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چکیده
امروزه با گسترش انواع تهديدات انسان ساخت نظیر تهديدات نظاام ،تروريسات ،و خرابکارانا ،توجا ،با ،کنتار و کااش آسای پاذير
زيرساخت شا حیات ،کشور ب ،ويژه سامان ،شا تأمین آب مانند زيرساخت شا سد و کس آمادگ ،شا الزم ب ،منظور مقابل ،و بازياب ،شرايط
مطلوب در برابر انواع تهديدات امر ضرور است .تحقیق حاضر با شدف ارزياب ،خطرپذير سدشا بتن ،برق آب ،در برابر تهديادات انساان
ساخت تعريف شده است ک ،در زمره تحقیقات کاربرد ب ،شمار م،رود .در ايان راساتا در مرحلا ،شناسااي ،تهديادات پای رو سادشا و
استخراج آسی شا ناش ،از رخداد آنشا و ارائ ،مالحظات پدافند غیرعامل از روششا کتابخان،ا مصاحب ،و مشاشده استفاده شده اسات و
در بخ اولويت بند تهديدات آسی پذير شا و ارزش داراي،شا نیز از روش پرسشنام ،جهت گردآور اطالعات استفاده گرديد .از ايان رو
روش تحقیق مقال ،حاضر روش توصیف -،تحلیل ،م،باشد .جهت تجزي ،و تحلیل دادهشا نیز روش تحلیل محتوا (کیف )،و روش آمار توصایف،
(کم )،انتخاب و نرمافزارشا  Expert Choice v11.0و  SPSS13.0ب ،عنوان ابزار پردازش اطالعات انتخاب شد .يافت،شا تحقیق نشان داد ک،
تهديدات حمالت شواي ،موشک ،و شب ،نظام ،جزء تهديدات اصل ،سدشا محسوب م،گردد و با پیادهساز مؤلف،شا ارزياب ،خطرپذير بار
رو مطالع ،مورد (سد لیرو) خطرپذير شا سد و سرريز و ساختمان نیروگاه اين سد با باالترين خطرپذير شمراه بوده است .روششناس،
ارزياب ،خطرپذير استفاده شده در اين تحقیق با استفاده از روش تلفیق FEMA ،و  RAMCAPم،باشد ک ،شامل س ،بخ اساس( ،تعیاین
ارزش داراي،شا غربالگر تهديدات و ارزياب ،آسی پذير و خطرپذير ) م،باشد ک ،سع ،شده است در اين تحقیق با ،صاورت اجماال ،با،
معرف ،آنشا پرداخت ،شود.
کلیدواژهها :خطرپذير

پدافند غیرعامل سد لیرو

RAMCAP FEMA

 -6کارشناس ارشد پدافند غیرعامل دانشگاه صنعت ،مالک اشتر تهران ايران ) - (e.feyzi@gmail.comنويسنده مسئو
 -4کارشناس ارشد مهندس ،صنايع مديرگروه  HSEشرکت توسع ،منابع آب و نیرو ايران تهران ايران
 -0مرب ،دانشگاه صنعت ،مالک اشتر تهران ايران

نشریه علمی «پدافند غیرعامل»؛ سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1311

48

بارز و نزديک ،از حمالت و تهديدات دشامن با ،زيرسااخت شاا و

 .1مقدمه
يک ،از مباحث پرکاربرد و حیات ،کشاور در يکا ،دو دشا ،اخیار
مقول ،دفاع از سارماي ،شاا مااد و غیار مااد کشاور در برابار
تهديدات احتمال ،دشمنان فرضا ،و آماادگ ،در برابار تهديادات
انسااان ساااخت اساات .اياان مهاا متخصصااان برناماا،رياازان
تصمی سازان و تصمی گیران کشور را ب ،بررس ،چگونگ ،اجرايا،
ساختن اصو دفااع غیرعامال جهات حفا دساتاوردشا ملا،
واداشت ،است .دفاع غیرعامل شامل مجموع ،اقادامات ،اسات کا،
منجر ب ،دفاع در برابر تهاج م،گردد .اما اين دفاع بدون استفاده
از سالح گرم و درگیر مساتقی ما،باشاد کا ،درنهايات از وارد
شدن خسارات مال ،و انسان ،با ،تأسیساات و تجهیازات حیاات،
جلوگیر نموده يا کاش

م،دشد [.]6

در طو تاريخ بشر کمتر سال ،را م،توان يافت ک ،جنگ ،در
نقط،ا از جهان ب ،وقوع نپیوست ،باشاد .باا ورود بشار با ،دوران
شکوفاي ،و پیشرفت نیز اين روند ن ،تنهاا کااش

نیافات بلکا،

شیوه شا جنگیدن ب ،شکل ،تغییر يافتند ک ،کشت ،شادن جماع
کثیر انسان در کسر از ثانی ،ب ،امر ممکن باد شاد و ايان
اتفاق شوم چندين بار در يک صد سا اخیر ب ،وقوع پیوست .تنها
در جنگ جهان ،دوم نزديک ب 13 ،میلیون انسان جان خاود را از
دست دادند و جنگ شا پس از آن نظیر جنگ شا اخیار ايااالت
متحده علیا ،عاراق در ساا  4330جناگ عربساتان در لیبا،
جنگ شا

