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چکیده
های شهری از منظر پدافند  بیمارستان تهديدهایشناسی  مطالعه حاضر به آسیب

تحلیلهی اسه  و    -غیرعامل شهر قم پرداختهه اسه ر روت تحقیهو تفيهی ی     
بهرای دسهتیابی بهه    باشدر  های سطح شهر قم میجامعه مفرد مطالعه بیمارستان

 از كهريهه وزنههی نمفدارهههایدهههی سلسههله مرات ههی و  از روت وزن، هههد 
 امتیهاز  ينتهر  بهی  ارزيابی گرديدر براساس نتايج تحقیهو   تهديدهاهای  شاخص
علیهه بیمارسهتان    تهديدهاباشدر بعد از ارزيابی  می بمب گذاری تهديد به مربفط

بخ  زايمهان و  های بیمارستان مشخص شد بندی دارايیبا شناسايی و اولفي 
فده اسه  و غهذاخفری   ی به تهر  بهی  در بیمارستان حائز اهمی  اعمال جراحی 

 ين امتیاز را به خفد اختصاص داده اس رتر كم

 کلیدی گانواژ
رقم، عامل  غیرپدافند ، شهریهای  بیمارستان، هاتهديد

Abstract

The present study addresses the pathology of urban 

hospitals with the view of passive defense in Qom City. 

The research method is descriptive-analytical and the 

study population includes Qom's hospitals. To achieve the 

goal, the hierarchical weighting method and weighted 

histograms of each of the threat indicators were evaluated. 

According to the results of the research, the highest score 

was related to the bombing threats. After assessing the 

threats against the hospital, the identification and  

prioritization of the assets of the hospital revealed that the 

delivery and surgical departments were more important in 

the hospital while the dining had the lowest score. 
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 همقدم
 و كرده رشد تهديدهای میان در تاكنفن خفد خلق  ابتدای از بشر
 از بعضی اس ر مختل ی انديشیده به تمهیداتها  آن با مقابله برای
 یتر بی  و تر كمشدت  با بعضی، ندارد وجفد ديگر ایتهديده اين
 روند اخیرهای  دهه در اندر تازه و جديد ديگر برخی واند  كرده بروز

 طفر به و گرفته خفد به تری علمی شکل تهديدهایبا  مقابله
 با مقابله و چگفنگی وارده خسارت، وقفع احتمال میزان مشخص

(ر از مهمترين اين 24: 1386، ايغريان جدیاس  ) شده تعیین آنها
راهکاری  عنفان به عامل  غیرايفل پدافند  كارگیری به، تمهیدات

جه  كاه  خطرپذيری در برابر خطرات مختلف و افزاي  كارايی 
 (ر 12: 1385، فیروزیپس از وقفع خطر اس  )

شفد  ها محسفب میناپذير جنگجزء ايفل جدايیعامل  غیر پدافند
بسیاری از كشفرها كه در عريه فناوری ، مروزدر جهان ا كه طفری به

 تحقیقات و تفلیدبرد  پی به مفازات ، نام هستند  نظامی ياحب
به اقدامات دفاع ای  تفجه ويژه، هفشمند و پیشرفته نظامیهای  سامانه

 ايفل كارگیری به (ر42: 1387، جهان خ )نیز دارند عامل  غیر

 از تفان می آن با اجرای ددر بردار بسیاری ففايد عامل  غیر پدافند

 و حیاتی تأسیسات و به تجهیزات مالی خسارات شدن وارد
 يا و نمفده جلفگیری انسانی تل ات و غیر نظامی و نظامی حساس

 كاه  داد ممکن حداقل به را تل ات و میزان اين خسارات
  (ر373: 1394، شهسفاری)

ترين نههزيپايدارترين و كم، ثرترينؤيکی از معامل  غیرفاع د
همفاره مفرد تفجه كشفرهای ، تهديدهاهای دفاع در مقابل روت

 و عنصری مهم در مديري  بحرانداشته اس   جهان قرار
 (ر81: 1386، مفحدی نیا) شفدمحسفب می

 بايد با و اس  فزونی به رو غیرط یعی تهديدهای مروزها 
 چگفنگی و وارده خسارت وقفع احتمال میزان آنها دقیو شناخ 

 ط یعی غیر تهديدهای با مقابله برای تعیین شفدرها  آن با قابلهم
 عمل چطفر، انديشد می چگفنه، كیس  او بدانیم دشمن( بايد(

 و بررسی رسد می نظر به ربايستیم او مقابل در بتفانیم تا كند می
 دشمن فناورانه و تسلیحاتیهای  تفانمندی و تهديدهایشناسايی 

 اهدا  وها  تفانايی بردن به پی جه  در الزامی و اول شرط
 ضررهای وها  آسیب خصفص اين در كنکات عدم و اس  دشمن

  (ر35: 1395، پیری)داش  خفاهد پی در را ج ران ناپذيری
درمانی های  عمفمی بدون شك كاربریهای  در میان ساختمان

و مراكز درمانی از اهمی  دو چندان ها  بیمارستان خصفص به
تفان جزء مركز حساس و مهم به شمار آورد  یم برخفردار هستند و

تفاند نق  بسیار مهم  می ها كه تداوم عملکرد و فعالی  اين كاربری
در كاه  تل ات جانی شهروندان بر عهده داشته باشدر بديهی اس  

تل ات حادثه را به میزان قابل ، از بین رفتن اين كاربری ممکن اس 

حساس امنی  روانی تفاند ا می تفجهی افزاي  داده و حتی
  (ر215: 1393، حسینی)شهروندان به مخاطره بیاندازد 

آن  تفاند می تهديدهای به اهتمام، دفاعی امفر كارشناسان در باور
 خنثی سازی و دفاعی كسب تفان برای فريتی به ت ديل را

 مسئلهكندر از اين رو  بازدارندگی حتی و دشمن تهاجمیهای  نقشه
از ها  دارايی بیمارستان تهديدهاارزيابی شناخ  و  مطالعهايلی 

 اس ر عامل  غیرمنظر پدافند 
 دفاع سال 8 تاريخ، جهان در اخیرهای  جنگ تاريخ بررسیبا   

 ل نان روزه 33 جنگ در يهیفنیستی رژيم و حمالت مقدس
 درمانی بهداشتی مراكز به دشمنان تهاجم گسترده دهنده نشان
 به تفجه اس ر با گسترده ايجاد بحران و سازی ناتفان برای

 در درمان و بهداش  مديري  درمان و و بهداش  مراكز اهمی 
 و مفازين برخال  دشمنان، ها بحران و تهديدها وقفع شرايط
 مراكز وها  به بیمارستان حمله ممنفعی  در الملل بین عر 

 كشفر يك مختل نمفدن جه ، درمان و بهداش  رسانی خدمات
 ارائه سازی ناتفان با تا دهند می قرار جفمه مفرد را مراكز اين

به  تر سريع كشفر يك ديدگان آسیب و مصدومین به خدمات
 يك درمانی مراكز بردن بین از يايندر با دس  خفد شفم اهدا 
 از ممانع  عملکرد آنها و در اختالل ايجاد بر عالوه، كشفر

 مل  عمفم از نیز را روانی آرام ، مجروح افراد رسانی به خدمات

، پیری) گرديد خفاهد آنها روحیه باعث تضعیف و كرده سلب
و مراكز درمانی در ها  ر با تفجه به اهمی  بیمارستان(35: 1395

ضرورت تفجه به ايفل و ضفابط مناسب با رويکرد ، زمان بحران
 های دارايی تهديدهاو ارزيابی  شناسايی در عامل غیرپدافند 

 يابدر یم یتر بی اهمی  ها  بیمارستان
پاسخگفيی  با تفجه به آنچه مطرح گرديد، تحقیو حاضر به دن ال

 های زير اس : به سؤال

ها در شهر قم از منظر  های بیمارستاندارايی تهديدهاسطح  ر1
 كدام اس ؟عامل  غیرپدافند 

های شهر ترين تهديد در سطح بیمارستانمحتملكدام تهديد  ر2
 باشد؟قم می

ترين  ترين و كم بیمارستانی بی  هایبندی دارايیدر اولفي  ر3
 باشد؟ها میمیزان تهديد مربفط به كدام بخ 

