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و مهم كالنشهر  يل ريسك اهميت مراكز حياتي، حساستحل
  ANPمشهد با استفاده از مدل 

   دكتر سيد هادي زرقاني
   نژاد مرتضي رضوي

  23/10/92:تاريخ پذيرش    22/06/92:تاريخ دريافت
  :چكيده

بر  هاي شش دهه اخير در دنيا اتفاق افتاده، متمركزهايي كه در جنگ اكثر حمالت و بمباران
اند تا توان عملياتي و خدمات  هاي دشمن بوده و همواره متخاصمان در نبرد با يكديگر سعي داشتهدارايي

هاي ذخيره هاي برق، سد به هر طريقي از جمله بمباران و از بين بردن نيروگاه ضروري دشمن خود را
به حداقل كاهش ... گيري و هاي آب، مراكز استحصال گاز، مراكز فرماندهي و تصميمآب، تصفيه خانه

تا در رو كشورها سعي دارند از اين. داده تا بتوانند از خالء موجود استفاده كرده و بر دشمن غلبه نمايند
در اين نوشتار با . راستاي اقدامات دفاعي و پدافندي خود حداكثر حفاظت را از اين مراكز داشته باشند

اوالً مراكز : عدد سعي شده است 50روشي توصيفي تحليلي و با استفاده پرسشنامه كارشناسان به تعداد 
بندي ، حساس و مهم تقسيمبا اهميت ويژه را در كالنشهر مشهد شناسايي و در قالب سه گروه حياتي

به روش تحليل  ها، را نيز از نظر اهميت حمله به آن شوند، دوماً ارزش ريسكي هر كدام از اين مراكز
ها نسبت به يكديگر داراي چه  تببين شد تا مشخص شود هر كدام از اين دارايي) ANP( ايشبكه
مشخص  Super Decisionsداده در نرم افزار در نهايت با استفاده از تحليل . باشند اي از اهميت مي درجه

بيشترين  1گرديد در گروه مراكز حياتي در كالنشهر مشهد فقط يك مركز وجود دارد كه با امتياز 
 مكان وجود دارد كه حرم مطهر امام رضا 22اهميت امنيتي را داراست، بعد از آن در گروه مراكز حساس 

بيشترين اهميت را در اين رده داشته و در گروه  89/0و  92/0 و نيروگاه توس به ترتيب با امتيازات) ع(
تاسيسات شركت گاز، سيلوي غالت و سد كارده به ترتيب با  مكان وجود دارد كه 20مراكز مهم نيز 

  .هاي اول تا سوم قرار گرفتنددر رتبه 78/0و  80/0، 87/0
  كالنشهر مشهداي، مراكز حياتي، تحليل شبكه اولويت ريسك، :واژگان كليدي

  
  
  
  
  

                                           
 استاديار جغرافياي سياسي دانشگاه فردوسي مشهد  
 ارشد جغرافياي سياسي دانشگاه فردوسي مشهد  كارشناسRazavinezhad@yahoo.com  
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  مقدمه
 يكاست و آن را به عنوان  بشري تاريخ پايداراز عناصر  يكيجنگ  گويندميشناسان  جامعه

 14تمدن خود  تاريخهزار سال  5در طول  بشريت. اند قلمداد نموده اجتماعي واقعيتو  پديده
در  اينكه گفتني. اند انسان جان باخته ميليارد 4از  بيشها  جنگ اينو در  ديدههزار جنگ را 

 45 طيسال بدون جنگ و مناقشه بوده است، در  268صرفا  بشريطول چند هزار سال تمدن 
ها  جنگ اين اكثرهفته بدون جنگ بوده و  3فقط  زمين كرهدر ) 1990تا  1945از سال (سال 

جنگ به وقوع  220از  بيش بيستمدر قرن . است پيوستهجهان سوم به وقوع  كشورهايدر 
 ساليان طي اسالمي يمان ميهن. داشته است انسانيتلفات  ميليون 200از  بيشو  پيوسته

فارس، جنگ افغانستان  خليج، جنگ تحميليهشت سال جنگ (گذشته شاهد چند جنگ مهم 
با اهداف  ديگري هاي جنگبوده است و وقوع مناقشات و ) عراق عليه انگليسو  آمريكاو جنگ 

. باشد مي جهاني استكبار راهبرديجزء اهداف يران ، مهار، محاصره و مقابله با اژئوپلبتيكي
 1991روزه  43هشت سال دفاع مقدس، جنگ  گذشته خصوصاً هاي جنگتجارب حاصله از 

و  امريكا، جنگ يوگسالوي عليهناتو  1999سال  اي هفته 11جنگ  ،عراق عليه متحدين
اراده ملت و توان  شكستنمهاجم جهت در هم  كشور كهنظر است  اين مويدعراق  عليه انگليس
ثقل؛ توجه خود را  مراكزانهدام  استراتژيمورد تهاجم با اتخاذ  كشور سياسيو  نظامي، اقتصادي