تروريست ،و نیابت ،داعا

انسااان ،باااز ش ا باای

در ساوري ،و عاراق تلفاات

از حااد تصااور بااود [ .]4در اياان میااان

زيرساختشا با اشمیت ک ،م،تواند ش ب ،صورت مستقی و شا
ب ،صورت غیر مستقی بر مردم و دولت اثرگذار باشد ب ،روش شا
مختلف مورد شجوم قرار م،گرفتند .از جمل ،اين زيرساختشا کا،
م،تواند تأثیرات دو سوء داشت ،باشد سدشا و نیروگااه شاا بارق
آب ،است .در ايان زيرسااخت شاا دشامن باا اساتفاده از حماالت
مستقی منجر ب ،تخري سد م،گردد ک ،ايان تهااج منجار با،
ايجاد سایالب در پاايین دسات ساد شاده و پیامادشا انساان،
زيستمحیط ،اقتصاد و ...زياد ب ،شمراه خواشد داشت[.]0
حمالت شواي ،رژي بعث عراق در دوران دفاع مقدس ب ،ساد
شهید عباسپور در شهر مسجد سلیمان و سد دز در شاهر دزفاو
[ ]2حمل ،شب ،نظامیان ب ،سدشا ترکیا ،در ساا ]0[ 4364
حمل ،ب ،سدشا ادر و موشن در آلمان در سا  ]2[ 6320حمل،
اسرائیل با ،ساد در حاا سااخت ساوري ،در ساا ]1[ 6312
مستغرق کردن ارت

آلماان از طرياق شکساتن ساد در روسای،

توسط نیروشا اتحاد جماشیر شورو در سا  ]1[ 6326نمونا،

مراکز حیات ،و حساس نظیر سد م،باشد.
با توج ،ب ،سوابق تهديد بر رو سدشا در جنگشا پیشاین
و پیامدشا فاجع ،بار پس از تهاج بر رو سد شاا ماا را بار آن
داشت تا پژوشش ،در راستا پايادار ساد شاا کشاور صاورت
پااذيرد .از اياان رو شااناخت خطرپااذير شااا موجااود در براباار
تهديدات مختلف امر ضرور ب ،نظر م،رسد .اولین گام در اين
راه شااناخت آساای پااذير شااا و تهدياادات ساادشا و پااس از آن
شناخت راه شا کنتر و کاش

آسی پذير ما،باشاد .يکا ،از

انواع سدشا ک ،حج قابل تاوجه ،از سااخت و ساازشا سااالن،
دولت در اين زمین ،را تشکیل م،دشاد سادشا بتنا ،بارقآبا،
است ک ،عالوه بر مهار سیل و ذخیره ساز منابع آب نق

مهم،

در تولید برق کشور دارند .با توج ،ب ،تازگ ،مسائل مرتبط با دفاع
غیرعامل در ايران ش اکنون خأل گستردها در دستورالعملشا
طراح ،و ساخت سدشا برق آب ،با نگاه پايدار بیشتر و امنیات
فیزيک ،باالتر در برابر تهديادات انساان سااخت کاامالا احسااس
م،شود .از اين رو برا رسیدن ب ،اين شدف يعن ،دستورالعمل شا
و مالحظات در طراح ،ايمان و پايادار سادشا مجهاوالت ،نظیار
تهديااد شناساا ،ارزياااب ،آساای پااذير و ارزياااب ،خطرپااذير
داراي،شا در بستر پدافند غیرعامل وجاود دارد کا ،ايان مقالا ،در
تالش است با پرداختن ب ،اين س ،مؤلفا ،در سادشا روشا ،را در
راستا کاش

آسی پذير داراي،شا تعريف شده را اساتخراج

و گام ،در جهت ارتقا پايدار وضاع موجاود و آتا ،سادشا در
زمان رخداد تهديدات انسان ساخت بردارد .شمچنین نتايج حاصل،
در انتها بر رو سد و نیرگاه لیرو با ،عناوان نمونا ،ماورد ايان
مقال ،بررس ،خواشد شد.

 .2اهمیت و ضرورت پژوهش
طرح شا سدساز از جمل ،طرح شا مه مهندس ،شساتند کا،
نق

انکار ناپذير در اقتصاد مل ،ايفاء م،کنند .ب ،شمان نسابت

ک ،اجرا طرحشا ياد شده نق

پر اشمیات خاود را در اقتصااد

منطق ،ب ،جا م،گذارند عملکارد ناصاحی آنشاا با ،وياژه در
شرايط ،ک ،رفتار نامطلوب سد منجر ب ،خراب،شا و تلفات جان ،و
مال ،م،شود فاجع ،آمیز خواشد بود [ .]44با توجا ،با ،اشمیات
ساادشا گاااش ،در عملیااات تخريباا ،و خرابکااار دشاامن اياان
تأسیسات ب ،عنوان مراکز راشبرد مورد شدف قرار م،گیرند کا،
ممکن است منجر ب ،اسی جد ب ،شهرشا در مسایر آب شاا
جار آن شود و بحران شا امنیت ،را موج گردد .از طرف ديگر
اگر دشمن از طريق حماالت فیزيکا ،قاادر با ،آسای رسااندن

