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ارزیابی وضعیت ایمنی بازار همدان و ارائه راهکارهای کنترلی با تأکید بر
ايمني حریق

ايرج محمدفام ،1عليرضا زمان پرور ،2مسعود شفيعی مطلق
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چکیده

مقدمه :يکي از بازارهاي مهم از نظر تاريخي ،اقتصادي ،اجتماعي و همچنين ايمني ،بازار همدان ميباشد .طراحي غير اصولي

اماكن و معابر به همراه ارزش اقتصادي باالي کاالهاي موجود در این بازار باعث شده است که به يكي از حوزههاي پر اهميت

از نظر ايمني تبديل شود .هدف اين مطالعه ارزيابي وضعیت ايمني بازار همدان و ارائه راهکارهاي کنترلي جهت جلوگيري از بروز

حادثه ميباشد.

روش ها :در اين مطالعه مقطعی با استفاده از روشهاي مشاهده (ارزیابی ریسک) و بررسي و مصاحبه با خبرگان ،بازار همدان به
 83ناحيه تقسيم گرديد .ارزيابي ريسک هر ناحيه بر اساس  22پارامتر نظير مواد غالب ،ارزش فعاليت ،وجود سيستم مناسب اطفاء

حريق و  ...انجام شد .با بکارگيري روش مقايسه زوجي ،پارامترها با هم مقايسه و وزن آنها نسبت به هم به دست آمد .براي هر
ناحيه چهار ريسک شامل ريسکهاي کلي ،پيشگيري ،شناسايي و کنترلي به دست آمد و نهایت ًا برای هر يک از ريسکها محدوده

ايمن ،احتياط و خطر تعريف گرديد.

یافته ها :از نظر ريسک های پيشگيري ،شناسايي و کنترل حريق به ترتيب  47 ،25/5و  53درصد نواحي مورد مطالعه در ناحيه

خطر و مابقي در ناحيه احتياط بوده و از نظر ريسک کلي نیز  20/5درصد نواحي در ناحيه خطر و  79/5درصد در ناحيه احتياط
قرار داشتند.

بحث و نتیجه گیری :بر اساس نتايجهيچ ناحيهاي از بازار همدان در محدوده ايمن نبوده لذا بر اجراي اقدامات فني و مديريتي

نظير نصب تجهيزات اطفاء حريق در واحدها و آموزش شاغلين تأکيد ميگردد.
کلید واژه ها :ايمني ،ارزیابی ريسک ،بازار ،همدان ،کنترل حريق

مقدمه

کارکردهاي گستردهاش ،در تمام امورات زندگي

بازارها که از دو کارکرد اقتصادي و اجتماعي

شهري تأثير ميگذارد ( .)3-1بازارها اماكن سوداگري

شهري به شمار ميروند .بازار نه تنها بنيادي اقتصادي

( .)4 ,1مجموعه بازار همدان در طول تاريخ پيدايش

برخوردارند ،پديدههاي مهمي در ساختار زندگي
و نهادي اجتماعي بلکه ميراثي فرهنگي و بازتابي از
هنر و معماري هر تمدنی به شمار رفته و به دليل

و معامله بوده و اغلب در مركز شهرها قرار گرفتهاند

اين شهر ،از زمان اشکانيان تاکنون همواره جزء اصلي

ساختار آن بوده است .براساس بررسيهاي انجام

 -1دانشيار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
 -2مربی ،گروه آمار زيستی و اپيدميولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
 -3کارشناس ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
نویسنده مسئول :مسعود شفیعی مطلق
آدرس  :گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
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ارزیابی وضعیت ایمنی بازار همدان

شده ،بازار کنوني همدان بر روي بازار دوره ديلمان
(قرن چهاردهم هجری) بازسازي گرديده است
( .)2اغلب بازارهاي شهر همدان مس ّقفند و از بافت

ايرج محمدفام و همکاران

مديريت ريسکهاي ايمني بازارهای ایران انجام نشده

و تنها در یک مطالعه وضعیت آسیب پذیری مساکن
شهر اصفهان در برابر خطر زلزله مورد مطالعه قرار

معماري اسالمي مربوط به دوران قاجار برخوردار

گرفته است .نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص

نميشود (.)4 ,1

به ویژه آتش نشانی ،اورژانس و پلیس در مواقع

بوده و بنابراين اصول معماري نوين در آنها ديده

دسترسی مساکن شهر اصفهان به مراکز امداد و نجات

با توجه به مطالب ياد شده ،يکي از بازارهاي مهم

بحرانی نظیر شرایط بروز زلزله بسیار پائین میباشد.

