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Abstract

Nowadays, there are still too many social and militant violations throughout the world. Otherwise, the ex-
istence of different sources of criticality and crisis makes the issue of potential and actual threats very im-

portant in the strategic plan of the countries' policy makers. Attacking critical infrastructures and industries is 
one of the aggressive tools for debilitating countries. Therefore, critical infrastructure security and vulnerability 
reduction are two articles mentioned in the task force plan of passive defense in Iran. So, recognizing the general 
vulnerability indexes of industrial complexes is the main purpose of this paper. Consequently, the content analy-
sis method and numerical taxonomy system are employed in this research. The general vulnerability concept is 
classified in three dimensions of special planning, structural aspect of industrial complexes and susceptibility of 
an element which shows the likelihood of being exposed to hazards and adversary attacks. Finally, the identifica-
tion of vulnerability indexes was presented through description of these dimensions and effective components on 
vulnerability.
 Keywords: Vulnerability, industrial Complexes, index, passive defense. 
1 Assist. Prof., Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 Researcher, Prof., Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran; Email: Zh_ho_1379@yahoo.com
3 Researcher, Prof., Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 MSc. Graduated in Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University- South Tehran Branch Tehran, 

Iran.
5 MSc. Graduated in Natural Disaster Management, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran.

احصـــای شـــاخص های آســـیب پذیری مجموعه هـــای صنعتـــی  
از منظـــر پدافنـــد غیـــر عامـــل

محمد علی نکویی: استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
Email:Zh_ho_1379@yahoo.com ژیال حسینی نژاد*: پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛

مهدی نوری: پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
مهدی نصیبی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.

نیلوفر صادقی: کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
تاریخ دریافت: 94/7/14
تاریخ پذیرش: 94/7/15

ویراستار فارسی مقاله: سروش جنابی

چکیده 
گسترده ای از تهدیدات بالقوه و بالفعل و وجود پایگاه ها  جهان در چند دهه ی اخیر شاهد ناآرامی های بسیاری بوده  است، وجود طیف 
کشورها  نگه می دارد. یکی از انواع  کثر  کانون های بحران زا ،مسئله ی تهدیدات نظامی را در دایره ی پیش فرض های تصمیمات راهبردی ا و 
کنند، هدف قرار دادن زیرساخت ها و مجموعه های  کشور مورد هدف یا تضعیف آن اجرا می  کم  که دشمنان برای سقوط ساختار حا عملیاتی 
تأمین  نیز  ما  کشور  اهمیت بسیاری دارد. در  کشور  کالن یک  اقداماتی در سیاستگذاری های  از چنین  کشور است.  پیشگیری  صنعتی یک 
اهدافی چون کاهش آسیب پذیری، ایمن سازی و حساسیت زدایی از دارایی های مهم کشور، در بندهای اول و دوم سیاست های ابالغی پدافند 
گرفته  است. از همین  رو،مقاله حاضر با هدف شناسایی شاخص های آسیب پذیری مجموعه های صنعتی با استفاده  غیرعامل مورد اشاره قرار 
کند. این مفهوم در ابعادی  کسونومی عددی، مفهوم آسیب پذیری های"عام" مجموعه های صنعتی را بررسی می   از روش تحلیل محتوا و تا
کالبدی و قابلیت شناسایی مجموعه از سوی تهدیدگر دسته بندی و در ادامه با تشریح ابعاد، مؤلفه های تأثیرگذار و در  چون ماهیت آمایشی، 

