
چکیده
سیستم  به  دسترسی  تهران،  شهر  فرسوده  و  تاریخی  بافت  در  خدماتی  و  اداری  کاربری های  ازدحــام  و  جمعیتی  کم  ترا
حمل ونقل آسان و ایمن همچون مترو را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل نموده است. در میان شاخص های مختلف 
که وظیفه برقراری ارتباط فضای داخلی و بیرونی ایستگاه را بر عهده دارد، شاخص مهمی است  طراحی مترو، عنصر ورودی 
که از مکانیابی تا طراحی آن، از ظرافت و درعین  حال پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و نیازمند پیش بینی های دقیقی است. 
کز جمعی شهری با اهمیت که در پهنه بافت تاریخی تهران گسترده شده، این امکان را  ایستگاه های مترو به  عنوان یکی از مرا
کارگیری  که بتوان در مواقع بروز حوادث از آنها برای اسکان موقت و امدادرسانی اضطراری استفاده نمود. به   فراهم می کنند 
الزامات پدافند غیرعامل در طراحی اجزای ایستگاه مترو یکی از مهم ترین راه های تأمین امنیت مترو در شرایط بحران است. 
هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ورودی ایستگاه های مترو در هسته تاریخی شهر تهران مبتنی بر استانداردها و تعیین 
کیفی و  شاخص های طراحی ورودی ایستگاه مترو مبتنی بر مالحظات پدافند غیرعامل است. پژوهش حاضر به  صورت 
کاربردی است. ابتدا با بررسی آیین نامه ها، شاخص های طراحی ورودی ایستگاه مترو با توجه به مالحظات پدافند  از نوع 
گردیده است. شاخص های استخراج  شده با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی AHP در منطقه دوازده  غیرعامل استخراج 
گزینه ها با توجه به آیین نامه های یاد شده با استفاده  گرفته  و درجه اهمیت )وزن( هریک از معیارها و  تهران مورد ارزیابی قرار 
از نرم افزار Expert Choice و اولویت بندی شاخص ها مبتنی بر روش تحلیل حساسیت محاسبه شده است. نتایج نشان 
که دو معیار »فاصله ساختمان ورودی« تا شریان های اصلی و »نحوه دسترسی به ورودی ها« با وزن نسبی 0/205  می دهد 
کمترین تأثیر را در طراحی ورودی ایستگاه مترو دارا هستند و بر این اساس، ورودی ایستگاه  و 0/027 به ترتیب، بیشترین و 
مترو دروازه دولت با دارا بودن پنج شاخص از نه شاخص استاندارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و به عنوان 

گردیده است. برترین ورودی ایستگاه تعیین 

.AHP گان کلیدی: پدافند غیرعامل، بافت تاریخی تهران، ورودی ایستگاه مترو، طراحی، تحلیل سلسله مراتبی واژ

وهشی شماره 33  /  زمستان  1398  /  ص 39 تا 50نوع مقاله: علمی-پژ

ارزیابی شاخص های طراحی ورودی ایستگاه مترو در بافت تاریخی شهر 
تهران مبتنی بر مالحظات پدافند غیرعامل

کاشان، ایران. احمد دانایی نیا1  - دکتری مرمت ابنیه تاریخی و بافت های شهری، عضو هیأت علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه 
کاشان، ایران. کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه  مرتضی مجیدی - دانشجوی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 danaeinia@kashanu.ac.ir :1 نویسنده مسئول مقاله

تاریخ دریافت: 1397/05/21
تاریخ پذیرش: 1397/11/22



40
1398 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وسه شــمــاره 

ت 
باف

در 
رو 

مت
اه 

تگ
یس

ی ا
ود

 ور
حی

طرا
ی 

ها
ص 

اخ
 ش

ی
زیاب

ار
ل

عام
غیر

د 
افن

پد
ت 

ظا
الح

 م
بر

ی 
بتن

 م
ان

هر
ر ت

شه
ی 

یخ
تار

بحران، با توجه به نقش عملکردی ورودی به ایستگاه در ایجاد 
می شود؛  چندان  دو  آن  اهمیت  بیرون،  با  داخــل  فضای  ارتباط 
از  بنابراین به منظور حفظ پایداری و عملکرد مترو و نیز استفاده 
آن به عنوان مکانی امن در شرایط بحران،  طراحی ورودی ایستگاه 
ضــروری  موضوعی  غیرعامل  پدافند  مالحظات  به  توجه  با  مترو 

است. درنتیجه سئواالت زیر مطرح می گردد:
غیرعامل،  پدافند  مالحظات  و  معماری  الــزامــات  به  توجه  با   -1
شاخص های طراحی ورودی ایستگاه مترو در بافت تاریخی تهران 

کدامند؟
تاریخی  واقع در هسته  ایستگاه های مترو  2- در طراحی ورودی 
شهر تهران به چه میزان از این شاخص ها بهره گرفته شده و برترین 

کدام است؟ ایستگاه به لحاظ رعایت شاخص ها 
تبیین  محور  دو  قالب  در  می توان  را  پژوهش  این  عمده  اهــداف 

نمود:
1- ارزیابی ورودی ایستگاه های مترو واقع در هسته تاریخی شهر 
تهران به منظور اولویت بندی آنها با توجه به نقاط قوت و ضعف 

آنها.
به  توجه  با  مترو  ایستگاه  ورودی  طراحی  شاخص های  ارائــه   -2
استمرار  به منظور  پدافند غیرعامل  و مالحظات  الزامات معماری 

فعالیت ایستگاه مترو در مواقع بحران.

2. مبانی نظری
که  بررسی منابع و مراجعه به آیین نامه های مرتبط نشان می دهد 
شهرها  تاریخی  بافت  و  مترو  غیرعامل2، ایستگاه  پدافند  حوزه   در 
گسترده ای صورت پذیرفته اما مطالعه همزمان این سه  مطالعات 
ورودی  در  غیرعامل  پدافند  شاخص های  بررسی  به منظور  حوزه 
تاریخی  بافت های  در  بــحــران  مدیریت  هــدف  بــا  مترو  ایستگاه 

مطالعه ای نو محسوب می گردد.
کاملی معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری  حسینی و 
با  و  توصیفی _تحلیلی  روش  با  را  شهری  جمعی  ساختمان های 
میدانی  تحقیقات  بر  مبتنی  و  شــده  گـــردآوری   اطالعات  بر  تکیه 
در  جمعی  مکان  یک  با  برخورد  انواع  ابتدا  آنها  نموده اند.  بررسی 
کاربری  که شامل حفظ و پایداری، تخلیه، تغییر  هنگام بروز بحران 
کردن است را بررسی نموده و اقدام مناسب برای هر یک از  و ایزوله 
کاربری های شهری در هنگام تهدید و اولویت بندی ساختمان های 
جمعی شهری براساس میزان حساسیت را مطالعه نموده  و ضمن 
بررسی راهکارهای بهسازی و طراحی معماری در ساختمان های 
جمعی شهری، پیشنهادهایی را در ارتباط با اصول پدافند غیرعامل 
 Hosseini &(نــمــوده انــد بیان  شهری  جمعی  ساختمان های  در 
Kameli, 2016(. آسیب پذیری مترو در برابر تهدیدات انسان ساز، 
که فشارکی، محمودزاده و شهیر در آن ابتدا  عنوان پژوهشی است 
منظر  دو  از  را  مترو  ایستگاه  روی  پیش   انسان ساخت  تهدیدات 
عمدی و غیرعمدی معرفی نموده اند و با استفاده از فرآیند تحلیل 
سلسله مراتبی، درصد خطرپذیری تهدیدات سیستم قطار شهری 
را از سه منظر میزان اثرگذاری، سطح تهدید و احتمال وقوع تهدید 

