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چکیده
 کاهش.ایستگاههای مترو به دالیل مختلفی چون جمعیتپذیری باال از اهمیت باالیی برخوردارند و همواره در معرض تهدیدات انسانساخت مختلف قرار دارند
آسیبپذیری ناشی از این تهدیدها در ایستگاههای مترو همانند هر فضای عمومی دیگری در سایهی اقدامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران میسر است
 تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه-  این پژوهش به روش توصیفی. اولین اقدام در این مسیر است،که شناخت و رتبهبندی تهدیدات
 استخراج.به استخراج تهدیدات انسانساخت عمدی حوزهی ایستگاههای مترو و رتبهبندی آنها در هر یک از اجزای اصلی این فضاهای عمومی میپردازد
تهدیدات تخصصی ایستگاههای مترو و تبیین شاخصهای رتبهبندی تهدیدات از مهمترین دادههای کیفی است که در تهیهی پرسشنامهی تحقیق مورد
 روایی پرسشنامهی طراحی شده را متخصصان تأیید. از روش تحلیل محتوا استفاده شد، برای تحلیل دادهها نیز عالوه بر آمارههای کمی.استفاده قرار گرفت
 یافتههای تحقیق بیانگر آن است که از میان نه. به دست آمد که بیانگر صحت باالی نتایج است0/928 ،کردند و پایایی آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ
 از دیگر نتایج این تحقیق میتوان به رتبهبندی نه تهدید مذکور در هر یک. بمبگذاری اصلیترین تهدید کل این فضا ست،تهدید پیش روی ایستگاههای مترو
ِ
» «جذابیت هدف» و «سابقه رخداد تهدید،» «توانایی دشمن،» این رتبهبندی بر اساس چهار شاخص «شدت خسارت.از اجزای اصلی ایستگاه مترو اشاره کرد
.انجام پذیرفت
. دفاع غیرعامل، مدیریت بحران، تهدید انسانساخت عمدی، ایستگاه مترو:واژههای کلیدی
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Man-made threats determination and ranking for the
main parts of the subway stations
Gholamreza Jalali Farahani1, Fathollah Shamsayi Zafarghandi2, Mostafa Ghazanfari*3, Ali Ghanbari nasab4

Abstract
Congregation of passengers is one of the main reasons that makes the subway stations as high risk places which are often exposed to various
man-made risks and threats. Determining and ranking the future threats in each area of the subways are the preliminary acts in crisis management
according to the passive defense concept. This research investigates the ranking of those man-made intentional threats which likely exist in the
subway stations and public places. A descriptive method (content analysis) has been taken in this research along with utilizing the library studies
as well as a questionnaire to gather the specific information. The major threats of the subway stations were extracted and the rank of the threats
was determined to achieve the most significant ones. The reliability of the questionnaire was validated by Cronbach’s Alpha test. The findings
showed that the terrorist threat such as bomb-planting is the main threat in the subways. The other eight threats in the subways were ranked based
on four indices of “damage severity”, “enemy capability”, “targeting attractiveness” and “threat precedence in the main stations of the subways’’

Keywords: Subway Station, Man-made intentional threat, Crisis Management, Passive Defense.
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تعیین و رتبهبندی تهدیدات انسانساخت عمدی
در اجزای اصلی ایستگاههای مترو

امــروزه در کشورهای مختلف استفاده از شبکههای حمل و نقل
ً
عمومی شهری که عمدتا با نیروی برق حرکت میکنند ،توسعه
یافته و بهمنزلهی یک ابزار حمل و نقل سریع ،مطمئن ،اقتصادی و
پاک ،نتایج مثبتی در جامعه به همراه داشته است .شبکهی حمل
و نقل سریع ریلی یا مترو ،در نقش یک شبک ه با ظرفیت و تکرار
باال ظاهر شده اســت .این شبکه دارای پنج رکن «تونل و خط»،
«ایستگاه و تأسیسات»« ،تــرن»« ،مخابرات و پایش» ،و «تأمین
کنندهی انرژی» است [ ]1و از حیث قرارگیری نسبت به سطح زمین
به سه گروه هوایی ،زمینی و زیرزمینی تقسیم میگردد [ .]2در آغاز
توسعهی این ناوگان ،احداث زیرزمینی یا روزمینی آن مورد اختالف
کارشناسان امر بود ،اما پس از جنگ جهانی اول و مشخص شدن
کاربریهای مناسب در زمــان جنگ ،به احــداث زیرزمینی آن در
کالنشهرهای برخی کشورها روی آورده شد .در گونهی زیرزمینی
شبکهی مترو ،ایستگاهها پیوند دهندهی فضای زیر زمین و روی
زمین این ناوگان حمل و نقل به شمار میآیند [ .]3این فضای
عمومی در محیط شهری به دالیل مختلف از جمله تجمع مسافران
در آن از اهمیت و حساسیت باالیی بــرخــوردار اســت و همواره در
معرض خطر و تهدید و خسارات سنگین قرار داشته است .انفجار
در مترو بــاروس ( ،)2011مسکو ( ،)2010لندن ( ،)2005مادرید
( ،)2004بروز حریق عمدی در مترو دائگو کرهی جنوبی ()2003
و حملهی شیمیایی در متروی توکیو ( )1995از سوابق رخداد این
تهدیدات هستند.
از ســوی دیگر دفــاع غیرعامل بهمنزلهی بستر توسعهی پایدار و
مدیریت بحران در حکم کنترلکنندهی شرایط محیطی در زمان
بحران ،دو حوزهای است که برای اقدامات کاهش آسیبپذیری
کاربرد دارد .در گام اول اجرای اقدامات در این دو حوزه ،شناخت
تهدیدات پیش روی حوزهی مورد بحث نیاز است .دفاع غیرعامل
و مدیریت بحران دارای ارتباط تنگاتنگ و مکمل یکدیگرند ،به
گــونـهای که مهمترین هــدف دفــاع غیرعامل جلوگیری از ایجاد
بحران و دوری از ایجاد شرایط بحرانزاست و در صــورت وقوع
بــحــران ایــجــاد شرایطی بــرای کنترل سریع اوض ــاع و بــازگــردانــدن
شرایط به حالت قبل از بحران است .بنابراین با رعایت اصول دفاع
غیرعامل ،میزان آسیبپذیری کاهش مییابد و مدیریت بحران
از موفقیت بیشتری برخوردار است و در غیر این صورت مدیریت
بحران نیز از کارایی الزم برخوردار نخواهد بود [ .]4با توجه به این،
باید در تمامی حوزهها دو مقولهی دفاع غیرعامل و مدیریت بحران
در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد .ایستگاههای مترو از جمله
فضاهایی هستند که به دلیل ویژگیهای خاص خود به اقدامات
اجرایی و مدیریتی در حــوزهی دفــاع غیرعامل و مدیریت بحران
نیازمندند.

