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چکیده
پیشرفتهای چشمگیر در تولید تسلیحات مدرن در سالهای اخیر سبب شده که الگو و ماهیت جنگها بهطور کلی تغییر یابد و
، هدف اصلی این مقاله. انگیزهی باالیی برای حمله به مرا کز ثقل و زیرساختهای حیاتی داشته باشند،امروزه دشمنان اصلی کشور
اولویتبندی زیرساختهای منطقهی مورد مطالعه با توجه به معیارهای باالی جذابیت برای دشمنان و اعمال تهدید سخت نظامی
ً
. حساس و مهم سازمان پدافند غیرعامل کامال متفاوت است، الگوی ارائهشده در این مقاله با مبحث سطحبندی حیاتی.هوایی است
،» «ماهیت بنیادی زیرساخت،» «محیط پیرامونی زیرساخت،» پنج معیار اصلی «مالحظات پدافندی،بهمنظور رتبهبندی زیرساختها
 هر زیرساخت.«پیامدهای مترتب با حمله هدفمند» و «نحوهی وابستگی» و تعدادی معیار فرعی به همراه شاخصهای کمی ارائه گردید
 از رتبهی، رتبهبندی میشود و هر زیرساختی که امتیاز باالتری کسب نماید،با توجه به امتیازی که از هر یک از معیارها دریافت میکند
 تحلیلهای آمار، گفتنی است برای تحلیل بر روی دادهها و خروجی تحقیق.بیشتری برای اعمال تهدید توسط دشمنان برخوردار است
 آنالیز، میزان شباهت بین وزنهایی که پاسخدهندگان ارائه داد ه بودند،استنباطی صورت گرفت و ابتدا به کمک آزمون کروسکال والیس
 معیارهای با اهمیت در هر دسته از، در انتها به کمک آنالیز اجزای اصلی. معیار تأیید گردید22 شد و شبیهبودن نظر پاسخدهندگان در
.معیارهای اصلی مشخص گردید
 تهدید سخت نظامی، آزمون کروسکال والیس، آنالیز اجزای اصلی، اولویتبندی، زیرساختهای حیاتی:واژههای کلیدی
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Abstract

T

he pattern of war has been changed in ever more deadly ways as modern and intelligent weapons and more
destructive specifications have been taken recently. The potential enemies are trying to attack the important centers and destroy critical infrastructures at the local or national level in new wars. The main purpose of
this study is to identify the major infrastructures assets which are located in a geographical areas that could
be affected by any incident and also have inherent specification of high attractiveness for the enemies and the
proposed model is very different with the classification issue of vital, sensitive, and Important of the passive
defense organization. The five main criteria includes; (1) passive defense considerations, (2) surrounding environment of infrastructure, (3) fundamental specifications of infrastructure, (4) attack consequences, and (5)
dependency The score and weight are assigned to each criterion in which those values show the importance
of a structure in the desired rank. A higher score means there is higher attack potential by enemies. It should
be noted, in order to analyze the data and research outputs, the inferential statistical analysis was performed.
Initially, by using the Kruskal-Wallis test, similarities between the weights of experts were analyzed and 22
criteria based on the similarity of answers were confirmed. Finally, by using principal component analysis
(PCA), the important criteria of secondary in each of the main criteria were determined.
Keywords: Critical Infrastructure, Prioritization, PCA, Kruskal-Wallis Test, Hard Military Threat
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جنگها خواسته و یا ناخواسته و تحمیلی با زندگی و حیات
جــوامــع بشری آمیخته شــده اســت و در بسیاری از م ــوارد بــه نظر
میرسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد .بشریت در طول پنج
هزار سال تاریخ تمدن خود ،چهارده هزار جنگ را دیده و در این
جنگها بیش از چهار میلیارد انسان جانباختهاند .بهطوریکه در
ً
این مدت ،صرفا  268سال بدون جنگ و مناقشه بوده است و تنها
در طی  45سال یعنی طی سالهای  1945تا 1990در روی کرهی
زمین فقط سه هفته بــدون جنگ بــوده و جالب اینکه اکثر این
جنگها در کشورهای جهان سوم به وقوع پیوسته است (مدیریت
بازرسی سازمان صنایع دفاع .)1386 ،در قرن بیستم بیش از 220
جنگ به وقوع پیوسته و  200میلیون تلفات انسانی داشته است.
خاورمیانه طی سالیان گذشته ،شاهد چهار جنگ مهم (جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران ،جنگ خلیجفارس ،جنگ افغانستان و
جنگ آمریکا و متحدانش علیه عراق) بوده است [.]1
در طــول تــاریــخ زنــدگــی بــشــر ،همگام و هماهنگ بــا رشــد و
پیشرفت فــنــاوری ،روشه ــا ،قــواعــد و اص ــول جنگ بــا تــوجــه به
امکانات و توانمندیها و دانــش آن جامعه دچــار تغییر و تحول
اساسی گردیده است .جنگها در جهان امروز برخالف گذشته ،از
ابعاد و پیچیدگی و خشونت بیشتری برخوردارند .کیفیت سالحها،
پیچیدگی تکنیکها ،توسعهی جنگ به اعماق سرزمین کشورها،
حمالت هوایی و موشکی ،بمبارانهای سنگین و انهدام منابع
حیاتی و جنگ شهرها ازجمله خصوصیات بارز جنگهای امروزی
است .بنا به نظریهای ،امروز جنگ دیگر در مرزها نیست بلکه در
شهرهاست و شهرها به میدانهای جدید کارزار تبدیلشدهاند [.]1
تجارب حاصله از جنگهای گذشته بهخصوص هشت سال
دفاع مقدس ،جنگ  43روزهی  1991متحدین علیه عراق (جنگ
اول خلیجفارس) ،جنگ ی ــازده هفتهای ســال  1999ناتو علیه
یوگسالوی ،جنگ اخیر امریکا و انگلیس علیه عراق مؤید این نظر
است که کشور مهاجم برای در هم شکستن ارادهی ملت و توان
اقتصادی ،نظامی و سیاسی کشور مورد تهاجم با اتخاذ «استراتژی
انهدام مراکز ثقل» ،توجه خــود را صــرف بمباران و انهدام مرا کز
حیاتی و حساس مینماید [ .]2بر این اساس امروزه زیرساختها
و شریانهای حیاتی از جذابترین اهــداف دشمنان برای اعمال
تهدید بر یک کشور هستند.
بهطورکلی زیرساختها جزء بنیانهای اصلی و چارچوبهای
پــایـهای هر جامعهای به شمار میآیند که دربرگیرندهی تمامی
تأسیسات ،خدمات و تسهیالتی هستند که مــورد نیاز آن جامعه
اس ــت .ایــن شــریــانهــا ب ــرای تولید و تــوزیــع کــاالهــا و خــدمــات در
واحــدهــای شهری به کــار مـیرونــد و امکان زندگی در شهرها نیز
بستگی به کیفیت و کمیت کارکرد این شریانها دارد .در زندگی
مــدرن ،افزایش وابستگی سریع به این امکانات نیز ،این نیاز روز
را افزون نموده است .از طرفی پایداری اقتصاد ملی ،ثبات امنیت
ملی و کیفیت زندگی مردم به میزان قابل توجهی به در دسترس
بــودن ،دوام و پــایــداری زیرساختهای حیاتی وابسته اســت .از
اینرو علیرغم مجموعهی وسیعی که تحت عنوان زیرساختها

یتــوان شــریــانهــا را بــه دو
مــعــرفــی م ـیشــونــد ،ب ـ هطــور خــاصــه م ـ 
دستهی کلی خدمترسانی( 1مثل شبکهی آب ،بــرق ،مخابرات
و سوخت) و حمل و نقلی( 2شبکهی راه زمینی ،هوایی و دریایی)
تقسیمبندی نمود .آنچه تحت عنوان این مقاله بررسی میگردد،
بیشتر برای شریانهای خدمترسان است و مدل پیشنهادی به
صورت مطالعهی موردی برای سه شریان شبکهی آب ،برق و گاز
پیادهسازی شده است.
ارزیابی ریسک زیرساختها یکی از مهمترین مسائل پیشرو
ً
در مدیریت بحران است .امروزه عموما روشهای ریاضی و تجربی
بــســیــاری ب ــرای ارزیــابــی ریـســک طبیعی زیــرســاخـتهــا ارائ ــه شده
است ،ولی در حوزهی تهدیدات و پدافند غیرعامل ،روشها بیشتر
ً
متمرکز بر چکلیستها و پرسشنامهها است و عموما محققان
از چکلیستهای غیربومی بــرای ارزیابی آسیبپذیری استفاده
میکنند .به نظر میرسد همانطور که در ارزیابی ریسک مخاطرات
طبیعی ،برای هر مخاطره یک روش مجزا توسعه داده شده است،
در حوزهی ریسک پدافند غیرعاملی هم بهتر است برای هر یک از
تهدیدات یک روش یا یک چکلیست مجزا ارائه شود .این مقاله
بــه تهدیدات حمالت هدفمند م ـیپــردازد .در تهدیدات حمالت
هدفمند از چهار مؤلفهی ارزیابی ریسک پدافندی (تهدیدشناسی،
دارایـیشــنــاســی ،آسیبپذیری و پیامدشناسی) ،داراییشناسی
اهمیت بسیار زیــادی دارد؛ زیــرا چنانچه دشمن دارایــی جــذاب و
بااهمیت را شناسایی نماید ،با توجه به اینکه از تسلیحات دقیق
موشکی یا هوایی بهره میبرد ،آسیبپذیری دارایی در برابر اصابت
موشک باال اســت ،که میتوان با پیشنهاد سه سناریوی اصابت
مختلف ،درجهی آسیبپذیری را حدس زد.
در این راستا و برای نیل به اهمیت زیرساختها و نقش آنها
در کنترل بحران ،یکی از روشهــای مرسوم در مطالعات پدافند
غیرعامل در بــرابــر حـمــات هدفمند ،سطحبندی و رتبهبندی
زیرساختهای حیاتی است .بر این اساس در ابتدا به مــروری بر
یشــود .سپس
مطالعات صــورت گرفته در ایــن حــوزه پرداخته مـ 
بهطور مختصر الگویی که برای ارزیابی ریسک امنیتی زیرساختها
در مطالعات پدافند غیرعامل مرسوم اســت ،پرداخته میشود.
سپس فرضیاتی بــرای ســاده نمودن الگوی ارزیابی ریسک برای
ایــن پژوهش بیان مـیگــردد .در ادامــه مــدل اصلی سطحبندی و
اولویتبندی زیرساختهای حیاتی بر اثر حمالت هدفمند در قالب
گامهای تشریح مـیگــردد .سپس مــدل بــرای یک شهر به صورت
نمونه اجرا میشود تا بتوان بر روی خروجیهای آن بحث و بررسی
نمود .در انتها نیز به جمعبندی و نتیجهگیری پژوهش پرداخته
میشود.

پیشینهی پژوهش
با توجه به نوپا و جدید بــودن مطالعات پدافند غیرعامل در
حــوزهی زیرساختهای حیاتی ،پژوهشهای بسیار کمی در این
بخش صورت گرفته است و مروری بر پژوهشهای پیشین نشان
میدهد که تاکنون نمونهای منطبق با موضوع و هدف پژوهش
حاضر انجام نشده است .از اینرو ابتدا پژوهشهایی که تا حدودی
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مرتبط با موضوع تحقیق است ،به صورت مختصر ارائه میشود،
سپس به معرفی مختصر الگوی ارزیابی ریسک امنیتی متداول در
زیرساختهای حیاتی پرداخته میشود.
مروری بر پژوهشهای قبلی
جمشیدی و همکاران [ ،]3به ارائ ـهی الگویی برای ارزیابی
آسیبپذیری امنیتی در صنعت نفت پرداختند .تحقیق پیشرو
با معرفی سامانهی ارزیابی آسیبپذیری امنیتی (سامانهی جوشن)
در صدد تغییر نگرش رایج درخصوص شیوههای ارزیابی ریسک
ناشی از حمالت نظامی ،تروریستی و خرابکاری طراحی شد .در این
پژوهش هدف از ارزیابی ریسک امنیتی داراییهای جزیرهی الوان،
به دو بخش اصلی تقسیم شد .1 :شناسایی مخاطرات امنیتی،
تهدیدها و آسیبپذیریهای محتمل در مواجهه با داراییهای
هــدف و  .2اقــدامــات متقابل در بــرابــر تهدیدها بــرای حفاظت از
عرصهی عمومی ،کارگران ،سرمایههای ملی ،محیطزیست و شرکت
نفت فــات قــاره .مراحل پنجگانهی مــدل ارزیــابــی آسیبپذیری
امنیتی در این پژوهش شامل مشخصات داراییها ،ارزیابی تهدید،
تحلیل آسیبپذیری ،ارزیابی ریسک و اقدامات متقابل بودند.
همچنین در این پژوهش از نرمافزار بومی ارزیابی آسیبپذیری
امنیتی (جوشن پرو) بدین منظور استفاده شد.
جاللی فراهانی و همکاران [ ]4به تعیین و رتبهبندی تهدیدات
انسانساخت عمدی در اجزای اصلی ایستگاههای مترو پرداختند.
علت انــتــخــاب ایستگاههای مــتــرو بــه دالی ــل مختلفی همچون
جمعیتپذیری بــاال صــورت پذیرفت .در ایــن پــژوهــش براساس
روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانهای و
پرسشنامه به استخراج تهدیدات انسانساخت عمدی حوزهی
ایستگاههای مترو و رتبهبندی آنهــا در هر یک از اجــزای اصلی
این فضاهای عمومی پرداخته شد .استخراج تهدیدات تخصصی
ایستگاههای مترو و تبیین شاخصهای رتبهبندی تهدیدات
از مهمترین دادههــای کیفی است که در تهیهی پرسشنامهی
تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .برای تحلیل دادههــا نیز عالوه
بر آمارههای کمی ،از روش تحلیل محتوا استفاده شد .یافتههای
تحقیق بیانگر آن بود که از میان ُنه تهدید پیشروی ایستگاههای
مترو ،بمبگذاری اصلیترین تهدید کل این فضاست .از دیگر نتایج
این تحقیق میتوان به رتبهبندی نه تهدید مذکور در هر یک از
اجزای اصلی ایستگاه مترو اشاره کرد .این رتبهبندی بر اساس چهار
شاخص «سابقهی رخــداد تهدید» و «جذابیت هــدف»« ،توانایی
دشمن»« ،شدت خسارت» انجام پذیرفت.
مشهدی و امینی ورک ــی [ ]5در پژوهشی بــا عــنــوان تدوین
بپــذیــری و تحلیل
و ارائ ـ ـهی ال ـگــوی ارزی ــاب ــی ت ـهــدیــدات ،آس ـی ـ 
خطرپذیری زیرساختهای حیاتی با تأ کید بر پدافند غیرعامل به
ارائهی چارچوبی برای تحلیل و مدیریت خطرات مرتبط با حمالت
احتمالی علیه زیرساختهای حیاتی پرداختند .بر این اساس در
این پژوهش رویکردی جستجوگرانه بهمنظور تدقیق معیارهای
دفاع غیرعامل و تالشی برای یافتن ابــزار و امکاناتی برای تبدیل
مفاهیم و توصیههای کیفی به ضابطههای کمی و قانونمند تعیین
گردید .روش تحقیق مــورد استفاده در ایــن پژوهش "توصیفی-

