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 م شبکه حمل و نقل مترو در سیست مدیریت ریسك

 مدیریت جامع بحران  ، پیامدهای احتمالی و ارایه راهبردهای مناسبمخاطرات  تحلیلی بر`

 محمد ساوالنی 

Msavelani@yahoo.com 

 

 : چکیده 

بدلیل شرایط خاصی كه دارند همواره تحت تاثیر منابع جدید، در ( مترو)های حمل و نقل ریلی درون شهری  سیستم      

و   های حمل موارد زیادی نشانگر وجود عوامل تهدیدكننده و خطرزا برای جوامع انسانی در سیستم .قرار دارندمعرض ریسك 

و نقل ریلی شهری، مدیریت نوین شرایط   تهدید كننده سیستم حمل هایخطرات جدید و متغیرمی باشند ، ( مترو ) نقل ریلی 

های مناسب و ابزار جدید برای شناخت، قبول، كاهش و مقابله  این مدیریت شامل روش. سازد اضطراری و بحران را ضروری می

ع انسانی و قدرت كنترل توان توانایی كمك به جوام با مدیریت ریسك در صنایع ریلی درون شهری می. با این خطرات باشد

مدیریت ریسك دستیابی به  .ای و شهری هستند را افزایش داد  های منطقه ساز بحران حوادث ایجاد شده در مترو كه زمینه 

اجزای باید مدیریت حمل و نقل شهری، سازوكارهای موثر برای تخمین زمان وقوع یك پیشامد منفی و خطر زا است 

بنابراین مدیریت ریسك به عنوان ابزاری كه باعث شناسایی ، تحلیل ، . و آنها را مدیریت نمایدهای مربوطه را بشناسد  ریسك

در  مدیریت ریسكنقش ، پژوهش در این . تدبیر،و برنامه ریزی برای مواجه شدن با خطر است كاربرد وسیعی یافته است 

 . ارایه گردید راهبردهای مناسب مربوط تبیین و  ، پیامدهای احتمالی مخاطرات م شبکه حمل و نقل مترو با تاكید برسیست

 ، پیامدهای احتمالی ، مدیریت جامع بحران همخاطرم شبکه حمل و نقل مترو ، سیست ،  مدیریت ریسك  :واژگان کلیدی 
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 : مقدمه  (1

بدلیل شرایط خاصی كه دارند همواره تحت تاثیر منابع جدید، در ( مترو)های حمل و نقل ریلی درون شهری  سیستم      

و   های حمل در سیستم موارد زیر نشانگر وجود عوامل  تهدیدكننده و خطرزا برای جوامع انسانی .قرار دارند  معرض ریسك 

های ثانویه در  منجر به وقوع بحران -مانند بالیای طبیعی-جانبه  چند با تبعات هایی   بروز فاجعه .می باشند ( مترو ) نقل ریلی 

های گاز و آتش سوزی و ورود گازهای و پسماندهای خطرناك فاضالب به  زلزله، تركیدن لوله . گردد مترو میهای شبکه  سیستم

افزایش حوادث همچنین  .این موارد هستند هایی از ها و از خط خارج شدن قطارها، نمونه  های مترو، نشت قنات داخل تونل

عدم آگاهی مسافرین از تجهیزات : تواند بنابه دالیلی نظیر های حمل و نقل ریلی می ناشی از سهل انگاری مسافرین در سیستم

همه  .مترو، عدم رعایت نکات ایمنی توسط مسافرین، تعجیل مسافران در سوار شدن به قطار یا نیت خرابکارانه مسافر رخ دهد

هایی نظیر گیركردن دست الی درب قطار، سقوط از پله برقی، ورود به حریم ریلی، خودكشی،   تواند باعث بروز حادثه اینها می

گردد كه هركدام زمینه ساز بروز بحران و مختل شدن سیستم مترو ... اعمال خرابکارانه، نزاع و اغتشاش، گروگانگیری، سرقت و

وقوع حوادث ناشی از سهل انگاری كاركنان در مترقبه در شبکه حمل و نقل مترو میتوان از دیگر حوادث غیر  .هستند

ونقل ریلی ناشی از دالیلی مانند یکنواختی و خستگی ناشی از كار، عدم توجه به كنترل و هدایت مسافرین،  های حمل سیستم

در این  ( 2: 6831نظری ، )  .باشد ل شده میعدم توجه به مسایل ایمنی و یا نبود آموزش كافی و تخصصی در پست كاری محو

 هایخطرات جدید و متغیر. گردند ونقل باعث بحران می های حمل بروز حوادث ناشی از نقص تجهیزات در سیستمخصوص 

این مدیریت نوین . سازد و نقل ریلی شهری، مدیریت نوین شرایط اضطراری و بحران را ضروری می  تهدید كننده سیستم حمل

با مدیریت ریسك در . های مناسب و ابزار جدید برای شناخت، قبول، كاهش و مقابله با این خطرات باشد امل روشباید ش

ساز  توان توانایی كمك به جوامع انسانی و قدرت كنترل حوادث ایجاد شده در مترو كه زمینه  صنایع ریلی درون شهری می