پیشینه ،هدف و اهمیت پژوهش
مروری بر پژوهشهای پیشین نشان میدهد که تاکنون نمونهای
منطبق بــا مــوضــوع و هــدف پــژوهــش حاضر انــجــام نشده اســت.
سید جواد هاشمی فشارکی و همکاران به معرفی برخی تهدیدات

ایستگاههای مترو و رتبهبندی آنهــا در کل فضای ایستگاهی
پرداختهاند ،اما در این پژوهش اولویتبندی تهدیدات در هر جزء
اصلی ایستگاه صورت نپذیرفته است [ .]5غالمرضا جاللی فراهانی
عناوین تهدیداتی را که باید در حــوزهی مترو به آن توجه شود
معرفی کــرده است [ .]6در سند «اقدامات ضــروری بــرای کارکنان
حمل و نقل» ،تنها به تهدیدات ،که همگی تروریستی است ،اشاره
شده است [ .]7کارشناسان امنیتی مجمع بینالمللی حمل و نقل
عمومی 1در مقالهای تهدیدات امنیتی حــوزهی مترو را استخراج
کردهاند ،اما با توجه به تفاوت محیط بررسی شده با محیط داخل
و تفاوت در تهدیدات و نیز نپرداختن به رتبهبندی تهدیدات در هر
فضا ،اهداف آن با هدف این پژوهش فاصله دارد [ .]8ادارهی حمل
و نقل فدرال پژوهشهایی منتشر کرده و در آن به بیان تهدیدات و
اقدامات مدیریتی پرداخته است .در این منابع علمی نیز رتبهبندی
تهدیدات صورت نپذیرفته و به معرفی آنها اکتفا شده است [،9
.]11 ،10
در هــیــچ یــک از پــژوه ـشهــای پیشین بــه گ ـ ــردآوری تـهــدیــدات
انــســانســاخــت بــومــی کـشــور و رتبهبندی آنه ــا در هــر جــزء اصلی
ایستگاه مترو پرداخته نشده است .از این رو پژوهش حاضر با هدف
اصلی گــردآوری تهدیدات انسانساخت عمدی مرتبط با حوزهی
ایستگاههای متروی داخل کشور و اولویتبندی آنها در کل فضای
ایستگاهی و در هر یک از اجــزای اصلی به صــورت تفکیک شده
انجام شده است و کوششی است در جهت پر کردن خألهای موجود
در پژوهشهای پیشین .تبیین شاخصهای رتبهبندی تهدیدات
از اهداف دیگر این پژوهش است.
استخراج تهدیدات و اثرگذاری آنها بر داراییها منجر به شناخت
نــقــاط ضـعــف ،و در مــرحـلـهی بـعــدی ارائ ـ ـهی مــاحــظــات کاهش
آسیبپذیری است [ .]12بر این اساس ،آ گاهی از تهدیدات اصلی
بهمثابهی هدف این پژوهش ،پایهی اقدامات دفاع غیرعامل و
مدیریت بحران در طراحی و مدیریت ایستگاه مترو است (تصویر .)1
نتایج این پژوهش گام اول اقدامات اجرایی و مدیریتی در جهت
کــاه��ش آس��ی ـبپ�ذـی��ری ،یعنی مــرحـلـهی تعیین تـهــدیــدات در هر
یک از اجــزای ایستگاه مترو را پوشش میدهد .گامهای تعیین
آسیبپذیری ایستگاههای مترو و راهــکــارهــای کاهش آنهــا در
پژوهشهای آتی قابل پیگیری خواهد بود.

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر در صدد بررسی شرایط موجود و استخراج تهدیدات
انسانساخت پایه در اجــزای ایستگاههای مترو اســت .بر همین
اســاس در این پژوهش از روش توصیفی  -تحلیلی استفاده شده
اســت .بــرای گــردآوری و تحلیل دادههــا در یک پژوهش میتوان
از رویکردهای کمی و کیفی بهره برد [ ،]13که در این پژوهش در
مرحلهی شناسایی تهدیدات انسانساخت عمدی پیش روی
ایستگاههای مـتــرو از روش کتابخانهای (کـیـفــی) ،و در بخش
اولویتبندی تهدیدات از روش پرسشنامه (کمی) استفاده شد.
بــرای تحلیل دادههــا نیز روش تحلیل محتوا (کیفی) و روش آمار
توصیفی (کمی) انتخاب ،و نرم افزار  SPSSبهمنزلهی ابزار پردازش

تعریف طرح و

ورود به مرحله

نیازهای عمومی

طراحی

طراحی و ارایه

طرح نهایی

مالحظات دفاع
غیرعامل و
مدیریت بحران

تصویب
طر ح

شناسایی نیازها
و استاندارهای
ایمنی و امنیتی

تشریح اولیهی طرح و
شناسایی اجزاء طرح

ارایه طرح اولیه

تأیید

فهرستبندی و
تجزیه و تحلیل

بررسی طرح
اولیه

رد

تهدیدات اصلی

بازبینی طرح
تجزیه و تحلیل مالحظات
ایمنی و امنیتی طرح

تصویر  :1الگوی مفهومی طراحی و جایگاه تهدیدشناسی در مراحل ارائهی طرح [نگارندگان]