تحلیلی" بــود .بدین منظور از روشهــای کمی و کیفی به صورت
توأمان استفاده شد و در گردآوری از روشهای متداول مانند بررسی
کتابخانهای و اسنادی ،جستجوی اینترنتی و روش پرسشنامهای
استفاده شده اســت .الگوی ارائــه شده در این پژوهش با عنایت
بــه فــضــای تهدید و شــرایــط خــاص کـشــور تعریف شــد کــه بتواند
دربرگیرندهی بستهای از تهدیدات برای یک زیرساخت باشد .در
این الگو در بخش ارزیابی داراییها از معیارهای کــارور 3استفاده
شد؛ در بخش ارزیابی تهدیدات با ارائهی شاخصهایی به ارزیابی
هر دو حوزهی تهدیدات نرم و سخت پرداخته شد.
در پژوهش دیگر سلیمانی و همکارانش [ ،]6الگوی ارزیابی
ریسک در مقیاسهای فراشهری را با تلفیق رویکردهای آمایشی
و زیرساختی ارائه کردند .هدف از این پژوهش ارائـهی چارچوبی
برای ارزیابی ریسک در مقیاس فراتر از شهر بود .فرایند پیشنهادی
در این پژوهش ،دو رویکرد در ارزیابی ریسک را بهطور همزمان
در نظر گرفت :رویکرد آمایشی و رویکرد زیرساختهای حیاتی.
بهاینترتیب که پس از تعیین تهدیدات متصور بــرای منطقه،
ان ــواع شــریــانهــای حیاتی در منطقه کــه در مقیاس بینشهری
فعالیت و خدماترسانی میکنند ،بهمنزلهی داراییهای منطقه
انتخاب شدند .سپس روابط بین این داراییها با استفاده از مفهوم
ن زیرساختی و بین زیرساختی محاسبه گردید.
اندرکنشهای درو 
سپس با توجه به رویکرد آمایشی در ارزیابی ریسک که به دنبال
تعیین آسیبپذیریها و پیامدها از منظر جمعیت و فعالیت در
پهنهی فضا بود ،جمعیت و مساحت تحت تأثیر داراییها مشخص
شد .این عملیات از طریق استفاده از مفهوم «فروش ازدسترفته»
بــرای هــر دارایـ ـی انــجــام گــردیــد .استفاده از ایــن مفهوم عــاوه بر
افــزودن مالحظات آمایشی به مطالعهی زیرساختهای حیاتی،
امکان مقایسه بین داراییهای مختلف را نیز فراهم میکرد .برای
عینی شــدن ایــن تحلیل ،فرایند مذکور در یک منطقهی شهری
فرضی پیاده شد.
در پژوهشی دیگر سهامی و قنادیان [ ،]7به ارائهی روشهای
حفاظت از زیرساختهای حیاتی در صنعت نفت و گاز و ارائهی
بپــذیــری مبتنی بــر مــدیــریــت ریسک
راهــکــارهــای کــاهــش آس ـی ـ 
پرداختند .در این پژوهش تالش شده است تا مراحل اجرایی و
عملیاتی که میتوان برای ایجاد یک برنامهی مدیریت جامع به
کــار بست ،توصیف گــردد و همچنین به روش ارزیــابــی بر مبنای
مدل ریسک اشــاره شد .هدف از این پژوهش ،تحلیل و واکــاوی
تهدیدات و آسیبپذیریهای موجود در صنعت نفت و گــاز بود
تا روشــی روشــن ،قابل درک و جامع بــرای مدیریت ریسک ایمنی
زیرساختهای حیاتی در این صنعت معرفی گردد.
رنجبر و پیرایش [ ]8در پژوهشی دیگر ،شاخصهایی برای
ارزیابی آسیبپذیری سامانهی قدرت در برابر تهدیدات تروریستی
ارائه کردند .در این مقاله ابتدا مفاهیم مربوط به آسیبپذیری و
رتبهبندی حادثه مطرح گردید .سپس در قالب هشت شاخص
ترکیبی به آسیبپذیری سامانهی انتقال برق پرداخته شد و خطوط
انتقال با بیشترین اهمیت شناسایی گردید.
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در ســال  2008مدلی بهمنظور محافظت از زیرساختهای
حیاتی اطالعاتی ارائــه شد .در این مطالعه ابتدا مفاهیم حفاظت
از زیرساختها تشریح گــردیــد .در ادام ــه بهمنظور محافظت از
زیرساختهای حیاتی ،دو مدل امنیت ملی و مدل استمرار فعالیت
ارائه گردید .نحوهی استفاده و انتخاب این مدلها به شیوهای که
دولتها برای محافظت از زیرساختها به کار میبرند ،وابسته بود.
با مقایسه و تجزیه و تحلیل در سیاستهای امریکا و رژیم اشغالگر
قدس ،یک الگو برای پیشنهاد مدل محافظت از زیرساختهای
حیاتی ارائه گردید [.]9
در سال  ،2009تعدادی شاخص بــرای ارزیابی آسیبپذیری
بخشهای صنعتی در مقابله با حوادث ارائه گردید .در این مطالعه
ابتدا خسارتهای مستقیم و غیرمستقیمی که مخاطرات طبیعی
و تهدیدات انسانساخت میتواند بر پیکرهی بخشهای صنعتی
وارد کند ،معرفی گردید .نکتهی قابل توجه در این مطالعه این بود
که خسارت غیر مستقیم در برخی موارد ،زیانهای بسیار بیشتری
نسبت به خسارت مستقیم میتواند بر بخشهای صنعتی وارد
نماید .از اینرو در این مقاله برای ارزیابی کمی آسیبپذیری این
خسارتهای غیرمستقیم بر بخشهای صنعتی ،تعدادی شاخص
ارائــه شد .بهنحویکه در این مطالعه در قالب سه معیار اصلی و
هشت معیار فرعی ،مدلی ارائه گردید که قادر بود بر اساس هفت
گام مجزا به تجزیه و تحلیل آسیبپذیری خسارات غیرمستقیم در
بخشهای صنعتی بپردازد [.]10
در سال  2011دپارتمان امنیت ملی امریکا برای افزایش آمادگی
و ارتقای امنیت در تمامی سطوح دولت و همچنین بخش خصوصی
در برابر اقدامات تروریستی و انسانساز ،مطالعات گستردهای برای
افزایش قابلیت اطمینان زیرساختهای حیاتی انجام داد [ .]11در
سال  2013هم مطابق دستورالعمل شمارهی  21ریاست جمهوری
امریکا ،تأ کید بسیار زیــادی بر ارتــقــای امنیت و انعطافپذیری
زیرساختهای حیاتی بهصورت جامع با درنظرگیری وابستگی
ن رو بهمنظور تجزیه و تحلیل حفاظت
متقابل داشت [ .]12از ای 
از زیــرســاخـتهــای حیاتی و همچنین شناسایی راههــایــی بــرای
بهبود آنها ،دپارتمان امنیت داخلی امریکا ،شاخصهایی برای
آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی در قالب یک پروژهی تحقیقاتی
ارائه دادند .بر این اساس در این تحلیل از پنج معیار اصلی «امنیت
فیزیکی»« ،مدیریت امنیت»« ،نیروهای امنیتی»« ،به اشترا ک
گذاری اطالعات» و «سایر فعالیتهای امنیتی» استفاده گردید .هر
یک از این معیارهای اصلی از تعدادی زیر معیار فرعی تشکیل شدند
که در مجموع  25معیار فرعی در این مطالعه ارائه گردید .در ادامه
وزن و رتبهی هر یک از معیارهای فرعی ارائه گردید [.]13
ً
تمامی پژوهشهای صورت گرفته عمدتا به مبحث ارزیابی
ریسک بر اساس ارائـهی پرسشنامه و تحلیل آماری پرسشنامه
ً
پرداخته شده است .عموما نتایج ناشی از تحلیل ،قبل از ارزیابی
ً
قابل پیشبینی بودند .در برخی دیگر از پژوهشها صرفا به ارائهی
الگو پرداخته شده است .درحالیکه در این پژوهش ،با توجه به
اهمیت بسیار بــاالی بخش داراییشناسی ،تنها به این بخش و
رتبهبندی و سطحبندی زیرساختها در این حوزه پرداخته شده

ً
اســت ،زیــرا عموما بــرای رتبهبندی زیرساختها در پژوهشهای
ً
قبلی تنها به تعداد معدودی معیار بسنده میشد که غالبا شاخص
و سنجهی مناسبی برای اندازهگیری نداشتند .درحالیکه در این
پژوهش سعی گردیده تا این معیارها و شاخصها به نحو مناسبی
بسط گردد.
مروری بر الگوی ارزیابی ریسک امنیتی
تحلیل ریسک امنیتی به صورت متداول شامل چهار بخش
داراییشناسی ،تهدیدشناسی ،آسیبپذیری و مدلسازی پیامد به
صورت زیر است:
1.1شناسایی دارای ـیهــا :در تعریف دارای ــی ،هــر آنچه کــه بــرای
زیرساخت دارای ارزش باشد دارایی تلقی میگردد .داراییها
همانند زیرساختها به دو دستهی غیرحیاتی و حیاتی تقسیم
میشوند .داراییهای غیرحیاتی دستهای هستند که خسارت،
آسیب و نابودی آنها تأثیر مهمی برای زیرساخت نــدارد .در
مقابل ،دارایـیهــای حیاتی در صــورت صدمه و نابودی تأثیر
بسیار مهمی بر زیرساخت دارند .داراییهایی که به این دسته
ً
متعلقاند مستقیما در تداوم تولید محصوالت و ارائهی خدمات
نقش دارند .البته در مفهوم دارایی ذکر این نکته حائز اهمیت
اســت کــه منظور از دارای ــی تنها الــمــانهــای یــک زیرساخت
نیست ،بلکه ابتدا باید سطح بررسی را مشخص نمود .برای
مثال در سطوح کــان ،منظور از دارایــی ،کل یک زیرساخت
است و در این بخش ،ارزیابی بین تمامی زیرساختها صورت
میگیرد .درحالیکه چنانچه بررسی در سطح خرد باشد ،منظور
از دارایی ،تمامی المانهای آن زیرساخت مربوطه است.
2.2ارزیابی تهدیدات :بررسی و شناخت تهدیدات و توانمندیهای
تسلیحاتی و فناورانهی دشمن شرط اول و الزامی بــرای پی
بردن به تواناییها و اهــداف دشمن است و عدم کنکاش در
ایــن خصوص آسیبها و ضررهای جبرانناپذیری را در پی
خواهد داشــت .نکتهی کلیدی این است که هر چه دشمن
نیرومندتر و دارای شرایط بهتری باشد ،بــرای طرف مقابل،
زمــان ،امکانات و فرصتها کم و نیاز به بهرهگیری از تمامی
امکانات و مقدورات ممکن ،اجتنابناپذیر میشود [ .]14در
این مقاله هدف اصلی دشمن در سناریوی تهدید ،فلج کردن
کشور هــدف بــا تهاجم بــه زیــرســاخـتهــای حیاتی و حساس
بهمنظور ناتوان کردن حاکمیت در ارائهی خدمات به مردم،
رفع نیازهای اساسی و در نهایت هرج و مرج در ادارهی جامعه
است .بهمنظور تهدیدشناسی باید گامهای زیر طی شود [:]15
•گام اول :دشمنشناسی؛
•گام دوم :شناسایی منابع بروز تهدید؛
•گام سوم :تعیین سطوح تهدید؛
•گام چهارم :بررسی روشهای تهدید و ابزار تهدید؛
•گام پنجم :سطحبندی ابزار تهدید.
یتــوان تهدیدات متصور برعلیه زیرساختهای
از ایــنرو مـ 
حیاتی را در پنج دستهی زیر دستهبندی نمود:
•حملهی هوایی و موشکی هدفمند :حملهی هوایی شامل
حـمـلـهی هــواپـیــمــاهــای جنگی و بـمـبافـکـنهــا بهمنظور

روششناسی
در هــر زیــرســاخــت مجموعهای از دارای ـیهــا همچون ســازه،
تجهیزات ،نیروی انسانی ،اطالعات و اعتبار سازمان وجود دارد.
این داراییها اموال منقول و غیرمنقولی هستند که زیرساختها
را تشکیل میدهند .نگاه تحلیل در این بخش به صورت کلنگر
به داراییهای یک زیرساخت است و هدف از این مرحله بررسی
تکتک داراییها در زیرساخت مذکور نیست .برای مثال در یک
زیرساخت همچون نیروگاه ،هدف تولید برق است ،این زیرساخت
شاید از تجهیزات زیادی تشکیل شده باشد و هر یک در سازههای
مختلف و با فاصله از یکدیگر تعبیه شده باشند ،درحالیکه تمامی
داراییها در این نیروگاه برای خدمترسانی به یک دارایی هدف
که وظیفهی آن تولید برق است تالش میکنند.
در ایــن پــژوهــش هــدف انــجــام ارزیــابــی ریسک امنیتی بــرای
تکتک زیرساختها نیست .بلکه با تعدادی فرض سادهشونده،
زیرساختهایی که برای دشمنان از جذابیت بسیار باالیی برای
اعمال تهدید (از طریق حمالت هدفمند) برخوردارند ،به ترتیب
اولویت شناسایی میگردد و سناریوهای تحلیل خسارت مستقل
زیرساخته ا در اثر حمالت هدفمند طر حریزی میگردد .بهمنظور
پیادهسازی مدل اولویتبندی زیرساختها فرضهای زیر اعمال
میگردد:
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نابودی کلیهی تأسیسات و زیرساختهای حیاتی است.
حملهی موشکی با استفاده از موشکهای بالستیک و کروز از
مهمترین ابزارهای این بخش است .پیامدهای این حمالت
میتواند شامل نابودی ساختمانها و تجهیزات ،مجروح
شدن کارکنان و مــردم عــادی اطــراف ،قطع استمرار تولید،
از بین رفتن اطــاعــات حیاتی و اعتبار مجموعه ،نابودی
محیطزیست و  ...باشد.
•حملهی تروریستی سخت :شامل حملهی را کت و خمپارهای
از اطــراف زیرساختهای حیاتی ،نفوذ ،بمبگذاری ثابت
و خــودرویــی ،آتـشســوزی عمدی و  ...اســت .ایــن حمالت
بهمنظور اختالل در فرایند زیرساختها ،ایجاد وحشت و
ارع ــاب صــورت مـیپــذیــرد .پیامدهای ایــن حمله میتواند
شامل کشته و مجروح شدن کارکنان ،آسیب به ساختمانها
و تجهیزات و قطع استمرار تولید باشد.
•خرابکاری صنعتی :شامل ایجاد آسیب به زیرساختهای
حیاتی از طریق عوامل نفوذی و یا ورود تجهیزات معیوب
ی شــده اســت .ایــن خرابکاری میتواند ماهیت
و دستکار 
فیزیکی ،سایبری و زیستی نیز داشــتــه بــاشــد .خرابکاری
صنعتی در نقاط آسیبپذیر فرایند هر یک از زیرساختهای
حیاتی بهمنظور اعــمــال آسیب و ایــجــاد اخــتــال در فرایند
تولید صورت میپذیرد .بسته به محل وقوع ،پیامدهای آن
متفاوت است ولی هدف اصلی تمامی آنها ایجاد آسیب به
دستگاههای اصلی فرایند تولید در زیرساخت مورد نظر است.
•حملهی سایبری :حملهی سایبری با استفاده از بدافزارها
بهمنظور ایجاد آسیب در نرمافزارهای سازمانی و صنعتی و
درنهایت ایجاد آسیب در دستگاههای کنترلی واحد اصلی
فرایند زیرساختهای حیاتی ممکن است به وقوع بپیوندد.
پیامدهای این حمله شامل نابودی نرمافزارها و اطالعات و
ایجاد آسیب فیزیکی به تجهیزات در هر زیرساخت است.
•حملهی زیستی :حملهی زیستی با استفاده از عوامل زیستی
زنــده و یــا محصوالت حاصل از آنهــا بــا هــدف آسیب زدن
به کارکنان و در نهایت مردم اطراف زیرساختهای حیاتی
صورت میپذیرد .این حمله در هر یک از زیرساختها برای
آســی ـبزدن بــه کارکنان احتمال وقــوع دارد ولــی بیشتر در
زیرساختهای مرتبط با تولید آب برای آسیب زدن مردم و
مصرفکنندهها احتمال وقوع دارد که پیامدهای این حمله
میتواند ایجاد بیماری و مرگ و میر در مردم باشد.
در این مقاله از بین تهدیدات مختلف ،آنالیز سطحبندی را برای
دو منشأ تهدید« ،حملهی هوایی هدفمند» و تا حدودی «تروریستی
ً
سخت» انتخاب میگردد ،زیــرا از بین تهدیدات مختلف ،عموما
آسیب فیزیکی وارده بر زیرساختها در اثر این دو تهدید ،بیش از
سایر تهدیدات است.
3.3تجزیه و تحلیل آسیبپذیری :ارزیابی صحیح و دقیق میزان
آســیـبپــذیــری ،دادههـ ــای مهم را بــرای مطالعه و برطرف
ســاخــتــن خــأهــای حفاظتی و پــدافــنــدی فــراهــم م ـ ـیآورد.
ب ــرای تأمین مناسب و مطلوب نــیــازهــای پــدافــنــدی بــرای

