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 چکیده

 یک به شهرها نمودن تر ایمن است شده باعث این و کنند می زندگی شهري مناطق در حاضر حال در جهان جمعیت از نیمی از یشب       
 پویا خود حکومتی هاي ظرفیت و هاي نظام در و هستند ملی رشد محرکه قوه شهرها. شود تبدیل یافتنی دست اما مدت دراز چالش

 و بالیا پذیري خطر کاهششهرها و مناطق شهري، نماینده سیستم هاي متراکم و پیچیده اي از خدمات به هم پیوسته هستند.  .هستند

 (2102مدیران،ژنو )درسنامه براي  .باشد می سیاسی اجتماعی و اقتصادي، زیست، محیط هاي حوزه در پایدار توسعه از بخشی آوري تاب

 نیرتریو فراگ نیازجمله حساس تر آب آب و زیرساخت هاي مرتبط با آن می باشد.بخش هاي آسیب پذیري درشهرها   از مهمترین

وبه طور  سازدیجامعه را ممکن م تیو ادامه فعال اتیآب همچون دستگاه گردش خون در بدن،ح عیوشبکه توز دیآ یبشمار م ییازهاین
 يهایژگیوجود و لیدلبه خیدر طول تار رانیا.کشوراسترا به خود وابسته کرده يبشر يهااجتماع میمستق ریغ ایو  میمستق

 يهمواره در معرض بحران ها (انهیخاورم یشیبخصوص واقع شدن در منطقه سوق الج )یاسیو س یعی،طبیفرهنگ ،ي،اقتصادییایجغراف

در این مقاله تالش  شده است لیراه به کشور تحم نیاز ا يادیز یو جان یقرار گرفته و به تبع آن خسارات مال يادیز یعیطب ریو غ یعیطب

شده ارتباط بین الزامات پدافند غیرعامل در تاسیسات و زیرساخت هاي آبی و نقش رعایت آنها در افزایش میزان تاب آوري مناطق شهري 

 پایان به راه کار هایی براي افزایش تاب آوري تاسیسات و زیرساخت هاي آب اشاره خواهد شد.در در برابر خطرات و بالیا بیان گردد.

 کلمات کلیدي :پدافند غیرعامل،تاب آوري،توسعه پایدار

                                                                 
a.abdar@aut.ac.ir 
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 مقدمه  .1
 

مخاطرات )طبیعی و انسان ساخت ( پتانسیل این امر را دارند که در نبود سیستمهاي تقلیل مخاطرات به سوانحی هولناک بدل شوند .در 

طی سالهاي گذشته ، جهان شاهد برخی مخاطرات پیش بینی نشده طبیعی چون تسونامی آسیا ، گرد باد کاترینا و ....و انسان ساخت چون 

بوده است . اگرچه برخی از ابزار پیش بینی کننده به کار گرفته  فرونشست هاي دشت ها و... تی در سطوح مختلف ، حوادث متعدد تروریس

شده اند ، اما واقعیت این است که مخاطرات آتی را نمی توان بر اساس شواهدي پیش بینی کرد و همچنین نمی توان به راحتی حالت ، 

بیان کرد.افزایش یا بهبود توان ظرفیتی یک سیستم براي ایستادگی و بازیابی در برابر مخاطرات  اندازه و مکان این مخاطرات را از پیش

 .بسیار مهم است 

کی از اهداف کاهش مخاطرات ،تاثیر بر فرم کالبدي شهرها با توجه به مناطق خطرناک به صورت جداگانه بوده است این هدف با توجه به ی

 زي شهرب نظیر توسعه پایدار ، رشد هوشمند ،و شهر سازي مدرن تدوین شده است .برنامه ریزي هاي موقتی برنامه ری

 اطمینان قابل آبی منابع کردن درفراهم) مرتبط آبی زیرساختهاي به وابسته مدرن وجوامع اقتصادي ورفاه است بشریت براي اصلی منبع آب

 از یکی عنوان به نیز آبرسانی وشبکه است مهم قتصادي ا وتوسعه بشر رفاه براي زیرساخت این. باشد می( فاضالب بررسی و وحذف

. خواهندبود حساس تروریسم و داخلی هاي خشونت ازجنگ، حاصل عمدي هاي درآشوب همواره آبی، منابع با ارتباط در هاي زیرساخت

