/18 0 6 0 0 : 0 :1 8 8 2 چهارراه حکي  نظامي -چهارراه کليسا 5-2

 :1/2 1 1 8 0 : 0 8 1 : :1 چهارراه توحيد –چهارراه حکي  نظامي  :-5

 2/28 0 8 12 0 0 0 8 1 : 8 پل ابوذر -چهارراه توحيد  5-8
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ميدان انقن  خيابان  - پل ابوذر 5-8

 مطهري(
8 2 8 1: 0 1 0 0 1: 0 :/28 

 5/2 18 0 : 0 : 0 218 :2 5 88 خيابان آمادگاه -ميدان انقن  5-6

 :/2 0 2 0 0 0 0 250 5 : :: ميدان امام حسين ع( -خيابان آمادگاه 5-1

 18/: 8 0 2 0 0 0 20 2 : :: ميدان امام ره( -ميدان امام حسين ع( 5-5

 نگارندگان يمأخذ: مطالعا  ميدان

 

با در نظر گرفتن اين مسأله که طوالني : هابندي آنپذیري مسیرها و طبقهتعیین میزان آسیب

لذا  ،موجود در آن شود هايکاربريپذيرتر شدن مسير و تواند باعث آسيببودن مسير راهپيمايي مي

پذيري اندکي مسير در واقع آسيب ترينکوتاهده و پذيرترين مسير بوترين مسير همانا آسيبطوالني

هر ، در اين پژوهش هاکاربريدهي خواهد داشت  از سوي ديگر با توجه به نوع امتيازبندي و وزن

تري برخوردار است و اين مسأله پذيري بيشدر واقع از آسيب بياورد دست بهمسيري که امتياز کمتري 

ي سازي اين دو مسأله و مقايسههمگون براي رواز اينآيد  مي با محاسبه قبلي به صور  متضاد در

بندي در اين محاسبه و پذيري و لحاظ نمودن هر دو شاخص طول و امتيازمنطقي مسيرها از نظر آسيب

 به صور  جداگانه محاسبه ابتدا ميزان انحراف معيار مسيرها بر اساس شاخص طول و امتياز مقايسه،

مقايسه شده و بعد از انجام اين عمليا ، کار  1بنديگذاري در فرمول سطحاي( و با ج8و  8 جدول 

 بندي انجام گرفته است طبقه
 

 پذیري مسیرهاي راهپیمایی.میانگین و انحراف معیار طول و میزان آسیب .4 جدول
 شماره مسير  کيلومتر( طول امتياز کل

 يک 8 :/2

 دو 2/2 :

 سه 2/2 5/2

 چهار 2/2 1/8

 پن  8/8 2/1

 شش 2/1 18/8

 هفت 8 2/8

 هشت 8/: 2/18

 (ميانگين  :/2 2/8
 (SDانحراف معيار  2/1 :/5

 مأخذ: محاسبا  نگارندگان 

                                                             
 يزي شهري دانشگاه اصفهان است راستاد جغرافيا و برنامه ،اين فرمول ابداع دکتر مسعود تقوايي -1
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 پذيري مسيرها بر اساس شاخص طول:تعيين ميزان آسيب -
 +2 SD = 3.2 +(2×1.2) = 3.2 + 2.4 = 5.6 

 + SD = 3.2 +1.2 = 4.4 

 − SD = 3.2 −1.2 = 2 

 − 2 SD = 3.2 −(2×1.2) = 3.2 – 2.4 = 0.8 

 
 :هاکاربري امتيازپذيري مسيرها بر اساس تعيين ميزان آسيب -

 +2 SD = 5.9 + (2×3.8) = 5.9 + 7.6 = 13.5 

 + SD = 5.9 + 3.8 = 9.7 

 − SD = 5.9 – 3.8 = 2.1 

 − 2 SD = 5.9 − (2×3.8) = 5.9 – 7.6 = −1.7 

 
 پذیري مسیرها بر اساس شاخص طول و امتیاز کلمیزان آسیب .5 جدول

 ميزان پذيري مسيرهاآسيب
 پذيريآسيب

 مقادير
  بر اساس شاخص طول(  بر اساس شاخص امتياز کل(

  SD 2+بیشتر از  بسيار زياد  وجود ندارد هشت

 SD +    تا SD 2+  زياد پن  و هشت وجود ندارد 

 SD −   تا  SD +   تا حدودي يک، دو، سه، چهار و هفت يک، دو، سه، چهار، پن ، شش و هفت