برقراری امنیت در زیرساخت مــورد نظر متناسب با سطوح
دسترسی  ،پیش از هر چیز باید تجزیه و تحلیل دقیقی برای
مشخصساختن میزان آسیبپذیری صــورت گیرد .بر این
اساس آسیبپذیری باید بهمنزلهی ضعفهای زیرساخت در
برابر تهدیدات احتمالی دشمن قلمداد شود [.]16
4.4مــدلســازی پیامد :طبق تعریف بهکار گرفته شــده در ایزو
 31000پیامدها عبارتاند از اثرات بالقوهی دشمن بر فضای
فیزیکی زیرساخت و جمعیت حاضر در زیرساخت در اثر یک
حملهی موفقیتآمیز [ .]17هر حادثهای میتواند منجر به
ً
دامنهی وسیعی از پیامدها شود و دشمنان معموال درصدد
ایجاد بدترین و بیشترین خسارات به داراییها هستند ،لذا
در بررسی پیامدها باید بدترین حالت ممکن ناشی از رخداد
تهدید ،مدنظر قرار گیرد .نکتهی دیگر آن است که یک پیامد
میتواند قطعی و یا غیرقطعی باشد و میتواند تأثیرات مثبت
و یا منفی بر اهداف داشته باشد که عواقب آن میتوانند به
صورت کمی و یا کیفی بیان شوند و بر اساس شاخصهایی از
قبیل شدت ،عمق و گستره جغرافیایی خسارت و پیامدهای
انسانی دستهبندی و سنجیده میشوند [.]18
ً
مؤلفههای پیامد معموال تأثیراتی را توصیف میکنند که وقوع
یک بحران یا خطر ممکن است بر روی انسان ،ساختارهای شهری
(شامل زیرساختها و اقتصاد) و محیط داشته باشد .بهطورکلی
بهمنظور شناسایی و تعیین پیامدهای یک بحران ،سه فاکتور
اصلی مورد ارزیابی قرار میگیرد .1 :تعداد تلفات انسانی؛  .2تعداد
مصدومین؛  .3میزان خرابیها در قالب هزینه (واحــد پول رایج)
[.]19

•فرض  :1در این مقاله فرض میگردد که دشمن در صورت
تمایل به حملهی هوایی هدفمند بر یک زیرساخت ،از بین
سازهها و داراییهای موجود ،دارایی هدف که تولید اصلی
در زیرساخت مذکور در آن صورت میگیرد را شناسایی نموده
و بــه کمک ابــزارهــای پیشرفته و بــا دقــت بــاالی نقطهزنی
سعی در تخریب آن دارای ــی هــدف را دارن ــد .بر اســاس این
فرض ،مبحث داراییشناسی الگوهای ارزیابی ریسک مرتفع
میگردد.
•فرض  :2در این مقاله فرض میگردد که تهدیدگر از ابزاری
ً
برای تهدید استفاده میکند که اوال از قابلیت ردیابی بسیار
ً
پایین بــرخــوردار است و ثانیا قابلیت بسیار باالیی در دقت
هدفگیری دارد .بر اساس این فرض ،مبحث تهدیدشناسی
الگوهای ارزیابی ریسک مرتفع میگردد.
•فرض  :3پس از مشخص شدن زیرساخت مــورد حمله (بر
اســاس مــدل اولویتبندی زیرساختها) ،بهمنظور مرتفع
نمودن مبحث آسیبپذیری الگوی ارزیابی ریسک امنیتی،
میزان آسیبپذیری زیرساختهای منطقهی مورد مطالعه بر
اساس سه سناریو فرض میگردد:
•سناریوی  :1آسیبپذیری کامل ()%100؛
•سناریوی  :2آسیبپذیری متوسط ()%50؛
•سناریوی  :3آسیبپذیری کم (.)%25
گامهای الزم برای سطحبندی و اولویتبندی زیرساختها
ب ــر ایـ ــن اس ـ ــاس ب ـهمــنــظــور ســط ـحبــنــدی و اولــوی ـتبــنــدی
زیرساختها ،باید گامهای زیر برداشته شود:
گــام اول :ارائ ـ ـهی معیارهای اصـلــی سطحبندی و اولویتبندی
زیرساختها
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تب ـنــدی مــرا کــز ثــقــل ارائـ ـ ه
مــعــیــارهــای مختلفی ب ــرای اولــوی ـ 
شــده اســت .بــرای مثال ســازمــان پدافند غیرعامل کشور در سند
«دستورالعمل سطحبندی مراکز ثقل کشور» ،هشت معیار کلی،
هشت معیار فرعی و  42شاخص تخصصی ارائــه داده اســت که
ایــن معیارها بــه هـمــراه وزن هــر یــک در جــدول  1قابل مشاهده
است [ .]20علیرغم ارائهی معیارهای مناسب برای سطحبندی
زیرساختهای حیاتی در جــدول  ،1بــه دالیــل زیــر در ایــن مقاله
نمیتوان تنها از این معیارها استفاده نمود.
1.1معیارهایی که در جدول  1تهیه شده است تا حدودی با نگاه
جامعنگر بهتمامی تهدیدات توجه داشته است؛ درحالیکه در
این مقاله تنها به حمالت هدفمند یا حمالت تروریستی سخت
تمرکز دارد.
2.2معیارهایی کــه توسط ایــن دستورالعمل ارائ ــه شــده اســت ،تا
حــدودی از واژههــای غیرملموس در مدیریت بحران استفاده
شده است و تا حدودی برداشت از واژهها برای افرادی که اقدام
به پرنمودن پرسشنامهها میکنند ،متفاوت است و پیادهسازی
آن برای منطقهی مورد مطالعه دشوار است .بر این اساس در
امتیاز هر زیرساخت ایجاد خطا میکند .برای مثال برای معیار
اصلی «گسترهی حوزهی نفوذ» از  3معیار فرعی «پهنهی نفوذ
فعالیت»« ،کمیت پوشش» و «کیفیت پوشش» استفاده شده
است که تا حدودی این معیارهای فرعی گنگ است.
ً
3.3عموما شاخصهای به کــار رفته شــده ،به صــورت کیفی و
بــدون هیچ سنجهی انــدازهگـیــری اســت .بــرای مثال برای
معیار «کمیت پوشش» از  3شاخص «جمعیت کم»« ،جمعیت
مـتــوســط» و «جمعیت زی ــاد» اسـتــفــاده شــده اســت کــه هیچ
سنجهای برای جمعیت کم ارائه نشده است .ازاینرو در زمان
جمعآوری امتیاز هر زیرساخت میتواند ایجاد خطا نماید.

جدول  :1معیارهای سطحبندی مرا کز ثقل کشور توسط سازمان پدافند غیرعامل
ردیف

معیارهای کلی

امتیاز/نمره

مالحظات

1

اهمیت اساسی
گسترهی حوزهی نفوذ
عمق اثرگذاری در ادارهی کشور
امکان جایگزینی
منحصربهفرد بودن
نقشآفرینی
ارزش سرمایهای
تبعات آسیبدیدن (پیامد)
( )8معیار کلی

15
16
17
6
15
7
15
9
100

دارای ( )1معیار فرعی و ( )5شاخص کیفی
دارای ( )3معیار فرعی و ( )10شاخص کیفی
دارای ( )1معیار فرعی و ( )7شاخص کیفی
دارای ( )3معیار فرعی و ( )3شاخص کیفی
دارای ( )6شاخص کیفی
دارای ( )3شاخص کیفی
دارای ( )1معیار فرعی و ( )8شاخص کیفی
دارای ( )3شاخص کیفی
ً
مجموعا ( )8معیار فرعی و ( )42شاخص کیفی

2
3
4
5

ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

6
7
8
مجموع

جدول  :2دستهبندی معیارهای سطحبندی و اولویتبندی زیرساختها
ردیف

معیارهای اصلی

معیارهای فرعی

دارای ( )7معیار فرعی
ماهیت بنیادی زیرساخت مورد نظر
1
دارای ( )5معیار فرعی
محیط پیرامونی زیرساخت مورد نظر
2
دارای ( )5معیار فرعی
مالحظات پدافندی
3
پیامدهای مترتب ناشی از حملهی هدفمند دارای ( )5معیار فرعی
4
دارای ( )3معیار فرعی
نحوهی وابستگی زیرساخت مورد نظر
5
( )25معیار فرعی
( )5معیار اصلی
مجموع

شاخصهای تخصصی
دارای ( )35شاخص کیفی (به ازای هر معیار فرعی 5 ،شاخص)
دارای ( )25شاخص کیفی (به ازای هر معیار فرعی 5 ،شاخص)
دارای ( )25شاخص کیفی (به ازای هر معیار فرعی 5 ،شاخص)
دارای ( )25شاخص کیفی (به ازای هر معیار فرعی 5 ،شاخص)
دارای ( )15شاخص کیفی (به ازای هر معیار فرعی 5 ،شاخص)
( )125شاخص کیفی با سنجهی قابلاندازهگیری

بر این اساس در این بخش براساس مطالعه بر روی تحقیقات
مختلف [ 21 ،5 ،4و  ]22و همچنین با الهام از دستورالعمل عمومی
سطحبندی مرا کز ثقل [ 5 ،]20معیار اصلی 25 ،معیار فرعی و 125
شاخص تخصصی مطابق جدول  2ارائه گردید.
گام دوم :ارائهی وزن اهمیت هر یک از معیارهای اصلی اولویتبندی
زیرساختها

همانطور که در فوق به آن اشاره شد ،اشکاالتی به دستهبندی
معیارهای موجود در جدول  1وارد است؛ ولی با توجه به اینکه این
دستهبندی در قالب دستورالعملی در ســازمــان پدافند غیرعامل
منتشر شده است ،در این مقاله سعی شده است ماهیت معیارها
بهطور کامل عوض شود و برای تعیین وزن هر یک از معیارهای
ارائهشده در جدول  ،2بر اساس امتیاز معیارهای اصلی جدول 1
بهصورت ذیل تعیینگردد:
	-با توجه به اینکه گزینهی «ماهیت بنیادی زیرساخت موردنظر»
از تلفیق دو معیار «منحصر به فرد بودن» و «ارزش سرمایهای»
جدول  1تشکیل شده است ،وزن این گزینه  30از  100اعمال
میگردد.
	-بــا تــوجــه بــه ایــنــکــه گــزیــنـهی «مــحــیــط پــیــرامــونــی زیــرســاخــت
موردنظر» از تلفیق دو معیار «گسترهی حوزهی نفوذ» و نیمی از
ارزش معیار «عمق اثرگذاری در ادارهی کشور» جدول  1تشکیل
شده است ،وزن این گزینه  25از  100اعمال میگردد.
	-بــا توجه بــه اینکه گزینهی «مالحظات پدافندی زیرساخت
موردنظر» از تلفیق معیار «نقش آفرینی» و نیمی از ارزش معیار
«اهمیت اساسی» جدول  1تشکیل شده است ،وزن این گزینه
 14از  100اعمال میگردد.
	-با توجه به اینکه گزینهی «پیامدهای مترتب ناشی از تهدید»
از تلفیق دو معیار «امکان جایگزینی» و «تبعات آسیبدیدن
(پیامد)» جدول  1تشکیل شده است ،وزن این گزینه  15از 100
اعمال میگردد.
	-بــا تــوجــه بــه اینکه گــزیــنـهی «نــحــوهی وابستگی زیرساخت
موردنظر» از تلفیق نیمی از ارزش دو معیار «عمق اثرگذاری در
ادارهی کشور» و بخشی از معیار «اهمیت اســاســی» جــدول 1
تشکیل شده است ،وزن این گزینه  16از  100اعمال میگردد.
گام سوم :بی مقیاسسازی وزن اهمیت هر یک از معیارهای اصلی

گام چهارم :تعیین معیارهای فرعی هر یک از معیارهای اصلی

شماره

وزن معیار اصلی

وزن نرمال

1
2
3
4
5
مجموع

30
25
14
15
16
100

0.3
0.25
0.14
0.15
0.16
1

دستهبندی معیارهای فرعی برای هر یک از پنج معیار اصلی
مطابق جــدول  2و عناوین معیارهای فرعی بــرای هر یک از پنج
معیار اصلی ،مطابق تصویر  1ارائه میگردد.
گام پنجم :تهیهی وزن اهمیت هر یک از معیارهای فرعی

ً
عموما مبنای ارزشگذاری معیارهای کیفی به دو صورت طیف
لیکرت و روش دوقطبی است (تصویر  .)2در این مرحله وزن اهمیت
هر یک از معیارهای فرعی بر اساس نظر خبرگان و امتیازهای روش
یگــردد .گفتنی اســت علیرغم کمبود تعداد
 2قطبی گ ــردآوری مـ 
متخصصان و صاحبنظران در این حوزه 31 ،نفر شناسایی شدند که
 20نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و  11نفر دارای مدرک دکتری
بودند 15 .نفر از این افراد فار غالتحصیل رشتهی پدافند غیرعامل،
 10نفر فار غالتحصیل رشتهی عمران و  6نفر فار غالتحصیل سایر
رشتهها ولــی بــا سابقهی انــجــام مطالعات در ح ــوزهی پدافند و
زیرساختهای حیاتی بودند .تمامی ایــن افــراد جامعهی آمــاری
این مطالعه محسوب میشوند .در جدول  ،2میانگین نتایج نظر
خبرگان برای پنج دسته معیار فرعی قابلمشاهده است.
گام ششم :تعیین روایی و پایایی

پس از تهیهی معیارها ،گام بعدی تعیین وزن اهمیت هر یک از
معیارهاست .برای این منظور پرسشنامهای تهیه گردید و در بین
نمونهی تحقیق توزیع گردید .گفتنی است ،به طور کلی دو سؤال
مهم در بررسی یافتههای یک طرح تحقیق مطرح میشود؛ اول
اینکه نسبت به یافتههای تحقیق یک طرح ،تا چه اندازه میتوان
اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سؤال باید اعتبار درون تحقیق
را مد نظر قرار داد .سؤال دوم این است که تا چه انــدازه میتوان
یافتههای تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟
این سؤال با اعتبار بیرونی تحقیق سر و کار دارد.
•روایی (اعتبار)
مــقــصــود از روایـ ــی آن اس ــت کــه وسـیـلـهی انــدازهگ ـیــریهــای
نامناسب و ناکافی ،میتواند هر نوع پژوهش علمی را بی ارزش و
ناروا سازد [ .]26به همین منظور برای اینکه پرسشنامه بتواند
صالحیت الزم را از نظر روایی پیدا کند ،از روش روایی محتوا استفاده
میشود .در این راستا و بــرای اطمینان از روایــی ،پرسشنامهی
طراحیشده در اختیار خبرگان موضوع ،از جمله اساتید مدیریت
بحران و پدافند غیرعامل و مدیران حوزهی پدافند غیرعامل برخی
از زیرساختهای حیاتی کشور قرار گرفت و با توجه به بازخوردهای
دریافت شده تغییرات الزم اعمال گردید.
•پایایی (اعتماد)
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ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

هر یک از معیارهای اصلی دارای مقیاس اندازهگیری خاص خود
هستند که این کار مقایسهی مقادیر آنها با یکدیگر را غیرممکن
میسازد .لذا باید بر اساس تکنیکهای بیمقیاسسازی ،آنها را
مستقل از واحد اندازهگیری کرد تا بتوان عمل مقایسه را انجام داد.
تکنیکهای مختلفی همانند روش نرم (اقلیدسی) [ ،]23روش
خطی [ ]24و روش نرمالیزه [ ]25بهمنظور بیمقیاسسازی و نرمال
نمودن وزنهــا وجــود دارد که بهمنظور بیمقیاسسازی در این
مقاله از روش نرمالیزه استفاده میگردد که نتایج بی مقیاسسازی
وزن هر یک از معیارهای اصلی مطابق جدول  3است.

