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 نوع مقاله: پژوهشی

 15/11/99پذیرش:   05/08/99دریافت: 

 سکریع، مرکر  انتقکا  ترافیکک، مسافر، کاهش ونقلحمل در باال مزایای سبب به  زیرزمینی  ریلی  ونقلحمل  بخشچکیده: 

 بسکیار ناوگکان، اایگکاه در پکایین اسکتهال  و محیطیزیست عمده هایآلودگی نداشتن زیست،محیط با سازگار  و  کم  انرژی

 رو ایکن از آیکد می حسکا به شکهرها آوریتکا  و توسکعه  اساسکی  ارککان  از  یککی  و  دارد  شهری  ونقلحمل  بخش  در  مهمی

آوری یابند. در ایکن تحقیکب بکه بررسکی تکا   اطمینان  بحران  زمان  در  آن  مناسب  عملکرد  از  کشور باید  ریلی  هایزیرساخت

شناسکایی  بکرایروشکی سیسکتماتیک ، HAZID روشپرداخته شده است.  HAZIDخطوط مترو تهران با استفاده از روش 

خطکرات و تهدیکدات مواکود و   ،ایکن روش  در  باشد.یآنها در مراحل مختلف م  یهایریپذبیآسو    داتی، تهدیمنیخطرات ا

صورت موردی ارزیابی شد. وضکعیت سیسکتم . خط مترو امام خمینی )ره( بهدشونبالقوه به دو روش کلی و ازئی بررسی می

های مواکود بررسکی گردیکد. در برق، کانا  تهویه، اطفاء حریب و مرکز کنتر  براساس استانداردهای ایمنی، مطالعه و شکا 

بندی شدند. نتایج نشان داد بیشترین مخاطره مربوط به ، اولویتExpert Choiceافزار شده در نرمسایینهایت مخاطرات شنا

های بعدی قکرار دارد. در نهایکت امتیکاز نهکایی متکرو باشد و پس از آن زلزله و ازدحام در رتبهگرفتگی میسیل، نشتی و آ 

صکورت خکاد در موضکوعات مربکوط بکه سکاختار سکازمانی به  بخشی از بدنکهقرار گرفت  بدین معنی که    3تهران در سطح  

 های ایمنی ادیدتری تدوین گردد.کند در دسترس نیست اما ضروری است که دستورالعملهای ایمنی فعالیت میسیستم

 HAZIDروش ، امام خمینی )ره(، مترو ونقلآوری شهری، سیستم حملتا  واژگان کلیدی:

 JEL:  R41, R40, H12بندی  طبقه
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 1-15 ،((36 پیاپی)4)9 شهری، مدیریت و اقتراد علمی فرلنامه

 www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمایه در 

Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

 فصلنامه علمی 
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه  -1

 ککککه) شکککهری ریلککی ونقکککلحمل هایسیسککتم

 افککزایش بککا( شککوندمی گککذارینام متککرو هایسیسککتم

 مؤثری  حلراه  عمومی،  ونقلحمل  هایظرفیت  چشمگیر

 .دهنکدمی  ارائه  شهرها  در  ونقلحمل  مشکالت  رفع  برای

 و سککاخت در چشککمگیر پیشککرفت مواککب مزیککت ایککن

 از بسکککیاری در متکککرو هایسیسکککتم از بکککرداریبهره

 متکرو،  خطکوط  تعکداد  افزایش  با  .است  شده  شهرهاکالن

 و بککزر  شککبکه مقیککاس در اغلککب متککرو هایسیسککتم

 متکرو، نگرانکی  هایشکبکه  ایمنی  .کنندمی  رشد  پیچیده

 طریب  از  هاشبکه  این  بهتر  در   به  نیاز  که  است  اساسی

 (.Zhang et al., 2018)دارد  گسترده تحقیقات

در سکا    1بکار هولینک آوری را اولینمفهوم تکا 

آوری مطرح ککرد. طبکب تعریکف هولینک ، تکا   1973

عبارت است از: معیاری از توانایی سیسکتم بکرای اکذ  

تغییرات، در حالی که هنوز مقاومت قبلکی را دارد. شکهر 

ر، شهری است ککه در اثکر موااکه بکا مخکاطرات، آوتا 

گردد اما به دلیل مدیریت ها میمتحمل برخی از سختی

اککامع بحککران و افککزایش تککوان و مقاومککت و سککازگاری، 

شکککود سکککرعت از وضکککعیت اضکککطراری خکککار  میبه

(Harrison et al., 2014 .)مکدیریت هایدسکتورالعمل 

 بکه  شکهری  ونقلحمل  از  مرو   برداریبهره  و  آوریتا 

 بکه  تواکه  بکا  شهری  ونقلحمل  هایسیستم  مهم  عناصر

 آوری، توانکاییتکا   .پکردازدمی  امنیتی  و  ایمنی  نیازهای

 بکا  کارکرد  چهار  انجام  برای  ونقل شهری راسیستم حمل

تهیکه  و ریزیبرنامکه  -1:  گیرددربرمی  اختالالت  به  تواه

همچنکین  .سازگاری و یادگیری -4 بازیابی -3  اذ   -2

 برابکر  در  شکهری  ونقلحمل  سیستم  توانایی  را  آوریتا 

 تخریککب پارامترهککای در بککزر  اخککتال  یککک تحمککل

 تعریککف قبو قابککل زمککان یککک در بازیککابی و قبو قابککل

  (.Deloukas & Apostolopoulou, 2017)اند  کرده

های دولتکی و در حا  حاضر، بسکیاری از سکازمان

اوامکع را در اولویکت قکرار آوری  غیردولتی، تقویت تکا 

 
1- Holling 

ها و ریزیها و برنامککهگککذاریداده و از طریککب سیاسککت

همچنککین اقککدامات آموزشککی، بککه مککدیریت سککوانح 

 . (Coghlan & Norman, 2004)اند پرداخته

شناسی تهدیدات در ساختار مدیریت بحران آسیب

های الککوگیری از بککروز سککامانه متککرو، یکککی از مقدمککه

های احتمالی یا مقابله کارآمکد بکا آنهکا محسکو  بحران

هکای مختلکف قابکل شناسی در حوزهشود. این آسیبمی

توانکد بندی میباشد. این دسکتهبندی میتعریف و دسته

هککای فنککی، مککدیریتی، شناسککی در حوزهشککامل آسیب

شناسککی ااتمککاعی، فرهنگککی و ایمنککی باشککد. آسیب

ای از موضوعات تهدیدات در ساختار فنی، حوزه گسترده

. شناسککایی علککل و (1385)تورانپککور، گیککرد را دربرمی

شناسکی های بروز حوادث، نقکش مهمکی در آسیبریشه

های بککروز اترککالی در سیسککتم خطککرات مطککرح دارد.

شود  ترین تهدیدات محسو  میاز شایعالکتریکی، یکی  

رسکاند بلککه تنها به تجهیکزات صکدمه مینحوی که نهبه

گردد ناپذیر میسوزی و خسارات ابرانگاهی باعث آتش

(Davoudi et al., 2012.)  با تواه به رشکد روزافکزون

فشکار   یهکادر بخش  ییبرق هوا  یروین  عیتوز  یهاشبکه

 یی هکا آنهکا در بحران   ی آور تکا    زان ی م   ف ی متوسط و فشار ضع 

و زلزله   لیخبندان، سیسرما و    د،ی: باد و طوفان شدرینظ

شناسکی در . آسیببرخکوردار اسکت  ییسکزاهب  تیاز اهم

شناسی در ساختار فنی، ساختار مدیریتی مترو، از آسیب

 مکرتبط  ابعاد  از  شناسیآسیب  این  اهمیت بیشتری دارد.