 

 مبانی نظری
 شناسیتهديد

 احتمالی تهديدهای، مفجفد تکنفلفژيکیهای  پیشرف برخال   امروزه
 و زندگی با ناخفاسته يا و خفاسته، ها جنگ به ويژه دشمن سفی از

 از بسیاری در سدر می نظر و به شده آمیخته بشری جفامع حیات

، حفادث، جنگ(ساز  انسان حفادث بروز از گريزی راه هیچ مفارد
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 تمامی ، مفجفدي  از حال دفاع اين با نداردر وجفد) ررر و تروريستی

 نیروهایهای  فعالی  اهم از و اجتماعی فرهنگی هفي ، ارضی
 مقابله و عدم آمادگی رشفد می محسفب كشفر هر امنیتی و نظامی
 و جفامع به را سنگینی های تخسار و تل ات آنها با مناسب
 اس ر ناپذير ج رانگاهی  كه كند می واردها  آنهای  دارايی
 مفرد همفاره كه اس  كشفری ايران، تاريخ به تفجه با

 و گستره به تفجه با بنابراين راس  شده واقع مختلف هایتهديد
و  مینظاهای  استراتژی و دكترين در مطرح تهديدهای عظیم حجم

 بررسی ،رسد می نظر به، ايران عزيزمان میهن به دشمن غیرنظامی
 دشمن فناورانه و تسلیحاتیهای  و تفانمندی تهديدها شناسايی و

 دشمن اهدا  وها  تفانايی به بردن پی جه  در الزامی و اول شرط
ج ران  ضررهای وها  آسیب خصفص اين در كنکات عدم و اس 
 و شناسايی سهفل  مفجب امر اين  رداش در پی خفاهد را ناپذير

، مفجفد تجهیزات و از امکانات بهینه است اده برای گیری تصمیم
مقابل  در كشفر دفاعی تفان تر بی  چه هر افزاي  و كردن آماده

 حیات علیه خارجی تهديدهای دفع و حمله مختلف سناريفهای
 مفضفع تحلیل و تجزيه شفدر به منظفر می ملی منافع و سیاسی

 شناخ  ماهی  اول بُعد آيدر می نظر به ضروری بُعد دو ،هديدت
 تحلیل و تجزيه، شناخ  دوم بُعد و م هفم مجرد به تهديد و دشمن
مسلم  باشدر می آنها ذاتیهای  ويژگی بر تأكید دارايی باهای  ويژگی
 و تجزيه تفان می تهديدها وها  دارايی از كدام هر با متناطراس ، 
 نمفدر ارائه احتمالیهای  خسارت میزان از را مت اوتی تحلیل
 

 تعريف تهديد

 ؛(59: 1394، شع انی)تهديد در لغ  به معنی ترسانیدن و بیم دادن اس 
  (ر28: 1396، قلی زاده و همکاران)

 بال عل دشمنان اقدامات و نیات، ها تفانايی از اس  ع ارت تهديد   
 و عالئو به خفدی از دستیابی مففقی  آمیز ممانع  برای بالقفه و

 و اين عالئو به نیل كه نحفی به مداخله يا ملی امنی  مقايد
 هنفز كه اس  بالقفه خطر يك تهديد بیافتدر خطر به مقايد
 تهديد به ع ارتی، باشد می ايده يك در حد يرفاً و نشده محقو

و  زمان تعیین كه طفری به اس ر انتزاعی كلی به م هفمی
 پذير امکان سادگی به شدن واقع تهديد مفرد چگفنگی

 (59: 1395، فیضی و همکاران) ؛(98: 1389، اسکندری)باشد نمی
 ،بنیادينهای  ارزت آن در كه اس  شرايطی، تهديد ديگر ع ارت به

 افتدر می مخاطره به مل  يك سرزمین و حیاتی منافع
ر پذيرد می يفرت مقابل طر  از كاری انجام از ق ل تهديد

 نامیده تهاجم ،پذيرد يفرت هايی قابل حملهم طر  از كه زمانی
 باشدر تهديد می بالقفه تهاجم يك تهديد به ع ارتی شفدر می
 منطقه يك، سازمان يك، ارگان يك، شخص يك علیه بر تفاند می

 انجام گیردر كشفر يك يا و
 از برخی كه اس  شده تعريف گفناگفنیهای  يفرته ب تهديد

 :از ع ارتند نهاآ

 برای بالقفه و بال عل دشمنان های اقدام و ها نی ، ها تفانايی 
 مقايد و عالئو به خفدی آمیز دستیابی مففقی  از ممانع 
 مقايد و عالئو به اين نیل كه نحفی به مداخله يا ملی امنی 

 بیافتدر خطر به

 و ما خفاسته برخال  محیطی عفامل كه اس  وضعیتی برآيند 
 ما مطلفب امفر روند حیث ناي از ركند می ما عمل كنترل از خارج
 داردر وجفد ما برای يا زيان خطر، آش تگی احتمال و نیس 

 طراحی سناريفهای اساس بر كه هايی گیری جه  مجمفعه 
 عالئو افتادن مخاطره به تا زمینه رود می ،دشمن سفی از شده

 نمايدر فراهم را هد  كشفر مقايد

 از يا تخريب اعمال پتانسیل كه ات اقی يا رويداد، پديده هر 
 شفدر می محسفب تهديد، باشد داشته راها  كامل دارايی بردن بین

 آسیب  بالقفهمفقعی  يا رويدادی اس  كه امکان ، هر نفع شرايط
 ر(49: 1394، نفرالهی)را دارد ها  رساندن و خسارت زدن به سرمايه

 

 سطوح تهديد

 در یتهديد هر دارند هم با نزديکی بسیار ارت اط تهاجم و تهديد
 به بالقفه از يعنی تهاجمر بالقفه يك تهاجم با اس  برابر حقیق 

 :اس  تعريف سطح قابل سه در تهديد درآمدن بال عل

 تاكتیکی سطح -
كنترل  و انتخاب طريو از متخايم نیروهای سطح اين در

های  روت كارگیری به ها( و ن رد )انتخاب زيرساخ  فضای ماهرانه
 وارد آنهاها  سامانه و تجهیزات و تتأسیسا علیه مناسب عملیاتی

 شفندر می عمل
 عملیاتی سطح -

 تحقو جه  در كننده عمل نیروهایهای  فعالی  سطح اين در
 مقابل كشفر ملی امنی  اهدا  و علیه كشفر ملی امنی  اهدا 

 باشدر می
 استراتژيك سطح -
 جمله از اهدا  ساير به جنگ سیاسی اهدا  ت ديل سطح
 وها  ظرفی  تمام كاربرد و نظامی ،ماعیاجت، ينعتی، اقتصادی

 اس ر پیروزی قطعی به دستیابی برای نظامی و هجفمیهای  قابلی 

 
 دارايی علیه متصور تهديدها سطوح
در پنج سطح دارايی  علیه شده تصفر تهديدهای اساس بر هاتهديد
 ارائهبه يفرت كامل  ،1جدول  در اس  كهشده  بندی تقسیم

 ره اس ديگرد 
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 دارايی يك علیه شده تعريف تهديدهای برای ط قه بندی سطح پنج .1جدول 

 توصیف سطح تهديد

 خیلی باال -5
 اين نیز و اس  داده نشان آن حمله به برای را خفدهای  تفانايی و انگیزه دشمن و دارد وجفد ماهای  دارايی علیه پذير باور تهديد يك اينکه نشانۀ

 اندر گرفته قرار حمله مفرد مکرراً، آنها مشابه مفارد وها  دارايی

 .دارد وجفدها  دارايی علیه باورپذير تهديدی، مشابه اهدا  به حمله در دشمن انگیزۀ وها  تفانايی از آمده دس  به اطالعات اساس بر اينکه نشانۀ باال-4

 .دارد وجفدها  دارايی علیه بر محتمل تهديدی، مشابههای  ارايید انداختن خطر به برای دشمن عالقۀ اساس بر اينکه نشانۀ متوسط-3