شناسایی نقش و ظرفیت سامانه مترو در تخلیه اضطراری شهر تهران و ارائه راهکارهای مدیریت بحران

نباشد ممکن است با عملیات تخريب ،يا آلاودهسااز مناابع در
حالت ،ک ،سدشا تأمین کننده آب شارب باشاند سادشا را ماورد
حمل ،قرار دشند ک ،تهديد جد برا شهرشا محسوب م،شود
[ ]8بنابراين جهت حف و پايدار سدشا در برابار تهاجماات و
تهديدات انسان ساخت در گام نخست نیز بايد تهديدات و ارزياب،
خطرپذير ب،صورت علم ،و واقع گرايان ،نیز شناخت ،شود و برا
شر يک از تهديدات سناريو نیز در نظر گرفت ،شود تا در گاامشاا
بعد

ارائ ،راهکارشاي ،عمل ،جهت پايدارسااز سادشا در برابار

تهديدات مؤثر صورت پذيرد [.]3
بررس ،و مرور پژوش شا پیشین نشان م،دشد ک ،تااکنون
نمون،ا منطبق با موضوع و شدف پژوش حاضر انجام نشده است.
اين مقال ،در نظار دارد باا تبباین شااخ شااي ،و روش تلفیقا،
ارزياب ،خطرپذير کا ،در قسامت روش شناسا ،با ،آن اشااره
خواشد شد ب ،ارزياب ،خطرپاذير دارايا،شاا سادشاا بتنا،
برقآب ،بپردازد تا حد خأل موجود در تحقیقات پییشاین را نیاز
رفع نمايد.

 .3روش شناسی پژوهش
پاژوش حاضار در صادد بررسا ،شارايط موجاود و ارزيااب،
خطرپذير در اجزا اصل ،سدشا بتن ،است .بر شمین اساس
در اين پژوش از روش توصیف - ،تحلیل ،اساتفاده شاده اسات.
بارا گاردآور و تحلیال دادهشاا در ياک پاژوش ما،تاوان از
رويکردشا کم ،و کیف ،بهره برد کا ،در ايان مقالا ،در مرحلا،
غربالگر و شناساي ،تهديدات انسان سااخت عماد پای رو
سدشا از روش کتابخان،ا (کیف )،و در بخ ارزياب ،خطرپذير
از روش پرسشنام( ،کم )،استفاده شده است .جهت وزندش ،با،
شاخ شا ارزياب ،تهديدات و ارزش داراي،شاا از روش میاانگین
شندس ،و جهت وزندش ،شاخ شا ارزيااب ،آسای پاذير از
روش تصمی گیر گروش ،بر اساس الگو مقايس ،زوج ،و برا
اعتبار سنج ،پرسشنام،شا از آزمون کرونباخ استفاده شاده اسات
[ .]63روش سلسل ،مراتب 6AHP ،اولین بار توسط ساعت 4 ،ارائ،
شده اسات [ ]66کااربرد اصال ،ايان روش در محاساب ،اشمیات
نسب ،مجموع ،ا از گزين ،شا در يک تصمی گیار چناد معیااره
است .با بهرهگیر از اين روش م،توان معیارشاا و شااخ شاا
کیف ،را ب ،صورت کما ،وزندشا ،نماود [ .]64آلفاا کرونبااخ
نتايج پرسشنام،شا پر شده توسط جامع ،خبرگان ايان پاژوش
ب ،ترتی در پرسشنام ،او (ارزيااب ،تهديادات) پرسشانام ،دوم
(ارزياب ،ارزش داراي ،شا) و پرسشنام ،سوم (ارزياب ،آسی پذير