در سال های كذشته ابزارهای مختلفی همچون مدیریت ریسك به كار  .ای و شهری هستند را افزایش داد  های منطقه بحران

مدیریت ریسك دستیابی به سازوكارهای موثر برای تخمین زمان وقوع .  گرفته شده است تا از شدت این خطرات كاسته شود 

رت ناشی از مدیریت ریسك سازوكار هایی خسابعبارت دیگر ( .  83:  6833حکمت ، ) یك پیشامد منفی و خطر زا است 

 .ریسك های احتمالی را به حداقل می رساند 

 : طرح مسئله و ضرورت پرداختن به آن (  2

مدیریت ریسك در واقع یك نظام پویا است كه مجموعه ای از مسایلی نظیر شناسایی موارد ریسك ، برآورد مقادیر ریسك     

توسعه روز افزون و كاربرد  ،ریسك را در بر می گیرد  ، برنامه ریزی ریسك ، پیگیری چگونگی كاهش ریسك و اصول كنترل

مدیریت ریسك در صنایع سبب گردیده است كه ریسك به عنوان یك مولفه عمومی تعریف و حدود و كنترل هایی برای آن 

 شناسایی خطرات و مدیریت هرگونه حادثه و خطر احتمالی در یك فرایند جامع و منظم مدیریت ریسك ، به، تعیین گردد 

پیشرفته یا در حال توسعه، انجام هرگونه اقدام وامع ر هر جد هماهنگی تمامی زیر مجموعه هایی موجود در صنعت بستگی دارد

بطور كلی ریسك حاصل عدم اطمینان  .باشد و عملی همراه با ریسك است؛ به عبارت دیگر انجام هیچ كاری بدون ریسك نمی

سیستم شبکه حمل و نقل در . مخاطرات و عدم قطعیت از عوامل اصلی ایجاد ریسك هستند. یا عدم قطعیت در هر عملی است

های مسکونی و تجاری در قلب این خطوط، موضوع   تونلها، احداث ایستگاهها، خطوط ریلی شهری و بین شهری، مجتمعمترو ، 

ریسك بیان كننده احتمال از دست دادن یا بدست آوردن صرفه  .تحلیل قرار گیرد و الزم است مورد ریسك جدی است

اقتصادی، وقوع خطر فیزیکی، خسارت یا تعلل در انجام كاری به عنوان نتیجه منطقی عدم قطعیت مرتبط با یکسری اعمال 
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ها و  ای و كیفی مورد نظر با مشکالت و شکست  هزینهخطوط حمل و نقل ریلی  مترو در دستیابی به اهداف زمانی، . خاص است

، از اجزای مختلف تشکیل شده است كه یك جزء آن  سیستم حمل و نقل شهری. اند های خاص خود مواجه بوده  ریسك

و برخی ها مستقل  تمام این اجزا دارای ریسك هستند كه بعضی از این ریسك. ها تاثیرگذار باشد تواند بر دیگر اجزا و انسان می

بنابراین  .های مربوطه را بشناسد و آنها را مدیریت نماید اجزای ریسكباید مدیریت حمل و نقل شهری، . اند  دیگر وابسته

ازی و س انواع ریسك، كسب اطالعات درمورد آنها، ارزیابی اطالعات درخصوص دست یافتن به پیامدهای آنها، تصمیم  شناخت 

فعالیت های این بخش به فعالیت های پر مخاطره  ( 3: 6831نظری ، )  .ت ریسك استگیری در واقع همان مدیری تصمیم

بنابراین مدیریت ریسك به عنوان ابزاری كه باعث شناسایی ، تحلیل ، تدبیر،و برنامه ریزی برای مواجه شدن . تبدیل شده است 

م شبکه حمل و نقل مترو  در سیست یت ریسكمدیربدنبال تبیین نقش حاضر پژوهش . با خطر است كاربرد وسیعی یافته است 

 . ، پیامدهای احتمالی و ارایه راهبردهای مناسب می باشدمخاطرات  با تاكید بر 

 : نظریو مفاهیم  تعاریف -8

 :مفهوم بحران (  3-1

در  ISDRبنابرتعریفی كه ( .  23:  6831حجتی ، ) واژه بحران از منظر لغوی عبارت است از آشفتگی و تغییر حالت ناگهانی   

ارائه كرد ، بحران اختاللی جدی است كه در كاركرد یك جامعه ایجاد می شود و خسارات فراوانی به جان و مال  2118سال 

افراد ، اقتصاد و محیط زیست وترد می آورد ، به گونه ای كه جامعه بحران زده به تنهایی نمی تواند از عهده جبران خسارات 

 (.  Mansourian , 2006 : 303. ) یدوارد شده برآ

  :تعریف بحران(  3-2

سپس . شرایطی است كه در آن با غافلگیری، كمبود اطالعات، و محدودیت زمان برای تصمیم گیری مواجه می شویمبحران    

طبیعی زندگی یعنی بهم خوردن روند عادی و  بحران .با بهره گیری از فناوری نوین جهت كاهش تلفات جانی و مالی باشیم

یعنی ایجاد بی نظمی و اختالل در زندگی و باعث بهم خوردن توازن و : بحرانبعبارت دیگر ( .  22:  6833عباسی ، )   .انسان

در نتیجه یك سری عوامل طبیعی و  بحران د ، در شرایط بحران توازن موجود از بین می رو .تناسب بین نیازها و منابع است

:  6831همایونی ، ) ...سیل، طوفان،آتش سوزی، خشکسالی، سونامی، حجوم بیماریهای واگیر، جنگ و غیر طبیعی شامل زلزله،

3  .) 

