
 پدافند غيرعامل و روش هاي بكارگيري آن در تاسيسات آبي

  

 مقدمه

  اهميت و ضرورت هاي وجود پدافند غيرعامل را مي توان در موارد زير خالصه كرد :

ي و اث مراكز حياتـ عدم امكان پوشش كامل پدافندي مراكز حياتي و حساس و مهم و مراكز جمعيتي كشور به علت وسعت سرزميني و روند افزايشي آمار ساخت و احد
  حساس جديد.

  ـ صرفه جويي كالن اقتصادي و ارزي در حفظ تجهيزات و تسليحات بسيار گران قيمت

  ـ هزينه تهيه و خريد ، تأمين و پشتيباني تسليحات پدافند غيرعامل در صورت عدم رعايت اقدامات پدافند غيرعامل مضاعف مي شود.

  ـ اصول و روش هاي عمومي پدافند غيرعامل 1

  بيان شده در اين بخش را مي توان در مورد همه شريان هاي حياتي از جمله تأسيسات آبي به كار گرفت .روش هاي 

  ـ استحكامات 1ـ  1

محل اط حياتي و حساس در در بحث پدافند غيرعامل ، استحكامات به سازه هاي موقتي اطالق مي شود كه با توجه به شرايط و وامكانات و ميزان اهميت و آسيب پذيري نق
تركش و انفجار را بطور نسبي  هاي مناسب و اطراف تأسيسات ايجاد مي شوند تا مانع اصابت مستقيم موشك ، بمب يا تركش اين مهمات به تأسيسات و يا تجهيزات شده و اثرات

  خنثي نمايند .



  ـ پوشش2ـ1

موشكي انجام شده و تا زماني كه احتمال حمله وجود دارد ادامه مي يابد با اين عمل ايجاد پوشش يك اقدام موقتي است كه باباال رفتن شدت تهديد و احتمال حمله هوايي 
ايت شونده ميسر نشده و تأسيسات و تجهيزات يا مركز فعاليت از ديد خلبان يا حسگر نصب شده در سر بمب و موشك پنهان شده و هدف گيري و هدايت موشك و بمب هاي هد

 مي تواند توسط دود ، بخار آب ( غليظ ) و ... انجام شود .يا دقت آنها كاهش مي يابد . پوشش 

  ـ ايجاد سازه هاي امن و مقاوم سازي3ـ1

ملي نبوده و به صرفه و طراحي و احداث تأسيسات حياتي و حساس به گونه اي كه بطور كلي در مقابل اصابت مستقيم بمب و موشك مقاوم باشند ، در بسياري از موارد ع
  زينه ايجاد و تأسيسات با چنين مشخصاتي ممكن است به مراتب بيش از كل تجهيزات مربوطه باشد .صالح نيست .زيرا ه

ليت بخشي از مجموعه شده در اكثر موارد صالح بر اين است كه اجزا مستقل تأسيسات و تجهيزات كه اصابت احتمالي بمب موشك موجب از كار افتادن تجهيزات و توقف فعا
به بار نمي آورد .تنها در مقابل موج انفجار و تركش بمب موشك محافظت شوند ولي بخش هايي از مجموعه كه صدمه ديدن آنها موجب از كار  اما خسارت جانبي زيادي

  افتادن كل سيستم و وقفه كامل يا نسبي در انجام فعاليت مي شود ، با مقاومت كافي اصابت بمب ساخته شوند.

  ـ دسترسي ها4ـ1

 راه ها و فضا هاي عبوري و ارتباطي است و در انواع و مقياس هاي مختلف قابل طرح است .خطوط ارتباطي يك موضع به محيط بيروني بايد تابعدسترسي ها به معني 
  ضوابطي باشد كه خصوصيات تهديدات منجر به اختالل در تردد و يا حذف تردد شود .

  ـ سيستم هاي رديابي و اعالم خطر5ـ1

  
ي ند غير عامل و هوايي نظير ايجاد پرده پوششي اقدامات درون سازماني به منظور آماده نمودن محيط جهت ترك فعاليت پرسنل و ساكنان واحدهابخشي از اقدامات پداف



كليه افراد بايد در زمان  راينمسكوني مستقر در مجاورت سدها و استفاده از جان پناه و پناهگاه ها و غيره اندكي قبل از وقوع حمالت هوايي موشكي صورت مي گيرد . بناب
  به نحوي از وقوع اين حمالت مطلع شوند .

فاده از بلندگو ، آژير و خطر مهم ترين اقدام برقراري سيستم اعالم خطر در نقاط حياتي و حساس با تشكيل يك مركز اعالم خطر و گماردن يك نفر مسئول در هر زمان و است
  و غيره است .