، در غيرعاملانجام اقدامات دفاع . نمايد مي و مهم و حساس حياتي مراكزصرف بمباران و انهدام 
از  ناشيخسارت  تقليلجهت مقابله با تهاجمات خصمانه و  در امروزينامتقارن  هاي جنگ

وسعت و گستره آن  كهاست  بنيادي موضوعيمهاجم،  كشور درياييو  زميني، هواييحمالت 
 مواصالتي، ارتباطي، سياسي، غيرنظاميو  نظاميو حساس  حياتي مراكزو  ها زيرساخت تمامي
، ها نيروگاه، ها پااليشگاه نظير كليديمحصوالت  هاي ساخت زيرها،  ها و پل بنادر، فرودگاه نظير

 گيرد برميرا در  كشور مردمي جمعيتو  فرماندهيو  هدايت مراكز، صنعتيبزرگ  هاي مجتمع
وابسته  چشمگيريدر جنگ، به نحو  ناپذيري شكست، اقتصاديو  ملي امنيتحفظ  كه حديتا 
اولين گام در . باشد مي غيرعاملفاع د حياتيهمه جانبه در موضوع  ساماندهيو  ريزي برنامهبه 

راه مقابله با اين گونه تهديدات اين است كه اوالً منابع و مراكز ثقل اقتصادي، سياسي، خدماتي، 
ها امنيت ملي را درماني، نظامي، انتظامي و ديگر مراكزي كه در به خطر افتادن كاركرد آن

بندي بندي و اولويتطوح حفاظتي درجهكنند را شناسايي كرده و آنها را به لحاظ س تهديد مي
اگر ميزان . ريزي دقيقي براي حفاظت از آنها ارائه دهيمنماييم تا بتوانيم در گام بعدي برنامه

اهميت هر يك از اين مراكز روشن نشود ممكن است منابعي كه صرف نگهداري و تامين امنيت 
ف مكاني حساس گردد مورد توجه گردد به هدر رود و برعكس منابعي كه بايد صر يك مكان مي

  .قرار نگيرد و در زمان وقوع بحران خسارات سنگيني به كشور عزيزمان وارد آيد
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  بيان مساله، اهميت و ضرورت پژوهش
 گويد مي شمالي كرهعراق و  ميان مقايسهعراق در  اخيرقبل از وقوع جنگ  چامسكينوام 

» شودميانجام  باموفقيت كشور اينبودن عراق، تهاجم به  دفاع بيبه واسطه  رسد ميبه نظر «
منطقه  رژيم ترين ضعيفو  ترين دفاع بيعراق  كنيم، مقايسهو عراق را با هم  شمالي كرهاگر 

 شمالي كرهدر مقابل،  كند مي حكومتدر آنجا  ديكتاتورها ترين مخوفاز  يكي كه حالياست در 
 يكاز  شمالي كره زيرا شود نميساده به آن حمله  دليل يكو به  آيد ميبه حساب  تهديد يك

سئول را هدف گرفته است در  كه عظيميتوپخانه  يعنيبرخوردار است  قويعامل بازدارنده 
را  جنوبي كرهاز  زياديقسمت  تواند مي شمالي كره كندحمله  كشور اينبه  امريكا كه صورتي

 كهما هر زمان  هستيد دفاع بياگر «: گويد مي نياد كشورهايبه  امريكا ديگر، به عبارت كندنابود 
 كنيم مي نشيني عقبما  داريد سديو اگر  كنيم ميدلمان بخواهد به شما حمله 

  ).37:1383:جدي(
 حريمجنگ مهم در  4وقوع حداقل  بشري، تاريخها در طول  بودن وقوع جنگ ناپذير اجتناب

در محاصره، مهار،  امريكا راهبرديو اهداف  اخيردر چند ساله  اسالمي ميهن سرزمين مرزهاي
 هاي كانونبالقوه و بالفعل  تهديداتگسترده  طيف، وجود اسالمي جمهوري براندازيو  تضعيف

دشمن  تهديدهايمرعوب  نبايد كه همچنان«،دهد ميرا به ما  پيام اين، كشور پيرامونبحران در 
 تهديدات، خود را آماده مقابله با دفاعيموثر  تدابيربا اقدامات و  بايست مي ديگر سوي، از گرديد

 تهديدات شرايطدر  آمادگي ايناز  حياتيمهم و  بسيارو بخش « بالقوه و بالفعل دشمن نمود
خسارات  كاهشو  تقليلو  سازي خنثيدر جهت  غيرعامل دفاعي راهبردهاياتخاذ  ،نامتقارن
 مليو باال بردن آستانه مقاومت  اسالمي ميهنثقل  مراكزدشمن به  هوايي احتماليحمالت 

از سويي ديگر شرايط ژئوپليتيكي خاص كالنشهر مشهد كه . )27:1388نيا، موحدي( باشد مي
اي در كشور  گردد و از جهات گوناگون جايگاه ويژه دومين قطب جمعيتي كشور محسوب مي
مورد تهاجم دشمن تواند  واسطه عوامل گوناگون ميدارد بايد مورد توجه باشد اين كالنشهر به