1- Analytic Hierarchy Process
2- Saaty
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داراي ،شا) ب ،ترتی برابر  /832 3/824و  3/100شده است ک،
از حد  3/1باالتر و قابل قبو است .شمچنین برا صحت سانج،
ماتريسشا زوج ،در شر پرسشنام ،سازگار آنشاا محاساب ،و
ماتريسشا با سازگار بیشتر از  3/6حاذف و مااتريسشاا باا
سازگار کمتر از  3/6دراين پژوش ب،کار بارده شاده اسات .در
جدو ( )6مشخصات کل ،جامع ،نمون ،خبرگان آورده شده است.
س ،مکت اصل ،در ارزياب ،خطرپذير وجود دارد ک ،شامل:
ارزياب ،خطرپذير کم ،کیف ،و ترکیب( ،نیم ،کما )،با ،بیاان
ساده ارزياب ،کیف ،شامل تفسیر و نتیجا ،گیار از مصااحب ،شاا
ذشنیات و پندارشا م ،باشد [ ]60و روش کم ،شامل تفسیر اعداد
از دادهشا است [.]62
روش شا ارزياب ،خطرپذير مختلف ،ش ب ،صاورت کما ،و
ش ب ،صورت کیف ،وجاود دارد اماا با ،دلیال رسایدن با ،نتاايج
مطلوب و دقیق در تحقیاق حاضار از روش ارزيااب ،خطرپاذير
کم ،استفاده شده است ک ،اين روش تلفیقا ،از ( )FEMAروش
ارزياب ،خطرپذير توسط آژانس مديريت شرايط اضطرار فدرا
و روش ارزياب ،خطرپاذير ( )RAMCAPارزيااب ،خطرپاذير
سرماي ،شا حیات ،اياالت متحاده آمريکاا ما ،باشاد کا ،توساط
سازمان پدافند غیرعامل کشور بوم ،ساز و تدوين گشات ،اسات
[.]60
چارچوب بررسا ،و ارزيااب ،خطرپاذير زيرسااخت ساد باا
رويکرد پدافند غیرعامل ک ،بدان پرداختا ،خواشاد شاد از چهاار
مرحل ،کل ،تشکیل يافت ،است ک ،شر مرحل ،دارا زيار مراحلا،
است.
بر اساس روش فوق زير مراحال شار مرحلا ،در جادو ()4
آمده است.
خطرپذير از حاصل ضرب تهديد در آسی پاذير در ارزش
داراي ،ب،دست م ،آيد ک ،در آن عدد حاصل ،شر چقدر باالتر باشد
نشان دشناده احتماا بیشاتر ايجااد خطارات و خساارات بارا
مجموع ،است .در زير نحوه محاسب ،خطرپذير زيرسااخت شاا
ناش ،از تهديدات انسان ساخت بر رو سدشا مشاشده م،شود.
خطرپذير = تهديد × آسی پذير × ارزش داراي،

 .8مبانی نظری پژوهش
 .1-8مفهوم ارزیابی خطرپذیری
خطرپذير با ابهاام 0در ارتباا باوده و در حقیقات انحاراف در
پیشامدشاي ،است ک ،م،تواند در طو يک دوره مشخ در يک

3- Uncertainy
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موقعیت معین اتفاق بیفتد [ ]61تعاريف مختلفا ،از خطرپاذير
در منابع مختلف آمده است ک ،اشارها ب ،آن م،شود:
 خطرپذير بر تخمین و کم ،کردن احتماا تأکیاد داشات ،واين ب ،منظور تعیین سطوح مناس ايمن ،جهات پاذيرش ياک
فناور يا روش م،باشد [.]61
 خطرپذير مؤلف،ا از خطر است [.]61 حاصل ضرب خطر در آسی پذير يک مجموعا( ،زيرسااختخدمات عموم ،فعالیت شاا اقتصااد و  )...خطرپاذير گفتا،
م ،شود ک ،ب ،واسط ،ترکیبا ،از احتماا و تبعاات تخماین زده
م،شود [.]68

 خطرپذير ب ،عنوان احتماالت ،در نظار گرفتا ،ما ،شاود کا،داراي ،مورد ارزياب ،را تحت مخاطرات ،قرار م ،دشد .ايان دارايا،
م،تواند از جنس نرم يا سخت باشد [.]63
ارزياب ،خطرپذير کل فرآيند بارآورد خطرپاذير و ارزشایاب،
خطرپذير را شامل م،شاود [ .]43ارزيااب ،خطرپاذير شاامل
تحلیل تهديدشا ارزش داراي ،و آسی پذير برا تعیاین درجا،
خطرپذير شار کادام از دارايا ،شاا در مقابال تهديادات بالفعال
م ،باشد [ ]43ب ،عبارت ديگر ارزيااب ،خطرپاذير با ،تحلیال
تهدياادشا ارزش داراياا ،و آساای پااذير باارا يااافتن درجاا،
خطرپذير شر داراي ،در مقابل شر تهديد بالقوه م،پردازد .فرآيند
ارزياب ،خطرپذير امنیت ،استفادهشده در اين مقال ،در شکل ()6
قابل مشاشده م،باشد.

