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چكیده 
امروزه زیرساخت های حوزه انرژی به  واسطه نقش و اهمیت آن ها در خدمت رسانی به جامعه اهمیت ویژه ای یافته است.

متقاباًل حفظ امنیت این زیرساخت ها در برابر حمله ها و تهدیدها، از اولویت های تأمین امنیت در یک سرزمین به شمار می رود 
و یكی از وجوه تأمین امنیت، سنجش وضعیت آسیب پذیری های مكانی زیرساخت ها است. بنابراین در پژوهش حاضر تالش 
شده است به ظرفیت سنجی قلمرو استان یزد در مقابل آسیب پذیری زیرساخت های انرژی پرداخته شود. در همین راستا از روش 
توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از روش های تحلیل شبكه ای و نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد 
که از منظر پدافند غیرعامل توزیع زیرساخت ها در استان الگوی مناسبی نداشته است. پهنه مرکزی استان یزد نسبت به مناطق 
حاشیه ای این استان آسیب  پذیرتر است، به صورتی که بیش از نیمی از زیرساخت های شبكه انرژی )55 درصد( در استان یزد 
در پهنه آسیب پذیری بسیار زیاد قرار دارند و 18 درصد از زیرساخت ها نیز در پهنه با آسیب پذیری زیاد قرار دارند و رعایت 

آموزه های پدافند غیرعامل در پهنه استان شایسته اهمیت بیشتری است. 
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1- مقدمه 
به ویژه  و  زیرساخت ها  از  حفاظت  اخیر  سال های  در 
 (Abedi, است  یافته  فزاینده  اهمیتی  حیاتی  زیرساخت های 
 Gaudard, & Romerio, 2018, p. 2; Huang, Liou, & Chuang, 2014, p.

(66 زیرا اقتصاد و رفاه ساکنان هر منطقه به عملکرد مداوم 

 (Ouyang, 2014, p. و قابل اطمینان زیرساخت ها وابسته است
(44 و این زیرساخت ها به مثابه شاه رگ های تعیین کننده بقای 

شهرنشینی در دنیای امروز به شمار می روند )سلطانی، موسوی 
و زالی، 1396: 97(. 

جوامع  در  نیاز  مورد  زیرساخت های  تمام  میان  در 
دیدن  آسیب  که  دارند  وجود  زیرساخت هایی  گوناگون، 
بر  بسیار مخربی  تأثیرات  افتادن آن ها می تواند  کار  از  یا  و 
منطقه ای و  اجتماع در سطوح  و  اقتصاد  امنیت،  حوزه های 

ملی برجای گذارد. 
در همین راستا کشورهای مختلف، فهرست های متفاوتی 
که  می دهند  ارائه  خود  زیرساخت های  و  سیستم ها  از 
سیستم های  )مخابراتی(،  ارتباطی  زیرساختی  سیستم های 
نقل،  و  حمل  مالی،  امور  و  بانکداری  نفت،  و  گاز  برق، 
سیستم های تأمین آب، خدمات دولتی و خدمات اضطراری 
و تحت   (Ouyang, 2014, p. 44) آن ها محسوب می شوند  جزء 
می شوند.  شناخته  حساس  و  حیاتی  زیرساخت های  عنوان 
نشان  آن ها  رده بندی  و  مختلف  زیرساخت های  بر  مروری 
می دهد زیرساخت های انرژی اهمیت و نقش بیشتری نسبت 

به سایر زیرساخت ها دارند. 
عالوه بر این نیاز روزافزون و وابستگی بیشتر به انرژی 
درکنار سرعت کمتر احداث زیرساخت های انرژی نسبت به 
برخی دیگر از زیرساخت ها، اهمیت زیرساخت های حوزه 
انرژی را دوچندان می کند (Abedi et al., 2018, p. 3) و هرگونه 
اختیار  در  واسطه  به  انرژی،  زیرساخت های  برای  تهدیدی 
داشتن نبض فعالیت و حیات در هر منطقه، نقش به مراتب 
حیاتی تری را در میان زیرساخت ها بازی می کند )فرجی مالئی، 
امینی، 1394: 199(. همین امر تمایل تهدیدات  زاهدی و حسینی 

و احتمال بروز مخاطرات را برای این زیرساخت ها بیشتر 
نموده است )رضویان، علیان و رستمی، 1397: 32(. به بیان دیگر 
برهم خوردن  بر  عالوه  زیرساخت ها  این  به  رسیدن  آسیب 
تعادل سیستم های شهری و منطقه ای، می تواند به چالش های 
جامعه  در  بحران  تولید  و  فضا  در  ساکن  جامعه  جدی 
که  اصطالحی   .)56  :1390 امینی،  حسینی  و  )صارمی  شود  منجر 
وقوع  احتمالی  میزان خسارات  و  دادن وسعت  نشان  برای 
بحران در زیرساخت ها به کار می رود، با عنوان آسیب پذیری 
آسیب پذیری  دارد.  گوناگونی  انواع  که  می شود  شناخته 
آسیب پذیر  مکان های  و  فضاها  تعیین  بر  مبتنی  که  مکانی 
در یک منطقه است، یکی از انواع آسیب های شناخته شده ی 
مترتّب بر زیرساخت هاست. نظر به اهمیت زیرساخت های 
انرژی یک منطقه و با هدف شناخت و سنجش آسیب پذیری 
و  علمی  برنامه ریزی  شایسته  روش های  از  یکی  مثابه  به 
ارزیابی و تحلیل ریسک  با هدف  اصولی، پژوهش حاضر 
زیرساخت های انرژی استان یزد درگام نخست به شناسایی 
سپس  و  استان  انرژی  زیرساخت های  مکانی  آسیب پذیری 
همچنین  می پردازد.  زیرساخت ها  این  ریسک  تحلیل 
استان یزد یکی از استان های مهم کشور است که به سبب 
موقعیت ویژه و قرارگیری در عمق استراتژیک کشور دارای 
زیرساخت های مهمی در حوزه های گوناگون بوده که نظر 
به کارآمدی انرژی در میان این زیرساخت ها، هم می تواند 
نبض فعالیت های صنعتی، هم کانون های جمعیتی مهم، هم 
از نظر تأثیرگذاری بر امنیت ملی و... اثرگذاری بیشتر داشته 

باشد. 
میزان  شناخت  ضمن  حاضر  پژوهش  راستا  همین  در 
آسیب پذیری مکانی زیرساخت های انرژی استان یزد در پی 