 و  عرضکه  نظکر  از.  باشدمی  بررسی  قابل  مدیریت،  حوزه  با

 توانکدمی  مدیریت  ساختار  شناسیآسیب  انرژی،  تقاضای

 سیسکتم عملککرد بهبکود و  تنگناها  رفع  به  شایانی  کمک

 .Delgado & Aktas, 2016) )کند  

 هایسکامانه  ماننکد  وتقلحمل  و  ترابری  مسیرهای

 یککی  -زیرزمینی  ریلی  خطوط  چه  و  آهنراه  چه  -  ریلی

 نقکاط  میکان  ارتباط  برقراری  برای  مهم  هایزیرساخت  از

 چند یا  دو  بین  حتی  و  کشور  یک  یا  شهر  یک  در  مختلف

 نقکش  خکارای،  و  داخلکی  مبکادالت  در  و  باشدمی  کشور

 بین، این در .(Jha et al., 2013) دارد و داشته اساسی
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 3 ککککککککککککککککککککککککککککککککک  یاحمد   دایعباسپور، آ  دی مج  ،یاقدس  هیآس  /...  یشهر  یلیونقل رحمل   یهاشبکه   یآور تا   یابیارز

 

 هنگکام  دارند،  که  اهمیتی  دلیل  به  مزبور،  هایساختزیر

 بحکران  آن  ابعاد  توانندمی  هم  اضطراری  شرایط  و  بحران

 ریزیبرنامکه  صکورت  در  تواننکدمی  هکم  و  کنند  بیشتر  را

 و  تخلیکه  اایی،اسککان، اابکه  بکرای  امکن  مککانی  دقیب

 شناسکایی  روباشکند  ازایکن  نقکاط  سکایر  بکه  امدادرسانی

 ریزیبکرای برنامکه  هاسازمان  این  هایآسیب  و  تهدیدات

 اولکککویتی سکککازمان، در کاهشکککی اقکککدامات و دقیکککب

 Persia et)پرداخکت  آن بکه باید که است انکارناشدنی

al., 2016). سککامانه در اصککلی عنوان گککروهبککه متککرو 

ااتمکاعی،   اقترکادی،  نظر  از  شهری  مسافری  ونقلحمل

 بکین  از  و  تخریکب  و  سکتا  بسیار حائزاهمیت...    و  دفاعی

 طبیعکی  بالهای  در  چه  شهری  مهم  ساختزیر  این  رفتن

 هککایآسکیب تروریسککتی، و خرابکارانکه اعمککا  در چکه و

زاده رمضکان) کرد خواهدوارد    شهری  آوریتا   به  مهمی

 بکه  زیرزمینکی  ریلکی  ونقلحمل  بخش  (.1394و بدری،  

 ترافیکک، مسافر، ککاهش  ونقلحمل  در  باال  مزایای  سبب

 زیست،محیط با سازگار و کم  انرژی  سریع، مرر   انتقا 

 اسکتهال   و  محیطیزیسکت  عمکده  هایآلودگی  نداشتن

 بخککش در مهمککی بسککیار ناوگککان، اایگککاه در پککایین

 شکهرها  آوریتکا   و  توسعه  در  و  دارد  شهری  ونقلحمل

 مخکاطره  هرگونه  آید.می  حسا به  اساسی  ارکان  از  یکی

 باعکث شکهری هایزیرسکاخت از بخکش این در  بحران  و

 از  مکردم  اطمینان  سطح  آمدن  پایین  و  آوریتا   کاهش

 بایککد روازایککن گککردد می محسککو  شککهرها در امنیککت

 در  آن  مناسکب  عملککرد  از  کشکور  ریلکی  هایزیرساخت

 پیشکگیری  برعالوه  تا  کنند  حاصل  اطمینان  بحران  زمان

 از بعککد در آن بازسککازی بککرای هزینککه و وقککت صککر  از

 یا  شودنمی  متوقف  سازمان  در  حرکت  روند  ادامه  بحران،

 رسکانیخدمت  و  فعالیکت  چرخه  به  مجدداً  کوتاه  توقف  با

 بحکران  تشکدید  مواکب  مهکم  ایکن  بکه  تواهیبی.  برسد

 در  را  اطمینکان  و  رانکدمان  ککاهش  هایزمینه  و  شودمی

(  1391 و همکککاران، برککیرت) بککردمی بککاال سیسککتم

 در  مواکود  هکایخطرپکذیری  ککه  دارد  ضرورت  بنابراین

 ایکن  مهکم  و  حسکاس  حیکاتی،  و  بحرانی  هایبخش  کلیه

 یکا  تروریستی  حمالت  طبیعی،  تهدیدات  برابر  در  صنعت

 هر  بودن  متناسب  و  بندیاولویت  با  مهم  مخاطره  هرگونه

 را  کاهشکی  و  مقابلکه  راهکارهکای  هکا،خطرپذیری  از  یک

با تواه به مطالب بیان شده، در این   .کند  اارا  و  طراحی

آوری خطکوط متکرو تهکران بکا پژوهش به بررسکی تکا 

  پرداخته شده است.  HAZIDاستفاده از روش 

 

 پیشینه تحقیق  -2

 های خارجی الف( پژوهش

ای با عنوان »از بکین مقاله(، در  2020)  1یوماگولوا

 یزیربرنامکه  یهکا: مطالعکه مکوردیخطرات نابرابر  بردن

«، به مطالعه در منطقه مترو ونکوور کانادا  آوریتا   یبرا

توزیع نابرابر مخاطرات پرداختکه اسکت. نتکایج پکژوهش 

آور کردن منظور تا ریزی بهحاکی از آن است که برنامه

عنوان یکک آن بکهمنطقه مطالعاتی در مکورد پیامکدهای  

مقیاس که در مککان و زمکان بایکد مسئله حاکمیت چند

تکرین مخکاطره مکدنظر قکرار عنوان مهمرا بهباشد، سیل  

 داده است. 

عنکوان ای با  ( در مطالعه2018)  2و شریفی  یاماگاتا

آوری: بینش تجربکی و ریزی شهری براساس تا برنامه»

ریزی شهری بکا تواکه ، به تبیین چارچو  برنامه«علمی

آوری که بکرای افکزایش ظرفیکت مقابلکه بکا به تفکر تا 

توانکد کارآمکد باشکد تحوالت مواود و آینده شکهرها می

عنوان فراینکدی آوری بکهپرداختند. در این کتکا ، تکا 

 بارفااعهسو و حوادث  ریزی شهری از یکمؤثر در برنامه

ی در امالحظککهقابلیی بککرای بهبککود هافرصککتعنوان بککه

شرایط مواود و برای بهبود شرایط از طریکب انطبکاق و 

تغییر ساختار شهر از سوی دیگکر، در نظکر گرفتکه شکد. 

منظور آوری بکههمچنین، بکه ارائکه مفکاهیم اصکلی تکا 

شده اسکت ککه ریزی شهری براساس آن پرداخته  برنامه

 یبکراشکهرهای  شامل مسائل مربوط به افزایش توانکایی  

اکذ  اثکرات ناشکی از   هکا،ی آنسازآمادهریزی و  برنامه

 
1- Yumagulova 

2- Sharifi & Yamagata 
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انطباق با عواقب احتمالی   و  بازیابی پس از بحران  بحران،

   باشد.ناشی از تغییرات اقلیمی و سایر تهدیدات می

ای بککا در مطالعککه (2018همکککاران ) و 1کککابیش

»تحوالت شهری: توسعه پایدار شکهری از طریکب عنوان  

آوری«، چکارچوبی کیفیت زندگی و تا   وری منابع،بهره

عنوان مراکع ای برای در  تحوالت شهری بهرشتهمیان

های تنها بکرای متخررکان بسکیاری از رشکتهکاملی نکه

درگیککر بککا ایککن مبحککث، بلکککه بککرای کسککانی کککه در 

گذاری نقش دارند، ارائه دادند. با بررسی تمکامی سیاست

امل بعکد کالبکدی، ااتمکاعی، ابعاد مسائل شهری که شک

باشکد، مککد  و فراینککدی کککه اقترکادی و مککدیریتی مککی

های براساس سکازوکار مشکارکتی بکرای ایجکاد سیاسکت

باشد را در ایکن کتکا  ارائکه دادنکد. همچنکین اامع می

آوری ی بکه تکا ابیدسکتبراساس ابعاد مطالعکاتی بکرای  

رای ی را بکانهیزمشهرها، کیفیت زندگی و توسعه پایدار  

محیطی، علوم ااتماعی و تمامی علوم اعم از علوم زیست

... معرفی کردند که بر اسکاس مفکاهیم مشکتر  بنیکان 

 نهاده شدند.

