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اقدامات حفاظت فیزیکی سامانه هاي هیدروکربني از دیدگاه پدافند غیرعامل؛ 
مطالعه ی موردي: پاالیشگاه های گازی پارس جنوبی

  سید محمدعلی شمس الدینی*، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت  

سـئوال مقالـه ی حاضـر اینسـت کـه از دیـدگاه پدافنـد غیرعامـل انـواع اقدامـات حفاظـت فیزیکـی 
سـامانه های هیدروکربنـی در عسـلویه کدامنـد و در حفاظـت از پاالیشـگاه چـه نقشـی دارنـد؟ هدف 
ایـن تحقیـق، تـداوم فعالیـت پاالیشـگاه، تأمیـن انـرژی و درآمـد ارزی و توسـعه ی اقتصـادی کشـور 
اسـت. محتـواي علمـي مقالـه بـا روش آمـاری )نتایـج حاصـل از پرسـش نامه بـا اسـتفاده از نرم افـزار 
آمـاری SPSS( تجزیـه و تحلیـل شـده و در نهایـت اخـذ اطالعـات از طریـق ابزارهـای اندازه گیـری 
ماننـد پرسـش نامه و مصاحبه هـاي فنـي، بـه تجزیـه و تحلیـل آمـاری شـاخص هاي مؤثـر بـر حفاظـت 
فیزیکـي پاالیشـگاه های گازی منطقـه ی عسـلویه به عنـوان قطـب اقتصـادي کشـور از دیـدگاه پدافند 
غیرعامل مي پردازد. تعداد ۵۰ نفر از کارشناسـان ارشـد حراسـت و سـامانه های هیدروکربنی به عنوان 
گـروه نمونـه انتخاب شـدند. فرضیه مشـخص می کند کـه عواملي مثـل افزایـش بازدارندگي، کاهش 
آسـیب پذیري و تسـهیل مدیریـت بحـران موجب تـداوم فعالیت و پایداري پاالیشـگاه می شـود. نتایج 
نشـان مي دهـد حفاظـت فیزیکـی از تأسیسـات حیاتی منطقه ی عسـلویه نیازمنـد رعایت اصـول پدافند 
غیرعامـل اسـت کـه در ایـن زمینـه تخصیـص بودجه هـاي ضـروري و آموزش هـاي مسـتمر از اهـم 

پیش نیازهاسـت.

ایــران در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و ... 
وابســته بــه اکتشــاف، اســتخراج، تولیــد و فــروش نفــت و گاز اســت. از 
طرفــی حــدود نیمــی از ســامانه های هیدروکربنــی کشــور در منطقــه ی 
ــن  ــی ممک ــد پارس جنوب ــود تهدی ــن وج ــا ای ــده اند. ب ــع ش ــلویه واق عس
اســت اقتصــاد کشــور را دچــار صدمــات اساســی کــرده و بــه مشــکالت 
ــداف  ــا اه ــور م ــردد. کش ــر گ ــی منج ــی و سیاس ــر اجتماع جبران ناپذی
ــه ی  ــه منطق ــه زدن ب ــا ضرب ــمنان ب ــی دارد و دش ــانی و انقالب ــی، انس اله
واالی  اهــداف  نشــدن  محقــق  پــی  در  پــارس،  انــرژی  اقتصــادی 
جمهــوری اســالمی ایــران هســتند. بنابرایــن حفاظــت از پاالیشــگاه های 
گازی پارس جنوبــی ضرورتــی انــکار ناپذیــر و حیاتــی اســت. حفاظــت 
پاالیشــگاه از تهدیــدات و آســیب ها بــا کمتریــن هزینــه، نیازمنــد 
ــل  ــد غیرعام ــول پدافن ــازی اص ــی و پیاده س ــت فیزیک ــات حفاظ اقدام
اســت. امــا بررســی حفاظــت فیزیکــی ســامانه ی هیدروکربنــی عســلویه 
از دیــدگاه پدافنــد غیرعامــل نیازمنــد انجــام تحقیــق نظــری و مطالعــه ی 

مــوردی پاالیشــگاه های پارس جنوبــی اســت.
بــا بهره بــرداري از داده هــای گــردآوری شــده اهمیــت دفــاع غیرعامــل 
از اساســی ترین ســامانه ی انــرژی و مهم تریــن قطــب تولیــد و توســعه ی 
ــدگاه  ــوص از دی ــد و به خص ــی ش ــل و بررس ــور تحلی ــت و گاز کش نف
ــن  ــد. در ای ــل گردی ــه آن تحلی ــوط ب ــل مرب ــی و عوام ــت فیزیک حفاظ
ــداوم  ــیب پذیری، ت ــش آس ــی، کاه ــش بازدارندگ ــش افزای ــه نق زمین
فعالیت هــا و ارتقــاء پایــداری و همچنیــن تســهیل مدیریــت بحــران 

ــا  ــر آنه ــب ب ــای مترت ــات و زمینه ه ــه اقدام ــده اند. مجموع ــکاش ش کن
ــد. ــه کرده ان ــامانه ارائ ــن س ــت از ای ــی از حفاظ ــری عملیات تصوی

1- بیان مسأله
تأسیســات پاالیشــگاهی و صنعتــی منطقــه ی عســلویه در حاشــیه ی 
میــدان  تولیــدی  هیدروکربن هــاي  پاالیــش  فــارس جهــت  خلیــج 
ــور را  ــع گازي کش ــي از مناب ــدود نیم ــه ح ــي ک ــترک پارس جنوب مش
ــع  ــن مناب ــي از اصلي تری ــده اند و یک ــیس ش ــاي داده تأس ــود ج در خ
تأمین کننــده ی انــرژي کشــور به شــمار مي رونــد و از نظــر اهمیــت 
ــد؛  ــرار گرفته ان ــردی ق ــز راهب ــه ی مراک ــج حلق ــه ی دوم از پن در حلق
بــه   طــوری کــه بــا انهــدام و تخریــب ایــن اهــداف ســایر ســازمان ها نیــز 
ــور  ــتیبانی کش ــی و پش ــادی، عملیات ــاخت های اقتص ــده و زیرس ــج ش فل