  .باشند می مهمی اهداف ندارد، وجود آب براي جایگزینی اینکه دلیل به آبی هاي وسیستم منابع

 وقوع امروزه برآن عالوه داردو باالیی بسیار اهمیت دسترسی، قابلیت بودن، فراگیر قبیل از خصوصیات برخی دلیل به و آبرسانی تاسیسات

 فروشندگان استفاده سوء و جهان اقتصادي و نظامی بزرگ قدرتهاي زیادهجویی. است شده تبدیل عادي امري به تقریباً جهان در جنگ

 در که ایران اسالمی جمهوري مانند کشورهایی و است کرده تبدیل بزرگ و کوچک کشورهاي بین جنگ میدان به را جهان اسلحه، بزرگ

 معرض در بیشتر نمیآورند فرود تسلیم سر بیگانه کشورهاي هجوم مقابل در نیستند، پذیرا را تسامحی گونه هیچ خود آرمانهاي مورد

 قدرتهایی چه و است شده آغاز انگیزههایی چه با جنگ اینکه از صرفنظر( 0932-همکاران و فراهانی جاللی غالمرضا. )باشند می نابسامانی

 بسیاري ویرانیهاي و روانی اقتصادي، جانی، زیانهاي که میشود محسوب بزرگ بحران یک عنوان به انسانی جامعه براي هستند دخیل آن در

 تلختر واقعیتی که است شده تبدیل درگیر کشورهاي بین متداول روشی به متأسفانه غیرانسانی روشهاي از استفاده. دارد همراه به خود با را

 از یکی همواره استراتژیک، و مهم کاالي یک عنوان به آب توزیع و انتقال تولید، منابع به رسانی آسیب میان این در. میباشد جنگ خود از

 .داشت خواهد همراه به را فراوانی مخرب پیامدهاي آن به توجه عدم باشدکه می انسانی غیر روشهاي ترین مهم

 در شده مطرح اطالعات تمام و کند نمی پیشنهاد دارند، آبی هاي سیستم به زدن ضربه امید که کسانی براي جدیدي اطالعات مقاله این

 می راکاهش خطرها حفاظتی، و سودمند هاي تالش چطور که است این هدف. باشد می دسترس در راحتی به و باشد می باز منابع از اینجا

 .دهد می راکاهش غیرضروري ونگرانی وترس خواهدبود مفیدترین آب ریزان برنامه و مدیران سهم در دهدو

 تعاریف .2
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 تاب آوری: .2.1
 معناي به «resilio»التین ریشة از که رودمی کار به گذ شته به بازگشت» مفهوم به اغلب ،(resilience) آوريتاب مفهوم واژه گانی اژه 

 شناسی، بوم به آنرا برخی: است بحث مورد هم هنوز شده استفاده آن از دراصل کلمه این که ايحوزه. است شده گرفته عقب به برگشت»

 گرفته میالدي 0391 دهه در روانپزشکی و روانشناسی قوانین از آوري تاب مطالعه که معتقدند هم اي عده و فیزیک به آنرا دیگر برخی

 .است اسمیت و وارنر گارمزي، به مربوط و است؛ شده

 همچنین و ،(Webster’s, 2010) کشسانی و شناوري تغییر؛ سریع، بهبود یا بازیابی توانایی لغات، فرهنگ در( Resilience) واژه

 علوم یا فیزیک روانپزشکی، روانشناختی، شناختی، بوم از چه آوري تاب ریشه توصیف این با. است شده ترجمه ارتجاعی و فنري خاصیت

 به شهري اجتماعات آوري تاب ) تبین.دانست بحران مدیریت و پایدار توسعه در اي شده پذیرفته واژه آنرا توان می باشد، شده اخذ دیگر

 (0933رضایی و همکاران  رضا تهران محمد شهر: موردي مطالعه( زلزله) طبیعی سوانح اثرات کاهش منظور

 حوزه در آوري تاب از بعد به آن از متفاوتی تعاریف حال این با. شد ارائه اکولوژي زمینه در 03۹9 در هالینگ توسط آوري تاب مفهوم

 آوري تاب مبحث ورود که نمود اشاره بایستی. باشد می( 2102) آمریکا ملی آکادمی تعریف به مربوط آن آخرین که است شده ارائه سوانح

 تاب معیشت» ،«پایدار و آور تاب جوامع» چون هایی عبارت. باشد می جدید فرهنگی تولد مثابه به بحران مدیریت و شهرسازي مباحث به

