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Abstract
Background and objective: The most important step in disaster management is recognizing the correct, accurate and wise of the potential 
risks and threats that may occur. Rationally, the distribution of limited resources among a lot of hazards and threats is neither feasible nor 
possible; therefore, at the first the hazards and threats of each region should be identify and prioritize through a rational model, so that the 
disaster management system, Prepares itself for clever encounters. In this context, one of the most commonly used methods is the risk matrix 
model that used in contingency planning logic. Since the Assaluyeh is considered as one of the very important and strategic regions, and the 
occurrence of any disaster in this region may have irreparable damage, so that, it is necessary to identify the potential hazards and threats of 
the region. In this research, we have tried to identify and prioritize the hazards and threats of the Assaluyeh area by contingency planning.
Method: the method used in this paper is a combination of quantitative and qualitative methods. In qualitative method, major threats and 
potential hazards were identified through interviews and then, using the designed questionnaire, the severity of the hazard or threat was 
inquired from All of the managers of the administrative district of Assaluyeh have been questioned that 31 of them responded. Also for veri-
fication, the work output again confirmed two of the senior regional officials in the area who were available to researchers. Finally, based on 
the risk matrix model, the priority and significance of each of the threats are shown.
Findings:  The findings of the study suggest that out of the 21 identified, 4 would be catastrophic, including bombings, tsunamis, air strikes, 
and chain explosions. Also, the only risks that will be affected by the crisis are Internet virus attacks. Summing up the experts' opinions, eight 
risks were estimated at the severe level and the rest at the limited impact level. It is noteworthy that, to the experts, no hazards with a minor 
impact level have been identified.
Conclusion: Conclusions indicate that chain explosions and bombings will have the highest amount of damage and damage, although expert 
opinion emphasizes that such incidents are not likely to occur. On the other hand, air pollution and man-made fires are both highly probable 
and highly effective.
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چكيده
زمينه و هدف: مهمترين گام در مديريت يك بحران، شناخت درست، دقيق و عالمانه از مخاطرات و تهديدات بالقوه اى است كه احتمال رخ دادن آنها وجود دارد. 
به طور عقالنى توزيع منابع محدود، در ميان انبوهى از مخاطرات و تهديدات، نه مقدور است و نه ممكن؛ فلذا الزم است تا از طريق يك منطق و مدل عقاليى، اوالً 
مخاطرات و تهديدات هر منطقه شناسايى و سپس اولويت بندى شود تا سيستم مديريت بحران، خود را براى مواجهه هوشمندانه با آنها آماده نمايد. در اين ميان يكى 
از روش هاى مرسوم و تجربه شده، مدل ماتريس ريسك است كه در منطق برنامه ريزى اقتضايى مورد استفاده قرار مى گيرد. از سوى ديگر، از آنجاكه منطقه عسلويه از 
جمله مناطق بسيار مهم و راهبردى به شمار مى رود و بروز هرگونه بحرانى در اين منطقه، ممكن است خسارات غيرقابل جبرانى را به همراه داشته باشد، به همين دليل 
الزم است تا مخاطرات و تهديدات بالقوه منطقه شناسايى شوند. در اين تحقيق سعى شده است تا با رويكرد مديريت اقتضايى، مخاطرات و تهديدات منطقه عسلويه 

شناسايى و اولويت بندى شود.
روش: روش بكارگرفته شده در اين مقاله، تركيبى از شيوه هاى كمى و كيفى است. در روش كيفى از طريق مصاحبه، عمده تهديدات و مخاطرات بالقوه شناسايى شده و 
سپس با استفاده از پرسشنامة طراحى شده، شدت اثرگذارى آن مخاطره يا تهديد، از همه مديران ستادى شاغل در منطقه عسلويه مورد سوال قرار گرفته است كه 31 
نفر از آنان پاسخ داده اند. همچنين به منظور صحت سنجى، مجدداً خروجى كار به تاييد 2 نفر از مسئوالن ارشد منطقه كه در دسترس محققين قرار داشتند، رسيد. در 

پايان نيز بر اساس مدل ماتريس ريسك، جايگاه و اهميت هريك از تهديدات احصاء شده در اين ماتريس نشان داده شده است.
يافته ها: يافته هاى تحقيق حكايت از آن دارد كه از 21 مخاطرة شناسايى شده، 4 مخاطرة بمب گذارى، سونامى، حمله هوايى و انفجارات زنجيره اى در صورت رخداد، 
نظرات  جمع بندى  است.  اينترنتى  ويروس هاى  حمالت  بود،  خواهد  تأثيرگذار  بحران  حد  در  كه  مخاطره اى  تنها  همچنين  بود؛  خواهد  فاجعه  حد  در  تأثيرگذارى شان 
كارشناسان حاكى از آن است كه 8 مخاطره در سطح شديد و بقيه در سطح تأثيرگذارى محدود برآورد شدند. نكته قابل توجه آنكه از نظر كارشناسان، هيچ مخاطره اى 

با سطح تأثيرگذارى جزئى شناسايى نشده است.
نتيجه گيرى: نتيجه گيرى نشان از آن دارد كه انفجارات زنجيره اى و بمب گذارى ها، بيشترين ميزان خرابى و خسارت را خواهند داشت. اگرچه نظرات كارشناسان بر 
اين نكته تأكيد دارد كه احتمال بروز چنين رخدادهايى باال نمى باشد. از سوى ديگر آلودگى هوا و نيز آتش سوزى هاى انسان ساخت، احتمال رخدادشان باالست و شدت 

تأثيرگذارى شان زياد است.
كليدواژه ها: مخاطره، تهديد، عسلويه، مديريت بحران، ماتريس ريسك.
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مقدمه 
كشورهاي  براي  كارآمد  و  مهم  ابزار  يك  به عنوان  شدن  صنعتي 
درحال توسعه محسوب مى شود. به گمان برخى، صنعتى شدن يكى 
از راه هاى اساسى است كه كشورهاى درحال توسعه اميد دارند كه با 
دستيابى به آن، از مشكالتى مانند فقر، فقدان امنيت، تراكم بيش از 
يابند(طاهرى،  رهايى  فضايى  نابرابرى هاى  مسائل  و  جمعيت  اندازه 
1393). در اين ميان، كشورهاى داراى صنايع و منابع زيرزمينى از 
فرصت و امتياز بيشترى براى دستيابى به اين مهم، نسبت به ديگر 

كشورها برخوردارند.
براي  آن  از  برخورداري  كه  پردرآمدى  و  مهم  صنايع  ازجمله 
نفت،  صنايع  مى گردد،  محسوب  بزرگ  امتياز  يك  كشوري  هر 
از  پس  گازى،  ذخاير  حوزه  در  ايران  كه  است  پتروشيمي  و  گاز 
جنوبى  پارس  حوزه  گاز  ذخاير  و  دارد  قرار  دوم  رتبه  در  روسيه 
مى دهد(محمدى،  تشكيل  را  آن  يك سوم  تقريبًا  عسلويه،  در  واقع 
22:1379) و اين موضوع جايگاه اين صنعت و نيز منطقه عسلويه 
را دوچندان كرده است. به طور منطقى، تجمع منابع و سرمايه ها در 
يك مكان و به تبع آن منطقه اى كه منبع ثروت يا قدرت در آن واقع 
شده است، با مخاطرات و تهديدات مختلفى مواجه خواهد شد كه اين 
تهديدات مى تواند منشأ انسان ساخت(خرابكارى يا توطئه) يا عاملى 
طبيعى داشته باشد كه در هردو صورت، اگر اين تهديدات شناسايى، 
ضربات  با  كشور  نشوند، پيشرفت  دقيقى  مديريت  و  اولويت بندى 
اولويت بندى  و  شناسايى  لذا  شد.  خواهد  مواجه  جبران ناپذيرى 
مديريت  چارچوب  در  كه  است  اقداماتى  مهم ترين  از  تهديدات 
بحران بايد به آن پرداخته شود و به طور طبيعى، اين مهم مى تواند 
برنامه ريزى هاى  و  بودجه  اختصاص  چون  بخش هايى  در  را  خود 