جدول  :3نتایج بیمقیاسسازی وزن اهمیت معیارهای اصلی

پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری (پرسشنامه)
است .مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در
شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان تولید میکند .به عبارت
دیگر ا گر ابزار اندازهگیری را در یک فاصلهی زمانی کوتاه چندین
بار و به گــروه واحــدی از افــراد اختصاص داد ،باید نتایج حاصل،
نــزدیــک هــم گ ــردد .ب ــرای محاسبهی ضــریــب پــایــایــی یــا قابلیت
اعتماد ،شیوههای مختلفی به کار برده میشوند که از آن جمله
میتوان به اجرای دوباره (روش باز آزمایی) ،روش موازی (همتا)،
روش تصنیف (دو نیمهکردن عبارات پرسشنامه و محاسبهی
همبستگی نمرات دو دسته) ،روش کودر ریچاردسون و روش آلفای
کرونباخ اشاره کرد [.]26
در این پژوهش برای اندازهگیری قابلیت اعتماد پرسشنامه
از روش آلــفــای کــرونــبــاخ اســتــفــاده شــده اس ــت .ایــن روش بــرای
محاسبهی هماهنگی درونــی پرسشنامه به کــار مــیرود .برای
محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ باید واریانس نمرههای هر زیر
مجموعه سؤالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد،
سپس با استفاده از رابطهی  1ضریب آلفا را محاسبه نمود [:]26

گام هفتم :بیمقیاسسازی وزن اهمیت هر یک از معیارهای فرعی

در این مرحله بر اســاس روش نرمالیزه ،مقادیر وزن اهمیت
معیارهای فرعی ،بیمقیاس میشوند .نتایج بیمقیاسسازی پنج
گروه معیار فرعی در جدول  4محاسبهشده است.
گام هشتم :تهیهی شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی

شاخصهای اندازهگیری بــرای هر یک از معیارهای فرعی،
مطابق تصاویر  3تا  7است .چنانکه در تصویر  ،3شاخصهای
هر یک از معیارهای فرعی مرتبط با معیار اصلی «ماهیت بنیادی
زیرساخت» ،در تصویر  4شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی
مرتبط با معیار اصلی «محیط پیرامونی زیــرســاخــت» ،در تصویر
 5شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتبط با معیار اصلی
«مــاحــظــات پــداف ـنــدی» ،در تـصــویــر  6شــاخ ـصهــای هــر یــک از
معیارهای فرعی مرتبط با معیار اصلی پیامدهای مترتب با حملهی
 n   ∑ si 
α 
=هدفمند و در تصویر  7شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی

 * 1 −
st 
 n − 1  
مرتبط با معیار اصلی مرتبط با «نحوهی وابستگی» قابل مشاهده
=آن nتعداد سؤالهاsi2 ،
 αکه در
است.
2

رابطهی :1




مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز بیشتر
اســت .با استفاده از نــرمافــزار  SPSSمقدار ضریب آلفای کرونباخ
 0/93برآورد گردید ،که با توجه به آنکه از مقدار قابل قبول یعنی
 0/7بیشتر است ،میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامهی حاضر
دارای پایایی قابل قبولی است.

2

2
 n   ∑ si

 * 1 −
st 2
 n −1 

گام نهم :تجمیع امتیازهای تمامی پنج معیار اصلی و  25معیار فرعی

گردد.
ـت.تدوین
اساس
ـس این
آن بر
خسارت
داردـ و
ضریب به
میــن
هرچه ای
کل اسـ
واریــانـ
میزانst2،
سناریوـوال i
ـانــس سـ
واری

معیارهایی بمنطور رتبهبندی داراییها جهت تعیی سناریو حمالت هدفمند
D

C

B

A

معیارهای مترت با
پیامدهای ناشی از
تهدید )حمله هدفمند(

معیارهای مرتب با
مالحظات
پدافند یرعامل

معیارهای مربو به
محی پیرامونی
دارایی مورد نظر

معیارهای مرتب با ماهیت
بنیادی دارایی مورد نظر

E
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معیارهای مرتب
با وابستگی

ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

میزان عف در افزونگی دارایی موردنظر

درجه وابستگی نسبی دارایی موردنظر به سایر شبکهها
)آ  ،بر  ،گاز ،نفت و حمل و نقل ،ارتبا ات و (...

نوع و ماهیت بنیادی یک دارایی در میزان تا یرگ اری بر سایر دارایی

میزان اختالل ایجادکننده در اقتصاد در ا رح
دارایی موردنظر بر کل ک ور

میزان ا ر روانی ایجاد شده پس از بروز حمله هدفند بعلت درجه اعتبار و ماهیت
دارایی موردنظر بر کل ک ور
حی یتی ناشی از ح

درجه تا یرگ اری و آسی
به محی زیست در صورت ح
دارایی موردنظر

میزان احتمال ایجاد پیامدهای انویه )سمیت ،آتشسوزی و انفجار( پس از بروز
حمله هدفند در دارایی موردنظر

میزان زمان الزم جهت ترمی و احیا دارایی موردنظر

درجه عف در نبود تجهیزات کافی برای پدافند عامل )پدافند هوایی( در
ا را دارایی موردنظر

میزان عف در آمادگی دارایی موردنظر نسبت به پاس مو ر پس از بروز حمله

درجه عدم پراکندگی واحدهای مختلف در دارایی موردنظر

درجه عف در مقاومت سازه دارایی موردنظر در برابر بار انفجاری

درجه عف در مالحظات استتار ،اختفا و فری برای کاهش ت خیص و
آشکارسازی در دارایی موردنظر توس تهدیدگر

و عت قرارگیری دارایی موردنظر از منظر توپوگرافی و موان محیطی

نزدیکی دارایی موردنظر به تراک جمعیتی

سابقه بروز تهدید بر دارایی موردنظر

میزان نزدیکی موقعیت مکانی دارایی موردنظر نسبت به مرزهای ک ور

و عیت قرارگیری سازه اصلی دارایی موردنظر نسبت به سطح زمی

درجه تا یرگ اری دارایی موردنظر بر وسعت سرزمینی )ج رافیایی(

متوس ارزش کمی و کیفی نیروی انسانی فعال در دارایی موردنظر

میزان جدیدبودن تکنولو ی بکاررفته در دارایی موردنظر
)درجه تخصصی بودن دارایی موردنظر(

میزان منحصربفردبودن نحوه ساخت و اجرای دارایی موردنظر

میزان منحصربفردبودن تجهیزات دارایی موردنظر

ارزش اقتصادی تجهیزات ) (Facilityدارایی موردنظر

D3

ارزش اقتصادی سازه ) (Structureدارایی موردنظر

E3

E2

E1

D5

D4

D2

D1

C5

C4

C3

C2

C1

B5

B4

B3

B2

B1

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

شکل  .1نمایش معیارهای اصلی و فرعی بهمنظور رتبهبندی زیرساختها جهت اعمال تهدید از طریق حمالت هدفمند

تصویر  :1نمایش معیارهای اصلی و فرعی بهمنظور رتبهبندی زیرساختها برای اعمال تهدید از طریق حمالت هدفمند

5

4

3

2

1

1

خیلی زیاد

وزن
معیارهای فرعی گروه 1
معیارهای
معیارگروه 3
معیارهای فرعی
وزن 4
فرعی گروه
وزنگروه 5
معیارهای فرعی
فرعی گروه  2وزن
معیار
وزن
وزن
معیار معیارهایوزن
شماره
معیار
شماره
شماره
شماره
معیار
شماره
نرمال
نرمال فرعی
نرمال فرعی
نرمال
اصلی فرعی
(براساس معیار نرمال
(براساس معیار
اصلی اول)
معیار
معیار اصلی 1دوم)  0.129فرعی
فرعی 4
1
(براساس7.51
(براساس9.31
سوم) 0.237
معیار اصلی 1
(براساس 9.2
چهارم) 0.255
9.9اصلی 1
پنجم) 0.26
1
7.18
0.28
2
3
5
شماره

شماره

میزان منحصر
بفرد بودن
تجهیزات دارایی
موردنظر

ارزش اقتصادی
تجهیزات دارایی
موردنظر

ارزش اقتصادی
سازه دارایی
موردنظر
A3

A2
A4

میزان
منحصربفرد بودن
نحوه ساخت و
اجرای دارایی
موردنظر
A7

سابقه بروز
تهدید بر
دارایی موردنظر

A5

متوس ارزش کمی و
کیفی نیروی انسانی
فعال در دارایی هد
زیرساخت )یا کل
زیرساخت( موردنظر

شماره

شماره

1

57.93
1

38.65

مجموع

1

36.1

مجموع

1

A1

میزان
جدیدبودن
تکنولو ی
بکاررفته در
دارایی موردنظر

شماره

0.158

9.14
معیارهای مرتب با ماهیت بنیادی دارایی مورد نظر

0.21

8.1

5

0.201

7.25

5

0.136

5.35

متوسط :نیروی انسانی موجود دارای تخصص و تجربهی متوسط باشد یا پرسنل ساکن در دارایی
هدف بین  50تا  75نفر یا پرسنل موجود در کل دارایی موردنظر بین  500تا  750نفر باشد.
کم :نیروی انسانی موجود دارای تخصص و تجربهی کم باشد یا پرسنل ساکن در دارایی هدف بین
 25تا  50نفر یا پرسنل موجود در کل دارایی موردنظر بین  250تا  500نفر باشد.
بسیار کم :نیروی انسانی موجود دارای تخصص و تجربهای نباشد یا پرسنل ساکن در دارایی هدف
کمتر از  25نفر یا پرسنل موجود در کل دارایی موردنظر کمتر از  250نفر باشد.

زیاد : :نیروی انسانی موجود دارای تخصص و تجربهی زیاد باشد یا پرسنل ساکن در دارایی هدف
بین  75تا  100نفر یا پرسنل موجود در کل دارایی موردنظر بین  750تا  1000نفر باشد.

بسیار زیاد :نیروی انسانی موجود دارای تخصص و تجربهی بسیار زیاد باشد یا پرسنل ساکن در
دارایی هدف بیش از  100نفر یا پرسنل موجود در کل دارایی موردنظر بیش از  1000نفر باشد.

بسیار کم :هیچ تهدیدی تاکنون بر زیرساخت موردنظر نه در حد حرف )جنگ روانی( و نه در حد
عمل )بطور مستقیم( ،صورت نگرفته است.

کم :با توجه به اینکه زیرساخت مورد نظر جدیدًا احداث شده است ،تاکنون تهدیدی بصورت مستقیم
بر آن صورت نگرفته است.

متوسط :تهدید بر زیرساخت مورد نظر بصورت عملیاتی و مستقیم تاکنون صورت نگرفته است؛ ولی
دشمنان از انگیزه باالیی برای تخریب زیرساخت مذکور داشتهاند.

زیاد :زیرساخت موردنظر در سالیان قبل 1 ،بار بصورت عملیاتی و مستقیم )حمله نظامی ،تروریستی،
خرابکاری صنعتی ،زیستی و یا سایبری( مورد هدف واقع شده است.

بسیار زیاد :دارایی موردنظر در سالیان قبل بیش از  1بار بصورت عملیاتی و مستقیم )حمله نظامی،
تروریستی ،خرابکاری صنعتی ،زیسنی و یا سایبری( مورد هدف واقع شده است.

بسیار کم :عمر تکنولوژی بکاررفته در این دارایی بیش از  10سال میباشد.

کم :عمر تکنولوژی بکاررفته در این دارایی بین  8تا  10سال میباشد.

متوسط :عمر تکنولوژی بکاررفته در این دارایی بین  5تا  8سال میباشد.

زیاد :عمر تکنولوژی بکاررفته در این دارایی بین  2تا  5سال میباشد.

بسیار زیاد :از عمر تکنولوژی بکاررفته در این دارایی کمتر از  2سال میگذرد.

بسیار کم :دارایی موردنظر دارای پیچیدگی بسیار کم در طراحی معماری و سازه میباشد و تمامًا
توسط پیمانکاران داخلی اجرا و ساخته میشود.

کم :دارایی موردنظر دارای پیچیدگی کم در طراحی معماری و سازه میباشد و  %20توسط
پیمانکاران خارجی اجرا و ساخته میشود و مابقی توسط پیمانکاران داخلی تولید میگردد.

متوسط :دارایی موردنظر دارای پیچیدگی متوسط در طراحی معماری و سازه میباشد و  %50توسط
پیمانکاران خارجی اجرا و ساخته میشود و مابقی توسط پیمانکاران داخلی تولید میگردد.

زیاد :دارایی موردنظردارای پیچیدگی زیاد در طراحی معماری و سازه میباشد و  %80توسط
پیمانکاران خارجی اجرا و ساخته میشود و مابقی توسط پیمانکاران داخلی تولید میگردد.

بسیار زیاد :دارایی موردنظر دارای پیچیدگی بسیار زیاد در طراحی معماری و سازه میباشد و تمامًا
توسط پیمانکاران خارجی اجرا و ساخته میشود.

بسیار کم :تمامی تجهیزات در داخل تولید میگردد.

کم %20 :تجهیزات از خارج از مرزهای کشور تامین میگردد و مابقی در داخل تولید میگردد.

متوسط %50 :تجهیزات از خارج از مرزهای کشور تامین میگردد و مابقی در داخل تولید میگردد.