جدول ( :)1مشخصات کل ،جامع ،نمون ،خبرگان
تحصیالت

حوزه فالیت

تعداد

تجربه کاری

دکتر

0

پدافند غیرعامل و حوزه سدساز

بی

از  60سا

دانشجو دکتر

4

پدافند غیرعامل و حوزه سدساز

بی

از  0سا

کارشناس ،ارشد

63

پدافند غیرعامل و آشنا ب ،حوزه آب و
سدساز

بی

از  4سا

دانشجو ترم آخر کارشناس،
ارشد

1

پدافند غیرعامل و آشنا ب ،حوزه آب و
سدساز

-

جدول ( :)2چارچوب کل ،ارزياب ،خطرپذير
مرحله اول :شناخت

مرحله دوم :ارزیابی

مرحله سوم :ارزیابی

مرحله چهارم :ارزیابی

دارایی ها

تهدیدات

آسیبپذیری

خطرپذیری و آنالیز آن

تعاريف و کلیات

تعاريف و کلیات

تعاريف و کلیات

ارزياب ،و برآورد خطرپذير

بررس ،و ارزياب،

بررس ،و ارزياب،

بررس ،و ارزياب،

طیف بند خطرپذير

برآورد و کم ،ساز

برآورد و کم ،ساز

فهرست نمودن

نمودن فهرست

برآورد و کم ،ساز داراي،شا
و سرماي،شا
فهرست نمودن داراي،شا

شکل ( :)1مد کل ،فرآيند ارزياب ،خطرپذير []60

مديريت خطرپذير
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 .8-2مفهوم تهدیدات
در منابع مختلف تعاريف متعدد از تهديد بیان شده است ک ،در
زير تعداد از آن آورده شده است:
در لغت تهدياد را باا خطار بحاران و خطرپاذير متارادف
م،دانند اما در تعرياف تهدياد را شار گونا ،نارسااي ،در اجازا
سامان ،م،دانند ک ،سب اختال يا توقف کاار ساامان ،ما،گاردد
[ .]40مجموع ،اقدامات ،ک ،توسط کشور يا کشورشا با جريانات
معاند صورت گیارد تاا از توساع ،در داخال کشاور ياا در ساط
بینالملل ،جلوگیر نماياد ياا آنشاا را محادود سااخت ،و ياا در
معرض آسی قرار دشد و در نتیج ،امنیت ملا ،را تهدياد نماياد
[ .]42تهديد يک خطر بالقوه است ک ،شنوز محقق نشده و صارفاا
در حد يک ايده م،باشد ب ،عبارت ديگر تهديد مفهوم ،ب ،کلا،
انتزاع ،است ب،طور ک ،تعیین زمان و چگونگ ،مورد واقع شدن
ب ،سادگ ،امکانپذير نم،باشد [ .]40ب،عنوان جمعبند و در يک
تعريف کل ،م،توان تهديد را نتیج ،رويکارد تاالش بارا ايجااد
آسی و خسارت و بر ش زدن نظ جاار و فعالیاتشاا دانسات
[ ]41ک ،در ادام ،ب ،ابعاد و اقسام آن بیشتر پرداخت ،م،شود.

 .3-8مفهوم آسیبپذیری و ارزیابی آن
اگر شناخت ابعاد خطر رخداد تهديد در حوزه مورد مطالع ،و آسی شا
محتمل ب ،درست ،حاصل شود م،توان سط و نوع اقدامشا مقابل ،باا
اين آسی شا را نیز تا مقیاس تک تک افراد ب ،طور گسترده تعريف نماود
و توسع ،بخشید .از اين رو ب ،نظر ما،رساد مطالعاات آسای شناسا،
پس از مطالعاات تهدياد شناسا ،دوماین جازء جاداي ،ناپادير کلیا،
مطالعات پدافند (عامل و غیرعامل) محسوب م،شود [.]41
ارزياااب ،آساای پااذير از ترکیاا دو کلماا ،ارزياااب ،و
آسی پذير تشکیل شده است ک ،در زير مفهوم شار ياک ماورد
بررس ،قرار م،گیرد:
ارزياب ،فرآيند است ک ،از فناون و دانسات،شاا گونااگون
بهره م،گیرد مرحل ،ب ،مرحل ،انجام ما،شاود و شاامل بازدياد
مقايس ،تطبیاق و تفسایر اطالعاات از مناابع گونااگون در ماورد
خسارات و پیامدشا مساتقی و غیار مساتقی تهااج با ،ياک
زيرساخت م،باشد [.]48
در تعريف آسی پذير آمده است :نقط ،ضاعف ،در طراحا،
ب،کارگیر يا عملکرد يک داراي ،سامان ،يا شبک ،کا ،ما ،تواناد
مورد بهره بردار ب ،وسیل ،دشمن قرار گیرد يا توسط مخااطرات
طبیع ،و ب،احتیاط ،صنعت ،موج در ش گسیختگ ،شاود .با،
بیان ساده شر نقط ،ضعف ،در داراي ،ک ،باعث پذيرش آسای از
سو دشمن گردد آسی پذير نام دارد [ .]43در واقع ارزيااب،
آسی پذير يک تحلیل اجمال ،از کاراي ،زير ساخت و سامان،شاا

48

در مواج ،با تهديادات بارا شناسااي ،ضاعفشاا زيار سااخت
ماا،باشااد و راهشااا اصااالح ،را باارا کاااش آساای پااذير
زيرساخت م،تواند طراح ،يا اجرا شود معرف ،م،کند [.]46

 .8مطالعه موردی
در اين تحقیق سد لیرو ب،عنوان مطالعا ،ماورد انتخااب شاده
است ک ،ساختگاه آن در فصال مشاتر سا ،اساتان خوزساتان
لرستان و چهارمحا و بختیار قرار گرفت ،است .محوريااب ،ساد
لیرو در پايین دست نیروگاه سد رودباار لرساتان باالدسات ساد
زالک( ،در حا مطالع )،و سد بختیار (در حا اجرا) و در امتداد
رودخان ،در بازشا ب ،طو  03کیلومتر انتخاب شدند .با توج ،ب،
شکل ( )4م،توان دريافت ک ،اين ساختگاه در جنوب،ترين نقطا،
استان لرستان در نقط،ا از توابع شهرساتان الیگاودرز جانمااي،
شده است .منطق ،طرح از لحاا توپاوگراف ،در ناحیا،ا صاع
العبور و کوشستان ،از سلسال ،جباا زاگارس واقاع شاده اسات.
جانماي ،اجزا سد در شکل ( )0قابل مشاشده م ،باشد.