متوقــف می گردنــد.
ــه اهمیــت فوق العــاده ی ایــن منطقــه ی راهبــردی، تهدیدهــا  ــا توجــه ب ب
و آســیب هاي وســیعي نیــز متوجــه آنســت و وضعیــت مکانــي و حجــم 
تأسیســات کــه به دلیــل محدودیــت فضــا در بخــش محــدودي تمرکــز 
یافتــه، مقــدار آســیب پذیري را افزایــش داده کــه یکــی از مــوارد 
ــات حفاظــت فیزیکــی اســت. حفاظــت  مهــم حفــظ پاالیشــگاه، اقدام
ــوع  ــن موض ــه بی ــت ک ــز اس ــع متحدالمرک ــله موان ــک سلس ــی ی فیزیک
حفاظــت )هــدف حفاظتــی( و تهدیدهــاي حفاظتــی قــرار داده می شــود 
و از دســتیابی مهاجمــان بــه اشــخاص، اســناد و مــدارک، اماکــن و 
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ــد. ــری می کن ــزات جلوگی تجهی
ــگیری  ــر پیش ــی ب ــت فیزیک ــات حفاظ ــه محوریــت اقدام ــا ک از آنج
در  اقدامــات  کم هزینه تریــن  از  یکــی  ســویی  از  و  گرفتــه  قــرار 
ــد غیرعامــل اســت )کــه  ــل تهدیدهــاي طبیعــی و مصنوعــی، پدافن مقاب
می توانــد تأمیــن فیزیکــی تأسیســات پاالیشــگاهي و صنعتــي عســلویه را 
بــا کمتریــن هزینــه تأمیــن کنــد( چگونگــی ایفــای نقــش پیشــگیرانه ی 
ــرد  ــا رویک ــات ب ــی از تأسیس ــت فیزیک ــرای حفاظ ــل ب ــد غیرعام پدافن
مقابلــه بــا تهدیدهــاي انســانی مســأله ای اســت کــه ایــن تحقیــق در پــی 

ــود. ــد ب ــه آن خواه ــخ گویی ب پاس

1-1- اهمیت تحقیق
ــن  ــی و تأمی ــروت مل ــد ث ــی نفــت و گاز در تولی ــع زیرزمین اهمیــت مناب
انــرژی مــورد نیــاز کشــور بــر کســی پوشــیده نیســت. این گونــه 
ــي هســتند کــه در معــرض  ــه اهداف ــع و تأسیســات مربوطــه از جمل مناب
تهدیدهــاي احتمالــي دشــمن قــرار دارنــد و هرگونــه آســیبي مي توانــد 
ــي آن  ــوان صادرات ــور و ت ــرژي کش ــت ان ــراي امنی ــدي ب ــکالت ج مش
ــه  ــم در مقابل ــع مه ــی، از موان ــت فیزیک ــند. حفاظ ــته باش ــراه داش به هم
منابــع  قابل حفاظــت،  اهــداف  بهتریــن  از جملــه  بــا تهدیدهاســت. 
گازی  پاالیشــگاه های  تجهیــزات   و  تأسیســات  اماکــن،  زیرزمینــی 
ــت. ــور اس ــگاه های کش ــن پاالیش ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــلویه ب عس

ــارات  ــا اعتب ــال ی ــادی فع ــرمایه ی اقتص ــدار س ــال ۹1 مق ــفند س ــا اس ت
حــال  در  پروژه هــای  و  طرح هــا  قالــب  در  پارس جنوبــی  مصــوب 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــوده اس ــارد دالر ب ــادل ۶8 میلی ــرا مع ــل و اج تکمی
ــارد  ــدود 3۵ میلی ــور ح ــاالنه ی کش ــی س ــای عمران ــه طرح ه ــت ک اس
ــده ی منطقــه ی اقتصــادی عســلویه  ــل نقــش تعیین کنن دالر اســت. به دلی
در تولیــد انــرژی، ایــن منطقــه از جملــه تأسیســات نفتــي و گازی حیاتــی 
کشــور اســت کــه به دلیــل ایجــاد درآمــد فــراوان بــرای کشــور باعــث 
وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه فــروش محصــوالت راهبــردی )نفــت و گاز 
و....( منطقــه ی پارس جنوبــی شــده و آســیب آن بــر اقتصــاد کشــور اثــر 

می گــذارد.

1-2- ضرورت تحقیق
ــی  ــاری مل ــد ج ــه درآم ــه ب ــث لطم ــه باع ــن مجموع ــد ای ــف تولی توق
اســت.  ملــی  ثابــت  ســرمایه های  بــه  لطمــه  آنهــا  انهــدام  و  شــده 
در نتیجــه حفاظــت فیزیکــی ایــن مجموعــه بــرای کاهــش ســطح 
آســیب پذیری ایــن تأسیســات اهمیــت بســیاری دارد و به دلیــل کاهــش 
ــد  ــر پدافن ــای دفاعــی در پاالیشــگاه هاي عســلویه اجــرای تدابی هزینه ه
غیرعامــل ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. مطالعــات پژوهــش شــامل 
ــرای انجــام اقدامــات حفاظــت فیزیکــی اســت کــه ایــن  ــزی ب برنامه ری
ــیب پذیری و  ــش آس ــدات، کاه ــی تهدی ــب بازدارندگ ــات موج اقدام

ــش  ــود. کاه ــی می ش ــگاه های پارس جنوب ــران در پاالیش ــت بح مدیری
کاهــش  یــا  پیش گیــری  باعــث  تحقیــق  در  منــدرج  ریســک های 
ــداوم  ــداری و ت ــه پای ــج ب ــده و منت ــوار ش ــای ناگ ــرات و پیامده مخاط
فعالیت هــای پاالیشــگاه های منطقــه ی عســلویه می گــردد کــه ایــن 
تــداوم تولیــد انــرژی، موجــب تولیــد ثــروت و ثبــات وضعیــت اقتصادی 

و اجتماعــی در کشــور می شــود.

1-3- اهداف تحقیق
ــواع اقدامــات حفاظــت فیزیکــی  هــدف مهــم ایــن تحقیــق شــناخت ان
اســت.  غیرعامــل  پدافنــد  دیــدگاه  از  هیدروکربنــی  ســامانه های 
ــش  ــی، کاه ــش بازدارندگ ــل افزای ــی مث ــش عوامل ــدن نق ــخص ش مش
ــق  ــداف تحقی ــر اه ــران از دیگ ــت بح ــهیل مدیری ــیب پذیری و تس آس
ــت  پاالیشــگاه و  ــداوم فعالی ــداری و ت ــه پای ــوارد منجــر ب ــن م اســت. ای
تحقــق حفاظــت فیزیکــی از ســامانه های هیدروکربنــی عســلویه گــردد.