قرار گيرد زيرا يكي از مراكز ثقل كشوري است كه نزديك مرزهاي بين المللي بوده و با توجه به 
هاي اصلي حمالت  تواند يكي از گزينه هاي نظامي آمريكا، ناتو و غرب در اطراف مرزها مي پايگاه

اين كالنشهر به خوبي  هاي موجود در لذا با توجه به توضيحات فوق بايد از دارايي. آنان باشد
محافظت نمود و در راستاي افزايش پايداراي ملي و همچنين پدافند غيرعامل هر كدام از اين 

بندي و اولويت بندي شوند تا در مواقع بحراني تا حد امكان متحمل ها شناسايي، طبقه دارايي
مراكز حياتي،  :استدنبال اين سواالت در نهايت اين تحقيق به. كمترين خسارات و تلفات شويم

در هر گروه از مراكز حياتي، حساس و مهم كالنشهر  اند؟حساس و مهم كالنشهر مشهد كدام
  مشهد كدام مراكز از اولويت ريسك بيشتري برخوردار هستند و اهميت بيشتري دارند؟
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  روش تحقيق -1

هاي مختلف  تحليلي است كه از روش/ در اين پژوهش، روش تحقيق از نوع توصيفي
در اين . ها استفاده شده است ميداني و نرم افزاري نيز براي تجزيه و تحليل داده ،اي ابخانهكت

اي از مراكز حياتي، حساس و مهم قرار  گانه 13تحقيق دارايي هايي شهر مشهد در سطوح 
در نيز و اطالعي از واريانس جامعه  نبودچون حجم جامعه مشخص در مرحله بعد . گرفتند

حجم نمونه  0.05و دقت برآورد % 95سطح اطمينان با  از فرمول زير دمحقق نبودسترس 
σ :مشخص شده است = ( )  ( =و  ( ⁄ در نتيجه به واسطه  )64:1391، حبيبي( ∗

ها نسبت به يكديگر احصاء گرديد پرسشنامه از افراد متخصص اهميت هر يك از اين دارايي 50
هاي اهميت ريسك هركدام  بنديشد و در نهايت اولويت Super Decisionsو وارد نرم افزار 

  .ها تبيين گرديداز اين دارايي
  

  مباني نظري تحقيق -2
  تحليل ريسك

مديريت و تحليل ريسك هنر هدايت و هماهنگي منابع انساني، مواد و امكانات در سراسر 
به اهداف از پيش تعيين هاي مدرن مديريت جهت دستيابي  عمر يك پروژه با استفاده از تكنيك

 شود حدود خدمات، هزينه، زمان، كيفيت و ارضاي اهداف آن قلمداد مي ةشد
طور كار گردد به اندازي مياي احداث يا راه عبارتي وقتي پروژهبه. )26:1383باغداساريان،(

هايي توسط طراحان براي آن مشخص شده است كه بايد آنها احصاء شوند تا بتوان گفت  ويژه
حال اگر هر عاملي . آن پروژه توانسته هدف نهايي را محقق سازد و به تكامل رسيده است كه

اي به اهداف خود دست پيدا نكند و در ماموريت خود ناموفق شود، آن  سبب شود تا هر پروژه
عنوان ريسك بايد در زمان احداث و يا ايجاد عاملي كه سبب اين شكست در ماموريت شده به

هاي الزم براي آن از سوي  گرفت تا پيش بيني تحليل، بررسي و تدقيق قرار مي آن پروژه مورد
ها و اهداف محوله  شد تا حداقل تاثير در روند اجراي ماموريت مديران پروژه در نظر گرفته مي

  ).26:1387قائدشرف،( هاي گوناگون شاهد باشيم ها در پروژه در زمان بروز بحران
ها موجودند و هر كدام از آنها بر اساس نوع و كاركردشان  اندازهها و  ها در تمام شكل پروژه

اي و ملي فراملي پيدا خواهند كرد و در صورت بروز هرگونه  ابعاد گوناگون محلي، منطقه
  ).7: 1387شوالب، ( تهديدي اثرات آن به طبع تاثيرگذاري جغرافيايي آن ظهور پيدا خواهند كرد

روز بيشتر شده و  درحال رشد است، پيچيدگي آنها نيز روزبه ها امروزه همچنانكه تعداد پروژه
شود تحليل ريسك در سطوح مختلف و براي  ابعاد جديد يا گوناگوني پيدا كرده كه سبب مي

ها، دربرگيرنده عناصر  دهد كه پروژه تجربيات نشان مي). 46: همان( ها صورت پذيرد انواع پروژه
هستند و در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده، با ... استراتژيك، تكنيكي، اقتصادي و ملي و
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هايي محوله  هايي در رابطه با عناصر كليدي پروژه يعني زمان، هزينه و كارويژه تهديدها و فرصت
اي از شرايط غيرقطعي يا  توان در مجموعه ريشه اين تهديدها و فرصت ها را مي. مواجه هستند