احداث اين سدشا بر رو رودخانا ،بختیاار عاالوه بار
منافع ،ک ،در زمین ،تولید انرژ کنتر سایالب و افازاي
تااوان تنظیماا ،رودخاناا ،ايجاااد خواشااد کاارد نق ا قاباال
مالحظ،ا نیز در کاش میازان رساوب ورود با ،ساد دز
خواشد داشت .الزم است ذکر شود ک ،حج رسوبات ورود
ب ،مخزن دز اين سد را با ،شادت تهدياد نماوده و موجا
کاش عمر مفید پروژه و مشکالت ،در ارتبا با افزاي تراز
رسوب در اطراف ورود نیروگاه و آبگیرشا کشاورز ساد
شده است ک ،اين امر م،تواند در آيناده با،صاورت فزايناده
ايمن ،بهرهبردار از سد را ب ،خطر اندازد .شمچنین اين سد
در آبخیزدار منطق ،م،تواند نق مهم ،را ايفاء نمايد.

 .8تجزیه و تحلیل یافتهها
با توج ،ب ،روند انجام تحقیق ک ،در قسمت روش شناس ،ب،
آن اشاره شد ارزياب ،خطرپذير دارايا،شاا ساد در  2بخا
صورت م ،پذيرد ک ،ب ،تفکیک در ادام ،نتايج شر ياک با،صاورت
خالص ،بیان م،گردد.

 .1-8غربالگری ارزش داراییها
دشمن در فرآيند طرح ريز حماالت علیا ،اشاداف شوشامندان،
عمل خواشد کرد و اشداف را در ابعاد مختلف مورد مطالع ،بررس،
و تحلیل قرار م،دشد و میزان ارزش شر يک از واحدشا مختلاف
موجود در يک مجموع ،حیات ،و حساس نظیر ساد را بار اسااس

نشریه علمی «پدافند غیرعامل»؛ سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 1311

44

مؤلف،شا کم ،تعیین و مناس ترين شدف را ک ،بیشترين تأثیر و
بهترين نتیج ،را برا مقاصد و تاأمین نماياد انتخااب و ماورد
حمل ،قرار م،دشد .از اين رو داراي،شا با ارزش بیشتر نسبت با،
بقی ،داراي ،شا پتانسیل احتما وقوع تهدياد بیشاتر دارناد .باا
توج ،ب ،پرسشنام ،ارزياب ،داراي،شا و شاخ شا آن کا ،شاامل
(ارزش اقتصاد

تراک نیرو انساان ،میازان نقا

فرآيناد و

سامان،ا و امکان جايگزين )،م،باشد نتايج غربالگر داراي ،با،
شرح شکل ( )2م،باشد (شايان ذکر است نمرات کم ،شاخ شاا
ک ،توسط جامع ،خبرگان برا سد لیرو اختصاص داده شده است
در پیوست مقال ،ارائ ،شده است).

 .2-8ارزیابی تهدیدات و غربالگری آنها
ب ،منظور تعیین اولويت بند تهديدات استخراج شده الزم اسات
ب ،ارزياب ،تهديدات پرداخت ،شود تا امکان اثرگاذار شار ياک از
آنشا بر داراي،شا کلید سدشا مشخ
گرفت ،برا شر داراي ،متناس

شاود .ارزيااب ،صاورت

باا شااخ شاا ارزيااب ،تهدياد

(شدت خسارت تواناي ،دشمن سابق ،تهدياد و جادابیت شادف)
تعیین شده است (شايان ذکر است نمرات کما ،شااخ شاا کا،
توسط جامع ،خبرگان برا سد لیرو اختصاص داده شده است در
پیوساات مقالاا ،ارائاا ،شااده اساات) .اولويااتبنااد تهدياادات در
شکلشا ( 0ال )60 ،ارائ ،شده است

شکل ( :)2شما کل ،از جانماي ،سد لیرو

شکل ( :)3جانماي ،اجزا مختلف سد و نیروگاه لیرو
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شکل ( :)8ارزش کم ،داراي،شا سد بتن ،لیرو

شکل ( :)8اولويت بند تهديدات مخزن سد

شکل ( :)8اولويت بند تهديدات سد و سرريز

شکل ( :)8اولويت بند تهديدات تونل انحراف

شکل ( :)4اولويت بند تهديدات ساختمان نیروگاه
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شکل ( :)1اولويت بند تهديدات کلید خان،

شکل ( :)19اولويت بند تهديدات کمپ ادار  -مسکون،

شکل ( :)11اولويت بند تهديدات آبگیر نمودار

شکل ( :)12اولويت بند تهديدات تونل آب بر نیروگاه

شکل ( :)13اولويت بند تهديدات اتاق کنتر نیروگاه
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بر اين مبنا برا شر داراي ،ماتريس خطرپذير تشکیل شد.