 SD 2 −    تا   SD −   ک  شش وجود ندارد 

 کمتر ازSD 2 −   بسيار ک  وجود ندارد  وجود ندارد 

 مأخذ: محاسبا  نگارندگان 

 

نتاي  : )امتیاز کل، طول و جمعیت( هاي ترکیبیپذیري مسیرها بر اساس شاخصمیزان آسیب

اکار مسيرهاي راهپيمايي تا  ،اظ طولدهد که از لحپذيري مسيرها نشان ميحاصل از ميزان آسيب

پذيري پذيري زياد و مسير شش آسيبپذير بوده و مسيرهاي پن  و هشت داراي آسيبحدودي آسيب

پذيري بسيار زياد بوده و بقيه مسيرها   از لحاظ امتياز نيز مسير هشت داراي آسيبدارند يکم

ذيري مسيرها بر اساس دو شاخص طول و پآمده از آسيب دست بهند  نتاي  دار يپذيري متوسطآسيب

همپوشاني زيادي دارد و در نتاي  حاصله فقط جاي مسيرهاي پن ، شش و  هاکاربريپذيري امتياز آسيب

مسير(، طوالني بودن مسيرهاي  ترينکوتاه  شود که علت آن کوتاه بودن طول مسير ششهشت عوض مي

که مسير شماره شش به عنوان باشد  با توجه به اينپن  و هشت و باالخره امتياز باالي مسير هشت مي

راهبردهاي پيشنهادي  اسبا  و ارائهالخللي در مح ،عوض شدن جاي آن، شودمسير مشترک محسو  مي
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ي راهبردهاي پيشنهادي براي مسيرهاي ديگر به صور  خودکار اين مسير را نيز زيرا ارائه ؛کندايجاد نمي

نکته ضروري است که ترکيب جمعيت مسيرهاي ديگر در اين مسير مشترک  شود  البته ذکر اينشامل مي

ها را افزايش دهد  بنابراين اگر کار  جمعيت را نيز به عنوان يک عامل پذيري آنتواند آسيبمي

کند  براي ماال جمعيت مسيرهاي پن  و معادال  ما شکل ديگري پيدا ميرسان در نظر بگيري  آسيب

لذا اگر اين جمعيت با جمعيت خود مسير ترکيب شود مسلما  ؛ شودميهشت وارد مسير شش 

نوان بخشي از مسير پن  يا هشت که پذيري مسير را چند برابر خواهد کرد  بنابراين مسير شش به عآسيب

شود  بنابراين با در نظر پذيري باال محسو  ميمسيرهاي با آسيب يند در زمرهپذيري زيادي دارآسيب

گانه بندي کلي مسيرهاي هشتشهري؛ رتبه هايآشو عامل در وقوع  ترينمه عنوان يت بهگرفتن جمع

  (6 جدول  شودبندي ميپذيري به صور  ذيل طبقهراهپيمايي از لحاظ آسيب
 

 پذیري کلی مسیرهاي راهپیمایی در شهر اصفهان.میزان آسیب .6جدول
 پذيري مسيرهاميزان آسيب

 در برابر بحران
 سيرهاشماره م

 هشت هفت شش پن  چهار سه دو يک
 *        بسيار زياد
   * *     زياد

  *   * * * * تا حدودي
         ک 

         بسيار ک 

 مأخذ: محاسبا  نگارندگان 
 

 هاپیشنهادو  گیرينتیجه
ور  گرفته در ها و اطنعا  ميداني گردآوري شده و محاسبا  صنتاي  حاصل از بررسي و ارزيابي داده