1-4- سئوال های تحقیق
ــات  ــواع اقدام ــه ان ــت ک ــر اینس ــق حاض ــم تحقی ــی و مه ــئوال اساس س
حفاظــت فیزیکــی ســامانه های هیدروکربنــی )عســلویه( از دیــدگاه 
ــی،  ــش بازدارندگ ــل افزای ــی مث ــد؟ و عوامل ــل کدامن ــد غیرعام پدافن
کاهــش آســیب پذیری و تســهیل مدیریــت بحــران، چــه نقشــی در 

حفاظــت فیزیکــی ســامانه های هیدروکربنــی )عســلویه( دارنــد؟

1-5- پیشینه ی تحقیق
ــده در  ــام ش ــات انج ــا و تحقیق ــه ی پژوهش ه ــج و خالص ــی نتای بررس
ــا  ــاً ب ــات عمدت ــن تحقیق ــد ای ــان می ده ــل نش ــد غیرعام ــوزه ی پدافن ح
ــال  ــانی و به دنب ــع انس ــات و مناب ــیب پذیری تأسیس ــش آس ــدف کاه ه
آن تســهیل تــداوم فعالیــت در واحــد یــا تأسیســات مــورد مطالعــه اســت. 
ــن پژوهــش  ــدی از نظــرات و تحقیقــات مذکــور در ای ــن بهره من بنابرای
مدنظــر واقــع شــده اســت. در ایــن پژوهــش، از پایان نامــه ی محمدرحیــم 
کریمــی بــا عنــوان »اقدامــات پدافنــد غیرعامل پاالیشــگاه تهــران در برابر 
تهاجــم هوایــی« در خصــوص نقــش مقاوم ســازی تأسیســات، آمــوزش 
ــع  ــوان منب ــی به عن ــم هوای ــر تهاج ــگاه در براب ــاخت پناه ــان و س کارکن
ــداوم تمــام  ــده ت ــات آین اســتفاده شــده و پیشــنهاد می گــردد در تحقیق
فعالیت هــای ضــروری پاالیشــگاه ها مــورد توجــه واقــع شــود. ایــن 
ــای  ــات و پژوهش ه ــه تحقیق ــرای این گون ــه ای ب ــد پای پژوهــش می توان

آتــی محســوب گــردد.

1-6- فرضیه ها
فرضیــه ی اصلــی و مهــم تحقیــق آنســت کــه بــا اجــرای اصــول پدافنــد 
فعالیــت  تــداوم  موجــب  فیزیکــی  حفاظــت  اقدامــات  غیرعامــل، 
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می شــود. پارس جنوبــی  پاالیشــگاه های 
افزایــش  مثــل  بدیــن شــرحند کــه عواملــی  نیــز  ســایر فرضیه هــا 
بازدارندگــی، کاهــش آســیب پذیری و تســهیل مدیریــت بحــران از 
ــا  ــن، ب ــای نوی ــتفاده از فن آوری ه ــا اس ــان و ب ــوزش کارکن ــق آم طری
مدیریــت در شــرایط اضطــرار موجــب پایــداری و تــداوم فعالیت هــای  
ســامانه های  فیزیکــی  حفاظــت  ارتقــاء  باعــث  و  شــده  پاالیشــگاه 

می گــردد. عســلویه  هیدروکربنــی 

1-7- نوع و روش تحقیق
ـــام  ـــي انج ـــه روش توصیفي-تحلیل ـــردي و ب ـــوع کارب ـــق از ن ـــن تحقی ای
ـــه روش  ـــات ب ـــع آوري اطالع ـــا جم ـــه ب ـــب ک ـــن ترتی ـــت. بدی ـــده اس ش
کتابخانـــه اي و میدانـــي، تأثیـــر مؤلفه هـــاي متغیـــر مســـتقل )اثرگـــذار( 
بـــر متغیـــر تابـــع )وابســـته( شناســـایي شـــده و بـــا انتخـــاب نمونـــه ی 
ـــئوال هاي  ـــي س ـــا طراح ـــران، ب ـــرگان و صاحب  نظ ـــن خب ـــاری، از بی آم
مناســـبی جهـــت ســـنجش شـــاخص هاي مـــورد نظـــر، نظـــرات 
ـــي و  ـــاری )توصیف ـــبات آم ـــام محاس ـــس از انج ـــت و پ ـــرگان، دریاف خب
اســـتنباطي(، پاســـخ ها بـــا به کارگیـــري آزمـــون آمـــاره ی اســـتنباطي، 
بـــا اســـتفاده از نرم افـــزار SPSS، تجزیـــه و تحلیـــل شـــده و بـــر ایـــن 
ـــد  ــق تأیی ــاي تحقیـ ــل و فرضیه هـ ــئواالت حاصـ ــخ سـ ــاس، پاسـ اسـ
شـــده اند. در ایـــن پژوهـــش بـــرای توصیـــف از جـــداول توزیـــع 
ـــتنباطی  ـــل اس ـــرای تحلی ـــودار و ب ـــاری و نم ـــاخص های آم ـــی، ش فراوان

از روش آمـــاری خـــی دو اســـتفاده شـــده اســـت.

1-8- تعیین جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری
کارشناســان حراســت منطقــه ی عســلویه و نیــز کارشناســان آشــنا 
بــه ســامانه های هیدروکربنــی حــدوداً ۵۰ نفــر هســتند کــه به دلیــل 
محدودیــت حجــم جامعــه ی آمــاری تمامــی ایــن افــراد به عنــوان حجــم 

نمونــه انتخــاب می شــوند.

1-9- روایي و اعتبار اندازه گیري
ــار  ــگان موضــوع و اعتب ــا اســتفاده از نظــرات نخب ــی پرســش نامه ب روای
ــای کرونبــاخ محاســبه خواهــد شــد.  پرســش نامه بــا اســتفاده از آلف
ــه در آن  ــت ک ــوري اس ــي ص ــه ی روای ــي زیرمجموع ــي محتوای روای
ــش نامه  ــئواالت پرس ــواي س ــورد محت ــران در م ــدگاه صاحب نظ از دی
اســتفاده شــده اســت. ضریــب آلفــای کرونبــاخ محاســبه شــده )۰/87( 
گویــای آنســت کــه پرســش نامه از اعتبــار قابل قبولــی برخــوردار 

اســت.

1-10- ادبیات تحقیق
پدافنــد عامــل، رویارویــي و مقابلــه ی مســتقیم بــا دشــمن و به کارگیــري 

جنگ افزارهــاي مناســب و موجــود جهــت دفــع حملــه و خنثــي کــردن 
ــه مجموعــه اقداماتــي  اقدامــات آفنــدي وي اســت. پدافنــد غیرعامــل ب
اطــالق مي شــود کــه مســتلزم به کارگیــري جنگ افــزار نبــوده و بــا 
ــزات و  ــه تجهی ــي ب ــارات مال ــدن خس ــوان از وارد ش ــراي آن مي ت اج
ــاني  ــات انس ــي و تلف ــي و غیرنظام ــاس نظام ــي و حس ــات حیات تأسیس
ــل  ــه حداق ــات را ب ــارات و تلف ــن خس ــدار ای ــا مق ــرده ی ــري ک جلوگی