اطالعات انتخاب گردید .از آنجا که جامعهی آماری هر پژوهش
میتواند از سه روش کلی .1 :احتمالی (تصادفی)؛  .2غیراحتمالی
(وضــعــی)؛  .3کارشناسی یا دلفی [ ]14انتخاب شــود ،جامعهی
آمــاری ایــن پژوهش بر اســاس روش دلفی برگزیده شدند .روایــی
پرسشنامهی طراحی و توزیع شده را متخصصان حوزهی امر تأیید
کردند .پایایی این ابزار گردآوری اطالعات نیز با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ 0/928 ،به دست آمد که بیانگر پایایی باالی ابزار
پژوهش است.
رتبهبندی و غــربــالگــری تهدیدات نیز در ایــن پــژوهــش ،در سه
مرحله صورت پذیرفته است .در مرحلهی اول ،تهدیداتی انتخاب
شدند که در بین منابع بیشترین تکرار را داشتهاند؛ در مرحلهی
دوم از طریق پرسشنامهی طراحی شده ،تهدیدات پایه در هر یک
از اجــزای اصلی ایستگاه مترو تعیین شدند و در انتها نیز کارگروه
نخبگان نتایج را تأیید کردند(.تصویر )2

67

شــم ــاره چ ـهــارم

معرفی اجزای اصلی ایستگاه مترو

ورودی
ورودیهای مترو مهمترین نقاطی هستند که نظام حمل و نقل مترو
را به ساختار شهری موجود پیوند میدهند .این ورودیهــا ،با کالبد
موجود شهر و همچنین با خطوط حمل و نقل زیرزمینی رابطهای
بسیار نزدیک دارنــد و نیازمند طراحی منظمی هستند که به دالیل
متعدد مانند لزوم جلب مردم ،ایمنی ،تعریف حریمها ،پایش ازدحام و
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تصویر  :2الگوی روند تعیین و رتبهبندی تهدیدات[نگارندگان]

ایجاد وضوح و خوانایی ،باید مورد توجه متخصصان قرار گیرند [.]16

سالن فروش بلیت

در مسیر حرکت مسافران از ورودیهای ایستگاه به سکو و قطارها،
سالن ف��روش بلیت مرز بین این دو فضا را تشکیل میدهد [.]17
در سالن فــروش بلیت طیفی از فعالیتها انجام میپذیرد :ورود
مسافران از فضای ورودی به داخــل ،مسیریابی مسافران ،کسب
اطالعات ،خرید بلیت ،توقف و انتظار ،استفاده از تلفن ،خریدهای
جزئی ،بازرسی بلیت و خروج به سمت سکو [.]18

تعیین و رتبهبندی تهدیدات انسانساخت عمدی
در اجزای اصلی ایستگاههای مترو

همانطور که اشــاره شد ،هدف پژوهش حاضر تعیین رتبهبندی
تهدیدات انسانساخت عمدی در اجزای اصلی ایستگ اههای مترو
است ،بنابراین الزم است در ابتدا اجزای اصلی ایستگاههای مترو
معرفی گردند.
اجزای ایستگاههای مترو را میتوان در سه قالب کلی دستهبندی
کرد :اجزایی که در ارتباط مستقیم با حرکت مسافران از سطح زمین
تا پایینترین سطح قــرار دارنــد؛ بخشهای خدماتی و اداری؛ و
بخشهای تأسیسات و تجهیزات [ .]15کارکردهای اصلی موجود
در ایستگاههای مترو در ادامه معرفی شدهاند.

پاییز و زمستان

تصویر  :3ورودی ایستگاه تجریش

تصویر  :4مسیر ارتباطی داخل ایستگاه مترو
[نگارندگان]

تصویر  :5نمونهی سکوی جزیرهای [نگارندگان]

جدول  :1تقسیمبندی و گروهبندی داراییهای یک ایستگاه مترو
[نگارندگان]
دارایی

گروه

مردم

انسانی

حس امنیت و عزت ملی

معنوی

دادهها
شبکهها و اطالعات

8

شبکههای پایش

تصویر  :6نمونهی سکوی کناری [نگارندگان]

فضاهایارتباطی

68

فضاهای ارتباطی در ایستگاههای مترو شامل فضاهای عبور و مرور
و اتصال دو فضا به یکدیگر است [ .]17دو شکل بنیادی حرکت
وجود دارد که شامل راه رفتن در مسیر افقی و عمودی است.
از پلههای معمولی و برقی برای ارتباط فضاهای مختلف ایستگاه
با یکدیگر و همچنین فضای ایستگاه با سطح معابر و خیابانها
ً
استفاده میگردد [ .]19از باالبرها نیز معموال برای تأمین دسترسی
افــراد دارای محدودیت جسمی  -حرکتی در ایستگاههای مترو
استفاده شده است که در عمق زیادی قرار دارند [.]20

بخشهای اداری
فضاهای خدماتی -
اداری

پاییز و زمستان
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تعیین و رتبهبندی تهدیدات انسانساخت عمدی
در اجزای اصلی ایستگاههای مترو

ســکــوی ایستگاههای مــتــرو یکی از سـهگــانـههــای اصــلــی اجــزای
ایستگاه اســت و شامل ریــل ،فضای حرکت و انتظار مسافران و
بخشهای تجهیزاتی است [ .]3سکو محلی است که مسافر پس از
عبور از سالن فروش بلیت و محوطهی بازرسی برای سوار شدن به
قطار به آنجا میرود [ .]1در حالت کلی سکوها به دو نوع سکوهای
کناری 2و سکوهای جزیرهای 3تقسیم میشوند .چنانچه سکو از
یک طرف مشرف به خط قرار گیرد ،سکو از نوع کناری است .در
صورتی که سکو از دو طرف بین خطوط قــرار داشته باشد از نوع
سکوی جزیرهای خواهد بود [.]21

فضاهای اداری
ریاست ایستگاه ،فــروش بلیت و اطالعات ،اداری و مالی ،کارت
زنی کارکنان ،رختکن کارکنان ،اتاق حراست ،راهروهای اداری،
اتــاق استراحت کارکنان ،آبدارخانه و غذاخوری کارکنان و انبار،
فضاهای اداری در یک ایستگاه مترو هستند [ .]15این فضاها خود
م است که بخشهای خدماتی و پایشی-
به گروههایی قابل تقسی 