زیاد %80 :تجهیزات از خارج از مرزهای کشور تامین میگردد و مابقی در داخل تولید میگردد.

بسیار زیاد :تجهیزات تمامًا از خارج از مرزهای کشور تامین میگردد.

بسیار کم :هزینه تجهیزات سازه دارایی مورد نظر کمتر از  5میلیارد تومان است.

کم :هزینه ساخت تجهیزات دارایی مورد نظر بین  5تا  10میلیارد تومان است.

متوسط :هزینه ساخت تجهیزات دارایی مورد نظر بین  10تا  15میلیارد تومان است.

زیاد :هزینه ساخت سازه تجهیزات دارایی مورد نظر بین  15تا  20میلیارد تومان است.

بسیار زیاد :هزینه ساخت تجهیزات دارایی مورد نظر بیش از  20میلیارد تومان است.

بسیار کم :هزینه ساخت سازه دارایی مورد نظر کمتر از  3میلیارد تومان است.

کم :هزینه ساخت سازه دارایی مورد نظر بین  3تا  6میلیارد تومان است.

متوسط :هزینه ساخت سازه دارایی مورد نظر بین  6تا  9میلیارد تومان است.

زیاد :هزینه ساخت سازه دارایی مورد نظر بین  9تا  12میلیارد تومان است.

بسیار زیاد :هزینه ساخت سازه دارایی مورد نظر بیش از  12میلیارد تومان است.

منظورهارتبهبندی زیرساختها
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طرح کلی دو روش طیف لیکرت و دوقطبی
امتیازات
تصویر :2
دوقطبی
کرت و
تصویر  :2امتیازات طرح کلی دو روش طیف لی

جدول  :4میانگین وزن نظرات خبرگان برای هر یک از معیارهای فرعی و تعیین وزن نرمالشده برای هر گروه از معیارهای فرعی

معیارهای مربو به محی پیرامونی دارایی مورد نظر

بسیار کم :دارایی موردنظر در منطقه کوهستانی و بر روی کوهپایهها واقع شده است.

کم :دارایی موردنظر در پای دامنه یک منطقه کوهستانی واقع شده و اطراف آن کوهپایههای مختلف واقع شده است
.

متوسط :دارایی موردنظر در یک محیط جنگلی یا با پوشش گیاهی فراوان واقع شده میباشد.

زیاد : :دارایی موردنظر در محیط دشتی واقع شده است.

بسیار زیاد :دارایی موردنظر در حریم دریا یا رودخانه یا پاییندست یک تاسیسات خطرناک همچون سد واقع شده
است.

بسیار کم :دارایی موردنظر در فاصله بیش از  400Kmمرزهای کشور میباشد.

کم :دارایی موردنظر در فاصله  250Kmتا  400Kmمرزهای کشور میباشد.

متوسط :دارایی موردنظر در فاصله  150Kmتا  250Kmمرزهای کشور میباشد.

زیاد : :دارایی موردنظر در فاصله  50Kmتا  150Kmمرزهای کشور میباشد.

بسیار زیاد :دارایی موردنظر در فاصله  50Kmمرزهای کشور میباشد.

بسیار کم :دارایی موردنظر در شعاع بیش از  100Kmشهرهایی با تراکم جمعیتی بیش از  100هزارنفر میباشد.

کم :دارایی موردنظر در شعاع  60Kmتا  100Kmشهرهایی با تراکم جمعیتی بیش از  100هزارنفر میباشد.

متوسط :دارایی موردنظر در شعاع  30Kmتا  60Kmشهرهایی با تراکم جمعیتی بیش از  100هزارنفر میباشد.

زیاد : :دارایی موردنظر در شعاع  10Kmتا  30Kmشهرهایی با تراکم جمعیتی بیش از  100هزارنفر میباشد.

بسیار زیاد :دارایی موردنظر در شعاع  10Kmشهرهایی با تراکم جمعیتی بیش از  100هزارنفر میباشد.

سازه اصلی دارایی موردنظر روی سطح زمین احداث شده است.

سازه اصلی دارایی موردنظر در عمق کمی مدفون شده است؛ ولی سپر انفجاری برای آن تعبیه نشده است.

سازه اصلی دارایی موردنظر در عمق کمی مدفون و سپر انفجاری برای آن تعبیه شده است.

سازه اصلی دارایی موردنظر در عمق بسیار زیادی مدفون شده است؛ ولی سپر انفجاری برای آن تعبیه نشده است.

سازه اصلی دارایی موردنظر هم در عمق بسیار زیادی مدفون شده است؛ هم اینکه سپر انفجاری برای آن تعبیه شده
است.

بسیار کم :حذف دارایی موردنظر ،تنها یک محیط جغرافیایی کوچک را تحت تاثیر قرار میدهد.

کم :حذف دارایی موردنظر ،تنها چند شهرستان از یک استان کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

زیاد : :سازه اصلی دارایی موردنظر از مقاومت متوسطی در برابر بارهای انفجاری برخوردار است ولی
سازه محاف برای آن تعبیه نشده است.

متوسط :سازه اصلی دارایی موردنظر از مقاومت باالیی در برابر بارهای انفجاری برخوردار است ولی
سازه محاف برای آن تعبیه نشده است.
کم :سازه اصلی دارایی موردنظر از مقاومت متوسطی در برابر بارهای انفجاری برخوردار است ولی
سازه محاف برای آن تعبیه شده است.
بسیار کم :سازه اصلی دارایی موردنظر از مقاومت بسیار باالیی در برابر بارهای انفجاری برخوردار است
و سازه محاف برای آن تعبیه شده است.
بسیار زیاد :دارایی موردنظر کمیته پدافند غ.ع و تیمهای تخصصی پاسخ برای مقابله با حوادث ندارد؛ همچنین

متوسط :جهت کاهش تشخیص و آشکارسازی دارایی موردنظر ،اقدامات متوسط یا فقط در یکی از
حوزههای استتار ،اختفا و فریب صورت گرفته است.
کم :جهت کاهش تشخیص و آشکارسازی دارایی موردنظر ،اقدامات خوبی یا فقط در  2حوزهاز
مالحظات استتار ،اختفا و فریب صورت گرفته است.
بسیار کم :جهت کاهش تشخیص و آشکارسازی دارایی موردنظر ،اقدامات بسیار خوب یا در هر 3
حوزه از مالحظات استتار ،اختفا و فریب صورت گرفته است.
بسیار زیاد :سازه اصلی دارایی موردنظر از مقاومت پایینی در برابر بارهای انفجاری برخوردار است و
سازه محاف برای آن تعبیه نشده است.

زیاد : :جهت کاهش تشخیص و آشکارسازی دارایی موردنظر ،اقدامات حداقلی صورت گرفته است.

بسیار زیاد :جهت کاهش تشخیص و آشکارسازی دارایی موردنظر ،هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

شکل  .5شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتب با معیار "مالحظات پدافندی" بهمنظور رتبهبندی داراییها
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بسیار کم :دارایی موردنظر از تجهیزات و نیروی انسانی بسیار خوبی از منظر پدافند عامل برخوردار
میباشد.

متوسط :ویعیت پدافند عامل در اطراف دارایی موردنظر از منظر کفایت نیروی انسانی خوب ولی از
منظر تجهیزات پیشرفته دچار یعف و کمبود میباشد.
کم :ویعیت پدافند عامل در اطراف دارایی موردنظر دارای حد قابل قبولی از تجهیزات و نیروی
انسانی میباشد.

زیاد : :پدافند عامل با حداقل توان عملیاتی در اطراف دارایی موردنظر وجود دارد.

بسیار زیاد :هیچ گونه پدافند عاملی در اطراف دارایی موردنظر تعبیه نشده است.

متوسط :دارایی موردنظر کمیته پدافند غ.ع و تیمهای تخصصی پاسخ برای مقابله با حوادث دارد و همچنین
دستورالعملبرای تیمهای پاسخ تهیه کرده است ولی نه تنها از امکانات و منابع خوبی برای پاسخ برخوردار
نمیباشند؛ بلکه هرساله مانورهای عملیاتی برای ارتقا آمادگی برگزار نمیکنند.
کم :دارایی موردنظر کمیته پدافند غ.ع و تیمهای تخصصی پاسخ برای مقابله با حوادث دارد؛ از امکانات و منابع
خوبی برای پاسخ برخوردار میباشد و همچنین دستورالعمل برای تیمهای پاسخ تهیه کرده است ولی هرساله
مانورهای عملیاتی برای ارتقا آمادگی برگزار نمیکنند.
بسیار کم :دارایی موردنظر کمیته پدافند غ.ع و تیمهای تخصصی پاسخ برای مقابله با حوادث دارد؛ همچنین از
امکانات و منابع خوبی برای پاسخ برخوردار میباشند؛ هرساله مانورهای عملیاتی برای ارتقا آمادگی برگزار
میکنند و در نهایت دستورالعمل برای تیمهای پاسخ تهیه کردهاند.

زیاد : :دارایی موردنظر کمیته پدافند غ.ع و تیمهای تخصصی پاسخ برای مقابله با حوادث دارد؛ ولی از امکانات
و منابع خوبی برای پاسخ برخوردار نمیباشند؛ همچنین هرساله مانورهای عملیاتی برای ارتقا آمادگی برگزار
نمیکنند و در نهایت دستورالعمل برای تیمهای پاسخ طرحریزی نشده است.

از امکانات و منابع خوبی برای پاسخ برخوردار نمیباشند؛ هرساله مانورهای عملیاتی برای ارتقا آمادگی برگزار
نمیکنند و در نهایت دستورالعمل برای تیمهای پاسخ طرحریزی نشده است.

تصویر  :5شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتبط با معیار «مالحظات پدافندی» بهمنظور رتبهبندی زیرساختها

معیارهای مترتب با پیامدهای ناشی از تهدید )حمله هدفمند(

زیاد : :حذف دارایی موردنظر ،چند استان کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

میزان احتمال ایجاد

متوسط :حذف دارایی موردنظر ،یک استان کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.

D3

D2

بسیار زیاد :دارایی موردنظر بسیار زیاد به یکدیگر نزدیک میباشند ،درصورتیکه برخورد موشک به یک
واحد سبب حذف  %80واحدهای دیگر میگردد.
زیاد : :نزدیکی فاصله اقلیدسی واحدهای مختلف به یکدیگر در دارایی موردنظر زیاد میباشد و
درصورت برخورد موشک به یک واحد سبب حذف  %50واحدهای دیگر میگردد.
متوسط :نزدیکی فاصله اقلیدسی واحدهای مختلف به یکدیگر در دارایی موردنظر متوسط میباشد و
درصورت برخورد موشک به یک واحد سبب حذف  %30واحدهای دیگر میگردد.
کم :نزدیکی فاصله اقلیدسی واحدهای مختلف به یکدیگر در دارایی موردنظر کم میباشد و درصورت
برخورد موشک به یک واحد سبب حذف  %10واحدهای دیگر میگردد.
بسیار کم :نزدیکی فاصله اقلیدسی واحدهای مختلف به یکدیگر در دارایی موردنظر بسیار کم میباشد
و درصورت برخورد موشک به یک واحد ،واحدهای دیگر تحت تاثیر قرار نمیگیرد.
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بسیار زیاد :حذف دارایی موردنظر ،کل کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
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موان محیطی

میزان نزدیکی
موقعیت مکانی
دارایی موردنظر
نسبت به مرزهای
ک ور
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B5

C1
C4

و عیت قرارگیری
سازه اصلی دارایی
موردنظر نسبت به
سطح زمی

درجه تا یرگ اری
دارایی موردنظر بر
وسعت سرزمینی
)ج رافیایی(
B3
B4

نزدیکی دارایی
موردنظر به تراک
جمعیتی

B2

B1

شکل  .4شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتب با معیار "محی پیرامونی زیرساخت" بهمنظور رتبهبندی داراییها
تصویر  :4شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتبط با معیار «محیط پیرامونی زیرساخت» بهمنظور رتبهبندی زیرساختها
معیارهای مرتب با مالحظات پدافندی
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از
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باشد

ورت

بسیار کم :حذف دارایی مورد نظر ،سبب بروز اختالل بر اقتصاد کشور نمیگردد.

کم :حذف دارایی مورد نظر ،سبب بروز اختالل بر اقتصاد یک شهر از یک استان کشور میگردد.

متوسط :حذف دارایی مورد نظر ،سبب بروز اختالل بر یک استان کشور میگردد.

زیاد :حذف دارایی مورد نظر ،سبب بروز اختالل بر اقتصاد بر چند استان کشور میگردد.

بسیار زیاد :حذف دارایی مورد نظر ،سبب بروز اختالل بر اقتصاد کل کشور میگردد.

بسیار کم :حذف دارایی موردنظر سبب بروز اثر روانی خاصی بر کشور و مناطق اطراف زیرساخت
موردنظر نمیگردد.

کم :درجه اعتبار و ماهیت حیثیتی دارایی موردنظر به حدی است که حذف آن سبب بروز اثر روانی
کمی بر کل کشور یا مناطق اطراف دارایی موردنظر میگردد.

متوسط :درجه اعتبار و ماهیت حیثیتی دارایی موردنظر به حدی است که حذف آن سبب بروز اثر
روانی متوسطی بر کل کشور یا مناطق اطراف زیرساخت موردنظر میگردد.

زیاد :درجه اعتبار و ماهیت حیثیتی دارایی موردنظر به حدی است که حذف آن سبب بروز اثر روانی
زیادی بر کل کشور میگردد.

بسیار زیاد :درجه اعتبار و ماهیت حیثیتی دارایی موردنظر به حدی است که حذف آن سبب بروز اثر
روانی بسیار زیادی بر کل کشور میگردد.

ال پتانسیل بروز سمیت ،آتشسوزی و
بسیار کم :با توجه به نوع مواد موجود در دارایی موردنظر ،اص ً
انفجاری وجود ندارد.

کم  :پ

متوسط :پتانسیل بروز آتشسوزی بزرگ یا انفجار مهیب پ

از بروز حمله هدفمند ،احتمال بروز سمیت در اثر پخش مواد یا بروز آتشسوزی و انفجار در
مساحت و وسعت کمی وجود داشته باشد.

از حمله هدفمند احتمال میرود.

زیاد : :پتانسیل ایجاد پخش مواد سمی در وسعت باالیی داشته باشد.

بسیار زیاد :پتانسیل ایجاد  2پیامد بطور همزمان از  3پیامد سمیت ،آتشسوزی و انفجار در دارایی
موردنظر وجود دارد.

بسیار کم :سبب آسیب ناچیزی به محیط زیست اطراف خود میگردد.

کم :سبب آسیب میانمدت به محیط زیست در مساحت کمی میگردد.

متوسط :سبب آسیب میانمدت به محیط زیست در وسعت جغرافیایی زیادی میگردد.

زیاد : :سبب آسیب غیرقابل برگشت به محیط زیست در مساحت کمی میگردد.

بسیار زیاد :سبب آسیب غیرقابل برگشت به محیط زیست در وسعت جغرافیایی زیادی میگردد.

بسیار کم :بازسازی و احیاء دارایی موردنظر کمتر از  1روز زمان میبرد.

کم :بازسازی و احیاء دارایی موردنظر به علت تحریم ،نبود تجهیزات ،افراد متخصص و  ...بین  1تا 15
روز زمان میبرد.
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درجه وابستگی نسبی دارایی
موردنظر به سایر شبکهها
)آ  ،بر  ،گاز ،نفت و حمل و
نقل ،ارتبا ات و (...