2 Passive Defense.

1. مقدمه
نقاط  کثر  ا در  عمومی  حمل ونقل  سیستم  یــک  به عنوان  مترو 
گسترش یافته و روزانه جمعیت قابل توجهی برای مسافرت  تهران 
گرفته،  درون شهری از آن بهره می  برند. براساس مطالعات صورت 
گردشگران داخلی  تردد و جابه جایی بیش از نیمی از شهروندان و 
رو  ایــن   از  می گیرد.  صــورت  مترو  طریق  از  شهر  مرکز  به  خارجی  و 
ایمن سازی ایستگاه ها و توجه به الزامات و استانداردها با توجه به 
خطرپذیری باالی شهر تهران در برابر زلزله و بهره  وری از ظرفیت 
گیرد.  ایستگاه ها برای عملیات امداد و اسکان باید مورد توجه قرار 
عنوان  به  مترو  خطوط  گستردگی  گرچه  ا کارشناسان،  اعتقاد  به 
کاربری با ایمنی باال در بافت تاریخی تهران امکان استفاده  یک 
فراهم  بحران ها  بهتر  هرچه  مدیریت  در  را  آن  ظرفیت های  از 
کمبود امکانات زیربنایی مناسب،  می کند اما به دلیل فرسودگی، 
ساخت وسازهای غیراصولی و بافت فشرده، میزان تلفات ناشی از 
عدم امدادرسانی مناسب پس از بروز حوادث، بیشتر از تلفات اولیه 
کز  کمبود مرا کم آنها،  آن خواهد بود. انسداد معابر به دلیل عرض 
کز سیاسی و اقتصادی مهم، در  کنترل و هدایت بحران و وجود مرا
که لزوم طراحی بهینه ایستگاه های  زمره مهم ترین عواملی است 

مترو در هسته تاریخی شهر تهران را دوچندان می کند.
در میان اجزای مختلف ایستگاه های مترو، ورودی به عنوان یکی از 
ج،  مهم ترین اجزا و تنها راه دسترسی فضای زیرزمین با فضای خار
برابر بحران های احتمالی داشته باشد.  را در  تــاب آوری الزم  باید 
طراحی ایمن آن مستلزم به کارگیری اصولی است که آیین نامه های 
بیست ویک  مبحث  و  آمریکا1  فـــدرال  بــحــران  مدیریت  ســازمــان 
آن  به کارگیری  بر  و  نموده   تشریح  را  آن  ساختمان،  ملی  مقررات 
کرده اند. بنابراین مواجهه صحیح با این مسئله در ارتقای  کید  تأ

ایمنی شهروندان بسیار اثرگذار است.
امنیت از نیازهای اساسی انسان است؛ به  طوری  که از آغاز خلقت 
بوده  آن  کــردن  برطرف  دنبال  به  متنوعی  شکل های  به  کنون  تا
معماری  طراحی  در  غیرعامل  پدافند  مالحظات  امـــروزه  اســت. 
ساختمان عمومی و با اهمیت به  منظور ایجاد عملکرد ثانویه در 
این ساختمان ها و حفظ پایداری و نیز استفاده از آنها در شرایط 
به  توسعه یافته  کشورهای  برنامه ریزی  نظام  از  جزئی  بــحــران، 
ایــران نیز ضــرورت ورود به این مهم به ویژه در  شمار مــی رود. در 
کالنشهر تهران و در هسته تاریخی آن، با توجه به بافت فرسوده، 
وجود ساختمان های تاریخی و محدودیت های استفاده از زمین، 
ازجمله  ایستگاه های مترو  را دوچندان می کند.  اهمیت موضوع 
مورد  اخیر  دهــه  دو  در  که  اســت  جدید  عمومی  ساختمان های 
استقبال چشمگیر شهروندان قرار گرفته و با توجه به استقرار در زیر 
زمین، امکان استفاده چندمنظوره از آن را در مواقع بحران با اندک 
شهروندان،  اسکان  غذایی،  مواد  انبار  می سازد.  فراهم  تغییراتی 
کز امدادی و انتقال مجروحان با استفاده از خطوط مترو از  ایجاد مرا
که می توان در ایستگاه های مترو ایجاد نمود.  جمله مواردی است 
که با هدف اختالل در  ورودی نخستین جزء از اجزای مترو است 
گسترش بحران مورد توجه است. در حین  روند عملکرد و ایجاد یا 

1 Federal Emergency Management Agency (FEMA).
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که این مقاله بدان پرداخته است. شهر ها رویکردی است 

2.1. معیارهای طراحی ورودی از دیدگاه پدافند غیرعامل
موجب  کــه  غیرنظامی  اقــدامــات  مجموعه  بــه  غیرعامل  پدافند 
غیرطبیعی  و  طبیعی  حــوادث  از  ناشی  تلفات  و  خسارات  کاهش 
ساختمان های  زیربنایی،   تأسیسات  حساس،   و  مهم  کز  مرا در 
کز جمعیتی،  ارتقای پایداری ملی،  تداوم فعالیت های  جمعی و مرا
می شود.  اطــالق  مــی گــردد،  بــحــران  مدیریت  تسهیل  و  ضـــروری 
پدافند غیرعامل شامل مکانیابی،  استتار، اختفاء،  پوشش،  تفرقه 
کندگی، استحکامات، سازه های امن و مقاوم سازی، فریب و  و پرا
که هدف نهایی از آن، طرح و اجرای ساختمان ها  اعالم خبر است 
و تأسیسات امن و ایمن است)Hossein Ali Beigi, 2009: 21(. بر 
این اساس، پدافند غیرعامل عبارت است از »مجموعه اقدامات 
بازدارندگی،  موجب افزایش  غیرمسلحانه ای که به کارگیری آنها 
پایداری ملی، تــداوم فعالیت های  کاهش آسیب پذیری، ارتقای 
بحران در برابر تهدیدات و اقدامات  ضــروری و تسهیل مدیریت 
 Topic 21 National Building( ــردد«  مـــی گـ نــظــامــی دشــمــن 
Regulations, 2015:1(. هدف اصلی از دفاع غیرعامل، پیشگیری 
شرایط  بحران، ایجاد  وقوع  صورت  در  و  است  بحرانی  وضعیت  از 
بحران  از  قبل  شــرایــط  بــه  بازگشت  و  اوضـــاع  سریع  کنترل  ــرای  ب
کاهش تخریب  است؛ بنابراین، به کارگیری دفاع غیرعامل موجب 
بازسازی  و  بحران  زمان  در  دفاع  انعطاف پذیری  بحران،  از  ناشی 
 .)Sadeghi andــود مــــی شــ هزینه  کمترین  بــا  آســیــب دیــده  مکان 
و  شهری  برنامه ریزی  ایجاد  عوامل  از  یکی   Haghzad,2015:34(
گذشته، نیاز به شهرهای امن و پایدار در برابر بالیای  توسعه در قرن 
طبیعی و جنگ بوده است. پیش بینی نحوه استقرار برنامه های 
کاربردی و خدمات متناسب با مناطق پر خطر، رعایت مقیاس و 
تناسب، انعطاف پذیری در ساختارهای شهری و سازگاری فرم با 
کاهش آسیب پذیری شهرها  که در  عملکرد از جمله عواملی است 
  )Esmaeeli, Chegini, and Moradiدر برابر حوادث تأثیرگذار است