خدمات برای کارکنان و
رانندگان

کالبدی

انبار
تأسیسات و تجهیزات مکانیکی
تجهیزات اطفای حریق
تأسیسات و تجهیزات

هواکش

کالبدی

تأسیسات و تجهیزات برقی
تأسیسات توزیع روشنایی و برق
ورودی  -خروجی

شــم ــاره چ ـهــارم

سکو

شبکههای امنیتی

سایبری

فضاهای در ارتباط با
مسافران

سالن فروش بلیت
مسیرهای ارتباطی

کالبدی

سکو

امنیتی ایستگاه از آن جملهاند .مهمترین بخش اداری موجود
در ایستگاه اتاق پایش است و پایش دوربینها ،اطالعات هشدار
دهندهی ایمنی و پیامهای دستوری به مسافران بر عهدهی این
بخش است [.]22

تأسیسات
از اساسیترین بخشهای ایستگاههای مترو ،بخشهای مربوط به
تأسیسات مکانیکی و برقی است .این فضاها در ارتباط مستقیم با
نوع ،اندازه و تعداد تجهیزات مورد نیاز در هر ایستگاه تعیین و طراحی
میشوند .تأسیسات مکانیکی موجود در ایستگاههای مترو شامل
4
شبکههای تهویه ،آبرسانی ،جمعآوری و دفع فاضالب سطحی
و اطفای حریق میشود .تأسیسات برقی موجود در ایستگاههای
مترو نیز عبارتند از :شبکهی برقرسانی ،شبکهی روشنایی ،اتاق

مجموعهای از شبکهها (رایانهها ،نرمافزارها ،اینترنت،
ماهوارهها ،بانکهای اطالعاتی) که در راستای انتقال
اطالعات و دادهها طراحی شدهاند.
•داراییهای معنوی که عبارت است از نمادهای ماندگار،
عزت ملی و استقالل که برای هر کشور ارزش تلقی
میگردد [.]4

باتری 5مربوط به اتاق فنی ،اتاقهای توزیع روشنایی و برق ،6و
پست یکسو کنندهی برق.]1[ 7

داراییهایایستگاهمترو
داراییشناسی مهمترین اقدامی است که پیش از تهدیدشناسی
باید انجام پذیرد ،چرا که تا درک مناسبی از آنچه در معرض تهدید
است حاصل نشود ،تهدیدات نیز منطقی استخراج نمیگردند [.]12
در تعریف دارایی آمده است :یک منبع با ارزش که نیازمند حفاظت
اســت و میتواند ملموس باشد (م ــردم ،ساختمانها ،امکانات،
تجهیزات ،فعالیتها ،عملکردها و اطالعات) یا غیرملموس (مانند
فرایندها یا سابقه و اعتبار یک شرکت) [ .]23در یک تقسیمبندی
کلی داراییها را میتوان در چهار دستهی زیر قرار داد:
•داراییهای فیزیکی یا کالبدی که شامل سه زیر
مجموعهی سرمایهها ،تأسیسات و سازه است .اجزای
اصلی ایستگاههای مترو در این دسته از داراییها قرار
دارند و در بخش گذشته معرفی شدند.
•دارایی نیروی انسانی که مهمترین و حیاتیترین دارایی
یک مجموعه است.
•دارایی زیرساخت تبادل اطالعات (سایبر) ،شامل

با در نظر گرفتن تعریف و دستهبندی باال ،هر آنچه در یک ایستگاه
مترو دارایی محسوب میشود در جدول  1معرفی شده است.
از حیث ارزش دارایی ،مهمترین دارایی در جدول  ،1مردم هستند.
از منظر هدفشناسی مهاجم ،سایر داراییهای موجود در ایستگاه
ممکن اســت فقط به خاطر وارد ساختن صدمات به ایــن دارایــی
ً
(مـ ــردم) ،مستقیما م ــورد هــدف ق ــرار گ ـیــرد .بــرخــی تهاجمها نیز
وسیلهای است برای ایجاد زمینههای اطالعاتی نادرست در بین
عموم مردم (القای حس نبود امنیت و ناتوانی دولت برای ایجاد
امنیت) و برخی نیز بــرای ایجاد وقفه در حرکت یا فعالیتهای
اقتصادی در یک شهر انجام میشوند .موارد زیر از مهمترین نتایج
یک تهاجم است:
•تلفات جانی یا صدمات فیزیکی به شبکهی حمل و

نقل ،کارکنان یا مسافران؛
•صدمات فیزیکی به تجهیزات یا زیرساختها و

جدول  :2تهدیدات معرفی شده در منابع تخصصی مرتبط []18 ،11 ،10 ،9 ،24 ،7 ،6 ،5
زیرزمینی با تأ کید بر مترو

پدافند غیرعامل در سازههای

مقالهی تهدیدشناسی
ایستگاههای مترو

اقدامات ضروری برای کارکنان
حمل و نقل

کشور هند

مطالعهی صورت گرفته در

حملهی مسلحانه

*

بحران برای  50آژانس حمل
و نقل برتر

آشوب

*
*

تهاجم سایبری
انتشار مواد و گازهای سمی

*

حملهی زمینی

*

حملهی هوایی و موشکی

*

عملیات مردممحور

*

عملیات خرابکارانه

*

*

بمبهایالکترومغناطیس
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*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

دیوارنویسی

10

سقوط افراد بر روی ریل

*

وحشت

*

برخورد و تصادف

*
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تعیین و رتبهبندی تهدیدات انسانساخت عمدی
در اجزای اصلی ایستگاههای مترو