  ـ آموزش و فرهنگ سازي6ـ1

با نياز از آموزش هاي  ئولين ، تصميم گيرندگان و كليه افرادي كه به نحوي در سياستگذاري تهيه اجراي طرح هاي پدافندي غيرعامل سهمي دارند ، الزم است متناسبمس
  الزم برخوردار شوند .ارائه آموزش با تشكيل دوره هاي آموزشي مختلف ، در مراكز آموزش نظامي و غير نظامي ميسر است .

  ـ مكان يابي7ـ1

  اظ نمود .انتخاب مطلوب و بهينه محل ساخت تأسيسات آبي كه در ضمن رعايت نكات فني و اجرايي تا حد امكان اصول پدافند غيرعامل را بتوان در آن لح

  ـ مانيتورينگ و مديريت بحران 8ـ1

نيا از جمله ژاپن با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته اند ؛ اين دو روش هم در زمان بحران دو راهكار بسيار توانمند مانيتورينگ و مديريت بحران در بسياري از كشورهاي د
  پيش از وقوع بحران و هم در زمان بحران راهبردي و مؤثر هستند .

  
دقيق الكتريكي و مكانيكي است .اين سيستم خصوصاً در تأسيسات آبي با به كارگيري ابزارهاي دقيق مانيتورينگ به معناي پايش دقيق شرايط موجود با استفاده از ابزارهاي 

هم در زمان كاركرد نصب شده در محل هاي مناسب صورت مي گيرد .مجهز نمودن نقاط مهم و حساس تأسيسات و زمين هاي اطراف آنها به اين گونه سيستم هاي سنجش ، 



، قوع بحران ها امكان دفاع و حفاظت هرچه بيشتر و بهتر اين نوع سازه هاي حياتي را فراهم مي آورد . مانيتورينگ همچنين قابليت اطمينان عادي آنها و هم در زمان و
  ايي برخوردار است .بسز امكان انجام پيش بيني هاي الزم و سرعت تبادل اطالعات را افزايش مي دهد كه اين امر در كليه شرايط خصوصاً در شرايط اضطراري از اهميت

 تكنيك جمله از ، جامعه در مردم همكاري با آنها آزمايشي اجراي نيز و مردم به آنها آموزش ، بحران مديريت  شناخت و استفاده از راهكارها و دستورالعمل هاي مدون
  و بالياي طبيعي آشكارا قابل مشاهده است . نظامي حمالت هنگام در آنها حياتي نقش كه است عامل غير پدافند زمينه در مؤثر العاده فوق هاي

  ـ شيوه هاي نوين نگهداري اطالعات 9ـ 1

تفاده از دستگاه هاي در پايان بايد توجه داشت كه روش هاي ديگري نيز به عنوان پدافند غيرعامل مطرح است كه كمتر شناخته شده است ؛ يكي از اين روش ها ، اس
سهبا ساير روش هاي ضبط و نگهداري اطالعات ( مكتوب يا ديجيتالي ) ، آسيب پذير ي كمتري درمقابل حمالت نظامي احتمالي خصوصاً ميكروفيلم است .ميكروفيلم در مقاي

برد ، داشته وند از بين مي بمب هاي الكترومغناطيس كه در جنگ هاي اخير مثل جنگ عراق مكرراً استفاده شده است و كليه اطالعاتي را كه بطور ديجيتالي نگهداري مي ش
فني مربوط به تجهيزات و سازه و پس از تهاجم نظامي ، راحت تر قابل بازيابي است . يكي از مهم ترين مواردي كه بايد در اين دستگاه ها ضبط و نگهداري شود ، اطالعات 

  آنها اقدام كرد . هاي حياتي است تا بتوان در صورت تهاجم دشمن و آسيب اين تجهيزات نسبت به ساخت مجدد و راه اندازي

  راي رفع نياز ها تكيه كرد .زيرا در هنگام تهاجم عليه كشورمان مطمئناً ايران تحت تحريم هاي شديد بين المللي قرارخواهد گرفت و تنها مي توان به توان داخلي خودب

  ـ روش هاي اختصاصي پدافند غير عامل براي تأسيسات آبي2

، چند قلو سازي در مخازن ، متعدد بودن خطوط انتقال ، عمق كافي ، فاصله مناسب ، نصب شير خط مناسب براي تخليه اضطراري  ايجاد فضاي سبز محوطه ، مدفون سازي
، خطوط  ير انحرافي اضطراريدر خطوط انتقال ، سقف دار نمودن تأسيسات ، مدوالر نمودن با فاصله زمين ، استحكام و اختفاي اتاق كنترل در تصفيه خانه ها و ايجاد مس

  جايگزين آب و فاضالب و زميني نمودن كابل برق از جمله اقدامات الزم جهت پدافند غير عامل در تأسيسات آب و فاضالب هستند .