 از برخی که است درحالی این. شود می استفاده عملیاتی هاي برنامه و علمی مقاالت در معمول صورت به «آور تاب جوامع ایجاد» و «آور

 نظیر بحران مدیریت اصطالحات سایر ردیف هم را آن دیگر برخی و کنند؛ می یاد شهرسازي تحوالت در جدیدي الگوي عنوان به آن

 و دارد متعددي ابعاد نیز آوري تاب مفهوم بحران، مدیریت و شهرسازي مفاهیم سایر همانند. نمایند می تعریف پذیري آسیب کاهش

 بحرانها با مواجهه در شهري جوامع آوري تاب بر نگرشی و غیرعامل پدافند ).است نشده ارائه آن از اي شده پذیرفته مشترک تعریف تاکنون

 ( 39 -ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار  کنفرانس-و همکاران    پوراحمد احمد .محیطی مخاطرات و

 پدافند غیرعامل : .2.2
 بیطرفان مهدي. )گیرد می انجام او پیروزي یا دشمن حمله از پیشگیري براي که کارهایی گیرنده بر در دفاع با تراز هم لغوي نظر از پدافند

 .(0939- دیگران و

 فعالیت تداوم ملی، پایداري ارتقاء پذیري، آسیب کاهش بازدارندگی، افزایش موجب آنها کارگیري به که مسلحانه غیر اقدامات مجموعه      

 (0930-20 م ساختمان ملی مقررات.) گردد می دشمن نظامی اقدامات و تهدیدات دربرابر بحران مدیریت تسهیل و ضروري هاي

 افزایش را پایداري توان می ، دشمن با درگیري و سالح از استفاده بدون و ها آن انجام با که است اقداماتی برگیرنده در عامل غیر پدافند

 (0931-نیا موحدي جعفر.) کرد حذف مواردي در و داد کاهش زیادي حد تا را خسارات و ضایعات و داده

 از ناشی خسارت کاهش منظور به ، عاملیت بدون اقداماتی: است شده تعریف چنین غیرعامل پدافند امریکا دفاع وزارت نامه لغت در

 انجام: است شده ارائه چنین نیز 3۹ تا۹9 نظامی هاي واژه فرهنگ در(.0931-جواهري علیرضا)شود می انجام دشمن عملکردخصمانه

 محمود. )متقابل انجام براي قصد داشتن بدون خصمانه، اقدام از ناشی خسارات اثرات رساندن حداقل به یا احتمال کاهش جهت در اقداماتی

 (093۹-رستمی
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 مخاطره .2.2
 به خسارت ، ،مجروحیت جانی آمدنتلفات وجود به موجب تواند می که تخریب پتانسیل یا انسانی فعالیت یا ،پدیده رویداد یک مخاطره

 که باشد اي نهفته شرایط شامل تواند می مخاطرات. گردد زیست محیط تخریب یا و اقتصادي و اجتماعی گسیختگی هم از ، ها دارایی

 یا و(  بیولوژیک و هواشناسی و ،آب شناختی زمین)  طبیعی جمله از متفاوتی هاي منشا و رفته شمار به آینده براي تهدیدي است ممکن

 (2119 هیوگو سند چارچوب.)دارد( تکنولوژیک مخاطرات و زیست محیط تخریب ، تروریستی)  انسان از ناشی

  پذیری آسیب .2.2

 ا به نسبت را جامعه یک پذیري تاثیر که محیطی زیست و اقتصادي ، ،اجتماعی فیزیکی هاي فرآیند یا عوامل توسط شده ایجاد شرایط

 (2119 هیوگو سند چارچوب.)دهد می افزایش مخاطرات ثرات

 تروریسمترور و  .2.2
به نسبت واژه هایی نوپا « تروریست»و « تروریسم»هاي  واژه ترور از ریشه التین ترس به معناي ترساندن و ترس و وحشت است. واژه

 (. 0931 -یعل یعبداله خانهستند)

به معنی قتل سیاسی  ترور در زبان فارسی»در زبان فارسی براي ترور وترویست معادل سازي نشده است. در لغت نامه دهخدا آمده است: 

به وسیله اسلحه است وتروریسم به اصل حکومت و وحشت و فشار به آن اطالق می شود که در آن از قتل هاي سیاسی دفاع شود. بر خالف 