دو

E3

نوع و ماهیت بنیادی
یک دارایی در میزان
تا یرگ اری بر سایر
زیرساختها
میزان عف در افزونگی
دارایی موردنظر

E1
E2

زیاد : :بازسازی و احیاء دارایی موردنظر به علت تحریم ،نبود تجهیزات ،افراد متخصص و  ...بین 1.5
تا  3ماه زمان میبرد.
متوسط :بازسازی و احیاء دارایی موردنظر به علت تحریم ،نبود تجهیزات ،افراد متخصص و  ...بین 15
تا  45روز زمان میبرد.

14

با وابستگی
معیارهای مرتب

و

میزان اختالل
ایجادکننده در اقتصاد
دارایی
در ا رح
موردنظر بر کل ک ور

میزان ا ر روانی ایجاد شده پس از
بروز حمله هدفند بعلت درجه
اعتبار و ماهیت حی یتی ناشی از
دارایی موردنظر بر کل ک ور
ح

درجه تا یرگ اری و
آسی به محی زیست
در صورت ح
دارایی موردنظر

میزان زمان الزم جهت
ترمی و احیا دارایی
موردنظر

D5

D4

D3

میزان احتمال ایجاد
پیامدهای انویه )سمیت،
آتشسوزی و انفجار( پس
از بروز حمله هدفند در
دارایی موردنظر

بسیار زیاد :بازسازی و احیاء دارایی موردنظر به علت تحریم ،نبور تجهیزات ،افراد متخصص و  ...بیش
از  3ماه زمان میبرد.

تصویر  :6شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتبط با معیار «پیامدهای مترتب با حملهی هدفمند»

با حمله هدفمند"

شکل  .6شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتب با معیار "پیامدهای مترت
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بسیار کم :استمرار فعالیت دارایی موردنظر از مسیرها یا جریانهای دیگر به نحوی تأمین میگردد که
عالوه بر اینکه مسیرها دارای فواصل مناسبی از یکدیگر هستند ،حذف هر یک سبب تاثیر چندانی در
میزان تولید دارایی موردنظر نمیگردد.

کم :استمرار فعالیت دارایی موردنظر از  2مسیر یا جریان دیگر تأمین میگردد و  3مسیر از یکدیگر
دارای فاصله متوسطی میباشند؛ ولی  2مسیر جایگزین توان تولید مسیر اولیه را ندارد ،ولی تا
حدقابل قبولی برای زمان بحران میباشد.

متوسط :استمرار فعالیت دارایی موردنظر از یک مسیر یا جریان دیگر تأمین میگردد و  2مسیر از
یکدیگر دارای فاصله متوسطی میباشند؛ ولی مسیر جایگزین توان تولید مسیر اولیه را ندارد.

زیاد :استمرار فعالیت دارایی موردنظر از یک مسیر یا جریان دیگر تأمین میگردد ولی نزدیکی 2
مسیر تا حدی است که حذف هر یک حذف دیگری را در پی دارد.

بسیار زیاد :استمرار فعالیت دارایی موردنظر تنها از یک مسیر یا جریان تأمین میگردد و حذف این
مسیر سبب توقف عملیات تولید در زیرساخت مذکور میگردد.

بسیار کم :استمرار فعالیت دارایی مذکور به هیچ شبک های وابسته نمی باشد.

کم :استمرار فعالیت دارایی مذکور به عملکرد  1شبکه وابسته است و تامین نیاز بصورت غیرمستقیم
امکانپذیر میباشد.

متوسط :استمرار فعالیت دارایی مذکور به عملکرد بیش از  2شبکه وابسته است و لی تامین نیاز
بصورت غیرمستقیم امکانپذیر میباشد.

زیاد :استمرار فعالیت دارایی مذکور به عملکرد  1شبکه وابسته است و تامین نیاز بصورت غیرمستقیم
)مثًال تامین آب بصورت تانکر یا تامین برق بصورت دیزل ژنراتور( امکانپذیر نباشد.

بسیار زیاد :استمرار فعالیت دارایی مذکور به عملکرد بیش از  2شبکه وابسته است و تامین نیاز
بصورت غیرمستقیم )مثل تامین آب بصورت تانکر یا تامین برق بصورت دیزل ژنراتور( امکانپذیر
نباشد.

بسیار کم :دارایی مورد نظر مرتبط با شبکه نفت یا سایر شبکه ها باشد.

کم :دارایی مورد نظر مرتبط با شبکه تولید آب باشد.

متوسط :دارایی مورد نظر مرتبط با شبکه تولید گاز باشد.

زیاد : :دارایی مورد نظر مرتبط با شبکه تولید برق باشد.

بسیار زیاد :دارایی مورد نظر مرتبط با یکی از شبکه های حمل و نقل و ارتباطات باشد.

.2-3
تجزیه و تحلیلهای آماری دادهها
پ از تعیین امتیاز و اولویت جذابیت هر زیرساخت برای دشمنان ،تجزیه و تحلیلهای آماری بر روی دادههای تحلیل با  2هدف زیهر
صورت گرفت:
 -1تعیین درجه شباهت پاسخدهندگان به هر یک از معیارها
 -2تعیین معیارهای فرعی با بیشترین تاثیر در هر دسته از معیارهای اصلی

ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

داراییها
رتبهبند
نحوهیوابستگی"
اصلی "
ار اصلی
مرتبطبابامعی
فرعیمرتب
فرعی
معیارهای
ک از
ی هر
شاخها
شاخص
شکل .7
تها
بندییزیرساخ
منظور رتبه
وابستگی» ببههمنظور
«نحوه
معیار
معیارهای
یک از
های یهر
ص
تصویر :7

ه یک

شکل  .5شاخصهای هر یک از معیارهای فرعی مرتب با معیار "مالحظات پدافندی" بهمنظور رتبهبندی داراییها

معیارهای مترتب با پیامدهای ناشی از تهدید )حمله هدفمند(

در این مرحله برای هر زیرساخت 25 ،معیار فرعی وجود داشت
که بر اساس شاخصهای آن هر یک از  25معیار فرعی یک امتیازی
از  0تا  10گرفته اســت .این امتیازها بــرای هر معیار فرعی در وزن
اهمیت معیار فرعی و وزن اهمیت معیار اصلی متناظر آن ضرب شده
و از مجموع این  25معیار فرعی ،امتیاز نهایی هر گزینه (زیرساخت)
محاسبه میشود .بر این اساس رتبهبندی زیرساختهای حیاتی در
اثر حمالت هدفمند ارزیابی میگردد و زیرساختی که امتیاز باالتری
دریافت نماید ،نتیجه میگردد که در باالترین رتبه برای حملهی
هدفمند مستقیم توسط دشمن اصلی قرار دارد و سناریوی میزان
خسارت آن بر این اساس تدوین میگردد.

تجزیه و تحلیلهای آماری دادهها
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ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

پس از تعیین امتیاز و اولــویــت جذابیت هر زیرساخت برای
دشمنان ،تجزیه و تحلیلهای آماری بر روی دادههای تحلیل با
دو هدف زیر صورت گرفت:
1.1تعیین درج ــه شــبــاهــت پــاسـخدهــنــدگــان بــه هــر یــک از
معیارها؛
2.2تعیین معیارهای فرعی با بیشترین تأثیر در هر دسته از
معیارهای اصلی.
تحلیلهای آم ــاری بـهطــور کلی بــه دو بخش عــمــدهی آمــار
ناپارامتریک و پارامتریک تقسیم میگردد .در اولین مرحله باید
نوع تحلیلی (ناپارامتریک یا پارامتریک) که مورد نیاز آمارگر است،
مشخص گردد و به تبع آن از آزمونهای آماری مناسب برای هر
تحلیل استفاده شود.
برای تصمیمگیری درخصوص اینکه از کدام یک از آزمونهای
آماری پارامتریک یا ناپارامتریک میتوان استفاده نمود ،باید نوع
توزیع دادههــا را تعیین نمود .چنانچه توزیع دادههــا نرمال باشد،
در ادامه باید از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده نمود ،در غیر
اینصورت باید از آزمونهای ناپارامتریک بهره برد [.]26
آزمـ ــون مــنــاســب ب ــرای تــســت نــرمــال ب ــودن متغیرها ،تست
کولموگروف  -اسمیرنوف 4است .آزمــون فرض آن عبارت است از
[:]27
 :H01.1توزیع دادههــا مربوط به هریک از معیارهای فرعی
نرمال است.
 :H12.2توزیع دادهها نرمال نیست.
در نتیجه چنانچه میزان  P-Valueبیش از  5درصــد باشد،
دادهها از توزیع نرمال تبعیت میکند ،که با توجه به اینکه P-Value
برای تمامی سؤاالت پرسشنامه کمتر از  0/05است ،فرض صفر رد
و توزیع دادهها از توزیع نرمال تبعیت نمیکنند .از اینرو بهمنظور
انجام تحلیلهای آمــار استنباطی ،باید از آزمــون غیر پارامتریک
استفاده نمود.
آزمون کروسکال والیس

زمانی که فرضهای بنیادی تحلیل واریــانــس مانند نرمال
بودن توزیع دادهها و برابری واریانس گروهها برقرار نباشد ،از آزمون
کروسکال والیس استفاده میشود .فرضیهی صفر در این آزمون

این است که میان گروههای مورد بررسی از نظر جمع رتبههایشان
تفاوتی وجود ندارد [.]28
تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی
5
روش تحلیل مــؤلـفـههــای اص ـلــی ( ،) PCAابــعــاد کلیهی
مشاهدات را بر اســاس شاخص ترکیبی و دستهبندی مشاهدات
مشابه کاهش میدهد .روش فوق نه تنها یکی از با ارزشترین
نتایج کاربرد جبر خطی است که در کلیه اشکال تحلیلی از علوم
شبکههای عصبی تا نمودارهای کامپیوتری استفاده میشود ،چرا
که یک روش آسان و غیر پارامتریک برای استخراج اطالعات مرتبط
از یک مجموعه داده پیچیده است [ .]29برای تعیین مؤلفهها و
متغیرهای اصلی ،باید گامهای زیر طی شود:
7
•گام اول :تعیین شاخص  6KMOو آزمون بارتلت
از آنجایی کــه روش  PCAمستلزم وجــود و قبول فرضیاتی
دربارهی جامعهی مورد مطالعه است ،الزم است امکان استفاده از
روش مذکور و نتایج بهدست آمده از آنها به وسیلهی عامل KMO
یا آزمون بارتلت مشخص شود .شاخص  KMOشاخصی از کفایت
نمونهگیری است که کوچک بودن همبستگی بین متغیرها را بررسی
میکند و آزمون بارتلت برای شناسایی ساختار به کار میرود .مقدار
 KMOبین صفر تا یک تغییر میکند .در صورتی که فاکتور تست
مربوط به این روش کمتر از  0/5باشد ،دادهها برای تجزیه و تحلیل
عوامل اصلی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین  0/5تا 0/69
باشد ،باید با احتیاط بیشتر به تجزیه و تحلیل عوامل پرداخت.
امــا در صورتیکه مقدار آن بزرگتر از  0/7باشد همبستگیهای
موجود در بین دادههــا برای تجزیه و تحلیل مناسب خواهد بود.
در خصوص آزمون بارتلت چنانچه  P-Valueکوچکتر از  5درصد
باشد؛ تحلیل عاملی بــرای شناسایی ساختار مناسب اســت .زیرا
فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود [.]31
•گام دوم :تعیین معیار استخراج تعداد عاملها
معیار مقدار ویژه و معیار درصد واریانس و معیار تست بریدگی
مهمترین پارامترهای استخراج تعداد عوامل هستند که در این
فرایند به کار گرفته میشوند [.]30
	-اش ـتــراک :میزان واریــانــس مشترک بین یک متغیر با
دیگر متغیرهای به کار گرفته شده در تحلیل را نشان
میدهد.
	-مقدار ویژه :میزان واریانس تبیینشده به وسیلهی هر
عامل را بیان میکند.
	-معیار مقدار ویــژه :هر عامل شامل یک یا چند متغیر
اســت .مـجــذورات بارهای یک عامل نشاندهندهی
درصــدی از واریانس ماتریس همبستگی است که به
وسیله آن عامل تبیین مـیشــود ،ایــن مقدار را مقدار
ویــژه مینامند .بــرای محاسبه آن کافی است ضریب
همبستگی متغیرها را با یک عامل به توان برسانیم و
با هم جمع کنیم تا مقدار ویژه آن عامل به دست آید.
هر چه مقدار ویــژه یک عامل بیشتر باشد ،آن عامل
واریانس بیشتری را تبیین میکند .بر این اساس تعداد

عاملها بــا تــوجــه بــه مــقــدار وی ــژه هــر عــامــل مشخص
میشود و عاملهایی که مقدار ویژه آنها بیشتر ازیک
بــاشــد ،بــه عــنــوان عاملهای معنیدار در نظر گرفته
نتایج و بحث
میشود [.]29
نتایج اجرای مدل برای یک نمونهی موردی
	-معیار تست بریدگی :ایــن معیار عاملها را بر مبنایی
با توجه به گامهای مطر حشده ،این مدل برای زیرساختهای
تعیین مـیکــنــد کــه هــنــوز مــیــزان واری ــان ــس خ ــاص بر
سه شبکهی آب ،برق و سوخت برای یک منطقهی شهری فرضی
واریانس مشترک غلبه نکرده باشد ،بنابراین تا زمانی
پیادهسازی شد تا بتوان بهتر بر روی خروجیهای موجود آن بحث
کــه مــقــدار واریــانــس مشترک بیشتر از مــقــدار واریــانــس
و بررسی نمود .بهمنظور اجرای این مدل ،از پنج معیار اصلی و 25
خــاص باشد ،عاملهای معنیدار استخراج می شود
ص ارائـ هشــده در
معیار فرعی (تصویر  )1و همچنین از  125شاخ 
[ .]30برای تعیین تعداد عاملها بر اساس این معیار،
نمودار مقدار ویژه در برابر تعداد عاملها رسم میشود.
گام هفتم این مدل (تصاویر  3تا  )7استفاده گردید و امتیازهای
•گام سوم :معیار درصد واریانس تجمعی
آن استخراج شد و بر اســاس گام هشتم این مــدل ،امتیاز نهایی
واریانس مشترک به نسبتی از واریانس گفته میشود که به
سطحبندی و اولویتبندی زیرساختها برای هر یک از شبکهها
وسیلهی عاملهای مشترک تبیین میشود .در این حالت درصد
تعیین میگردد .مطابق نقشهی پهنهبندی تصویر  ،8بیشترین
واریانس تبیینشده مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد و عاملهایی
امتیاز برای شبکهی آب این شهر به ترتیب اولویت به تصفیهخانهی
استخراج میشوند که درصد واریانس باالیی را در بر داشته باشند.
ی پمپاژ و
آب شرقی شهر ،یکی از مخازن آب ،یکی از ایستگاهها 
چنانچه مقدار واریانس کمتر از  50درصد باشد ،باید متغیرهایی را
تصفیهخانهی آب غربی شهر اختصاص دارد و سایر زیرساختها
که میزان اشتراک آنها کم است ،حذف گردد [.]31
نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
•گام چهارم :اجرای چرخش مناسب روی ماتریس ضرایب
ت شبکهی آب بیشترین
معیارهایی که در این چهار زیرساخ 
مؤلفهها
تأثیر را داشتند عبارتاند از:
چون در تشکیل هر مؤلفه از تمام متغیرهای اولیه استفاده
1.1ارزش اقتصادی سازه زیرساخت موردنظر؛
میشود ،تفسیر مؤلفهها مشکل خواهد بود .به این دلیل روشهایی
2.2درجهی تأثیرگذاری زیرساخت موردنظر بر وسعت سرزمینی
برای تفسیر سادهتر مؤلفهها به وجود آمده است .این روشها همان
و جغرافیایی؛
چرخش مؤلفهها هستند که به دو نوع چرخش عمودی و مایل
3.3نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛
حمالت هدفمند
اثر
در
آب
ی
شبکه
ی
ها
رساخت
ی
ز
ی
بند
ت
ی
اولو
و
ی
ند
ب
سطح
:
8
تصویر
تقسیم میشوند .به دلیل اینکه در روش چرخش عمودی ،استقالل
4.4درج ـهی عــدم پراکندگی واحــدهــای مختلف در زیرساخت
بین مؤلفهها حفظ میشود ،این چرخش بیشتر مورد استفاده قرار
موردنظر؛
با توجه به نقشهی 8پهنهبندی تصویر  ،9بیشترین امتیاز برای شبکهی برق این شهر به ترتیب اولویت به نیروگاه بر
میگیرد .در مطالعات علمی بیشتر از چرخش واریماکس استفاده
5.5درج ـهی ضعف در مالحظات آفــا بــرای کاهش تشخیص و
مرکزی شهر ،نیروگاه برق شرقی شهر ،پست برق شمالی شهر و یکی از پستهای برق مرکزی شهر اختصاص
میشود که یکی از روشهــای چرخش عمودی است [ .]30این
آشکارسازی در زیرساخت موردنظر توسط تهدیدگر؛
داشت .سایر زیرساختها در رتبههای بعدی قرار داشتند.
روش نسبت به بقیهی روشهــا نتایج بهتری را ایجاد میکند و
بهمنزلهی چرخش استاندارد توصیه میگردد.
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برقبرق
نیروگاه
اولویت به
ترتیب
شهر به
شهی پهنهبندی تصویر  ،9بیشترین امتیاز برای شبکهی
بیشترین تأثیر را داشتند عبارتاند از:
شبکهی
زیرساخت
چهار
برقکهایندر این
معیارهایی
 ،نیروگاه برق شرقی شهر ،پست برق شمالی شهر و یکی از پستهای برق مرکزی شهر اختصاص
 .1درجهی تأثیرگذاری زیرساخت موردنظر بر وسعت سرزمینی و جغرافیایی؛
زیرساختها در رتبههای بعدی قرار داشتند.
 .2نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛

ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

هدفمند
حمالت
اثر
هایآب
شبکهی
رساختها
اولویزی
ت وبندی
سطحاولوی
:8ی و
تصویربند
تصویر  :8سطح
هدفمند
بندیحمالت
ت اثر
بندییو براولوی در
سطحشبکه
:9های
رساخت
بندی زی
آبت
اولوی
بندی
سطح
تصویری :9
شبکدرهوی
زیرساخت
تبندی
بندی
های شبکهی برق
زیرساخت
تصویر
در اثر حمالت هدفمند
در اثر حمالت هدفمند
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6.6درجهی ضعف در مقاومت سازه در برابر بار انفجاری.
5.5درج ـهی ضعف در مقاومت ســازهی زیرساخت موردنظر در
با توجه به نقشهی پهنهبندی تصویر  ،9بیشترین امتیاز برای
برابر بار انفجاری؛
شبکهی برق این شهر به ترتیب اولویت به نیروگاه برق مرکزی
6.6درجـهی ضعف در نبود تجهیزات کافی برای پدافند عامل
شهر ،نیروگاه بــرق شرقی شهر ،پست بــرق شمالی شهر و یکی از
(پدافند هوایی) در اطراف زیرساخت موردنظر؛
پستهای برق مرکزی شهر اختصاص داشت .سایر زیرساختها در
7.7میزان احتمال ایجاد پیامدهای ثانویه (سمیت ،آتشسوزی
رتبههای بعدی قرار داشتند.
و انفجار) در زیرساخت موردنظر.
شبکهی
زیرساخ
سطحبندی
امتیازات
تلفیق
پس از
طور کلی
بیشترین تصویر به
بندیبه ترتیب اولویت به
رتبهشهر
سوختواین
شبکهی
برای
امتیاز
بیشترین
،10
برقپهنهبندی
نقشهی
ت به
توجه
معیارهایی که در این چهار با
تأثیر را داشتند عبارتاند از:
روگاه برق مرکزی شه
سوخت ن
شهر،بهمخزن
بندیغربی
شمال
تقلیل گاز شمال غربی شهر ،ایستگاه
نامیآنها
همراه امتیاز و
زیرساختها
گازرتبه
تقویتهها،
تمامی شبک
داشتند.
بعدی 10قرار
است.ها در
زیرساخت
سایر
وسعتشهر
جنوب برشرقی
سرزمینی
نفتموردنظر
1.1درجهی تأثیرگذاری زیرساخت
ت
زیرساخ 
هایدر این
رتبه که
معیارهایی
لمشاهده
داشت 11.قاب
اختصاصدر تصویر
و جغرافیایی؛
2.2نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛
3.3ارزش اقتصادی سازهی زیرساخت موردنظر؛
4.4نوع و ماهیت بنیادی یک زیرساخت در میزان تأثیرگذاری بر
سایر زیرساختها.
با توجه به نقشهی پهنهبندی تصویر  ،10بیشترین امتیاز
بــرای شبکهی سوخت ایــن شهر بــه ترتیب اولــویــت بــه ایستگاه
تقلیل گاز شمال غربی شهر ،ایستگاه تقویت گاز شمال غربی شهر،
مخزن سوخت نیروگاه برق مرکزی شهر و انبار نفت جنوب شرقی
شهر اختصاص داشت .سایر زیرساختها در رتبههای بعدی قرار
داشتند.
ت شــبــکـهی سوخت
مــعــیــارهــایــی کــه در ای ــن چــهــار زیــرســاخ ـ 
بیشترین تأثیر را داشتند عبارتاند از:
1.1ارزش اقتصادی تجهیزات زیرساخت موردنظر؛
2.2نزدیکی زیرساخت مورد نظر به تراکم جمعیتی؛
3.3درجهی عدم پراکندگی واحدهای مختلف؛
هدفمند
ت در
سوخت
شبکه
:10های
رساخت
تصویر  :10سطحبندی و اولوی
شبکهی
حمالتتهای
اثرزیرساخ
بندی
یو اولوی
بندی
سطح
تشخیصتوبندی زیتصویر
4.4درج ـهی ضعف در مالحظات آفــا بــرای کاهش
هدفمند
اثریحمالت
سوخت در
بیشترین تأثیر را داشتند عبارتاند از:
سوخت
شبکه
تهدیدگر؛این چهار زیرساخت
توسط که در
معیارهایی
آشکارسازی در زیرساخت موردنظر
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ارائهی الگوی رتبهبندی شریانهای حیاتی بر اساس آنالیز اجزای اصلی

.1

ارزش اقتصادی تجهیزات زیرساخت موردنظر؛

.2

نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛

.3

درجهی عدم پراکندگی واحدهای مختلف؛

.4

درجهی ضعف در مالحظات آفا برای کاهش تشخیص و آشکارسازی در زیرساخت موردنظر توسط

.5

درجهی ضعف در مقاومت سازهی زیرساخت موردنظر در برابر بار انفجاری؛

.6

درجه ضعف در نبود تجهیزات کافی برای پدافند عامل (پدافند هوایی) در اطراف زیرساخت موردنظ

.7

میزان احتمال ایجاد پیامدهای ثانویه (سمیت ،آتشسوزی و انفجار) در زیرساخت موردنظر.

بهطور کلی پس از تلفیق امتیازات سطحبندی و رتبهبندی تمامی شبکهها ،رتبهبندی زیرساختها به همراه ا
آنها در تصویر  11قابلمشاهده است .معیارهایی که در این  10زیرساخت منتخب منطقهی فرضی ،بیشتر
جهت باالبردن امتیاز رتبه زیرساختها دارا بودند ،عبارتاند از:
.1

ارزش اقتصادی تجهیزات زیرساخت موردنظر؛

.2

درجهی تأثیرگذاری بر وسعت سرزمینی و جغرافیایی؛

.3

نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛

.4

درجهی عدم پراکندگی واحدهای مختلف؛

.5

درجهی ضعف در مالحظات آفا برای کاهش تشخیص و آشکارسازی در زیرساخت موردنظر توس
تهدیدگر.

هدفمند
حمالت
اولویدرتاثر
بندی وشهر
رساختهای
تصویر  :11سطحبندی و اولویتبندی
های شهر در اثر حمالت هدفمند
زیرساخت
بندی
تصویرزی :11سطح
نتایج تحلیلهای آماری

نتایج آزمون کروسکال والی

منتخب منطقهی فرضی ،بیشترین تأثیر را برای باالبردن امتیاز
رتبه زیرساختها دارا بودند ،عبارتاند از:
1.1ارزش اقتصادی تجهیزات زیرساخت موردنظر؛
2.2درجهی تأثیرگذاری بر وسعت سرزمینی و جغرافیایی؛
3.3نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛
4.4درجهی عدم پراکندگی واحدهای مختلف؛
5.5درج ـهی ضعف در مالحظات آفــا بــرای کاهش تشخیص و
آشکارسازی در زیرساخت موردنظر توسط تهدیدگر.
نتایجتحلیلهایآماری
نتایج آزمون کروسکال والیس

برای تعیین اینکه بین نظر و رتبههای پاسخدهندگان برای
هر شاخص اختالفی وجود دارد یا ندارد ،از آزمون کروسکال والیس
استفاده میشود .در جدول  5میانگین و انحراف معیار و همچنین
نتایج آزمون کروسکال والیس در رتبهبندی نظرات پاسخگویان را
نشان میدهد .در این جدول رتبهبندی  25معیار فرعی از بین پنج
معیار اصلی سطحبندی زیرساختهای حیاتی انجام شده است.

نتایج آزم ــون نــشــان م ـیدهــد کــه پنج معیار فــرعــی مهم در
رتبهبندی به ترتیب عبارتند از:
1.1درجهی وابستگی نسبی زیرساخت موردنظر نسبت به سایر
شبکهها؛
2.2نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛
3.3میزان زمان الزم برای ترمیم و احیای زیرساخت؛
 4.4میزان منحصربهفرد بودن تجهیزات زیرساخت موردنظر؛
5.5میزان منحصربهفرد بودن نحوهی ساخت و اجرا.
گفتنی است براساس نظر پاسخدهندگان در  22معیار از 25
معیار P-Value ،بیش از  5درصد برآورد شده است ،از اینرو میتوان
به تأیید فرض صفر و نبود تفاوت بین رتبههایی که پاسخدهندگان
به شاخصها دادهانــد ،اشــاره نمود .این مسئله شبیه بــودن نظر
پاسخدهندگان را در این معیارها نشان میدهد ،که معیار خوبی
از توافق بین نظر پاسخدهندگان است .سه شاخصی که بین نظر
پاسخدهندگان دارای تفاوت معناداری (بهعلت  P-Valueکمتر از 5
درصد) است ،عبارتند از:

جدول  :5نتایج آزمون کروسکال والیس و رتبهبندی بین معیارها
- Pکروسکال
والیس

انحراف
رتبه بندی
معیار

میانگین

معیارها

0.627

1

1.301

9.95

درجهی وابستگی نسبی زیرساخت موردنظر به سایر شبکهها

0.445

2

1.042

9.92

نزدیکی زیرساخت موردنظر به ترا کم جمعیتی

0.265

3

0.892

9.9

میزان زمان الزم برای ترمیم و احیای زیرساخت موردنظر

0.377

4

0.963

9.85

میزان منحصربهفرد بودن تجهیزات زیرساخت موردنظر

0.742

5

1.315

9.32

میزان منحصربهفرد بودن نحوهی ساخت و اجرای زیرساخت موردنظر

0.427

6

1.032

9.31

درجهی تأثیرگذاری زیرساخت موردنظر بر وسعت سرزمینی (جغرافیایی)

0.327

7

0.440

9.2

درجهی ناپرا کندگی واحدهای مختلف در زیرساخت موردنظر

0.245

8

0.645

9.15

میزان احتمال ایجاد پیامدهای ثانویه پس از بروز حمله هدفند در زیرساخت موردنظر

0.165

9

0.534

9.14

متوسط ارزش کمی و کیفی نیروی انسانی فعال در زیرساخت موردنظر

0.423

10

0.591

8.3

ارزش اقتصادی تجهیزات زیرساخت موردنظر

*0.037

11

0.782

8.3

درجهی ضعف در مقاومت سازهی زیرساخت موردنظر در برابر بار انفجاری

*0.011

12

0.576

8.17

میزان ضعف در افزونگی زیرساخت موردنظر

0.141

13

0.925

8.15

میزان جدید بودن تکنولوژی بهکاررفته در زیرساخت موردنظر

0.345

15

0.863

8.1

0.156

16

0.638

7.5

ارزش اقتصادی سازهی زیرساخت موردنظر

0.383

17

0.889

7.25

درجهی ضعف در نبود تجهیزات کافی برای پدافند عامل در اطراف زیرساخت موردنظر

0.742

18

0.996

7.18

نوع و ماهیت بنیادی یک زیرساخت در میزان تأثیرگذاری بر سایر زیرساختها

0.431

19

0.889

6.54

میزان نزدیکی موقعیت مکانی زیرساخت موردنظر نسبت به مرزهای کشور

0.565

20

1.382

6.25

درجهی تأثیرگذاری و آسیب به محیط زیست در صورت حذف زیرساخت موردنظر

*0.031

21

1.156

6.15

میزان ضعف در آمادگی زیرساخت موردنظر نسبت به پاسخ مؤثر پس از بروز حمله

0.463

22

0.850

5.67

سابقهی بروز تهدید بر زیرساخت موردنظر

0.578

23

0.153

5.35

وضعیت قرارگیری زیرساخت موردنظر از منظر توپوگرافی و موانع محیطی

0.331

24

0.234

5.25

میزان اثر روانی ایجاد شده پس از بروز حملهی هدفمند

0.176

25

1.086

5.2

درجهی ضعف در مالحظات استتار ،اختفا و فریب برای کاهش تشخیص و آشکارسازی
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0.427