چنين مفروض نمودن جمعيالت باله عنالوان يالک     پذيري مسيرهاي راهپيمايي و ه خصوص تعيين آسيب
دهالد کاله   پذيري مسيرها  در اصفهان نشالان مالي  انساني و تشديد آسيب هايبحرانپارامتر مه  در وقوع 

ت در مساليرهاي  تواند با جلالوگيري از تجمالع جمعيال   تعيين مسيرهاي جديد براي راهپيمايي نه تنها مي
-بلکه در صور  وقوع بحران از ميزان خسارا  و تلفا  آن نيز مي رک  از بروز بحران جلوگيري نمايدمشت

گانه راهپيمالايي فعلالي در   بايد اذعان کرد که مسيرهاي هشتگردد و ق تأييد مييکاهد  لذا فرضيه تحق
پذيري زياد مسيرهاي جايگزيني را آسيباصفهان نياز به تجديدنظر کلي دارند و بايد به جاي مسيرهاي با 

  البته بايد اذعان کرد که پيشالنهاد مساليرهاي جديالد بالراي     (: شکل  پذيري کمتر معرفي نمودبا آسيب
ولي در اين پژوهش حالداقل   ديدگي باشدتواند چندان دور از بحران و آسيبتجمع و راهپيمايي ه  نمي

پالذيري مسالير شالماره    براي ماال ميزان آسيب است؛نظر زايي در مسيرهاي راهپيمايي مدبحران و آسيب
پالذيري مسالير جديالد    اسالت، در حالالي کاله ميالزان آساليب      18/8 خيابان چهارباغ عباسي و سالپه(   شش
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نسبت به قبلي بسيار کمتر است  با توجه به تالراک    بوده و 2/:آبادي و سپه(   خيابان شمس پيشنهادي
و سالازمان بهزيسالتي( و    اميرالمالؤمنين براي ماال بيمارسالتان     مراکز متولي بحران در مسير شماره يک

ها به هنگام وقوع بحران به جاي اين مسير نيز مسير جديدي پيشنهاد شده است پايين آمدن کارايي آن
پژوهشالگران در   ابد  با توجه به تمامي اين نتاي ،به هنگام وقوع بحران کاهش ني هاسازمانتا کارايي اين 

ديد راهپيمايي تعيين کرده و با مدنظر قرار دادن رويکردهاي پدافنالد غيرعامالل در   مسيرهاي ج 8شکل 
نقاط قو  و ضعف و فرصت و تهديد مربوط   SWOTگيري از مدل راهبردي مسيرهاي راهپيمايي و بهره
پيشنهادي متعددي را بالراي   هاياستراتژي 5ارزيابي نموده و سپس در جدول  1به مسيرها را در جدول 

اند  راهبردهاي پيشنهادي تدوين شده به پذيري تدوين کردهتر شدن اوضاع مسيرها از لحاظ آسيببهينه
 صور  عمومي براي تمامي مسيرهاي راهپيمايي کاربرد دارد 

 

 
 نقاط و مسیرهاي آسیب پذیر در مسیرهاي راهپیمایی .9شکل 

 ترسي : نگارندگان - مأخذ: شهرداري اصفهان

 
 اي پیشنهادي راهپیمایی در شهر اصفهاننقشه مسیره .4شکل 

 ترسي : نگارندگان - مأخذ: شهرداري اصفهان
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 اصفهان. شهرکالنبراي مسیرهاي راهپیمایی در  SWOTارائه مدل راهبردي  .7جدول 

رها
سي
م

 

 هاقو 
 STRENGTH) 

 هاضعف
 WEAKNESS) 

 هافرصت
 OPPORTUNITY) 

 تهديدها
 THREAT) 

ول
ر ا
سي
م

 