پاسخ گویی به پرسش های زیر است: 
منظر  از  یزد  استان  مکانی  آسیب پذیری  میزان   .1

زیرساخت های انرژی تا چه میزان است؟
در  تهدیدات  از  ناشی  ریسک  و  آسیب  میزان   .2 

زیرساخت های انرژی استان یزد چقدر است؟
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2- مبانی نظری 
2-1- آسیب و آسیب پذیری مكانی

در  رایج  مفهوم  یک  به  آسیب پذیری  اینکه  باوجود 
ادبیات آکادمیک مرتبط با پدافند غیرعامل تبدیل شده است، 
حوزه های  در  را  مفهوم  این  علمی،  مختلف  رشته های  اما 
مختلف مورد استفاده قرار داده اند به صورتی که آسیب پذیری 
در حوزه های اجتماعی، سازمانی، اقتصادی، زیست محیطی، 
جغرافیایی و قلمروی، فیزیکی و سیستماتیک به کار می رود 
 (Dolan, Walliman, Amouzad, & Ogden, 2017, p. 744; Kundak, 2013,

 .p. 196)

 (Cutter, خسارت  برای  ظرفیت  به  اغلب  آسیب پذیری 
گروهی  یا  عامل  در  تخریب  میزان  و  درجه   1996, p. 531)

 (M. Little, پدیده حاصل می شود  هر  وقوع  از  که  عوامل  از 
(Paul, Jordens, & Sayers, 2000, p. 495 یا به ظرفیت نداشتن کافی 

جامعه برای رویارویی در برابر تهدیدها و مخاطرات اطالق 
می شود که بر پایۀ موقعیت افراد و گرو ه ها در دنیای فیزیکی 
به طور   .(Clark et al., 1998, p. 59) است  استوار  اجتماعی  و 
کلی می توان گفت آسیب پذیری عبارت است از میزانی از 
بر  اغلب  که  خطر  معرض  در  معین  عنصری  به  خسارت 
)خسارت  یک  تا  خسارت(  )بدون  صفر  از  بُرداری  روی 
و تخریب کامل( قرار دارد. شایان ذکر است آسیب پذیری 
پدیده ای ایستا نیست، بلکه فرایندی پویاست که احتمال و 
میزان ضرر و زیان عوامل مخرب را تغییر می دهد و بر آن ها 
راستا  همین  در   .(Ghafory-Ashtiany, 2005, p. 2) است  اثرگذار 
آسیب پذیری مکانی به میزانی از تفاوت های ظرفیتی مکان 
و  ویژگی ها  براساس  تهدیدات،  وقوع  از  متأثر  زیرساخت 
شاخص های جغرافیایی و پدافند غیرعامل، اطالق می شود 
مکانی  آسیب پذیری  بنابراین   .)336  :1396 همكاران،  و  )سیدین 

پهنه های  ظرفیت سنجی  به نوعی  می توان  را  زیرساخت ها 
نمود  تعریف  زیرساختی  تهدیدات  مقابل  در  جغرافیایی 
به  مبادرت  مفهوم،  همین  براساس  نیز  حاضر  پژوهش  و 
زیرساخت های  مکانی  آسیب پذیری  ارزیابی  و  سنجش 

انرژی در سطح منطقه ای خواهد نمود. 

2-2- رویكردهای فرآیند آسیب پذیری
در حال حاضر تالش های زیادی برای توسعه مدل ها و 
روش های تجزیه و تحلیل سیستم های زیرساختی و آسیب پذیری 
آن ها صورت گرفته است. یوهانسون و جانسون1 )2008( 
ارزیابی  حوزه  در  استفاده  مورد  مدل های  و  روش ها 
کلی  رویکرد  دو  قالب  در  را  زیرساخت ها  آسیب پذیری 

تجربی و پیشبین2 دسته بندی نموده اند.  
درک  و  آگاهی  افزایش  را  تجربی  رویکردهای  هدف 
طریق  از  زیرساختی  برهم کنش های  و  زیرساخت ها  از 
این  هدف  درواقع  می دانند.  گذشته  رویدادهای  مطالعه 
رویکردهای تجربی اغلب یافتن الگوهایی است که ممکن 
است به تصمیمات سیاسی مرتبط باشد. برای مثال در این 
یا  جامعه  یک  برای  برآیندها  به  مربوط  الگوهای  رویکرد 
زیرساخت ها  سایر  بر  آن  اثرات  و  شکست ها  چگونگی 
 .(Johansson & Hassel, 2008, p. 16) می گیرد  قرار  بررسی  مورد 
نمونه های کاربردی از این رویکردهای تجربی را می توان در 
 (McDaniels, Chang, Peterson, پژوهش های مک دنیلزو همکاران
 (Zimmerman زیمرمن و رسترپو ،Mikawoz, & Reed, 2007, p. 175)

 (Restrepo, Simonoff, & همکاران  و  رسترپو   ،& Restrepo, 2006)

 (Zimmerman, 2006 و سایر پژوهش های مرتبط، مشاهده نمود. 

اما رویکردهای پیشبین معموالً به مدل سازی و شبیه سازی 
در  زیرساختی  برهم کنش های  ویژه  به طور  و  زیرساخت ها 
ایجاد اختالالت گسترده در زیرساخت ها می پردازند. در این 
از مدل ها در پژوهش های مختلف  حوزه طیف گسترده ای 
مدل های  به  می توان  آن ها  ازجمله  که  است  رفته  به کار 
مدل های   ،(Haimes & Jiang, 2001, p. 1) محاسباتی  اقتصادی- 
 (Min, Beyeler, Brown, Son, & Jones, 2007, p. پویای اکوسیستمی
 ،(Brown, Beyeler, & Barton, 2004, p. 108) 57، مدل های عامل مبنا)

 (Apostolakis & Lemon, 2005, p. مدل سازی های مبتنی بر شبکه
(361 و سایر مدل ها و روش هایی اشاره کرد که هدف آن ها 

صورت  در  زیرساخت ها  رفتاری  شبیه سازی  و  مدل سازی 

1- Johansson and Jonsson

2- empirical and predictive approaches
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اما   .(Huang et al., 2014, p. 66) تهدیدهای مختلف است  بروز 
این  مدل سازی  و  شاخص سازی  تفهیم،  درک،  چالش های 
سیستم ها هنوز بسیار زیاد است و تالش های فعلی در این 
 (R. G. زمینه، هنوز مراحل تکاملی خود را تجربه نکرده است
(Little, 2002, p. 110. اما نکته مشترک در استفاده و کاربست این 

مدل ها در این است که پژوهش های مبتنی بر رویکردهای 
پیشبین تأثیرات و برهم کنش های زیرساختی را با مدل ها و 
دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار می دهند و باتوجه به 
ماهیت زیرساخت مورد بررسی، سطح تحلیل و منطقه مورد 
در  جهان شمولی  و  جامع  مدل  هیچ  گفت  می توان  مطالعه 
حوزه ارزیابی آسیب پذیری زیرساخت ها وجود ندارد و بنابر 
ماهیت مسئله مورد بررسی از روش های مرسوم و متداول 
می توان بهره گرفت که در قالب یکی از رویکردهای تجربی 

یا پیشبین قرار می گیرند. 