 .3-8ارزیابی آسیبپذیری داراییها
شناخت نقا ضعف در زيرساخت بسایار مهما ،شمچاون ساد و
نیروگاهشا ب ،ويژه سد و نیروگاش ،ک ،ب ،عنوان نمون ،مورد ايان
تحقیق انتخاب شده است م،تواناد میازان انگیازه مهااجمین در
تهاج ب ،بخ شاا مختلاف ساد را مشاخ

نماياد و احتماا

تهاج ب ،شر کدام از دارائ،شا کلید ساد و نیروگااه با،دسات
آيد .از اين رو برا شر داراي ،س ،تهدياد اصال( ،سا ،تهدياد باا
نمرات باال) تعیین شده و آسی پاذير شار دارايا ،متناسا باا
تهديدات متناظر و شاخ شا آسی پاذير (ضاعف رويااروي،
ضااعف حفاااظت ،و دفاااع ،امکااان دسترساا ،امکااان کشااف و
شناساي )،مورد ارزياب ،قرار گرفت.

در ماااتريس خطرپااذير بااا داشااتن اعااداد داراياا ،تهديااد و
آسی پذير ک ،از بخ شا پیشین ب،دست آماده اسات عادد
نهاي ،خطرپذير ب،دست م ،آيد .با توج ،ب ،ماشیت خطرپذير
ک ،مفهوم نسب ،دارد م،توان با رس نمودار تجمع ،خطرپاذير
و توزيع نرما آن حدود مرز

اعداد خطرپذير تدوين و مبنا

قیاس در تحلیل خطرپذير سد لیرو قرار گیرد .اعاداد مارز در
اياان نمااودار باار اساااس منطااق فاااز و رس ا نمااودار تجمعاا،
خطرپذير شا موجود ب،دست آمده است .در اين نماودار اعاداد
خطرپذير کمتر از  668/34در گاروه خطرپاذير شاا پاايین
اعاااداد خطرپاااذير باااین  668/34الااا 404/30 ،در گاااروه
خطرپذير شا متوسط و اعداد خطرپذير باالتر از  404/30در

 .8-8ارزیابی خطرپذیری داراییها
در اين بخ

11

گروه خطرپذير شا باال قرار م،گیرد.

با بهرهگیر از اطالعات ب،دسات آماده در خصاوص

درج ،اشمیت و ارزش داراي،شا شمچنین تهديادات امکاانپاذير و

 .8ارائه مالحظات و راهکارهای پیشنهادی

آسی پذير شا موجود خطرپذير ناش ،از با،کاارگیر ايان

بااا مشااخ

تهديدات در سادشا محاساب ،ما،شاود .بار اسااس تعرياف عادد

م،بايست سع ،شود با استفاده از مالحظاات ،خطرپاذير شاا

خطرپذير ک ،میزان خطرپذير يک داراي ،ناشا ،از چگاونگ،

ناش ،از تهديدات تا حد امکان کنتر ياا حاذف گاردد بناابراين

وقوع ياک تهدياد اسات از حاصالضارب درجا ،تهدياد در عادد

ب ارا داراياا،شااا سااد و ساارريز و ساااختمان نیروگاااه کاا ،از

آسی پذير در ارزش داراي ،ب،دست

خواشد آمد.

نمااودن خطرپااذير شاار يااک از داراياا،شااا سااد

خطرپذير باالي ،برخوردار است مالحظات ،ارائ ،م،شود.

جدول ( :)8ارزياب ،کم ،درج ،آسی پذير داراي،شا سد
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 -ايجاد فضا امن و پناشگاه محدوده ساختمان بهرهبردار

 ش رنگ و ش شکل کردن تأسیسات و تجهیزات با محایطاطراف

 -انتخاب مناس مکان انبار ناري ،نسبت ب ،ساختگاه سد

 -استفاده از سامان،شا تخلی ،و آبگیر شافت

 استفاده دو منظوره از گالر شا سد در ترازشا پايین سدب،عنوان جان پناه

 -استفاده از آزمايشگاهشا نمون،گیر آب

 ايجاد سرريز اضطرار از نوع سرريز نیلوفر در مخزن سد استقرار ديز ژنراتاور در محادوده ساد جهات جاايگزين،تأمین انرژ
 جانماي ،مناس و رعايت فواصل و حرائ تا منابع خطرزا احداث ديوار حفاظت ،و يا فنس حفاظت، ايجااد ساامان ،کنتار و ايمناا( ،تلويزياون مداربسات )،بااادوربین ثابت و متحر و کنتر مرکز
 مقاوم ساز لق گیر و تثبیت سنگشا سست و بازردر اطراف ساختگاه سد