ــش داد ]3[. ــن کاه ممک
دفــاع غیرعامــل بــه عنــوان مکمــل دفــاع عامــل، صلح آمیزتریــن 
اســت کــه کاهــش آســیب پذیري  دفاعــي  اثربخش تریــن روش  و 
زیرســاخت هاي ملــي و مراکــز حیاتــي، حســاس و مهــم و پایــداري ملــي 
را به دنبــال دارد. پدافنــد غیرعامــل از طریــق توســعه ی ظرفیت هــاي 
ــوان  ــش ت ــن افزای ــي، ضم ــل عموم ــتانه ی تحم ــاء آس ــي و ارتق دفاع
ــه ی تهاجــم،  ــش هزین ــا افزای ــي، ب ــت مردم ــي و مقاوم بازدارندگــي مل
ــد ]1[. ــاد مي کن ــمن ایج ــي دش ــي را در اراده ی تهاجم ــدی اساس تردی
باتوجـــه بـــه بررســـی منابـــع می تـــوان گفـــت کـــه پدافنـــد غیرعامـــل 
کارکردهـــای مختلفـــی از جملـــه کاهـــش آســـیب پذیري، خســـارت 
بـــه تأسیســـات، تجهیـــزات و نیـــروي انســـاني، مراکـــز حیاتـــي و 
حســـاس و مهـــم نظامـــي و غیرنظامـــي کشـــور در برابـــر تهدیـــدات و 
ــرمایه هاي کالن ملـــي کشـــور، حفـــظ  حمـــالت دشـــمن، حفـــظ سـ
تـــوان خـــودي جهـــت ادامـــه ی فعالیت هـــا و تـــداوم عملیـــات تولیـــد 
ـــاد  ـــمن و ایج ـــل از دش ـــکار عم ـــلب آزادي و ابت ـــاني، س و خدمات رس
ـــش  ـــات، افزای ـــه ی عملی ـــراي وي در صحن ـــوار ب ـــخت و دش ـــرایط س ش
آســـتانه ی مقاومـــت مردمـــي و قـــواي خـــودي در برابـــر تهاجمـــات 
ـــردن  ـــق وادار ک ـــمن از طری ـــه دش ـــتر ب ـــه ی بیش ـــل هزین ـــمن، تحمی دش
ـــده،  ـــداف کاذب و فریبن ـــود روي اه ـــدود خ ـــع مح ـــالف مناب ـــه ات وي ب
ســـلب امـــکان صرفه جویـــي قـــوا از وي، افزایـــش تـــوان دفاعـــي 
کشـــور و ایجـــاد آمادگي هـــاي الزم مقابلـــه بـــا دشـــمن در شـــرایط 
تهدیـــدات نامتقـــارن و حفـــظ تمامیـــت ارضـــي، امنیـــت ملـــي و 

ــتقالل کشـــور دارد ]14[. اسـ
دو کارکــرد مهــم پدافنــد غیرعامــل کاهــش آســیب پذیری و افزایــش 
بازدارندگــی اســت. افزایــش بازدارندگــی تدابیــري هســتند کــه توســط 
ــروز  ــي از ب ــایل روان ــتفاده از وس ــا اس ــي ب ــزار فیزیک ــاي اب ــا به ج آنه
ــد.  جنگ هــا جلوگیــري شــده و توانایي هــاي دفاعــي تقویــت مي گردن
ــک  ــي کم ــه بازدارندگ ــود ب ــه ی خ ــه نوب ــز ب ــي نی ــاي دفاع توانایي ه

.]1۰[ مي کننــد 
مدیریــت مؤثــر یــک بحــران یــا جلوگیــري از تبدیــل یــک حادثــه  بــه 
بحــران به ســرعت واکنــش بســتگي دارد. بنابرایــن هرگونــه منابــع، 
ــش  ــرعت و کاه ــش س ــر افزای ــر ب ــتیباني مؤث ــاي پش ــا و رویه ه طرح ه
ــراري و  ــازمان اضط ــي س ــش کارآی ــت افزای ــش، در جه ــان واکن زم
ــي  ــه توانای ــود. موفقیــت، ب ــا بحــران خواهــد ب ــه ب ارتقــاء کیفیــت مقابل
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ــي  ــدار آمادگ ــه مق ــع آن ب ــي و به تب ــتمر عملکــرد عملیات ــود مس در بهب
در برابــر حــوادث و بحران هــا و نحــوه ی مقابلــه بــا وضعیت هــاي 

اضطــراري بســتگي دارد ]8[.
ــای  ــر مبن ــد ب ــات بای ــرای تأسیس ــی ب ــات حفاظت ــاد اقدام ــرد ایج رویک
فرآینــدی سیســتماتیک باشــد کــه منجــر بــه ســامانه ای حفاظتــی منســجم 
گــردد. بایــد ســامانه ی حفاظتــی متمرکــز بــر حفــظ تجهیــزات خــاص 
ــاق در  ــا انطب ــا از شــکاف ی ــی تعریــف شــود ت ــه خوب ــه تهدیدهــا ب علی

ــد ]2[. ــری نمای ــام کار جلوگی ــئولیت ها و انج مس
مدیریــت بحــران را می تــوان فرآینــد پیش بینــی و آمادگــی قبلــی بــرای 
ــرل و هدایــت عوامــل و رویدادهایــی دانســت  ــه، کنت رویارویــی، مقابل

کــه بقــاء و توســعه ی ســازمان را بــه مخاطــره می انــدازد ]۹[.
ــه به معنــای نگهــداری و متــرادف  حفاظــت در لغــت و اصطــالح عامیان
مراقبــت و مواظبــت اســت. از نظــر اطالعاتــی بــه تمامــی اقداماتــی کــه 
ــات،  ــن و تأسیس ــات، اماک ــناد و اطالع ــداری اس ــظ و نگه ــت حف جه
امــوال، وســایل و تجهیــزات و کارکنــان و ســایر موضوعــات حفاظتــی 
ــراب کاری،  ــی، خ ــی از جاسوس ــای ناش ــدات و خطره ــر تهدی در براب
برانــدازی، ســرقت و ســایر خطرهــای طبیعــی و مصنوعــی به عمــل 
ــه مــوارد مذکــور جلوگیــری  ــراد غیرمجــاز ب ــد و از دسترســی اف می آی

می کنــد حفاظــت گفتــه می شــود ]13[.

2- سامانه ی هیدروکربنی
ــق آن، در  ــمارش مصادی ــي و ش ــع طبیع ــع از مناب ــي جام ــه ی تعریف ارائ
عیــن ســادگي، کار دشــواري اســت. یــک تعریــف حداقلــي آن اینســت 
کــه منابــع طبیعــي مــوادي هســتند کــه به طــور طبیعــي وجــود دارنــد و 
ــا  ــه، اقتصــادي ی ــد در شــرایط فن آوران ــا مي توانن ــد ی ــراي بشــر مفیدن ب
ــه اي هســتند  ــع طبیعــي به گون ــد باشــند. برخــي مناب ــي مفی سیاســي معین
کــه بقــاي زندگــي انســان بــه آنهــا وابســته اســت و برخــي بــراي بهبــود 

و ارتقــاء ســطح زندگــي مدنظــر هســتند ]11[.