ايمني ،بازار همدان ميباشد ( .)3-1اين مجموعه

ضریب احتمال خطر محل سکونت و باال بردن میزان

ايران از نظر تاريخي ،اقتصادي ،اجتماعي و همچنين
مانند بازار ساير شهرهاي قديمي ايران ،همواره

مرکز انحصاري تجارت و فعاليتهاي اقتصادي شهر
محسوب ميشود .بسياري از ساختمانها ،معابر،
داالنها و كوچههاي بازار همدان در فهرست آثار

ملي ثبت شده و تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي
ميباشند .با توجه به ویژگیهای بارز فوق ،این بازار
سالهاست كه دوران بي توجهي و فرسودگي را طي

ميكند و بيش از آنكه به عنوان بخشي از تاريخ و
فرهنگ همدان تلقی گردد ،به محور فعاليتهاي

تجاري و نبض تپنده اقتصاد این شهر مبدل شده است

(.)3 ,2

محققان برای حل این مشکل اطالع رسانی در زمینه

آگاهی شهروندان را پیشنهاد کردهاند (.)6

حجم باال و تنوع مواد موجود در انبارهاي غير

ايمن ،وجود مواد و کاالهاي خطرناك در راستهها و

مغازهها ،نامناسب بودن شبكههاي توزیع برق و گاز
رساني ،طراحي غيراصولي اماكن و معابر ،نارسايي

امكانات ايمني ،ارزش باالي اقتصادي کاالهاي موجود،

تراکم باال و طيف سني و جنسي گسترده افراد حاضر
در بازار همدان باعث شده است که این بازار به يكي

از حوزههاي مستعد خطر و پر اهميت از نظر ايمني
تبديل شود.

در همين راستا اهميت اين مطالعه از دو جهت

ارزيابي اوليه وضعیت ایمنی بازار همدان بر اساس

قابل لمس و داراي اهميت ويژهاي ميباشد .اول این

است .بر اساس مدل انرژي ،حادثه در قالب رسيدن

وجود کسبه و بازاريان به طور ميانگين روزانه يکي از

مدل انرژي ،نشانگر بحرانيت این بازار از منظر ايمني

خطرات و انرژيهاي ناخواسته به داراييها تعريف
ميشود .بر همين اساس کميت و کيفيت حفاظهاي

مورد استفاده بر اساس دو عنصر این مدل یعنی تنوع و
بزرگي خطرات و دیگری اهميت و بحرانيت داراييها
تعيين ميگردد(.)5

بررسيهاي انجام شده نشان میدهد که با وجود
بروز حوادث متعدد و گاه ًا با پيامدهاي غير قابل جبران

در بازارها ،تاکنون مطالعه جامعي در زمينه ارزيابي و
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که بازار همدان از لحاظ تراکم جمعيتي عالوه بر
پر ترددترين و شلوغترين مناطق شهر ميباشد و يك

مجموعه مستعد خطر محسوب ميشود كه در صورت
بروز هر حادثهاي ،خسارات مالي و جاني فاجعه بار
دور از انتظار نخواهد بود .ثانی ًا بازار همدان به عنوان

بخشي از تاريخ ،فرهنگ و تمدن همدان بوده و در
صورت بروز هر حادثهاي خسارات فرهنگي زیادی
به آن وارد ميگردد كه با هيچ هزينهاي قابل جبران

نيست.
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ايرج محمدفام و همکاران

ارزیابی وضعیت ایمنی بازار همدان

تشکيل دهنده ريسک ايمني بازار همدان با تاکيد بر

اين مطالعه به منظور ارزيابي وضعیت ايمني بازار
همدان ،اولويت بندي نواحي مختلف و نهایت ًا ارائه

روي ايمني حريق ،مشخص گرديد ( .)9 ,8براي تعيين

بالقوه صورت گرفت.

حوادث قبلي بازار همدان و مصاحبه با خبرگان

راهکارهاي کنترلي جهت کاهش خطرات موجود و

اين پارامترها از نتايج مطالعات مشابه ،بررسي گزارش

استفاده شد ( .)12-10تعداد پارامترهاي مورد استفاده

مواد و روشها

 22مورد بوده که شامل مواد غالب ،نوع مواد ،دانسيته

اين تحقيق يک مطالعه مقطعی ميباشد که در سال

مواد ،ارزش کاال ،نوع فعاليت و ارزش فعاليت ،جنس

ابتدا نقشههاي طرح تفصيلي بازار همدان از شهرداري

تعداد طبقات ،تعداد افراد شاغل ،نوع و وضعيت سيم

 1388در شهر همدان انجام شد .براي شروع مطالعه
و معاونت معماري و شهر سازي شهر همدان اخذ

گرديد .جمع آوری دادههای مورد نیاز از محدوده
بازار با هماهنگی شهرداری شهر همدان انجام گردید.