Saleh, 2017:80)
عمومی  و  شهری  فضای  به  زیرزمینی  شهری، فضای  طراحی  در 
است.  ساخته  شده  و  طراحی  پایین تر  سطوح  در  که  دارد  اشــاره 
توصیف  ویژگی های  شامل  باید  فضایی  چنین  زمینه،  ایــن  در 
شده از فضاهای شهری شامل هویت، خوانایی، ایمنی و امنیت، 
کیفیت  بهره وری و تنوع، دسترسی آسان، پایداری، ادغام و تداوم، 
زیرگذرها،  باشد.  انسانی  مقیاس  و  بصری  ابعاد  عمومی،  قلمرو 
تونل ها و... از چنین ویژگی هایی برخوردار نیستند، در عین حال 
ایستگاه مترو دارای ویژگی های فوق است و به عنوان یک فضای 

.  )Niknam and Kayedpour, 2015, 29(شهری مطرح است
مهم ترین  کــه  عمومی  حمل و نقل  وسیله  یــک  بــه عــنــوان  مــتــرو 
سرعت  بیشترین  با  شهر  در  شهروندان  جابه جایی  آن  وظیفه 
که  می گردد  متصل  شهری  فضای  به  ایستگاه ها  طریق  از  است، 
فضاهای  بلیت،  فــروش  سالن  ورودی،  اســت:  زیر  اجــزای  شامل 
 Jalali Farahani et(تأسیسات و  اداری  فضاهای  سکو،  ارتباطی، 
کشور های توسعه یافته با توجه هزینه های  al., 2014:67(. امروزه 

برابر  در  متروها  آسیب پذیری  پژوهش  این  در  نموده اند.  تعیین 
گرفته و تهدیدات طبیعی  تهدیدات انسان ساخت مورد بررسی قرار 
 Hashemi-Fesharaki, Mahmoudzadeh, &(اســـت نبوده  مدنظر 
Shahir, 2011(. محمودی، ضرورت طراحی در ارتباط با فضاهای 
جذب  هــدف  با  را  تهران  در  مترو  ورودی هــــای  پیرامون  شهری 
و  وضــوح  ایجاد  و  ازدحــام  کنترل  حریم ها،  تعریف  ایمنی،  مــردم، 
در  مؤثر  عوامل  تبیین  با  است. او  داده  قرار  بررسی  مورد  خوانایی 
و  مترو  ورودی هـــای  پیرامون  فضاهای  طراحی  ضوابط  تدوین 
اصول طراحی ورودی های مترو و همچنین مقایسه ورودی های 
مترو در تهران و شهرهای آلمان و مرور معیارها و ضوابط طراحی 
موجود در مورد طراحی بخش بیرونی و ورودی های مترو، نکات 
مقررات  و  ضوابط  تدوین  در  که  است  کرده  ارائــه  را  معیارهایی  و 
 .)Mahmoudi, 2004(گـــردد طراحی ورودی هــای مترو باید لحاظ 
ورودی  معماری  طراحی  ضوابط  بررسی  باوجود  پژوهش  این  در 
پدافند  مالحظات  به  شهری،  فضای  با  ارتباط  در  مترو  ایستگاه 
غیرعامل در ارائه ضوابط طراحی ورودی ها توجه نگردیده است. 
پوراحمد و همکاران به مطالعه و بررسی دو مفهوم مهم و تأثیرگذار 
کم  در بهسازی بافت تاریخی شهری پرداخته اند و بین اصول حا
عنصر  بر  کید  تأ با  آنها  ــــد.  داده ان انجام  تطبیقی  مقایسه  آنها  بر 
که برای یافتن  تاریخی موزه ها در منطقه دوازده تهران دریافته اند 
مناسب ترین الگوی مداخله _ از نوع بهسازی _ در بافت تاریخی، 
اصول  و  غیرعامل  پدافند  الزامات  رعایت  بر  کید  تأ با  می بایست 
کاربری ها،  توسعه پایدار شهری، ضمن تعیین اولویت ها در تغییر 
تعدیل  را  رویــکــردهــا  در  تــضــاد  و  پــارادوکــس  ــوع  ن هــر  زمینه های 
کاملی و همکاران در پژوهشی   .)Pour Ahmad et al., 2017(نمود
با عنوان معیارهای دفاع غیرعامل در ایستگاه های مترو چگونگی 
ایستگاه های  در  را  غیرعامل  دفاع  روش هــای  به کارگیری  و  اعمال 
مترو به  عنوان یک مکان زیرزمینی امن مورد بررسی قرار داده اند. 
مهم  و  اساسی  اجــزای  بررسی  و  جهانی  تجربیات  به  توجه  با  آنها 
ارائه  را  مترو  ایستگاه  با  مرتبط  آسیب پذیری  و  تهدید  انواع  مترو، 
می کنند و سپس با توجه به مسائل اقتصادی و عملکرد ایستگاه 
مترو با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی، مالحظات و راه حل های 
که در صورت  کرده اند  کید  مربوطه را ارائه نموده اند و بر این مهم تأ
به کارگیری این اصول و مالحظات در طراحی ایستگاه مترو، امنیت 
ملی و شهروندان در مواجه با جنگ های مدرن افزایش می یابد.
کلی ارائه  )Kameli et al, 2014( در این پژوهش معیارها به صورت 
نگردیده  بررسی  مجزا  صورت  به  ایستگاه  مختلف  اجــزای  و  شده 
است. همچنین ایستگاه های مختلف دارای موقعیت جغرافیایی 
ایجاد  تفاوت  راهکارها  ارائــه  در  موضوع  ایــن  و  هستند  متفاوتی 

نموده است.
نتایج مطالعه و بررسی سوابق تحقیق در خصوص موضوع مقاله 
کی از آن است که مطالعات گسترده ای در حوزه طراحی معماری  حا
و مالحظات پدافند غیرعامل در ساختمان های جمعی شهری به 
گانه صورت پذیرفته است اما مطالعه همزمان این دو  صورت جدا
حوزه در یکی از مهم ترین ساختمان های جمعی شهری با هدف 
تاریخی  بافت  در  مترو  ایستگاه  ورودی  طراحی  اصــول  شناخت 
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نخست  گرفت. رویکرد  بهره  رویکرد  دو  از  می توان  شهری  جمعی 
به طراحی ساختمان جدید با توجه به مالحظات پدافند غیرعامل 
کردن مالحظات پدافند غیرعامل  می پردازد و رویکرد دوم با لحاظ 
انجام  برای  می پردازد.  جمعی  ساختمان  فعلی  شرایط  بهبود  به 

کرد: رویکرد دوم می توان به چند شیوه عمل 
1- ارتقای معماری ورودی ها، البی ها و مشاعات.