3- منشاء تشکیل نفت
ــر  ــي ب ــاد علم ــا اعتق ــت، ام ــخص نیس ــاً مش ــت دقیق ــکیل نف ــاء تش منش
آنســت کــه نفــت از تجزیــه ی گیاهــان، جانــوران و ارگانیزم هــاي آلــي 
ــز  ــده و نی ــکیل ش ــبي از گل و الي تش ــدار مناس ــوبي در درون مق رس
علــم بــر ایــن بــاور اســت کــه نفــت، پــس از تشــکیل، از بســتر اولیــه ی 
ــال  ــود( انتق ــي خ ــکان فعل ــي م ــره اي )یعن ــاي صخ ــه الیه ه ــش ب خوی

ــه اســت. یافت
ــن  ــاي زمی ــي درون الیه ه ــازن موضع ــت در مخ ــه نف ــده ک ــوم ش معل
ــد یافــت  ــار شــدن دارن ــراي ذخیره ســازي و انب کــه شــرایطی مناســب ب
ــا  ــاظ دم ــت از لح ــکیل نف ــراي تش ــرایط الزم ب ــه ش ــود. در نتیج مي ش
ــل،  ــن دلی ــرد و به همی ــر گی ــترده اي را درب ــف گس ــد طی ــار مي توان فش

نحــوه ی رفتــار آن به صــورت تابعــي از دمــا و فشــار، موضوعــي بســیار 
ــت اســت ]7[. ــز اهمی حائ

4- پرسش نامه و آزمون
تعــداد 2۰ ســئوال در اختیــار اندیشــمندان و خبــرگان موضــوع پژوهــش 
ــج   ــده و نتای ــتخراج ش ــئوال اس ــی س ــای عین ــه نمونه ه ــت ک ــرار گرف ق

ــتند: ــه هس قابل مالحظ
ــواد  ــا م ــنایی ب ــوزش آش ــق آم ــیب پذیری از طری ــش آس ــئوال: کاه س
ســامانه های  فیزیکــی  حفاظــت  ارتقــاء  در  مقــدار  چــه  خطرنــاک 

هیدروکربنــی نقــش دارد؟

5- نتایج تحلیل های آماری
الــف( روش اجــراي ایــن تحقیــق بــر اســاس داده هــاي حاصــل از 
ــع  ــا و مراج ــل از گزارش ه ــات حاص ــش نامه و اطالع ــا، پرس مصاحبه ه
تأییــد شــده ی علمــي و صنعتــي و تجزیــه و تحلیــل آمــاري بــوده اســت.
ب( آنالیــز اعتبــار نســبي داده هــا بــا روش آلفــاي کرونبــاخ عــدد ۰/87 

ــت. ــودن پرسش نامه هاس ــر ب ــاي معتب ــه گوی ــد ک ــان مي ده را نش
ج( تجزیــه و تحلیل هــا بــر اســاس شــاخص هاي آمــاري و نیــز آزمایــش 
خــي دو در تأییــد فرضیه هــا و ســئواالت مطــرح شــده در زمینــه  ی 
متغیرهــاي مؤثــر بــر ارتقــاء حفاظــت فیزیکــي ســامانه هاي هیدروکربنــي 

ــد. ــار زیــادي برخوردارن همگــي از درصــد و اعتب
د( رعایــت اصــول پدافنــد غیرعامــل به صــورت اســتاندارد و به هنــگام، 
ــي عســلویه  ــه از تأسیســات هیدروکربن موجــب حفاظــت فیزیکــي بهین

ــرژي کشــور خواهــد شــد. ــوان قطــب اقتصــادي و ان به عن
مثــل  پیشــرفته  سیســتم هاي  و  نویــن  فن آوری هــاي  از  اســتفاده  ه( 
ســنجش گرهاي بیومتریــک ســبب ارتقــاء حفاظــت فیزیکــي از اماکــن 
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مي گــردد. پارس جنوبــی  پاالیشــگاه های  مثــل  اســتراتژیکي 
و( اســتراتژي کاهــش ریســک و تجزیــه و تحلیــل دوره اي مخاطــرات و 
خســارات بــا توجــه بــه امکانــات و اقدامــات انجــام گرفتــه باعــث ارتقــاء 

و اصــالح سیســتم هاي حفاظــت فیزیکــي مي شــود.

6- وضعیت بخش انرژی کشور
حجــم کل منابــع متعــارف هیدروکربنــی کشــور )شــامل 42/۹2 درصــد 
ــارد بشــکه  ــر گازی( 3۶4/۶8 میلی ــی و ۵7/۰8 درصــد ذخای ــر نفت ذخای
ــوده اســت. در ســال 13۹1 کل تولیــد انــرژی اولیــه  معــادل نفت خــام ب
در کشــور 2۶73/8 میلیــون بشــکه معــادل نفت خــام بــوده کــه ترکیــب 
ــود از:  ــارت ب ــور عب ــه ی کش ــرژی اولی ــد ان ــرژی در تولی ــای ان حامل ه
38/۹2 درصــد نفت خــام، ۶۰/13 درصــد گاز غنــی، ۰/4۶ درصــد 
ــد ذغال ســنگ، ۰/32 درصــد بــرق  ــوخت های ســنتی، ۰/17 درص س
آبــی، بــادی، اتمــی، خورشــیدی و زیســت تــوده و ۰/۰۰7 درصــد ســایر 

ــی. ــیدی حرارت ــد خورش ــای جدی انرژی ه
جمهــوری اســالمی ایــران به ترتیــب بــا در اختیــار داشــتن ۹/47 و 
ــرار  ــه و ق ــان و خاورمیان ــارف جه ــت متع ــر نف ــد از ذخای 1۹/۶۹درص
ارزنــده ای  جایــگاه  از  جهــان  در  نفت خیــز،  منطقــه ای  در  گرفتــن 
دارنــده ی  نخســت  جایــگاه  در  کــه  به طــوری  اســت.  برخــوردار 
مجموعــه ی منابــع هیدروکربنــی نفــت و گاز جهــان قــرار دارد کــه طبــق 
ــی می شــود کشــور  ــد نفــت و گاز، پیش بین ــی تولی ــد فعل احتســاب رون
ــی  ــده گاز طبیع ــا 14۶/۶8 ســال آین ــده نفــت و ت ــا 1۰۹/8۶ ســال آین ت
ــو  ــرای تولیــد و صــادرات داشــته باشــد. ضمــن آنکــه به عنــوان دومین ب
ــر گاز و  ــده ی ذخای ــن دارن ــران اولی ــار BP،ای ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
ســومین دارنــده ی ذخایــر نفــت اســت. کشــور مــا بــا در اختیــار داشــتن 
  BP 33/7۹ تریلیــون مترمکعــب ذخایــر گازی بــر اســاس آمــار شــرکت
در رده ی اول دنیــا قــرار دارد )ترازنامــه ی هیدروکربنــی ســال 13۹1 