ایجاد حریق عمدی

*

*

*

*

*

حملهی هستهای
*

امور فنی امنیت و مدیریت

گروگانگیری

*

*

مالحظات حفاظتی آژانس
تأمین امنیت

انفجار

*

*

*

*

*

مالحظات طراحی امنیتی
شبکهی حمل و نقل

تهدید

ایستگاههای قطار،
برنامهریزی ،طراحی و مدیریت

منبع

احتمال آسیب به محیط پیرامون؛
•وارد کردن شدآمد سنگین به شبکههای حمل و نقل
[.]10

تهدیدات انسانساخت عمدی حوزهی ایستگاههای
مترو
آ گاهی از نوع تهدید ،الزم ـهی رتبهبندی تهدیدات متصور برای
حوزهی مورد مطالعه است .در پژوهش حاضر این تهدیدات از دو

تصویر  :7تعداد تهاجم ،تعداد کشته و زخمی []25

روش استخراج شدند:
•بررسی منابع کتابخانهای داخلی و خارجی و استخراج
نظرهای کارشناسان امر؛
•بررسی سوابق رخداد تهدیدات انسانساخت عمدی در
ایستگاههای مترو.
در ادامه تهدیدات انسانساخت عمدی در ایستگاههای مترو ،بر
اساس دو روش فوق ،تعیین شده است.

تصویر  :8سهم هر یک از حمالت تروریستی در شبکهی حمل و نقل
ریلی بین سالهای  1960تا ]25[ 2010

جدول  :3سابقهی رخداد تهدیدات انسانساخت []9 ،28 ،27 ،26
ردیف
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تاریخ وقوع

کشور  -شهر هدف

نوع تهاجم

تلفات (نفر)

1

 29دسامبر 2013

روسیه  -ولگوگراد

عملیات انتحاری

 17کشته و بیش از  35زخمی

2

 11آوریل 2011

بالروس  -مینسک

بمبگذاری

 11کشته و  100زخمی

3

 29مارس 2010

روسیه  -مسکو

بمبگذاری

 38کشته و  60زخمی

4

 11ژوئیه 2006

هند  -بمبئی

بمبگذاری

 207کشته و  714مجروح

تعیین و رتبهبندی تهدیدات انسانساخت عمدی
در اجزای اصلی ایستگاههای مترو

5

 7ژوئیه 2005

انگلستان  -لندن

عملیات انتحاری

 56کشته و  700زخمی

6

 31اوت 2004

روسیه  -مسکو

انتحاری/مجاور ورودی

 10کشته و  33زخمی

7

 11مارس 2004

اسپانیا  -مادرید

بمبگذاری

 191کشته و  1460مجروح

8

 6فوریه 2006

روسیه  -مسکو

بمبگذاری

 42کشته و  250مجروح

9

 18فوریه 2003

دائگو – کرهی جنوبی

ایجاد حریق

 192کشته و  148مجروح

10

 27مارس 2001

مانیل  -فیلیپین

بمبگذاری

 9کشته و  60زخمی

11

 5فوریه 2001

روسیه  -مسکو

بمبگذاری

 15زخمی

12

 20نوامبر 2000

آلمان  -دوسلدورف

بمب ترکشی

 9زخمی

13

 3دسامبر 1996

استرالیا  -سیدنی

بمبگذاری

گزارش نشده

14

 3دسامبر 1996

فرانسه  -پاریس

بمبگذاری

 4کشته و  86زخمی

15

 16ژوئیه 1996

روسیه  -مسکو

بمبگذاری

 4کشته و  12زخمی

16

 25ژوئیه 1995

فرانسه  -پاریس

بمبگذاری

 7کشته و  70زخمی

17

 10اکتبر 1995

مکزیکوسیتی-مکزیک

تیراندازی

 3کشته و  6زخمی

19

 20مارس 1995

ژاپن  -توکیو

شیمیایی

 12کشته و  5500مجروح

20

 21دسامبر 1994

امریکا  -نیویورک

بمبگذاری

 53مجروح

21

 3ژوئیه 1994

آذربایجان  -باکو

بمبگذاری

 13کشته و  43زخمی

22

 19مارس 1994

آذربایجان  -باکو

بمبگذاری

 14کشته و  49زخمی

استخراج تهدیدات از منابع
در این مرحله منابع تخصصی موجود و مرتبط با طرح که در داخل
و خارج از کشور تهیه شدهاند به دقت مورد بررسی قرار گرفتند و
تهدیدات مورد نظر آنها در قالب جدول  2استخراج شدند.
سابقهی رخداد تهدیدات انسانساخت در ایستگاههای مترو
بــیــن س ــاله ــای  1960تــا  2010م .در مــجــمــوع  833حمله در
شبکههای حمل و نقل ریلی و مترو (تصویر  )7رخ داده که بر اثر
آن  3457نفر کشته و  15887نفر زخمی شدند .همانطور که از
تصویر  7قابل دریافت است ،رخداد تهدیدات در دههی گذشته
( 2000تا  2010م) رشد قابل توجهی یافته و بیش از نیمی از تمام
موارد و خسارات ( )%52در این دهه روی داده است [ .]25از حیث
گونهی تهدید نیز ،تصاویر  8و  9نشاندهندهی انــواع تهدیداتی
هستند که در سالهای  1960تا  2010در شبکهی حمل و نقل ریلی

شاهد رخداد آن بودهایم.
آمار یاد شده ویــژهی ایستگاههای مترو نیست و شبکهی حمل و
یگــردد .مشخصات
نقل ریلی (تــرامــوا و مونوریل) را نیز شامل مـ 
نمونههای رخداد تهدیدات در ایستگاههای مترو ،در جدول  3آمده
است.
همانطور که در جدول  3مشاهده میگردد ،عامل اصلی تلفات
استفاده از مواد منفجره (به صورت بمبگذاری و حملهی انتحاری)
است .همچنین آتشسوزی عمدی ،تهاجم شیمیایی و تیراندازی
نیز در ایستگاههای مترو سابقهی رخــداد و وارد ساختن خسارات
مالی و جانی داشته است.

رتبهبندی تهدیدات در اجزای اصلی ایستگاه مترو

رتبهبندی تهدیدات استخراج شده در بخش قبل در سه مرحله
صورت میگیرد .ابتدا یک مرحله غربالگری اولیه بر اساس میزان
تکرار در منابع بررسی شده انجام میشود؛ در گام دوم ،بر اساس
پرسشنامه ،تهدیدات رتبهبندی اولی ه میشوند و در نهایت با تأیید
نتایج از سوی خبرگان پژوهش ،رتبهبندی تهدیدات در هر یک از
اجزای اصلی ایستگاه مترو صورت میگیرد.