نهایت، شاخص ها یا اندازه گیری آسیب پذیری در مجموعه های صنعتی بیان می شوند.  
کلیدی: آسیب پذیری، مجموعه های صنعتی، شاخص، پدافند غیر عامل. واژگان 
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مقدمه
گیرد،  هنگامی که تصمیم گیری ها در فضای نا مطمئنی صورت 
مواجه  چالش هایی  با  صنعتی  مجموعه ی  یا  سازمان  هر  اداره ی 
خواهد بود و این امری است که مدیران در دنیای پر خطر و پرتالطم 
امروز در حوزه ی تولید صنعتی و تجارت محصوالت با آن روبرویند. 
عالوه بر ریسک های موجود در دنیای صنعت و تجارت،کشورها در 
دنیای مناسبات میان دشمنان برای به رسیدن به مطلوب خود، 
کشور است،  که همان ایراد بیشترین ضربه به زیرساخت های یک 
به طور پیوسته در حال جستجو، ارزیابی، برنامه ریزی و بهره برداری 
کــشــور بـــوده انـــد. از ایـــن  رو  از نــقــاط ضــعــف زیــرســاخــت هــای یــک 
و  صنایع  برای  را  امنیت  و  ایمنی  که   تالشند  در  همواره  ،مهندسان 
یک  زیرساخت های  از  بخشی  به  عنوان  صنعتی،  مجموعه های 
کنترل ریسک های ناشی از اتفاقات  کشور، فراهم آورند.  مدیریت و 
کارکنان،  غیرمنتظره در نهایت به پیشگیری از مجروحیت و مرگ 
کند شدن یا توقف عملیات  جلوگیری از خسارات مالی، تجهیزاتی، 
طبیعی  فرآیندی،  خطرات  بروز  از  ناشی  زیست محیطی  خسارات  و 
اقدامات  تأثیر  حــوزه ی  به  پرداختن  مــی شــود.  منجر  تهدیدات  و 
نظر  به  که  است  موضوعی  کشور  یک  زیرساخت های  در  خصمانه 
بشر  تاریخ  در  جنگ ها  اولین  ع  وقــو همپای  قدمتی  باید  می رسد 
داشته  باشد.   هر چند با پیشرفت دانش و فناوری روش های مقابله 
کارآمدتر و  به روز تر  کاهش نقاط آسیب پذیر در برابر سوانح طبیعی  و 
مشکل تر  فهم  بر  فنون  و  علوم  پیچیدگی  آن،  با  همگام  امــا  شــد، 
ع اقدامات خصمانه افزود  تهدیدات و انواع نارسایی های پس از وقو
باره ی روش های  امروزه در دنیا دانشی مستقل در  که  گونه ای  به 
همه ی  در  و  است  آمــده   به وجود  امنیتی  ریسک  ارزیابی  و  مقابله 
به  ریسک  ایجاد  در  مؤثر  معیارهای  تعریف  با  پژوهشگران  آنها 
ابداع روش-های ارزیابی این ریسک ها و مقابله با آنها  می پردازند. 
یا زیرساخت  کثر این روش ها در یک صنعت  ا که  شایان ذکر است 
خاص معنا پیدا می کند و روش های متعددی در دنیا برای آن وجود 
که در بخش هایی از این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در  دارد 
کاهش آسیب پذیری حوزه ها و صنایع جذاب در  کشور ما نیز هدف 
اشاره  مــورد  کشور  غیرعامل  پدافند  سیاست های  در  دشمنان  نظر 
کتابچه ی پدافند غیرعامل در آیینۀ قوانین و  گرفته  است. در  قرار 
کشور، مهم  مقررات، منتشر شده از سوی سازمان پدافند غیرعامل 
ترین اهداف عملیاتی در صحنه ی نبرد فهرست  شده اند. نکته ی 

قابل توجه در میان این اهداف، سلب امکان هدف گیری با استفاده 
از انواع روش های دیده نشدن و شناخته نشدن است. هدف چهارم 
تا در  اشــاره می کند  نقاط آسیب پذیر  اهــداف به سلب  این  در میان 
در  نظر  مـــورد  اولــیــه، مجموعه ی  کــارآمــدی روش هـــای   نــا صـــورت 
کمترین میزان آسیب پذیری و پیامدها  گرفتن نیز  صورت  هدف قرار 

کند و هر چه    سریع تر به خط تولید برگردد.   را تحمل 
تعیین  در  معیاره  چند  سامانه  یک  ایجاد  مقاله  این  از  هدف 
یک  آن  وسیله ی  به  تا  است  صنایع  دسته بندی  در  آسیب پذیری 
روش مدون برای تأمین امنیت مجموعه های صنعتی  ایجاد شود.  
این روش در نهایت می تواند به تعیین تمهیدات پدافند غیرعامل 

کند.  کمک  در یک صنعت 

مفهوم آسیب پذیری

ح ریزی یک جنگ،  کنون، مهم ترین مامریت در طر از دیرباز تا 
کشور مورد تهاجم بوده  کز ثقل و مهم و استحکامات  شناسایی مرا
کز با دقت الزم شناسایی شوند و مورد هدف قرار  و چنانچه این مرا
شکست  طعم  جنگ،  روزهــای  اولین  در  تهاجم  مورد  کشور  گیرند، 
کشور  خواسته های  به  مدت  ترین  کوتاه  در  و  چشد  می  را  نظامی 
مهاجم تسلیم خواهد شد. این روش تلویحًا در تمامی جنگ های 
اما در سال 1991، "سرهنگ  گرفته است،  تاریخ مورد استفاده قرار 
ع مهم را در در قالب تئوری یا مدل 5 حلقه  جان واردن" این موضو
کز ثقل یک کشور   واردن، بیان کرده) جدول 1(. در تئوری مذکور، مرا
که  به صورت یک سامانه و همانند اعضای بدن قلمداد   می شود 
کشور  کالبد  کز ثقل سامانه، پیکره و  در صورت انهدام هر یک از مرا
مورد تهاجم، فلج شده و قادر به ادامه فعالیت و حیات نخواهد بود.