 هايرستانبيمانزديکي  -
، فيض، حضر  زهرا  س(
جرجاني و عسگريه  به 

 خيابان سروش و احمدآباد 
نزديکي کننتري مستقر در  -

عصر به خيابان خيابان ولي
 سروش و احمدآباد 

اکار مراکز  گزيني مکان -
متولي بحران در مسير 

 خيابان  مشترک راهپيمايي
 احمدآباد( 

وجود چهارراه شکرشکن به  -
طه گره صور  يک نق

جمعيتي براي مسيرهاي 
:،1،8  

 هايبيمارستاناستفاده از  -
حضر  زهرا  س(، فيض، 

جرجاني و عسگريه براي 
 احتمالي  هايبحرانمديريت 

استفاده از کننتري خيابان  -
عصر براي مديريت ولي

 هايشورشتجمعا  و 
 شهري 

کارايي اندک مراکز متولي  -
بحران در اين مسير به هنگام 

 ويژهبهع بحران وقو
  اميرالمؤمنينبيمارستان 

تجمع زياد جمعيت در  -
چهارراه شکرشکن و  احتمال 

 هايکاربريپذيري آسيب
 اطراف چهارراه 

وم
 د
ير
مس

 

سينا نزديکي بيمارستان ابن -
در خيابان مدرس به خيابان 
 چهارباغ پايين و خيابان سپه 

وجود ورزشگاه تختي در  -
باز   چهارراه تختي و فضاي

کافي همراه با نقش مرکزيت 
 در آن 

 101گردان  گزيني مکان -
 در ع(  سپاه امام حسين

 راهپيمايي و تظاهرا   مسير
-وضعيت بد مرکز خدما  -

شهري شهرداري منطقه يک 
ي امام و بانک ملي شعبه

 حسين  ع(

-استفاده از بيمارستان ابن -

در خيابان مدرس به  سينا 
 عنوان يک مرکز مديريت

 بحران 
استفاده از ورزشگاه تختي  -

براي   ره( به جاي ميدان امام
تظاهرا  تجمع جمعيت

 کننده

 101پذيري گردان آسيب -
در برابر امام حسين  ع( سپاه 
احتمالي و تهاج   هايشورش
 جمعيت 

پذيري زياد مرکز آسيب -
 شهرداريشهري خدما 
 يک و بانک ملي شعبه منطقه

 امام حسين  ع(

سي
م

وم
 س
ر

 

 هايبانکوضعيت خو   -
واقع در خيابان حافظ در برابر 

و اندک بودن تعداد  هابحران
 آنها 

وضعيت بد شرکت برق  -
اي در خيابان حافظ در منطقه

برابر بحران به علت انبوه 
بودن جمعيت و نداشتن 

 هاي مناسب حفاظ

پذيري عدم آسيب -
واقع در خيابان  هايبانک

 هاينبحراحافظ در برابر 
احتمالي از قبيل سرقت به 

 شهري  هايشورشهنگام 

پذيري زياد شرکت آسيب -
 هايبحراناي در برق منطقه

 هايشورشاحتمالي از قبيل 
 شهري يا انفجار 

رم
ها
 چ
ير
مس

 
نزديکي به کننتري و  -

بيمارستان صدوقي واقع در 
 خيابان بزرگمهر 

-نزديکي به ايستگاه آتش -

در ميدان نشاني مرکزي واقع 
 بزرگمهر  

وضعيت بد اداره کل پست  -
استان اصفهان در برابر 

به علت نداشت  هابحران
 هاي مناسب حفاظ

مراکز متولي  گزيني مکان -
 بحران در مسير راهپيمايي

 مراکز درماني(  ويژهبه 

استفاده از کننتري و  -
بيمارستان صدوقي واقع در 

خيابان بزرگمهر براي 
  مديريت بحران

-استفاده از  ايستگاه آتش -

نشاني مرکزي واقع در ميدان 
بزرگمهر  براي مديريت 

 بحران 

پذيري بسيار زياد آسيب -
اداره کل پست استان اصفهان 
در خيابان  نشاط به هنگام 

 وقوع شورش 
کارايي اندک مراکز متولي  -

بحران در اين مسير به هنگام 
 ويژهبهوقوع بحران 

 ئمه بيمارستان جواداال

ج 
 پن
ير
مس

 