 .برخفردارند تهديد نفع اين از انگیزۀ از دشمنان محدودی تعداد و دارد وجفد مشابه مفارد ياها  دارايی علیه پايین سطح در تهديد يك كه اين نشانۀ پايین-2

 .وجفد ندارد تجهیزات يا دارايی علیه تهديد ازای  تاريخچه و انگیزهها،  انايیتف از پذيری باور شفاهد هیچ اينکه نشانۀ خیلی پايین-1

 آورنده ديپد اءبا توجه به منش تهديدها

 تفان می را تهديد آورنده وجفد به عفامل كلی بندی تقسیم اين در

 نمفد تقسیم )غیرط یعی( و انسان ساخ  ط یعی دسته دو به

 ر(201: 1386، ع دالخانی)
كه حايل  هستند هايی پديده از دسته آن ط یعی عفامل 

 در انسان و باشند می ط یع  در مفجفد ان عاالت و فعل سری يك
 اثرات تشديد در اس  ممکن چند هر ؛ندارد نقشی آنها پیداي 

 به ط یعی نیز غیر يا انسان ساخ  عفامل باشدر داشته نق  آن
 و تهديد پیداي  در كه شفد میگ ته ها  انسان از گروهی يا انسان

انسان  تهديدهای هستندر مستقیم نق  آن دارای اثرات تشديد در
 قابل و غیرعمدی عمدی تهديدهای دسته دو به خفد نیز ساخ 
 یتهديدهاي پیداي  منشأ عفامل اين دسته دو هرر اس  تقسیم
 گیری شکل مفجب تفانند می خفد نیز تهديدهایاين  كه هستند
 يك انتظار و مفرد يحیح عملکرد عدم باعث كه شفند حفادثی
، انتظار مفرد و يحیح عملکرد عدم از منظفر گرددر دارايی

 و اختالل ايجاد، دارايی از بخشی يا كل نابفدی مثل مفاردی
 و ماهی  تغییر در يا دارايی از بخشی يا اجزاء كل در خرابی
 باشدر می دارايی خروجی كی ی 

 

 تهديد منشاء ایم ن بر تهديدهای دسته بندی. 2جدول 

 انواع تهديد با توجه به عامل به وجود آورنده

 ها هانواع مخاطر

 هاو تهديد

 ط یعی های همخاطر

 هایتهديد
 ساخ  انسان 

 غیرعمدی

 عمدی

 

 غیرعمدی انسان ساخ  مخاطرات -
 مطرح ات اقی تهديدهای عنفان به، مخاطرات از دسته اين

 كنترل راها  آن تفان می ها سیستم ايمنی برقراری با هستند كه
 اگر، باشند نمی عامل  غیر پدافند تهديدهای شامل دسته اين نمفدر

 و باشد مطرح خطر افزايی هم يفرت به آنها نق  تفاند می چه

 (ر 3 جدول( آيند در كنترل تح  بايد
 

 عمدی غیر انسان ساخ  تهديدهای. 3جدول  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هدف کزمرا وها  زيرساخت علیه تهاجم از هدف

 خدمات استمرار برمؤثر  عفامل و زيرساخ  شناخ  از پس دشمن
 وها  قابلی  و خفدهای  تفانايی وها  قابلی  به تفجه با، زيرساخ 

 انتخاب با، خفدهای  زيرساخ  از دفاع در ،هد  كشفر دفاعی تفانايی

 حیاتی راكز كامل نابفدی(دارايی  حذ ر1 هد  دو از يکی

 )مركز خدمات استمرار يا تفلید تفقف(اركرد ك حذ ر 2و  )زيرساخ 
 

 و آنهای  جذابی  و هد  دارايی ارزت با تهاجم ابزار و شیفه
 هر داردر تنگاتنگ ارت اط نابفدی در يفرت آن اثرگذاری عمو
 ابزار تهاجم و شیفه، باشد ارزشمندتر دشمن برای هد  اندازه

 شدت آن هعلی تهديد وقفع احتمال و شده انتخاب تر هفشمندانه
 رباشد داشته مختل ی تهديدهای تفاند می زيرساخ  يابدر هر می
 تفاند می كه از تهديدهايی بايد ريسك خفب مديري  يك 

پتانسیل  و هستند ريسك در كه منابعی و مناطو، ات اق بی تد
، بیايد وجفده ب تهديدها اثر در تفاند می كهای  هزينه وها  خرابی

 انتخاب را تاكتیکی و سالح ر دشمنباشد داشته كامالً آگاهی

انسان  تهديدها

 غیرعمدی ساخت

 خطرناك مفاد انتشار و نش 

 )بیفلفژيکی، راديفلفژيکی، شیمیايی(

 ان جار و يا آت  سفزی

 تصادفات حمل و نقلی

 فرو ريختن ساختمان و يا ساير سازه ها

 كم فد منابع سفخ  و يا نیرو

 آلفدگی آب و يا هفا

 مسايل مالی

 ارت اطیهای  قطع سامانه
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 ياها  خرابی زيرساخ  وها  انسان به جراح  باعث كه كند می
 شفدر می كاركرد تداوم عدم يعنی، هد  وظايف در اختالل باعث

 

 مبنا تهديد تعیین و تهديدها ارزيابی

 از كدام هر شدن اجرايی احتمال بايد تهديدهای شناخ  از پس
 گرددر ارزيابی جذاب و حیاتیهای  ارايید دشمن علیه تفسطها  آن

 باالترين باشند كه می تر بی  وقفع احتمال دارای یتهديدهاي
 و معیشتی، انسانی نیروی، نظامی، سیاسی، اقتصادی خسارت عمو

 و نمايند ايجاد زمان ينتر كم و هزينه ينتر كم با رسانی را خدمات
، معیشتی، وریضر تامین نیازهای در اساسیهای  چال  با را مردم

 عامل غیرسازمان پدافند ) نمايد روه ب رو روانی روحی و اطالعاتی
 متناظر تهديدهای سناريفهای كالن ابتدا رو اين از (ر1391، كشفر

كالن  مدل ارائه به نس   سپس و شده شناسايی ها زيرساخ  بر
 به تفجه با نهاي  در گرددر می ارائه طرح محدوده تهديدهای

 تهديد تعیین به، تهديدها جه  ارزيابی شده وينتدهای  شاخص
 شفدر می پرداخته زيرساخ  م نا

 
 ارزيابیهای  شاخص

 ت کیك برای راهی، عددی تخمین و مشروح شکل به تهديد ارزيابی
 ارائه، پايین وقفع احتمال با حمالت باال از وقفع احتمال با حمالت

 يك در مفرد دشمن نیات وها  تفانايی بر عالوه اقدام اين دهدر می
 نیز را تهديد محیط از مناس ی درك، حمله از خايی نفع با هد 

 به تفجه باتهديدها  وقفع احتمال اساس اين كندر بر می منعکس
 سابقه، دشمن تفانمندی، خسارت گستره و شدت نظیر؛ پارامترهايی

 ت عات و فايده-هزينه و مهاجم يا تهديدگر سفی از ق لی است اده
 باالترها  شاخص اين میزان چه هر ندرشف می ارزيابی دشمن من ی
 رودر می باالتر تهديدهای از اين است اده احتمال، باشد

 

 پیامد و خسارت شدت

 ناحیه از كه هايی خسارت و تل ات، يدمات مرم به خسارت شدت
 زمان و تأسیسات و تجهیزات، انسانی متفجه نیروی تهديد عامل
 عفامل و عناير، تجهیزات به پیامد اين شفدر می گ ته، گردد می

 از كه مراكزی ساير و اهدا  بر آن تخري ی آثار حجم و تهديدگر
 بیانگر خسارت دامنه و عمو داردر بستگی، شفند می متأثر تهديد
 باشدر می هاآن و گستردگی تل ات و يدمات، خسارت شدت

 

 تهديد سابقه

 ق لی است اده معد يا است اده زمانی بازه و میزان، ديسابقه تهد
 و دشمن اراده كه نمايانگر نمفده معین را تهديد يك از دشمن
 باشدر می تهديد دوباره كاربرد به او عالئو

 دشمن توانايی

 تهديد ماهی  تعیین در كه اس  مفردی اولین، حمله تفانايی
 گیردر  قرار می تفجه مفرد دشمن