که شاخص های آسیب پذیری  بر آن است  این مقاله سعی  در 
اســاس،  ــرایــن  شــود؛ب احــصــا  آن  ویــژگــی  و  اســـاس ذات  بــر  صنعت 
نیاز  مورد  آسیب پذیری  از  کامل  و  جامع  تعریف  یک  از  برخورداری 
کامل ترین این  گرفته، یکی از  است. با توجه به بررسی های صورت 
مبنای  که  شده  بیان  آسیب پذیر  سامانه های  کتاب  در  تعریف ها 
این  آسیب پذیری  کتاب،  این  در  است.  گرفته  قرار  تحقیق  نظری 

گونه تعریف می شود؛
یا مدیریت  کاستی در طراحی، اجرا، عملکرد  یا  »هرگونه عیب 
که در زمان بروز خطر  سامانه زیرساخت، صنعت یا عناصر آن است 

کز ثقل جذابمقایسه با بدن انسانعناوینحلقه ها مرا

کالن سیاسی و نظامی مغز و سامانه عصبیرهبری ملیحلقه اول کز اصلی تصمیم گیری های  رهبری سیاسی، مرا
)وزارتخانه، قرارگاه های عمده فرماندهی(

کلیدیحلقه دوم گردش محصوالت  سامانه هاضمه و 
خون

نیروگاه های برق، پاالیشگاه ها، صنایع مهم، مخازن سوخت، صنایع دفاعی، 
دپوهای مهمات، انبارهای عمده مواد غذایی، شبکه های آبرسانی

فرودگاه، راه آهن، بنادر، جاده ها، پل ها، شبکه های مخابراتیاندام حرکتیزیرساخت هاحلقه سوم

جمعیت مردمی و حلقه چهارم
که در عملیات روانی دشمن مورد روح و رواناراده ملی جمعیت مردمی و افراد نیروهای مسلح 

هدف قرار می گیرند

سامانه های اعالم خبر راداری، مواضع و سایت های سامانه های توپخانه ای و سلول های دفاعینیروهای عملیاتیحلقه پنجم
موشکی پدافند هوایی، و ...

کز ثقل جذاب بر اساس تئوری واردن جدول1 : مرا
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یا تهدید، سامانه را ناتوان می کند یا اینکه ظرفیت آن  را برای دوباره 
کاهش می دهد.«]1[. به دست آوردن شرایط ثابت جدید 

گفتار در باب پدافند غیرعامل نیز در توضیح مفهوم  کتاب چهار 
گونه توضیح می دهد ؛ "آسیب پذیری به معنای  آسیب پذیری این 

برخورد دشمن با نقطه ضعف ماست"]2[.
بخش  چهار  در  کاستی  یا  عیب  بــروز  امکان  توضیح،  ایــن  با 
به  توجه  با  اســت.  تصور  قابل  مدیریت  و  عملکرد  اجــرا،  طراحی، 
ح  ادبیات موضوعی پدافند غیرعامل، مدیریت در حوزه ادبیات طر
کارکردی  قرار ندارد و دو بخش اجرا و عملکرد به دلیل قرابت ذاتی و 
در  صنعت  آسیب  پذیری  اساس  این  بر  )شکل1(.  است  جمع  قابل 
دو بخش عملکرد و طراحی   در این مقاله مورد بررسی قرار می  گیرد. 