3- روش شناسی پژوهش
روش تحقیق معموالً مبتنی بر ماهیت موضوع و اهداف 
بر همین اساس پژوهش حاضر  تنظیم می    شود.  هر تحقیق 
از منظر هدف در رده پژوهش    های کاربردی قرار می    گیرد و 
از نظر روش جزء پژوهش    های توصیفی- تحلیلی محسوب 
می    شود. در این پژوهش اطالعات مورد نیاز در بخش ادبیات 
و مبانی نظری با استفاده از روش کتابخانه    ای و اسنادی که 
مقاالت  کتاب    ها،  از  استفاده  آن  روش    های  معمول    ترین  از 
به دست  است،  و...  گزارش ها  خارجی،  و  داخلی  علمی 
از  استفاده  با  مکانی  اطالعات  بعدی  گام  در  است.  آمده 
پایگاه داده زیرساخت های کشور استخراج گردید. پژوهش 
حاضر زیرساخت های شبکه انتقال برق، نیروگاه تولید برق، 
پست    های برق، خطوط انتقال گاز، پست تنظیم فشار گاز، 
انبار  نفتی،  انتقال فرآورده    های  انتقال نفت، خطوط  خطوط 
زیرساخت های  قالب  در  را  بنزین  پمپ    های  گاز،  و  نفت 

انرژی استان یزد مورد بررسی قرار می دهد. 
مرحله بعدی تعیین اهمیت هریک از عناصر زیرساختی 
نسبت به عنصر زیرساختی دیگر است. بنابراین پس از تعیین 

با استفاده از مدل دیمتل، به مرحله مقایسه  روابط معیارها 
از مدل  استفاده  با  که  زیرساختی می    رسیم  عناصر  دودویی 
فرآیند تحلیل شبکه    ای، تک تک عناصر زیرساختی استان یزد 
بر اساس پرسشنامه تهیه شده توسط متخصصان، کارشناسان 
و خبرگان تکمیل شد. اما مسئله مهم در این مقایسه، معیار 
با  آن  از  تحلیل شبکه    ای  فرآیند  سنجش است که در مدل 
عنوان معیار کنترلی یاد می    شود. بدین منظور شناخت صحیح 
کارکردهای هر زیرساخت، دسته    بندی آن ها و شناسایی دقیق 

فضاهای هریک بسیار ضروری است.
به  شایانی  کمک  راستا  این  در  هدف  ارزش  تعیین   
که  می    کند  آن ها  اولویت    بندی  و  زیرساخت ها  طبقه    بندی 
از  مهم،  این  برای  استاندارد  شاخص    های  تعریف  بی    شک 
ضروری    ترین اقدامات الزم است. شاخص    هایی نظیر ارزش 
راهبردی- سیاسی، ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی و ارزش 
دفاعی، شاخص    های مناسبی برای کشف میزان اهمیت هر 
زیرساخت خواهند بود. بنابراین در پژوهش حاضر ارزش 
و  اجتماعی  ارزش  اقتصادی،  ارزش  سیاسی،  راهبردی- 
ارزش دفاعی به عنوان معیارهای کنترلی در تدوین پرسشنامه 
منظور گردید. انتخاب تیم ارزیاب براساس ویژگی »واجد 
براین اساس  انتخاب شد.  تخصص« و »صاحب    نظر بودن« 
صاحب    نظران و متخصصان آشنا با مفاهیم پدافند غیرعامل، 
تهدید، زیرساخت و آسیب پذیری زیرساخت از دو جامعه 
دانشگاهی  جامعه  و  غیرعامل  پدافند  سازمان  متخصصان 
پرسشنامه   50 توزیع  از  پس  مجموع  در  و  شدند  انتخاب 
اولیه  پایش  از  پس  شد.  جمع    آوری  پرسشنامه   34 اولیه، 
بودن و حذف 2  زیاد و غیرعقالنی  بسیار  تفاوت  دلیل  به 
با 32  نهایت فرآیند تحلیل  پرسشنامه جمع    آوری     شده، در 
پرسشنامه معتبر ادامه یافت. جامعه آماری پاسخگو متشکل 
از 9 نفر از جامعه متخصص سازمان پدافند غیرعامل و 23 

نفر از جامعه دانشگاهی می باشد. 
پس از به پایان رسیدن محاسبات در مدل فرآیند تحلیل 
شبکه    ای، گام بعدی تهیه نقشه    ها و الیه    های اطالعاتی برای 
آن ها  آماده    سازی  با  که  است  زیرساختی  عناصر  از  هریک 
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آمده  به    دست  نهایی  اعمال ضرایب  و   Arc GIS محیط  در 
نهایی  نقشه  الیه    ها،  از  هریک  به  شبکه  تحلیل  فرآیند  از 

آسیب پذیری استان تهیه شد. 

4- محدوده مورد مطالعه 
استان یزد در بخش مرکزي فالت ایران واقع است و به 
لحاظ قرارداشتن در مرکز کشور )کریدور ارتباطي شمال-
با استان هاي فارس،  جنوب و شرق- غرب( و هم جواري 
و  ثقل  مراکز  از  یکی  به عنوان  خراسان،  و  اصفهان  کرمان، 
از نظر  این استان  در عمق استراتژیک کشور مطرح است. 
اردکان  که  است  شهرستان   10 دارای  سیاسی  تقسیمات 
و  شهرستان  وسیع ترین  کیلومترمربع،  23هزار  حدود  با 
شهرستان  کوچک ترین  کیلومتر مربع،   1200 حدود  با  میبد 
حدود  یزد  استان   ،1395 سال  سرشماری  براساس  است. 
1138533 نفر جمعیت دارد )استانداری یزد، 1396: 15(. نگاره1 

زیرساخت های انرژی استان یزد را نشان می دهد.