های  تفانايی به هاتن ن ايد تهديدشناسی گروه، تفانايی ارزيابی در   
 ولی وسیع نق  كه هايی تفانايی بلکه، كند مستقیم تفجه و آشکار

 قابلی  مثل( گرفته شفند نظر در بايد نیز دارند مستقیم غیر

 تحركی كم داش  تفجه بايدر هنچنین )معاندهای  گروه سازماندهی
 نشفدر آورده حساب به او تفانی كم بر دلیلی، دشمن

 دشمن فعلیهای  تفانايی تخمین، ها تفانايی زيابیار در كار اولین   
 كه هايی تفانايی از تصفيری و تهیه ارزيابی، بعدی گام اس ر

 وجفد تفسط دشمن نزديك آينده در آنها آوردن دس ه ب احتمال
 يك زا فراتر خطر مديري  برای گذاری سرمايه كه آنجايی از داردر
 داردر ضرورت امر اين انجام، اس  زمانی خاص دوره

 

 فايده و تبعات منفی دشمن –هزينه 

 جزء نیز باال نیاز مفرد زمان، دشمن برای زياد تل ات، باال هزينه
 من عتی ديگر سفی از شفندر می تهديد محسفب يك من ی ت عات

 تهديد برای اجرای گ ته شده، های  هزينه كل ق ال در دشمن كه
 به ع ارت اس رثر مؤ بسیار تهديد نفع انتخاب در ،كند می درياف 

 در فقط اس ر هزينه بر سفد میزان بیانگر اين شاخص تر ساده
 جزء كه مالی قیاس كه تنها داش  تفجه بايد شاخص اين ارزيابی
 بايس  می بلکه، نشفند لحاظ ،اس  آشکار سفدهای وها  هزينه
 و روحی يدمات، وجهه و اعت ار ق یل؛ از پنهان و سفدهای هزينه
 شفندر گرفته ظرن در نیز معنفی

 

 دارايی

 تهديدشناسهی  از پهی   كهه  اس  اقدامی مهمترين شناسی دارايی
 تهديهد  معهر   در آنچه از مناس ی درك تا زيرا، گیرد بايد انجام

 گهردد  نمهی  اسهتخراج  منطقهی  نیهز  تهديهدها ، نشفد اس  حايل
 .(25: 1391، فراهانی جاللی)

 نیازمنهد  كهه  ارزت بها  من ع اس : يك آمده دارايی تعريف در
، هها  سهاختمان ، )مهردم  باشهد  ملمهفس  تفانهد  می و اس  ح اظ 

 يها  اطالعهات(  و عملکردهها هها،   فعالیه  ، تجهیهزات ، امکانهات 
 شهرك (  يهك  اعت هار  و سهابقه  يها  مانند فراينهدها  ) غیرملمفس

(Fema, 2003: 426ر) 
را در چهار دسهته  ها  تفان دارايی می بندی كلی در يك تقسیم

فیزيکهی يها كال هدی كهه شهامل سهه       ههای   دارايی ر1 قرار داد:
دارايی نیروی ر 2 ،تاسیسات و سازه اس  ،ها زيرمجمفعه سرمايه

 ،      ترين دارايی يك مجمفعهه اسه    ترين و حیاتی انسانی كه مهم
از ای  شههامل مجمفعههه، دارايههی ت ههادل اطالعههات يهها سههاي رر 3
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ههای   بانهك هها،   مهاهفاره ، اينترنه  ، نهرم افهزار  ، )رايانه ها ش که
طراحهی  هها   كه در راسهتای انتقهال اطالعهات و داده   ، اطالعاتی

از نمادههای   اسه   ع هارت معنهفی كهه   ههای   دارايیر 4 ،اند شده
 عزت ملی و استقالل كه برای ههر كشهفر ارزت تلقهی   ، ماندگار

 ر (69: 1392 ،جاللی) شفد می
هر آنچه كه ، مطرح شدهبندی  با در نظر گرفتن تعريف و دسته

معرفی شده  ،4 در جدول ،شفد می ان دارايی محسفبدر بیمارست
 مردم هستندر، ترين دارايی مهم، ارزت دارايی نظراس ر از 

 مفجفد درهای  ساير دارايی، شناسی مهاجم از منظر هد 
بیمارستان ممکن اس  فقط به خاطر وارد ساختن يدمات به اين 

ها  تهاجم مفرد هد  قرار گیردر برخی مستقیم طفر به دارايی )مردم(
اطالعاتی نادرس  در بین های  اس  برای ايجاد زمینهای  نیز وسیله

القای حس ن فد امنی  و ناتفانی دول  برای ايجاد  عمفم مردم )
های  امنی ( و برخی نیز برای ايجاد وق ه در حرك  و يا فعالی 

 شفندر  می اقتصادی در يك شهر انجام

 

 های بیمارستان دارايی. 4جدول 

 گروه یداراي

 انسانی مردم

 معنفی حس امنیت و عزت ملی

 تاسیسات و تجهیزات

 مفتفرخانه

 كال دی

 اتاق برق

 هفا رسان

 محل نگهداری گارهای ط یعی

 استريل مركزی

 ان ار

 فضای خدماتی و اداری

 (ICU,CCUهای ويژه ) بخ  مراق  

 كال دی

 بخ  بستری

 فضای عمفمی

 و اعمال جراحی بخ  زايمان

 اورژانس

 غذاخفری

 حفزه رياس 

 اداری

 اطالعات

 اتاق سرور

 اتاق اطالعات ساي ری

 مركز تل ن
 

 روش تحقيق

ی بر تحلیل -كاربردی و روت مطالعه تفيی ی حاضر نفع تحقیو
پرسشنامه است اده شده اس ر  ابزاراز پايه پیماي  بفده و 

 ن و متخصصان پدافندی در حفزه بیمارستانیاز خ رگا گیری نمفنه
 ر هدفمند انتخاب گرديدند به يفرت غیراحتمالی و

  

 ها یافته

با ها  دارايی یتهديدهادر ارزيابی مؤثر  عوامل اهمیتیهای  وزن

  AHPاستفاده از روش 

 گزارت درها  شاخص وزن تعیین محاس اتی م انی به تفجه با
 از يك هر وزن نمفدار محاس ات تايجادامه ن درها  دارايی ارزشیابی
 اس ر شده ارائه ،2در شکل  تهديدها ارزيابی درها  شاخص

0

0/05

0/1

0/15

0/2

0/25

0/3

0/35

0/4

فايده برای دشمن -هزينه

توانايی دشمن

سابقه تهديد

شدت خسارت و پیامد

 
 

  دارايی تهديد ماتريس ساخت و تهديدها کمی ارزيابی

 قسم  دو در  يیدارا ديتهد سيو ساخ  ماتر دهايتهد یكم یابيارز
 : اس  ارائه قابل

 يا زيرساخ  روی بر م نی استخراج تهديد و تهديدشناسی نخس  
 بر تهديدهاوقفع  احتمال سپس پذيردر می فرتي بیمارستان همان

 رزشیابیا شاخص چهار وزنای  نمفدار میله .2شکل 

 دارايی
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 از ماتريسی آن در لذا، شفد می سنجیدهها  دارايی تك تك روی
 بعد در آنها تهديدهای و بعد يك در جذاب و باال با اولفي های  دارايی
 اساس بر متیازدهیا و تکمیل جدول با گرددر می تشکیل ديگر

 تر بی  وقفع احتمال با یيتهديدها گری غربال و ارزيابیهای  شاخص
 ر(3و شکل  8تا  5های  )جدول گردد می مشخص

 قم های سطح شهر بیمارستان م نا تهديد ارزيابی. 5جدول 
 

 امتیاز کل

فايده و  –هزينه 

تبعات منفی برای 

 دشمن

توانايی 

 دشمن

سابقه 

 تهديد

شدت 

خسارت 

پیامد و 

 تهديد

 

 ابزار تهديد

 

 

 روش يا شیوه تهديد

 

نوع 

 تهديد

 