کلی آسیب پذیری در صنعت شکل1 : دو بخش 

ابعاد مفهوم آسیب پذیری
ابتدای مقاله  از آسیب   پذیری در  ارائه شده  با توجه به تعریف 
ک عمل قرار دادن آن در ادبیات این پژوهش برای تعیین و  و مال
که در مورد  تحلیل آسیب   پذیری   های عام هر صنعت، مشخصاتی 
گیرد.  قــرار  نظر  مــّد  باید  می   کنند،  صــدق  بیش  و  کم  صنایع  همه 
ماهیتی  از  بــرخــورداری  واســطــه   ی  به  صنعتی  هر  که  معنا  ایــن  به 
از  بــرخــورداری  مشمول  دیگر،  مجموعه   ی  یا  بنا  هر  مانند  فیزیکی 
گرفتن در یک موقعیت  خصوصیاتی اجتناب   نا   پذیر است؛ مانند قرار 
برخورداری  مختلف،  عناصر  به  نزدیکی  یا  دوری  کشور،  در  خاص 
بررسی  با  مقاله   از   این بخش  ایــن   رو،  از   .  ... و  معماری  و  کالبد  از 
کاهش ریسک امنیتی این دسته  متون مرتبط با پدافند غیر عامل و 
که در تعیین آسیب   پذیری   های  کشور، عواملی را  از زیرساخت-های 

یک مجموعه   ی صنعتی نقش دارند، معرفی می کند.

تشریح مفهوم آسیب   پذیری عام صنعت و ابعاد آن

جنبه های  مــی   تــوان  گرفته،  صــورت  بررسی   های  به  توجه  با 
ابعاد  این  کرد.  بررسی  محور   دو  حول  را  صنعت  عام  آسیب   پذیری 
فعالیت،  ع  نــو به  توجه  با  صنعت  قرارگیری  چگونگی  از:  عبارتند 
کز  مرا بــه  نزدیکی  یــا  دوری  و  نــیــاز  مـــورد  انسانی  )نــیــروی  انــســان 
همان  که  سرزمین  پهنه   ی  در  آن  نیاز  مــورد  فضای  و  جمعیتی( 
دیگری  و  دارد  خــود  در  را  صنعتی  مجموعه   ی  آمایشی  ماهیت 
که  اســت  ویژگی   هایی  و  مجموعه   ها  کالبد  با  مرتبط  ویژگی   های 
ع مجموعه   ها را از سوی دشمن آسان می   سازد. در  تشخیص این نو

ــاد مــفــهــوم آســیــب پــذیــری در شــکــل2،  ــع ادامــــه ضــمــن نــمــایــش اب
توضیحات بیشتری در خصوص این ابعاد ارائه می   شود.

شکل2 : ابعاد مفهوم آسیب پذیری

ماهیت آمایشی صنعت 
اما  آمایش سرزمین1 وجود دارد،  باره    ی        تعاریف متعددی در 
یکی از نخستین تعاریف این مفهوم، از منشور برنامه ریزی منطقه    ای 
و فضایی اروپا مشهور به منشور Torremolinos  مصوب سال 1983 
است.   شده      ناشی  اروپا  منطقه    ای  برنامه    ریزی  سران  کنفرانس  در 
که  می    داند  برنامه    ریزی  از  نوعی  را  سرزمین  آمایش  منشور،  ایــن 
زیست محیطی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقــتــصــادی،  سیاست    های 

جامعه را در قالب دانش جغرافیا متجلی می    سازد ]3[.  
       در ادبیات داخلی نیز آمایش سرزمین، سازماندهی هماهنگ 
کلی  کشور در چارچوب سیاست    های  و دارای انتظام فضای حیاتی 
اقتصادی،  اجتماعی،  همه    سو    نگر  ــدت  درازم توسعه    ی  محوری  و 
کالبدی در چارچوب منطقه    بندی و تصمیمات کشوری و  فرهنگی و 
ضروریات دفاعی نامیده می    شود ]4[. در شکل 3 تقسیمات ماهیت 

آمایشی مجموعه های صنعتی دسته بندی شده است. 

شکل 3 : مؤلفه های ماهیت آمایشی صنعت

قابلیت دسترسی
هدف گیری  و  کشور  یک  دارایی     های  به  دستیابی  که  آن     جا  از 
ک یک سرزمین  کاربرد تجهیزات خاص یا نفوذ در خا آن     ها مستلزم 
کشور مورد  پایگاه     های دشمن به مرزهای  یا دوری  است، نزدیکی 
میزان  در  مؤثری  بسیار  نقش  زمینی،  حمالت  در  به ویژه  هــدف، 

آسیب     پذیری مجموعه     های صنعتی ایفا می     کند. 
تجمع صنعت

سرزمینی،  پهنه     ی  در  مختلف  صنایع  کندگی  پرا یــا  کــم  تــرا
باشد؛  مؤثر  دشمن  سوی  از  هدف  آسیب     پذیری  میزان  در  می     تواند 
کشور و نبود  که در صورت تجمع یک صنعت در یک مکان از  چرا 
کمتری از حمالت می     تواند به نتایج  کندگی آن، دشمن با تعداد  پرا
کند.  بیشتری دست یابد و بخش وسیعی از صنعت را دچار خسارت 