غربالگریاولیهیتهدیدات
در ایــن بخش ،بر اســاس میزان فــراوانــی تهدیدات مطرح شــده در
ستون اول جدول  2و در بین منابع همان جدول ،غربالگری اولیهی
تهدیدات انجام میگیرد.
با استناد به جــدول  4و نیز با سنجش سابقهی رخ ــداد ،میتوان
تـهــدیــدات ایستگاههای مترو را کــه منشأ انسانی دارن ــد و رخــداد
آنهــا بر اســاس انگیزههای متفاوت از سوی گروههای مختلف در
اینگونه فضاها روی میدهد ،مطابق جــدول  5بیان کــرد .گفتنی
است دو تهدید آشوب و حملهی هوایی و موشکی ،با آنکه در منابع
میزان فراوانی پایینی را به خود اختصاص دادند ،با توجه به شرایط
تصویر  :9سهم هر یک از حمالت تروریستی در شبکهی حمل و نقل
ریلی بین سالهای  2000تا ]25[ 2010
جدول  :4جمع بین تهدیدات در منابع [نگارندگان]
تهدیدات با تکرار بسیار زیاد

تهدیدات با تکرار زیاد
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تهدیدات با تکرار کم

انفجار

8

عملیات
خرابکارانه

4

حملهی
هستهای

2

بمبهای
الکترومغناطیسی

1

انتشار مواد و
گازهای سمی

7

تهاجم سایبری

3

آشوب

1

دیوارنویسی

1

ایجاد حریق
عمدی

6

تهاجم سایبری

3

حملهی زمینی

1

سقوط افراد بر
روی ریل

1

حملهی هوایی
و موشکی

1

وحشت

1

عملیات
مردممحور

1

برخورد و تصادف

1

تعیین و رتبهبندی تهدیدات انسانساخت عمدی
در اجزای اصلی ایستگاههای مترو

تهدید

تعداد تکرار

تهدید

تعداد تکرار

تهدید

تعداد
تکرار

تهدید

تعداد تکرار

کشورمان که در معرض تهدید نظامی قرار دارد و نیز موقعیت خاص
برخی از ایستگاهها (قرارگیری در نقاط مستعد رخــداد آشــوب) ،بر
اســاس نظر خبرگان این پژوهش ،جزو تهدیدات مــورد قضاوت در
پرسشنامه قرار گرفتند.

تحلیل داد ههــا و رتبهبندی تهدیدات در اجــزای اصلی
ایستگاههایمترو
پس از غربالگری اولیهی تهدیدات بر اساس تعداد تکرار در منابع
معتبر داخلی و خارجی (جــدول  ،)4جهت رتبهبندی تهدیدات
شاخصهایی تعیین گــردیــد .ایــن شاخصها عــبــارت بــودنــد از:
«شدت خسارت»« ،توانایی دشمن»« ،جذابیت هدف» و «سابقهی
جدول  :5تهدیدات انسانساخت عمدی حوزهی ایستگاههای مترو
[نگارندگان]
شیوهی
تهدید

ابزار تهدید

تروریستی

خرابکاری
امنیتی
هوایی

بمبگذاری

سخت

خارج (مجاورت)  -داخل

نشر مواد سمی

سخت

خارج (مجاورت)  -داخل

ایجاد حریق
عمدی

سخت

داخل

حملهی مسلحانه

سخت

داخل

فیزیکی

سخت

داخل

سایبری

نرم

آشوب

سخت

داخل

گروگانگیری

سخت

داخل

حملهی هوایی و
موشکی

سخت

توانایی دشمن

سوم

سابقهی تهدید

چهارم

0/18

شاخص
جذابیت هدف
شدت خسارت

خارج (مجاورت)
داخل (نفوذ آثار و امواج
انفجاری به داخل)

جدول  :7اثرگذاری تهدیدات بر اجزای اصلی ایستگاه مترو [نگارندگان]
اجزای اصلی

0/778

0/034

0/023

0/022

0/044

0/031

حریق

0/027

0/333

0/011

0/044

0/004

0/972

حملهی مسلحانه

0/042

0/031

0/037

0/777

0/046

0/042

خرابکاری فیزیکی

0/018

0/045

0/041

0/111

0/305

0/444

گروگانگیری

0/013

0/272

0/583

0/388

0/028

0/023

نشر مواد سمی

0/028

0/0872

0/611

0/611

0/044

0/016

تهاجم سایبری

0/001

0/001

0/003

0/002

0/001

0/001

بروز آشوب

0/889

0/756

0/555

0/041

0/044

0/026

0/975

0/613

0/003

0/944

0/024

0/032

عملیات تروریستی -بمبگذاری

خیر
آیا امکان اصابت مستقیم
بمب و موشک در تهاجم
هوایی وجود دارد؟

شدت خسارت
بله

توانایی دشمن
جذابیت هدف
سابقه بروز

ورودی-

خروجی

سالن فروش

بلیط

ارتباطی

مسیرهای

سکو

بخشهای و

کنترلی و

سیستمهای

امنیتی

بخشهای

تهدید

خدماتی

جزء فضا

تأسیسات

جدول  :8نمونهی پرسشنامهی توزیعی در مورد تهدید هوایی  -موشکی [نگارندگان]
مکانیکی

تعیین و رتبهبندی تهدیدات انسانساخت عمدی
در اجزای اصلی ایستگاههای مترو

تهدید
اصابت موشک

ورودی

سالن فروش بلیط

مسیرهای ارتباطی

سکو

مکانیکی

برقی

تأسیسات
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رتبه از منظر سطح
اهمیت
اول
دوم

میزان کمی سطح
اهمیت
0/31
0/28
0/23

برقی

پاییز و زمستان

جدول  :6رتبهی شاخصهای اولویتبندی تهدیدات [نگارندگان]

خارج (نفوذ از بیرون)
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گونهی
ابزار تهدید