  وزن  1/40 2/20 2/60 3/80 

  شايعه بمب گذاری نیروی انسانی، رسانه، مطبوعات 4 4 3 3 3/36

6/68 7 6 8 7 
نیروی انسانس، رسانه، تهديد يا 

 تطمیع و ...
 نرم عملیات روانی بر روی متخصصین

  تروريستی تترور شخصی 5 6 6 6 5/68

   هوايی بمباران هوايی، حمالت موشکی، پهباد 7 6 9 8 7/68

  نظامی زمینی های زمین پايه موشک 3 2 5 3 3/30

 سخت  دريايی های دريا پايه موشک 4 0 5 2 2/62

   بمب گذاری مواد منفجره 6 8 9 9 8/36

 خرابکاری اختالل کارکرد، دستکاری و ... 8 8 7 9 8/12

  امنیتی

 عملیات سايبری نفوذ، حک، سرقت، دستکاری و ... 5 5 8 4 5/40

   بمباران و موشک باران های الکترومغناطیسی سالح 8 2 5 7 5/52

 نیمه نظامی با کالهک خاص های گرافیتی سالح 4 2 5 2 3/20

 های الکترومغناطیسی کوچک سالح 7 8 8 7 7/48
 -تروريستی

 الکترومغناطیسی
 سخت امنیتی

 گرافیتی -تروريستی های گرافیتی کوچک سالح 3 2 6 2 3/18

 عوامل هسته ای 4 1 2 2 26
بمب و موشک با 

 کالهک
  نظامی

 ويژه  NBC عوامل شیمیايی و بیولوژيک 3 2 3 2 2/40

  امنیتی آلوده سازی با مواد عوامل هسته ای 3 1 4 2 2/44

   NBC عوامل شیمیايی و بیولوژيک 4 1 4 3 2/96

 
 جج
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 تهديدها میزان و ترتیب .6جدول 

 عدد تهديد ابزار تهديد روش يا شیوه تهديد رديف

 8/36 مفاد من جره بمب گذاری 1

 8/12 اختالل در كاركرد، دستکاری و ررر خرابکاری 2

 7/68 بم اران هفايی، حمالت مفشکی، په اد هفايی 3

 7/48 ناطیسی كفچكبمب الکترومغ الکترومغناطیسی -تروريستی 4

 6/68 جاسفسی عملیات روانی بر روی متخصصین 5

 5/86 ترور شخصی  تروريستی 6

 5/52 بمب الکترومغناطیسی بم اران و مفشك باران با كالهك خاص 7

 5/40 ن فذ، هك، سرق ، دستکاری و ررر عملیات ساي ری 8

 3/36 نیروی انسانی، رسانه، مط فعات شايعه بمب گذاری 9

 3/30 های زمین پايه مفشك زمینی 10

 3/20 های گرافیتی سالح بم اران و مفشك باران با كالهك خاص 11

 3/18 های گرافیتی كفچك سالح گرافیتی -تروريستی 12

 2/96 عفامل شیمیايی و بیفلفژيك NBCآلفده سازی با مفاد  13

 2/62 های دريا پايه مفشك دريايی 14

 2/44 عفامل هسته ای NBCآلفده سازی با مفاد  15

 2/40 عفامل شیمیايی و بیفلفژيك NBCبمب و مفشك با كالهك  16

 1/99 عفامل هسته ای NBCبمب و مفشك با كالهك  17

 

 
 

تهديدهای رت ه بندی نمفدار .3شکل 
 1 – 3، آبی روشن  =كم     3 – 6 ، متفسط یآب=  متفسط     6 – 10، رهیت یآب=  باال: نمفدار یراهنما
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 بیمارستانهای  دارايی از يك هر روی بر تهديدهای میزان ارزيابی .1-7جدول 
 دارايی                                      تهديد

يد
هد

ع ت
نو

 

 هوارسان موتورخانه اتاق سرور اتاق برق وزن شاخص ارزيابی تهديد ابزار تهديد روش يا شیوه تهديد

 عرت عرت عرت عرت عرت عرت عرت عرت     

 شايعه بمب گذاری 
، رسانه، نیروی انسانی

 مط فعات

 7 0.14 شدت خسارت و پیامد

8/4 

2 

2/9 

5 

3/6 

5 

4/1 
 2 2 2 4 0.22 سابقه تهديد

 7 2 7 7 0.26 تفانايی دشمن

 3 5 1 3 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

رم
ن

 

عملیات روانی بر روی 
 متخصصین

، نیروی انسانس
تهديد يا ، رسانه

 تطمیع و ررر

 1 0.14 شدت خسارت و پیامد

9/2 

2 

3/3 

7 

6/6 

4 

3/3 
 2 5 2 1 0.22 يدسابقه تهد

 3 7 7 7 0.26 تفانايی دشمن

 4 7 2 2 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

ت
خ

س
ی 

ظام
ن

 

ی
فاي

ه
 

، بم اران هفايی
، حمالت مفشکی

 په اد

 7 0.14 شدت خسارت و پیامد

4/3 

7 

3/1 

9 

6/9 

7 

5/2 
 4 6 2 1 0.22 سابقه تهديد

 7 8 5 7 0.26 تفانايی دشمن

 4 6 1 1 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

زمین های  مفشك
 پايه

 8 0.14 شدت خسارت و پیامد

8/3 

7 

2/6 

6 

6/5 

6 

5/3 
 4 6 1 1 0.22 سابقه تهديد

نی
زمی

 

 8 8 4 8 0.26 تفانايی دشمن

 4 6 1 1 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

 تفپخانهخمپاره و 
 3 0.14 شدت خسارت و پیامد

3/1 
2 

1/4 
4 

2/2 
3 

2 
 2 3 2 1 0.22 سابقه تهديد

  3  1  1  1 0.26 تفانايی دشمن    

  1  2  1  1 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    

 

تی
منی

ا
ی 
ذار

ب گ
بم

 

 4/4 7 5/5 6 5 7 4/3 6 0.14 شدت خسارت و پیامد مفاد من جره

  3  5  4  1 0.22 ديدسابقه ته    

  7  8  8  6 0.26 تفانايی دشمن    

  4  4  3  2 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    
  

ی
کار

راب
خ

 

، اختالل در كاركرد
 دستکاری و ررر

 5/1 7 7/7 5 7/6 7 8/7 7 0.14 شدت خسارت و پیامد

  2  7  8  1 0.22 سابقه تهديد    

  7  8  7  7 0.26 تفانايی دشمن    

  5  9  8  1 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    

 3/9 2 3/9 3 2/6 1 8/2 3 0.14 شدت خسارت و پیامد ها-دوت پرتاب    

  4  2  2  1 0.22 سابقه تهديد    

  6  6  5  7 0.26 تفانايی دشمن    

  3  4  2  1 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    

ژه
وي

تی 
منی

ا
 

 

ك و عفامل بیفلفژي
 شیمیايی

 1 0.14 شدت خسارت و پیامد

3/2 

4 

2/2 

7 

2.7 

9 

7/3 
 7 3 1 1 0.22 سابقه تهديد

 7 1 4 6 0.26 تفانايی دشمن

 7 2 1 1 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

 گرافیتی وهای  بمب
 الکترو مغناطیسی

 3 0.14 شدت خسارت و پیامد

3/3 

4 

4/2 

4 

2/8 

4 

3/4 
 1 3 3 2 0.22 سابقه تهديد

 7 3 4 5 0.26 تفانايی دشمن

 2 2 5 3 0.38 فايده برای دشمن -هزينه
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 بیمارستانهای  دارايی از يك هر روی بر تهديدهای میزان ارزيابی .2-7جدول 
 دارايی                                       تهديد 

بد
هد

ع ت
نو

 

 فضای عمومی غذاخوری وزن شاخص ارزيابی تهديد ابزار تهديد ا شیوه تهديدروش ي
محل نگهداری 

 گازهای طبی

بخش 

های  مراقبت

 ويژه

(ICU , CCU) 

 عرت عرت عرت عرت عرت عرت عرت عرت     

 شايعه بمب گذاری 
، نیروی انسانی

 مطبوعات، رسانه

 4 0.14 شدت خسارت و پیامد

3/9 

5 

3/9 

7 

5/6 

4 

3/8 
 4 5 1 1 0.22 سابقه تهديد

 6 6 7 6 0.26 توانايی دشمن

 2 5 3 2 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

رم
ن

 

عملیات روانی بر روی 

 متخصصین

، نیروی انسانس

تهديد يا ، رسانه

 تطمیع و ...