 یآوربکا عنکوان »تکا   یا( در مقاله2016)  2لیدو

 یآورتا   تیقابل  ،«3دا  لندز  نیدوبل  ینی: بازآفریشهر

و در پاسک  بکه   یسکازگار  ر،ییکتغ  یشهرها برا  ییرا توانا

آن  یارهکایده و براساس معکر  فیها تعرها و بحرانتنش

 ینیازآفربک  زمینکهدر    ییو راهکارهکا  هاشکنهادیبه ارائه پ 

پرداختکه اسکت.   رلندیا  نیدا  لندز در شهر دوبل  هیناح

گرفته  مقاله مدنظر محقب قرار نیکه در ا  یبحران  طیشرا

تکا   یالدیمک  1980در دهه    رلندیا  یاست بحران اقتراد

 یپژوهش حاک  جی. نتاباشدیم  یالدیم  2000اواخر دهه  

در  یآورتککا  ینهککاد -یتیریاز آن اسککت کککه بعککد مککد

برخکوردار   یاژهیکو  تیکمطالعه از اهم  محدوده  ینیبازآفر

 یتحت نظکارت و ااکرا  یزیربرنامه  نیو همچن  باشدیم

 یدولتک  یهاسکازمان  یبکا همککار  یخروص  یهاسازمان

   .دنک  فایا ینیرا در بازآفر ییسزاهنقش ب  تواندیم

 
1- Kabisch 

2- Doyle 

3- Dublin Docklands 

عنوان ای تحت  (، در مقاله2015)  4ستیادی و ناالو

آوری تواند سکبب ارتقکای تکا آیا بازآفرینی شهری می»

بکا   «وهکوایی شکود شهرها در مقابل تغییکر شکرایط آ 

بررسی میزان اثرگذاری و سکازگاری رویککرد بکازآفرینی 

شهری در سه شهر اندونزی، به تحلیل معضالت و نتکایج 

عنوان یکک اسکتراتژی قابکل استفاده از این رهیافکت بکه

های آوری شکهرها در زمینکهمنظور ارتقای تا انطباق به

انکد. نتکایج و مختلف ازامله مسکن و بهداشکت پرداخته

پککژوهش نیککز حککاکی از کارآمککدی و مزایککای  هاییافتککه

وساز مسکن عمکودی رهیافت بازآفرینی شهری و ساخت

شککده از قبیککل افککزایش حفاظککت از حککوادث ریزیبرنامه

وهوایی، کاهش مسائل مربوط به حقوق زمین، شدید آ 

کککاهش شککیور حشککرات مککو ی ماننککد مککوش و مککوش 

های آوری محککدودهصککحرایی در راسککتای ارتقککای تککا 

 باشد.  طالعاتی پژوهش میم

 های داخلیب( پژوهش

ای (، در مقاله1399اسدی عزیزآبادی و همکاران )

بافکت   یآوربکه ابعکاد تکا   یبخشکیت»اولوتحت عنوان  

سکوانح  یآورتکا   یبراساس مکد  مککان  یفرسوده شهر

بکه بررسکی   ،: بافت فرسوده شکهر ککر («ی)نمونه مورد

فت فرسوده شهر ککر  آوری در بابخشی ابعاد تا اولویت

یج پکژوهش ی پرداختنکد. نتکامراتبسلسله  یلمد  تحلبا  

نیز حاکی از آن است که در سه کالن پهنه ککر  کهکن، 

محیطکی   -آوری کالبکدیبعکد تکا   ،حرار  و مهرشهر

براساس سرمایه کالبکدی و زیرسکاختی دارای بیشکترین 

نهککادی دارای  -آوری سککازمانیباشککد و تککا وزن مککی

 .است کمترین وزن

عنوان ای با  ( در مقاله1397پوراحمد و همکاران )

هکای آوری کالبکدی بافتهای تا »تحلیل فضایی مؤلفه

فرسوده شهری در برابر زلزله )مطالعکه مکوردی: منطقکه 

آوری ، بککه بررسککی میککران تککا شککهرداری تهککران(« 10

شهرداری تهران پرداختند. براسکاس   10کالبدی منطقه  

سکلت ساختمان، های اهای پژوهش بر پایه شاخصیافته

 
4- Setiadi and Nalau 
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، اککنس مرککالح، قککدمت سککاختمان و کیفیککت ابنیککه

 و غربکی مرککزی، بافکت  هایمحکدوده  آوری کالبدیتا 

 وضکعیت  ، در10  منطقکه  شکما   به  نسبت  شرقیانو 

 ریزیبرنامه  اولویت  دارد و  قرار  کم  بسیار  تا  کم  آوریتا 

 شکهرداری  10  منطقکه  دیکالبک  بافت  آورکردنتا   برای

 شکرقیانو   و  مرککزی  غربکی،  محدوده  ترتیببه  تهران

  .است

 ای با عنکوان( مطالعه1396نامجویان و همکاران )

آور برای مدیریت آینده آوری شهری چارچوبی الزامتا »

ایکن پکژوهش بکا هکد  بررسکی و « انجام دادند.  شهرها

بکه دنبکا  آوری شهری  های تا ها و مد تبیین دیدگاه

تدوین چارچوبی مناسب بکرای مکدیریت آینکده شکهرها 

صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که به دلیکل 

آوری در همکه ابعکاد ااتمکاعی، گستردگی مفهکوم تکا 

زیرساختی، -ریزی و نیز کالبدیبرنامه  -اقترادی، نهادی

های شکهری در ابعکاد مدیران شهری باید به تحلیل الیه

ود سطح خدمات در زمان بحکران، شکناخت مختلف، بهب

میزان خطر بکا   کاهشپذیر در زمان بحران،  اماکن آسیب

گیری ها و بهرهریزی زیرساختافزایش استحکام و برنامه

ترین زمان ممکن پرداخته و های بازیابی در کوتاهاز مد 

تکوان شکهرهای هکا مکیلفکهؤبه این متغیرها و م  تواهبا  

 .ودآور نمآینده را تا 

ی بککه امقالککه(، در 1396و همکککاران ) پورساسککان

ی شهری در برابر مخاطرات طبیعی آورتا ارزیابی ابعاد  

شهر تهران که یککی از منکاطب بکا بافکت   12در منطقه  

نتکایج نشکان   باشد، پرداختند.فرسوده در شهر تهران می

محیطی مربوط به بعد اکولوژی لفه پایداری زیستؤداد م

لفه ؤی در رتبه او  اهمیت قرار گرفته و مآوری شهرتا 

قابلیت تطبیب سیستم مرتبط به بعد نهکادی )سکازمانی( 

لفکه تعیکین شکده اسکت. ؤتکرین ماهمیکتبه عنوان ککم

آوری شکهری در همچنین وضعیت بعکد اقترکادی تکا 

 و  برابر مخاطرات طبیعکی از مطلوبیکت کمکی )ضکعیف(

وضعیت ابعاد ااتماعی، اکولوژی و نهادی )سکازمانی( بکا 

تکوان مطلوبیت خیلی ضعیف همراه است. در نهایت مکی

 12آوری شکهری در منطقکه  بیان کرد که مطلوبیت تا 

شهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی بکا تواکه بکه کالن

ایکن ها خیلکی ضکعیف بکوده اسکت و  لفهؤکلیه ابعاد و م

 نیست.  آور و پایداراطرات طبیعی تا منطقه در برابر مخ

ی بکا بیکان امقاله( نیز در  1396ااه )شکری فیروز

ی راهی مهم برای تقویت اوامکع آورتا این موضور که  

، بکه بررسکی هاسکتآنی  هاتیظرفو شهر با استفاده از  

ی مناطب شکهر بابکل در برابکر مخکاطرات آورتا میزان  

ککه   دهکدیمشان  محیطی پرداخته است. نتایج تحقیب ن

گانه 12آوری شهری در مناطب  در بین ابعاد مختلف تا 

شهر بابکل، ابعکاد کالبکدی و سکپس ااتمکاعی وضکعیت 

از درصد  50ولی به طور کلی حدود   ی را دارندترمناسب

آوری و تککا نبککود  موردبررسککی در شککهر بابککل منککاطب

درصد از منکاطب از   25باشند و تنها  آوری پایین میتا 

 .  آور هستندها کامالً تا شاخصلحاظ 

 

 مبانی نظری   -3

اغلب در منابع به مفهوم »بازگشکت   یآورواژه تا 

 resilio  نیالتک  شهیکاررفته است که از ر« به1به گذشته

 یدر برخکو شکده  « گرفتکه2»برگشت به عقب  یبه معنا

 شکدهمطکرح    resalire  نیواژه، واژه الت  نیا  شهیمنابع ر

باشکد میبکه عقکب    زشیخ  ایاهش    معنای  که بهاست  

(Gunderson, 2010بککککرای .)  واژهresilience  در

 ایک یابیباز ییتوانامعانی متعددی همچون   ،فرهن  لغات

 نیو همچنک  یو کشسکان  یشکناور،  رییکتغ  ،عیبهبود سکر

شکده اسکت. البتکه در   ترامه  یو ارتجاع   یفنر  تیخاص

 لیککبککه دل یآورشککده واژه تککا انجام یهاترامککه انیککم

 نیانتقا  مفهوم ا  یانتخا  برا  نیبهتر  یی،رسا  و  ییایگو

 3وبسککتر لغکت در فرهنکک  (.1389 ،ییواژه اسکت )رضکا

در   یسکتادگیا  ییتوانکابه معنای    یآور( واژه تا 1986)