بلندمدت نمايان سازد.
مى شد،  محسوب  كوچكى  روستاى  پيش  سال  چند  كه  بندرى 
به  پتروشيمى،  و  گاز  صنعت  و  خدادادى  منابع  لطف  به  امروزه 
جهانيان شناسانده شده است به گونه اى كه امروزه نام عسلويه براى 
مديريت  منطق  در  آشناست.  دنيا  تمام  در  گاز  و  نفت  متخصصان 
هنگفت،  اقتصادى  سرمايه گذارى  يك  در  هرگاه  بحران،  و  ريسك 
آسيب پذيرى باال و مخاطرات و تهديدات فراوان در كنار يكديگر 
جمع شوند، ريسك آن منطقه باال خواهد رفت و همه اين موارد در 

به  توجه  با  است،  الزم  فلذا  است.  شده  جمع  يك جا  عسلويه  منطقه 
مديريت ريسك و بحران هاى احتمالى در منطقه، تهديدات شناسايى 
و سپس به صورت هوشمندانه اولويت بندى شوند. لذا متدولوژى اين 

مقاله، گامى مؤثر براى تحقق اين هدف به شمار مى رود.
و  تعاريف  يكسان سازي  و  تحقيق  اين  اهداف  بيان  به منظور 
اصطالحات، سعى شده است تا در اين بخش تعاريف و اصطالحاتي 

كه به صورت مكرر در اين متن به كار مى رود، ارائه  شود.
مخاطره

از  نظر  صرف  انساني  و  طبيعي  غيرمترقبه ى  حوادث  مجموعه  به 
اثر آنها بر روي جوامع بشري خطر گفته مي شود(آيسان و ديويس١، 
بردار  داراى  و  دارد  وجود  بالقوه  به صورت  عمومًا  مخاطره   .(1993
در  خطر  عامل  مى گردد،  بيان  مشخص  شدت  با  زيرا  است،  كمى 
آن نهفته است و به صورت بالقوه، همواره مى تواند تهديد آفرين بوده 
و خساراتى را به دنبال داشته باشد؛ لذا واژه اى مناسب و قابِل  قبول 
مى باشد. به عبارت ديگر، مخاطره يك پروسه يا موقعيت با پتانسيل 
آسيب رسان است كه مى تواند با شدت، مشخصه ى قابليت خسارت 
داشته  را  منطقه  يك  در  زندگى  طبيعى  روند  نمودن  مختل  يا  زدن 

باشد(لطيفى، 1396).
تهديد

تهديد عبارت است از هرگونه نشانه، حادثه يا شرايطى كه توان ايجاد 
خسارت و ضرر عليه يك دارايى را داشته باشد(كارل روپر به نقل 
از عبداهللا خانى، 1386: 23). در سيستم هاى بسيار پيچيده، اخالل 
ايجاد شده توسط تهديدات انسان ساخت (و يا حتى سوانح طبيعى)، 
گسترش  دومينووار  و  پيچيده  زنجيره  طريق  از  سرعت  به  مى تواند 
يابد و سبب بروز خسارات غيرقابل پيش بينى در ساير شبكه هاى 
نقاط  ساير  در  حتى  و  ديده  آسيب  منطقه  در  اجتماعى  و  اقتصادى 

جهان شود(جى، پارك٢، 2011).
آسيب پذيري

به درجه ى صدمه و ميزان خسارت جامعه يا سيستم در برابر يك 
مي شود.  اطالق  حادثه  آن  برابر  در  آسيب پذيرى  غيرمترقبه،  حادثه 
1.  Aysan & Davis
2.  J. Park 



 25 حسين ظفرى و جليل زربين /  شناسايى و اولويت بندى مخاطرات و تهديدات، مبتنى بر الگوى ماتريس ريسك...

بيان  احتمالي  يا  تعيني  رويكردهاي  با  مي توان  را  آسيب پذيري 
نمود(كانتون١، 2011).  

ريسك
خطرپذيري عبارت است از عدم قطعيتي كه رويداد حوادث آينده و 
كننده  بيان  و  كرده  احاطه  انساني)  را  جوامع  آن (بر  از  ناشي  نتايج 
ميزان قدرت و احتمال تأثير يك حادثه است. روشن است كه اين 
حادثه بايد امكان اثرگذاري بر روي دستيابي سازمان ها به اهداف مورد 
بصورت حاصل ضرب  نظرشان را داشته باشد. خطرپذيري را معموالً 
احتمال وقوع خطر در آسيب پذيري ناشي از آن بيان مي كنند. براي 
آمادگي  و  آسيب پذيري  مخاطره،  اصلي  جزء  سه  خطرپذيري،  برآورد 
وجود دارند و فرمول محاسبه خطرپذيري از قرار زير است(آيسان و 

ديويس٢، 1993).
بر طبق استاندارد OHSAS18001 ريسك به احتمال به وجود 
آمدن آسيب و صدمه ناشى از يك خطر گفته مى شد يا به عبارت ديگر، 
و  قنبرى  است(فالح  خطر  يك  پيامدهاى  و  احتمال  تعيين  ريسك 

همكاران، 1396: 40).

بحران
بحران عبارت است از يك وضعيت غيرمتعادل و ناپايدار كه براثر وقوع 
حادثه غيرمترقبه ى زلزله در جامعه يا سيستم ايجاد شده است. بحران 
مي تواند به وضعيت بهتر يا بدتر منجر شود. مينزبرگ و همكارانش 
معتقدند كه بحران براثر وقوع فورى، ناگهانى و غيرمنتظره حوادث يا 
اتفاقات به وجود مى آيد كه توجه فورى به آن براى تصميم گيرى سريع 
ضرورى است. در تعريف ديگر، بحران چنين بيان شده است: هرگاه در 
مسير تحقق اهداف از پيش طراحى شده، حالت پيش بينى نشده اى رخ 
دهد كه انتظارات و مطلوب هاى ديگر ما را متأثر كند، بحران روى داده 

است(فالح قنبرى و همكاران، 1396: 40). 
پدافند غيرعامل

به مجموعه اقداماتى اطالق مى گردد كه به كارگيرى جنگ افزار نياز 
شدن  وارد  از  غيرمسلحانه)  (اقدامات  مى توان  آن  اجراى  با  و  ندارد 
1.  Canton
2. Aysan & Davis

نظامى  حساس  و  حياتى  تأسيسات  و  تجهيزات  به  مالى  خسارات 
و غيرنظامى و تلفات انسانى (افزايش بازدارندگى) جلوگيرى نموده 
و يا ميزان اين خسارات و تلفات را به حداقل ممكن كاهش دهد 

(موسى خانى، 1371).
مديريت بحران

الزمه موفقيت در مواجهه با بحران هاى پيش رو، پيش بينى، طراحى 
عينى  به صورت  مهم  اين  كه  است  به روز  و  مدون  برنامه ريزى  و 
بحران  مديريت  مى شود.  متبلور  بحران  مديريت  نام  به  دانشى  در 
اساسى ترين اقدام در مسير كنترل يا كاناليزه كردن هر حادثه است 

(هرمان٣، 1972).
مشاهده  با  آن  طى  كه  است  كاربردى  دانشى  بحران  مديريت 
سامان مند بحران ها و تجزيه  و تحليل آنها، مى توان پيشگيرى الزم 
را انجام داد و در صورت بروز بحران، در خصوص كاهش اثرات، 
نمود(هرمان،  اقدام  اوضاع  بازسازى  و  بهبود  و  سريع  امدادرسانى 
1972). مديريت بحران داراى چهار ركن اساسى است كه دو ركن 
در  اگر  كه  چرا  است،  بيشترى  اهميت  داراى  پيشگيرى  و  آمادگى 
برنامه ريزى  و  دو اصل سرمايه گذارى  اين  اجرايى كردن  و  تكميل 
دقيق ترى صورت گيرد، كشورها يا سازمان هاى مورد آماج تهديد، 
پرداخت  كمترى  هزينه هاى  بازسازى،  ازجمله  ديگر  مراحل  در 
و  بررسى  مخاطرات،  و  تهديدات  خطرات،  شناسايى  كرد.  خواهند 
تحليل آن در قالب فرايند ارزيابى ريسك به عنوان قلب فعاليت هاى 