اي منشاءهاي مختلفي مانند مسائل تكنيكي، سياسي كه دار وجو نمود اطمينان جست عدم
 ).353: 1389گالبچي، حسيني، ( مالي و مسائل داخلي و خارجي پروژه هستند امنيتي، بازرگاني،

  ).PMI, 1388: 7( پردازد ها مي قطعيت در انجام وظايف و اهداف پروژه تحليل ريسك به عدم
  

  آسيب پذيري 
زا نسبت به هاي بالقوه و يا بالفعل خسارت مل و پديدهميزان خسارت و صدمات ناشي از عوا

  ).45:1388كاظمي،( پذيري گويندرا آسيب %100تا 0 نيروي انساني، تجهيزات و تاسيسات با شدت
  

  پذير بر حسب اهميتانواع مراكز آسيب
چون هر يك از اماكن و تاسيسات داراي ارزش حفاظتي و درجه اهميت متفاوتي هستند، 

طور يكسان حفاظت كرد و صرف وقت، هزينه و امكانات براي هر يك از توان به را نمي همه آنها
به همين دليل بايد هر كدام را . )29:1386نباتي،( طور مساوي، غير منطقي استآنها به

اماكن و تاسيسات كشور از لحاظ ارزش . متناسب با نوع اهميتشان حفاظت و مراقبت كرد
  :شوند تقسيم ميحفاظتي به سه دسته طبقه 

  :1مراكز حياتي: الف
، موجب بروز بحران، آسيب و ها آنمراكزي هستند كه در صورت انهدام كل يا قسمتي از 

و فرماندهي، توليدي  كنترل هاي هدايت، سامانهصدمات جدي و مخاطره آميز در نظام سياسي، 
تاثيرگذاري سراسري در  و اقتصادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصالتي، اجتماعي، دفاعي، با سطح

معموالً حتي تهديد اين ). 193:1383،)ص( االنبياء خاتم هوايي پدافند قرارگاه( كشور گردد
 . كند مراكز حتي اگر جنگ رواني باشد نيز تنش آفرين است و ترس و دلهره زيادي ايجاد مي

وع مراكز محسوب طور مثال ساختمان پنتاگون، ناسا و كاخ سفيد در اياالت متحده از اين نبه
  .گردند مي
  :2مراكز حساس: ب

، موجب بروز بحران، آسيب و ها آنمراكزي هستند كه در صورت انهدام آنها، يا قسمتي از 
و فرماندهي، توليدي  كنترل هاي هدايت، صدمات جدي و مخاطره آميز در نظام سياسي، سامانه
اي در  دفاعي، با سطح تاثيرگذاري منطقهو اقتصادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصالتي، اجتماعي، 

 اي گونهكند به اينگونه مراكز در برخي مواقع بخش بزرگي از يك كشور را مختل مي. كشور گردد

                                           
1 Vital and Gravity Centers 
2 Vita Centers 
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صورت يك پوشي كند و بايد آن را بهتواند به سادگي از آن چشم كه نظام سياسي حاكم نمي
اي مهم  ي كه درسطح منطقهها و سدهاي آب استانداري. چالش در كشور حل و فصل نمايد

باشند، مراكز نظامي درجه يك و همچنين نيروگاههاي برقي كه براي يك منطقه تامين انرژي 
  ).43:1389فردرو،( گيرند برق دارند در اين گروه قرار مي

  :1مراكز مهم: ج
، موجب بروز بحران، آسيب و صدمات ها آنمراكز هستند كه در صورت انهدام يا قسمتي از 

و فرماندهي، توليدي و  كنترل هاي هدايت، و مخاطره آميز در نظام سياسي، سامانهجدي 
اقتصادي، پشتيباني، ارتباطي و مواصالتي، اجتماعي، دفاعي، با سطح تاثيرگذاري محلي در 

اين مراكز شامل مراكز مديريت بحران شهري، مراكز ). 38:1390كرباسيان،( كشور گردد
باشد كه در شهرها و مناطق گوناگون  مهم پزشكي موجود مي انتظامي شهري، ساختمان هاي

وجود دارد و در صورت صدمه به آنها نهايتاً بخشي از يك شهر يا منطقه كوچك تحت تاثير آن 
  . گيرد قرار مي

  
  تهديد

باشد  در حد يك ايده يا فرض مي تهديد يك خطر بالقوه است كه هنوز محقق نشده و صرفاً
طوري كه مفهومي به كلي انتزاعي است به به عبارت ديگر تهديد، رود؛ كه احتمال وقوع آن مي

عبارتي هرگاه به. باشد پذير نميتعيين زمان و چگونگي مورد تهديد واقع شدن به سادگي امكان
امكان ايجاد حادثه و ضرر و انسان از سوي عوامل طبيعي يا غيرطبيعي در خطر قرار گيرد و 

  ).16:1389فردرو،( اند شدهبه نوعي دچار تهديد  زيان جاني و مالي وجود داشته باشد،
 تمهيدات آن با مقابله براي و كرده رشد تهديد ميان در تاكنون، خلقت ابتداي از بشر