ديوار ،جنس سقف ،جنس کف ،عمر بنا ،ميزان آسيب،

کشي برق ،سيستم گرمايشي ،لوله كشي گاز ،کاشف
حريق /نگهبان شب ،مجاورت با خيابان اصلي /پرتردد،
وجود سيستم مناسب اطفاء حريق ،راههاي دسترسي،

بر اساس بررسي نقشهها ،مصاحبه با خبرگان

وجود و کيفيت راههاي فرار ،سيستمهاي هيدرانت و

قالب سراي ،راسته ،پاساژ ،زيرگذر ،بازار و  ...تقسيم

در ادامه ارزيابي ريسکهاي مورد نظر پارامترهاي

مربوطه و مطالعه ميداني ،بازار همدان به  83ناحيه در
بندي و اطالعات عمومي آنها شامل زمان ساخت
(قدمت) ،تعداد واحد ،جنس سقف و ديوارها ،ارتفاع

و عرض ورودي ،تعداد طبقات ،نوع کاربري کنوني و

ارزش معماري مشخص گرديد (.)4-1

آموزشهاي ايمني شاغلين می باشند.

ياد شده و بازه آنها بر اساس شرايط موجود در بازار

همدان با بهره گيري از نظرات خبرگان (اساتید با

تجربه و متخصصین کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت

حرفهای) به صورت کيفي طبقه بندي شده و براي هر

در گام بعدي طراحي فرايند مديريت ريسک

پارامتر امتياز دهي صورت گرفت .بدين ترتيب که بر

گرديد ( .)8 ,7مهمترين و اصليترين خروجي مورد

حالت ممکن هر پارامتر تعلق گرفت .در جدول شماره

بازار همدان بر اساس خروجيهاي مورد نياز طراحي
نياز مطالعه حاضر دستيابي به نقشه ريسک بازار
همدان بود .بر همين اساس مهمترين پارامترهاي

اساس طبقه بندي انجام شده ،بيشترين امتياز به بدترين
 1نمونه اي از اين طبقه بنديها ارائه شده است.

جدول  :1طبقه بندي بر اساس مجاورت با خيابان اصلي /پرتردد
      ميزان تردد افراد	                                           شرح	                                                      امتياز
كم تردد
پرتردد
مجاورت خيابان اصلي
مجاورت خيابان اصلي و پرتردد

96

عدم مجاورت با خيابانهاي اصلي و كم رفت و آمد

4

مكانهايي كه عمدتاً پر رفت و آمد هستند

3

مكانهايي كه به خيابانهاي اصلي منتهي ميشوند

2

مجاورت با خيابانهاي اصلي و پر تردد

1
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ايرج محمدفام و همکاران

ارزیابی وضعیت ایمنی بازار همدان

در فاز بعد ،با در نظر داشتن اين موضوع که

انتخابي نسبت به هم مقايسه و وزن آن ها نسبت به

ريسک کلي به يک اندازه تأثير ندارند ،اقدام به وزن

 1تا  2/8ميباشد که در اين ميان پارامترهاي جنس

پارامترهاي  22گانه تشکيل دهنده ريسک در تعيين

دهي آن ها گرديد .هدف اين مرحله تعيين نقش و
میزان تاثیر هر پارامتر در نمره ريسك بود .اين امر با
استفاده از نظرات خبرگان و روش وزن دهي زوجي
صورت گرفت ،به عبارت ديگر هر  22پارامتر

هم به دست آمد ( .)14 ,13بازه وزن دهي پارامترها
ديوار و جنس کف حداقل امتياز يعني  1و مواد
غالب حداکثر امتياز يعني  2/8را کسب نمودند .نماد
و وزن پارامترهاي ياد شده در جدول  2خالصه شده

است.