 :تعریف مدیریت بحران(  3-3

جهت یافتن ابزار و  علمی است كاربردی كه با شناخت مشاهدت و تجزیه و تحلیل داده ها بصورت سیستمی  مدیریت بحران  

سو بتوان از وقوع فاجعه پیشگیری كرد و یا مقابله نمود و از سوی دیگر در صورت وقوع آن  راه حلهایی كه بوسیله آن از یك

 ( . 68: 6831،  داورپور)  . نسبت به امداد رسانی و بهبود اوضاع اقدام نمود

 :اهداف مدیریت بحران(  3-4

 .در درجه اول رفع شرایط بحران و اضطرار است( 8-3-6

 .جامعه به حالت عادیبازگرداندن سریع ( 8-3-2

 .كاهش آسیب های ناشی از بحران چه جانی و چه مالی (8-3-8
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 .هزینه ها  كاهش اثرات بحران در جامعه و مقابله با آن با كمترین( 8-3-3

 .ایجاد آمادگی در جامعه برای مقابله با بحران (8-3-1

 .بازسازی مناطق بحرانی از لحاظ فیزیکی و روانی و فرهنگی (8-3-1

 .ایجاد تمرین و آموزش و مانورها در مناطق جهت آمادگی برای مقابله با بحران برای مدیران و مردم (8-3-7

 :فرایند یا مراحل مدیریت بحران(  3-5

 :شامل یك سری مراحل هماهنگ یکپارچه است كه شامل چهار مرحله می گردد  

از وقوع بحرانها و سبب جلوگیری از آثار مخرب بحران در كلیه اقداماتی كه موجب پیشگیری :   مرحله پیشگیری ( 8-1-6

 ( 22:  6833عباسی ، ) .مقاوم سازی ساختمان در مقابل زلزله،  جلوگیری از طغیان رودخانه: احداث سدها .جامعه می شود

موقع بروز بحران می كلیه اقدماتی كه دولت ومردم را قادر به عکس العمل سریع و بموقع و كارا در : مرحله آمادگی ( 8-1-2

  .نماید

 آموزش و تمرین -ب       افزایش برنامه های ضد بحران-الف

 مرحله مقابله( 8-1-8

 مرحله بازسازی (8-1-3

الگوی جامع  كه با اجرای این فرایند در موقع بروز بحران می توان آسیب ها و خسارات و هزینه های جانی و مالی را به حد

 :می باشدسطح  3الگوی سطح بندی با سلسله مراتبی  شامل .  با برنامه ریزی خنثی و یا كاهش داد مدیریت بحران

عبارت است از دستیابی به بازتوانی كامل پس از بحران ها و فرهنگ سازی و پایبند سازی همه گروه  :اصل الگوی اخالقی (الف 

 .های ذینفع

 .یزی قبل از بحران برای پایه ریزی جوامع در مقابل بحرانتاكید بر برنامه ر : اصل الگوی استراتژیك (ب 

 كاركنان ظرفیت سازی و توانمند سازی مدیران و مقامات دولتی از طریق آموزش .اصل الگوی تاكتیکی (ج 

از طریق ارزیابی برنامه ها و   نظارت و استفاده از فناوری جهت ایجاد جامعه توانمند در برابر بحران .اصل الگوی اجرایی (د 

 ( .  36:  6831صنیعی ، ) .اقل رساند .اجرای اصول مقاوم سازی و بازتوانی جامعه

 : ریسك ( 3-6

در ( .   12:  6821تیموری ، ) ریسك در فرهنگ مدیریت به معنی احتمال عدم قطعیت در رابطه با نتایج تصمیم است     

و ( نتایج)ریسك بر حسب پیامدها . ای كه اثراتی بر محیط خواهد داشت احتمال وقوع حادثه که می توان گفت  ریسكتعریف 

  :است ازفرمول آن عبارت . شود گیری می احتماالت اندازه 

 

 

 :  مخاطره ( 3-7
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                               .های خدماتی یا محیط آسیب وارد كند هر ماده، پدیده یا شرایطی بالقوه كه بتواند به مردم، اموال، سیستم

 (. 22:  6833عباسی ، )

 

 : آسیب پذیری ( 3-8

اثرات نامطلوب پس از وقوع یك مخاطره )دارای پیامد  "شود وقوع یك مخاطره اوال های هرجامعه كه باعث می  مجموع ویژگی 

 ( . 12:  6821تیموری ، )  .این پیامد شدید باشد "بوده و ثانیا( درجامعه

 : آمادگی مقابله(  3-9 

این متغیر . سب در برابر بروز یك مخاطره و پیامدهای آن استمجموع قابلیت یك سازمان یا جامعه برای واكنش سریع و منا 