پذیری صنعتآسیب

ماهیت آمایشی صنعت

ماهیت کالبدی صنعت

ماهیت شناسایی صنعت

 

ماهیت آمایشی 
صنعت

 قابلیت دسترسی

 تجمع صنعت

 مجاورت با مراکز جمعیتی

 مجاورت با مراکز صنعتی

 مجاورت با منابع طبیعی
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کز جمعیتی مجاورت با مرا
یک  صــنــعــت،  ع  نـــو ــر  ه مـــجـــاورت  در  جمعیتی  ــز  ک ــرا م وجـــود 
میان  جذابیت  و  آسیب     پذیری  ایجاد  در  طرفه  دو  رابــطــه ی  ع  نــو
مسکونی،  )شــهــرک     هــای  جمعیتی  مــرکــز  و  صنعتی  مجموعه ی 
که  آن     جــا  از  که  توضیح  ایــن  با  می     کند.  ایجاد  شهرها(  روستاها، 
در  بین     المللی  کنوانسیون     های  مفاد  از  دشمنان  عــدول  احتمال 
کز  کشتار جمعی و بمباران مرا خصوص استفاده نکردن از سالح     های 
کز  مرا با  صنعت  یک  مجاورت  دارد،  وجــود  غیرنظامی  و  جمعیتی 
محسوب  صنعت  آن  بــرای  جذابیت   به     نوعی   غیرنظامی  جمعیتی 
گرفتن و ایراد  می شود و به این ترتیب، احتمال مورد اصابت قرار 

خسارت به آن      را افزایش می دهد.
کز صنعتی مجاورت با مرا

این  آنکه       به ویژه  دیگر،  صنایع  نزدیکی  در  صنعت  یک  وجود 
شده  طبقه     بندی  مهم  و  حیاتی  حساس،  صنایع  رده     ی  در  صنایع 
تا  می     سازد  مبدل  دشمن  برای  جذاب  هدفی  به  را  صنعت  باشند، 
را  دیگر  صنعتی  کز  مرا مستقیم  غیر  آن،  دادن  قرار  هدف  طریق  از 
نیز  آن     ها  به  و  از خسارات صنعت مزبور مواجه  ناشی  پیامدهای  با 

کند. آسیب وارد 
در  ایــران  صنایع  از  دســتــه     ای  کندگی  پرا از  نمونه     ای   4 شکل 
کشور نشان می     دهد.  گستره ی سرزمینی و شکل 5 صنایع ملی را در 
که مجاور صنایع شاخص  با تلفیق این دو نقشه می     توان صنایعی را 
ع  کرد. در واقع، دشمن با هدف قرار دادن این نو هستند، شناسایی 

کند.  صنایع می     تواند به نقاط شاخص ملی خسارت وارد 
گذر دشمن از سد امکانات آفندی صنایع پر اهمیت  در صورت 
و هدف گیری مستقیم آنها، صنایع همجوار از خسارات و پیامدهای 
همجواری  بنابراین،  نمی مانند.  بی نصیب  حمالت   این  ثانویه  ی 

گذارد.   کنار یکدیگر بر آسیب پذیری آنها تأثیر می  صنایع در 
مجاورت با منابع طبیعی

کشور مانند  همجواری یک صنعت با منابع طبیعی پر اهمیت 
جنگل ها، معادن، منابع آبی و ...، شرایط خاصی را فراهم می آورد 
و  کمک  آن  قرارگیری  پس زمینه ی  در  صنعت  بیشتر  نمود  به  که 

می  آسیب پذیرتر  نتیجه،  در  و  خواناتر  دشمن  برای  آن  را  موقعیت 
کند. 

ماهیت کالبدی صنعت

از آن جا که بر اساس تئوری پنج حلقه ی واردن احتمال حمله ی 
کن تجمعی و  دشمن به تأسیسات حیاتی، حساس و مهم و نیز اما
صنعتی وجود دارد، الزم است برای تمامی سازه ها و ساختمان های 
پر اهمیت  در حد امکان مالحظات پدافند غیرعامل رعایت شود و 
کافی  سازه های اصلی آن ها در برابر آثار تهدیدات انفجاری مقاومت 
را    نیز قدرت دفاعی  رعایت اصول معماری  از طرفی،  باشد.  داشته 
بررسی  در  ایــن رو،  از  کند.  می  تأمین  را  امنیت  حداقل  و  داده  ارتقا 
مورد  معماری  و  ســازه ای  منظر  دو  از  باید  صنعت  ســازه ای  ماهیت 