جدول  :2نماد و وزن پارامترهاي تشکيل دهنده ريسک
    رديف           	                پارامتر              	                معادل انگليسي	                     نماد	               وزن
1

مواد غالب

Most Materials

MM

2/8

2

نوع مواد

Materials Type

MT

1

3

دانسيته مواد

Materials Density

MD

1/3

4

ارزش کاال

Value of commodity

VC

2

5

نوع فعاليت و ارزش فعاليت

Value of Activity

VA

1/5

6

جنس ديوار

Wall Nature

WN

1

7

جنس سقف

Ceiling Nature

CN

1/2

8

جنس کف

Floor Nature

FN

1

9

عمر بنا (سال)

Building Life

BL

1/2

10

ميزان آسيب

Amount of Damage

AD

1/4

11

تعداد طبقات

Total Floor

TF

1/1

12

تعداد افراد شاغل

Number of Employees

NE

1/2

13

نوع و وضعيت سيم کشي برق

Electrical Wiring

EW

1/6

14

سيستم گرمايشي

Heating System

HeS

1/7

15

لوله كشي گاز

Gas System

GS

1/1

16

کاشف حريق /نگهبان شب

Detector System

DS

2

17

مجاورت با خيابان اصلي /پرتردد

Near the Street

NS

1/8

18

وجود سيستم مناسب اطفاء حريق

Fire Fighting

FF

1/9

19

راههاي دسترسي

Access Road

AR

1/6

20

وجود و کيفيت راههاي فرار

Escape Ways

EW

1/2

21

سيستمهاي هيدرانت و...

Hydrant System

HS

1/2

22

آموزشهاي ايمني شاغلين

Staf Training

ST

2/2
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ارزیابی وضعیت ایمنی بازار همدان

سپس با توجه به پارامترها و وزن آنها براي

هر يک از  83ناحيه بازار چهار نمره ريسک شامل
ريسک کلی ،ريسک پيشگيري ،ريسک شناسايي و

کنترل محاسبه گرديد .

مفهوم ريسکهاي چهارگانه طبق منابع ( )10به

شرح زير ميباشد .

ريسک پيشگيري :اين ريسک نشان دهنده

وضعيت ناحيه از نظر عوامل مؤثر در بروز خطر

ايرج محمدفام و همکاران

طور کلی با هم جمع ميشوند که فرمول کلی آن

بدين صورت ميباشد.

)RiskTotal= [(MM×2.8) + (MT×1) + (MD×1.3
)+ (VC×2) + (VA×1.5) + (WN×1) + (CN×1.2
)+ (FN×1) + (BL×1.2) + (AD×1.4) + (TF×1.1
+ (NE×1.2) + (EW×1.6) + (HeS×1.7) +
)(GS×1.1) + (DS×2) + (NS×1.8) + (FF×1.9
+ (AR×1.6) + (EW×1.2) + (HS×1.2) +
])(ST×2.2

و آتش سوزي ميباشد .براي مثال در ناحيهای که

جنس سقف اغلب واحدها چوبی است ،احتمال

بروز آتش سوزي بيشتر از ناحيهای است که جنس
سقف اغلب واحدهاي آن آهنی است.

ريسک شناسايي :اين ريسک نشان دهنده

وضعيت ناحيه از نظر عوامل مؤثر در شناسايي به
موقع بالفعل درآمدن خطر نظير بروز آتش سوزي
است .براي مثال در ناحيهای که نگهبان شب داشته و

يا مجهز به کاشفهاي حريق است ،خطر زودتر از

نواحی کشف ميشود که به امکانات ياد شده مجهز

نمیباشند.

ريسک کنترلی :اين ريسک نشان دهنده وضعيت

ناحي ه از نظر عوامل مؤثر در کنترل به موقع حوادث

ريسک پيشگيري هر واحد :با توجه به اينکه

هدف تعيين ريسک پيشگيري ميباشد ،فقط
پارامترهايي در محاسبات نمره ريسک پيشگيري
آورده ميشوند که در فرآيند پيشگيري از وقوع
حريق تأثير گذار ميباشند؛ بنابراين براي محاسبه

نمره ريسک پيشگيري  16پارامتر (ازجدول  )2به
شرح فرمول زير مورد استفاده قرار میگيرند.
[(MM×2.8) +(MT× 1) +

(MD×1.3) + (VC×2) + (VA×1.5) + (WN×1) +
)(CN×1.2) + (FN×1) + (BL×1.2) + (AD×1.4
+ (TF×1.1) + (NE×1.2) + (EW×1.6) +
])(HeS×1.7) + (GS×1.1) + (ST×2.2

ميباشد .براي مثال در نواحی که راههاي دسترسي
آن ها بهتر باشد ،امکان رسيدن واحدهاي امداد و

نجات و در نتيجه کنترل پيامدهاي حوادث بيشتر
خواهد بود.