5- تجزیه و تحلیل 
5-1- تحلیل جذابیت و اهمیت زیرساخت ها

اجرای  و  طرح    ریزی  فرایند  در  مهم  گام    های  از  یکی 
اقدامات پدافند غیرعامل، سنجش آسیب پذیری زیرساخت ها 
و اثرگذاری آن ها بر منطقه است )برنافر و افرادی، 1393: 163(. 
اولویت    بندی  کار  این  اجرای  برای  ترتیب  این  به 
زیرساخت ها و شناخت میزان جذابیّت آن ها برای دشمنان 
از اهمیت برخوردار است. برای انجام این منظور روش    های 
مختلفی قابل استفاده و پیشنهاد است که در پژوهش حاضر 
تحلیل  فرآیند  از مدل  واقع    بینانه    تر  نتایج  و  کارایی  دلیل  به 
عملیاتی  اجرای  به  ادامه  در  است.  شده  گرفته  بهره  شبکه 
از تشکیل  راستا پس  پرداخته می    شود. در همین  این مدل 
تک  به  تک  و  زوجی  مقایسه  زیرساختی،  عناصر  ماتریس 
عناصر زیرساختی از نظر میزان اثرگذاری توسط کارشناسان 
و متخصصین تکمیل گردید. حال زمان آن فرارسیده است 
کار  این  برای  شود.  تعیین  عناصر  بین  روابط  نوع  این  که 

نگاره1: زیرساخت های 
انرژی استان یزد
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مرحله  این  در  می    کنیم.  پیاده  را  دیماتل  مدل  جدول  ابتدا 
با  به تک زیرساخت ها  به زوج و تک  هدف مقایسه زوج 
یکدیگر براساس رابطه عّلت و معلولی است. به عبارت دیگر 
همه عناصر زیرساختی باید تک به تک باهم از نظر میزان 
اثرگذاری یا اثرپذیری مقایسه شوند به صورتی که هر عنصر 
یک    بار به عنوان متغیّر مستقل و یک    بار به عنوان متغیّر وابسته 
در ماتریس ایفای نقش می    کنند. این ارزش    دهی و ارزیابی 
توسط کارشناسان و متخصصان مرتبط با این حوزه صورت 
گرفت به صورتی که از نمره صفر تا 5 به میزان رابطه میان 
زیرساخت ها امتیاز داده شد؛ بدین صورت که نمره 5 یک 
عنصر زیرساختی )به عنوان متغیّر مستقل( تأثیر بسیار زیادی 
بر عنصر دیگر )به عنوان متغیّر وابسته( دارد و به تدریج به 

سمت نمره صفر از میزان اثرگذاری عنصر مستقل بر عنصر 
وابسته کاسته می    شود. در این طیف عدد 1 کمترین تأثیر و 
عدد صفر به معنی عدم وجود تأثیر بین دو عنصر می باشد 
و به همین ترتیب ماتریس مقایسه عناصر زیرساختی تکمیل 
می    شود. الزم به ذکر است که در این ماتریس، قطر ماتریس 
صفر می باشد. به این صورت )نگاره2( همه عناصر زیرساختی 
باهمدیگر ارزش    یابی می    شوند و در نهایت ماتریس تکمیل 
برای  آن ها  توزیع پرسشنامه و جمع    آوری  از  می    شود. پس 
وارد  اکسل1  نرم    افزار  در  پرسشنامه    ها  همه  نتایج  محاسبه، 

شدند و سپس میانگین همه پرسشنامه    ها محاسبه شد.  
در مرحله بعد پس از تعیین مجموع سطرها و ستون    ها 

1- Excel 

نگاره2: مراحل محاسبه رابطه بین عناصر زیرساختی در نرم افزار متلب
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از ماتریس میانگین، بزرگ    ترین عدد ستون    ها )عدد 43( و 
بزرگترین عدد سطرها )عدد 46( را یافته و سپس همه اعداد 
ماتریس میانگین بر عدد کوچک تر )یعنی عدد 43( تقسیم 
متلب1  نرم    افزار  به  شده  محاسبه  ماتریس  سپس  می    شود. 
محاسبات  سایر   1 رابطه  از  استفاده  با  تا  شده  داده  انتقال 

انجام گیرد )نگاره2(. 

رابطه )1(
T : ماتریس مورد انتظار برای انجام تحلیل    های بعدی، 

D : ماتریس حاصل از میانگین نظرات کارشناسان،
ماتریس  بقیه  و   1 آن  قطر  که  واحد)ماتریسی  ماتریس   :  I

صفر می باشد(. 
سپس با انتقال ماتریس به دست آمده از طریق محاسبه در 
نرم    افزار متلب )نگاره2(، به نرم    افزار اکسل، از کل ماتریس 
یک میانگین محاسبه می    شود و در مرحله آخر با استفاده از 
عملگر If هر کدام از سلول    های ماتریس که مقدار آن بیشتر 
از میانگین بوده عدد 1 را جایگزین مقدار سلول می    کنیم و 
هر خانه    ای هم که مقدار آن از میانگین کمتر بود، عدد صفر 
طریق  از  حال  می    کنیم.  ماتریس  سلول  مقدار  جایگزین  را 
ماتریس حاصله که دارای مقادیر صفر و 1 می باشد، روابط و 
وابستگی بین زیرساخت ها مشخص می    شود و سپس ارتباط 
1- Matlab 