مديريت بحران مطرح است.
ارزيابى ريسك

فرايند ارزيابى ريسك نقش مهمى در تصميم گيرى هاى كالن دارد، 
و  شناسايى  فرآيند  به  ساختاردهى  طريق  از  مى تواند  ارزيابى ها  اين 
صورت  مؤثر  استراتژى هاى  فرمول بندى  آن  از  پس  و  اولويت بندى 
تأثير  تحت  پياده شده،  استراتژى هاى  اثربخشى  حال،  اين  با  پذيرد. 
عوامل متعدد فراوانى قرار مى گيرد كه مى بايست در ارزيابى ريسك 

مورد توجه قرار گيرد(چيمونو و همكاران۴، 2018).
رويكرد غالب در پيشگيرى از رخدادها، تجزيه و تحليل ريسك 
است كه شامل هم ارزيابى ريسك (مانند ارزيابى احتمالى آسيب) 
3.  Herman
4.  Chemweno، Peter & Pintelon، Liliane & Muchiri، Peter Nganga & Van 

Horenbeek، Adriaan

= خطرپذيرى (ريسك)
مخاطره × آسيب پذيرى

آمادگى
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پيچيده،  سيستم هاى  در  حال،  اين  با  است.  ريسك  مديريت  هم  و 
تجزيه و تحليل مخاطرات به تنهايى نمى تواند از عملكرد سيستم و 
اجزاى سيستم محافظت كند. پارادايم تحليلى ريسك، با تشخيص 
و  تجزيه  همكاران 2011).  و  شود (پالترينيرى١  مى  آغاز  مخاطره 
اغلب  در  كه  دهد  مى  نشان  مهندسى  سيستم هاى  گسترده  تحليل 
موارد اين رويكرد، ديد مناسبى به مديران مى دهد(پرو٢، 1984) و 
آنها را از غرق شدن در جزئيات حفظ مى كند و نگاه كل نگر به همه 

مخاطرات را منجر مى شود(پارك٣، 2012).
جزء  سه  از  جهان  در  موجود  ريسك  ارزيابى  روش هاى  بيشتر 
احتمال  تعيين  و  تهديدات  ارزيابى  آسيب پذيرى،  ارزيابى  اصلى 
وقوع تشكيل شده اند. تمامى اجزاى اصلى ارزيابى ريسك در يك 
و  آسيب پذيرى  وقوع،  احتمال  مى كنند.  كار  هم  با  خاص  مجموعه 
پيامد اجزايى هستند كه شديد به يكديگر وابسته هستند. وقتى نقش 
آسيب پذيرى مورد شناسايى قرار مى گيرد، نقش تجهيزات، دارايى ها 
و تهديدات نيز مد نظر قرار گرفته است. وقتى دارايى ها بررسى مى 
يا  دارايى ها  اهميت  مورد  در  بحث  براى  مقدمه اى  واقع  در  شوند، 

پيامدهاى آن است(پژوهشكده سوانح طبيعي ايران، 1385).
ارزيابى ريسك به فرايند شناسايى خطراتى كه يك سيستم را 
پيامد  شدت  و  وقوع  احتمال  آوردن  دست  به  نيز  و  مى كند  تهديد 
ابتدا  در  ريسك  ارزيابى  مى گردد.  اطالق  خطر  آن  رخداد  از  ناشى 
جهت بررسى خطرات فرايندى در صنايع به وجود آمد كه به مرور 
و  امنيتى  طبيعى،  مخاطرات  قبيل  از  حوزه ها  ساير  به  مفهوم  اين 
ارزيابى  جهت  روش هايى  عنوان  به  و  كرد  پيدا  گسترش  نظامى 
ارزيابى  در  شد.  داده  توسعه  امنيتى  و  طبيعى  مخاطرات  ريسك، 
مطرح  ارزيابى  محور  به عنوان  انسان ساز  تهديدات  امنيتى،  ريسك 
معمول  خطرات  بررسى  به  ايمنى  مباحث  در  درحالى كه  مى گردد 
اسكندرى،  قنبرى،  مى شود(فالح  پرداخته  فناورى  توسعه  از  ناشى 

هاديان، قباخلو، 40:1396).
فرايند الگوسازى تهديدات (شكل1) به طراحان آن اجازه مى دهد 
تا تخمين درستى از تهديدات، عامالن تهديد و تعيين تهديدات نهايى و 
قابل استناد داشته باشند(كارل روپر به نقل از على عبداهللا خانى، 1386: 

1.  Paltrinieri N, Dechy N, Salzano E, Wardman M, Cozzani V
2.  Perrow
3.  Park

23). فرايند الگوسازى برآورد تهديدات داراى پنج گام اساسى «چالش 
(تهديدات بالقوه)»، «شناسايى تهديدات»، «تعيين تهديدات خطرناك»، 
«ارزيابى تهديدات خطرناك» و درنهايت «واكنش به تهديد» است(كارل 

روپر به نقل از عبداهللا خانى، 1386: 23).

شكل1: فرايند الگوسازى تهديدات (كارل روپر به نقل از على عبداهللا 
خانى، 1386: 23).

مديريت ريسك
مديريت خطر پذيري به مجموعه اي از كنش ها و رفتارها، فرآيندها و 
ساختارهايي اطالق مي شود كه با مديريت موثر فرصت ها و منابع در 
تهديدهاى محتمل عمل مي كند. از ديدگاه كاربردي،  جهت كاهش 
سياست هاي  سازمان يافته  كاربرد  از  عبارت  خطر پذيري  مديريت 
تعريف،  زمينه،  يافتن  جهت  مختلف  روش هاي  و  الگوها  مديريتي، 
و  خطرپذيري  بر  مستمر  نظارت  و  عالج بخشي  ارزيابي،  تحليل، 
ارتباط با آن مي باشد و در اصطالح به آن فرآيند مديريت خطرپذيري 

اطالق مي شود (هرمان۴، 1972).
پس از ارزشيابى ريسك، اقدامات مديريت ريسك جهت كنترل 
ريسك ها صورت مى گيرد. كنترل ها شامل كاهش ريسك تا سطح 
نيز  و  خطر)  يك  وقوع  احتمال  (حذف  ريسك  حذف  قابل قبول، 
انتقال ريسك است. هدف از مديريت ريسك، مديريت نا اطمينانى 

4. Herman
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است و شامل فعاليت هاى شناسايى، ارزيابى، پايش و كاهش تأثير 
ريسك ها بر يك كسب وكار مى شود(كانتون١، 2011). يك برنامه 
مناسب  ريسك  مديريت  استراتژى هاى  با  صحيح  ريسك  مديريت 
برساند(ناطق  حداقل  به  را  استرس زا  و  هزينه بر  مشكالت  مى تواند 

الهى، فريبرز، 1378).
مراحل مديريت ريسك

مراحل مديريت ريسك به 5 مرحله قابل تقسيم بندى است
شناسايى زمينه ريسك؛ شناسايى ريسك؛ ارزيابى؛ استراتژى، 

پايش و تجديدنظر. 
برنامه ريزى  و  اقتضايى  برنامه ريزى  بين  اساسى  تفاوت  يك 
برنامه ريزى شده  وضعيت  بالقوه  ماهيت  در  اضطرارى،  عمليات 
است. برخالف برنامه ريزى عمليات اضطرارى كه در پاسخ به يك 
وضعيت اضطرارى شناخته شده انجام مى شود، برنامه ريزى اقتضايى 
مى شود(جان٢،  انجام  قطعيت  عدم  حالت  در  رويداد،  وقوع  از  قبل 
برنامه ريزى  در  گام  ابتدايى ترين  و  مهم ترين  بين  اين  در   .(2012
در  است.  تهديدات  و  مخاطرات  دقيق  و  درست  شناخت  اقتضايى، 
و  مخاطرات  اولويت بندى  و  شناسايى  مدل هاى  از  يكى  ميان  اين 
تهديدات مبتنى بر برنامه ريزى اقتضايى، استفاده از ماتريس ريسك 
است كه معادله آن به صورت زير آمده است(طرح هاى اقتضايى٣، 

.(2011
ماتريس ريسك = ميزان آسيب هاى احتمالى × تعيين سطح حوادث احتمالى

در اين معادله تعيين سطح حوادث احتمالى در جدول1 ارائه شده 
است. همچنين به منظور تعيين ميزان آسيب هاى احتمالى، از جدول2 
استفاده شده است و درنهايت از تركيب جدول1 و جدول2، ماتريس 
ريسك به دست مى آيد كه در آن نوع تأثير و ميزان آسيب رساندن 

هر يك از مخاطرات را نشان مى دهد.
 در جدول1 تعاريفى از سطح حوادث احتمالى و شرايط رخداد 
هر حادثه احتمالى آورده شده كه طبق اين تعاريف و پس از تعيين 
هر  بروز  از  ناشى  آسيب پذيرى  ميزان  مى بايست  حوادث،  سطح 

مخاطره تعيين گردد.