ريسک کلی :شامل مجموع سه ريسک مورد

اشاره در باال ميباشد.

ريسک کلي هر واحد :در محاسبه نمره ريسک

کلی بازار ،میزان هر يک از  22پارامتر که در قسمت

طبقه بندي پارامترها امتياز دهي گرديدند ،در وزن

=

Preventive

Risk

ريسک شناسايي هر واحد :با توجه به اينکه

هدف تعيين ريسک شناسايي حريق ميباشد ،فقط

پارامترهايي در محاسبات آورده ميشوند که در

فرايند شناسايي حريق تأثير گذار ميباشند؛ بنابراين

براي محاسبه نمره ريسک شناسايي ،سه پارامتر (از
جدول  )2به شرح فرمول زير مورد استفاده قرار

میگيرند.

آن ها بر اساس جدول  2ضرب و حاصل آنها به
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+

+

)[(DS×2
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Risk

)Risk Control= [(FF×1.9) + (AR×1.6) + (EW×1.2

=

])(ST×2.2

])+ (HS×1.2) + (ST×2.2

ريسک کنترلي هر واحد :با توجه به اين که هدف

در نهایت با توجه به چهار عدد ريسک محاسبه شده

آورده ميشوند که در فرايند کنترل حريق به وقوع پيوسته

ریسک در نظر گرفته شود .با بررسيهاي صورت گرفته و

Detection

کنترل حريق ميباشد ،فقط پارامترهايي در محاسبات
تأثيرگذار ميباشند؛ بنابراين براي محاسبه نمره ريسک

کنترل پنج پارامتر به شرح فرمول زير مورد استفاده قرار
میگيرند.

برایتمام83ناحيهبازار،بایستیمعياريجهتتصميمگيري
بهرهگیری از نظر خبرگان براي هر يک از ريسکهاي کلي،
پيشگيري،شناساييوکنترلحريقبازههاییتعريفگرديد

که در جدول  3خالصه شده است.

جدول  :3معيار تصميمگيري درباره ريسک
امتياز ريسک

رنگ          وضعيت   

کنترل                             شناسايي                            پيشگيري                         کلي

سبز

ايمن

X <12

X <9/5

X <36

X <52

زرد

احتياط

12≤ X <20

9/5≤ X <16

36≤ X <64

52≤ X <92

قرمز

خطر

X ≥ 20

X ≥ 16

X ≥ 64

X ≥ 92

تعيين نمرات پارامترهاي تشکيل دهنده ريسکهاي

مختلف هر ناحيه با استفاده از روش & Walking
 Talking Troughصورت گرفت ( .)15برای

آنالیز توصیفی داده های جمع آوری شده از نرم افزار

 SPSSنسخه  18استفاده شد.
نتایج

در ناحيه خطر و مابقي در ناحيه احتياط بودند.

در بخش زير اولويت بندي نواحي مختلف بازار

همدان بر اساس ريسکهاي چهارگانه مشخص
شده است .با در نظر گرفتن ريسکهاي سه گانه

خطرناکترين بخشهاي بازار همدان که بايستي در
اولويت اقدامات اصالحي قرار بگيرند به شرح جدول

 4ميباشند .در مقابل کم خطرترين بخشهاي بازار

از نظر ريسک کلي خطرات مورد بررسي20/5 ،

همدان در جدول  5آورده شده است.

خطر و  79/5درصد باقيمانده در ناحيه احتياط قرار

و پر ريسکترين بخشهاي بازار همدان از نظر

درصد نواحي مورد مطالعه بازار همدان در ناحيه
داشته و هيچ ناحيهاي در محدوده ايمن نميباشد .از

نظر ريسک های پيشگيري ،شناسايي و کنترل حريق

به ترتيب  47 ،25/5و  53درصد نواحي مورد مطالعه
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عدم توجه به موضوعات پيشگيرانه (نظير ساخت،
نگهداري ،جنس بناها و  )...در زمينه ايمني با تأکيد

بر روي ايمني حريق به شرح جدول  6ميباشند.
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جدول  :4خطرناکترين بخشهاي بازار همدان

ردیف   	                 نام واحد	                           نمره ریسک	          حداکثر نمره ریسک قابل اکتساب
1
2
3