2- ارتقای معماری نما.
3- ارتقای سیستم های تهویه مطبوع.

4- اقدامات زیست محیطی و سایر اقدامات رفع خطر.
.)FEMA-459, 2008: Chapter1,17( 5- ارتقای سیستم ایمنی

به منظور طراحی و یا ارتقای معماری ورودی ایستگاه مترو با توجه 
به استفاده دومنظوره از ایستگاه مترو می بایست ضمن توجه به 
نمود  توجه  نیز  غیرعامل  پدافند  مالحظات  به  معماری  الزامات 

)جدول شماره1(.

2.2. الزامات طراحی ورودی ایستگاه مترو در بافت تاریخی
کاهش  بــرای  راهبردی  به عنوان  غیرعامل  پدافند  اصــول  رعایت 
بــرابــر مــخــاطــرات یکی از  تــــاب آوری در  آســیــب پــذیــری و افــزایــش 
مهم ترین الگوهای مداخله در بافت تاریخی شهرها برای حفاظت 
می بایست  روش،  بهترین  یافتن  بــرای  می گردد.  محسوب  آن  از 
پدافند  الــزامــات  نمودن  لحاظ  ضمن  که  نمود  تکیه  الگویی  بر 

کم بر بافت خدشه دار نشود. غیرعامل، ارزش ها و معماری حا
کاربری های مسکونی، تجاری  در محدوده مطالعاتی )منطقه 12(، 
و سیاسی بیشترین سهم را در اشغال اراضی دارند)تصویر شماره1(. 
که به عنوان  مهم ترین مرکز تجاری واقع در این منطقه بازار است 
برخوردار  باالیی  کاربری و جمعیتی  کم  ترا از  اقتصادی شهر  قلب 
و  ــرداری  ــه ش اســالمــی،  شـــورای  مجلس  ساختمان های  اســـت. 
ده ها  و  ارشــاد  اقتصاد،  دادگستری،  خارجه،  امور  وزارتخانه های 
این  که در  کز مهم دیگری است  ازجمله مرا سازمان دولتی دیگر 

محدوده واقع شده اند.

 Detailed design of( مأخذ:   ،12 منطقه  اراضــی  کاربری   :1 شماره  تصویر 

 )district 12 of Tehran city, 2006

و  تاریخی مهم  کن  اما بافت فرسوده،  با 37 درصد  این محدوده 
دارالفنون،  سبزه میدان،  شمس العماره،  بــازار،  همچون  باارزشی 
باغ ملی، موزه ایران باستان و ده ها اثر تاریخی دیگر را در خود جای 
)Detailed design of district 12 of Tehran city, 2006(داده است

)تصویر شماره 2(. 

سرسام آور ساخت و نگهداری پناهگاه ها، به ساخت پناهگاه های 
چند  یا  دو  دارای  فضا  این  که  آورده انـــد، به  طــوری   رو  دومنظوره 
کاربری داده و به پناهگاهی  که در مواقع بحران تغییر  کاربری است 
امن تبدیل می گردد. ایستگاه مترو به عنوان مکان جمعی شهری 
که در زیر زمین واقع شده، امکان ساخت مکانی امن با توجه به 
به  دستیابی  الزمه  می کند.  فراهم  را  غیرعامل  پدافند  مالحظات 
همه  طراحی  در  غیرعامل  پدافند  مالحظات  اجــرای  هــدف،  این 

اجزای مترو است.
که به عنوان فصل مشترک ایستگاه  نخستین جز از ایستگاه مترو 
در  که  است. ورودی  است، ورودی  مطرح  شهری  فضای  و  مترو 
لغت نامه دهخدا از آن با عنوان، »آنچه مخصوص و مربوط به ورود 
به  معماری  است، در  شده  باشد« ذکر  جایی  در  کسان  دخول  و 
 Dehkhoda, Shahidi, and(معنای رسوخ در سطوح عمودی است
در  که  است  مجموعه ای  معرف  مکان  هر  Moein 1985(. ورودی 
که هر مکان ویژگی های خاص خود  پشت آن قرار دارد. از آنجایی 
را دارد، ورودی هر مکان هم تحت تأثیر این موضوع منحصربه فرد 
کاماًل وابسته با زمینه دو طرفش )مکان و فضای  بوده و از طرحی 
که تعریف  شهری( برخوردار است. ورودی مکان نیازمند آن است 
دچــار  مراجعه کنندگان  تــا  بــاشــد  شــاخــص  حــال  عین    در  و  گـــردد 
کنند.  عبور  آن  کنار  از  به راحتی  نیز  دیگر  افراد  و  نشوند  سردرگمی 
که به  صورت  به عبارت دیگر برای مراجعه کنندگان مکان و آنهایی 
مقصدی وارد آن می شوند شاخص ولی نسبت به سایرین غریب 
که  تبدیل پذیری  و  نفوذپذیری  کنار  در  ویژگی  دو  این  باشد.  گز 
مربوط به هر نوع ورودی است، دربرگیرنده اهم توقعات از ورودی 

.)Pakzad, 2011:24(یک مکان هستند
ورودی مکان های مختلف و به خصوص مکان های عمومی باید 
که بهترین ارتباط را با فضای شهری داشته باشد.  به گونه ای باشد 
عرصه  با  ارتباط  در  محیط  یک  به عنوان  ورودی هــا  به عبارت دیگر 
شهری پاسخگو باشد. برای بهره وری هرچه بیشتر از ایستگاه های 
مترو در سطح شهر توسط مردم و ارتباط هرچه بهتر فضای داخلی 
ایستگاه مترو با عرصه و فضای شهر، توجه به طراحی ورودی های 
ورودی  طراحی  اســت.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  مترو  ایستگاه 
که اجرای این ضوابط موجب  ایستگاه مترو دارای ضوابطی است 
که این شبکه حمل ونقل شهری در آینده برای استفاده  می گردد 
که  سواره و پیاده بهترین عملکرد را داشته باشد. یکی از شرایطی 
با  ورودی  گــردد، هماهنگی  رعایت  باید  مترو  ایستگاه  ورودی  در 
که ورودی در بافت  که از قبل ایجاد شده، به  گونه ای  بافت شهر 
که با بافت شهر نیز تطبیق دارد.  گم نشود درعین حال این  شهر 
طرح ورودی های مترو در مسیر پیاده، باید قابلیت برآورده نمودن 
مسائل  مترو  طراحی  در  امـــروزه  باشد.  داشته  را  مــردم  توقعات 

بنیادی عبارتند از:
1- نظم )شفافیت برنامه ها(.