1.  Canton
2.  John
3.  UNHCR Contingency Planning

جدول1: سطوح حوادث احتمالى

سطوح رديف
تشريححوادث

به ندرت1
حادثه اى بسيار غيرمعمول كه انتظار مى رود بيشتر از 

يك بار در 500 سال اتفاق نيفتد (به عنوان مثال: برخورد 
شهاب سنگ، سونامى عظيم در برخى مناطق و... )

رويدادى غيرمنتظره كه نبايد بيشتر از يك بار در 100 احتمال كم2
سال رخ دهد (به عنوان نمونه: بروز يك زلزله عظيم)

3
احتماالً 
(احتمال 
متوسط)

يك رويدادى كه گاه به گاه اتفاق مى افتد و احتماالً يك بار در 
هر 20 سال رخ مى دهد (به عنوان مثال: گردباد شديد)

حادثه اى عادى، انتظار مى رود حداقل يك بار در هر 10 معموال4ً
سال رخ دهد (به عنوان مثال: بروز تندبادها و سيالب)

غالبًا5
پيش بينى آن علمى است و انتظار مى رود در عرض 1 الى 
5 سال رخ  دهد (به عنوان مثال: خرابى سد) يا در عرض 
چند ماه اتفاق بيفتد (به عنوان مثال: برخى از لغزش ها) 

در ادامه جدول ميزان آسيب پذيرى آمده است. جدول2 كه در 
آن آسيب هاى احتمالى ناشى از حوادث آورده شده است، به نحوى كه 
طبق اين تعاريف و بر اساس ميزان خسارات و تلفات، هر وضعيت 

نام گذارى و بكار برده مى شود.
جدول2: ميزان و سطح آسيب پذيرى 

رديف
شدت و ميزان 
آسيب پذيرى و 

خسارت
ميزان 
مرگ ومير

ميزان خسارت به 
زيرساخت ها

ادامه فعاليت مراكز 
خدماتى و حكومتى

1
ميزان 

آسيب پذيرى در 
حد جزئى

بدون 
مرگ ومير

زيرساخت 
به طورجدى تحت 
تأثير قرار نمى گيرد.

فعاليت هاى بازرگانى و 
اقدامات معمول تنها كمى 

مختل مى شود.

2
ميزان 

آسيب پذيرى در 
حد متوسط

ممكن است 
تعداد بسيار 
معدودى 

كشته برجاى 
گذارد.

زيرساخت ها 
مقدارى آسيب  

خواهند ديد.

خدمات اساسى و 
فعاليت هاى عادى كمتر از 
يك هفته مختل مى شود.

3
ميزان 

آسيب پذيرى در 
حد شديد

ممكن است 
ده ها نفر كشته 
برجاى گذارد.

زيرساخت هاى 
آسيب ديده 

نيازمند كمك از 
ساير مناطق براى 
تعميرات مى باشند.

از دست دادن بعضى از 
خدمات تا يك ماه

4
ميزان 

آسيب پذيرى در 
حد وخيم و بحران

مرگ ومير 
صدها نفر

تأسيسات زيربنايى 
و منازل، شديداً 
آسيب مى بينند.

اختالل عمده خدمات 
اوليه به مدت شش ماه. 

همچنين كسب وكار، 
فعاليت هاى جامعه 
به طورجدى متالشى 
مى شود و موجب 

جابه جايى گسترده مردم 
مى شود.

5
ميزان 

آسيب پذيرى در 
حد فاجعه

مرگ ومير 
هزاران نفر

نابودى گسترده 
ساختمان ها، توقف 
خدمات رسانى  

دستگاه هاى 
دولتى و خصوصى 

و دستگاه هاى 
خدماتى

تلفات و يا اختالل خدمات 
اساسى ممكن است بيش 
از يك سال طول بكشد و 
منجر به جابه جايى وسيع 
يا حتى رها شدن مناطق 

آسيب ديده شود.
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درنهايت، از تركيب سطوح آسيب پذيرى با ميزان احتمال بروز 
ريسك  ماتريس  اصطالحًا  كه  مى شود  حاصل  ماتريسى  مخاطرات، 
از  مخاطره  هر  جايگاه  سلول  هر  ماتريس،  اين  در  مى شود.  ناميده 
سوى  از  مى دهد.  نشان  را  خسارت  پتانسيل  و  وقوع  احتمال  منظر 

ديگر، ازآنجاكه ريسك تابعى از مخاطره و آسيب پذيرى است، لذا 
ميزان ريسك بروز هر مخاطره را تعيين مى كند. در حقيقت به همين 
در  آن  كلى  شماى  ادامه  در  مى شود.  ناميده  ريسك  ماتريس  دليل 

شكل2 نشان داده شده است. 

     

     

  
 

   

     

 

     

      

 

       

 
 

 
  

 
 

جدول3: نمونه هايى از پژوهش هاى انجام شده به موضوع تهديدات عسلويه
نشريه يا محل ارائهعنوان پژوهشمحقق/محققان

فائزه تركيانفر، حميدرضا جعفرى، 
اميرحسين صادق پور

ارزيابى آثار محيط زيستى منطقه ويژه اقتصادى پارس بر خط ساحلى 
مجله محيط شناسى، سال 35 شماره 52، زمستان 88.خليج فارس در استان بوشهر

على محمدى و سيروس عالى پور
بررسى آلودگى زيست محيطى صنايع پتروشيمى عسلويه و تأثيرات آن 
بر سالمت جسمى و روانشناختى ساكنان بومى(مطالعه موردى: شهرستان 

عسلويه)

دومين كنفرانس ملى مخاطرات محيط زيست زاگرس، 
تهران، انجمن مهندسين محيط زيست زاگرس لرستان 

سال1393

كشميرى و همكاران
بررسي آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از صنايع گاز و پتروشيمي و 

اثرات آن بر سالمت ساكنين منطقه عسلويه، پايتخت انرژي ايران: يك 
مطالعه مروري

نشريه طب جنوب، خرداد و تير 97، دوره 21

محمد آذرافزا؛ اكبر قاضى فرد و 
فصلنامه مخاطرات محيط طبيعى، دوره هفتم شماره 18 ارزيابى خطر زلزله در منطقه عسلويه بر اساس مدل جنبش زمينابراهيم اصغرى كلجاهى

در سال 1397

تجزيه خطر لرزه اى و برآورد سناريوهاى محتمل زلزله در منطقه ويژه محمد سليمانى و اسداله نورزاد
اقتصادى انرژى پارس

 نهمين كنگره بين المللى مهندسى عمران، اصفهان، 
دانشگاه صنعتى اصفهان سال 1391

شكل2: ماتريس تجزيه و تحليل ريسك 

پيشينه 
آن  تهديدات  و  عسلويه  زمينه  در  مختلفى  پژوهش هاى  و  مطالعات 
صورت گرفته است كه نمونه اى از پژوهش ها در جدول3 آورده شده است. 
موردى  بطور  پژوهش ها  اكثر  شد،  اشاره  باال  در  كه  همانطور 
تهديدات و مخاطرات مربوط به عسلويه را مورد مطالعه قرار داده اند 

تهديدات،  و  مخاطرات  محتمل ترين  حاضر  مقاله  در  درحالى كه 
بصورت جامع مورد توجه قرار گرفته است. 