راسته قيصريه نو و قديم
سراي ميرزا كاظم
سراي حاج صفرخان

109

97/8

109

97/5

109

97/3

ناحیه
خطر
خطر
خطر

جدول  :5کم خطرترين بخشهاي بازار همدان
ردیف   	                 نام واحد	                           نمره ریسک	          حداکثر نمره ریسک قابل اکتساب
1
2
3

پاساژ طال
راسته کاشي فروشها
راسته اسکندريه

66/8

32

67/8

32

69/4

32

ناحیه
احتياط
احتياط
احتياط

جدول  :6خطرناکترين بخشهاي بازار همدان از لحاظ ریسک پیشگیری
ردیف   	                 نام واحد	                           نمره ریسک	          حداکثر نمره ریسک قابل اکتساب
1
2
3

راسته دباغخانه بزرگ

69/6

75/6

خطر

سراي ميرزا كاظم

68/9

75/6

خطر

67/2

75/6

خطر

سراي نو

از نقطه نظر ریسک شناسایی ،مهمترين و

پر ريسکترين بخشهاي بازار همدان با توجه

پارامترهاي دخيل در شناسايي خطرات قبل از وقوع
(نظير سيستمهاي کشف ،مجاورت با خيابانهاي
اصلي و  )...در زمينه ايمني با تأکيد بر روي ايمني

حريق شامل راسته كهنه فروشها ،سراي روحيه،
بازار شاهزاده حسين ،سراي قبله ،سراي قدسيه ،سراي
پيغمبر ،سراي قلمداني ،سراي بانك ،سراي دكتر

مطلب ،سراي يعقوب ياري ،سراي حاج صفرخان،
سراي داالن دراز ،راستاي موتابخانه ،سراي سقط چي،

پاساژ مركزي ،بازار واليت ،سراي مواليوسف بود که

با نمره ريسک  17/8از حداکثر نمره قابل اکتساب
100

ناحیه

 19/6در ناحيه خطر قرار گرفتند.

مهمترين و پر ريسکترين بخشهاي بازار همدان

از نظر ریسک کنترلی شامل بازار شاهزاده حسين،
راسته قصريه قديم ،راسته قيصريه نو ،راسته صندوق
سازها ،راسته چلنگر (چاقو سازها) ،راسته قنادها،

راسته مسگرها ،سراي دكتر مطلب و سراي يعقوب

ياري بود که با نمره ريسک  24/4از حداکثر نمره قابل

اکتساب  24/4در ناحيه خطر قرار گرفتند.
بحث

بر اساس نتایج مجموعه مشخصههاي بازار همدان
شامل خصوصيات ساختاري ،نگهداري ضعيف ،تردد
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جمعيت زياد بطور روزانه ،ارزش اقتصاي بازار و

بود ،پيشنهادات اصالحي به شرح زير ارائه گردید.

بر اينکه هيچ کدام از بخشهاي بازار شامل راستهها،

بازار تاسیس و راه اندازي گردد .تاسيسات اطفاء و امداد

همچنين تنوع خطرات موجود باعث شده است عالوه
سراها ،تيمچهها و  ...در ناحيه ايمن قرار نگیرند؛ بلکه

بخش قابل توجهي از آنها از مرزهاي ناحيه احتياط

فراتر رفته و وارد ناحيه خطر نيز شدهاند .به عبارت
ديگر يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد که هيچ کدام

از بخشهاي بازار از ديدگاه ايمني و باالخص خطرات

آتش سوزي وضعيت قابل قبولي نداشته و نيازمند
مداخالت سريع ميباشند .مطالعات مشابه انجام شده

در زمينه بررسي ايمني مناطق شهري باالخص پارکها
با رهيافت برنامه ريزي محيطي نشان ميدهد که

براي پيشگيري از بروز صدمات و آسيبهاي وارده،
مميزيهاي ايمني الزامي بوده و الزم است با برنامه
ريزي و طراحي محيطي تلفيق گردد (.)16

توصیه گردید یک ايستگاه آتش نشاني در محدوده

مستقر در اين ايستگاه بايستي داراي سرعت عمل باال

و با قدرت خاموش کنندگي باال باشند .مناسبترين

شيوه براي دستيابي به اهداف ياد شده استفاده از
سيستم آتش نشانان موتور سوار به همراه تجهيزات

پرتابل اطفاء است .يکي از مناسبترين تجهيزات

اطفائي اين ايستگاه ميتواند خاموش کنندههاي از نوع

آيفکس (IFEX, Impulse Fire Extinguishing

 )Technologyباشد .اين سيستمها با مهپاشي آب به

صورت قطرات ميکروني بر اثر بخشي اطفاء ميافزايند.