14

0.780

8.12

وضعیت قرارگیری سازهی اصلی زیرساخت موردنظر نسبت به سطح زمین
میزان اختالل ایجادکننده در اقتصاد در اثر حذف زیرساخت موردنظر بر کل کشور
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1.1درج ـهی ضعف در مقاومت ســازهی زیرساخت موردنظر در
برابر بار انفجاری؛
2.2میزان ضعف در افزونگی زیرساخت موردنظر؛
3.3میزان ضعف در آمادگی زیرساخت موردنظر نسبت به پاسخ
مؤثر پس از بروز حمله.
تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی
با توجه به اینکه در این پژوهش پنج معیار اصلی از عوامل
اثرگذار در تعیین سطحبندی زیرساختهای حیاتی معرفی شده
اســت ،باید بــرای هر کــدام از این معیارهای اصلی ،تحلیل PCA
بهصورت جدا گان ه انجام گــردد .این تحلیلها بــرای تمامی پنج
دســتــه معیار ب ـهصــورت مــجــزا انــجــام شــد ،ولــی بــا تــوجــه بــه تعدد
خــروج ـیهــا ،ب ــرای معیار اصــلــی اول بـهعــنــوان نمونه تحلیلها
بهصورت گامبهگام نمایش داده میشود و برای سایر معیارها ،تنها
به ذکر نتایج بسنده میگردد.
اولین عامل مطابق تصویر  ،1معیار ماهیت بنیادی زیرساخت
جدول  :6نتایج آزمون بارتلت و KMO
است .این عامل بر اساس تصویر  1شامل هفت مؤلفه است که در
KMO and Bartlett’s test
جدول  6نتایج آزمون بارتلت و  KMOنشان داده شده است.
برآورد
بر اساس جدول  ،6مقدار ضریب  KMOبرابر با 0/775
ضریب KMO
0.775
گردید .با توجه به اینکه این شاخص از  0/5باالتر است ،کفایت
Approx. chi-square
2425.19
نمونهها برای متغیرها در  PCAمناسب است .بررسیکردن شاخص
آزمون
درجهی آزادی
21
بارتلت
 KMOو آزمــون بارتلت ،حداقل شرایط الزم بــرای  PCAاست .از
P-Value
0.000
اینرو ماتریس دادهها برای  PCAحاوی اطالعات معناداری است،
زیرا مقدار  P-Valueبرای آزمون بارتلت ،کمتر از  0/05است.
در جدول  7نتایج محاسبهی مقادیر ویژه و واریانس متناظر
بــا عــامـلهــا قــابــل مــشــاهــده اس ــت .بـهنــحــویکــه مــقــادیــر وی ــژهی
اولیه9برای هر یک از مؤلفهها در قالب مجموع واریانس تبیینشده
بــرآورد شده اســت .در این بخش ،واریانس تبیینشده بر حسب
درصدی از کل واریانس و درصد تجمعی قابل مشاهده است .مقدار
ویــژهی هر مؤلفه نسبتی از واریــانــس کل متغیرهاست که توسط
آن عامل تبیین میشود .مقدار ویژه از طریق مجموع مجذورات
بارهای عاملی مربوط به تمام متغیرها در آن عامل قابل محاسبه
است .از این رو مقادیر ویژه ،اهمیت مؤلفهها را در عامل «ماهیت
بنیادی زیرساخت» نشان میدهد .پایین بودن این مقدار برای
یک عامل به این معنی است که آن مؤلفه نقش اندکی در تبیین
واریانس مؤلفهها داشته است .همچنین در این جدول مؤلفههایی
نمودارهااسکری گراف برای تعیین تعداد مؤلفهها
تصویر
 :12مؤلفه
تعداد
تصویر  :12نمودار اسکری گرا برای تعیین

کــه مقادیر وی ــژهی آنهــا بــزرگتــر از عــدد یــک بــاشــد ،بهمنزلهی
مؤلفههای نهایی قابل مشاهده است.
براساس جدول  ،7دو مؤلفه قابلیت تبیین واریانسها را دارند.
زیرا این دو عامل قادرند %89/7 ،از واریانس کل مؤلفههای عامل
«ماهیت بنیادی زیــرســاخــت» را در سطحبندی زیرساختهای
حیاتی پوشش نمایند ،که این مقدار قابل مالحظ ه است.
تغییرات مقادیر ویژه در ارتباط با مؤلفهها در تصویر  12قابل
مشاهده است .این نمودار برای تعیین تعداد بهینهی مؤلفهها به
کار میرود .با توجه به این نمودار ،مشاهده میشود که از مؤلفهی
دوم به بعد ،تغییرات مقدار ویــژه کم میشود ،پس میتوان دو
مؤلفه را بهمنزلهی مؤلفههای مهم که بیشترین نقش را در تبیین
واریانس دادهها دارند ،استخراج کرد.
جــدول  8سهم متغیرها و شاخصها را در عاملها ،قبل از
چرخش نشان مـیدهــد .ایــن ضــرایــب از یکسو نشاندهندهی
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جدول  :7درصد واریانس و مقادیر ویژهی مؤلفههای مختلف

جدول  8سهم متغیرها و شاخصها را در عاملها ،قبل از چرخش نشان میدهد .این ضرایب از یکسو نشان
مؤلفه
مقادیر ویژهی
استخراج مؤلفههای ویژهی نهایی
سویی دیگر میتواند برای
اولیه مورد مطالعه است و از
متغیرهای
توانایی مؤلفههای تعیین شده در تبیین واریانس
نهایی
واریانس
درصد
نهاییبرای  PCAواریانس
درصد واریانس
واریانس تجمعی
مشاهده است ،با توجه به اینکه میتو
جدول  8قابل
که در
تجمعی همانطور
استفاده شود.
تناسب متغیرها
1
52.23
52.23
3.66
52.23
52.23
3.66
متغیرها (شاخصها) را در دو مؤلفه جاگذاری کرد؛ دیگر نیازی به انجام چرخش نیست.
0.75

37.46

89.69

37.46

0.75

89.69

2

چهارم ،پنجم و ششم را میتوان
سوم،
معیارهای فرعی
3
94.31
توجه به سهم متغیرها4.62،
از این رو مطابق جدول  ،8با 0.75
قرار داد .با4توجه به نتایج این جدول،
دوم
ی
مؤلفه
در
را
سوم
و
دوم
اول،
مؤلفهی اول و معیارهای (متغیر)
97.11
2.80
0.52
 99.41انسانی»5با استفاده از آنالیز مؤلفهه
کمی و کیفی نیروی
 »0.16و «متوسط ارزش
«میزان منحصربفردبودن تجهیزات
2.30
زیرساختها است.
99.80بندی
زیرساخت» برای سطح
بیشترین معیار تأثیرگذار در عامل
6
«0.03ماهیت بنیادی 0.39
0.20

0.01

دول  :8ماتری

2

مؤ فهها

0.652

0.776

1

0.152
0.101

100.0

مؤ فهها ق ل از چرخش

ارزش اقتصادی سازه

ارزش اقتصادی تجهیزات

7

توانایی مؤلفههای تعیین شده در تبیین واریانس متغیرهای مورد
مطالعه است و از سویی دیگر میتواند برای بررسی تناسب متغیرها
برای  PCAاستفاده شود .همانطور که در جدول  8قابل مشاهده
است ،با توجه به اینکه میتوان تمامی متغیرها (شاخصها) را در
دو مؤلفه جاگذاری کرد ،دیگر نیازی به انجام چرخش نیست.
از این رو مطابق جدول  ،8با توجه به سهم متغیرها ،معیارهای
فرعی ســوم ،چهارم ،پنجم و ششم را میتوان در مؤلفهی اول و
معیارهای (متغیر) اول ،دوم و سوم را در مؤلفهی دوم قرار داد .با
توجه به نتایج این جدول ،معیارهای «میزان منحصر به فرد بودن
تجهیزات» و «متوسط ارزش کمی و کیفی نیروی انسانی» با استفاده
از آنالیز مؤلفههای اصلی ،بیشترین معیار تأثیرگذار در عامل «ماهیت
بنیادی زیرساخت» برای سطحبندی زیرساختها است.
جدول  :8ماتریس مؤلفهها قبل از چرخش
مؤلفهها
2

1

0.652

0.152

ارزش اقتصادی سازه

0.776

0.101

ارزش اقتصادی تجهیزات

-0.042

0.944

میزان منحصربهفرد بودن تجهیزات

-0.452

0.860

میزان منحصربهفرد بودن نحوهی ساخت و اجرا

0.211

0.748

میزان جدید بودن تکنولوژیها

0.214

0.573

سابقهی بروز تهدید

0.938

0.297

متوسط ارزش کمی و کیفی نیروی انسانی

نتیجهگیری
جنگهای دههی اخیر نشان دادهاند که سامانههای تأمین،
انتقال و توزیع انرژی و تأسیسات جنبی آن با توجه به تأثیر قاطعی
که در تداوم زندگی مردم و نیروهای مدافع دارنــد ،یکی از اهداف
دشمن تلقی میگردند .ازاینرو یکی از اهداف اصلی پدافند غیرعامل
بــر محافظت از ن ـیــروی انــســانــی و زیــرســاخـتهــای حیاتی کشور
متمرکز است .ازای ـنرو در این مقاله مدلی بهمنظور اولویتبندی
زیرساختهای حیاتی در اثر حمالت هدفمند بر اســاس تعدادی
معیار اصلی و فرعی ارائ ـه شــده اســت .هر زیرساختی که رتبهی
باالتری کسب کند در اولویت اول اعمال تهدید توسط دشمنان
است و از جذابیت باالتری برخوردار است .بهمنظور سطحبندی
زیرساختها در اثر حمالت هدفمند ،سه فرض بــرای تسهیل در
محاسبات صورت گرفت .ابتدا دشمن از مجموع داراییهای یک
ی یک زیرساخت
زیرساخت با ابــزارهــای موجود ،مهمترین دارای ـ 
ً
را هــدف قــرار میدهد .ثانیا از تسلیحات پیشرفته بــدون ردیابی
ً
و با نقطهزنی بسیار باال استفاده میکند .ثالثا با توجه به دقت در
هدفگیری ،آسیبپذیری زیرساخت مورد هدف بسیار زیاد است.
ازای ـنرو بهمنظور تعیین زیرساختهای با رتبهی باالی جذابیت
توسط دشمن ،پنج معیار اصلی و  25معیار فرعی ارائه شد .گفتنی
است به ازای هر معیار فرعی نیز پنج شاخص و سنجه ارائه شد و
درمجموع  125شاخص طراحی گردید .سپس برای هر زیرساخت،
بر اساس وزن اهمیت هر یک از معیارها و امتیازات کسبشده برای
هر معیار فرعی ،درنهایت امتیاز نهایی زیرساختها محاسبه گردید
و به ترتیب اهمیت ،مرتب و رتبهبندی گردید .انجام این مطالعه
در قالب مدل ارائهشده ،میتواند بهمنزلهی یک دستورالعمل برای
اولویتبندی تمامی زیرساختهای هر یک از مناطق جغرافیایی
کشور اجرایی شود و سپس زیرساختهایی که از اولویت بیشتری
برخوردار باشند ،بودجهی بیشتری بهمنظور تخصیص منابع برای
اجرای مالحظات پدافند غیرعامل ،میتوانند دریافت نمایند.
پس از معرفی و اجرای مدل ،تحلیلهای آماری بر روی دادهها
صورت پذیرفت .در ابتدا به کمک تست کولموگوروف -اسمیرنوف
بررسی ادعای نرمال بودن توزیع دادهها آنالیز شد ،که نتایج نشان
از نرمال نبودن دادههــا و الزام برای استفاده از آزمونهای آماری
غیرپارامتریک داشت .در ادامه رتبهبندی  25معیار فرعی بر اساس
میانگین امتیازهایی که پاسخدهندگان به هر معیار دادند ،صورت
گرفت .همچنین بهمنظور تجزیه و تحلیل بر مقایسهی رتبهها از
آزمون کروسکال والیس که معادل آزمون Fمستقل در روش تحلیل
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این آنالیزها برای سایر معیارهای اصلی نیز به همین صورت
انجام گرفت ،که بهطور خالصه نتایج آن به شرح ذیل است:
	-پس از انجام آنالیز اجــزای اصلی بــرای معیار «محیط
پیرامونی» ،حداقل شرایط الزم بــرای ( PCAشاخص
 KMOو آزمــون بارتلت) تأیید شد و معیارها در نهایت
در دو مؤلفهی اصلی دستهبندی شدند کــه دو معیار
«نزدیکی به ترا کم جمعیتی» و «درجـهی تأثیرگذاری بر
وسعت سرزمین» حائز بیشترین تأثیر در این معیار شدند.
	-پس از انجام آنالیز اجزای اصلی برای معیار «مالحظات
پــدافــنــدی» ،حداقل شرایط الزم بــرای ( PCAشاخص
 KMOو آزمــون بارتلت) تأیید شد و معیارها در نهایت
در دو مؤلفهی اصلی دستهبندی شدند کــه دو معیار
«درجهی عدم پراکندگی واحدهای مختلف» و «درجهی
ضعف در مــقــاومــت س ــازه در بــرابــر بــار انــفــجــاری» حائز
بیشترین تأثیر در این معیار شدند.
	-پس از انجام آنالیز اجزای اصلی برای معیار «پیامدهای
نــاشــی از تــهــدیــد» ،حــداقــل شــرایــط الزم بـ ــرای PCA
(شاخص  KMOو آزمــون بارتلت) تأیید شد و معیارها
در نهایت در دو مؤلفهی اصلی دستهبندی شدند که
دو معیار «میزان زمان الزم برای ترمیم و احیا» و «میزان

احتمال ایجاد پیامدهای ثانویه» حائز بیشترین تأثیر در
این معیار شدند.
	-پس از انجام آنالیز اجزاء اصلی برای معیار «وابستگی»،
حداقل شرایط الزم برای ( PCAشاخص  KMOو آزمون
بارتلت) تأیید شد و معیارها در نهایت در یک مؤلفهی
اصلی دستهبندی شدند که معیار «درج ـهی وابستگی
نسبی زیــرســاخــت مــوردن ـظــر بــه ســایــر شـبـکـههــا» حائز
بیشترین تأثیر در این معیار شد.

واریانس یکطرفه است ،استفاده گردید .پنج معیار فرعی که از نظر
پاسخدهندگان دارای رتبهی باالیی بودند ،به ترتیب عبارتند از:
1.1درج ـهی وابستگی نسبی زیرساخت موردنظر به سایر
شبکهها (آب ،برق ،گاز ،نفت و حملونقل ،ارتباطات و
)...؛
2.2نزدیکی زیرساخت موردنظر به تراکم جمعیتی؛
3.3مــیــزان زم ــان الزم جــهــت تــرمــیــم و احــیــای زیــرســاخــت
موردنظر؛
4.4میزان منحصربهفرد بودن تجهیزات زیرساخت موردنظر؛
5.5مــیــزان منحصربهفرد بــودن نــحــوهی ساخت و اجــرای
زیرساخت موردنظر.
در ادامــه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این حوزه ارائه
میشود:
1.1پــیــشــنــهــاد مـ ـیگ ــردد مـ ــدل ارائـ ـ ــه شـ ــده ب ـ ــرای تــمــامــی
زیرساختها در مناطق مختلف کشور پیادهسازی شود و
زیرساختهای با اولویت باال در اولویت نخست اقدامات
پدافند غیرعامل قرار گیرند.
2.2تــوصــیــه مـ ـیش ــود مــعــیــارهــایــی ب ـ ــرای اولــوی ـتبــنــدی
زیــرســاخ ـتهــا بــر اث ــر ســایــر تــهــدیــدات (ب ـهجــز حمالت
هدفمند) ارائه گردد.
3.3پیشنهاد میگردد در تحقیقاتی مجزا معیارهایی برای هر
یک از سالحهای مبنا بهصورت مجزا ارائه شود.

پینوشت
1. Utility System
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2. Transportation
.3معیار کارور ،بر اساس  6شاخص حیاتی بودن ،قابلیت دسترسی ،قابلیت
بازیابی ،آسیبپذیری ،قابلیت جاسوسی و افزونگی به ارزیابی اهمیت
داراییها میپردازد.
4. Kolmogorov–Smirnov test
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5. Principal Component Analysis
6. Kaiser-Mayer-Olkin index
7. Bartlett Test
8 .Varimax
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