انتخاب شده که به معنی خوف، خشونت وسخت گیري است. کلمه رهب و « الرهاب»زبان فارسی، در زبان عربی براي کلمه تروریسم کلمه 

حشر در معنی خوف وترس به کار رفته است )دهخدا، علی  09انفال و آیه  11بقره، آیه  91قات آن چندین بار در آیات قرآن از جمله آیه مشت

 ( 09۹۹اکبر، 

 مفهوم تاب آوری و آسیب پذیری .2
 

)درجه اي که مکانها و آسیب پذیري تابعی از میزان در معرض بودن ) چه کسی و چه چیزي در ریسک است ( و حساسیت یک سیستم 

افراد اسیب می بینند( است آسیب پذیري از تقابل انسانی، محیط مصنوع و محیط طبیعی حاصل می شود یکی از عوامل موثر در آسیب 

پذیري جامعه ، واقع شدن آن در محدوده هاي مستعد خطر نظیر سواحل ، سیالب دشت ها ، مناطق لرزه خیز و سایت هاي بالقوه آلوده 

 . است

آسیب پذیري محیط مصنوع نیز به موقعیت آن نسبت به منبع خطر و یا تهدید بستگی دارد. زیرساخت ها و ساختمانهاي غیرمستحکم ،  

زیر ساختهاي عمومی و ناکافی و توسعه صنعتی و تجاري ، آسیب پذیري جامعه است .زیر ساخت ها و شریان هاي عمومی ) آب و فاضالب 

سایر موارد( خصوصا براي جوامعی حیاتی اند که از دست دادن آنها بار مالی غیر قابل جبرانی بر جوامع کوچک تري ، پل ها و جاده ها و 

 (0939می گذارد که غالبا داراي کمبود منابع براي بازسازي هستند .) دکتر نعمت ا... حسنی ، مریم علی نژادو دیگران 

 شهری تاب آوری عناصر .2
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 که است اقداماتی و هماهنگی واسطه فرصتهابه نیا.کند می فراهم شهرها آوري تاب شیفزا ا رابراي فراوانی فرصتهاي ایخطربال تیرمدی

-2005یوگو)ه سند چارچوب در اقدامات ان قواعد و اصول.دارد وجود بحران تیریمد عناصر و اتییعمل ي، اجرا مختلف بخشهاي نیب

 . ست ا شده هی ارا دقت به کشور 013 رشیپذ و توافق با (2015

 :ست ا استوار هی پا 9ریا ب خطربال یریتمد جامع راهبردهاي

 خطر کنترل و رزیابی یی،ا شناسا .2.1

 خطر کاهش تمرکز امور و پیشگیرانه قدامات یق ا طر ز خطرا کاهش .2.2

 یا خطربال مالی تأمین و بیمه .2.2

 آمادگی .2.2

 آتی یاي خطربال کاهش هدف وبازسازي با ترمیم زبروز بحران، پس ا مقابله و پاسخ .2.2

 

 :برشمرد ریز عنصر 9قالب در میتوان را حوادث برابر در شهري آوري تاب اصلی اجزاي و عناصر فوق، کرد رو چارچوب در

یه  سرما و اقتصادي -اجتماعی وضع نژاد، ت،یقوم جنس، سن، بر مبتنی اجتماع کی کییدموگراف وضع به: اجتماعی الف(تاب آوری 

 رسد می نظر به دهیچیپ و سخت آوري تاب حوزه در آن تحقق براي زيیر برنامه و جتماعی ا هی سرما سنجش گرچه ا.دارد داللت اجتماعی

 در آن ديیکل هاي مولفه از توان می را مکانی تعلق حس و سازگاري براي شهروندان و ها گروه یی توانا اجتماعی، تعلق و مشارکت اما

 بخش تحقق و ردیگ دربرمی رایري پذ میترم و مقابله براي جتماعی ا تیظرف آوري، تاب گونه نی ا شمول حوزه. برشمرد آوري تاب حوزه

 .ست ا محور جتماع ا بحران تیریمد ديیکل مفهوم

 شبکه و نقل و حمل هاي ستمیشهروندان،س اموال و یی دارا بناها، و ساختمانها ريیپذ بیآس به :کالبدی -زیرساختی تاب آوری ب(