2- یکپارچگی)تعادل تجربه انسان با فناوری، نور و فضا(.
 Mahmoudi,(»)3- رابطه )ارتباط میان نیازهای تک تک افراد و شهر

.)2004:52
ساختمان های  در  غیرعامل  پدافند  الزامات  به کارگیری  به منظور 
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که بیشترین میزان دسترسی به مترو در نواحی مرکزی شهر، نواحی 
واقع در مناطق 3، 6، 12 و 16 است)تصویر شماره3(.

شــمــیــران،  دروازه  ایــســتــگــاه  هــشــت  ورودی  پـــژوهـــش،  ایـــن  در 
امام  خمینی  ملت،  سعدی،  خیام،  پانزده خرداد،  دروازه دولـــت، 

گرفته است. )ره( و بهارستان مورد بررسی قرار 

کندگی سوله های مدیریت بحران،  دسترسی به مترو و پرا تصویر شماره 3: 

 )Comprehensive atlas of Tehran, 2006) :مأخذ

ــافـــت فــــرســــوده مــنــطــقــه 12، مــــأخــــذ: (  ــاره2: مــــحــــدوده بـ ــ ــمـ ــ تــصــویــر شـ

)Comprehensive atlas of Tehran, 2006

کز  خطوط شریانی غیراستاندارد، بافت فشرده و فرسوده، وجود مرا
کم کن تاریخی، ترا سیاسی و تجاری مهم، اما

منطقه،  ایــن  در  بــحــران  کنترل  کــز  مــرا کمبود  و  بــاال  جمعیتی 
ضــرورت  را  بحران   مدیریت  در  مترو  ظرفیت های  از  بهره مندی 
می بخشد. اطالعات مربوط به ایستگاه های مترو نشان می دهد 

جدول شماره 1: شاخص های طراحی ایستگاه مترو مبتنی بر مالحظات پدافند غیرعامل مأخذ: نگارندگان مبتنی بر آیین نامه های FEMA و مبحث بیست ویک 
مقررات ملی ساختمان

شاخص هاردیف
ضوابط

مالحظات پدافند غیرعامل با توجه به آیین نامه های FEMA و مبحث 21 مقررات ملی ساختمان

که ممکن است تهدید باشد.فاصله ورودی تا شریان های اصلی1 کوتاه ترین فاصله نمای ساختمان از وسایل نقلیه )خیابان( 

تعیین مرز محدوده مجاز دسترسی2
که از  الف)ایجاد موانع فیزیکی دائمی و ثابت شامل المان های فلزی،  بتنی و ... . ب( طراحی معماری سایت به گونه ای 

کند. ج( ایجاد موانع متحرک و زینتی موقت. نفوذ وسایل نقلیه غیرمجاز به سایت خودداری 

جهت گیری ساختمان در سایت3
جهت گیری ساختمان )ورودی( با توجه به جهت نور خورشید، باد غالب، نسبت عمودی یا افقی بودن آن نسبت به 
زمین و نسبت به محیط اطراف تعیین می گردد. همچنین نمای روبه گذر اصلی باید فاقد شیشه و به صورت سلب باشد.

روند دسترسی به ساختمان4
کمترین پیمایش برای دسترسی، 2- خوانایی مناسب دسترسی ها، 3- مسیر  ویژگی های دسترسی مکان پناهگاه: 1- 

کنترل ورودی ها به صورت محسوس و یا نامحسوس، 5- ایجاد میدان دید بیشتر. خروج به منظور مقابله با تهدید، 4- 

5
فرم و پیکره بندی ساختمان 

ورودی

1- استفاده از فرم های آیرودینامیک و محدب.
گوشه دار و L شکل و U شکل. گیری فرم های  کار  2- پرهیز از به 

گرد. گوشه های  گوشه های تیز و استفاده از  3- پرهیز از 
4- استفاده از فرم یکپارچه و عدم استفاده از هرگونه بیرون زدگی و تو رفتگی در فرم ساختمان.

موقعیت نسبت به معبر6

که پیامدهای  گردد  که ورودی باالتر از سطح معبر واقع  بهترین موقعیت ورودی ها نسبت به سطح معبر به گونه ای است 
مثبت زیر را در پی خواهد داشت:

1- جلوگیری از ورود خودروهای بمب گذاری شده به داخل فضا
2- عدم ورود سیالب به داخل فضا

3- امکان شناسایی )خوانایی( بهتر مکان امن به افراد در زمان بحران

جنس سازه ساختمان ورودی7
بهترین مصالح قابل استفاده در ورودی ها بتن و فلز است. همچنین با استفاده از بهره گیری از مواد پلی اورتان می توان 

مقاومت دیوارهای خارجی را افزایش داد تا در برابر حوادث بهترین عملکرد را داشته باشند.

تعداد ورودی ها8

در نظر گرفتن حداقل یک دسترسی عالوه بر دسترسی اصلی که از ساختمان به صورت زیرزمینی به سایت متصل می گردد 
و در زمان بحران بتوان از آن استفاده نمود و جمعیت حاضر در ساختمان را با سرعت باال تخلیه نمود، الزامی است. 
کاربر و سایر ویژگی های  همچنین باید توجه داشت تعداد بیش از دو ورودی برای یک ساختمان باید با توجه به جمعیت 
ج  از دست خار را  کنترل فضا  و  تبدیل  شده  به عامل بحران  باالی ورودی خود  تعداد  که  زیرا  گردد  ساختمان لحاظ 
می سازد. به منظور دسترسی خودروهای مجاز به داخل فضا و همچنین انتقال مصالح و تجهیزات برای تعمیر و نگهداری 
گرفتن یک ورودی برای خودرو نیز ضروری است. به کارگیری حداقل یک خروجی اضطراری نیز الزامی  ساختمان، در نظر 

است.

نحوه دسترسی به ورودی ها9
که از ورود  که این امکان را می دهد  بهترین نوع ورودی با توجه به مالحظات پدافند غیرعامل ورودی غیرمستقیم است 
انفجار احتمالی در ورودی ساختمان به داخل فضا جلوگیری  کند. در ورودی غیرمستقیم حداقل دو خم 90 درجه تا قبل 

گردد. از ورود به فضای اصلی باید پیش بینی 
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شده است.

4. بحث و یافته ها
مبتنی بر انطباق شاخص های طراحی ورودی ایستگاه های مترو 
ساختمان،  ملی  مقررات   21 مبحث  و   FEMA آیین نامه های  با 

معیارهای زیر از اهمیت باالیی برخوردارند:
)خیابان( 	• عمومی  نقلیه  وسایل  تا  ورودی  ساختمان  فاصله 

.)X1(
•	.)X2( تعیین مرز محدوده مجاز دسترسی 
•	.)X3( جهت گیری ساختمان در سایت
•	.)X4( روند دسترسی به ساختمان
•	.)X5( فرم و پیکره بندی ساختمان ورودی
•	.)X6( موقعیت نسبت به معبر 
•	.)X7( جنس سازه ساختمان ورودی
•	.)X8( تعداد ورودی ها
نحوه دسترسی به ورودی ها )X9( )جدول شماره3(.	•
 	 AHP پس از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از روش

که براساس  گردیده  وزن هریک از شاخص های مؤثر استخراج 
بیشترین وزن  تا خیابان دارای  فاصله ساختمان  آن شاخص 

است)تصویر شماره4(.