بکه   لیکتما  ،ینقکص دائمک  ایکبرابر ضربات بدون اختال   

مطکرح   بحران  ای  یبعد از ناتوان  یسرزدگ  ایقدرت    یابیباز

 
1- Bouncing Back 

2- To Jump Back 

3- Webster 
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 یکک  ظرفیکت  عنوانبکه  آوریشده است. همچنین، تکا 

 و  بحرانکی  شکرایط  از  ناشکی  اختالالت  اذ   در  سیستم

 باشدمی  حوادث  و  سوانح  وقور  از  بعد  مجدد  دهیسازمان

 تکامکل و سازگاری، یریپذانطباق  ویژگی  بودن  دارا  با  که

 و پایکدارتر  حکالتی،  بحرانکی  شکرایط  معکر   در  سیستم

 پیکدا اولیکه حالکت بکه نسکبت بهتر عملکردی با  ترمقاوم

یی اسکت ککه هکاواژهآوری یکی از همچنین تا   .کندمی

در علککوم مختلککف دارای معککانی و مفککاهیم متفککاوت و 

ریزی آوری از نظککر برنامککهباشککد. تککا پرکککاربردی می

زیسککت، توسککعه بهداشککتی، علککوم مهندسککی و محیط

های متفککاوت لککوم ااتمککاعی دارای زمینککهاقترککادی و ع 

 (.Drennan et al., 2016است )

آوری مطرح شکد که در تعریف واژه تا   طورهمان

عنوان توانایی یک سیسکتم بکرای توان بهآوری را میتا 

مقاومت در برابر تغییر یا یک رویداد متضکاد خکارای بکا 

کاهش اثرات منفکی اولیکه )قابلیکت اکذ (، بکا انطبکاق 

قابلیکت انطبکاق( و )  یخکارایط سیستم بکا رویکداد  شرا

سپس بهبودی شرایط سیستم که ناشی از رویداد متضاد 

باشککد )قابلیککت ترمیمککی(، تفسککیر کککرد خککارای می

(Sansavini, 2017 در گزارش شهرهای تا .) آور که با

آوری شکهری را همکاری اتحادیه اروپا تهیکه شکده، تکا 

ی، اوامکع، افکراد، های شکهرمبتنی بر ظرفیت سیسکتم

ی خروصی و دولتی تعریف ککرده هاشرکتها و  سازمان

است که در شرایط بحرانی و اختالالت ناشی از آن نیکاز 

به بهبکودی دارنکد و همچنکین حفکل عملککرد شکهر و 

شکو  یکا فشکار ناشکی از اخکتال ،  جهینت درتوسعه آن 

بحران، میکزان و شکدت آن نیکز حکائز   تأثیراز    نظرصر 

آوری تکا  (.Frantzeskaki, 2016)باشکد یاهمیکت م

محیطی، ااتماعی، اقترادی و   -دارای چهار بعد کالبدی

آور توان گفت شکهر تکا باشد و میسازمانی می  -نهادی

ه و مقابلکه بکا هرگونکه بحکران هشهری آماده برای مواا

 -باشککد کککه از نظککر کالبککدیمنتظککره و غیرمنتظککره می

سکازمانی دارای   -ااتماعی و نهکادیمحیطی، اقترادی،  

در باشد.  پذیری پایین میانعطا  عملکردی باال و آسیب

 آوری بیان شده است:ادامه انوار تا 

ی بککا هککد  ارتقککا: محیطککی -آوری کالبککدیتککا 

های کاربری زمکین )قکدمت نظام  یکیفیت محیط، ارتقا

وسککاز، تککراکم سککاخت و ابنیککه، مالکیککت، نککور ساخت

 تکنولکککوژی سکککاخت(، نظکککام دسترسکککی و حرککککت

)نفو پذیری، تخلیه، شدت و تککرار مخکاطرات( صکورت 

ها، های امن، شناسایی گسلگیرد و با شناسایی مکانمی

آمیز، پذیر و نکواحی مخکاطرهدور شدن از مناطب آسکیب

گیرد بافت شهری ایمن و مقاوم در برابر سوانح شکل می

(Mitchell, 2003.) 

آوری چارچو  این بعد از تا :  ااتماعیآوری  تا 

در شهر براساس، تضمین دسترسی به خکدمات اساسکی 

برای همه، تأمین خدمات حمایتی بعد از بالیا، تخریص 

هکای اسکتراتژیک و های ایمن بکرای تمکام فعالیتزمین

نفعان مختلف برای شکرکت در سازی، تشویب  یمسکن

ی ااتمکاعی هاتمام مراحل و تقویت همبستگی و شبکه

 (.Meerow et al., 2016)  باشدمی

تنها آوری اقترککادی نککهتککا : آوری اقترککادیتکا 

باشکد پاس  به ضربه )مانند فااعه یا فساد اقترادی( می

توان مربکوط بکه ظرفیکت اامعکه و آوری را میبلکه تا 

پذیر، سازگار و ساختار اقتراد آن تعریف کرد که انعطا 

باشکد موااهکه بکا شکرایط بحرانکی میقادر به تنظیم در  

(Marius & Venkatasubramanian, 2017.) 

 -آوری نهکادیدر تکا :  سازمانی  -آوری نهادیتا 

سازمانی شهر، مفاهیمی چون آگاهی از محیط سکازمان، 

سطح آمادگی، پشکتیبانی اخکتالالت، ظرفیکت اسکتقرار 

پککذیری، ظرفیکت بککرای منکابع، دراککه انطبکاق و انعطا 

 (. McManus et al., 2008باشد ) ی و غیره مطرح می بازیاب 

آوری شککهری، تککوان گفککت تککا طور کلککی میبککه

ی توانایی یکک شکهر ریگاندازهاصطالحی است که برای  

و در حقیقکت شکهرهای   رودیمککار  در بهبود از بکال بکه

ی، پشکت سکر گذاشکتن و نیبشیپ آور از پیش برای  تا 

و   اندشکده  یطراحخطرات طبیعی یا فنی    اتتأثیربهبود  
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های فیزیکی و ااتماعی در چنین شکهری تکوان سیستم

بقککا و عملکککرد در شککرایط فشککار و بحرانککی را دارنککد 

آوری شککهری نیککز (. تککا 1397)پوراحمککد و همکککاران، 

چارچوبی برای ایجاد ظرفیت انطباق کلی سکاختار شکهر 

های زمینه  برای سازگاری با تهدیدات خاد است ولیکن

شکک از شکهر و خطرات، بدون  هابخشآوری  اولویت تا 

 (.Meerow et al., 2016است )به شهر متفاوت  

 

 روش تحقیق  -4

شناسکایی  منکد بکراینظامروشی  ،  HAZID  روش

آنهکا در   یهایریپذبیآسکو    داتیک، تهدیمنکیخطرات ا

خطککرات و در ایککن تحقیککب،  .اسککتمراحککل مختلککف 

تهدیککدات مواککود و بککالقوه بککه دو روش کلککی و ازئککی 

 نکدایبکر فر طیککه از محک  یدر واقع خطراتکشد.  بررسی  

مخککاطرات  ،یسککتیحمککالت ترور زلزلککه، ل،ی)ماننککد سکک

 بکا)مانند نشت گاز، تماس    طیبر مح  ندایاز فر  ای(  یمنیا

 ،شکودیم لیکنامناسکب( تحم  یککار  طیسطوح داغ، شرا

 ،لی از ااککرای ایککن تکنیککک. هککد  اصککگردیککد یبررسکک

کنتکر  مخکاطرات بکالقوه در   ایاقدامات حذ     یاثربخش

و   یراهبکر  زات،یتجه  یو بازرس  آزمون  ،یمراحل نگهدار

های خسککارات ناشککی از حککوادث نهایتککاً کککاهش هزینککه

نسککبتاً  ،تککیم تکنیککک شناسککایی خطککر اسککت.احتمککالی 

کوچک و در عکین حکا  متشککل از افکراد متخرکص و 

 یبکرا  یکه از دانش کاف  به نحوی  انتخا  گردید مجر   

ها و بیآسکک ،موضککوعات )مخککاطرات هیکککل ییشناسککا

مربوطکه، اقکدامات   یامکدهایعلل وقور آنها، پ   ،داتیتهد

( سککتگاهیدر ا یبکرداردر فککاز بهره یو کاهشک رانهیشکگیپ 

 سکتیامر مهم است که ل  نیبه ا  تواه  هستند.برخوردار  

خالقانککه و نککه بککه صککورت  یصککورت روشککمخککاطرات به

. تنها ردیانعطا  مورد استفاده قرار گرقابلیغ   یستیلچک

 ایک معمکو ریغ  ایک دیکاست که خطرات اد  بیطر  نیاز ا

 ییعلکل مکرتبط شناسکا عنوانخکاد بکه  یبیعوامل ترک

خطرات ها،  ستیلچک  هیپس از ته  میت  نید شد. انخواه

ی کردنککککد. بنککککدتیو اولو یابیککککارز ،ییرا شناسککککا

برای هر نور سیستم در مراحل اولیکه   HAZIDتکنیک

توانکد بکر ککاربرد اسکت و می  و ایده توسعه سیستم قابل

ای از ها، یککک سیسککتم تنهککا یککا دسککتهروی زیرسیسککتم

های پیچیکده( انجکام شکود. قابلیکت ها )سیسکتمسیستم

برداری و مراحل عملیاتی نیکز از بهرهاستفاده در مراحل  

وتحلیکل بکرای تجزیکه امله خروصیات این روش است.