 از بناها احتمالی بیآس درجه درمانی، -بهداشتی هاي رساختیز و التیتسه پناهگاهی، تیظرف نیهمچن کند، می داللت ارتباطی هاي

  خطرات،

 را زبحران ا پس اتییح انهايیشر و اضطراري هیتخل براي ابانهایخ و ها جاده ريیپذ بیآس مهم، و حساس اتی،یح ساتیتأس و ها رساختیز

 .شود می شامل

 هاي بخش کارکرد یی توانا تجارت،اشتغال،  مانند اقتصادي متنوع شاخصهاي اقتصادي آوري تاب شمول حوزه :اقتصادی ج(تاب آوری

 آ جامعه هاي ازمنديین نیتأم و درآمد وکار، کسب با مرتبط تهايیفعال عملکردي تداوم و بحران بروز از پس و نیح در قتصاديا مختلف

 . دربرمیگرد را دهید بیس

 و نهادها تمامی درواقع دارد، داللت شهري اجتماعات تیریمد و اداره ردولتییغ و دولتی هاي نظام به :نهادی -یریتی مد د(تاب آوری

 نهادهاي خصوصی، بخش. شود واقع موثر آن براي فیتعر قابل زمانی سطح مطابق بحران تیریمد در میتواند آنها عملکرد که موسساتی

 عنصر در انیگرباز عنوان به توانند می خود تهايیمامور و فیوظا مطابق محلی و اي منطقه ملی، سطوح در دولت مختلف هاي بخش مدنی،

 .کنند فای ا نقش آوري تاب
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  آور تاب شهر کلیدی های مولفه .2
 

 را تنظیمات نیاز صورت در دهد، می پاسخ سرعت به آور تاب شهر یک غیرمنتظره، شرایط در. هستند آماده شهرهاي آور تاب شهرهاي 

 جاي یک براي بیشتر توانایی نیازمند درازمدت در آوري تاب. دهد می ادامه خود کار به کننده ناراحت و بد شرایط وجود با و دهد می انجام

 مدت دراز در که راه در شهر توسعه و زمان طول در ظریف تغییرات با انطباق براي توانایی نیازمند و سیستم به وارده شوک از برگشتن اول

 از کمترى تعداد. دهد می رخ کمتر...  و آب و برق قطعی و ریزند می فرو کمتري هاي ساختمان آور تاب شهرهاي در. هستند انعطاف قابل

 ناهماهنگی و افتد می اتفاق دیدگی آسیب و میر و مرگ کمتري تعداد همچنین. گیرند می قرار خطر معرض در تجاري مراکز و ها خانواده

 .است شده داده نمایش زیر شکل در که باشد هایی مولفه داراي که است شهري آور، تاب شهر. دهد می روي کمتري ارتباطی مشکالت و

 

 

 

 

 

 پایدار توسعه و آوریی تاب .6
 

 دستنامه)باشد می سیاسی و اجتماعی اقتصادي، زیست، محیط هاي حوزه در پایدار توسعه از بخشی آوري تاب و بالیا پذیري خطر کاهش

 (2102مارچ ژنو، -محلی هاي دولت مدیران براي اي
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 الزامات پدافند غیرعامل و تاب آوریرابطه رعایت  .7
 

 براي ریزيبرنامه اضطراري، شرایط برابر در مقاومت براي آمادگی توان مفهوم به شهريعلوم دیدگاه از جوامع آوريتاب و عامل غیر دافندپ

 بوده جوامع و شهر عنوانتحت زیستی مجتمع و محدوده در آن پیامدهاي با آمیزموفقیت انطباق و آن از بعد بازتوانی و بازسازي آن، تحمل

 آور تاب شهر لیکن اثرگذارند ها گیري تصمیم در همواره دارد شهر این که پذیري انعطاف و مردم مشارکت. گیردمی قرار استفاده مورد و

 با مناطقی جمله از ایران کشور اینکه به توجه با و دارد غیرعامل پدافند مالحظات و اصول رعایت با پذیري خطر کاهش بر مبتنی رویکردي

 گیرد قرار توجه مورد زیر موارد که است منطقی. باشد می بودن خیز حادثه نظر از باال پتانسیل

 افزایش باعث موضوع همین و شود نمی توجه بحران از قبل اقدامات به شود می توجه بحران از بعد اقدامات به که آنقدر ما کشور در