محل وقوع نسبت به
ایستگاه

رخداد تهدید» [ .]12سپس دو پرسشنامه در اختیار گروه کارشناسان
انتخابی قــرار گرفت .ایــن پرسشنامهها دو هــدف «اولویتبندی
شاخصهای رتبهبندی تهدیدات» و «رتبهبندی تهدیدات» را
دنبال میکند .در ادامه نتایج حاصل از تحلیل دادهها در سه بخش
ارائه میگردد.
1.1رتبهبندی شاخصهای اولویتبندی تهدیدات :همانطور
که اشاره شد رتبهبندی تهدیدات بر اساس چهار شاخص
ً
مطرح شده در ستون اول جدول  6انجام پذیرفت .قطعا
این شاخصها نسبت به یکدیگر دارای رتبهبندی و سطح
اثر متفاوت هستند .از این رو اقدام نخست که نتایج آن در
جدول  6آمده است ،رتبهبندی این شاخصها نسبت به
یکدیگر است.
2.2تهدیدات مورد توافق :در جدول  7و بر اساس نظر جامعهی
نمونه و استفاده از آزمون کروسکال  -والیس ،اجزای اصلی
ایستگاههای مترو که در برابر هر تهدید تحت تأثیر قرار
میگیرند ،ارائه شده است .هدف از بهکارگیری این آزمون
بررسی میزان همگرایی نظر افراد در زمینهی تأثیرگذاری
هر تهدید بر اجزای اصلی ایستگاه مترو است .برای مثال از

تصویر  :10درصد فراوانی تهدیدات انسانساخت در
ورودی-خروجی ایستگاه مترو [نگارندگان]

تصویر  :11درصد فراوانی تهدیدات انسانساخت در
سالن فروش بلیت ایستگاه مترو [نگارندگان]

تصویر  :13درصد فراوانی تهدیدات انسانساخت در
سکوی ایستگاه مترو [نگارندگان]

تصویر  :14درصد فراوانی تهدیدات انسانساخت در تصویر  :15درصد فراوانی تهدیدات انسانساخت در
بخشهای پایشی و امنیتی ایستگاه مترو [نگارندگان] بخشهای خدماتی ایستگاه مترو [نگارندگان]

تصویر  :12درصد فراوانی تهدیدات انسانساخت در
مسیرهای ارتباطی ایستگاه مترو [ نگارندگان]
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دیدگاه کل جامعهی نمونه ،نشر مواد سمی بر سالن فروش
بلیت ،مسیرهای ارتباطی و سکو تأثیرگذار است و به عبارت
دیگر همگرایی و اشتراک کاملی در زمینهی آثار این تهدید
بر مردم حاضر در این مکانها وجود دارد ،در حالی که در
مورد تأثیر تهاجم سایبری بر هیچ یک از اجزای ایستگاه
مترو توافق و همگرایی وجود ندارد .گفتنی است که مبنای

گروهبندی برای مقایسهی نظرات ،سطح تحصیالت
(کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) بوده است .بر این
اساس مقادیر کمتر از  ،0/05بیانگر وجود تفاوت معنادار بین
نظر گروهها و مقادیر بیشتر از آن (بخشهای رنگی در جدول
 )7نشاندهندهی اشتراک نظر در اثرگذاری تهدیدات است.
3 .3رتبهبندی تهدیدات در فضاهای اصلی ایستگاه

تعیین و رتبهبندی تهدیدات انسانساخت عمدی
در اجزای اصلی ایستگاههای مترو

تصویر  :16درصد فراوانی تهدیدات انسانساخت در تأسیسات
مکانیکی ایستگاه مترو [نگارندگان]

تصویر  :17درصد فراوانی تهدیدات انسانساخت در تأسیسات برقی
ایستگاه مترو [نگارندگان]

جدول  :9تهدیدات پایه در اجزای اصلی ایستگاه مترو [نگارندگان]
فضای اصلی

تهدید اول

تهدید دوم

تهدید سوم

ورودی  -خروجی

تروریستی  -بمبگذاری

هوایی  -موشکی

امنیتی  -آشوب

سالن فروش بلیت

تروریستی  -بمبگذاری

تروریستی  -نشر مواد سمی

تروریستی  -حریق عمدی

مسیرهای ارتباطی

تروریستی  -بمبگذاری

تروریستی  -نشر مواد سمی

تروریستی – حملهی مسلحانه

سکو

تروریستی  -بمبگذاری

تروریستی  -نشر مواد سمی

امنیتی  -گروگانگیری

بخشها و شبکههای پایشی و امنیتی

خرابکاری  -فیزیکی

خرابکاری  -سایبری

تروریستی  -بمبگذاری

بخشهای خدماتی

تروریستی  -نشر مواد سمی

تروریستی -حریق عمدی

تروریستی  -بمبگذاری

تأسیسات مکانیکی

تروریستی  -نشر مواد سمی

خرابکاری  -فیزیکی

تروریستی  -بمبگذاری

تأسیسات برقی

خرابکاری  -فیزیکی

خرابکاری  -سایبری

تروریستی  -حریق عمدی

مترو :نتایج حاصل از پرسشنامهی غربالگری ثانویهی
تهدیدات ،به طور جداگانه برای هر یک از اجزای اصلی ،در
تصاویر  10تا  17آمده است .در این تصاویر بر اساس چهار
شاخص «شدت خسارت»« ،توانایی دشمن»« ،جذابیت
هدف» و «سابقهی رخداد» ،میزان (درصد) تهدیدهای
نهگانهی ایستگاههای مترو در اجزای اصلی ایستگاه تعیین
شدند .این رتبهبندی بر اساس پرسشنامهای انجام شد
که نمونهی آن در مورد تهدید تهاجم هوایی در جدول 8
نشان داده شده است .ردیفهای پرسشنامهی مذکور را نه
تهدید خروجی از مرحلهی اول غربالگری و ستونهای آن
را اجزای اصلی ایستگاه مترو تشکیل داده است.
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تعیین و رتبهبندی تهدیدات انسانساخت عمدی
در اجزای اصلی ایستگاههای مترو