HAZID،   ،موارد موردنیکاز عبارتنکد از: دانکش طراحکی

موارد عملیاتی و فرایندی و دانش خطر. دانکش طراحکی 

بدین معنی است که کارشناسان باید دارای فهم اساسکی 

وده و شناخت از طراحی سیستم و فرایندهای عملیاتی ب

خطرات بدین معنی است که نیاز به یک دانش اساسی و 

ای درباره خطر، منابع خطر، اازای خطر و خطکر در پایه

اعضای تیم شامل: رئیس واحد های مشابه است.  سیستم

شکرکت عضکو اصکلی و   زیسکتایمنی، بهداشت و محیط

سککایر اعضککای ایککن تککیم از  و باشککدثابککت ایککن تککیم می

 : مککدیر عملیات/مککدیراسککتای زیککر همترککدیان سککمت

مهندس ، مهندس پروژه/رئیس مهندسی پروژه  ،مهندسی

مشککاور/ و  سککاتیسأ مهنککدس ت ،خطککوط یبککرداربهره

، آنالیز طوفان  هنی در HAZID روش .HSEمشاورین 

یک محیط عملیاتی است ککه بکرای شناسکایی خطکرات 

گککردد. قبککل از برگککزاری السککات بککالقوه اسککتفاده می

HAZID  ،بککا تواککه بککه مسککتندات مککرتبط بککا پککروژه

هککایی های فنککی، گرهلیسککتبازدیککدهای میککدانی و چک

وتحلیل مخاطرات هایی( برای سهولت در تجزیه)سیستم

 سکککیر سیبراسکاس مککاترهمچنککین  .شناسکایی شککدند

ود و در دسکترس نبکدر صکورت    ایکسازمان موردمطالعه  

 یهککاسیسککازمان مربوطککه، از ماتر سینبککودن مککاتر

 سکپس شکود.یمشابه اسکتفاده م تیبا فعال ییهاسازمان

 یو کمک  یکمک  مکهیصکورت نشکده به  ییخطرات شناسا

 شوند.یم یبندرتبه

کارکنان ایستگاه شامل کلیه    یبتحق  یاامعه آمار

در این   باشد.شهر تهران میکالن  مترو امام خمینی )ره(

و هدفمنکد   سیسکتماتیکصکورت  مقاله حجکم نمونکه به

کارکنان ایسکتگاه نفر از   24انتخا  شده است که شامل  

 واود دارد 
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 1400 پاییز وششم،سی شماره /شهری مدیریت  و ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک اقتراد  8

 

مینی براساس سکمت در سکتاد مکدیریت بحکران خامام  

های رئیس سکتاد، )رئیس ستاد مدیریت بحران، اانشین

 باشد.فرمانده حادثه، دبیر ستاد و ...( می

 منطقه موردمطالعه

 قبکل  سکا   110  به  تهران  در  شهری  قطار  احداث

 مکوارد  املکه  از  شکهری  تکاراموای  تأسکیس.  گرددبازمی

 ژولیکوس  بکارون  که  بود  ایامتیازنامه  در  شده  بینیپیش

 در.  آمکد  کاغکذ  روی  شکاه  ناصکرالدین  عهکد  در  رویتر  دو

 شکهر  دروازه  بکین  روزمینی  آهن  خط  یک  هاسا   همین

 معرو   نام  با  شاه،  باغ  میدان  و(  عبدالعظیم  حضرت)  ری

 شکرکت  و  سکوفرتو  شکرکت  .شکد  سکاخته  دودی  ماشین

 ااتمککاعی، ، مطالعککات1350فرانسککه در سککا   متککروی

آن   تغییرات  بینیپیش  و  تهران  شهر  ترافیکی  و  اقترادی

 گکزارش  1353آغاز کردند. در سا     1370  سا   برای  را

 بکا  خیابکانی  شکبکه  یک  شامل  ایسامانه  انتخا   و  نهایی

 بزرگکراه  دو  و  مرککزی  منطقه  پیرامون  در  کمربندی  یک

 بکا  مترو  شبکه  یک  و  شهری  ساخت  حا   در  نواحی  برای

 رانیتاکسکی  و  رانیاتوبکوس  شکبکه  وسکیلهبه  که  خط  7

.  ( https://metro.tehran.ir)شد ارائه گردید  می تکمیل

 خکط هفکت  از  متشکل  اولیه،  طراحی  این شبکه براساس

 خکط  یکک  و  شکهریدرون  آن  خکط  شکش  ککه  باشدمی

 آخکرین  1  شکل  در  باشد.می(  کر   -تهران)  شهریبرون

 .است شده ارائه مترو نقشه

 

 

 خطوط ریلی مترو تهران  -1نقشه 

 ( https://metro.tehran.ir)منبع: 
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 یافته تحقیق  -5

منظور ارزیابی نیازهای فنی و تأسیسکاتی متکرو به

آوری سکامانه، براسکاس در راستای ایجاد و افزایش تکا 

استانداردهای مواود در این زمینه، وضعیت مواکود در 

متروی تهران بررسی گردید. برای ایکن منظکور، مطکابب 

برداری مترو السات برگزار شده با مسئولین شرکت بهره

منظور ام خمینی )ره( بکرای نمونکه بکهتهران، ایستگاه ام

تطابب الزامات تعیین و اطالعات موردنیاز توسکط انجکام 

بازدیککدها میککدانی از تأسیسککات و تجهیککزات ایسککتگاه 

عمل با تواه به بازدیدهای بکه  آوری گردید.مذکور، امع

های مختلف آمده، شناسایی خطرهای احتمالی در بخش

 اند.ارائه شده  5تا   1و پیامدهای آن در اداو  

 

 شناسایی خطرات سیستم فضاهای عمومی، سکوها و حریم ریلی ایستگاه -1جدول 
 نام سیستم: فضاهای عمومی، سکوها و حریم ریلی ایستگاه

 پیامد علت خطر  کد شناسایی خطر

1-1 
حرارت و واود  
 ا  مواد قابل اشتع

های برق و اترا  کوتاه یا  کشی در کابل افزایش دما، ایجاد ارقه 
کشی، مرالح کاربردی در بنای ایستگاه، انشعابات ناایمن برق،  اریان 
های تجاری، خرابی تأسیسات الکتریکی، عوامل خارای مؤثر بر غرفه

ایستگاه )مثل انفجار پمپ بنزین مجاور ایستگاه و ...(، خرابی تهویه و  
ی از طریب تأسیسات و تونل سکو به های انتقا  هوا، تباد  حرارتفن

 اماکن عمومی، تغییر کاربری

سوزی، دودگرفتگی، نارضایتی مشتریان، ایجاد رعب و وحشت  آتش 
های ایستگاه، آسیب و  بین مشتریان و ازدحام امعیت در خروای 

ل در فرایند کاری، آسیب به تجهیزات و  تعل مر  پرسنل و مشتریان، 
 د شدن به اعتبارتأسیسات زیربنایی، خدشه وار

2-1 
واود مواد قابل 

 انفجار 

 قابل از مواد استفاده افراد، توسط انفجار قابل مواد حمل گذاری،بمب
  در انفجار قابل گازهای و بنزین بخارات گاز، نشت ها،غرفه  در انفجار
 هایداکت از بخارات و  گازها ورود کاربری، بیرونی، تغییر عوامل اثر

  انفجار وقور مثل بیرونی تهدیدهای سایر ایستگاه، داخل به هواکش
  طراحی فشار، تحت اطفای گاز سیلندرهای مجاور، مناطب در

 مرالح  و عمومی فضاهای نامناسب

  فرایند در لتعل  مشتریان، نارضایتی دودگرفتگی، سوزی،آتش  انفجار،
  در امعیت ازدحام و مشتریان بین در وحشت و رعب ایجاد کاری،

  به آسیب مشتریان، و پرسنل مر  و آسیب ایستگاه، هایخروای 
 سازمان  اعتبار به خدشه زیربنایی، تأسیسات و تجهیزات