4.1. وزن نسبی ورودی هر ایستگاه براساس شاخص ها
از  یــک  هیچ   ورودی  در   X1 شاخص  کــه  مــی دهــد  نشان  یافته ها 
هستند.  یکسان  وزن  دارای  همه  و  نگردیده  لحاظ  ایستگاه ها 
شاخص X2 در سه ایستگاه بهارستان، پانزده خرداد و خیام لحاظ 
گردیده و دارای وزن نسبی باالتری است. خیام تنها ایستگاهی است 
که شاخص X3 در آن لحاظ شده و بیشترین وزن را نسبت به سایر 
ایستگاه ها دارد. شاخص X4 با عنوان روند دسترسی به ساختمان 
در دو ایستگاه بهارستان و خیام به خوبی رعایت شده است. دروازه 
که شاخص X5 در آن لحاظ شده،  دولت به عنوان تنها ایستگاهی 
 X6 وزن نسبی خود را نسبت به سایرین افزایش داده است. شاخص
در تمامی ایستگاه ها به  جز دو ایستگاه پانزده خرداد و ملت لحاظ 
شده است. شاخص X7 با عنوان جنس سازه ورودی را می توان در 
سه ایستگاه امام خمینی )ره(، دروازه دولت و خیام مشاهده کرد که 
باعث افزایش وزن نسبی آنها می گردد. خیام تنها ایستگاهی است 
را فقط   X9 در آن لحاظ نگردیده اســت. شاخص X8 که شاخص

می توان در ایستگاه دروازه دولت مشاهده نمود)تصویر شماره5(.

طراحی  شاخص های  براساس  ایستگاه ها  اولویت بندی   .4.2
ورودی

براساس یافته های حاصله از ماتریس مقایسه زوجی و وزن نسبی 
در  مترو  ایستگاه های  ورودی  اولویت بندی  ایستگاه،  هر  ورودی 
که براساس آن ورودی  گرفته است  نرم افزار Expert Choice انجام  
ایستگاه مترو دروازه دولت با وزن نهایی 0/147 به لحاظ رعایت 
شاخص ها در رده نخست قرار دارد. ترتیب اولویت ایستگاه ها به 

شرح زیر است)تصویر شماره6(.

منطقه 12  در  ایستگاه ها  ورودی  در  شاخص ها  ارزیابی  منظور  به  
گرفته شده  از روش AHP با استفاده از نرم افزار EpertChoice بهره 
است. ابتدا تمامی معیار های مورد بررسی، مقایسه شده و مبتنی بر 
آیین نامه های FEMA و مبحث بیست ویک مقررات ملی ساختمان 
گردیده است. سپس هر  وزن هر یک در مقایسه با دیگری مشخص 
یک از معیارها در ایستگاه های مطالعاتی مقایسه و وزن دهی گردیده 
معیار های  به  توجه  با  ایستگاه  ورودی  اولویت بندی  درنهایت  و 
فاصله ساختمان ورودی تا شریان های اصلی، تعیین مرز محدوده 
مجاز دسترسی، جهت گیری ساختمان در سایت، روند دسترسی به 
ساختمان، فرم و پیکره بندی ساختمان ورودی، موقعیت نسبت 
تعداد ورودی هــا، نحوه  به معبر، جنس سازه ساختمان ورودی، 
دسترسی به ورودی ها و ایستگاه های هشت گانه تعیین شده است.

3. روش
کاربردی است. در این پژوهش  کیفی و از نوع  پژوهش به صورت 
کتابخانه ای و روش توصیفی_تحلیلی  ابتدا با استفاده از مطالعات 
گرفته  قــرار  بررسی  مــورد  معماری  و  غیرعامل  پدافند  بین  رابطه 
و  گــردیــده  تعریف  مترو  ایستگاه  اجــزای  و  ساختار  سپس  اســت. 
الزامات معماری و مالحظات پدافند غیرعامل در اجزای ایستگاه 
مترو استخراج شده است. مالحظات پدافند غیرعامل در طراحی 
و   FEMA ــامــه هــای ــیــن ن آی بــه  تــوجــه  بــا  مــتــرو،  ایستگاه  ورودی 
مبحث بیست و یک مقررات ملی ساختمان، ارائه شده و بر طبق 
آیین نامه های فوق ارزش گذاری و وزن دهی شده اند و با توجه به 
وزن هر شاخص، اولویت بندی آنها ارائه شده است. به منظور درک 
کاربرد آنها، هشت ایستگاه مترو به عنوان نمونه،  بهتر شاخص ها و 
که در منطقه  گرفته اند. ایستگاه های مورد نظر  مورد بررسی قرار 
12 شهر تهران به عنوان یک منطقه تاریخی و دارای بافت فرسوده 
واقع شده اند، با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP و مبتنی بر 
تحلیل های نرم افزار Expert Choice و با توجه به شاخص های ارائه   
گرفته و میزان به  کارگیری این شاخص ها  ارزیابی قرار  شده مورد 
گردیده و ترتیب اولویت بندی آنها  در ورودی ایستگاه ها استخراج 
گاهی از میزان تأثیر هر یک از شاخص ها  ارائه شده است. به منظور آ
در اولویت بندی ورودی هــا،  با تغییر در وزن هر یک از آنها، میزان 

گردیده و نتایج به دست آمده است. حساسیت تحلیل 

3.1.  بررسی شاخص ها در نمونه های موردی 
و  ارائه شده  گانه  ُنه  به منظور درک و شناخت بهتر شاخص های 
ایستگاه  طراحی  در  ایــران  نیز  و  کشورها  سایر  مقررات  با  آشنایی 
برزیل،  چین،  کشورهای  در  مترو  ایستگاه  چهار  ورودی  مترو، 
کانادا و سه ایستگاه در شهرهای اصفهان، مشهد و  انگلستان و 
گانه در آنها بررسی شده است  کاوی شده و شاخص های ُنه  تبریز وا

)جدول شماره2(.
بررسی شاخص های طراحی ورودی ایستگاه مترو در نمونه های 
ثابت،  موانع  از  بهره مندی  شاخص  که  اســت  آن  از  کی  حا فــوق 
غیرمستقیم  دسترسی  و  ورودی  تعدد  بتنی،  مصالح  از  استفاده 
که بدان ها توجه  به ترتیب اولویت، مهم ترین مؤلفه هایی هستند 
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جدول شماره 2: بررسی شاخص های طراحی ایستگاه مترو مبتنی بر مالحظات پدافند غیرعامل در نمونه های موردی

شاخص های لحاظ شده در طراحی ورودیاطالعات تصویرینام ایستگاهنام کشور

چین
)هنگ کنگ(

 Ap واقع در جزیره South Horizons ایستگاه
دارای  ایستگاه  این  هنگ کنگ.   Lei Chau
است  مختلف  خیابان  سه  در  ورودی  سه 