 .سنجد كارآمدی، بهره وری، ظرفیت و توانایی را در جهت مقابله با بحران در یك سیستم یا سازمان می

 :  اطالع رسانی ریسك (3-11

ها درباره طبیعت، فرم،  تبادل پیامها و موسسات شامل  فرآیندی است متقابل برای تبادل اطالعات و نظرات میان افراد، گروه 

شدت و مقبولیت ریسك یعنی از یك طرف به مردم از مقدار ریسك موجود در جامعه و پیامدها و نحوه مقابله با آن اطالع داده 

رد در نهایت این اطالعات در تجزیه و تحلیل و برآو. شود شود و از سوی دیگر به نیازها، مسایل و مشکالت آنها رسیدگی می می

 ( . 12:  6821تیموری ، )  .گیرد ریسك مورد استفاده قرار می

   :و ارتباط آن با سیستم مترو  مفهوم مدیریت ریسكمعنا و (  4

و . می گویندمدیریت ریسك قداماتی كه باید برای به حداقل رساندن خسارات و اختالالت احتمالی در جوامع انجام شوند را ا  

اقتصادی و سیاسی موثر در شناخت ریسك و میزان مقبولیت  –كه با بررسی عوامل اجتماعی فرایندی یا بعبارت دیگر 

هدف از مدیریت ریسك، شناخت ریسك قبل از وقوع   .شهروندان از حداقل خساراتی كه در نتیجه یك حادثه بدست می آید

) . باشد اثرات، در صورت وقوع حادثه میهای احتمالی برای كاهش  آن، اجرای راهبردهای مقابله با آن و درنظر گرفتن طرح

ونقل  های حمل های مدیریت و تحلیل ریسك در حین اجرای سیستم روشن است هرچه استفاده از روش(.  66: 6831نظری ، 

های راه آهن شهری  امروزه در سیستم. یابد ریلی به تعویق افتد، بازده آنها دربدست آوردن موفقیت تا حد زیادی كاهش می

گیرد و در  ریسك كسی است كه تمام مسوولیت ناشی از انتخاب راهبرد مدیریت ریسك و اجرای مناسب را به عهده میمدیر 

فرایند بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موثر در تجزیه و تحلیل  .طی زمان در مقابل مدیریت مجموعه پاسخگوست

تواند منتج از یك حادثه باشد؛ و تعیین اقداماتی كه الزم است  می ریسك، تعیین میزان مقبولیت شهروندان از خساراتی كه

 ( . 31:  6833حکمت ،) .برای به حداقل رساندن خسارات و اختالالت احتمالی انجام شود

 : برنامه ریزی مدیریت ریسك (  5
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برنامه ریزی مدیریت ریسك عبارت از فرایند تصمیم گیری در مورد نحوه برخورد و فعالیت هایی مدیریت ریسك برای یك      

برنامه ریزی فرایندهای مدیریت ریسك به منظور تضمین این موضوع كه سطح ، نوع و دید مدیریت ریسك . پروژه است 

ین طور فراهم كردن منابع و زمان كافی برای فعالیت های مدیریت متناسب با ریسك و اهمیت پروژه برای سازمان است و هم

 ( .  87: آذر همایون ، بی تا ) حائز اهمیت خواهد بود ریسك و ایجاد مبنای توافقی برای ارزیابی ریسك ها 

 :تفاوت مدیریت بحران با مدیریت ریسك(   6

در جامعه   جتماعی و سیاسی جهت حداقل رساندن خسارات حوادثامدیریت ریسك فرایندی با استفاده از عوامل اقتصادی     

اما مدیریت بحران با بکار گیری همه اجزای مدیریت بحران برای اجرای مدیریت ریسك بطوریکه شامل همه آسیب ها در . است

مدیریت  دولتی و خصوصی و هماهنگ سازی آن جهت كاهش آسیب و بازسازی آن با استفاده از چهار مرحله -سطوح ملی

 بازسازی-3-مقابله-8-آمادگی-2-پیشگیری-6:  بحران

 

 متروونقل  های حمل اجرای سیستم در بازده ریسك (  7

توان  این عمل را می. های مناسب اشاره كرد كه بازده ریسك را تامین كند توان به اجرای طرح از كاربردهای مدیریت ریسك می

مخاطرات، شرایط وقوع آنها و محدوده عدم قطعیت موجود در مترو را شناسایی كنیم، اگر بتوانیم نوع . مدیریت خوب نامید

تحلیل ریسك . تحلیل ریسك از مدیریت ریسك متفاوت است.توانیم میزان ریسك فراروی خود را شناسایی و ارزیابی نماییم می

شناسایی ریسك و ارزیابی اولیه احتمال  در تحلیل كیفی. شامل شناسایی یا تحلیل كیفی و نیز ارزیابی یا تحلیل كمی است

شود آثار  ولی در تحلیل كمی با به كارگیری محاسبات آماری تالش می. گیرد وقوع و اثر احتمالی آنها مورد توجه قرار می