گیرد )شکل6(. ارزیابی قرار 
 

 ماهیت کالبدي صنعت

 وضعیت معماري صنعت

 وضعیت سازهاي صنعت

کالبدی صنعت شکل 6 : مؤلفه های ماهیت 
وضعیت معماری صنعت

کاربری  ع  نو از  غ  فار بنایی  هر  کالبدی  بعد  از  مظهر  نخستین 
یا  کنان  از جان سا باید در خدمت حفاظت  که  آن است  ، معماری 
باشد.   آن  کاربرد  یا  فعالیت  استمرار  و  درونی  دارایی های  شاغالن، 
فرم ساختمان و ترکیب حجمی و اجزای پیرامونی، پالن معماری، 
بودن یا نبودن مکان های امن یا پناهگاه در داخل پالن معماری، 
نقاط  و  پناهگاه ها  سمت  به  حرکتی  مسیرهای  شناسایی  سهولت 
که آسیب پذیری  کالبد معماری و ... از شاخص هایی اند  امن داخل 

یک مکان را در برابر تهدیدات دشمن تعیین می کنند ]6[.  

Special and National Industies

کشور در مجاورت  کندگی مکانی برخی از صنایع مهم  شکل 4 : پرا
گاز صنایع نفت و 

صنعتی  که  ایران  هسته ای  صنایع  مکانی  کندگی  پرا  :  5 شکل 
شاخص تلقی می شود ]5[



87

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

ظر 
 من

ی از
نعت

 ص
ی

ها
عه 

مو
مج

ی 
ذیر

ب پ
سی

ی آ
ها

ص 
اخ

ی ش
صا

اح
ل

عام
یر 

د غ
افن

پد

 شمـاره دهم
پاییز و زمستان

1395

وضعیت سازه ای صنعت
در  بعضًا  که  است  آن  کننده ی  پایدار  عامل  کالبد،  هر  سازه ی 
پایداری  در  مهمی  نقش  اما  نمی رسد،  بیننده  رؤیت  به  اول  منظر 
به  عمومًا  ســازه  صنعتی،  مجموعه های  کالبد  در  می کند.  ایفا  آن  
از  متفاوت  فضا،  عملکرد  ع  نو از  ناشی  فضاها  بیشتر  وسعت  دلیل 
مانند  معمولی  ساختمان های  کالبد  در  -رفته  کــار  به  ســازه هــای 
خانه  ها یا ساختمان های اداری است.بنایراین، باید برای افزایش 
کاهش آسیب پذیری آن در برابر نفوذ بارهای غیرعادی،  پایداری و 
و  خارجی  انفجار های  از  ناشی  بار  مانند  طبیعی  بارهای  بر  افــزون 
داخلی یا اصابت پرتابه ها، پاسخ به ارتعاشات لرزه  ای و توان جذب 
ک و پی مجموعه  کاهش آسیب پذیری خا بارها،  ک این  یا استهال
و  الکترومغناطیسی  تهدیدات  برابر  در  آن  آسیب پذیری  کاهش  و 
سازه ی  نیز  موارد  برخی  در  شود.  پیش بینی  متفاوتی  اقداماتی   ...
که درک رفتار آن را  مجموعه قدیمی، خاص یا منحصر به فرد است 

در برابر نیروهای جانبی مشکل می سازد ]7[ و ]8[. 

ماهیت شناسایی صنعت

جنگ،  زمان  در  غیرعامل  پدافند  کتیکی  تا اهداف  که  آنجا  از 
پیش بینی  کــه  مجموعه ای  هــر  می بخشد،  ضـــرورت  را  زیــر  مـــوارد 
از  یک  هر  در  باید  گیرد،  قــرار  هدف  مــورد  دشمن  سوی  از  می شود 
ع خسارت و در  گام اول با هدف ممانعت از وقو گام های زیر)در سه 
دو گام بعدی با هدف کاهش میزان خسارات(،دشمن را از دستیابی 
به  را هر چه زودتر  باز دارد و مجموعه  ی صنعتی  بیشتر  اهداف  به 

فرایند تولید ملی بازگرداند .]9[
کز از سوی  گام اول، "دیده نشدن" : تالش برای دیده نشدن مرا
اهداف  ایجاد  )مانند  فریب  و  اختفا  استتار،  از  استفاده  با  دشمن، 

کاذب(؛ 
توسط  شــدن  دیـــده  صـــورت  در  نــشــدن":  "شناخته  دوم،  گــام 
دشمن، شناخته نشدن مرکز با استفاده از پوشش )استتار( و فریب 