 
نزديکي به بيمارستان سينا  -

 بن مري  و عيسي
-نزديکي به ايستگاه آتش -

نشاني واقع در خيابان 
مطهري به عنوان يک مرکز 

 مديريت بحران 

وجود بيمارستان شريعتي  -
 در مسير راهپيمايي 

به عنوان پل وسهسيوجود  -
يک اثر تاريخي در مسير 

 راهپيمايي 
واقع  هايبانکوضعيت بد  -

 چهارراه نظر تا  در قطعه  
ميدان انقن ( در برابر 

 بحران 

استفاده از  بيمارستان سينا  -
بن مري  به عنوان  و عيسي

 مراکز مديريت بحران 
-استفاده از ايستگاه آتش -

نشاني واقع در خيابان 
مطهري به عنوان يک مرکز 
مديريت بحران براي اطفاء 

  حريق و امداد و نجا 

پايين آمدن کارايي  -
بيمارستان شريعتي در 

 مديريت بحران 
 پلوسهسيپذيري آسيب -

 شهري  هايشورشدر 
 هايبانکامکان سرقت از  -

 چهارراه  واقع در قطعه  
نظر تا ميدان انقن ( به 

 شهري  هايشورشهنگام 
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ش 
 ش
ير
مس

 

نزديکي به بيمارستان  -
- نور و حضر  علي خوشيد

در خيابان اصغر( واقع 
 استانداري 

نزديکي به کننتري مستقر  -
 آباد در خيابان عباس

وضعيت بد مراکز  -
طنفروشي در خيابان 

چهارباغ عباسي به هنگام 
 وقوع بحران 

وضعيت نامناسب سازمان  -
ميراث فرهنگي در ميدان 

 انقن  در برابر بحران 

استفاده از  بيمارستان  -
خوشيد به عنوان يک مرکز 

ير  بحران براي پذيرش مد
 مجروحان 

استفاده از نيروي پليس  -
آباد کننتري خيابان عباس

 هايشورشبراي مقابله با 
 شهري 

مراکز طنفروشي از  سرقت -
در خيابان چهارباغ عباسي به 

و  هاآشو هنگام وقوع 
 شهري  هايشورش

سازمان پذيري شديد آسيب -
ميراث فرهنگي در ميدان 

 گام وقوع بحران انقن  به هن

ت 
هف
ير 
مس

 

 هايبيمارستاننزديکي به  -
اصفهان  درمانگاهمهرگان و 

 واقع در خيابان شيخ بهايي 
-نزديکي به ايستگاه آتش -

 شيخنشاني واقع در خيابان 
  بهايي

وضعيت بد مراکز  -
طنفروشي در خيابان 

طالقاني فلکه چهارسوق( به 
 هنگام وقوع بحران 

زين واقع بنوضعيت بد پمپ -
 در خيابان آتشگاه

پايين آمدن کارايي ايستگاه  -
 نشاني در خيابان آتشگاه آتش

 هايبيمارستاناستفاده از   -
اصفهان  درمانگاهمهرگان و 

 هايبحرانبراي مديريت 
 شهري 

-استفاده از ايستگاه آتش -

به  بهايي شيخنشاني خيابان 
عنوان يک مرکز مديريت 
و  بحران براي اطفاء حريق

 امداد و نجا  

مراکز طنفروشي از  سرقت -
واقع در فلکه چهارسوق به 

 هايشورشو  هاآشو هنگام 
 شهري 

-پذيري شديد پمپآسيب -

بنزين واقع در خيابان آتشگاه 
 به هنگام وقوع بحران 

پايين آمدن کارايي ايستگاه  -
نشاني در خيابان آتشگاه آتش

 به هنگام وقوع بحران 

ت 
هش
ير 
مس

 

-نزديکي به ايستگاه آتش -

نشاني واقع در خيابان 
مطهري به عنوان يک مرکز 

 مديريت بحران 
نزديکي به بيمارستان   -

شهيد بهشتي در کنار پل 
 فلزي  

نامناسب و بد  گزيني مکان -
بنزين در ابتداي ايستگاه پمپ

خيابان سپه به عنوان مسير 
 مشترک

طوالني بودن مسير  -
 راهپيمايي

 
 