 تهديدات از برخي شدت ندارد، وجود ديگر تهديدات اين از بعضي .است گوناگوني انديشيده
 اين با مقابله نحوه اخير هاي دهه در. است تازه و جديد تهديدات برخي شده كمتر يا بيشتر

 و وارده خسارت وقوع، احتمال ميزان مشخص طوربه و گرفته به خود تري علمي شكل تهديدها
  ).24:1386جدي، اصغريان( شده است تعيين ها آن با مقابله چگونگي
  مصنوعي   تهديدات: ب تهديدات طبيعي: الف: شود دسته تقسيم ميصورت كلي به دو تهديد به
ها به  كه شامل تهديداتي است كه امكان دارد طبيعت براي انسان: تهديدات طبيعي: الف

  .شود مي... ها و  ريزش و لغزش كوه توفان، زلزله، وجود آورد كه شامل سيل،
هاي  دي يا سهوي انسانستند كه عمها ه عامل اين تهديدات، انسان :سازتهديدات انسان: ب

منيتي و اتفاقي قابل اين تهديدات نيز به سه دسته نظامي، ا. كنند با خطر موجه مي ديگر در را
  ).1نمودار شماره ( تقسيم هستند

                                           
1 Critical Centers 
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  انواع تهديدات :1نمودار شماره 

  
 نيز امنيتي تهديدهاي. باشد مي دريايي و زميني هوايي، تهاجم شامل نظامي تهديدهاي

 انفجار سوزي،آتش شامل اتفاقي تهديدهاي و گردد مي ... و گذاريبمب شامل خرابكاري،
  ).2:1388مسكن، و ساختمان تحقيقات مركز( باشد مي مواد خطرناك نشت يا و سوخت مخازن

دولت  ساختار تضعيف براي الزم توانايي از بالقوه طوربه كه است آن امنيتي تهديد از منظور
 آسيب پي در كلي طوربه كه شود يم محسوب امنيتي تهديدي ترتيب بدين. باشد برخوردار
 و آذر ادوارد يعني سوم جهان پرداز نظريه دو ديدگاه براساس .باشد دولت بقاي به مقوله رساني
 ارزشهاي متوجه كه دارد بستگي تهديداتي به ملي امنيت از تعريفي هرگونه مون، اين چانگ
 و موضوعات برحسب و ديگر كشور به كشور يك از تهديدات لذا ماهيت. باشد جامعه حياتي
  ).41:1387ملي، دفاع دانشكده نويسندگان گروه( است برخوردار متفاوت ماهيتي از زمان گذر

 جغرافيايي مقياس در بايد را آن طبيعتاً شود، مي مطرح نظامي نوع از تهديد مبدا وقتي
 و تهديد پتانسيل داراي هاي كانون جغرافيايي، زمينه در انعكاس براي لذا .جستجو كرد

 عنوانبه و شده شناسايي بايد دارد وجود آن در تهديد عامل فعاليت تحرك و كه هايي محدوده
 مبداء نقطه يا خط تواند مي تهديد عامل فعاليت تحرك ةمحدود .گردند تعيين تهديد مبادي
 فعاليت براي زمينهاي را فارس خليج هاي آب مثال چنانچه طوربه .نمايد مشخص را تهديد

 خط سرزمين، پهنه به نسبت را تهاجم اين ترين حد نزديك و بگيريم نظر در دشمن تهاجمي
 بوده مطرح تهديدات مبادي از يكي عنوانبه مذكور خط واقع در بدانيم، جنوب هاي آب ساحلي

  ).65:1384اكبري،( گردد مي واقع تهديدات محاسبه مبدا و
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  )ANP( يا شبكهيل تحلروش 
 عنوانبه كه است ارهيچند مع گيريتصميم يها كيتكن از شبكه تحليل و تجزيه فرايند
 پيشنهاد ساعتي به وسيله 1996 سال در مراتبي سلسله تحليل براي فرايند مناسب جايگزيني

 بين روابط عناصر، ،ها خوشه كنترل، مراتب سلسله از مدل اين). Lee, 2005: 3(است  شده
 تحليل و تجزيه مدل كنترل مراتب سلسله .است شده تشكيل ها و خوشه عناصر ،ها بخش
  .تاس شبكه در انفعال فعل و نوع هر مقايسه براي برنده پيش معياري شبكه،

 آن در كه معياره است چند گيريي تصميمها كيتكن از يكي اي شبكه تحليل فرآيند
: 1390فرجي سبكبار و ديگران، ( است شده مراتبي سلسله جانشين ساختار اي شبكه ساختار

25 .(  
 نسبي براي وزني برآورد و زوجي مقايسه انجام: است زير مدل مراحل در سازي مدل فرآيند
متخصصان  از افراد همه شده سعي يي،ها يريگچنين تصميم در خاص مسائل بروز از جلوگيري