معرفى منطقه مورد مطالعه
استان بوشهر با وسعت 27653 كيلومترمربع و جمعيت يك ميليون 
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و  ايران  غربى  جنوب  در  نفر،  چهارصد  و  هزار  شصت وسه  و  صد  و 
نقشه1  مطابق  استان  اين  دارد.  قرار  خليج فارس  شمالى  حاشيه  در 
به  جنوب  از  بويراحمد،  و  كهگيلويه  و  خوزستان  استان  با  شمال  از 
خليج فارس و قسمتى از استان هرمزگان، از شرق به استان فارس و 
از مغرب به طول هفتصد و هفت كيلومتر با خليج فارس هم جوار 
كه  هست  فعال  بندر  يازده  و  شهرستان  ده  داراى  استان  اين  است. 
دير  و  گناوه  خارك،  عسلويه،  بوشهر،  شامل  آن  بندرهاى  مهم ترين 

هست.
حاشيه  در  و  بوشهر  استان  شرق  در  عسلويه  شهرستان  همچنين 
خليج فارس، بافاصله 300 كيلومترى از مركز استان واقع شده است 
و با جمعيت 73958 نفرى در همسايگى استان هاى فارس و 570 
بخش  دو  از  شهرستان  اين  دارد.  قرار  هرمزگان  غرب  كيلومترى 
(مركزى و چاه مبارك)،2 شهر و 4 دهستان تشكيل شده است. داراى 
آب وهواى گرم و مرطوب است و حدود صد كيلومتر با حوزه گاز 

پارس جنوبى كه در ميان خليج فارس واقع شده، فاصله دارد.
منطقه عسلويه ازنظر شرايط اقليمى و جغرافيايى داراى عرض 
جغرافيايى 27 و طول جغرافيايى 52 درجه است. هدف از تأسيس 
اين مجموعه عظيم اقتصادى كه بى شك بزرگ ترين منطقه صنعتى 
و نفتى در منطقه غرب آسيا به شمار مى رود (نقشه2)، ايجاد شرايط 
مناسب براى جذب سرمايه هاى خارجى به منظور توسعه صنايع نفت 
و گاز و پتروشيمى و ديگر صنايع پايين دستى و زمينه اشتغال، رشد 
اقتصادى و محروميت زدايى و درنتيجه بالندگى اقتصادى است. لذا با 
توجه به جايگاه مهم و استراتژيك عسلويه و نقش كليدى آن در اقتصاد 
كشور و از سوى ديگر وجود تهديدات احتمالى از طرف دشمنان اين 
مرزوبوم، شناسايى و اولويت بندى اين تهديدات بسيار ضرورى است.

نقشه1: نقشه استان بوشهر و تعيين استان هاى هم جوار                 

 google earth :نقشه2: تصوير هوايى عسلويه، منبع
روش

تجزيه و تحليل آسيب پذيرى متمركز بر ابزارهاى ارزيابى است كه 
عمدتًا با شيوه كمى صورت مى گيرند، در حالى كه همزمان در كنار 
در  آسيب پذيرى  ارزيابى  براى  كليد  يك  شيوه  اين  كيفى،  ارزيابى 
يك روش جامع و اطالع رسانى به سياست گذارى به حساب مى آيد.

روش  بر  مبتنى  تحقيق  اين  در  روش شناسى  اساس،  اين  بر   
تركيبى است. در ابتدا، به منظور احصاء كليه مخاطرات محتمل در 
منطقه عسلويه، با 10 نفر از كارشناسان مديريت بحران و پدافند 
غيرعامل مستقر در عسلويه و همچنين با 5 نفر از اساتيد و اعضاى 
عسلويه  منطقه  به  كه  بوشهر  و  تهران  دانشگاه هاى  علمِى  هيات 

آشنايى كامل داشتند، مصاحبه شد. 
در اين مصاحبه، از مصاحبه شوندگان اين دو سوال پرسيده شده 
است كه «چه مخاطراتى تاكنون در عسلويه رخ داده است؟» و نيز 
آنكه  از  پس  دهد؟».  رخ  عسلويه  در  است  ممكن  مخاطراتى  «چه 
اشباع نظرى حاصل شد و ليست مخاطرات (به تعداد 21 مخاطره) 
تكميل گرديد، آنگاه پرسشنامه اى (پرسشنامه ذيل) مبتنى بر طيف 
آسيب پذيرى جدول2 شامل جزئى، محدود، شديد، بحران و فاجعه 
طراحى گرديد. در ابتدا بين 10 نفر از مديران منطقه توزيع و روايى 
آن به اثبات رسيد سپس اين پرسشنامه  بين 50 نفر از مسئوالن و 
مديران و كارشناسان (مديران و كارشناسان ستادى) در دسترس و 
شاغل (كه امكان همكارى را داشتند) بصورت تمام شمارى، توزيع 
گرديد كه از اين تعداد 31 نفر، به پرسشنامه پاسخ دادند و از اين 

طريق مخاطرات و تهديدات اولويت بندى شدند. 
به  عسلويه  ارشد  مسئوالن  با  كار،  خروجى  مجدداً  نهايت  در 
اشتراك گذاشته شد و مورد تأييد قرار گرفته و صحت سنجى گرديد. 
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نموده اند شامل چهار دسته زير مى باشند:شايان ذكر است صاحب نظرانى كه در بخش كيفى و كمى همكارى 

با  مصاحبه  از  استفاده  با  ابتدا  در  شد  مطرح  كه  همان گونه 
عسلويه  منطقه  در  آنها  بروز  احتمال  كه  مخاطراتى  صاحب نظران 
از  مخاطرات،  از  يك  هر  ادامه  در  شدند.  شناسايى  دارد  وجود 
صاحب نظران پرسيده شد كه در صورت بروز اين مخاطره بر اساس 
رخ  شرايط  كدام  فاجعه)  بحران-  شديد-  محدود-  (جزئى-  طيف 

خواهد داد. درنهايت بر اساس اسناد و مدارك و رخدادهاى قبلى هر 
سانحه، احتمال بروز هر مخاطره نيز احصاء شد و در ماتريس تجزيه 

و تحليل ريسك جانمايى شد.
آورده  پژوهش  اين  در  شده  استفاده  پرسشنامه  نمونه  ادامه  در 

شده است.
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يافته ها 
به  عسلويه  منطقه  در  محتمل  مخاطرات  ليست  است  الزم  ابتدا  شرح زير در جدول4 ارائه شود:در 

جدول4: مخاطرات احتمالى در منطقه عسلويه
17- سونامى9-حمله هوايى1- بمب گذارى

18- خشكسالى متمادى10- استقرار ريزگرد2- زلزله
19- ريزش هاى زيرسطحى11- بيمارى هاى واگيردار3- پيش روى آب

20- نشت و انتشار مواد گازى12- اعتراضات كارگرى4- طوفان
21- انفجارات زنجيره اى13- خرابكارى صنعتى5- آلودگى هوا

14- ويروس سايبرى6- آتش سوزى انسان ساخت
15- آشوب هاى محلى7- سيالب
16- آلودگى زيست محيطى در سواحل8- صاعقه

پس از ارائه مخاطرات و تهديدهاى احتمالى و بالقوه در منطقه 
عسلويه، در ادامه نمودارهاى به دست آمده از پاسخ هاى كارشناسان 

آورده شده است:
آن  از  ناشى  اثرات  ميزان  بيفتد،  اتفاق  بمب گذارى  اگر   -1

چگونه خواهد بود؟

تهديد مورد پرسش بود كه 45/2 درصد از  بمب گذارى اولين 
پاسخ دهندگان، فاجعه را به عنوان نتيجه بمب گذارى قلمداد كرده اند، 
درعين حال 48 درصد از پاسخ ها بحران و ضربات شديد را به عنوان 
نتيجه بمب گذارى در نظر گرفته اند و تنها 6/5 درصد، گزينه محدود 
را به عنوان پاسخ انتخاب نموده اند. درنتيجه 94/5 درصد بمب گذارى 

را به عنوان گزينه اى با اثراتى بسيار مخرب در نظر گرفته اند.
2- در صورت وقوع زلزله حدود 6 ريشترى سطح خرابى ها به 