-ده از ايستگاه آتشاستفا -

نشاني واقع در خيابان 
مطهري به عنوان يک مرکز 
مديريت بحران براي اطفاء 

 حريق و امداد و نجا  
استفاده از  بيمارستان  -

شهيد بهشتي به عنوان يک 
مرکز مدير  بحران براي 

 پذيرش مجروحان 
 

پذيري شديد ايستگاه آسيب -
بنزين در ابتداي خيابان پمپ

ثانويه از  هايحرانبسپه براثر 
قبيل انفجار بعد از وقوع 

 شهري  هايشورشو  هاآشو 
تجمع زياد جمعيت بر اثر  -

طوالني شدن مسير و باال 
پذيري رفتن ميزان آسيب

و  هابانک ويژهبه هاکاربري
مراکز تجاري در خيابان 
 چهارباغ عباسي و سپه 

 مأخذ: نگارندگان
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 براي کاهش بحران در مسیرهاي راهپیمایی شهر اصفهان. راهبردهاي پیشنهاد شده .8جدول

 گانه راهپيماييراهبردهاي و الگوهاي پيشنهادي کلي در مسيرهاي هشت

 هاي اجراييدوره

ي
ربت
ض

 

تاه
کو

 
مد

 

ان
مي

 
مد

  
مد
ند
بل

 

مسيرهاي با  ويژهبهمدار بسته  هايدوربينمجهز کردن تمامي مسيرهاي راهپيمايي به 

 شهري  هايبحران براي کنترل و مديريت پذيري باالآسيب
   * 

بندي ساعتي حرکت جمعيت در مسيرهاي راهپيمايي به منظور جلوگيري از ترکيب شدن زمان

 پذير ها در مسيرهاي مشترک و آسيبآن
*    

از قبيل شهرداري، استانداري،  هاييارگانهمکاري و هماهنگي سازمان تبليغا  اسنمي با 

، صدا و رانياتوبوس، شرکت واحد هابيمارستاننشاني، مراکز درماني و مي، آتشنيروي انتظا

 احتمالي هايبحرانسيما و مرکز بهزيستي در برگزاري راهپيمايي و مديريت واحد 

  *  

گانه در روزهاي راهپيمايي توسط اعنم ممنوعيت تردد وسايل نقليه در مسيرهاي هشت

 جمعي هايرسانهراهنمايي و رانندگي از طريق 
*    

نزديک به مسيرهاي راهپيمايي به آمبوالنس و خودروهاي  هايخيابانمجهز کردن تمامي 

  تعداد بر حسب طول مسير( نشانيآتش
*    

محروم کردن کليه آشوبگران و شورشيان از حقوق شهروندي در صور  شناسايي »اعنم خبر 
 هاي جمعياز رسانه« توسط پليس

  *  

نيروي انتظامي يا اضافه کردن نيروهاي کمکي به  هايکيوسکليه نيروهاي پليس مستقر در تخ
 احتمالي هايبحرانها براي پيشگيري از آن

*    

 پيشگيري از رعب و وحشت در ميان مردم و  با لباس شخصي شورش ضداستفاده از نيروهاي 

يان جمعيت در مسيرهاي راهپيمايي در هاي بيگانه ( با تجهيزا  الزم در مسوء استفاده رسانه
 احتمالي هايبحرانجهت کنترل 

*    

با تمامي تجهيزا  مورد نياز براي  شورش ضدساخت مرکزي مجهز براي آموزش نيروهاي 
 شتيباني در صور  شد  گرفتن بحرانعمليا  پ

  *  

 يانسان هايبحرانف ها از ابعاد مختلبه شهروندان و آگاه نمودن آن يآموزش همگان يارائه

 هابحران گونهاينها به هنگام وقوع و اقداما  داوطلبانه آن يشهر هايشورشو  هاآشو  ويژهبه
    

 مأخذ: نگارندگان 
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