  هبررسی اشکاالت احتمالی و نیز اهداف كلی زمانی، هزین .هایی كه منجر به حادثه خواهند شد، شناسایی شوند احتمالی ریسك

هایی با بازده ریسك باال، پروژه   پروژه. راه آهن شهری، تعیین كننده بازده آن استونقل  های حمل اجرای سیستم در ای و كیفی

هایی هستند كه با كمترین هزینه، مطابق كیفیت معین و در زمان تعیین شده با كمترین مواجهه با ریسك تحویل داده 

های كلی  های موجود و خطرات احتمالی، و تنها براساس سیاست ظر گرفتن ریسكخطوط جدید مترو بدون در ن. شوند می

. های فکری مدیران اجرایی را چند برابر نماید و احتمال وقوع حوادث را افزایش دهد  تواند دغدغه شركت و تامین بودجه، می

 (. 1: 6831نظری ،  )         .گردد بنابراین دراین حالت عمل نکردن بمب یك نوع خوش شانسی تلقی می

 :فرآیند مدیریت ریسك ازسه مرحله زیر تشکیل شده است 

 برنامه ریزی مدیریت ریسك مرحله  (1

 و بررسی کیفی آن  شناسایی ریسك( 2

 بررسی کمی ریسك ( 3

  :  واکنش ریسك برنامه ریزی مرحله -(4
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توان  محل وجود این عدم قطعیت را شناسایی كرد، میحاصل عدم قطعیت هستند، اگربتوان  "ها عموما با توجه به اینکه ریسك

یعنی اگر بتوانیم در سیستم مترو مخاطرات را بخوبی . های برآیند آن گام مهمی برداشت در اداره آن عدم قطعیت و ریسك

های  روش .توانیم براحتی در جهت كنترل و به حداقل رساندن عواقب احتمالی ناشی از آنها اقدام نماییم شناسایی كنیم می

تبادل افکار، مصاحبه، پرسشنامه، استفاده از آرای متخصصان و تجارب قبلی و الگو گرفتن از : ها عبارتند از شناسایی ریسك

اگر مدیریت ریسك را بخشی از . نباید شناسایی ریسك را در هیچ موردی به تاخیرانداخت. كشورهای مطرح در این زمینه

پس این عمل باید در بدو امر و قبل . شناسایی ریسك، مهمترین بخش مدیریت ریسك استفرآیند كلی تصمیم گیری بدانیم، 

ها انجام   توان بدون كمترین آشفتگی، تغییرات الزم را در پروژه نظربه اینکه در مرحله شروع كار می. از اجرای پروژه انجام شود

یا نادرست بودن اطالعات مبنا زیاد است، بنابراین باید جهت  داد و نیز با توجه به اینکه در این مرحله از كار، احتمال ناقص و

های مهم را شناسایی و   تصمیمات اتخاذ شده، از اولین مراحل شروع اجرای پروژه تمام ریسك  حصول اطمینان از صحت

ست به ریسك صورت عدم مدیریت صحیح آن زیان های متعددی را وارد می سازد كه این خسارات ممکن ا .ارزیابی نمود

صورت و از طریق زمان های درآمدی و سرمایه ای ایجاد گردد یا بصورت غیر مستقیم و از محدودیت ها جهت دستیابی به 

فرایند های مدیریت ریسك ، سازگاری منطقی و ساختاری روش ها، جهت ارتقاء و شناخت . اهداف تجاری و مالی به وجود آید 

 , Tummala & Burchett. عدم قطعیت در ارتباط با سناسایی عوامل خطر است بالقوه عوامل خطر و ارزیابی عواقب  و 

1999 : 223 )   . )   

 شبکه حمل و نقل مترو نظام مدیریت ریسك در سیستم 

 های كلی مدیریت ریسك  مشخص نمودن مسوولیت -

 انتخاب افراد مسوول -

 گیری های مناسب و ضروری گزارش روش -

 تغییرات تحت كنترلمدیریت پیشامد درطی  -

مند كردن و اجرای یك نظام از پیش تعیین شده است؛ نظامی كه بر نحوه گزارش دادن،   مدیریت ریسك كارآمد متکی بر قاعده

 .ها حکمفرما باشد  معرفی وتقسیم مسوولیت

ردد كه به همراه گ نظارت، بازبینی پیوسته وارزشیابی مجدد ریسك، تنها درصورتی به مدیریت و كنترل موثر منتهی می

نویسی پیشنهادی در راهبرد   های گزارش لذا یکپارچگی روش. نویسی مناسب، مختصر و دقیق انجام گیرد  های گزارش روش

 .مدیریت ریسك بسیار مهم است و باید مورد توجه قرارگیرد

همه باید . ز موعد نیز ارایه شونددرصورت نیاز ممکن است گزارشات پیش ا. گزارشات باید حداقل به صورت ماهیانه ارایه شوند

این موضوع را درك كنند كه درصورت ایجاد هرگونه تغییر در شرایط قابل تبدیل به ریسك بایستی بدون توجه به موعدهای از 

جهت هماهنگی در ارایه گزارش الزم است مدیر . های انقضاء گزارش، موضوع بالفاصله گزارش شود  پیش تعیین شده یا زمان