چه ميزان خواهد بود؟

در اين پرسش حدود 50 درصد از پاسخگويان گزينه جزئى و 

محدود را به عنوان پاسخ انتخاب كرده اند كه احتماالً ناشى از اعتماد 
آنها به استحكامات و زيرساخت هاى مقاوم عسلويه مى باشد. عالوه 
بر آن نيز حدود 45 درصد گزينه شديد و بحران را انتخاب كرده اند 
كه مى توان رويكرد اين گروه را در پتانسيل باالى اين منطقه براى 

وقوع زلزله هاى مخرب دانست.
و  ساحل  سمت  به  دريا  آب  پيش روى  و  نفوذ  صورت  در   -3

تأسيسات، پيامدهاى ناشى از آن چگونه خواهد بود؟

نفوذ و پيش روى آب تهديدى است كه نزديك به 38/7 درصد، 
گزينه محدود را انتخاب كرده اند. البته گزينه شديد و بحران هركدام 
با 35/5 و 25/8 درصد به عنوان گزينه هاى نزديك به محدود در 
از  ناشى  پيامدهاى  درصد،   3/2 تنها  و  دارند  قرار  بعدى  رده هاى 

پيش روى آب به سمت تأسيسات را جزئى پاسخ داده اند.
4-اثرات وقوع طوفان شديد بر تأسيسات به چه اندازه ارزيابى 

مى كنيد؟
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تهديد بالقوه ى ديگرى است كه تأسيسات را در  طوفان شديد 
مى نوردد. پاسخ ها حاكى از اين است كه 78 درصد، اثرات طوفان 
بر تأسيسات را محدود و جزئى مى دانند كه ناشى از اعتماد آنها به 
استحكام زيرساخت ها است.22/6 درصد شديد و نزديك به 6/5 
درصد جزئى بودن پيامدهاى طوفان شديد بر تأسيسات را به عنوان 
گزينه پاسخ داده اند. اين ممكن است نشان از در نظر گرفته شدن 

تمهيدات الزم براى اين تهديد باشد. 
5- ميزان تأثير آلودگى هوا ناشى از محيط صنعتى بر اهالى و 

كاركنان حاضر در منطقه به چه ميزان ارزيابى مى كنيد؟

آلودگى هوا در عسلويه موضوعى است كه تمام كارشناسان و 
مسئوالن به آن اذعان دارند. اگرچه مردم بومى و شاغالن در عسلويه 
اضطرارى  مديريت  براى  اگر  ولى  كرده اند  عادت  مشكل  اين  به 
و  انسانى  فاجعه اى  شاهد  آينده  در  نگيرد،  صورت  اقدامى  آن 
و  شديد  گزينه  درصد   93 به  نزديك  بود.  خواهيم  زيست محيطى 
بحران را از اثرات آلودگى هاى صنعتى بر ساكنين و شاغلين عسلويه 
ارزيابى كرده اند كه اين نشانه وخامت اوضاع زيست محيطى منطقه 
عسلويه مى باشد.9/7 درصد محدود بودن اثرات را به عنوان گزينه 

موردنظر پاسخ داده اند.
به  تبعاتى  چه  منطقه  در  انسان ساخت  آتش سوزى هاى  6-بروز 

همراه خواهد داشت؟

در سال هاى اخير، عسلويه شاهد آتش سوزى هاى بسيارى بوده 
درصد   68 به  نزديك  است.  انسان ساخت  آن  از  بخشى  كه  است 
انسان ساخت  آتش سوزى  تبعات  به عنوان  را  بحران  و  شديد  گزينه 
سنگين  صدمات  و  نامطلوب  اثرات  از  حاكى  اين  و  داده اند  پاسخ 
ناشى از آتش سوزى در منطقه است.12/9 و 3/2 درصد نيز محدود 

و جزئى بودن پيامد آتش سوزى را پاسخ گفته اند.
و  خرابى  ميزان  چه  سيالب  و  آب گرفتگى  بروز  صورت  7-در 

تخريب در پى دارد؟

دريا،  سمت  به  ماليم  درشيب  عسلويه  واقع  شدن  به   توجه  با 
سيالبى شدن و آب گرفتگى از مشخصه هاى آن است. گرچه در منطقه 
گرم ومرطوب جنوب ميزان بارندگى اندك است، اما بارندگى ها با 
از  ناشى  خرابى هاى  بودن  شديد  درصد  است.48/4  همراه  سيالب 
سيالب را متذكر شده اند.41/9 درصد محدود بودن اثرات مخرب 
داليل  از  يكى  مى توان  كه  داده اند  پاسخ  را  آب گرفتگى  و  سيالب 
سال هاى  در  به ويژه  بارندگى،  ميزان  بودن  كم  در  را  محدود  پاسخ 
هيچ كدام  و  هستند  جزئى  پاسخ ها  از  درصد  دانست.12/9  اخير 

سيالب و آب گرفتگى را بحران و فاجعه ندانسته اند.
8-اگر صاعقه در تأسيسات رخ دهد ميزان ضربات و اثرات آن 

به چه ميزان خواهد بود؟

58/1 درصد از نخبگان محدود بودن نتايج صاعقه در تأسيسات 
را  صاعقه  شديد  پيامدهاى  درصد  داده اند.25/8  پاسخ  را  عسلويه 
متذكر شده اند درحالى كه 9/7 و 6/5 درصد، بحران و جزئى بودن 

آثار صاعقه در تأسيسات پاسخ آنها بوده است.
9-حمله گسترده موشكى (هوايى) به تأسيسات، چه پيامدهايى 

به دنبال خواهد داشت؟

كه  است  تهديداتى  ازجمله  عسلويه  تأسيسات  به  هوايى  حمله 
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74/2 درصد از پاسخ ها فاجعه بودن پيامد آن را عنوان مى كنند و 
اين نشانه آسيب پذيرى تأسيسات و تلفات و صدمات وحشتناكى 
 12/9 و  افتاد.16/1  خواهد  اتفاق  هوايى  حمله  پى  در  كه  است 
درصد از پاسخ ها بحرانى و شديد بودن نتايج حاصل از حمله هوايى 

را پاسخ داده اند.
10-بروز و استقرار بلندمدت ريزگردها چه تأثيرى بر عملكرد 

مردم، كاركنان و فعاليت آن خواهد داشت؟

ريزگردها در كنار آلودگى هاى صنعتى، عسلويه و مناطقى كه 
در همسايگى آن واقع  شده اند را در معرض انواع مختلف بيمارى ها 
كاركنان  اكثر  به نحوى كه  است.  داده  قرار  تنفسى  مشكالت  و 
ادامه  توان  مشكالت،  و  بيمارى  دليل  به  سال  چند  از  پس  عسلويه 
كار را ندارند.58/1 درصد از پاسخ ها، تأثير ريزگردها را در كيفيت 
اين  شدن  بالفعل  درصد  مى دانند.19/4  شديد  كاركنان  عملكرد 
جزئى  درصد  محدود، 9/7  درصد  مى دانند.16/1  بحران  را  تهديد 
و 3/2 درصد فاجعه مى دانند. شايد بتوان اين گونه توضيح داد كه 
عادت كردن كاركنان به محيط از داليلى است كه بخشى از پاسخ ها 
محدود و بخشى جزئى است. لذا اين تهديد در شرايط اضطرار قرار 
دارد و مديريت اقتضايى فقط مى تواند آينده را دقيق تر ترسيم كند

چگونه  منطقه  در  واگيردار  بيمارى هاى  بروز  11-پيامدهاى 
خواهد بود؟

بيمارى هاى  بروز  پيامد  پاسخ دهندگان،  از  درصد   38/7
 35/5 درحالى كه  مى دانند  شديد  را  عسلويه  منطقه  در  واگيردار 
درصد، محدود بودن تبعات اين تهديد را پاسخ داده اند. شايد يكى 
از داليل نزديكى اين دو پاسخ در اين باشد كه گروهى محيط آلوده 
و  فرهنگ  قوميت،  تنوع  ديگر،  سوى  از  و  هوايى  و  آب  شرايط  و 

حتى مليت را از بسترهاى مناسب براى شيوع بيمارى هاى واگيردار 
به  را  واگيردار  بيمارى هاى  بروز  احتمال  ديگر  گروهى  و  مى دانند 
داليلى چون پيشرفت هاى پزشكى و دارويى ضعيف مى دانند.19/4 
درصد بحران و 6/5 درصد پيامد بروز اين تهديد را جزئى مى دانند.