به  شبکه    ای  تحلیل  فرآیند  مدل  در  زیرساختی  عناصر  بین 
کمک این ماتریس ترسیم و فرآیند مقایسه دودویی در مدل 
تحلیل شبکه    ای آغاز می    شود. نتایج این محاسبه در جدول 
1 ارائه شده است. بنابراین اگر به تقاطع سطرها و ستون    ها 
بنگریم، در صورتی که عدد 1 باشد یعنی عنصر واقع    شده 
در سطر ماتریس بر عنصر زیرساختی ستون تأثیر می    گذارد 
و اگر در این تقاطع عدد صفر قرار گیرد، یعنی عنصر سطر 
تأثیری بر عنصر زیرساختی ستون ندارد، ولی ممکن است 
انتقال برق بر  عکس آن امکان    پذیر باشد. برای مثال شبکه 
نیروگاه تولید برق که عدد 1 به دست آمده است، اثرگذار 
می باشد، اما شبکه انتقال برق با پل    ها که عدد صفر را نشان 
می    دهد، رابطه    ای وجود ندارد. سایر عناصر زیرساختی هم 
نهایت،  در  می    گیرند.  قرار  بررسی  مورد  همین صورت  به 
برهم    کنش    های زیرساختی در قالب یکی از حالت    های روابط 
می    شوند.  تحلیل  رابطه  بدون  و  دوطرفه  روابط  یک    طرفه، 
پس از محاسبه ماتریس نهایی تعیین رابطه و برهم    کنش    های 
و  عناصر  بر  روابط  این  اعمال  بعد  مرحله  زیرساختی، 
به   Super Decisions نرم افزار  در  کار  این  است.  گزینه    ها 
مقایسه    ای  ماتریس    های  مرحله  این  در  است.  گرفته  انجام 
خوشه    ها و وابستگی عناصر زیرساختی به یکدیگر تشکیل 
شده و سازگاری آن ها نسبت به هم کنترل می    شود. در ادامه 

جدول1: ماتریس حاصله از نتایج مدل دیمتل

شبكه انتقال برق

نیروگاه تولید برق

ت های فشار قوی 
پس

برق

شبكه انتقال گاز

ت تنظیم فشار 
پس

گاز

ت و 
خطوط انتقال نف

فرآورده ها نفتی

ت و گاز
انبار نف

پ بنزین
پم

01111111شبکه انتقال برق
10111111نیروگاه تولید برق 
11011111پست فشار قوی برق

11001011شبکه انتقال گاز 
00010011پست تنظیم فشار گاز 
00000011خطوط انتقال نفت  

00011101انبار نفت و گاز 
00000000پمپ بنزین
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مقایسه دودویی عناصر زیرساختی براساس مقیاس 9 کمیّتی 
تحلیل  فرآیند  در  که  ترتیبی  همان  به  و  ال    ساعتی  توماس 
سلسله مراتبی مورد استفاده قرار می    گیرد، توسط کارشناسان 

و نخبگان تکمیل و سپس وارد نرم    افزار شد.
مدل  در  مراحل  آخرین  )ابرماتریس(،  ماتریس  سوپر 
به  واقع  در  ماتریس  سوپر  است.  شبکه    ای  تحلیل  فرآیند 
ترکیب مجموعه    ای از ماتریس    های کوچک گفته می    شود که 
در کنار یکدیگر قرار می    گیرند و با هم ترکیب می    شوند تا 
در نهایت بتوان ضریب اهمیّت و جذابیّت نهایی هرکدام از 
عناصر زیرساختی را استخراج نمود. با توجه به این    که کلیّه 
ناموزن1  ماتریس  سوپر  ساختار  در  مقایسه    ای  ماتریس    های 
محاسبه شده و سازگاری آن ها نیز کنترل شده است، سوپر 
ماتریس ناموزون به عنوان مرحله نخست محاسبات، محاسبه 

می    شود )نگاره4(. 
ماتریس  سوپر  به  باید  ناموزون  سوپرماتریس  حال 
1- Unweighted super matrix

ستون  اجزای  جمع  که  ماتریسی  یعنی  )نگاره5(،  موزون2 
آن 1 است3، تبدیل شود. برای تبدیل سوپرماتریس ناموزون 
به سوپرماتریس موزون، باید سوپر ماتریس ناموزون را در 
ماتریس خوشه    ای ضرب نمود. ماتریس خوشه    ای4 درواقع 
از خوشه    ها و عناصر زیرساختی  تأثیرگذاری هریک  میزان 
سوپرماتریس  محاسبه  بعدی  مرحله  می    کند.  منعکس  را 
حد5 )نگاره6( است. درواقع هدف از به حد رساندن سوپر 
بلندمدت هریک  تأثیر نسبی  این است که  ماتریس موزون 
از  پس  شود.  مشخص  یکدیگر  در  زیرساختی  عناصر  از 
محاسبه سوپرماتریس حد، آخرین مرحله برای تعیین ارزش 
و ضریب نهایی خوشه    ها و عناصر زیرساختی، محاسبه نتایج 
ماتریس خوشه    ها و نرمال    سازی ضریب عناصر زیرساختی 

در سوپرماتریس حد است. 

2- Weighted super matrix

3- براساس آنچه توماس ال    ساعتی آن را ماتریس تصادفی می    نامد. 
4- Cluster Matrix
5- limit matrix

نگاره3: ماتریس ارزش    دهی و مقایسه دودویی عناصر زیرساختی
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نگاره4: سوپر ماتریس ناموزون

نگاره5: سوپر ماتریس موزون

نگاره6: سوپر ماتریس حد
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از محاسبات، ضرایب سوپرماتریس در  نهایت پس  در 
ضرایب ماتریس خوشه    ها نرمال شده و نتیجه نهایی اهمیت 
زیرساخت ها در ارائه خدمات به مردم و سایر زیرساخت ها 
و میزان جذابیّت آن، به تفکیک هریک از عناصر زیرساختی 
می    دهد.  نشان  را  نهایی  نتیجه   2 می    شود. جدول  مشخص 
با  گاز  انتقال  شبکه  می    شود  مشاهده  که  گونه  همان 
نفتی  فرآورده    های  و  نفت  انتقال  خطوط   ،0/1003 ارزش 
 0/0985 امتیاز  با  گاز  و  نفت  انبارهای   ،0/0988 امتیاز  با 
بنزین ها  پمپ  و  اهمیت  و  وزن  میزان  بیشترین  ترتیب  به 
سایر  به  نسبت  را  اهمیّت  میزان  کمترین   0/0485 امتیاز  با 

زیرساخت های انرژی استان کسب نموده    اند. 