 سامان ،ششدار دشنده باا اساتفاده از کابالشاا مخصاوصمدفون در اطراف سايت
 -ايجاد ماکتشا بزر

 .4نتیجهگیری
با توج ،ب ،مباحث مطرح شده سدشا زياد در کشاورمان
احداث شده است و يا شا اکناون در حاا اجارا و مطالعا،
ماا،باشااد .بااا افاازاي

روزافاازون اياانگوناا ،ساادشا و وجااود

تهديدات احتمال ،انسان ساخت اشمیت و ضرورت ماديريت
و ارزياب ،خطرپذير داراي،شا را با تأکید بر پدافند غیرعامل
نشان م،دشد.
در اين مقال ،سع ،شاد چگاونگ ،روناد انجاام ارزيااب،

 رعايت اصو سايبر در ساختمان نیروگاه -استفاده از مصال و بتنشا ويژه در بدن ،سد

تجهیزات،

خطرپذير داراي،شا سدشا بتنا ،بارق آبا ،باا رويکارد
پدافند غیرعامل توصیف و تشري گردد تا بتواند کمبودشاا

 -مواز ساز تجهیزات ارتباط،

موجود در دساتورالعملشاا ايان حاوزه را جباران و در امار

 مقاوم ساز سازه ا سااختمان نیروگااه در مقابال انفجاارمتناس با مبحث 46

پايدار سدشا کمک شايان ،نمايد .باا بررسا،شاا صاورت
گرفت ،محتملترين تهديدات بر مجموع ،دارايا،شاا ساد

 -تدوين و استقرارطرح اضطرار

حمالت شواي ،و موشک ،است ک ،سع ،شد خطرپذير شار

 -جداساز تجهیزات و ايجاد فاصل ،مناس

يک از اين تهديدات بر شر يک از داراي،شا سد لیارو ماورد
ارزياب ،قرار گیرد ک ،با توج ،با ،محاسابات صاورت گرفتا،

 -ايجاد راهشا دسترس ،مواز و جنب،

خطرپذير سد و سرريز و ساختمان نیروگاه لیرو با باالترين

 -استفاده مناس از عوارض زمین

خطرپذير مواج ،بودند ک ،در ادام ،راهکارشاي ،ارائا ،شاد

 -تهی ،لوازم يدک ،تجهیزات نیروگاه و انبار آنشا

اين راهکارشا شامل :اقدامات حفاظت فیزيک ،ساد حفاظات

 -مقاوم ساز و بهساز کالبد

شوشامند مالحظااات و الزامااات مهندسا ،در زمااان اجااراء
مالحظات و الزامات مکانياب ،ساد و جانمااي ،مناسا رياز

 آموزش کارمندان و پرسنل با ،مقولا ،پدافناد غیرعامال ومديريت بحران

بهرهبردار از ساد و ...ما،باشاد کا ،باا عملا ،شادن ايان

 -تجهیز سايت ايستگاه ب ،مراکز امداد و نجات

راهکارشااا ماا،تااوان از خطرپااذير شااا جااار شااده در

-فعا ساز سامان،شا فرماندش ،و عملیات مديريت بحران

داراياا،شااا مجموعاا ،سااد اقاادامات مااديريت ،در زمااان

داراي،شا مذکور سد و نیروگاه لیارو جلاوگیر نماود و ياا
پیامدشا ناش ،از رخ داد تهديد را ب ،حداقل ممکن کااش
داد.
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Risk Assessment of Hydroelectric Concrete Dams Using
Combined FEMA and RAMCAP Method with Passive
Defense Approach, Case Study: Leero Concrete Dam
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Abstract
Today we are witnessing widespread terrorism, military threats and sabotage activities which are
classified as human threats. Controlling and minimizing the related risks and damages on the
country’s critical infrastructure such as water related utilities like dams, and quick normal
activity resumption are essential. The purpose of this study which is considered an applied
research, is to evaluate the risk of concrete hydrocarbon dams against human threats. In this
regard, we used observations, interviews and library-studies for threat recognition, relevant
damage evaluation and passive defense considerations, and questionnaires were used to collect
information for prioritizing threats and vulnerabilities and valuating assets. Therefore, the
research method of this paper is a descriptive-analytical method. Content analysis (qualitative)
and descriptive statistics (quantitative) were used to analyze the data. Expert Choice v11.0 and
SPSS13.0 software were selected as data processing tools. The findings of the research showed
that the threats of air strikes, missiles and militias were considered as the main threats to dams.
Implementing risk assessment components on a case study (Leero Dam), showed that for this
case the dam and the spillway and the dam's power plant structures were at the highest risk. The
risk assessment methodology in this study is using the combined FEMA and RAMCAP method.
It consists of three basic components (asset value determination, threat screening and
vulnerability and risk assessment), which we have tried to introduce briefly in this research.
Key Words: Leero Dam, FEMA, RAMCAP, Risk, Passive Defense
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