.)http://www.mtr.com.hk(

1- وجود موانع ثابت و متحرک برای تعیین محدوده مجاز دسترسی
2- واقع شدن ساختمان ورودی باالتر از سطح معبر

3- دسترسی غیرمستقیم
4- وجود تعداد سه ورودی به منظور مدیریت بهتر ایستگاه

برزیل
)برازیلیا(

شهر  در  ــع  واق  Estação 102 Sul ایستگاه 
که دارای سه ورودی است  در  برازیلیا برزیل 
سه نقطه متفاوت و با فرم و شکل یکسان 
http://www.mapa-( اســت  گرفته  قــرار 

.)metro.com

1- استفاده از مصالح بتنی
2- بهره گیری از فرم ثابت در تمام ورودی ها به منظور شناسایی بهتر 

کاربران برای 
3- ورودی غیرمستقیم

4- وجود تعداد سه ورودی به منظور مدیریت بهتر ایستگاه

انگلستان
)لندن(

شهر  در  واقــع   Embankment مترو  ایستگاه 
که دارای یک ورودی  است  لندن انگلستان 

.)http://www.tfl.gov.uk(

1- وجود موانع ثابت
2- استفاده از مصالح بتنی و سنگ در نمای ساختمان

3- فاصله مناسب تا خیابان اصلی

کانادا
)تورنتو(

Dufferin واقع در شهر تورنتو  ایستگاه مترو 
یک  پــیــاده،  ورودی  دو  دارای  کــه  کــانــادا 
خروجی  دو  و  دوچرخه  پارکینگ  از  ورودی 

.)http://www.ttc.ca(است

1- استفاده از مصالح بتنی
2- دارای سه ورودی به منظوره دسترسی مناسب از نقاط مختلف

مدیریت  هــدف  با  مختلف  خیابان  دو  در  خروجی  دو  دارای   -3
کمترین زمان ایستگاه در مواقع بحران و تخلیه ایستگاه در 

ایران
)اصفهان(

ایستگاه مترو سی وسه پل در شهر اصفهان، 
ابتدای خیابان چهارباغ باال واقع شده است 

.)http://www.metro.isfahan.ir(
1- ورودی غیرمستقیم

ایران
)مشهد(

ایستگاه مترو سعدی در میدان سعدی شهر 
http://www.( اســت  شــده  واقـــع  مشهد 

.)metro.mashha.ir

1- استفاده از مصالح بتنی
2- ورودی باالتر از سطح معبر

ایران
)تبریز(

رضا  امام  میدان  در  رضا  امام  مترو  ایستگاه 
است  شــده  واقــع  تبریز  شهر  گلشهر  شهرک 

.)http://www.tabrizmetro.ir(

1- ورودی باالتر از سطح معبر
2- دارای دو ورودی

جدول شماره 3: ماتریس مقایسه زوجی شاخص های طراحی ورودی ایستگاه مترو مبتنی بر مالحظات پدافند غیرعامل

X9X8X7X6X5X4X3X2X1شاخص ها

61/12/251/51/84/531/31X1

5/50/91/751/11/43/52/31X2

30/40/750/50/61/51X3

20/250/50/30/41X4

50/6251/250/801X5

40/751/51X6

3/50/51X7

4/51X8

1X9
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تصویر شماره 4: وزن نسبی ُنه معیار مورد بررسی

تصویر شماره 5: وزن نسبی ورودی ایستگاه های مترو براساس ُنه معیار

تصویر شماره 6: اولویت بندی ورودی ایستگاه های مترو براساس معیارهای ُنه گانه
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یافته های این پژوهش ها به دلیل لزوم پرداختن به استانداردهای 
کم و فرسوده  طراحی ورودی ایستگاه های مترو در بخش های مترا
که می تواند در مواقع  کاربری عمومی مهم  شهری و به عنوان یک 
گیرد، با استناد به  کاربری ها نیز قرار  بروز بحران در خدمت سایر 
دو آیین نامه معتبر )FEMA( و مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، 
که  منطقه 12 تهران را نشانه رفته است. یافته ها نشان می دهد 
فاصله  مــتــرو،  ایستگاه  ورودی  طــراحــی  در  شــاخــص  مهم ترین 
اصلی(  )شریان های  عمومی  نقلیه  وسایل  تا  ورودی  ساختمان 
ایستگاه مترو  این اساس، ورودی  بر  با وزن نسبی 0/205 است. 
دروازه دولت از حیث رعایت ضوابط، با وزن نسبی 0/147 به عنوان 

گردیده است. برترین ایستگاه معرفی 

مرز  )تعیین   X4 و   X2 گر وزن معیار  ا که  بررسی ها نشان می دهد 
محدوده مجاز دسترسی و روند دسترسی به ساختمان( افزایش 
با  ترتیب  به  خــرداد  پانزده  و  بهارستان  ایستگاه  دو  جایگاه  یابد، 
دو ایستگاه دروازه دولت و امام خمینی )ره( جابه جا خواهد شد 
)تصویرهای شماره 8 و 10(. افزایش وزن در معیار X3 )جهت گیری 
ساختمان در سایت( موجب تغییر در جایگاه سه ایستگاه خیام، 
دروازه دولت و بهارستان می شود و بدین ترتیب، ایستگاه خیام در 
جایگاه نخست، دروازه دولت، دوم و بهارستان، در رتبه سوم قرار 
می گیرد )تصویر شماره 9(. افزایش وزن شاخص X7 )جنس سازه 
ساختمان ورودی( تغییر در جایگاه دو ایستگاه خیام و بهارستان را 

به همراه دارد )تصویر شماره 11(.

تحلیل  نتایج   ،7 شماره  تصویر  است.  شده  استفاده  حساسیت 
حساسیت را در حالت Ideal Model نشان داده است.

یا  کاهش  با  اولویت بندی،  نتایج  حساسیت  تحلیل  به منظور 
افزایش وزن یکی از معیار ها می توان میزان تغییر در اولویت بندی 
 X2, X3, X4, X7 شاخص های  وزن  افــزایــش  نــمــود.  بــررســی  را 
موجب تغییر در ترتیب اولویت ها می گردد. تغییرات در وزن سایر 

شاخص ها تأثیری در ترتیب اولویت ها ندارد.