جدول2: وزن عناصر زیرساختی استان یزد از نظر میزان 
اهمیت و جذابیّت

زیرساخت ها
ضرایب نرمال    شده توسط 

خوشه    ها
وزن نهایی

0/28310/1003شبکه انتقال گاز

خطوط انتقال نفت و 
فرآورده هاي نفتي 

0/26410/0988

0/26130/0985انبار نفت و گاز

0/25000/0926نیروگاه تولید برق

0/23200/0885شبکه انتقال برق

0/20510/0694پست فشار قوي برق

0/19880/0673پست تنظیم فشار گاز

0/15560/0485پمپ بنزین

5-2- ارزیابی آسیب پذیری شبكه انرژی 
با  یزد  استان  زیرساخت های  آسیب پذیری  ارزیابی 
زیرساخت های شبکه انتقال برق، نیروگاه تولید برق، پست 
گاز،  فشار  تنظیم  گاز، پست  انتقال  برق، شبکه  قوی  فشار 
خطوط انتقال نفت، انبار نفت و گاز و پمپ  های بنزین مورد 
بررسی قرار می گیرد. استان یزد انرژي الکتریکي مورد نیاز 
خود را با تولید برق در واحدهاي نیروگاهي فعال استان شامل 

نیروگاه یزد و نیروگاه  های شهرستان طبس در استان خراسان 
و همچنین شبکۀ سراسري برق کشور تأمین مي نماید. شبکه 
توزیع  و  انتقال  تولید،  مراحل  )شامل  قدرت  پیوسته  به  هم 
زیرساخت های  پیچیده  ترین  و  بزرگ  ترین  از  یکی  برق( 
تولید،  آسان  نسبتًا  شرایط  که  است  منطقه  ای  و  کشوری 
قابلیّت انتقال سریع و همچنین قابلیّت تبدیل آسان به سایر 
انرژی  های مورد نیاز موجب تمایل و توجه بیشتر بشر به این 
انرژی شده است. همچنین هزینه  های باالی سرمایه  گذاری 
در احداث و نصب تجهیزات تولید، انتقال و توزیع، تعمیر و 
نگهداری از  یک  سو و وابستگی شدید فعالیت  های روزمره 
انسان به نیروی برق از سوی دیگر، اهمیت استمرار عرضه 
برق در زمان وقوع برخی حوادث طبیعی و شرایط جنگی  

و حمالت تروریستی را مضاعف می  نماید.
شامل  استان  مرکزی  نواحی   9 و  نگاره های7  براساس 
شهرستان  های میبد، یزد، اشکذر و تا حدودی بافق و اردکان 
و  برق  توزیع  شبکه  نظر  از  استان  مناطق  سایر  به  نسبت 
دارند.  بیشتری  نسبتًا  آسیب پذیری  قوی  فشار  پست  های 
نیروگاه  موقعیت  به  توجه  با  و  نگاره8  براساس  همچنین 
را  بیشتری  آسیب پذیری  استان  مرکزی  ناحیه  برق،  تولید 
یزد  استان  انرژی  مهم  زیرساخت های  از  دیگر  یکی  دارد. 
زیرساخت های مرتبط با گاز و نفت است. خطوط لوله به 
عنوان یکی از وجوه مؤثّر کاربردی و اقتصادی برای انتقال 
مواد خطرناک و قابل اشتعال از قبیل گازهای طبیعی، نفت 
از طریق حمل  ونقل زمینی و  خام و مشتّقات آن است که 
سیستم  نیز  یزد  استان  در  نمی باشد.  انتقال  قابل  راه آهن  یا 
خطوط لوله در حال بسط و افزایش مصرف نفت و گاز و 
نیازمند تسهیالت و بهره  برداری  های ایمن می  باشند. همچنین 
اقتضای مواد احتراق  پذیر، قابلیّت انفجار و پخش به صورت 
یا  به عّلت پخش گاز  انتقال  طبیعی را دارد. در شبکه  های 
یک  به عنوان  آن  نشت  یا  شکست  وسیله  به  طبیعی  نفت 
می  آورد.  وجود  به  را  آتش  یا  انفجار  امکان  خطر،  موضع 
خسارت  های  زیست،  محیط  آلودگی  انفجار،  آتش  سوزی، 
مالی و جانی و... ازجمله عواقبی است که امکان وقوع دارد 
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و از این نظر عالوه بر وابستگی بخش زیادی از جامعه به 
دارد.  اقدامات خرابکارانه  برای  باالیی  موارد، جذابیّت  این 
بدیهي است که هر یک از حوادث مربوط به خطوط لوله 
کلیّه ارکان تولید اعم از نیروي انساني، تولید، تجهیزات و 
محیط زیست را به نوعي تحت تأثیر قرار مي  دهند. از طرفي 
محصوالت  جزء  که  ارزشمند  مواد  از  بخشي  رفتن  هدر 
اقتصادي  لحاظ  از  مي  روند،  به  شمار  ما  اولیه  مواد  یا  و 
در  هنگفتي  هزینه  هاي  دیگر  طرف  از  و  بوده  ناخوشایند 
جهت جایگزیني تجهیزات صدمه  دیده و تعمیر و تعویض 
شرکت  ها  به  و...  زیست  محیط  پاکسازي  لوله،  خطوط 
گاز  و  بوده  گاز  مستقل  منابع  فاقد  یزد  استان  تحمیل  شد. 
تأمین  سراسری  شبکه  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد  طبیعي 
مي نماید و به همین دلیل بخش  های مرکزی و غربی استان 
آسیب پذیری بیشتری را دارند. همچنین در هنگام ورود گاز 
کاهش  سیستم  هاي  از  گاز  که  است  الزم  مصرف  نقاط  به 
برهمین اساس پست  های  نماید؛  اندازه  گیري عبور  فشار و 
تنظیم فشار یکی دیگر از زیرساخت هایی است که اهمیت 
می  یابد. نگاره12 آسیب پذیری استان را از نظر پست تنظیم 
فشار گاز و نگاره11 انبار نفت و گاز نشان می  دهد. عالوه 
و  پاالیشگاه  فاقد هرگونه  یزد  استان  اگرچه  گاز،  بر شبکه 
امکان تصفیه نفت است اما نیاز استان به نفت و فرآورده هاي 
نفتي از طریق خطوط انتقال نفت و فرآورده  های نفتی تأمین 
است  شده  داده  نشان  نگاره14  در  که  همان  گونه  می  شود. 
و  میبد  اشکذر،  یزد،  مهریز،  شهرستان  های  از  بخش  هایی 
اردکان در طیف مناطق آسیب  پذیر استان قرار گرفته است. 
همچنین پمپ  های بنزین و گازوئیل نیز از زیرساخت های 
مهم هر استان و منطقه  ای است که از نظر ارائه خدمت به 
جامعه اهمیت باالیی دارد. همان گونه که در نگاره13 قابل 
مشاهده است تراکم این زیرساخت در استان یزد با توجه 
به تراکم جمعیت و در بخش  های مرکزی استان و همچنین 
قرارگیری کریدور شمالی- جنوبی، تراکم این زیرساخت در 
بخش  های مرکزی استان بیشتر بوده و از این نظر بخش  های 

مرکزی استان آسیب پذیری باالتری را دارند.