 در. باشند برخوردار مورد اين در تخصص كافي و دانش از و شوند انتخاب سطح هم تقريباً
 دو هر امتياز استخراج است براي بنديتياولو يها ياستراتژ از يكي كه كپلندروش  از نهايت
  ):266: 1389 عطائي،( شد هم استفاده با شده مقايسه معيار
 اوليه ماتريس سوپر تشكيل 

 وزني سيسوپر ماتر تشكيل 

 عمومي وزن بردار محاسبه  
 گيري،تصميم سطوح ميان يها يوابستگ و تعامالت دادن نشان منظوربه  ANPتكنيك در
 سيابر ماتر از گيريتصميم مسئله هاي گزينه يبند تياولو و معيارها نسبي اهميت تعيين

 هر آن در كه است شده بنديقسمت ماتريس يك حقيقت در سيابر ماتر يك .شود يم استفاده
 نشان گيريتصميم كل مسئله در را گيريتصميم سطح دو عناصر ميان رابطه از ماتريس، عنصر

  .)23: 1390مهرگان و ديگران، ( دهد يم
 

 
  

  اي با تحليل سلسله مراتبي تفاوت تحليل شبكه: 2نمودار 
Yuksel & Metin,2007:3366  
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 تحليل فرايند مانند به نسبي اهميت گيري مقاديراندازه ،اي شبكه تحليل و تجزيه فرايند در
             نآ در كه شود يمانجام  9 تا 1 طيف كمك به و زوجي هايمقايسه با مراتبي سلسله

 عامل يك شديد اهميت دهندهنشان 9 عدد و عامل دو بين يكسان اهميت دهندهنشان 1
   .است ديگر به عامل نسبت

  

  
  

  Super Decisionsمعيارها و زير معيارهاي تحقيق در نرم افزار  ،ارتباط عوامل: 3نمودار 
  
  هاي تحقيقيافته -3

  بندي مراكز ثقل كالنشهر مشهد بر اساس كاركردتقسيم
. اي مراكز مختلف و فراواني دارند كه ضامن حيات شهري است كالنشهرهاي بزرگ و منطقه

اند اما برخي ديگر ضروي كامالً ضروريهاي عادي در شهر برخي از اين مراكز براي ادامه فعاليت
اند و در نهايت برخي مراكز خدماتي هستند كه اگر خللي در فعاليت آنها رخ نيستند اما الزم

شود و ادامه نقص آن به روند عادي شهروندان  دهد فقط خدمات رفاهي خاصي از شهر سلب مي
صورت نمودار شماره شناسايي شده بهكالنشهر مشهد  مركز ثقل 13در اين پژوهش . اثري ندارد

هر كدام از اين مراكز ثقل يك يا چند مصداق در شهر مشهد داشته كه با . ترسيم شده است 2
  .اهميتشان نسبت به يكديگر سنجيده شده است ANPاي  استفاده از روش تحليل شبكه
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  تقسيم بندي مراكز ثقل كالنشهر مشهد بر اساس كاركرد :4نمودار شماره 
  

  بندي مراكز ثقل كالنشهر مشهد براساس اهميت در تحليل شبكهتقسيم
  مراكز حياتي: الف

بر اساس تعريفي كه در باال از مراكز حياتي ارائه شد و طبق مصوبه كميته پدافند غير عامل 
به تصويب رسيده است، در كالنشهر مشهد فقط يك مركز حياتي وجود  3/3/90 كه در مورخ

اين مركز از ذكر آن در اين نوشتار معذوريم اما در متن  حياتي بودن و حفظ امنيتعلت به. دارد
  .اصلي طرح پژوهش به آن پرداخته شده است

  مراكز حساس: ب
بر اساس تعريفي كه در كميته پدافند غيرعامل استان خراسان رضوي از مراكز حساس 

مركز حساس وجود  22مشهد  در شهر باني نظري به شرح آن پرداخته شد،انجام شده كه در م
حرم مطهر امام  Super Decisionsدر نرم افزار ) ANP(اي دارد كه بر اساس مدل تحليل شبكه

و مراكز تصفيه آب  87/0، نيروگاه شريعتي با 89/0، نيروگاه توس با 92/0با امتياز ) ع( رضا
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نوع مكان را براي مراكز مهم  20كميته پدافند غيرعامل استان خراسان رضوي در مجموع 
اي قرار  اين مراكز مهم در مدل تحليل شبكه. انداين كالنشهر شمال شرق كشور مشخص نموده

رضوي و خطوط اصلي انتقال گرفتند و بر اساس نتايج تحقيق مشخص شد شركت گاز خراسان 
امتياز و سد  78/0امتياز، سد كارده با  80/0امتياز، سيلوي غالت مشهد با  87/0لوله آن با 

هاي اول تا چهارم ميزان اهميت را كسب  امتياز در بين مراكز مهم اين شهر رتبه 77/0طرق با 
 ، بيمارستان قائم)ع( م رضابه جز بيمارستان اما( هاي شهرساير بيمارستان: اند و مراكزنموده