 4 0.14 شدت خسارت و پیامد

4/1 

4 

3/8 

3 

5/5 

3 

4/6 
 4 5 3 4 0.22 سابقه تهديد

 7 8 7 6 0.26 توانايی دشمن

 4 5 2 3 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

ت
خ

س
 

ی
ام

نظ
 

ی
واي

ه
 

، بمباران هوايی

، حمالت موشکی

 پهباد

 7 0.14 شدت خسارت و پیامد

5/8 

7 

5/4 

8 

7/9 

3 

4/1 
 4 8 5 5 0.22 سابقه تهديد

 8 9 7 7 0.26 توانايی دشمن

 2 7 4 5 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

زمین های  موشک

 پايه

 7 0.14 شدت خسارت و پیامد

5/6 

8 

5/3 

8 

5/7 

4 

4/4 
 5 5 5 6 0.22 سابقه تهديد

ی
مین

ز
 

 8 7 6 8 0.26 توانايی دشمن

 2 4 4 3 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

 خمپاره و توپخانه

 3 0.14 خسارت و پیامدشدت 

3 

6 

4/4 

4 

3/9 

3 

2/8 
 1 4 4 2 0.22 سابقه تهديد

 7 2 3 4 0.26 توانايی دشمن

 1 5 5 3 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

ی
نیت

ام
 

ی
ذار

 گ
ب

بم
 

 مواد منفجره

 5 0.14 شدت خسارت و پیامد

6/6 

9 

8 

9 

8.6 

6 

4 
 3 9 9 4 0.22 سابقه تهديد

 7 9 8 9 0.26 توانايی دشمن

 2 8 7 6 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

ی
ار

بک
را

خ
 

اختالل در 

، کارکرد

 دستکاری و ...

 6 0.14 شدت خسارت و پیامد

4 

5 

4/5 

6 

4/8 

8 

7/3 
 7 5 4 6 0.22 سابقه تهديد

 8 7 7 8 0.26 توانايی دشمن

 7 4 3 2 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

 ها-دوش پرتاب  

 2 0.14 شدت خسارت و پیامد

3/8 

8 

4/3 

6 

3/9 

5 

3/7 
 2 4 4 1 0.22 سابقه تهديد

 7 3 3 7 0.26 توانايی دشمن

 2 3 4 3 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

ژه
وي

ی 
نیت

ام
 

 

عوامل بیولوژيک 

 و شیمیايی

 0 0.14 خسارت و پیامدشدت 

1/8 

2 

3/2 

4 

3/6 

7 

4/9 
 4 2 1 0 0.22 سابقه تهديد

 6 7 6 7 0.26 توانايی دشمن

 4 2 3 0 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

گرافیتی های  بمب

 و

 الکترو مغناطیسی

 0 0.14 شدت خسارت و پیامد

2/6 

3 

3/8 

2 

3 

1 

2 
 0 1 0 0 0.22 سابقه تهديد

 7 7 7 7 0.26 توانايی دشمن

 0 2 4 2 0.38 فايده برای دشمن -هزينه
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 بیمارستانهای  دارايی از يك هر روی بر تهديدهای میزان ارزيابی .3-7جدول 
 دارايی                                       تهديد 

بد
هد

ع ت
نو

 

 انبار وزن شاخص ارزيابی تهديد هديدابزار ت روش يا شیوه تهديد
حوزه رياست 

 بیمارستان
 نمازخانه اداری

 عرت عرت عرت عرت عرت عرت عرت عرت     

 شايعه بمب گذاری 
، نیروی انسانی

 مطبوعات، رسانه

 3 0.14 شدت خسارت و پیامد

4 

3 

4/2 

3 

3/7 

4 

4/3 
 6 4 5 4 0.22 سابقه تهديد

 5 5 6 6 0.26 توانايی دشمن

 3 3 3 3 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

رم
ن

 

عملیات روانی بر روی 

 متخصصین

، نیروی انسانس

تهديد يا ، رسانه

 تطمیع و ...

 6 0.14 شدت خسارت و پیامد

5/5 

6 

4/6 

8 

7/2 

5 

4/3 
 4 9 5 6 0.22 سابقه تهديد

 6 7 6 7 0.26 توانايی دشمن

 3 6 3 4 0.38 ايده برای دشمنف -هزينه

ت
خ

س
 

ی
ام

نظ
 

ی
واي

ه
 

، بمباران هوايی

، حمالت موشکی

 پهباد

 5 0.14 شدت خسارت و پیامد

4/5 

7 

6/3 

5 

5 

8 

5/8 
 6 6 5 4 0.22 سابقه تهديد

 7 7 9 7 0.26 توانايی دشمن

 4 3 5 3 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

مین زهای  موشک

 پايه

 6 0.14 شدت خسارت و پیامد

4/9 

8 

6 

7 

5/6 

8 

5/6 
 6 6 7 4 0.22 سابقه تهديد

ی
مین

ز
 

 7 7 7 8 0.26 توانايی دشمن

 3 4 4 3 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

 خمپاره و توپخانه

 3 0.14 شدت خسارت و پیامد

4/5 

4 

4/1 

4 

3/5 

3 

2/7 
 1 3 3 3 0.22 دسابقه تهدي

 3 3 4 6 0.26 توانايی دشمن

 3 4 5 5 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

ی
نیت

ام
 

ب
ی

ذار
 گ

ب
م

 

 مواد منفجره

 6 0.14 شدت خسارت و پیامد

4 

9 

7/5 

6 

4 

9 

6/9 
 4 3 7 3 0.22 سابقه تهديد

 8 7 8 7 0.26 توانايی دشمن

 7 2 7 2 0.38 يده برای دشمنفا -هزينه

ی
ار

بک
را

خ
 

اختالل در 

، کارکرد

 دستکاری و ...

 8 0.14 شدت خسارت و پیامد

6/7 

5 

5/2 

7 

5/2 

6 

4/2 
 4 5 4 8 0.22 سابقه تهديد

 7 6 7 9 0.26 توانايی دشمن

 3 4 5 4 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

 ها-دوش پرتاب  

 5 0.14 ت خسارت و پیامدشد

3/3 

6 

3/7 

5 

3/7 

4 

3/8 
 1 2 3 2 0.22 سابقه تهديد

 7 7 4 7 0.26 توانايی دشمن

 1 2 3 1 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

ژه
وي

ی 
نیت

ام
 

 

عوامل بیولوژيک 

 و شیمیايی

 2 0.14 شدت خسارت و پیامد

2/5 

5 

3/2 

5 

2/7 

5 

3/2 
 3 2 3 1 0.22 تهديدسابقه 

 4 3 4 6 0.26 توانايی دشمن

 2 2 2 1 0.38 فايده برای دشمن -هزينه

گرافیتی های  بمب

 و

 الکترو مغناطیسی

 2 0.14 شدت خسارت و پیامد

2/9 

1 

2/3 

1 

2/3 

0 

1/8 
 0 0 0 0 0.22 سابقه تهديد

 7 7 7 7 0.26 توانايی دشمن

 0 1 1 1 0.38 فايده برای دشمن -هزينه
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 های بیمارستان دارايی از يك هر روی بر تهديدهای میزان ارزيابی. 4-7جدول 

 دارايی                                                                  تهديد                   

بد
هد

ع ت
نو

 

 اورژانس وزن شاخص ارزيابی تهديد ابزار تهديد روش يا شیوه تهديد
پخش بستری و 

 جراحی
 استريل مرکزی

بخش زايمان و 

 اعمال جراحی

 عرت عرت عرت عرت عرت عرت عرت عرت     

 شايعه بمب گذاری 
نیروی انسانی، 

 رسانه، مطبوعات
 5/8 7 6 6 5/2 4 5/7 8 0.14 شدت خسارت و پیامد

  5  5  3  5 0.22 سابقه تهديد   

  7  7  8  6 0.26 وانايی دشمنت   

  5  6  5  5 0.38 فايده برای دشمن -هزينه   

رم
ن

 