همراه  به  تبعاتى  چه  كارگرى  گسترده  اعتراضات  12-بروز 
دارد؟

اعتراضات كارگرى به داليل مختلفى در منطقه عسلويه اتفاق 
مى افتد كه پيامدهاى متعددى را به همراه دارد.41/9 درصد محدود 
اين  داليل  از  يكى  مى توان  دارند.  مدنظر  را  رويداد  اين  آثار  بودن 
ديدگاه را عدم رعايت حقوق كارگران از سوى پيمانكاران عسلويه 
بودن  شديد  درصد   38/7 درحالى كه  دانست،  اخير  سال هاى  در 
پيامدها را قبول دارند.19/4 درصد بحرانى تصور مى كنند و 3/2 

درصد نيز به جزئى بودن اين موضوع رأى داده اند.
13-اگر خرابكارى هاى صنعتى رخ دهد ميزان خرابى و آسيب 

آن به چه ميزان خواهد بود؟

خرابكارى هاى صنعتى از اتفاقاتى است كه از سوى افراد نفوذى، 
خائن و خودفروخته و با نيات مختلف رخ مى دهد و مى تواند نتايج 
درصد  به 68  نزديك  باشد.  داشته  پى  در  را  سنگينى  هزينه هاى  و 
مدعى هستند كه اين رويداد آسيب ها و تبعات شديد و بحرانى را 
تصور  محدود  را  مخاطره  اين  پيامد  نيز  درصد  دارد.19/4  خود  با 
را  حادثه  اين  بروز  آثار  درصد  و 3/2  فاجعه  درصد  كرده اند.9/7 

جزئى مى دانند.
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14-پيامد انتشار ويروس هاى سايبرى و هك شدن سامانه هاى 
نرم افزارى در تأسيسات چه اندازه است؟

در عصر سايبر و رشد روزافزون فناورى، يكى از راه هاى ضربه 
زدن به زيرساخت هاى صنعت گاز، حمله به سامانه هاى نرم افزارى 
است. اقدامى كه در سال هاى اخير شاهد آن بوده ايم. 58/1 درصد 
به  توجه  با  شايد  و  مى دانند  بحران  وقوع  به  منجر  را  اقدام  اين 
هم  مبالغه  نرم افزارى،  سامانه هاى  به  امروز  صنعت  شديد  وابستگى 
نباشد. 12/9 درصد شديد و محدود بودن پيامد را پاسخ گفته اند و 

9/7 درصد نتايج اين رويداد را فاجعه و جزئى مى دانند.
چگونه  را  محلى  آشوب هاى  و  اغتشاشات  بروز  15-تبعات 

ارزيابى مى كنيد؟

به دليل تفاوت هاى فرهنگى ميان مردم بومى با كارگران شاغل 
در عسلويه و بخشى نيز به دليل كم توجهى به افراد بومى و ناراحتى 
دهد.38/7  مى  رخ  تجمعاتى  گاهى  و  درگيرى ها  آن،  از  ناشى 
درصد از مهندسان، تبعات ناشى از اين رويداد را، شديد و محدود 
دانسته اند درحالى كه 19/4 درصد بحران و 6/5 درصد آثار بروز 

اين حادثه را جزئى مى دانند.
16-اثرات آلودگى هاى زيست محيطى در سواحل، بر سالمتى و 

عملكرد مردم و كاركنان به چه اندازه خواهد بود؟

آلودگى هاى زيست محيطى در عسلويه از عوامل كم شدن شغل 
ماهيگيرى به دليل فرار يا نابودى آبزيان است و اين مشكل نه تنها 
اشتغال مردم بومى كه سالمتى آنها را به خطر انداخته است.51/6 
و  پسماندها  از  ناشى  زيست محيطى  آلودگى هاى  اثرات  درصد 
 12/9 محدود  درصد  مى دانند.25/8  شديد  را  صنعتى  زباله هاى 

درصد فاجعه،9/7 درصد بحران و 3/2 درصد جزئى مى دانند.
ارزيابى  چگونه  را  عسلويه  در  سونامى  بروز  17-پيامدهاى 

مى كنيد؟

گذشته  زمان  در  سونامى  وقوع  بر  مبنى  موثقى  و  مكتوب  سند 
قول  نقل  حد  در  آن  رويداد  و  نيست  دست  در  عسلويه  منطقه  در 
گذشتگان است. اتفاقى كه اگر رخ دهد آسيب هاى جبران ناپذيرى به 
همراه خواهد داشت.29 درصد به طور مشترك فاجعه و بحران را نتيجه 
اين اتفاق مى دانند. البته به واقعيت نزديك است.22/6 درصد شديد، 
19/4 درصد محدود و 3/2 درصد هم ميزان پيامد را جزئى مى دانند 
كه نتيجه كلى اين پاسخ ها زياد بودن خطر و تبعات ناشى از آن است.

18-تبعات ناشى از خشكسالى هاى متمادى در عسلويه به چه 
اندازه خواهد بود؟

به دليل خشك سالى هاى متمادى كشاورزى و دامدارى در منطقه 
عسلويه خيلى محدود است و از داليل مشغول شدن بوميان به شغل هاى 
كاذب همين موضوع مى باشد.41/9 درصد آثار ناشى از خشك سالى 
را محدود مى دانند. مى توان يكى از داليل اصلى اين موضوع را دورى 
مردم از شغل هاى اجداد خود، به دليل خشكسالى هاى متمادى دانست، 
به نحوى كه ريزش نزوالت جوى براى آنها اهميتى ندارد. 29 درصد 
تبعات شديد را متذكر شده اند. شايد محدود بوميان قديمى گزينه هاى 
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مورد نظر اين گروه باشند.16/1 درصد جزئى و 6/5 درصد نيز بحران 
و فاجعه را پيامد تلقى كرده اند.

19-سطح خرابى هاى ناشى از ريزش هاى زيرسطحى (در دريا) 
به چه ميزان خواهد بود؟

ريزش هاى زيرسطحى دريا از حوادثى است كه به دليل استخراج 
از كف دريا اتفاق مى افتد.51/6 درصد سطح خرابى اين حادثه را 
محدود مى دانند درحالى كه 38/7 درصد به شديد بودن اين پيامدها 
اشاره كرده اند. از سوى ديگر 6/5 درصد جزئى و 3/2 درصد بحران 

و فاجعه را از نتايج اين رويداد دريايى قلمداد كرده اند.
20- اگر نشت و انتشار مواد گازى رخ دهد، سطح تبعات ناشى 

از آن به چه اندازه است؟

بوى بد گاز و ميعانات آن، مشام هر تازه واردى را در عسلويه 
مى شود  راكد  هوا  كه  سال  از  فصولى  در  به نحوى كه  مى دهد.  آزار 
آثار  بودن  شديد  درصد  است.48/4  قابل درك  بيشتر  مسئله  اين 
اين حادثه را پاسخ داده اند. اين رويداد آن قدر اثرات منفى با خود 

را  فاجعه  درصد   19/4 و  بحران  درصد   25/8 كه  دارد  همراه  به 
پاسخ،  محدود،  درصد  تنها 6/5  و  كرده اند  انتخاب  پاسخ  به عنوان 

آنها بوده است.
21 - پيامدهاى انفجارت زنجيره اى تأسيسات، چگونه خواهد بود؟

مجموعه  يك  در  وسيع  انفجار  معناى  به  زنجيره اى،  انفجارات 
است.  مجموعه  تمام  ارتباط  دليل  به  صنعتى  يا  پااليشگاهى  بزرگ 
اگر اولين بخش دچار انفجار شود تمام مجموعه به صورت زنجيره اى 
دچار آتش سوزى يا انفجار مى شود.54/8 درصد رخ دادن فاجعه را 
انتخاب  را  شديد  و  بحران  درصد  مى دانند.22/6  حادثه  اين  پيامد 
مورد  در  كلى  اجماع  يك  از  حاكى  پاسخ ها  تمامى  كه  كرده اند 

خطرناك بودن اين رويداد است.