نتايج مطالعهاي که کارايی سامانه مه آب پرفشار در
اطفاء حريق را مورد بررسی قرار داده است ،نشان

میدهد سيستمهاي مهپاش آب به صورت قطرات

با توجه به اينكه بر اساس بررسيهاي انجام شده
مطالعه كام ٌ
ال مشابهي با مطالعه حاضر در سطح ملي

باال ،تبخير سريع و احاطه نمودن آتش و قطع اکسيژن

دیگر مقايسه گرديد .در مطالعهای در ویتنام وضعیت

سوزي و کمترين ميزان تخريب محيط ،سيستمي کارا

و بين المللي یافت نشد ،نتايج كار با مطالعات مرتبط
ایمنی در بازارهای محلی ارائه کننده مواد غذایی مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که شلوغی بیش

از حد اینگونه بازارها باعث میشود که در شرایط

بروز حوادث عالوه بر اینکه شاغلین و خریداران
قادر به فرار به مناطق امن نیستند ،بلکه امکان امداد

رسانی توسط سازمانهای ایمنی و آتش نشانی نیز به

حداقل میرسد .طراحی مجدد و ساماندهی این نوع

بازارها از پیشنهادات اصلی ارائه شده در این مطالعه
بود (.)17

خيلي ريز (مه) ،به داليلي نظير ضريب خنک کنندگي
آتش ،کاهش اثرات تابشي نامطلوب ناشي از آتش

و اثربخش جهت اطفاء حريق ميباشند (.)18

نکته بسيار مهم در اين مورد ،تعیین محل استقرار

ايستگاه خواهد بود .محل استقرار اين ايستگاه بايد به
نحوي باشد که اوالً تا حد امکان راههاي دسترسي آن
به مناطق احتمالي بروز حريق به راحتي فراهم شود و
ثاني ًا نزديک نواحي خطرناکتر باشد .عالوه بر موارد
ياد شده ،تربيت و استفاده از آتش نشانهاي داوطلب
از بين بازاريان همدان ميتواند در موفقيت سيستم ياد
شده بسيار مؤثر باشد.

با توجه به اين که هدف اصلي اين مطالعه شناسايي

نتايج مطالعهاي در خصوص بررسی نقش آموزش

حادثه در بازار همدان به عنوان يک بخش مهم شهري

نشان میدهد که آموزشهاي عمومي و افزايش

خطرات به منظور ارائه راهكارهاي پيشگيري از بروز
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آگاهي افراد جامعه توسط روشهاي مختلف از

حفاظتي در اين زمينه باشد( .)21اين تجهيزات نوعي

سطح ايمني در شهرها ميباشند ( .)19اين آموزشها

جريان ورودي و خروجي عمل ميکنند .چنانچه

مهمترين اقدامات پيشگيرانه جهت تأمين افزايش

به منظور افزايش سطح دانش ،نگرش و مهارت
شاغلين در حفظ و ارتقاء سطح ايمني بازار طراحي

شدهاند .توصیه گردید در هر ناحيه از بازار حداقل

يک تيم مستقل دوره آموزشهاي عمومي و تخصصي
را بگذرانند .تعداد شرکت کنندگان از هر ناحيه به
تعداد شاغلين هر ناحيه بستگي دارد .بهتر است تعداد

شرکتکنندگان هر ناحيه حداقل  10درصد شاغلين
آن ناحيه باشند و به منظور افزايش تعداد افراد شرکت

کننده در کالسها ،شرکتکنندگان دورههاي تخصصي
و عمومي متفاوت باشند.

کنتاکتور (قطع کننده) بوده که بر اساس اختالف

جريان خروجي گرفته شده از جريان ورودي داده
شده کمتر باشد که علت اساسي آن مي تواند نشتي
جريان در مسير ،اتصال بدنه دستگاه يا برق گرفتگي

باشد ،کنتاکتور عمل کرده و جريان را قطع ميکند.