ع ماهیت هدف؛ در شناخت نو
گام سوم، "سلب امکان هدف گیری": در صورت شناخته شدن، 
سلب امکان هدف گیری توسط دشمن با استفاده از عوامل طبیعی و 

مصنوعی، استفاده از تونل و ...  ؛
قرار  هــدف  صــورت  در  آسیب پذیر":  نقاط  "سلب  چــهــارم،  گــام 
با  آسیب پذیری   رساندن  حداقل  به  یا  نبودن  آسیب پذیر  گرفتن، 
استفاده از مقاوم سازی و رعایت اصول ایمنی یا کم آسیب پذیر بودن 

کندگی بخش های مهم و حساس و... ؛ با پرا
گام پنجم "مدیریت بحران و استمرار فعالیت": در صورت آسیب 
تداوم  امکان  و  شدن  احیا  و  بازسازی  سریع  قابلیت  ایجاد  دیــدن، 

ح های مرمت و جایگزین. فعالیت با سلول سازی اجزا و نیز طر
گام اول و دوم از مجموعه مراحل باال، به نحوه ی شناسایی   
بصری  نشانه های  و  ظاهری  شکل  روی  از  زیرساخت ها  و  صنایع 
گرفتن اشاره می کند. از این  رو، یکی از ارکان  هنگام مورد هدف قرار 
آن  شناسایی  قابلیت  نگاه  از  صنعتی  مجموعه های  آسیب پذیری 

بررسی می شود.  

صنعتی،  ــای  ــرک ه ــه ش خــصــوصــًا  صــنــعــتــی،  مــجــمــوعــه هــای 
مجموعه هایی حاوی صنایع مختلف هستند که در یک نقطه تمرکز 
ع تسلیحات مورد استفاده از  یافته اند و در برخی مواقع، بسته به نو
سوی دشمن در سناریوی نقطه زنی، تنها با یک بار هدف گیری به 
بخش وسیعی از صنعت خسارت وارد خواهد شد. وسعت صنایع نیز 
می- هوایی  حمالت  در  خصوصًا  آنها  شناسایی  سهولت  به  منجر 
ــای صنعتی  ــده ع شــهــرک هــا از واح ــو ــن ن ــوی دیــگــر، ای شـــود. از س
حصار  ع  نو هم،  کنار  آنها  قرار گیری  که  اند  شده  تشکیل  متعددی 
بخار  یا  دود  آنها،  به  منتهی  دسترسی  مسیرهای  و  آن  پیرامونی 
متصاعد شده  از فعالیت صنعت، نظام حرکتی افراد و وسایل نقلیه و 
که به راحتی  ... شکل مشخص یا هندسی خاصی  به آن می بخشد 
از سوی جنگنده ها قابل شناسایی اند.البته شرایط شناسایی در روز 
یا شب متفاوت است و با نظر به  اینکه  دشمن تجهیزات ردیاب و 
شناسایی  صنعت  آسیب پذیر  نقاط  دارد،  را  خــود  خــاص  کتشاف  ا
می شود. بر این اساس، زیرساخت یا مجموعه ی صنعتی بر مبنای 
بصری-  خوانایی  و  تحرکات  خوانایی  هندسی،  شکل  خوانایی 

طیفی قابل شناسایی است.

شکل 7 : مؤلفه های ماهیت شناسایی صنعت

خوانایی شکل هندسی
که مرتبط با مشخصات سازه ای،  را  هرگونه قابلیت شناسایی 
ابعادی و فیزیکی یک مجموعه باشد، خوانایی شکل هندسی می  
نامند. خوانایی شکل هندسی شامل وضعیت، شکل، سایه، اندازه 

کلی است .]10[ ح  و طر
 شکل و وضعیت قرارگیری مجموعه ها

انسان به  صورت تجربی با اشکال خاص یک شیء آشنایی دارد 
موشک،  تانک،  خــودرو،  مانند  اشیایی  دور  فواصل  از  است  قادر  و 
ج خنک کننده، مخزن سوخت،   بر توپ،  پرتاب، هواپیما،  سکوی 
که  اشیایی  ــع،  واق در  کند.  شناسایی  را  تجهیزات  سایر  و  بالگرد 
واسطه ی  به  انسان  سوی  از  هستند،  هندسی  خاص  شکل  دارای 
این  همچنین  می شوند  شناسایی  سریع تر  وی  تصویری  حافظه ی 
قضیه در مورد وضعیت قرارگیری اشیای مختلف و نحوه ی ارتباط 
و همجواری آن با مجموعه های اطراف صادق است. برای مثال،   
وجود یک شیء طویل بر روی دو خط موازی، نشان دهنده ی وجود 
شده  شبکه بندی  و  منظم  مجتمع  یک  یا  است  محل  آن  در  قطار 
همین  به  است؛  بندری  تأسیسات  نشان دهنده ی  دریا،  ساحل  در 
از  با استفاده  را  باید شکل متعارف  و هندسی اشیا  دلیل، در استتار 