 ازدحام  3-1

  ساعت تجهیزات(، کمبود یا تجهیزات نقص از )ناشی ترافیکی اختال 
  ایستگاه، در حوادث بروز ها،مناسبت و خاد ایام یا ایستگاه شلوغی
  مثل  محیطی عوامل  هشداردهنده، تجهیزات نبود درگیری، و نزار

  اضطراری، خروای و تجهیزات نبود خاد، ترافیکی و اوی شرایط
 تجمع  و اضطراری خرو  در  نامناسب طراحی یا نبود کاربری تغییر

  به آسیب مشتریان، بین وحشت و رعب ایجاد مشتریان، نارضایتی
  و آسیب ریلی،  حریم در افراد سقوط  ناوگان، تأسیسات و تجهیزات
  شدن دارخدشه کاری، فرایند در لتعل  مشتریان، و پرسنل مر 
 مشکالت برداری، بروزبهره  و روتین عملیات در نقص سازمان، اعتبار

 مترو  از خار  ترافیکی مشکالت بروز امنیتی،

 رویدادهای طبیعی، انفجار  زلزله  4-1

 مو ی حیوانات آمدن  باال تجهیزات، به آسیب ایستگاه، سازه تخریب
ن،  مسافرا  شدن محبوس باسیم(، و سیم)بی  ارتباطات قطع محیط، در

 و پرسنل مر  آسیب و برداری،بهره  عملیات و ترافیکی اختال 
  آ  منابع  شکست دلیل  به گرفتگیآ  سوزی،آتش  مسافران،
  قطار، شدن ریل خار  از برق، قنوات( قطع ها،)لوله  زیرزمینی

 کاری  فرایند در لل تع ازدحام، رعب و وحشت،

5-1 
سیل، نشتی و 

 گرفتگی آ 

 و آ  هایلوله  ترکیدن ها،زهکش تخریب طبیعی، رویدادهای
 قنوات، آ  سطح رفتن باال آ ، مسیل و هااوی  گرفتگی فاضال ،
  ایزوالسیون نبود ایستگاه، داخل رو درآ   مسیرهای  شدن مسدود
  دلیل به ایستگاه تأسیسات و تجهیزات از آ  نشتی سازه مناسب

 ...  و ضربه ،فرسودگی  ،خوردگی 

 کاری، فرایند در لتعل  تجهیزات، به آسیب ایستگاه، سازه تخریب
  عملیات و ترافیکی اختال  ،سیم( و با سیمارتباطات )بی  قطع
 ازدحام، برق،  قطع مسافران، و پرسنل مر  و آسیب  برداری،بهره

  در گرفتگیآ  گرفتگی،برق  افراد، شدن محبوس وحشت،رعب و 
 زمین نشست مجاور، هایسستی سازه  و مجاور هایزیرسازه 

6-1 
بارش بر  و باران،  
 برودت و یخبندان 

 رویدادهای طبیعی 
 در هاپله از سقوط  ،هاورودی  در  افراد به آسیب ،لرزش  و خوردن سر

 خوردن  لیز اثر

7-1 
تجاوز به حریم  

 ریلی

 هایبیماری  مسافر، ناآگاهی انسانی، خطاهای خرابکارانه، هایعملیات 
  دادن، هل اا،نابه  هایشوخی  خودکشی، از منع مسافر، تخلف فردی،

 ازدحام  پرسنلی، خطاهای

 عملیات در اختال  شکستگی، عضو، قطع گرفتگی،برق  مر ،
 منابع به روحی و   اسمی آسیب کاری، فرایند در لتعل  برداری،بهره

 غیرمستقیم  هایهزینه  ایجاد تجهیزات، و اموا  به آسیب  انسانی،

 های برقیپله 8-1

  به انسانی خطای ،ناگهانی معکوس حرکت ناگهانی، حرکت و توقف
 گیر و مسافرین پوشش  ،مسافران آموزشعدم  و ناآگاهی، ترس  دلیل
  افراد و  کودکان ، ناتوان توان،کم  مسافران بدن اعضای و  لباس کردن
  و تعمیرات به مربوط  تجهیزات و برقی هایپله نامناسب کیفیت مسن،

   نامناسب نگهداری

 اعتبار آرگونومی، مشکالت  شکستگی، عضو، نقص تراوما، سقوط 
  ازدحام، مسافران، و  سازمان تجهیزات و اموا  به آسیب سازمان،
  هایهزینه  افزایش ،مسافران نارضایتی علت به نزار و درگیری

 افراد  مر ، سوزیآتش  و ارقه ،غیرمستقیم  و مستقیم

 آسانسور  9-1

  آسانسور، چاه داخل به سقوط  افراد، شدن محبوس آسانسور، سقوط 
  مثل  ضدامنیتی و خرابکارانه  عملیات تعمیرات، حین در انسانی خطای
 نامناسب کیفیت بدن،  اعضای و لباس کردن گیر منفجره، مواد حمل

  ضعف و  نامناسب نگهداری و تعمیرات مربوطه، تجهیزات و آسانسور
  تغییر ها،گیت  و ایستگاه مبلمان نامناسب چیدمان برق، قطع نظارتی،
 بودن مستهلک مرالح،   و عمومی فضاهای نامناسب طراحی کاربری،

 تجهیزات 

 شدن دارخدشه  شدن، محبوس  شکستگی، عضو، نقص مر ،
  مسافران، سازمان و تجهیزات و اموا  به آسیب سازمان، اعتبارات
  هایهزینه  افزایش مسافران، نارضایتی علت به نزار و درگیری

 خفگی سوزی،آتش   ارقه، غیرمستقیم، و مستقیم

10-1 
های  فعالیت 

 تروریستی 
ممکن نبودن نظارت کامل نیروهای امنیتی و پلیس مترو، واود نقاط  

 کور
 وحشت و ... سوزی، ایجاد رعب و انفجار، آتش 
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ککه خطرهکای شناسکایی   دهکدنشان مکی  1ادو   

شده سیسکتم فضکاهای عمکومی، سککوها و حکریم ریلکی 

ایستگاه امام خمینی شامل حکرارت و واکود مکواد قابکل 

گرفتگکی،  اشتعا  و قابل انفجار، زلزله، سیل، نشکتی و آ 

بارش بر  و باران، برودت و یخبندان، تجاوز بکه حکریم ریلکی،  

 باشد. تی می های تروریس های برقی، آسانسور و فعالیت پله 

هکای خطر سیستم اتکاق کنتکر  ناشکی از فعالیکت

انسانی است که مواردی همچون آموزش ناکافی، تجربه و 

و عوامکل مهارت ناکافی، عوامل درونی مانند عوامل  هنی 

 (.2)ادو    آیدمی  از علت آن به شماربیرونی  

 

 اتاق کنترل شناسایی خطرات سیستم   -2جدول 

 نام سیستم: اتاق کنترل 

 پیامد علت خطر کد شناسایی خطر 

 های انسانی فعالیت 1-2

آموزش ناکافی، تجربه و مهارت ناکافی، عوامل درونی 

مانند عوامل  هنی مثل نقص در حافظه، عوامل 

بیرونی مثل ترمیم نادرست، عوامل مؤثر بر عملکرد 

 مثل عجله، تخلف

برداری، ازدحام  مخر  بر عملکرد سیستم و مالیات بهره  تأثیر

های مالی و اانی، پرسنل و مسافران، آسیب  امعیت، آسیب

 به تجهیزات 

 

 شناسایی خطرات سیستم تونل و حریم ریلی مربوطه  -3جدول 

 نام سیستم: تونل و حریم ریلی مربوطه 

 پیامد علت خطر کد شناسایی خطر 

1-3 
حرکت و وسایل 

 نقلیه ریلی 

خطای انسانی راهبر قطار یا راهبر مرکز فرمان یا 

پرسنل تعمیر و نگهداری قطار، شکستگی ریل،  

 سرعت نامناسب 

برخورد دو وسیله نقلیه، مر  و آسیب اسمی و روانی به  

 پرسنل و مسافران، نارضایتی مسافران، ایجاد رعب و وحشت  

2- 3 

های انسانی فعالیت

فرمان و  راهبر مرکز 

 راهبر قطار 

آموزش ناکافی، تجربه و مهارت ناکافی، ورود 

 غیرضروری افراد، شرایط محیطی نامناسب 

برخورد وسیله نقلیه ریلی با هم یا با افراد یا اسم خارای، 

 آسیب به اموا  و تجهیزات، مر  و آسیب پرسنل و مسافران 

 ورود افراد به تونل  3-3

ورود از طریب  واود نقاط کور روی سکو، 

بردای های میان تونل، تداخل کاری بین بهره هواکش 

 و تعمیرات و نگهداری، اعما  خرابکاری و تروریستی 

آسیب به پرسنل و افراد، آسیب به تجهیزات و اموا ،  

های روحی و روانی پرسنل، برخورد افراد به قطار و آسیب

 برداریمر  افراد، اختال  در روند بهره 

4-3 
های  فعالیت

 تروریستی

ممکن نبودن نظارت کامل نیروهای امنیتی و پلیس 

 مترو، واود نقاط کور
 سوزی، ایجاد رعب و وحشت و ...انفجار، آتش

 