 .است شده مالی و جانی خسارت

 را هابحران مدیریت و شودمی اتخاذ ايمخاطره نوع هر وقوع از قبل که است و الزاماتی  تدابیر مجموعه غیرعامل پدافندبه زبان ساده تر 

 محدوده، هر آفرینی مخاطره هايپتانسیل و سنجی بحران به توجه با را محیطی مخاطره نوع هر از حاصل اثرات کاهش و کندمی تسهیل

 و اعمال تهدیدکننده، هايبحران یا بحران نوع به توجه با را الزم هايریزيبرنامه و دهدمی قرار مدنظر را ايمخاطره نوع هر وقوع از قبل

 .نماید آن ساکنان و محدوده متحمل را خسارت و آسیب ترینکم بحران وقوع هنگام تا نمایدمی اتخاذ

 آب به مربوط تروریسم تاریخچه .8
 ها ضربه ازاین مدتی بلند تاریخچه درواقع باشد، می واقعی خواهندداشت، آبی هاي سیستم به زدن ضربه براي ها تروریست که فرصتی

 آسیب. شود زاآلوده بیماري عوامل یا رایج هاي سم ازطریق آب یا باشد حمله مورد  یا و طورمستقیم به تواند می آبی تاسیسات. وجوددارد

 احتمال امروزه هرحال به. شود می انجام مصرفی وتاسیسات موادمخرب یاتصفیه مصرف، غیرقابل آبهاي بازگردانی مردم، به زدن ضربه با

 .است زیاد باشند، تروریستی حمالت مورد است ممکن که اهداف دیگر با درمقایسه خطرهایی، چنین

 که دارد وجود تروریستی اقدامات این وقوع از مختلفی موارد نیز جهان سطح در که است آن از حاکی المللی بین منابع از حاصل اطالعات

 شده ذکر اخیر سال پنجاه در آبی منابع و تاسیسات به خرابکارانه و تروریسم حمالت از کاملی نسبتا لیست 0-0 جدول در توان می

 (http://www2.worldwater.org/conflict/list)است

 جهان سطح در آبی منابع و تاسیسات به خرابکارانه و تروریسم حمالت 1-1 جدول

http://www2.worldwater.org/conflict/list
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  آبی تاسیسات و شبکه ساختار .9
 رده در( یکم و بیست مبحث) غیرعامل پدافند مبحث ساختمان ملی مقررات با مطابق  وابسته تاسیسات و مخازن آبرسانی تاسیسات کلیه

 .(0930-20 ،م ساختمان ملی مقررات) گیرند می قرار زیاد بسیار اهمیت درجه با هاي ساختمان

 شرح اقدام تروریستی  محل وقوع تاریخ وقوع ردیف
 اونز  اچهیگالن به در ونیلیم 011 حدود  آب  انیمنجر به  بازگشت  جر ،انحراف آب به لس آنجلس از دره اونز  تیگاز کار افتادگی  ایاالت متحده  03۹1 0

 مواد ناشناخته  با یشمال ينایمخزن کارول کیاز  یآلودگ ایاالت متحده  03۹۹ 2

  شد.منجر به مرگ دو دانش آموزان  یدر مخالفت با ساخت کانال جونقل 03۹3تظاهرات در جوبا، سودان در سال  سودان 03۹3 9

 استقالل در منطقه  يخطوط برق سد کاهورا باسا در طول مبارزه برا مستمر بی( هدف قرار دادند.تخرکیموزامب یسد توسط رنامو )مقاومت مل موزامبیک 0331 9

  نمود ریدستگ را آب  رهیذخ منابع  به کیولوژیعامل ب کی ریختن  يمرد که در حال آماده شدن برا کی FBIو  سیلس آنجلس پل ایاالت متحده 0332 9

 نفر.  911از  شیمتحده، کشته شدن ب االتیا یمجتمع نظام کیپادگان در  کی (در مملو از مواد منفجره تانکر آب ) ونیکامانفجار  لبنان 0339 1

 آلوده نمودند . آب در دلس، اورگان، با استفاده از سالمونال  رهیزن ذخامخ Rajneeshee یفرقه مذهب ياعضا ایاالت متحده 0339 ۹

 قصد ایجاد مسمویت در منابع  م،یپتاس دیانیگالن س 91بوده که بع وسیله ( CSAعنوان  ) اب به وسیله پلیس شناسایی شد که کوچک در کوه اوزارک آرکانزاس  نیگروه پرش کی ایاالت متحده 0339 3