نگاره7: نقشه پهنه  بندی آسیب  پذیری شبكه انتقال برق استان یزد

نگاره8: نقشه پهنه  بندی آسیب  پذیری نیروگاه تولید برق استان یزد

نگاره9: نقشه پهنه  بندی آسیب  پذیری پست  های فشار قوی برق 
استان یزد
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نگاره10: نقشه پهنه  بندی آسیب  پذیری شبكه انتقال گاز استان یزد

نگاره11: نقشه پهنه  بندی آسیب  پذیری انبار نفت و گاز استان یزد

نگاره12: نقشه پهنه  بندی آسیب  پذیری پست تنظیم فشار گاز
 استان یزد

نگاره13: نقشه پهنه  بندی آسیب  پذیری مراکز سوخت  رسانی
 )پمپ بنزین، گاز و گازوئیل( استان یزد

نگاره14: نقشه پهنه  بندی آسیب  پذیری شبكه انتقال نفت و
 فرآورده  های نفتی استان یزد

نگاره15: نقشه پهنه  بندی آسیب پذیری شبكه انتقال نفت و
 فرآورده  های نفتی استان یزد
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نگاره16: نقشه های طبقه  بندی مجدد آسیب  پذیری زیرساخت  های شبكه انرژی استان یزد



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي ) ( دوره30، شماره 120، زمستان 1400
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.30,No.120, Winter 2022 / 116  

از  یک  هر  آسیب پذیری  مجدد  طبقه  بندی  از  پس 
توابع  از  استفاده  با  نهایت  در  )نگاره16(  زیرساخت ها 
هم  پوشانی، آسیب پذیری استان یزد در بخش زیرساخت های 
انرژی محاسبه و تعیین شد. همان  گونه که در نگاره17 نشان 
داده شده است به دلیل استقرار و تراکم بیشتر زیرساخت های 
هرچه  و  آسیب  پذیرتر  یزد  استان  مرکزی  بخش  انرژی، 
آسیب پذیری  میزان  از  برویم،  استان  حاشیه  سمت  به 

زیرساخت ها کاسته می  شود. 

نگاره17: نقشه پهنه  بندی آسیب پذیری زیرساخت های شبكه
 انرژی استان یزد

اگر با توجه به جدول 3 و نگاره18 در مقیاس خردتر 
و در سطح شهرستان وضعیت آسیب پذیری زیرساخت های 

شبکه انرژی را مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می  رسیم 
که شهرستان  های یزد و میبد و در رده بعدی مهریز و صدوق 
آسیب پذیری بسیار زیادی دارند و بهاباد، خاتم و ابرکوه در 
طیف آسیب پذیری کم از نظر زیرساخت های شبکه انرژی 
زیرساخت های  باالتر  تراکم  هم  امر  این  دلیل  دارند.  قرار 
بیشتر و حیاتی در بخش مرکزی استان و در شهرستان  های 

یزد و میبد می باشد. 

 5-2-1- ارزیابی موقعیت استقرار زیرساخت های شبكه
انرژی در پهنه  های آسیب  پذیر

و  آسیب پذیری  وضعیت  ارزیابی  و  محاسبه  از  پس 
بررسی  یزد،  استان  انرژی  شبکه  آسیب پذیری  پهنه  بندی 
پهنه  های  از  هریک  در  زیرساخت ها  استقرار  موقعیت 
نیمی  از  بیش  که  می  دهد  نشان  نگاره19  در  آسیب پذیری 
یزد  استان  در  درصد(  انرژی)55  شبکه  زیرساخت های  از 
در پهنه آسیب پذیری بسیار زیاد قرار دارند و 18 درصد از 
زیرساخت ها نیز در پهنه با آسیب پذیری زیاد قرار دارند. در 
این میان نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و انبار نفت و گاز استان 
می  باشند،  نیز  استان  حساس  زیرساخت های  ازجمله  که 
قرار  زیاد  بسیار  با آسیب پذیری  پهنه  های  به طور کامل در 
زیرساخت های  از  یک  هر  تفکیک،  به  نگاره20  گرفته  اند. 

جدول3: وضعیت آسیب پذیری استان یزد از نظر زیرساخت های شبكه انرژی به تفكیک شهرستان
آسیب پذیریمجموعمیانهانحراف استانداردمیانگینحداکثرحداقلتعداد پیكسلشهرستان

کم22333/0006/0004/5650/6715/00010194/000ابرکوه

متوسط98052/0009/0005/6641/6346/00055533/000اردکان

متوسط35164/0008/0006/1870/9356/00021752/000بافق

کم28111/0006/0003/2291/0943/0009076/000بهاباد

زیاد24335/0009/0007/0101/0387/00017056/000تفت

کم33631/0006/0003/6071/3003/00012129/000خاتم

زیاد23744/0009/0007/2021/3897/00017098/000صدوق)اشکذر(

زیاد28116/0009/0007/5790/8578/00021305/000مهریز

زیاد5118/0009/0008/4050/4918/0004295/000میبد

زیاد10407/0009/0008/5670/5499/0008910/000یزد
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حوزه انرژی و موقعیت استقرار آن ها در پهنه  های آسیب  پذیر 
را نشان می  دهد. 