خطرات سیستم تونل و حریم ریلکی مطکرح   3در ادو   

شککده اسککت کککه شککامل حرکککت وسککایل نقلیککه ریلککی، 

انسانی راهبر مرکز فرمان و راهبر قطکار، ورود های  فعالیت

که هریک   باشدمیهای تروریستی  فعالیت  و  افراد به تونل

برخکورد دو وسکیله نقلیکه،   از قبیکلاز موارد پیامکدهایی  

مر  و آسیب اسکمی و روانکی بکه پرسکنل و مسکافران، 

شود. همچنکین در ایجاد رعب و وحشت و ... را سبب می

، علکت و پیامکدهای سیستم اتاق فنکی  ، خطرات4ادو   

 است. شناسایی شده  آنها

 شناسایی خطرات سیستم اتاق فنی  -4جدول 

 نام سیستم: اتاق فنی 

 پیامد علت خطر کد شناسایی خطر 

1-4 
تجمع هیدروژن در  

 خانهباتری 
 ها، خوردگی خروای هیدروژن از باتری 

های مجاور، انفجار، آسیب به پرسنل و  محلحرکت گاز به 

 تجهیزات

 حرارت 2-4
نقص در سیستم تهویه، باال رفتن دمای تجهیزات، عوامل  

 سوزی، نقص در سیستم برق بیرونی ناشی از آتش 
 سوزی، آسیب به تجهیزات و افراد، نارضایتی کارکنان آتش 

 های انسانی فعالیت 3-4
،  هنی در برخی مواردعدم تعاد  آموزش ناکافی، 

 نقص در سیستم 
 برداریمخر  بر عملکرد سیستم و عملیات بهره  تأثیر
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 های برق شناسایی خطرات سیستم پست -5جدول 

 های برق نام سیستم: پست

 پیامد علت خطر کد شناسایی خطر 

 خطاهای انسانی  1-5
عدم تعاد  آموزش ناکافی، ورود غیرضروری افراد، 

 ، نقص در سیستم   هنی در برخی موارد

برداری، مخر  بر عملکرد سیستم و عملیات بهره  تأثیر

 گرفتگی برق

 حرارت 2-5

نقص در سیستم تهویه، باال رفتن دمای تجهیزات،  

سوزی، نقص در سیستم عوامل بیرونی ناشی از آتش

 برق 

 سوزی، آسیب به تجهیزات و افراد، نارضایتی کارکنان آتش 

3-5 
تجهیزات و فضای 

 ها کاری پست

گرفتگی، واود حیوانات فرسودگی تجهیزات، آ 

 مو ی 
 برداریمخر  بر عملکرد سیستم و عملیات بهره  تأثیر

 

حرارت و تجهیزات و   خطاهای انسانی،  5   در ادو

های ها به عنوان خطرات سیستم پستفضای کاری پست

آمکوزش ناککافی، علتی همچکون  شده است که    بیانبرق  

در   ، نقصانسانیورود غیرضروری افراد، نقص در سیستم  

افککزایش دمککای تجهیککزات و فرسککودگی ، هسیسککتم تهویکک

 تجهیزات دارد. 

بنککدی مخککاطرات را نشککان نتککایج اولویت 6اککدو  

تکوان گفکت سکیل، نشکتی و آن میدهد که براسکاس  می

 هایحرارت در پستباشد و  گرفتگی دارای اولویت میآ 

واود گازهای شکیمیایی و    سیستم فاضال  ایستگاهبرق،  

 دارای کمترین خطر هستند. و نامطبور

 شده  ییمخاطرات شناسا یبندت یاولو -6جدول

 ردیف 
 کد شناسایی خطر 

 ( HAZID)براساس 
 خطر

 سطح ریسک 

 ( HAZID)براساس 

 بندی اولویت 

 ( AHP)براساس 

 5E 1 گرفتگیسیل، نشتی و آ  1-5 1

 2E 2 زلزله 1-4 2

 2E 2 های خرابکارانه و تروریستیفعالیت 4-3 و 1-10 3

4 3-1 
نقلیه ریلی )شامل پیامدهای مربوط به  حرکت وسایل

 مدت( های طوالنیتوقف برخورد، از ریل خار  شدن، 
2E 2 

 5D 2 ازدحام  1-3 5

 1E 3 واود مواد قابل انفجار  1-2 6

 2D 4 ورود افراد به تونل  3-3 7

 2D 4 خانهتجمع هیدروژن در باتری  4-1 8

 3C 5 های انسانی )راهبر اتاق فرمان و راهبر قطار( فعالیت 3-2 9

 3C 5 تجاوز به حریم ریلی 1-7 10

 2C 6 های برقهای انسانی در پستفعالیت 5-1 11

 3B 7 حرارت و واود مواد قابل اشتعا   1-1 12

 2B 8 خانههای انسانی در باتری فعالیت 4-3 13

 2B 8 بارش باران، بر ، برودت و یخبندان 1-6 14

 4A 9 پله برقی  1-8 15

 4A 9 های انسانی اتاق کنتر  فعالیت 2-1 16

 3A 10 آسانسور  1-9 17

 2A 11 ها تجهیزات و فضای کاری پست 5-3 18

 3B 12 خانهحرارت در باتری  4-2 19

 1A 13 های برقحرارت در پست 5-2 20

 1A 13 سیستم فاضال  ایستگاه  6-1 21

 1A 13 واود گازهای شیمیایی و نامطبور 6-2 22

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 16

https://iueam.ir/article-1-1776-fa.html


 1400 پاییز  وششم،سی شماره /شهری مدیریت و ککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک اقتراد  12

 

با تواه به ادو  معیار تعیین سطوح و امتیکازات 

( و استفاده از الگوی امتیازدهی، امتیکاز نهکایی 7)ادو 

باشککد و درصکد می 50ایسکتگاه متکرو تهکران در حکدود 

 قرار دارد که مطلو  نیست. 3سطح 

 

 زیرشاخص معیار تعیین سطوح و امتیازات در هر   -7جدول 

 یافته درصد تخصیص وضعیت عملکردی وضعیت در زیرشاخص سطوح امتیازدهی

 5سطح 

و روش اارایی مدونی   کندهای مربوط به ایمنی فعالیت میکل ساختار سازمانی در سیستم 

درخرود اارای این شاخص واود دارد و روش اارایی مواود منطبب با الزامات استاندارد 

 شود.است و کلیه استانداردهای ایمنی را دربردارد و انطباق کامل دیده می

100 

 4سطح 

اارایی کند و روش های مربوط به ایمنی فعالیت میبخشی از بدنه ساختار سازمانی در سیستم

مدونی درخرود اارای این شاخص واود دارد و برخی از روش اارایی مواود منطبب با  

 الزامات استاندارد است و سیستم در برخی از استانداردها نقص دارد.

75 

 3سطح 

های ایمنی صورت خاد در موضوعات مربوط به سیستمبخشی از بدنه ساختار سازمانی به

باشد و اارای مدونی در این خرود موارد ایمنی مواود نمیکند اما روش فعالیت می

 های کاری ایمنی در دسترس نبود.دستورالعمل

50 

 2سطح 

کند اما یکپارچگی خاصی صورت پراکنده در این زمینه فعالیت میهایی از بدنه سازمان بهبخش

سیستم ااری نشده گونه روش اارایی مدونی برای اارای این بخش از مشاهده نشده و هیچ

 است.