مدیر ریسك باید با كلیه اعضای مدیریت ریسك بویژه . های مناسب را تهیه كند  ای از فرم  ا مدیریت ایمنی، مجموعهریسك ی

ها، مدیر مراكز كنترل و فرمان، مدیرسیر و حركت، مدیر تاسیسات و مدیر تعمیرات، ارتباط كامل و تنگاتنگی   مدیر ایستگاه
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نویسی این   رعایت شیوه مناسب گزارش. اطالعاتی را باید در چه زمانی ارایه كنندبرقرار كند و همه آنها توجیه شوند كه چه 

كند كه درتمام مراحل شناسایی، ارزیابی، واكنش و مقابله، نحوه بررسی هر ریسك را به مرحله آزمایش  امکان را فراهم می

 ( 1: 6831نظری ، )  .بگذاریم

 راهبرد مدیریت ریسك(  8 

توان به عنوان چهارچوبی برای مدیریت ریسك دانست كه سعی در انجام كامل و دقیق كارها  ریسك را میراهبرد مدیریت     

اتخاذ یك راهبرد مدیریت ریسك تالشی است برای دستیابی به یك رویکرد تحلیلی و . دارد تا اهداف كلی پروژه تامین گردد

توان بصورت زیر  راهبرد مدیریت ریسك را می. پذیرد تجربی در مورد یك پروژه كه از طریق یك سیستم مشخص صورت می

 . شود ای و كیفی اجرا می هزینه  –فرآیند مورد استفاده در نظامی كه در راستای دستیابی به اهداف زمانی :تعریف نمود

 

 (مترو)سیستم راه آهن شهری  موجود در فهرست مخاطرات  -14

 .....ونشت قناتهاوزلزله، سیل، طوفان، رانش زمین : طبیعی (الف 

برخورد قطارها با یکدیگر، برخورد قطار با موانع، گیر كردن مسافران  ،اپیدمی،..(ایستگاه، قطارو) ها آتش سوزی:   ساز انسان (ب

الی درب قطار، سقوط از پله برقی، برق گرفتگی و شوك الکتریکی، نشت مواد شیمیایی، تبعیض، جرم درمترو، اجتماعات، 

 .....خودكشی و

 

 در وقوع حوادث غیر مترقبه   مخاطرات موجود درسیستم مترواحتمالی ناشی از پیامدهای (  15

تخریب  ،مسافری ختل شدن خدمات، م اختالل درجابجایی جمعیت ،مخاطرات ثانویه ،مصدومیت ،مرگ  : زلزله  مخاطره( الف 

                                                            ست دادن درآمدد ،سرقت  ،اختالل امنیتی ،از فرم طبیعی خارج شدن مسیر ریلی، تونل، ایستگاه و تجهیزات

 -مختل شدن خدمات مسافری -اختالل درجابجایی جمعیت -مخاطرات ثانویه -آلودگی  -بیماری -مرگ : مخاطره سیل( ب 

 ازدست دادن درآمد –سرقت  -اختالل امنیتی  -تخریب تونل، ایستگاه و تجهیزات

-مخاطرات ثانویه-تخریب ریل، سازه تونل -آتش سوزی -مرگ احتمالی  –مصدومیت  :از خط خارج شدن قطارمخاطره ( ج 

 اختالل درسیستم خدمات مسافری و سیرو حركت قطارها

 شکایت ازمترو -درخواست خسارت -مصدومیت -مرگ :زمین خوردگی مسافران به دالیل مختلفمخاطره ( د 

مشکالت روانی برای  -شکایات بازماندگان -خسارات –اختالل  -مخاطرات ثانویه -مصدومیت -مرگ :آتش سوزی مخاطره( ح 

 كاركنان
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 شکایات مسافرین –خسارات  –اختالل  -مخاطرات ثانویه -مصدومیت  :گیرکردن مسافران الی درب قطار مخاطره( و 

تخریب  -مختل شدن خدمات مسافری -مصدومیت -مرگ -خسارت به تجهیزات :(برخوردقطارها)تصادفات  مخاطره( ز 

 بلیط جبرانی -از دست دادن درآمد، دارایی -قطارها

 شکایات از مترو -اختالل در رفت و آمد مسافرین -تخریب پله برقی -مصدومیت : سقوط از پله برق مخاطره( ه 

 شکایت -ای خسارت بیمه -ازكارافتادگی -بیماری -مصدومیت -شوك الکتریکی مرگ  :برق گرفتگی مخاطره( ط 

 3: 6831نظری ، )  از دست دادن درآمد –خسارات مالی  -اختالل در سیستم خدمات رسانی :قطع برق سراسری مخاطره( ی 

 . ) 

 ارزیابی ریسك در سیستم مترو  (16 

 : شود ارزیابی ریسك به دو جزء تقسیم می 

دراین . گیرد ریسك منشا، علت و معلول ریسك احتمالی به تفصیل مورد بازبینی و تشریح قرار میدر ارزیابی كیفی ( الف 

توان یك دفتر ثبت ریسك تهیه كرد كه در آن وضعیت هر ریسك، تحت نظر قرار گرفته و به طور منظم به روز  مرحله می