ه هاي امن از يجاد سازمكان يابي صحيح اوليه ، رعايت پراكندگي و آمايش دفاعي و سرزميني ، احتراز از ساخت و احداث مجتمع عاي بزرگ و حجيم ، مقاوم سازي و ا
ور طرح هاي ياد شده قرار جمله اقدامات پيشگيرانه اي است كه مي بايست قبل از شروع ساخت و ساز مراكز حياتي و طرح هاي ملي ، جزء جدايي ناپذير و ضوابط الزام آ

  گيرد .

  

 تهديدات زيستي آب

  

  تهديدات منابع آب
  (....امنيتي (تجهيزات و روش هاي تشخيص، كنترل هاي منابع آبي ونگاه علمي يا 

 آب ذخاير و  دسترسي آسان به منابع

 كارگرخارجي مخازن

 كنترل مخازن آبي (تهديدات گروهاي تروريستي

 (شبكه انتقال (شهرك اطراف تهران

 كتمان موضوعات و پذيرفتن حقايق



 ورود فرآورده هاي نفتي به آب شرب

 بهاتصفيه فاضال

 (آبياري سبزيجات با فاضالب (ابتالء هشت هزار نفر به بيماري عفوني

 پيچيدگي موضوع در همزماني اتفاقات

 درگيري كشاورزان بر سر مصرف فاضالب

 

 تهديدات داخلي

 نياز به رده بندي حفاظتي تصفيه خانه ها

 حيطه بندي و طبقه بندي حفاظتي تصفيه خانه ها و مخازن آب شركتهاي پيمانكار مربوط به تصفيه خانه ها و مخازن

 نياز به كنترل و نظارت جهت حضور افراد نفوذي

 نياز به كنترل و نظارت حفاظتي بر افراد و عملكرد شركت

 تعيين صالحيت حراستي پرسنل مرتبط با چرخه تصفيه و توليد آب

 از به تامين نگهبان و بعضا كمبود نيروي انساني در تصفيه خانه هاني



 استاندارد حفاظتي در چرخه توليد و نگهداري آب در مخازن

 ( نياز به حفاظت كافي از انبار نگهداري مواد مصرفي تصفيه آب ( كلروفريك، گاز كلر، آب ژاول

 پبشگيري از آلودگي عمدي

 اد منفجره يا آتش زا جهت انفجار انبار سيلندر هاي گاز كلرپيشگيري از احتمال استفاده از مو

 نياز به تاسيسات و لوله هاي مناسب تخليه گاز كلر مخازن و امكان ريختن مواد مسموم از طريق لوله ها بين

 ....، پنجره ها وحفاظت فيزيكي مناسب از تاسيسات مانند استفاده از قفل هاي مناسب درب هاي ورودي، ديوار هاي بلند اطراف مخازن

 سيستم هاي حفاظتي مناسب مانند نصب دوربين هاي نظارت تصويري بر چرخه توليد آب

 كنترل تردد ساكنين منازل سازماني اطراف به محل تصفيه خانه ها

 كنترل تاسيسات ، دستگاههاي آزمايش و آزمايشگاه و احتمال عمليات خرابكاري

 ازن (دريچه هاي نامناسب و احتمال پرتاب و تزريق مواد سميكنترل و نظارت روي دريچه هاي كنترل مخ

 نظارت و تائيد صالحيت شركتهاي توليد كننده مواد شيميايي

 كنترل و حفاظت نامحسوس مواد خريداري شده از كارخانه

 كنترل بر روي تانكرهاي حمل مواد از مبدا تا مقصد



 از كارخانه به تصفيه خانهبرنامه ريزي صحيح حفاظتي جهت حمل سيلندرهاي گاز كلر 

 مطالعه و بررسي ميداني و محيطي و شناسايي تهديدات

 آموزش هاي الزم در خصوص تهديدات بيوتروريستي و روش هاي مقابله با آن

 آموزش هاي عمومي و تخصصي سم شناسي موارد ويژه بيوتروريسم

 تكنيك ها و روش هاي شناسايي و آناليز آالينده ها و سموم ويژه

 وره در خصوص تهيه و ارتقاء و آموزش دستگاه هاي آناليزي پيشرفتهمشا

 ارائه راهكارهاي جديد در امور تصفيه آب

 طراحي پايلوت تصفيه آب

 ......و

 

 



 

 