عملیات روانی بر روی 

 متخصصین

، رسانه، ینیروی انسان

 تهديد يا تطمیع و ...
 5 4 5/1 5 6 6 4/2 4 0.14 شدت خسارت و پیامد

  5  5  7  6 0.22 سابقه تهديد   

  7  7  5  6 0.26 توانايی دشمن   

  4  4  6  2 0.38 فايده برای دشمن -هزينه   

 هوايی نظامی سخت
بمباران هوايی، حمالت 

 موشکی، پهباد
 8/6 8 7/7 8 7/3 8 6/7 8 0.14 شدت خسارت و پیامد

  6  7  7  6 0.22 سابقه تهديد    

  9  9  9  9 0.26 توانايی دشمن    

  8  7  6  5 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    

 5/7 8 5/6 8 5/6 8 5 8 0.14 شدت خسارت و پیامد های زمین پايه موشک   

  5  5  5  4 0.22 سابقه تهديد    

  7  7  7  7 0.26 توانايی دشمن  زمینی  

  4  4  4  3 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    

 3/9 4 3/8 5 4/5 3 4/2 3 0.14 شدت خسارت و پیامد خمپاره و توپخانه   

  3  3  3  3 0.22 سابقه تهديد    

  3  3  6  6 0.26 توانايی دشمن    

  5  5  5  4 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    

 امنیتی 
بمب 

 گذاری
 8/8 9 7/8 8 7/5 9 7/6 8 0.14 شدت خسارت و پیامد مواد منفجره

  8  7  7  8 0.22 سابقه تهديد    

  9  8  8  8 0.26 توانايی دشمن    

  9  8  7  7 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    

 خرابکاری  
اختالل در کارکرد، 

 دستکاری و ...
 5/4 7 6/3 6 8/5 9 4/9 5 0.14 شدت خسارت و پیامد

  5  6  8  4 0.22 سابقه تهديد    

  7  7  8  7 0.26 توانايی دشمن    

  4  4  9  4 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    

 3/9 6 3/9 6 4/3 6 3/3 6 0.14 شدت خسارت و پیامد ها دوش پرتاب    

  5  4  4  4 0.22 سابقه تهديد    

  3  4  3  3 0.26 توانايی دشمن    

  3  3  2  2 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    
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 ی بیمارستانها دارايی از يك هر روی بر تهديدهای میزان ارزيابی. 5-7جدول 

 

 تهديدهای میزان و ترتیب .8جدول 

 عدد تهديد ابزار تهديد روش يا شیوه تهديد دارايی رديف

 8/8 رهمواد منفج بمب گذاری بخ  زايمان و اعمال جراحی 1

 6/8 مواد منفجره بمب گذاری محل نگهداری گازهای ط ی 2

 5/8 دستکاری و ررر، اختالل در كاركرد خرابکاری پخ  بستری و جراحی 3

 0/8 مواد منفجره بمب گذاری فضای عمفمی 4

 8/7 دستکاری و ررر، اختالل در كاركرد خرابکاری اتاق برق 5

 8/7 جرهمواد منف بمب گذاری استريل مركزی 6

 7/7 دستکاری و ررر، اختالل در كاركرد خرابکاری مفتفرخانه 7

 6/7 دستکاری و ررر، اختالل در كاركرد خرابکاری اتاق سرور 8

 6/7 مفاد من جره بمب گذاری اورژانس 9

 5/7 مفاد من جره بمب گذاری حفزه رياس  بیمارستان 10

 3/7 ايیعفامل بیفلفژيك و شیمی حمالت ويژه هفارسان 11

12 
 ويژههای  بخ  مراق  

(ICU , CCU) 
 3/7 دستکاری و ررر، اختالل در كاركرد خرابکاری

 اداری 13
عملیات روانی بر روی 

 متخصصین
تهديد يا تطمیع و ، مط فعات، رسانه، نیروی انسانی

 ررر
2/7 

 9/6 مواد منفجره بمب گذاری نمازخانه 14

 7/6 دستکاری و ررر، اختالل در كاركرد خرابکاری ان ار 15

 6/6 مواد منفجره بمب گذاری غذاخفری 16

 اساس بر تهديدها از يك هر به شده ارائه امتیازات به تفجه با    
 تهديد به مربفط امتیاز ينتر بی ، ارزيابی تهديد اول پارامترچهار 
 تهديد ترين كه محتمل اس  آن بیانگر امر اين رباشد می گذاری بمب

ترين  پايین طرفی از باشدر می گذاری بمب حمله وقفع، ارايید علیه بر
 ای هسته كالهك با بم اران تهديد ترين غیرمحتمل و امتیاز

 رت ه بندیای  میله نمفدار، 3شکل اساس بر اين رو از باشدر می
 شده ارائه تفضیحات به تفجه با گرددر می ارائه بیمارستان تهديدهای

 واند  داده اختصاص خفد به را یازامت ينتر بی  كه برتر تهديد
 قرار مدنظر باشد می زيردارايی و دارايی علیه بر تهديد ترين محتمل
 گرددر می تدوين م نا اين تهديد بر سناريفهای  و گرفته

 گيري نتيجهبحث و 
 حفادث وقفع يفرت در كه هستند كاربرهايی جمله ازها  بیمارستان

 در اين، شفند می گرفته ركا به مردم سالمتی ح ظ جه  بحران و

 نیزها  بیمارستان خفد عملکرد شدن مختل احتمال كه س ا حالی

 و ن فده ي ر حفادث برابر در آنها پذيری آسیب كه چرا داردر وجفد
 جذابی ها  بیمارستان شده ذكر دلیل بهر بفد خفاهند تأثیرپذير

 خاطر همین به كنند می ايجاد دشمن تهاجم جه  را یتر بی 

 رسانی خدم  مانع، تهديدها مختلفهای  شیفه به دارد قصد دشمن

 گرددر شهروندان بهها  آن
مفرد بررسی ها  در بیمارستان تهديدهاا سطح ابتد، در اين پژوه 

بد
هد

ع ت
نو

 

 اورژانس وزن شاخص ارزيابی تهديد ابزار تهديد روش يا شیوه تهديد
پخش بستری و 

 جراحی
 استريل مرکزی

بخش زايمان و 

 اعمال جراحی

 3/4 عرت عرت عرت عرت عرت عرت عرت عرت     

   
 های گرافیتی و بمب

 الکترو مغناطیسی
 2/9 2 2/9 2 2/3 1 2/9 2 0.14 شدت خسارت و پیامد

  0  0  0  0 0.22 سابقه تهديد    

  7  7  7  7 0.26 توانايی دشمن    

  1  1  1  1 0.38 فايده برای دشمن -هزينه    
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علیه كاربری  تهديدهاسپس با ارزيابی هر يك از  رقرار گرف 
 تهديد به مربفط امتیاز ينتر بی بیمارستان به اين نتیجه رسیديم كه 

، دارايی علیه بر تهديد ترين ی كه محتملطفر بهگذاری اس ر  مبب
 غیر و ترين امتیاز پايین طرفی بفده و از بمب گذاری حمله وقفع

باشدر بعد از  می ای هسته كالهك با بم اران تهديد ترين محتمل
های  بندی دارايی علیه بیمارستان با شناسايی و الفي  تهديدهاارزيابی 

در بیمارستان بخ  زايمان و اعمال جراحی شد بیمارستان مشخص 
ی بفده اس  و اين نشان دهنده آن اس  كه تر بی حائز اهمی  
در جه   عامل  غیرپدافند  تهديدهای در ارائه تر بی نیازمند تفجه 

ين تر كمباشدر از طرفی غذاخفری  می پذيری مقابله و يا كاه  آسیب
ته به اين معنا نیس  كه ساير امتیاز را به خفد اختصاص داده اس ر ال 

دارايی كه در معر  خطر ن فده بلکه به اين منظفر اس  ها  قسم 
 چنین همی بفده و تر بی ن در معر  خطر اين قسم  از بیمارستا

 باشدر  می ها ی نس   به ساير قسم تر بی نیازمند ح اظ  

 
 راهکارها

زيهر   ایهدس  آمده در اين تحقیهو پیشهنهاد  ه با تفجه به نتايج ب
 گردد: می ارائه
  در جريههان  عامههل  غیههررعايهه  ايههفل و معیارهههای پدافنههد