بر اساس نتایج پرسشنامه ،تهدیداتی که بیش از نیمی از جامعهی
آماری به امکان رخداد آن پاسخ منفی دادهاند ،حذف شده است.
برای مثال در تصویر  10که میزان تهدیدات را در ورودی  -خروجی
ایستگاههای مترو نشان میدهد ،تهدید بمبگذاری بیشترین
درصــد و خرابکاری فیزیکی کمترین درصــد را به خود اختصاص
داده اســت .همچنین تهدید سایبری بهمنزلهی تهدید خــارج از
نظر بیشتر جامعهی خبرگان ،از بین تهدیدات ورودی  -خروجی
ایستگاه مترو حذف شده است.
بر اساس تصاویر اخیر ،درصد تهدیدات در مورد هر یک از هشت
فــضــای اصــلــی ایستگاه مــتــرو و بــر اس ــاس چــهــار شــاخــص «شــدت
خسارت»« ،توانایی دشمن»« ،جذابیت هدف» و «سابقهی تهدید»
تعیین شدند .نتایج حاصل در انتها به کارگروه نخبگان ارائه شد و
پس از تأیید ایشان ،برای هر جزو اصلی ایستگاه ،سه تهدید اصلی و
در قالب جدول  9معرفی شد.

نتیجهگیری
پ ــی ــادهس ــازی اق ــدام ــات اج ــرای ــی و مــدیــریــتــی ب ــا ه ــدف کــاهــش
آسیبپذیری ،اســاس دفــاع غیرعامل و مدیریت بــحــران اســت.
ایستگاههای مترو که از فضاهای عمومی موجود در کالنشهرهای
کشورند ،به علت جذابیت و احتمال مورد هدف قرار گرفتن از سوی
معاندان ،نیازمند توسعه در بستر دفاع غیرعاملند ،تا آسیبپذیری
آنه ــا بــه حــداقــل بــرســد .از ایــن رو ،ایــن پــژوهــش هــدف تعیین
تهدیدات پیش روی ایستگاههای مترو و رتبهبندی آنها در هر

یک از اجزای اصلی آن را ،بهمنزلهی اولین گام در مطالعات پدافند
غیرعامل و مدیریت بحران ،دنبال کرده است.
بر اساس نتایج ،نه تهدید پیش روی ایستگاههای متروی داخل
کشور اســت کــه عبارتند از« :بمب گـ ــذاری»« ،نشر مــواد سمی»،
«ایجاد حریق عمدی»« ،حمله مسلحانه»« ،خرابکاری فیزیکی»،
«خرابکاری سایبری»« ،آشوب»« ،گروگانگیری» ،و «حمله هوایی
و موشکی» .از میان تهدیدات تعیین شده ،بمبگذاری اصلیترین
تهدید کل فضای ایستگاه مترو است .از دیگر نتایج این تحقیق
میتوان به رتبهبندی نه تهدید مذکور در هر یک از جزءهای اصلی
ایستگاه مترو اشــاره کرد .این رتبهبندی تهدیدات در کل فضای
ایستگاه مترو و در هــر یــک از اج ــزای اصلی آن ،بــر اســاس چهار
شاخص «شدت خسارت»« ،توانایی دشمن»« ،جذابیت هدف» و
«سابقه رخداد تهدید» انجام پذیرفت ،که در مورد هر یک از اجزای
اصلی به صورت تفکیکی سه تهدید با احتمال وقوع بیشتر تعیین
گردید (جدول .)9
ایــن نتایج پایهی اقــدامــات دفــاع غیرعامل و مدیریت بحران در
حوزهی ایستگاههای مترو خواهد بود .همانطور که در پیشینهی
موضوع مطرح شد ،در بین پژوهشهای بررسی شده در داخل و
خارج کشور ،تاکنون پژوهشی همهدف با پژوهش حاضر صورت
نگرفته است .نتایج حاصل از این پژوهش ،خأل موجود را پوشش
میدهد و راه را برای مطالعات آسیبشناسی و اقدامات مدیریتی و
زیرساختی در جهت پایداری ایستگاههای مترو و تسهیل مدیریت
بحران ،هموارتر خواهد کرد.
پژوهش حاضر را میتوان در قالب پژوهشهای آسیبشناسی و
راهکارهای کاهش آسیبپذیری پیگیری کرد .تالش نگارندگان
این پژوهش نیز در همین راستا بوده است ،اما هیچ پژوهشی بدون
نقص نیست .با توجه به اهمیت فراوان ایستگاههای مترو افزایش
مطالعات در این حوزه ضروری مینماید .در حوزهی مدیریت بحران
ایستگاههای مترو نیز خألهای عمیقی وجود دارد که بر اساس نتایج
این پژوهش میتوان پژوهشهایی را در این زمینه آغاز کرد.

پینوشت

1. International Association of Public Transport (UITP, L’Union internationale
)des transports publics
2. Side Platform
3. Island Platform
4. Dewatering Post
5. Battery Room
6. L.P.S-Light & Power Substation
7. R.S-Rectifier Station
8. System and Data
 .9این بمبها با انفجار خود ،موج الکترومغناطیسی پالسی بسیار بزرگی را در محیط منتشر
میکنند که این پالسها با نفوذ به شبکههای الکتریکی قادر به تخریب عملکرد آنها
هستند .نوع پالسها و محدودهی عمل آنها در حوزهی زمان و فرکانس متفاوت از
بمبهای الکترومغناطیسی است .تخریب عملکرد شبکههای الکترونیکی و مخابراتی
در برابر امواج الکترومغناطیسی پالسی ممکن است دائمی یا موقت باشد [.]30
ً
 .10این تهدید یکی از مشکالت اصلیای است که شبکهی حمل و نقل ریلی و مخصوصا
شبکهی ریلی روزمینی با آن مواجه است .این اقدام کاهش حس امنیت مسافران و
زیبایی محیط را در پی خواهد داشت .دیوارنویسی در سطح کوچک شامل نوشتارهایی
با ماژیک و در سطح بزرگ نوشتارهایی با اسپری رنگی است [.]18
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