به جز مركز ( و ساير مراكز مخابرات 33/0با امتياز ) و بيمارستان امدادي شهيد كامياب) عج(
امتياز كم اهميت ترين مراكز در گروه  32/0با .) مخابرات آزادي كه دره مراكز حساس قرار دارد

  .انداي محاسبه شدهمراكز مهم در تحليل شبكه
  

  مراكز مهم كالنشهر مشهد :1جدول 

  

رد
 يف

 مالحظات يسازماني وابستگ مركز  مجموعه
1

ات
يس

تاس
ز 

شهر
ي 

بناي
ير 

  

كارده و(مهميسدها
 ي مشهدكشاورزشرب و  آب ينتام  يرونوزارت )طرق

 مركز كنترل مخابرات آوري اطالعاتوزارت فنيمخابراتمراكز2
 يلي استانرثقل حمل و نقل  مركز يترابروزارت راه و راه آهن3
 يليريتورينگ مركز مان وزارت كشوريشهريسات قطارتاس 4
 ي مشهدمصرفي غله نگهدار يبازرگانوزارت يلوي مشهدس 5
شركت گاز خراسان  6

  مديريت و نگهداري تاسيسات گازي  وزارت نيرو رضوي
7

ري
شه

ت 
دما

و خ
ي 

دولت
ت 

دارا
ا

  
 ثقل خدمات امداد و نجات مركز سازمان هالل احمرهالل احمر

 يشهرثقل خدمات  مركز كشوروزارت ي مشهددارشهر8
ثبت احوالكلاداره9

 مركز ثقل اسناد هويتي استان كشور وزارتاستان
 يدرماني و داروئ خدمات ينتام وزارت بهداشت و درمانهايمارستانب 10
ي و ماليع منابع توزين و تام يدارائوزارت اقتصاد و يدارائسازمان اقتصاد و   11

 ياقتصاد
ثبت اسنادكلاداره  12

 استان و اوراق اسناد ثقل مركز يهقضائقوه استان
و  شهرستانها يفاء نقش خزانها يمركز بانكي و سپهملي هابانك  13

 استان
 يريت شهرستانمدثقل  مركز كشوروزارت يفرماندار 14
 انتقال خون وزارت بهداشت و درمانسازمان انتقال خون 15
يراتتعزاداره كل  16

  يبازرگانوزارت حكومت
17 

ايه
قض

وه 
ق

  

 ...ي و جنائي هاثقل پروند مركز يهقضائقوه  يقضائ هايمجتمع
 محل نگهداري مجرمين سازمان زندانها ي مشهدمركززندان  18
19

لي
لمل

ن ا
بي

  

ي مستقرهايكنسولگر
 اهميت سياسي خارجهوزارت در مشهد

يندگي سازمان نمادفتر  20
 اهميت سياسي وزارت خارجه ملل
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  غيرعامل پدافند افزاريسخت هاي روش
خاص  فيزيكي كار انجام مستلزم كه شود مي اطالق هاي فعاليت به افزاي سخت هاي روش
  :مانندباشد  مي
 تجهيزات مراكز انتظامي در شهرها  و تاسيسات سازي مستحكم  
 پناه به تعداد پرسنل هر مركز انتظامي جان و پناهگاه احداث  
 براي جلوگيري از هدف قرار گرفتن از دور... استتار، فريب و  روشهاي از استفاده  
 29:همان(...و( 

 
  :بندي و ارائه راهكارجمع  -4

مراكز حساس، حياتي و مهم كالنشهر مشهد تحليل ريسكي انجام از آنجا كه تاكنون براي 
گردد؛ فلذا  نگرفته، اين پژوهش به نوعي اولين تحقيق علمي در اين خصوص محسوب مي

مشخص كردن نقاط و مراكزي كه بايد در اولويت حفاظت قرار بگيرند كاري جديد بوده و 
تواند شروعي بر  ما اين نوشتار ميرو داشته است امسائل چالشي گوناگوني را پيش مسلماً
هاي خرد تر در سطوح و كالبد اين كالنشهر مذهبي باشد، در مجموع و از برآيند اين  تحليل

مركز مهم  20مركز حساس و  22تحقيق مشخص گرديد در شهر مشهد يك مركز حياتي، 
ديد كه بندي شدند و مشخص گروجود دارد كه بر اساس روش تحليلي سلسله مراتبي اولويت

رسد با اين حجم  نظر ميرو بههر كدام در رده خود از چه درجه اهميتي برخوردار هستند از اين
 باشد، باال آنها پذيري آسيب ميزان هايي كه حياتي، حساس و مهم هستند هرچهوسيع از مكان

 هاراييدا و مراكز پذيري آسيب. يابد مي ارتقا تهاجم در دشمن موفقيت احتمال اندازه همان به
 باشد نداشته وجود تهديدي درصورتيكه باشد، مي ارزيابي و بررسي قابل تهديد وجود برابر در