 که این عمل باعث بازگشت سریع مسیح و مجازات گنهکاران می شود  دندمعتقد بو CSA DC يو واشنگتن، اعضا کاگویش ورک،یوین آب  نیتام

  ومیبا پلوتون ورکیویبه آلوده مخازن آب شهر ن دینامه تهد ایاالت متحده 0339 3

  یکیولوژیب يها یآلودگبه  ایکلمب شیتی، برKelownaشهر از  نیآب ا نیتام نمودن منابع  نامه به آلوده قیطراز دیتهد کی کانادا  0330 01

میلی گرم بر لیتر( بود. آلودگی قبل از آن که  91حمله اي تروریستی به نیروي هوایی ترکیه در استانبول صورت گرفت. منبع آب نیروي هوایی حاوي غلظت باالیی از سیانید ) ترکیه  0332 00

 تروریستی ها خنثی شد. گروه پ ک ک مسئول این عملیات معرفی شدتلفاتی داشته باشد، کشف و حمالت 

گرفتند که ممکن بود موجب فاجعه عظیمی در  کنترل کامل  راتحتزونایسد روزولت آر SCADA يوتریکامپ يها ستمیهکر به س 02دهد که  یواشنگتن پست گزارش م ایاالت متحده 0333 02
 باشد. یسد م نیدست ا نییپا که در  زونایآر کس،ینی، تمپه، و فشهرهاي 

خود را  یاسیس يخواسته هانمود تا دولت را وادار به انجام ا Kairakkumکانال  يسد بر رو کیبه انفجار  دیتهد کستانیتاج یکیفرمانده چر Makhmud Khudayberdiev تاجیکستان  0333 09

 نماید

 برد یم نیاز ب تیکن کو نیریآب ش يها تیاز ظرف ياریبس ینیفارس، عراق در طول عقب نش جیدر طول جنگ خل کویت 0330 09

تصفیه آب ، و  مخزن  90 ،یپمپاژ اصل ستگاهیهفت ا تااز چهارهاي آبرسانی بغداد وارد نمودند) ستمیسهاي جدي به  بیائتالف آس يروهایفارس، ن جیجنگ خل یدر طول فارس کویت 0330 09

ان ، مرگ کودک0330دهد که، در طول هشت ماه اول سال  یانگلستان گزارش م یمجله پزشک ب،یآس این. پس ازریخته شد( دجلهها به رودخانه فاضالب  جهیدر نتخانه هاي فاضالب که 

 به دو برابر افزایش می بابد.

در  Dubossaryقدرت  ستگاهیدر ا یبرق آب يها نیتوپخانه در تورب-یحمله موشک کیشامل  دیکوتاه اما شد يریدرگ کیدر  هیو روسي مولدووا نیدر ماه ژوئن، خصومت ب مولداوي روسیه 0330 01

Nistru (رودخانه.سترین ای ) 

 صدام حسین دستور آلوده کردن آب آشامیدنی شیعیان جنوب عراق را داد عراق 0330 0۹

 ببرد. نیاز ب Kissufimبه  Yitzharآب خطوط لوله ی هانیفلسط فلسطین  2110 03

 را.  یمقدون يروهایها و ن ییایآلبان یقوم نیب يریدرگطول روز در  02نفر( به مدت  011،111 تیآب به کومانوفو )جمع انیجرکاهش  مقدونیه 2110 03

 شدشهرستان قندهار ي، قطع برق برانمودند که باعث هلمند افغانستان تیدر وال یدر بند کجکسدي  یبرق آب ساتیبمباران تاس یی اقدام به کایآمر يروهاین افعانستان 2110 21

  Thoubalدر منطقه  پکیرییارتش هند در حمله به مخازن  هند 2112 20

 سیستم هاي آبی ، سد ها ، خطوط انتفال خسارت جدي دید متحده به عراق،  االتیحمله ا یط عراق 2119 22

  نمودندمسموم را د که چاه آب ندآنها ادعا کر Khasan Basao. در شدندنابود  نمودند و در نهایت چاهها آب  يچاه ها يبمب گذاراقدام به  نایت انییروستا سودان 2119 29