کشــور، 1۵:13۹2و2۹(.
پارس جنوبــی از بزرگ تریــن میادیــن گازی مســتقل دنیــا بــا 18۰۰ 
تریلیــون فوت مکعــب گاز اســت کــه مســاحت آن ۹7۰۰ کیلومترمربــع 
ــران و ۶۰۰۰  ــای ای ــدان در آبه ــن می ــع از ای ــر مرب ــت. 37۰۰ کیلومت اس
کیلومترمربــع آن در آبهــای ســرزمینی قطــر قــرار دارد. ذخیــره ی بخــش 
ایرانــی آن کــه حــدود ۵۰ درصــد ذخایــر گاز کشــور را شــامل می شــود 
)آمارهــای متعــدد رســمی مقــدار ذخایــر گاز پارس جنوبــی را دقیقــاً 47 
درصــد ذخایــر گازی اعــالم کرده انــد( ۵۰۰ تریلیــون فوت مکعــب گاز 

درجــا دارد کــه 3۶۰ تریلیــون فوت مکعــب آن قابــل برداشــت اســت.

7- اقدامات عملي، مؤثر و الزم در بخش نفت و گاز طبیعي
بــراي  تحقیــق  و  توســعه  بخــش  در  ســرمایه گذاري  و  طرح ریــزي 

صنایــع نفــت و گاز طبیعــي جهــت افزایــش اســتحکام و اعتبــار صنعــت 
و نیــز تدویــن راهبــرد مــورد نیــاز در کاهــش آســیب پذیري ها و تنظیــم 
فیزیکــي و تدویــن  امنیــت  برنامه هــاي  اســتاندارد در  رهنمودهــاي 
ــش  ــامانه هاي بخ ــک از س ــاختار هری ــد س ــي در تجدی ــط اصول ضواب
نفــت و گاز، همچنیــن پیش بینــي و طراحــي ســامانه ای ملــي بــراي 
ــاي  ــتیباني از فعالیت ه ــاس در پش ــات حس ــع قطع ــي و توزی موقعیت یاب
واکنشــي و بازیافــت یــک وضعیــت بحرانــي از اقدامــات عملــي، مؤثــر 

ــت ]۶[. ــه اس ــن زمین و الزم در ای

8- راهکارها و توجه به نقاط قوت و فرصت ها
ــت و گاز( و  ــرژي )نف ــوزه ی ان ــران در ح ــوت ای ــاط ق ــه نق ــه ب ــا توج ب
ــر  ــي ب اســتقالل اقتصــادي نســبي کشــور، تأثیــرات منفــي اقتصــاد جهان
ــران از  ــه ای ــن اینک ــت. ضم ــدود اس ــم و مح ــیار ک ــور بس ــاد کش اقتص
بــازار خودگردانــي برخــوردار اســت و ایــن موضــوع ناشــي از تهدیدهــا 
و تحریــم بلندمدتــي اســت کــه توســط دشــمنان علیــه کشــورمان انجــام 
ــا وجــود اینکــه ایــران از ابتــداي پیــروزي انقــالب  ــاًل ب شــده اســت. مث
ــم  ــي، تحری ــف دفاعــي و نظام ــون در حوزه هــاي مختل ــا کن اســالمي ت
ــهیالت،  ــه تس ــي هیچ گون ــي و اروپای ــورهاي غرب ــده ی کش ــوده و عم ب
تجهیــزات، دانــش و خدمــات آموزشــي در چنیــن حوزه هایــي بــه 
ایــران ارائــه نمي دادنــد، ایــران مجبــور شــد بــا اتــکاء بــه توانمندي هــاي 
ــي،  ــتقالل علم ــي و اس ــت خودکفای ــدي در جه ــاي بلن ــي، گام ه داخل
ــاط  ــه نق ــوع از جمل ــن موض ــردارد و ای ــي و ... ب ــي، دفاع ــي، صنعت فن
قــوت ایــران محســوب مي شــود. همچنیــن ویژگي هــاي برجســته ی 
ــران  ــود. ای ــوب مي ش ــور محس ــراي کش ــري ب ــاز دیگ ــي، امتی ژئوپلتیک
ــي در جنــوب، از نظــر ژئوپلتیــک،  ــر مــرز آب ــا بیــش از 2۰۰۰ کیلومت ب
بــا کشــوري مثــل عــراق کــه فقــط ۵۰–4۰ کیلومتــر در حــوزه ي شــمال 
خلیج فــارس مــرز آبــي دارد قابــل مقایســه نیســت. ایــران پــل ارتباطــي 
بیــن کشــورهاي جنوبــي )خلیج فــارس( و شــمالي ) آســیاي میانــه( 
اســت. چنیــن فرصــت ارتباطــي، از دیگــر نقــاط قــوت ایــران محســوب 

.]۵[ مي شــود 
در  غیرعامــل  پدافنــد  و  فیزیکــی  حفاظــت  اقدامــات  خط مشــي 

باشــد: زیــر  تعهــدات  دربرگیرنــده ی  بایــد  پاالیشــگاه 
■  برقــراري روش هــاي اجرایــي بــراي ایجــاد محیطــي فــارغ از هرگونــه 

تهدیــد و خطــر
ــرل و  ــراي کنت ــاز ب ــورد نی ــع م ــزات و مناب ــهیالت، تجهی ــاد تس ■ ایج

مقابلــه بــا حــوادث و وضعیت هــاي اضطــراري
■ صراحت در بیان و مستندات طرح ها و رویه هاي اضطراري

ــي  ــاي عمل ــات و مانوره ــي، تمرین ــاي آموزش ــردن دوره ه ــم ک ■ فراه
ــراري ــاي اضط ــي در وضعیت ه ــنایي و آمادگ ــراي آش ب

■ توجه به زمان و سرعت عمل در مقابله با حوادث و بحران ها
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ــه  ــي و مقابل ــع پیش بین ــات جام ــام مطالع ــه و انج ــات پیش گیران ■ اقدام
بــا اثــرات مخــرب بالیــاي طبیعــي و غیرمترقبــه

■ استقرار کامل فرآیند مدیریت خطرات و آثار آنها
بــه  بحرانــي  ریســک هاي  تبدیــل  و  ریســک  کاهــش  فرآینــد   ■

]8[ قابل کنتــرل  ریســک هاي 

ــت  ــانی اینس ــروی انس ــات نی ــری از تلف ــرای جلوگی ــل ب ــن عام مهم تری
ــوزش و  ــا آم ــده و ب ــن ش ــا، تأمی ــا تهدیده ــب ب ــات متناس ــه امکان ک
ــای  ــام عکس العمل ه ــردی و انج ــظ خونس ــرای حف ــا را ب ــن آنه تمری
مناســب در شــرایط بحرانــی آمــاده کــرد. از طرفــی اســتراتژی کاهــش 
ریســک مــورد نظــر در تحقیــق باعــث پیشــگیری یــا کاهــش مخاطــرات 
و پیامدهــای ناگــوار شــده و منتــج بــه پایــداری و تــداوم فعالیــت 
پاالیشــگاه های پــارس جنوبــی می گــردد. همچنیــن تــداوم تولیــد 
انــرژی، موجــب تولیــد ثــروت و ثبــات وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی 

کشــور می شــود.

9- یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
در ایــن پژوهــش روش تحلیــل کّمــي اطالعــات، آمــار توصیفــي 
ــی،  ــع فراوان ــداول توزی ــف از ج ــرای توصی ــه ب ــت ک ــتنباطي اس و اس
شــاخص های آمــاری و نمــودار و بــرای تحلیــل اســتنباطی از روش 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــی دو اس ــاری خ آم
بــا توجــه بــه نتایــج تحلیلــی ایــن تحقیــق و یافته هــای آمــاری مذکــور، 
مقولــه ی  در  خبــرگان  توصیه هــای  و  پیشــنهادها  می رســد  به نظــر 
پدافنــد غیرعامــل منطبــق بــر نتایــج تحلیل هــای پژوهــش بــوده و بخــش 

ــد. ــد می کن ــرا تأیی ــم آن اعظ

10-  نتایج و پیشنهادها
ــی  ــگاه های پارس جنوب ــات پاالیش ــتم تأسیس ــزات و سیس ــی تجهی بررس
نشــان می دهــد کــه اگرچــه طراحی هــا بــا رعایــت اســتانداردهای رایــج 
و معتبــر انجــام شــده امــا نــکات پدافنــد غیرعامــل در آن لحــاظ نشــده 
ــزات  ــات و تجهی ــتقرار تأسیس ــترش و اس ــی، گس ــوع جانمای ــت. ن اس
ــکان  ــاب م ــده ی انتخ ــل عم ــی از عل ــه یک ــت ک ــانگر آنس ــود نش موج
ــادی  ــژه ی اقتص ــه ی وی ــگاهی منطق ــای پاالیش ــی فازه ــت فعل و موقعی
انــرژی پــارس، شــاخصه ی کوتاه تریــن مســافت آن تــا حــوزه ی گازی 
ــادی  ــای اقتص ــا و صرفه جویی ه ــش هزینه ه ــت کاه ــی، جه پارس جنوب
مربوطــه اســت. در صورتــی کــه نادیــده گرفتــن برخــی مــوارد مهــم در 
محاســبات اقتصــادی، موجــب نتیجه گیری هــای بعضــاً ناصحیــح و دور 

شــدن از توســعه ی پایــدار خواهــد شــد.
ــی  ــت فیزیک ــش حفاظ ــث افزای ــل باع ــد غیرعام ــول پدافن ــرای اص اج
پاالیشــگاه های پارس جنوبــی می شــود. همچنیــن افزایــش مراقبــت 

ــیب پذیري و  ــش آس ــث کاه ــل باع ــد غیرعام ــول پدافن ــرای اص در اج
ارتقــاء پایــداري پاالیشــگاه های عســلویه می گــردد.

ــش  ــب کاه ــق، موج ــن تحقی ــاد ای ــردن مف ــی ک ــازی و عملیات پیاده س
ــروي  ــزات و نی ــات تأسیســات، تجهی آســیب پذیري، خســارات و صدم
ــی در  ــوزه ی پارس جنوب ــم ح ــاس و مه ــي، حس ــز حیات ــاني، مراک انس
ــوان دفاعــي  ــش ت ــن افزای ــا و حمــالت دشــمن و همچنی ــر تهدیده براب

می گــردد. کشــور  پاالیشــگاه های 
بــا توجــه بــه تعریــف هــدف و رهنمودهــای تبییــن شــده در ایــن 
پژوهــش، هــدف کلــی پدافنــد غیرعامــل در پاالیشــگاه، کاهــش 
آســیب پذیری  کاهــش  همچنیــن  و  انســانی  نیــروی  آســیب پذیری 

پاالیشــگاه اســت. تولیــد  اســتمرار  تأسیســات و تجهیــزات و 
آســیب پذیري  کانون هــاي  مهم تریــن  از  پارس جنوبــی  حــوزه ی 
کشــور مــا محســوب مي شــود. ایــن موضــوع مســتلزم دفــاع و امنیــت در 
حــوزه ی انــرژی اســت. ضمــن اینکــه عناصــر ایجــاد چنیــن امنیتــي یعنــی 
نیــروي انســاني هوشــمند و متخصــص نیــز در وزارت نفــت وجــود دارد 
ــاتید،  ــت، اس ــد وزارت نف ــران ارش ــه مدی ــن زمین ــبختانه در ای و خوش
ــار  ــته اي در اختی ــد و برجس ــران توانمن ــان و مبتک ــجویان، مخترع دانش
داریــم کــه ضــروری اســت مــورد حمایت هــاي مــادي و معنــوي قــرار 

گیرنــد.
از نظــر رهبــر انقــالب جهــاد در حــوزه ي اقتصــادي بــه معنــاي آنســت 
کــه بایــد بــا حرکــت و روحیــه ي انقالبــي و جهــادي وارد میــدان 
ــد.  ــبیل اهلل باش ــه و في س ــي، مخلصان ــد اله ــت بای ــد. حرک ــادي ش اقتص

راهکارها، اصول و مؤلفه های پدافند تهدیدات
غیرعامل و اقدامات حفاظت فیزیکی

کمبود منابع مالی، تحریم 
اقتصادی و در نهایت ایجاد 
تأسیسات نامرغوب وغیرایمن

افزایش بازدارندگی از طریق 
ایمن سازی تأسیسات

ضعف آموزش های پدافند 
غیرعامل

کاهش آسیب پذیری از طریق آموزش 
کارکنان

فن آوری های ناکارآمد و 
ضعیف

تداوم فعالیت های ضروری با فن آوری 
نوین

ریسک های زیاد
ارتقاء پایداری از طریق کاهش 

درجه ی ریسک

تسهیل مدیریت بحران با برنامه ریزی ضعف در مدیریت بحران
جهت شرایط اضطراری

1
طراحی مدل مفهومی پژوهش؛ سامانه های هیدروکربنی عسلویه 

)پاالیشگاه های گازی پارس جنوبی(
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بایــد مســائل و مشــکالت اداري را از ســر راه برداشــت، از متخصصــان 
ــد  ــکارات جدی ــا، تفکــرات و ابت ــه ایده ه ــت شــود، ب پشــتیباني و حمای
در ایــن زمینــه توجــه گــردد، حوزه هــاي مهــم به طــور جــدی پشــتیباني 
شــوند و بــا ســرمایه گذاري مناســب زمینه هــاي رشــد و توســعه ي 

ــم گــردد. ــور فراه اقتصــادي در کش
تجزیــه و تحلیــل ایــن مباحــث و تجربیــات حاصــل، نشــان دهنده ی 
قــدرت کشــور در تبدیــل تحریم هــا و تهدیــدات اقتصــادي بــه فرصــت 
ارائــه ی راهکارهــاي  برنامه ریــزي و  نیازمنــد  ایــن کار  اســت کــه 

اجرایــي مناســب و انجــام این گونــه پژوهش هاســت.