25 

 1سطح 
های مربوط به سیستم ایمنی واود نداشته و  گونه ساختار سازمانی برای انجام فعالیتهیچ

 گونه روش اارایی مدونی برای اارای این بخش از سیستم ااری نشده است.همچنین هیچ
0% 

 

 گیری و پیشنهادنتیجه  -6

مخاطرات طبیعی بر اثر فرایندهای مختلف و رابطه 

باشد وگرنه بین انسان با محیط قابل توصیف و تعریف می

شود که در شهرها اکاری هایی که خطر حسا  میپدیده

باشککد. فراینککدهای مختلککف از زمککان چیرگککی فشککار می

محیطککی بککر انسککان و حاکمیککت انسککان بککوده اسککت و 

بهداشککتی،  -سککاختیای از عوامککل ماننککد زیرمجموعککه

هککای صککنعتی، تسککهیالت حکککومتی و ... بککر رونککد پروژه

گذار است. با روند افزایش امعیت، تأثیرآوری شهرها  تا 

کنکد و رفکاه حکا  روز افکزایش پیکدا میمخاطرات روزبکه

شکود. چنانچکه ای موااه میشهروندان با مشکالت عدیده

هککای تغییککر طبیعیککت اطککرا  شککهرها و تغییککر کاربری

های عمومی برای مقابله سترده همه و همه و زیرساختگ

آوری شککهرها الزم و ضککروری اسککت. براسککاس بککا تککا 

آوری و مخاطرات طبیعی نیز مطالعات صورت گرفته، تا 

گذاری بکر تأثیربه دالیل مختلفی همچون شدت و میزان  

های باشد و یکی از دغدغهمحالت شهری قابل اهمیت می

ریزان و مدیران شهری است و پژوهشکگران و برنامهاصلی  

ای در ایککن زمینککه انجککام محققککان، تحقیقککات گسککترده

 نیل  چنین، در حا  حاضر، سیستم مترو برایاند. همداده

 نیازمنکد  سکاختارش  به  تواه  با  و  شده  طراحی  اهدافی  به

های پذیری ایسکتگاهآسکیب  .اسکت  مدیریت شهری  نوعی

ت و حکوادث در مقابکل بسکیاری از مترو در مقابکل اتفاقکا

باشد و سنجش ایکن تناقضات و تمایالت قابل سنجش می

آوری قابککل انجککام اسککت. بککا پذیری توسککط تککا آسککیب

مککدیریت و سککازماندهی الزم بککرای آمککادگی و مقابلککه بککا 

آوری و ایجکاد فرمانکدهی مککداوم، خطکرات ناشکی از تککا 

یگکر، میکزان خطکرات را ککاهش داد. از سکوی دتوان  می

 یریپذتیچون امع  یمختلف  لیمترو به دال  یهاهستگایا

برخوردارنکد و همکواره در معکر    ییبکاال  تیکباال از اهم

 کککاهش. دارنککد قککرار سککاختو انسان یعککیطب داتیککتهد

متکرو  یهاهسکتگایدر ا دهایتهد نیاز ا  یناش  یریپذبآسی

پدافند   تاقداما  هیدر سا  یگرید  یعموم  یهمانند هر فضا

 اسکت.  سریبحران م  تیریو مد  سکیر  تیریمد  رعامل،یغ 

های انجام شده ضکروری اسکت ککه در با تواه به بررسی

های سیسکتم ایمنکی متکرو بکازنگری گکردد و کل زمینکه

نیازهای ایسکتگاه امکام خمینکی )ره( در خطکوط ادیکد، 

 3هکا در رده اضافه شود. با تواه بکه اینککه بیشکتر بخش
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ایکن مکوارد در خطکوط ادیکد رعایکت   قرار گرفته اسکت

سکازی گردد  از این رو با اعما  قوانین در راسکتای مقاوم

شکهری، میکزان امنیکت شکهروندان را خطوط قطار درون

آوری های متوالی از تا افزایش داد. با واود گذشت دهه

هنوز در  کامل و اصلی از این مفهوم بین اوامع نیست 

ریت سوانح به یک توافب های مختلف علمی و مدیو حوزه

یکی از معضالت پیش رو در   اند.المللی نرسیدهکلی و بین

آوری شهرها که مورد پذیرش همگان است تعریکف و تا 

آوری برای بهبکود اوامکع های مختلف تا توصیف روش

شهری است  گرچه با حرکت اوامع بکه سکمت پایکداری 

ویکایی ای ککه پ گونکهتوان به اهدا  مکذکور رسکید  بهمی

اوامککع و تغییککر در برابککر هرگونککه تغییککرات نیازمنککد 

گیری از نظریکات و رویکردهکای مختلکف اسکت ککه بهره

سازماندهی مجکدد، حفکل عملکردهکای شکهری، هویکت 

های عنوان یککی از انبکهکاهش اخکتالالت بکه  و  شهری

در دسککتورکار قککرار بگیککرد. بککدین ترتیککب  بایککد اصککلی

آن بکا اهکدا  پایکداری و سازی بکرای آوری و ظرفیتتا 

سازگاری بین اوامع برای حفل ساختارها و عملکردهای 

اساسی آن در زمکان سکوانح یکک اصکل اساسکی در نظکر 

شککود. چنانچککه توانککایی ایسککتادگی در مقابککل گرفتککه می

ها و مسائل به فشار و مقاومت نیاز اساسکی دارد و واکنش

 پایداریبا برگشت به    توانرا می  آوریدر  قطعی از تا 

حل کرد و اامعه را از تغییرات دوسویه که برای رسیدن 

چنکین، پایکدار نیکاز اسکت نجکات داد. هم  به یک اامعکه

هککا، براسککاس اطالعککات گککردآوری شککده و تحلیککل داده

سکیل، ترین مخاطرات در محدوده مطالعاتی شکامل  اصلی

 و خرابکارانککه هککایفعالیت، زلزلککه، گرفتگککینشککتی و آ 

حرکت وسایل نقلیه ریلی )شکامل پیامکدهای تروریستی،  

 هککایمربککوط بککه برخککورد، از ریککل خککار  شککدن، توقف

قابل  کر است ککه ایکن باشد.  می  ازدحامو    (مدتطوالنی

خطرات براساس مکواردی از قبیکل رویکدادهای طبیعکی، 

هکای آ  و فاضکال ، هکا، ترکیکدن لولکهتخریب زهککش

بکاال رفکتن سکطح آ    هکا،ها و مسکیل آ گرفتگی اوی

رو در داخل ایستگاه، ها، مسدود شدن مسیرهای آ قنات

تی آ  از تجهیکزات و نشک  نبود ایزوالسیون مناسب سازه،

تأسیسات ایستگاه به دلیل خوردگی و فرسودگی، اختال  

ترافیکی ناشی از نقکص تجهیکزات یکا کمبکود تجهیکزات، 

بکروز هکا،  ساعت شلوغی ایستگاه یا ایام خاد و مناسکبت

نبککود تجهیککزات حککوادث در ایسککتگاه، نککزار و درگیککری، 

عوامککل محیطککی مثککل شککرایط اککوی و  هدهشککداردهن

ترافیکی خکاد، نبکود تجهیکزات و خرواکی اضکطراری، 

تغییر ککاربری، نبکود یکا طراحکی نامناسکب در  خکرو  

هکای با تواه به یافتکه  دهند.رخ میاضطرای و تجمع و ..  

 : گرددارائه می، پیشنهادات زیر تحقیب

 یلکیرفتار سازه تونل و خطوط ر  تیوضع  شیپا  -1

 اطالعات  یکاوو داده

 بیحر یاطفا زاتیاستفاده از تجه  -2

)در تعامککل بککا  عیسککامانه هشککدار سککر لیککتکم -3

 (یشهر حرانبسازمان  

 طیدر برابکر شکرا  یآوردستورالعمل تا   نیتدو  -4

 یاضطرار

 یبا اذ  دب  هیتخل  یهااستفاده از پمپ  یبررس  -5

 القعر خطوطباال در خط

 آ  یآورامع یهااستفاده از حوضچه یبررس  -6

در   یفرعک  یرهایمسک  ایکبند  لیس  جادیا  یبررس  -7

 داربیش یرهایتونل و مس  یهایورود

ها با سطح باالتر نسبت بکه یورود  جادیا  یبررس  -8

 نلتو ریمس

در  یاسککفنج یهااسککتفاده از بالشککتک یبررسکک -9

 ریمس  یهایورود

پکککس از وقکککور  یشناسکککنیمطالعکککات زم -10

 یعیطب  یدادهایرو

 یبا استفاده از ابزارها  یانسان  یخطاها  یبررس  -11

 ... شرپا، هرث و لیاز قب  یعلم

 شیو پکا  یریکگیپ   برای  متولی  کردن  مشخص  -12

ربکط ی   یهاو سکازمان  هایدر خرود عملکرد شهردار

 .رهایمس  یروبیال برای)آ  و فاضال (  
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  ی،خککواهالککه، وطککنکرامککت ی،اریکک ز   مهسککا  ی،آبادزیعزی  اسد

بافککت   یآوربه ابعاد تا  یبخشتی(. اولو1399محسن. )

سککوانح   یآورتککا   یبر اساس مد  مکان  یفرسوده شهر
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  ییفضککا  یزیکک ربرنامککهنشککریه    .(تهککران  یشککهردار  10
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