4.3. تحلیل حساسیت
یک  اولویت بندی  چگونگی  کلی،  حالت  در  حساسیت،  تحلیل 
گزینه ها را با توجه به معیار ها نشان می دهد.  گزینه نسبت به سایر 
هدف از انجام این تحلیل، نشان دادن حساسیت انتخاب نهایی 
گزینه ها با توجه به وزن های تخصیص  یافته به هر معیار و زیرمعیار 
است  ممکن  کــه  آنــجــا  از  ــــع  درواق اســـت.  تصمیم گیرنده  تــوســط 
قضاوت های مختلفی در مقایسه درجات اهمیت معیارها صورت 
تحلیل  از  تجزیه وتحلیل ها  ســازگــاری  و  ثبات  ایجاد  ــرای  ب گیرد، 

تصویر شماره 7: تحلیل حساسیت اولویت بندی ورودی ایستگاه های مطالعاتی

X2 تصویر شماره 8: تحلیل حساسیت اولویت بندی ورودی ایستگاه های مترو با تغییر در وزن معیار
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 Hosseini & Kameli,(غیرعامل در ساختمان های جمعی شهری
ایستگاه  روی  پیش  انسان ساخت  تــهــدیــدات  بــررســی   ،)2016
 Hashemi-Fesharaki, Mahmoudzadeh, & Shahir,(ــرو ــ ــ ــت ــ ــ م
پیرامون  شهری  فضاهای  با  ارتباط  در  طراحی  ضــرورت   ،)2011
ورودی های مترو در تهران با هدف جذب مردم، ایمنی، تعریف 
 Mahmoudi,(و خوانایی ایجاد وضوح  و  ازدحام  کنترل  حریم ها، 
 Kameli(و معیارهای دفاع غیرعامل در ایستگاه های مترو )2004
مورد  را  موضوع  که  هستند  پژوهش هایی  عمده   ،)et al, 2014
طراحی  شاخص های  پژوهش ها،  این  در  ــد.  داده ان قرار  کــاوی  وا
ح  شده اند. مبنا قرار دادن ورودی  کلی مطر ایستگاه مترو به  طور 

5. نتیجه گیری
کالنشهر تهران با جابه جایی حدود سه میلیون  خطوط مترو در 
ایجاد  مسافران  آمدوشد  برای  بالقوه ای  ظرفیت  روز،  در  مسافر 
که صرف نظر از  نموده است. این میزان جابه جایی نشان می دهد 
که در طراحی ورودی ایستگاه های مترو باید مورد  وجوه معماری 
توجه قرار گیرد، الزامات طراحی ورودی ایستگاه ها در بافت تاریخی 
به عنوان یک موضوع مستقل و ضرورت انطباق آن با آیین نامه ها، 
نشده  کــاوی  وا باید  که  آن گونه  و  مانده  مغفول  اهمیت،  به رغم 
تاریخی  بافت  بهسازی  در  تأثیرگذار  شاخص های  بررسی  است. 
پدافند  معیار های  ارائــه   ،)Pour Ahmad et al., 2017(شــهــری

X3 تصویر شماره 9: تحلیل حساسیت اولویت بندی ورودی ایستگاه های مترو با تغییر در وزن معیار

X3 تصویر شماره 10: تحلیل حساسیت اولویت بندی ورودی ایستگاه های مترو با تغییر در وزن معیار

 X7 تصویر شماره 11: تحلیل حساسیت اولویت بندی ورودی ایستگاه های مترو با تغییر در وزن معیار
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 21 )مبحث  داخلی  آیین نامه های  با  آن  انطباق  و  ایستگاه ها 
ویژگی  مهم ترین   ،)FEMA(خــارجــی و  ساختمان(  ملی  مقررات 
است.  شــده  برشمرده  پژوهش های  به  نسبت  حاضر  پژوهش 
مترو  ایستگاه  ورودی  طراحی  شاخص های  ابتدا  نحوی  که  به  
استفاده  با  و  استخراج  شده  غیرعامل  پدافند  الزامات  بر  مبتنی 
گردیده  از روش AHP وزن هریک از آنها نسبت به یکدیگر تعیین 
هشت  ورودی  شــده،  تعیین   شــاخــص هــای  بــر  مبتنی  سپس  و 
ایستگاه واقع در منطقه دوازده شهر تهران ارزیابی و اولویت بندی 
که  مــی دهــد  نشان  پــژوهــش  از  حاصل  رهیافت های  شــده انــد. 
نقلیه  وسایل  تا  ورودی  ساختمان  فاصله  ُنه گانه  شاخص های 
عمومی )شریان های اصلی(، تعیین مرز محدوده مجاز دسترسی، 
به ساختمان،  روند دسترسی  جهت گیری ساختمان در سایت، 
به معبر،  پیکره بندی ساختمان ورودی، موقعیت نسبت  و  فرم 
جنس سازه ساختمان ورودی، تعداد ورودی ها و نحوه دسترسی 
به ورودی ها، مهم ترین مؤلفه های طراحی ورودی ایستگاه مترو 
با  تهران  شهر  دوازده  منطقه  هستند.  غیرعامل  پدافند  منظر  از 
کز تجاری، اداری  توجه به بافت تاریخی و فرسوده و نیز وجود مرا
وجود  می شود.  محسوب  آسیب پذیر  نقاط  از  مهم،  سیاسی  و 
می کند  فراهم  را  امکان  ایــن  منطقه  ایــن  در  مترو  ایستگاه های 
که بتوان از ظرفیت های آن در راستای مدیریت بحران استفاده 
بهره برداری چندمنظوره  به  منظور  تا  از سویی الزم است  نمود. 
اسکان  بــرای  امن  مکانی  به عنوان  بحران  مواقع  در  ایستگاه ها 
شهروندان، انبار مواد غذایی، امدادرسانی به وسیله خطوط مترو 
کز درمانی، مالحظات دفاع غیرعامل در طراحی ورودی  و ایجاد مرا
و  داخلی  آیین نامه های  به  توجه  با  گــردد.  لحاظ  مترو  ایستگاه 
تا  ورودی  ساختمان  فاصله  گرفته،  صــورت  وزن دهــی  و  خارجی 
وسایل نقلیه عمومی )شریان ها( با وزن 0/205 بیشترین و نحوه 
کمترین وزن را دارد. نتایج  دسترسی به ورودی ها با وزن 0/027 
پنج  بودن  دارا  با  دولت  دروازه  مترو  ایستگاه  که  است  آن  مبین 
رعایت  لحاظ  به  ایستگاه  برترین   0/147 نسبی  وزن  و  شاخص 
بهارستان،  ایستگاه های  و  است  طراحی  الزامات  و  استانداردها 
خیام، امام خمینی )ره(، پانزده خرداد، دروازه شمیران، سعدی 
و ملت در اولویت های بعدی قرار می گیرند. تحلیل حساسیت در 
که تغییر در وزن برخی  نتایج رتبه بندی شاخص ها نشان می دهد 
شاخص ها موجب تغییر در جایگاه ایستگاه می گردد. افزایش وزن 
شاخص های X2, X3, X4, X7 موجب تغییر در ترتیب اولویت ها 
بهره گیری  مــیــزان  و  شاخص ها  وزن  نزدیکی  بــر  ایــن  و  مــی گــردد 

کید دارد. ایستگاه ها از آنها تأ

آینده پژوهی
آنچه در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته، تنها یک وجه از تطبیق 
معماری با پدافند غیرعامل را شامل می شود. بررسی معماری سایر 
اجزای ایستگاه مترو با توجه به مالحظات پدافند غیرعامل و نیز 
معماری سایر ساختمان های اثرگذار بر طراحی ایستگاه های مترو 
مبتنی بر الزامات پدافند غیرعامل مقوله ای است که نگارندگان این 

پژوهش و یا سایر پژوهشگران می توانند در آینده به آن بپردازند.
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