موارد زیر به عنوان پیشنهادهای اجرایی تحقیق ارائه می گردد:
■ انجــام مانورهــاي دوره اي در خصــوص پدافنــد غیرعامــل و آزمایــش 
ــر اســاس عوامــل  و بررســي وضعیــت سیســتم هاي حفاظــت فیزیکــي ب

مــورد ســنجش در ایــن نوشــتار
ــدار بســته  ــع نواقــص موجــود به خصــوص اســتقرار سیســتم هاي م ■ رف

ــژه و حســاس پاالیشــگاه ها ــزات وی ــراي تجهی ب
■ آمــوزش مســتمر عمومــي و تخصصــي منابــع انســاني به صــورت 
ــان دوره  ــد و صــدور مــدارک علمــي پای بخش نامه هــا و مقــررات جدی

ــان ــران و کارکن ــراي مدی ب
ــد  ــراري سیســتم هاي پدافن ــراي برق ــاي مناســب ب ــص بودجه ه ■ تخصی

غیرعامــل و اهتمــام ویــژه بــه اجــراي اصــول و تمهیــدات ضــروري

■ تدویــن برنامه هــای مناســب بــرای آمــوزش مدیــران و کارکنــان 
ــت  ــزات الزم جه ــن تجهی ــا و تأمی ــراد و بخش ه ــف اف ــن وظای و تعیی
ــاد  ــت ایج ــن جه ــرای تمری ــارت و اج ــردن خس ــدود ک ــرل و مح کنت

آمادگــی الزم
■ اســتفاده از وســایلي خــودکار بــا فــن آوری مناســب، به غیــر از نیــروي 

انســاني جهــت کاهــش مخاطــرات
■ برنامه ریــزي جامــع جهــت اجــراي صحیــح اصــول پدافنــد غیرعامــل با 

هــدف دســت یابي بــه حفاظــت فیزیکــي پاالیشــگاه هاي پارس جنوبــي
ــي  ــت فیزیک ــن حفاظ ــراي فرامی ــزام اج ــي و ال ــن تکلیف ــالغ قوانی ■ اب
ــرا و  ــال اج ــاي در ح ــرای پروژه ه ــلویه ب ــتراتژیک عس ــه ی اس در منطق
ــد ــات پروژه هــاي جدی ــل از آغــاز عملی ــن رعایــت موضــوع قب همچنی
■ تولیــد، تأمیــن و ذخیره ســازی قطعــات و تجهیــزات پرمصــرف و 
ــازی  ــدن بازس ــر ش ــت امکان پذی ــت و گاز جه ــات نف ــدی تأسیس کلی

ــی ــوادث احتمال ــس از ح ــوری پ ف
ــر اســتفاده از عــوارض طبیعــی در طرح هــای توســعه نفــت و  ■ حداکث

ــیب پذیری ــش آس ــت کاه گاز جه

11- مدل مفهومی پژوهش
نیازمنــد  شــده  ارائــه  منابــع  اســاس  بــر  مــدل  ایــن  پیاده ســازی 
ــر  ــگاه ب ــاختمان های پاالیش ــات و س ــای تأسیس ــدی تهدیده اولویت بن

اســت. وارده  حلقه هــای  نظریــه ی  مبنــای 

سـوم،  چـاپ  غیرعامـل،  پدافنـد  دانسـتني هاي   ،138۹ حمیـد،  اسـکندري،   ]  1[
بوسـتان حمیـد تهـران، 

مرکـز  تهـران،  اول،  چـاپ  فیزیکـي،  تأمیـن   ،1388 ابراهیـم،  پوردهقـان،   ]  2[
شـیرازي صیـاد  سـپهبد  شـهید  پژوهشـي  و  آموزشـي 

]3 [توکلـي، مهـدي و هدایـت، 13۹۰، مدیریـت بحران با رویکـردي بر واحدهاي 
صنعتي، چـاپ دوم، تهـران، آتي نگر

]4 [توکلـي، مهـدي، 13۹1، اصـول و مباني مدیریت بحـران در صنایع، چاپ اول، 
تهران، سـها دانش

]۵ [جاللـي فراهانـي، غالمرضـا، 13۹۰، جنگ اقتصادي و پدافنـد غیرعامل، چاپ 
اول، تهران، بوسـتان حمید

]۶ [جواهـري، علیرضـا، 138۶، راهبـرد ملـي آمریـکا در حفاظت از زیرسـاخت ها 
و منابـع کلیـدي، چـاپ اول، تهـران، موسسـه آموزشـي و تحقیقاتـي صنایع دفاعي

اول،  چـاپ  نفتـي،  مخـازن  سـیاالت  1373، خـواص  امیـل،  برسـیک،  [جـي   7[
تبریـز سـهند  صنعتـي  دانشـگاه  طباطبایي نـژاد،  سـیدعلیرضا 

]8 [شیخ زاده، حسین، 13۹۰، نظام مدیریت بحران، چاپ اول، تهران، انتشارات شکیب
]۹ [ طوسـي، جـواد، 138۶، مدیریـت بحـران و ایمن سـازي صنایـع و معادن، چاپ 

دوم، تهـران، مرکز آمـوزش و تحقیقـات صنعتي ایران
]1۰[ فریدمـن، الرنـس، 138۶، بازدارندگـي، پالیـزي، چـاپ اول، تهـران، نشـر 

مهاجـر
دیدگاهحقـوق  از  مشـترک  گاز  و  نفـت  منابـع   ،138۹ جـواد،  کاشـاني،   ]11[
بین الملـل، چـاپ اول، تهـران، مؤسسـه ی مطالعـات و پژوهش هـاي حقوقـي شـهر 

نش ا د
ترازنامـه ی   ،13۹2 برنامه ریـزی،  امـور  معاونـت  انـرژی،  مدیریـت  گـروه   ]12[
هیدروکربنـی سـال 13۹1 کشـور، تهـران، مؤسسـه ی مطالعـات بین المللـی انـرژی

]13[ منصـوري، مرتضـي، 138۵، آمـوزش تهدیدهـا و آسـیب پذیري ها، تهـران، 
ساحفاناجا

]14[ موحدی نیـا، جعفـر، 1388، اصـول و مبانـی پدافنـد غیرعامـل، چـاپ اول، 
تهـران، انتشـارات دانشـگاه صنعتـي مالـک اشـتر
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