6- نتیجه گیری
کشور  مرکزی  استان    های  از  یکی  عنوان  به  یزد  استان 
خود  در  را  هزارنفر   138 و  میلیون   1 بر  بالغ  جمعیتی  که 
کریدور  همچنین  و  صنعتی  استان    های  از  یکی  داده،  جای 

است  نیز  و شرقی- غربی کشور  ارتباطی شمالی- جنوبی 
که زیرساخت های زیادی را در خود جای داده و همچنین 
محل انتقال برخی از زیرساخت های با مقیاس فرامنطقه ای 
حاضر  پژوهش  راستا  همین  در  می شود.  محسوب  مّلی  و 
آسیب پذیری  ارزیابی  به  استان،  این  گستره    ی  انتخاب  با 
نشان  پژوهش  نتیجه  نمود.  مبادرت  آن  زیرساخت های 
انتقال  ارزش 0/1003، خطوط  با  انتقال گاز  می    دهد شبکه 

نگاره18: نمودار میانگین آسیب پذیری 
شهرستان  های استان یزد از نظر 

زیرساخت های شبكه انرژی

نگاره19: نمودار وضعیت 
استقرار زیرساخت های شبكه 
انرژی استان یزد در پهنه  های 

آسیب پذیری

نگاره20: نمودار توزیع 
زیرساخت های شبكه انرژی 

استان یزد در پهنه  های پنج  گانه 
آسیب پذیری
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نفت و فرآورده    های نفتی با امتیاز 0/0988، انبارهای نفت و 
گاز با امتیاز 0/0985 به ترتیب بیشترین میزان وزن و اهمیت 
و پمپ بنزین ها با امتیاز 0/0485 کمترین میزان اهمیّت را 
نسبت به سایر زیرساخت های انرژی استان کسب نموده    اند. 
انرژی،  به  جامعه  نیاز  و  کشور  منابع  به  توجه  با  بنابراین 
شامل  انرژی  با  مرتبط  زیرساخت های  متخصصان  نظر  از 
هستند.  بیشتری  اهمیت  دارای  الکتریکی  و  فسیلی  انرژی 
وضعیت آسیب پذیری زیرساخت های شبکه انرژی به دلیل 
این امر هم تراکم باالتر زیرساخت های بیشتر و حیاتی در 
نشان  میبد  یزد و  استان و در شهرستان    های  بخش مرکزی 
می    دهد که شهرستان    های یزد و میبد و مهریز آسیب پذیری 
بسیار زیادی دارند و بهاباد و خاتم در طیف آسیب پذیری 
استقرار  دلیل  به  می دهند  نشان  نتایج  بنابراین  دارند.  قرار 
و تراکم بیشتر زیرساخت های انرژی، بخش مرکزی استان 
برویم،  استان  حاشیه  سمت  به  هرچه  و  آسیب    پذیرتر  یزد 
از میزان آسیب پذیری زیرساخت ها کاسته می    شود. بنابراین 
نتایج به دست آمده مؤیّد این مسئله است که اصل پراکندگی 
زیرساخت ها به عنوان یکی از اصول مهم و اساسی پدافند 
غیرعامل در استان یزد مورد توجه قرار نگرفته و از آن غفلت 
شده است که این مسئله افزایش آسیب پذیری مکانی استان 
را در پی داشته است. عالوه بر این الگوی استقرار و تراکم 
جمعیت استان در قالب جمعیت شهری و روستایی حکایت 
از آن دارد که اتخاذ تدابیر شایسته و کارآمد درخصوص تأمین 
امنیت زیرساخت های انرژی به موجب جلوگیری از تلفات 
و آسیب های انسانی نیز در استان یزد حائز اهمیت ویژه ای 
امنیت  تأمین  و  خطرپذیری  و  آسیب پذیری  کاهش  است. 
پایدارمشروط به رویّه    های علمی و اجرائی به صورت توأمان 
و موازی می باشد. اگرچه کوشش پیش    رو )پژوهش حاضر( 
بیشتر بر رویّه پژوهشی استوار است، اما توجه به رویّه    های 
اجرایی براساس نتایج حاصله می    تواند اثرات و موفقیت    های 
به  اهتمام  اساس  برهمین  باشد.  داشته  درپی  مقبول    تری 
اصول  بر  مبتنی  زیرساخت ها  مدیریت  جامع  طرح  تدوین 
پدافند غیرعامل در مقیاس مّلی )به عنوان سند باالدستی( و 

همچنین مقیاس استانی ضروری به نظر می    رسد. همچنین 
یکی از اصول اساسی پدافند غیرعامل اصل پراکندگی است 
که ضرورت توجه به این اصل در زیرساخت های حیاتی و 
برخی  پراکندگی  و  می    شود  احساس  به    شّدت  یزد  حساس 
از زیرساخت ها از منطقه مرکزی استان در راستای کاهش 
در  هرچند  باشد.  مطرح  می    تواند  منطقه  این  آسیب پذیری 
انتقال  باالی  بسیار  هزینه    های  به  توجه  با  و  کنونی  شرایط 
برخی از زیرساخت های حساس و حیاتی در راستای اصل 
اما  باشد  اجرایی  توجیه  و  وجاهت  از  دور  به  پراکندگی، 
امنیتی-  توجیه  غیرعامل،  پدافند  اصول  سایر  از  استفاده 
راهبردی، اقتصادی، اجتماعی و زیست    محیطی دارد. عالوه 

بر این توصیه می    شود:
• استفاده از اصل مقاوم    سازی و استحکامات در زیرساخت های 

حیاتی و حساس به    ویژه در بخش مرکزی استان؛ 
•  استفاده ازسیستم    های هشدار پیشرفته سریع، امن و مبتنی 

بر فنّاوری داخلی)بومی(؛ 
•  استفاده از حراست و همچنین موانع فیزیکی به منظور 
زیرساخت های  به  آسان  و  سهل  دسترسی  از  جلوگیری 
انتقال  شبکه  سراسری،  گاز  شبکه  مانند  حیاتی  و  حساس 

نفت و فرآورده    های نفتی و شبکه فشار قوی برق استان؛ 
تأمین  منظور  به  ویژه  تمهیدات  اتخاذ  و  موازی    سازی    •
سیستم پشتیبان در صورت اختالل در عملکرد زیرساخت ها، 
به    ویژه در حوزه انرژی الکتریکی و وابستگی بخش زیادی 

از جامعه به این انرژی. 
•   توجه به ذخیره و تأمین مواد اولیه ایمن و امن برای ادامه 
فعالیت سامانه    ها و عناصر زیرساختی خدمات    رسان حساس 

و حیاتی در استان یزد؛ 
در پایان انتظار می    رود با برگزاری دوره    ها و کارگاه    های 
حیاتی  و  حساس  زیرساخت های  مدیریت  ویژه  آموزشی 
برای مدیران، دست    اندرکاران و به    ویژه مدیران ستاد بحران و 
شورای تأمین استان، ضمن ارتقاء بینش و توانمندی مدیران 
امیدوار  به کاهش آسیب پذیری و جلوگیری از خسارت    ها 

باشیم.
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