 .این بخش هسته اصلی اجزای پیوسته مدیریت ریسك است. شود می

گیرد كه اثر ریسك همراه با اثر برآیند وارده بر روی نتیجه كلی پروژه مورد تجزیه و  ی كمی ریسك زمانی صورت میارزیاب( ب 

ترین و بدترین نتیجه یك پروژه خاص را محاسبه  توان محتمل با انجام چنین تجزیه و تحلیل مفصلی می. گیرد تحلیل قرار می

های دیگری نیز شناسایی شوند، فرآیند مدیریت  یفی اولیه، ممکن است ریسكازآنجا كه اغلب پس از یك تحلیل كمی وك. كرد

سیستم جهت ارزیابی ریسك در در این خصوص می توان بیان نمود كه  ریسك یك ماهیت چرخشی و تکراری خواهد داشت

بت ریسك تهیه و های ث فرم، ضروریست  روش اول :روش ساده بایستی اقداماتی به قرار زیر انجام پذیردچهار مترو به 

شوند، سپس پیامدهای هر مخاطره ثبت شده و به هر مخاطره بر اساس پیامد و احتمال لیست مخاطرات بوجود آورنده ریسك 

ارزیابی آسیب پذیری اجزای موجود در مقابل مخاطرات  ، روش دومدر  .وقوع آن امتیاز داده شود و مخاطرات ارزیابی شوند

ریسك كلی براساس ،  روش چهارمو در نهایت  .ارزیابی آمادگی مقابله با خطر برآورد می گردد،  روش سوم .احتمالی است

های مخاطرات، اولویت هر ریسك در  گردند و با مقایسه ریسك فرمول ارایه شده و ریسك اختصاصی مخاطرات محاسبه می

با . گردند حذف مخاطرات و ریسك ارایه می حلهای كاهش یا  مشخص شدن اولویت، راه  با سپس . شود سیستم مترو تعیین می

های موجود در سیستم  توان ریسك یا ریسك بدین ترتیب می. گردد حل انتخاب و اجرا می  حلها، بهترین راه  اولویت بندی راه

 ( 2: 6831نظری ، )   .مترو را مدیریت نمود

 :(  واکنش و مقابله )  مدیریت ریسك مناسب در  استراتژی های ( 17

: وقتی ریسك ها شناسایی شدند ، تمامی تکنیك های اداری ریسك در یك یا چند طبقه از چهارطبقه اصلی قرار می گیرند     

بعضی از آنها ممکن است . انتقال ، اجتناب ، كاهش و  پذیرش استفاده مطلوب از این استراتژی ها شاید امکان پذیر نباشد 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

در عمل . ی كه در زمینه مدیریت ریسك تصمیم گیری می كنند ، قابل قبول نباشدمستلزم تعامالتی باشد كه برای سازمان

باشد و حتی   های واكنش و مقابله امکان پذیر نمی تفکیك اقداماتی نظیر شناسایی ریسك، ارزیابی كیفی و در نظر گرفتن روش

همان ) .رآیند مدیریت ریسك استاین امرحاصل ماهیت چرخشی ف. )در صورت امکان نیز تفکیك آنها از هم مناسب نیست

این . ها را ازطریق مسیرهای مناسب عملیاتی اداره كرد برای انجام موفقیت آمیز مدیریت ریسك باید ریسك (.  61:ماخذ 

تواند شامل  می  واكنش به ریسك. كنند ها واكنش نشان داده و با اثرات احتمالی آنها مقابله می عملیات در مقابل ریسك

 :ر باشدهای زی روش

 .حفظ ریسك. 5تقسیم ریسك و .4  انتقال ریسك. 3کاهش ریسك . 2اجتناب از ریسك . 1

 . استراتژی اجتناب ، یعنی انجام ندادن فعالیتی كه باعث ریسك می شود   :اجتناب از ریسك ( الف 

بعنوان . استراتژی كاهش ، یعنی به كارگیری شیوه هایی كه باعث كاهش شدت زیان می رشود  :کاهش یا تسکین ریسك ( ب 

مثال می توان كپسول های آتش نشانی كه برای فرو نشاندن آتش طراحی گردیده اند اشاره كرد كه ریسك ناشی از آتش را 

 . كاهش می دهد 

در این زمینه ، جنگ به خاطر ویژگی . كه آن رخ  می دهد  استراتژی پذیرش ، یعنی قبول زیان  وقتی :پذیرش ریسك ( ج 

 . هایش و عدم وجود تضمین نسبت به ریسك هایش مثال مناسبی است 

:  6826، میر محمدی .) ریسك را فبول كند استراتژی انتقال ، یعنی موجب شدن این كه بخش دیگری  :انتقال ریسك ( د 

63. ) 

 :ریسك  راهبرد های مدیریتاقدامات و (  18

 :راهبرد های مدیریت ریسك را می توان از دیدگاههای گوناگون طبقه بندی كرد كه در یك نگرش كلی عبارتند از 

 .این راهبرده شامل كاهش آسیب پذبریها در ارایه خدمات : راهبردهای پیشگیری از ریسك ( الف 