فعلهی بهه دلیهل    ههای   بهسازی و گسترت فضای بیمارسهتان 
 ؛در زمان جنگها  كاركرد حیاتی آن

 نشهانی در شهعاع مناسهب از     آته  ههای   يهابی ايسهتگاه   مکان
حساس و مهم شهری به دلیل نق  مؤثر ، كاربردهای حیاتی

بهه  و هها   پذيری در زمهان بحهران   ز در كاه  آسیباين مراك
 ها؛ جنگويژه 

       همجفاری میان فضهاهای بهاز عمهفمی و مراكهز درمهانی در
اين دو كاربری در های  سطح شهر به دلیل مکمل بفدن نق 

ههايی بهرای گسهترت     اتخهاذ برنامهه   چنین همزمان بحران و 
 ها؛ فضاهای باز مناسب در داخل محفطه بیمارستان

  و هها   مختلف و حیهاتی بیمارسهتان  های  از تمركز بخ پرهیز
مراكز درمانی در مجاورت هم و يا در يك ساختمان خهاص و  

يهابی و طراحهی    رعايه  ايهل ت هرق و پراكنهدگی در مکهان     
 حساس و حیاتی مراكز درمانی؛های  بخ 

 جديد در نقاط مختلف شهر با تفجه های  يابی بیمارستان مکان
و اجتناب از تمركز آنها  عامل  غیرفند به ايفل و معیارهای پدا

ترافیهك و  نهفاحی شههری پر   خصهفص  بهكز شهری و در مرا
 پرتردد؛

 بهه   ايهلی  ورودی زيرمجمفعهه  در اضافیهای  تع یه ورودی
 ؛است اده كنندگان دسترسی آتی جه 

 برابهر  در كهه ای  گفنهه  بهه  داخلهی  ديفارهای در نظر گرفتن 
 يهك  از آته  ، حريو بروز يفرت در باشند تا مقاومحريو 

 .منتقل نشفد ديگر فضای به فضا
 

 منابع 
الزامات معمارانه در دفاع  (،1386) ايغريان جدی، احمد ر1

 ، تهران، دانشگاه شهید بهشتیرغیرعامل پايدار

، فرهنگ ايالحات پدافند غیرعامل(، 1389اسکندری، حمید ) ر2
 بفستان حمیدر نشر تهران،

فخرآبادی، مهدی  نژاد، حامد و اك ر پیری، حسن و حسن ر3
بندی بیمارستان ها جه  مديري  ساخ  آنها  اولفي  (،1395)

، فصلنامه تخصصی مهندسی و در برابر تهديدات انسان ساخ 
 ر37-34: 1مديري  ساخ ، سال اول، شماره 

 مدل، و روت بر ای مقدمه(، 1391) غالمرضا فراهانی، جاللی ر4
 دانشهگاه  نتشاراتا تهران، ،پدافند غیرعامل در برآورد تهديدات

 حسین)ع(ر جامع امام

جاللههی، غالمرضهها، شمسههايی زفرقنههدی، فههتح الههه، غضههن ری،   ر5
تعیههین و رت ههه بنههدی (، 1392مصههط ی، قن ههری نسههب، علههی ) 

تهديدات انسان ساخ  عمهدی در اجهزای ايهلی ايسهتگاه ههای      
 ر75-65: 4 ، فصلنامه علمی پژوهشی مديري  بحران، شمارهمترو

پدافند غیرعامل و تهاجمات (، 1387جهان خ ، حسنی ) ر6
 تهرانر ؛ دانشگاه دفاع ملیهفايی

حسینی، سیدهادی، يديقی، ابفال ضل، حسینی امینی، حسن  ر7
های شهر مشهد با تاكید بر  شناسی بیمارستان آسیب(، 1393)

 های رضفی و امام رضا پدافند غیرعامل مطالعه مفردی: بیمارستان
لمللی انجمن جغرافیای پژوهشی و بین ا -، فصلنامه علمی)ع(

 ر238-211: 42ايران، دوره جديد، سال دوازدهم، شماره 

رج ی، محمدرضا، گلمهر، احسان، مجیدی، داوود، رستگار،  ر8
الگفی مکان يابی نیروگاه های برق آبی با (، 1390ع دالمطلب )

مطالعه  ،TOPSISرويکرد پدافند غیرعامل و با بهره گیری از 
پژوهشی علفم و  -له علمیمفردی استان اي هان، مج

 ر324-315: 4های پدافند غیرعامل، سال دوم، شماره  فناوری

يابی و طراحی  مکان(، 1396سعیدی، علی، قزوينه، محمدرضا ) ر9
های دو منظفره شهری با رويکرد پدافند غیرعامل  پناهگاه

 ترويجی پدافند -فصلنامه علمی كرمانشاه(، شهر )مفرد مطالعه
 ر45-58: 1، شماره غیرعامل، سال هشتم

 بررسی تهديدات و نحفه(، 1391سازمان پدافند غیرعامل كشفر ) ر10

 تهران، معاون  اطالعاتر و ارزيابی آنها،

  تهديدات و فري  های بین المللی(، 1394شع انی، رمضان ) ر11
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 جمهفری اسالمی ايران، ويستا نیفزر     

یین ت (، 1394شهسفاری، حامد، قربانی، وحید، ربیعی، بهاره ) ر12
ايفل ومالحظات دفاع شهری و رويکرد پدافند غیرعامل با 

: 38ها، مديري  شهری، شماره تاكید بر سلفالر نمفدن شهر
 ر 390-371

بری، داود، ايغری آخا، نادر، يفس ی بابادی، ابفالقاسم،  شیشه ر13
يابی پايدار بیمارستان با رويکرد  مکان(، 1395سلیمی، نفرالدين )

، فصلنامه AHP-TOPSISت تركی ی پدافند غیرعامل به رو
 ر46-33: 4ترويجی پدافند غیرعامل، سال ه تم، شماره  -علمی

تهديهدات امنیه  ملهی )شهناخ  و     (، 1386ع دالخانی، علی ) ر14
تهههران، انتشههارات مفسسههه فرهنگههی مطالعههات و     روت(،

 تحقیقات بین المللی ابرار معاير تهرانر

ندی، يحیی، شمسايی زفرقفیضی، احسان، ي فی، سید ر15
ارزيابی و اولفي  بندی تهديدات انسان ساز (، 1395اله ) فتح

خصمانه در ايستگاه های تشکیالتی راه آهن با رويکرد پدافند 
ترويجی پدافند غیرعامل، سال  -فصلنامه علمی غیرعامل،

 ر 57-67: 3ه تم، شماره 

 جغرافیايی امنیتی چالشهای(، 1385محرمعلی ) فیروزی، ر16
 يکم، و دوره بیس  جغرافیا، آمفزت رشد نشريه ،تهران

 ر12-22: 2شماره 

پدافنهد غیرعامهل،   (، 1383قرارگاه پدافند هفايی خاتم االن یا ) ر17
معاون  پدافند غیرعامل قرارگاه پدافنهد ههفايی خهاتم االن یها     

 ، تهرانر)ص(

(، 1396قلی زاده، سعید، نکفيی، محمدعلی، فخرائی، حسین ) ر18
يی های پايین دس  سدها با بررسی و ارزيابی تهديدات دارا

، رويکرد پدافند غیرعامل )مطالعه مفردی: سد شیرين دره(
ترويجی پدافند غیرعامل، سال هشتم،  -فصلنامه علمی

 ر34-25: 1شماره 

، دانشگاه ايفل پدافند غیرعامل (،1386نیا، جع ر ) مفحدی ر19
 تهرانر مالك اشتر،

ارزيههابی ارائهه الگههفی  (، 1394نهفرالهی، حانیههه و همکههاران )  ر20
تل یو رويکردهای عملکردی و آمايشهی   اساس بر خطرپذيری

، دو فصهلنامه علمهی و پژوهشهی    در زيرساخ  ههای حیهاتی  
  ر56-47: 7مديري  بحران، شماره 

21.Ahmar Luii, M.H. (2010),  Passive defense 
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