 نيست نياز كه داشت توجه بايد .است معقول غير و منطقي غير پذيري آسيب از صحبت
 هاي دارايي و مراكز پذيري آسيب بلكه شود بررسي ساخت زير اجزاء و مراكز تمامي پذيري آسيب
  .تر استقاعدتاً جذاب دشمن براي مهم و حساس حياتي،
  :از عبارتند گردند، مي لحاظ هادارايي و مراكز پذيريآسيب تعيين براي كه معموالً هايي شاخص
  ساخت زير به دسترسي ميزان
  ساخت زير شناسايي ميزان
  ساخت زير دفاعي و حفاظتي ضعف
  ساخت زير محيطي و ذاتي بازدارندگي ضعف

 پروازهاي مرز در گيري قرار عدم مرزي، عمق مناسب، گياهي پوشش( صحيح يابي مكان
 نيز در...) و مكاني حساسيت سرزميني، موقعيت دسترسي، راههاي مناسب، ارتفاعات هوايي

 ساخت زير حفاظتي و دفاعي هاي قابليت نيز و باشندمي مؤثر ساخت زير شناسايي و دسترسي
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 توان در...  و عامل غير پدافند اقدامات از برخورداري هوايي، پدافند پوشش از برخورداري مثل
  .باشند مي مؤثر ساخت زير بازدارندگي و حفاظتي

 بايد براي تبعات حمله به مراكز حياتي، حساس و مهم كه رخدادهايي از اينمونه در زير
  : گيرند ذكر شده كه شامل قرار توجه مورد

  انساني نيروي تلفات و سالمت امنيت، رخداد  •
  اقتصادي خسارت و فشار  •
  محيطي فشارهاي  •
  سياسي و اجتماعي فشارهاي  •
  ملي امنيت فشارهاي و فرماندهي ارتباط قطع  •
  خدمات و فعاليت استمرار هاي قابليت و محصوالت خسران  •
  اعتبار ارزش بر بار زيان اثرات  •
  مردمي مقاومت آستانه كاهش و عمومي اطمينان  •
  ...و رواني فشارهاي  •

 چه تهديد هر اثر در گردد بررسي كه است اين شود توجه آن به بايد كه مهمي نكته. باشدمي
 ديگر منطقه به ايمنطقه از نيازهايي چه يا و شود مي پديدار اجتماع سطح در جديدي نيازهاي
 تنظيم طوري را ها برنامه بحران، مديريت در تا نمايدمي كمك ما به امر اين شود مي جابجا
 عنوانبه. گردد تامين تهديد، از حاصل وضعيت با متناسب مردم ضروري نيازهاي كه نماييم
 مشهد از خروج بمنظور بنزين به نياز گيرد صورت مشهد چون بزرگي شهر به ايحمله اگر مثال

 گردد مي چشمگير بسيار نيز نقل و حمل وسايل به نياز ديگر سوي از يابد، مي افزايش شدت به
 به دليل نيز و شد؛ خواهيم مواجه شهر هاي خروجي و فرودگاهها در سنگيني ترافيك با ما و

 افزايش نان مثل ضروري اقالم به نياز مناطق آن در ناگهان مشهد حواشي به مردم مهاجرت
  .بود نخواهند ضروري مايحتاج تامين به قادر مناطق آن حاليكه در يابدمي

 عنوانهب باشد،مي ثانويه و افزا هم هاي آسيب شود پرداخته آن به بايد كه ديگري مهم نكته
 ما زني كلر تاسيسات به اوليه آسيب بر عالوه خانه تصفيه يك زني كلر مركز گيريهدف با مثال

 نيروي مسموميت و ومير مرگ و شهر سطح در كلر گاز نشت و آب تصفيه فرايند در اخالل با
 قرار هدف نيروگاه يك سوخت مخزن اگر ديگر مثال عنوانهب يا و شد؛ خواهيم مواجه انساني
 آنها به خسارت موجب و يافته راه نيز مجاور كارخانجات به مشتعل سوخت است ممكن گيرد
 توليد مدار از نيز بودند برق نيازمند از كه تاسيساتي و صنايع برق قطع بدليل نيز و شود نيز

  .شوند خارج
 خسارت، گستره عمق، شدت، قبيل از هايي شاخص اساس بر بايد در نهايت اين پيامدها

شوند و بر مبناي آن از آنها حفاظت صورت پذيرد و از  سنجيده و بندي دسته تلفات و صدمات
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گردد بيشتر محافظت  مراكزي كه با به خطر افتادن آنها ريسك بيشتري به كشور تحميل مي
ها اي آنها تخصيص يابد تا از در زمان وقوع بحرانها نيز به همان نسبت بايد بر گردد و بودجه

  .بتوان به خوبي معضل را بر اساس وزن آن مديريت نمود
  

  تقدير و تشكر  - 5
خراسان رضوي به  - نويسندگان الزم دانستند، از دفتر تحقيقات و مطالعات كاربردي ناجا

  .قدرداني نمايند هاي مادي و معنوي در راستاي انجام اين طرح پژوهشي تشكر ودليل حمايت
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