 .خسارات های فاجعه بار به كار برده می شود این راهبردها معموال س از وقوع  :راهبرد های درمان ریسك ( ب 

به طور مثال جهت واكنش نشان دادن به این ریسك، . درصورت شناسایی یك ریسك، اقدامات خاصی الزم است انجام شود

این طراحی مجدد، اقدامی است كه اصل راهبرد واكنش و مقابله است . ممکن است با تجدید طراحی، آن ریسك را كاهش داد

كرج پس از برخورد كودك كشیده شده توسط قطار با دیواره انتهای سکو، با برداشته شدن -وان مثال در مترو تهرانبه عن)

ریسك برآیند یا : درصورت انجام این اقدام ممکن است نتایج زیر حاصل شود (. دیواره تا حدودی در مقابله با آن اقدام گردید

این موارد پس از شناسایی تابع همان . كنند های اضافی هستند و به عنوان نتیجه اقدام انجام یافته بروز می كه ریسك ثانویه

، آنهایی هستند كه های متفرقه ریسك. باشند های واكنش ومقابله موجود در فرآیند مدیریت ریسك می ها و روش  ارزیابی

هایی هستند  ، ریسكمانده ماند یا باقی ریسك پس. چ اثر مهمی بر پروژه ندارندآیند، ولی هی  درحین انجام اقدامات بوجود می

ها صورت كمی به خود  كه این ریسك زمانی. گیرند مانند و تحت تجزیه و تحلیل كمی مفصلی قرار می كه پیرامون پروژه باقی می
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پروژه به طور پیوسته تحت نظارت و كنترل  كنند و در این حال باید در تمام مدت اجرای گیرند، پیشامدها را ایجاد می می

 .(  66: 6831نظری ، ) . باشند

 : نتیجه گیری -19

نظیر شناسایی موارد ریسك ، برآورد مقادیر ریسك ،  یمدیریت ریسك در واقع یك نظام پویا است كه مجموعه ای از مسایل    

كنترل ریسك را در بر می گیرد  به عبارت مدیریت ریسك یك ، برنامه ریزی ریسك ، پیگیری چگونگی كاهش ریسك و اصول 

توسعه روز افزون و كاربرد مدیریت ریسك در صنایع سبب گردیده است كه  .مکمل و نه جایگزین برای تجربه افراد است 

رگونه ریسك به عنوان یك مولفه عمومی تعریف و حدود و كنترل هایی برای آن تعیین گردد شناسایی خطرات و مدیریت ه

حادثه و خطر احتمالی در یك فراین جامع و منظم مدیریت ریسك ، به هماهنگی تمامی زیر مجموعه هایی موجود در صنعت 

در سیستم حمل و نقل ، مدیریت ریسك شامل كلیه فعالیت هایی است كه برای جلوگیری و كاهش اثرات سوانح . بستگی دارد 

اندن ضایعات جانی و مالی استفاده كنندگان و نیز خود سیستم حمل و نقل انجام نامطلوب  ، در جهت حذف و یا به حداقل رس

ا می كند و به برنامه ریزان امکان آن را می دهد تا د، دوراندیشی در پروژه افزایش پیمی شود با استفاده از مدیریت ریسك 

مه ریزی همه جانبه در كل سیستم جهت ساماندهی و برنا. قبل در نظر بگیرند  عالج رویداد های خطر ناك آینده را از

 :لذا توجه به موارد ذیل در پیاده سازی ضروری می باشد . هماهنگی اهداف با كلیه خط و مشی ها و استراتژی ها الزم است 

مدیریت . می باشدها ی مربوط به آن و ارایه راهکاره های مناسی برای كنترل و كاهش آن  تعیین خطرات و محاسبه ریسك

سیستم حمل و از آنجا كه . عبارت است از سازوكار هایی كه خسارت ناشی از ریسك های احتمالی را به حداقل رساند ریسك 

. های خاص خود مورد بررسی قرار گیرد ویژگیهای خاص و منجصر بفردی دارد، ضروری است براساس ریسك (مترو)نقلی ریلی 

ها و اثر  نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ زمان احتمالی ایجاد ریسك شناخت ماهیت ریسك، مدیریت كنترل آنضروری است لذا 

مدیریت  .آنها تعیین شود و مشخص گردد كه برای جلوگیری از وقوع یا مقابله با اثر احتمالی آنها به چه اقداماتی نیاز است

ی باشد با توجه به حادثه خیز بحران تنها مربوط به شرایط اضطراری و برای چرخه  پیشگیری ، آمادگی ، مقابله و باسازی م

و نیز برای بالیای تصمیم گیری و وزن دهی به مراحل مذكور ،رات مختلف طناشی از وقوع مخا (مترو)بکه ریلی سیستم شبودن 

مختلف با توجه به هزینه های كالن مورد نیاز هر بخش امری پیچیده است  لذا بدون مشخص بودن سیاست های ایمنی در راه 

 .  ت بالقوه و بالفعل و میزان ریسك آن نمی توان مدیریت بحران موثر را پیاده سازی و گسترش دادآهن و خطرا
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