يکي از نقاط قوت اين مطالعه استفاده از 22

پارامتر در تعيين و ارزيابي ريسکهاي هر ناحيه

ميباشد .بر اساس بررسيهاي انجام شده در اغلب
مطالعات تعداد پارامترهاي مورد استفاده در ارزيابي
ريسک خطرات بين دو تا پنج مورد بوده است .براي

مثال  Avenدر مطالعه خود براي تعيين ريسک

همچنین پیشنهاد می شود براي تسهيل در برگزاري

خطرات از سه پارامتر استفاده کرده است ( .)22تعداد

آموزشي نظير صندلي ،وايتبرد ،ويدئو پروژکتور

و همکاران نيز به ترتيب چهار و سه مورد بوده است

دورههاي آموزشي ،يک واحد مناسب با امکانات
و کامپيوتر در محدوده بازار همدان اختصاص يابد
و عالوه بر آموزشهاي مستقيم ،آموزشهاي غير

مستقيم نظیر پمفلت و فيلمهاي آموزشي مدنظر قرار
گيرد .سازمان صدا و سيما ميتواند در اين بخش نقش
اساسي ايفاء کند .همچنین بر روي انجام بازآموزيهاي

مناسب دورهها به صورت ساليانه تاکيد میگردد.

پارامترهاي مورد استفاده در مطالعات  Sajiو Teng

( .)24 ,23البته افزايش تعداد پارامترهاي مورد استفاده

براي تعيين ريسک هر چند که بر حجم کار ميافزايد،

باعث ميشود که دقت برآورد ريسک نيز به تبع آن

بيشتر شود.

با توجه به محدویتهای زمانی در این پروژه

امکان پایش نتایج میان مدت و بلند مدت مداخالت

در زمينه نوع و وضعيت سيم کشي برق در کنار

فراهم نگردید .پیشنهاد میگردد در مطالعات مشابه

کشي برق داخل راستهها و سراها توسط اداره برق،

زمانی مختلف اندازهگیری شود تا امکان ارزیابی

پيشنهاد اقدامات اصالحي و ساماندهي سيستم سيم

آموزش و پياده سازي سيستم  5Sبه شاغلين ،ميتواند

در اصالح وضعيت موجود بسيار مؤثر واقع شود (.)20

عالوه بر اين به نظر ميرسد استفاده از کليدهاي ارزان

دیگر روند تغییرات در نمرات ریسک در دوره های
اثربخشی مداخالت فراهم گردد.

نتيجه گيری

قيمت محافظ جان (Residual Current Device-

يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد که هيچ کدام از

 ) - ELCBميتواند يکي از مناسبترين اقدامات

ريسک آتشسوزي وضعيت قابل قبولي نداشته و

 )RCDيا (Earth Leakage Circuit Breaker
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نيازمند مداخالت فوري ميباشند .در بين اقدامات
اصالحي پيشنهادي ،بر روي مواردي نظير طراحي

سيستمهاي مناسب اطفاء حريق ،آموزشهاي ايمني

به شاغلين و ساماندهي نوع و وضعيت سيمکشي برق
بازار تأکيد بيشتري ميگردد.
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تشکر و قدردانی

بدين وسيله نويسندگان اين مقاله از سازمان آتش
نشانی و خدمات ايمنی شهرداري همدان به جهت
تأمين منابع مالی الزم برای انجام تحقيقات مربوطه،

تقدير و تشکر به عمل میآورند.
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Safety Assessment in Hamadan’s Bazaar and Suggesting
Control Strategies with Emphasis on Fire Safety
Iraj Mohammadfam 1, Alireza Zaman Parvar 2, Masoud Shafii Motlagh 3.

Abstract
Background: Hamadan’s Bazaar is an important market in terms of historical, economic,
social and safety aspects. Hamadan’s Bazaar is a critical unit in regard to safety measures,
because of inappropriately designed buildings and paths along with the high economic
value of the existing goods. The purpose of this study was safety assessment of the bazaar
in order to introduce strategies to prevent accidents.
Methods: In this cross sectional study, Hamadan’s bazaar was divided into 83 zones by
observation (risk assessment), evaluation and interview with experts. Risk assessment for
each zone was performed based on 22 parameters such as the dominant material, activity
value, suitability of firefighting systems and etc. Comparison of parameters and computing theirs weights was conducted through the paired comparison method. Four risks estimates including general, prevention, detection and control risks were calculated for each
zone. Safe, precaution and danger limits were defined for the mentioned risks.
Results: The results showed that considering prevention, detection and control risk, respectively 25.5, 47 and 53 % of the zones were in danger and the rest were in precaution
limit. In terms of total risk, 20.5 and 79.5 % were in danger and precaution limits respectively.
Conclusion: The results showed no region of the market was in safe limits. Therefore
implementation of technical and administrative controls such as firefighting equipment
and training is emphasized.
Keywords: Safety, risk assessment, Hamadan, bazaar, fire control
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