نتيجه گيرى
از تجزيه و تحليل پاسخ هاى به دست  آمده مى توان سطح آسيب ها و 
پيامدهاى ناشى از بروز حوادث را احصاء كرد. عالوه بر آن همان گونه 
كه مطرح شد با بررسى اسناد تاريخى و تاريخچه رخدادهاى پيشين، 
احتمال بروز هر مخاطره نيز در منطقه موردمطالعه به دست آمد و 
شكل3  ريسك  تحليل  و  تجزيه  ماتريس  در  مخاطره  هر  درنهايت 

جانمايى شد.
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شكل3: احتمال وقوع هر مخاطره در عسلويه
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جدول5: عالمت هاى اختصارى در ماتريس تجزيه و تحليل ريسك
عالئم 
عالئم عنوان تهديداختصارى

عالئم عنوان تهديداختصارى
عنوان تهديداختصارى

Aبمب گذارىIحمله هوايىQسونامى
BزلزلهJبروز ريزگردRخشكسالى

Cپيش روى آبK
بيمارى هاى 
Sواگيردار

بارش 
سيل آسا

DطوفانL
اعتراضات 
Tكارگرى

ريزش هاى 
زيرسطحى

Eآلودگى هواM
خرابكارى 
Uصنعتى

انتشار مواد 
گازى

F
آتش سوزى 
Nانسان ساخت

ويروس 
Vسايبرى

انفجارت 
زنجيره اى

GسيالبO
آشوب هاى 

محلى

HصاعقهP
آلودگى 

زيست محيطى 
در سواحل

درجدول5 عالمت هاى اختصارى مربوط به هر مخاطره و تهديد 
شده  مشخص  شده  آورده  ريسك  تحليل  و  تجزيه  ماتريس  در  كه 

است.
آتش سوزى  و   (E) هوا  آلودگى  مخاطرات  مبنا  اين  بر 
انسان ساخت (F) در عسلويه با خطر ريسك باال قرار دارند و نتيجه 
در  كه  كرد  بيان  اين گونه  مى توان  را  گرفته  صورت  بررسى هاى 
منطقه عسلويه تهديدات بالقوه در پنج سطح احتمال رخداد دارند: 
معنا  اين  به  است.  (خطرپذيرى)  ريسك  نهايت  سطح  يك،  سطح 
آسيب هاى  و  باشد  مواقع  غالب  حادثه اى،  رويداد  احتمال  اگر  كه 
وارده نيز در حد فاجعه اتفاق بيفتد پس در اين شرايط اين منطقه 
با خطرپذيرى (ريسك) فوق العاده مواجه است. طبق نتايج دريافتى 
 ،(V) از ماتريس ريسك (شكل 3)، سه تهديد انفجارت زنجيره اى
وليكن  كم  وقوع  احتمال  با   (A) بمب گذارى  و   (I) هوايى  حمله 
اگرچه  گرفته اند.  قرار  باال  ريسك  با  منطقه  در  فاجعه بار،  اثرات 
ولى  هست  كم  سطح  در  حادثه اى  چنين  رسيدن  فعليت  به  احتمال 
سناريوهاى  پيش بينى  آسيب ها،  و  خسارات  ميزان  به  توجه  با 
اقتضايى بسيار ضرورى است. سونامى نيز چنين حالتى دارد با اين 
سه  اين  پس  مى باشد.  به ندرت  آن  شدن  حادث  احتمال  كه  تفاوت 
و  آورده  به حساب  باال  ريسك  با  مخاطرات  به عنوان  بايد  را  تهديد 
وقوع،  صورت  در  و  پيشگيرى  براى  را  اقتضايى  برنامه ريزى هاى 

كم كردن ميزان آسيب ها صورت داد. ويروس هاى سايبرى نيز در 
سايبر  فضاى  آسيب پذيرى  به نحوى كه  مى گيرد  قرار  بحران  سطح 
اين فرصت را در اختيار دشمنان قرار داده است تا از كوچك ترين 
غفلت ها استفاده كرده و شديدترين ضربات را بر پيكره اين سيستم 
شكننده وارد كنند. با توجه به اينكه احتمال رخداد اين تهديد در حد 
مورد  عسلويه  تاسيسات  نيز  اخير  سال  چند  در  و  مى باشد  متوسط 
حمالت سايبرى همچون ويروس استاكس نت واقع شده است، لذا 
آمادگى هاى مورد نياز ضرورى است. بيمارى هاى واگيردار نيز از 
خرابكارى  گاز،  نشت  مى شود.  محسوب  منطقه  مخاطرات  ديگر 
صنعتى و آشوب هاى محلى در سطح آسيب هاى احتمالى شديد قرار 
مى گيرند و احتمال رخ دادن آن متوسط است. طبق جدول حوادثى 
كه احتمال رخداد آن متوسط است هر 20 سال يك بار اتفاق مى افتد 
نيازمند  تهديدات  از  دسته  اين  كه  مى دهد  نشان  زمانى  بازه  اين  و 
رخداد  احتمال  كه  چرا  است.  اقتضايى  البته  و  اضطرارى  مديريت 
سيالب  انسان ساخت،  آتش سوزى  هوا،  آلودگى  است.  محتمل  آن 
طرفى  از  و  هستند  شديد  احتمالى  آسيب پذيرى  ريزگردها  بروز  و 
احتمال حادث شدن آن به صورت معمول است. در حقيقت اين گونه 
تهديدات بالقوه نزديك به بالفعل هستند يعنى مديران بايد به طور 
كنترل  و  اضطرارى  مديريت  براى  را  الزم  تدابير  و  آمادگى  مداوم 
تهديدات را داشته باشند. آلودگى زيست محيطى كه آسيب هاى ناشى 
از آن شديد است، اغلب مواقع سواحل عسلويه را درگير خودكرده 
است و نيازمند مديريت اضطرارى و ميدانى است. پيش روى آب 
و ريزش هاى زيرسطحى از تهديداتى است كه ميزان آسيب پذيرى 
تهديد  دو  اين  هست.  كم  رويداد  وقوع  احتمال  و  بوده  محدود  آن 
نياز به صرف هزينه و زمان چندانى ندارد، اگرچه نبايد از اين گونه 
تهديدات غافل شد. طوفان، صاعقه به طورمعمول در منطقه عسلويه 
صاعقه  مقابل  در  منطقه  كم  آسيب پذيرى  دليل  به  ولى  مى دهد  رخ 
و تا حدودى اتخاذ پيش بينى هاى الزم از ريسك پايينى برخوردار 

است.
پيشنهاد ات

در پايان پس از شناسايى و اولويت بندى تهديدات احتمالى منطقه 
عسلويه و به  منظور مقابله مؤثرتر با اين تهديدات، پيشنهاد ات زير 

ارائه مى شود:
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اهالى •  و  كاركنان  براى  خدمت  حين  مستمر  و  مداوم  آموزش 
عسلويه؛

پدافند •  استقرار  و  عسلويه  هوايى  امنيت  به  جدى تر  توجه  لزوم 
هوايى و پوشش تمام منطقه عسلويه؛

باال بردن ضريب امنيتى عسلويه و كنترل بيشتر به ويژه افرادى • 
كه به تأسيسات مهم دسترسى دارند؛

تفكيك •  سيستم  ايجاد  و  عسلويه  زيرساخت هاى  امنيت  تأمين 
تأسيسات به منظور پيشگيرى از انفجارات زنجيره اى؛

با توجه به خطر اينترنت اشياء و اتصال و وابستگى تجهيزات به • 
يكديگر از طريق اينترنت، پيشنهاد مى شود كه استقالل سيستم 
نرم افزارى و سامانه هاى هوشمند عسلويه و ممانعت از حمالت 

سايبرى، در نظر گرفته شود؛
مقاوم سازى و ايمن سازى تأسيسات، اتخاذ راهكارهاى كاهش • 

آسيب پذيرى و توزيع متعادل استقرار نيروها؛
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