گون برهم زد.  گونا وسایل 

ماهیت شناسایی 
صنعت

خوانایی شکل هندسی

خوانایی تحرکات

طیفی -خوانایی بصري
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ح کلی   طر
اشیاست.  مکانی  آرایش  یا  ترتیب  الگو،  یا  کلی  ح  طر از  منظور 
ــگــوهــا مــی تــوانــنــد طــبــیــعــی یـــا مــصــنــوعــی بــاشــنــد مــانــنــد الــگــوی  ال
خیابان های منظم و ساختمان های تشکیل دهنده ی در یک شهر. 
از یک  از خودرو ها و تجهیزات نیز بسیار سریع تر  یک ستون منظم 
قرار  دشمن  هدف گیری  و  شناسایی،کشف  مــورد  کنده  پرا ستون 
از اصول  به عنوان یکی  کندگی  پرا به همین دلیل، اصل  می گیرد. 
که  داشــت  توجه  باید  البته  مــی شــود.  محسوب  غیرعامل  پدافند 
که موجب اختالل در  کندگی تا  جایی مجاز است  استفاده از اصل پرا

انجام مأموریت نشود. 
  سایه 

 ) ارتــفــاع شــئ  انـــدازه ) به خصوص  بــا  ارتــبــاط  ســایــه ی اشیا در 
 ) خورشید  ارتفاعی  )زاویـــه  روز  روشنایی  شرایط  نیز  و  آن  شکل  و 
مشخص می شوند. سایه ی اشیا حتی می تواند بهتر از خود شیء و 
ع در دیده بانی  کشف و شناسایی آن شود. این موضو پدیده موجب 

و عکس برداری هوایی مشهودتر است. 
اندازه

اندازه شی ء و پدیده یکی از مؤثرترین نشانه های تشخیص آن 
است. با اندازه گیری پدیده ای ناشناخته بر روی یک تصویر هوایی، 

گیرد.  مفسر می تواند احتماالت ممکن را برای تشخیص در  نظر 
خوانایی تحرکات

که حاصل از جابه جایی و حرکت های  هرگونه  امکان  شناسایی 
دارد.   نــام  تحرکات   بــاشــد،خــوانــایــی  سامانه  یــک  بــیــرون  و  درون 
و  آمـــاد  تحرکات  و  ارتــبــاطــات  شــامــل  شناسایی  قابلیت  ایــن گــونــه 
نیروی  حرکت  یا  ســازی  ذخیره  فرایندهای  همچنین  و  پشتیبانی 
انسانی در تولید است. دسته بندی این مؤلفه به صورت تخصصی 

شامل حرکت، رد پا  یا  رد  عبور وسایل نقلیه، صدا و ارتباط میان اجزا 
)برای مثال ارتباط میان تأسیسات هسته ای با منبع آب(است. 

خوانایی بصری- طیفی
انواع طیف های  به دلیل وجود  که  گویند  را  قابلیت شناسایی 
حرارتی و بصری که از کل یا اجزای صنعت مورد نظر ساطع می شود، 
شامل  مؤلفه  این  شد.  خواهد  دشمن  توسط  آن  شناسایی  موجب 

بافت، رنگ، حرارت و رخشندگی است.

نتیجه گیری

با توجه به توضیحات ارائه شده و شناسایی ابعاد و مؤلفه های 
ارائه  ح  مفهوم آسیب پذیری عام صنعت شکل 8 مدل تحلیلی طر

شده است. 

پی نوشت

فرانسوی  در  و  دارد  Spatial Planning شهرت  به   انگلیسی  در  این مفهوم   .1
L'ame'nagement du territoire، خوانده می شود.  
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 هانویسزیر
                                           

 i  این مفهوم در انگلیسی بهSpatial Planning   شهرت دارد
، خوانده L'ame'nagement du territoireر فرانسوی و د
 شود.   می

ح برای شناسایی شاخص های آسیب پذیری عام صنایع               شکل 8 :مدل تحلیلی طر
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