 ی)رودخانه مادر( در منطقه کالر ولسوال Aruها  Mavilدر اطراف  سریالنکامسلح  يروهای( و نLTTE ل،یتام ي)ببرها المیا لیبخش تام يآزاد گروه  نیجنگ ب سریالنکا 2111 29

 بیست هزار روستایی گردید211111باعث قطع آب ، Mahaweliشاخه از رودخانه  کی، Aruها  Mavil.ینکومالیتر

 باال زده شده بودبه منظور حمله تروریستی به سیستم ژنرانور آبی آن ( NACIMIENTOفنس هاي محدوده سد ناسیمینتو کالیفرنیا ) متحده االتیا 2119 29

 خسارت شدیدي به شبکه هاي آبرسانی بیروت  توسط اسرائیل در جنگ با لبنان وارد گردید لبنان 2111 21

 "چهار فرد مشکوک همراه با سیانید و نقشه آبرسانی رم دستگر شدند"خبري را با این عنوان منتشر نمود،  Associated Pressخبرگزاري  ایتالیا 2112 2۹

  شد  آب و برق دیکمبود شد"صنعا منجر به  منی تختیخشونت در پا یمن 2100 23

نماید مصر  در اتیوپی  (GERDحمله به بزرگ سد رنسانس ) يدر سودان برا ییهوا گاهیپا کیبه ساخت اقدام دهد مصر  یکه اجازه م توافق محرمانه  کیاطالعات در مورد درز  مصر 2102 23
 رود نیل می باشدنگران ساخت سد بر روي 

 دید بیشدت آسبه لب حانتقال آب به شهرستان  یخط لوله اصل ه،یسور یدر طول جنگ داخل سوریه  2102 91

 را تصرف نمایندرودخانه فرات يبر رو نیتشر یسد برق آب( یدولت يروهاین)دولت بشار اسد  مدتها در تالش بودند براي مقابله با  هیسور انیشورش سوریه  2102 90

 مسموم شدند منبع آب مدرسه  کیدانش آموز دختر با سم در  091 افغانستان 2102 92

 انفجار در ایستگاه پمپاژ شهر طرابلس براي ضربه به نیرو هاي وفادار به معمر قذافی یبیل 2109 99

 فاضالب. میعظ زیدرمان فاضالب غزه، که منجر به سرر اهانیاز غزه سوخت را کاهش دهد و باعث خاموش شدن گ لیمحاصره مصر و اسرائ افغانستان 2109 99

سد و  کی ،یدر هر دو طرف زخم یتیامن يروهایاهداف از خشونت که ترک ن انی. در مگرندیکدیبرخورد با  ياز مناقشه مرز شیب کستانیو تاج زستانیدر قرق یتیامن يروهاین زستانیقرق 2109 99
 آب. عبه چراگاه و مناب یعبارتند از اختالف بر سر دسترس یمحل يها یتیاست. به نارضا زستانیکوچک در داخل قرق یبرق فرع

 آب را به پایین دست بستند به دست گرفتن سد فلوجه در عراق داعش با در عراق و شام(  ی)دولت اسالم عراق 2109 91

 021 این سد حدودرودخانه فرات سد،  بغداداز طریق آب  کنترلبه منظور  عراق،  سد نیدوم ،را تثرف نمودند ثهی( سد حدISIS) هیدر عراق و سور یبا دولت اسالم انیجنگجو عراق 2109 9۹
 واقع شده است بغداد  یشمال غرب یلیما
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 آالت شیر و انتقال،اتصاالت ،خطوط آب مخازن ، پمپاژ ایستگاههاي ها، خانه ،تصفیه آب منابع: شامل آبرسانی شبکه مهم و اصلی تاسیسات

 .توزیع خطوط اتصاالت و آالت شیر ، ها کن ،فشار توزیع انتقال،خطوط خطوط

 رسانی آب و آبی های زیرساخت و تاسیسات در عامل غیر پدافند  .11

 به نیز راهکارهایی و باشند می رسانی آب و آبی هاي وزیرساخت تاسیسات تفکیک به عامل غیر پدافند مالحظات 1-0 الی 2-0جداول 

- واقفی شریف(,)0932-همکاران و فراهانی جاللی غالمرضا(, )0939- دیگران و بیطرفان مهدي. )دهد می ارائه بخش در مختصر صورت

(, 0930-20 م ساختمان ملی مقررات(, ) 0932-دیگران و عباسی اکبر(, )0932- راموز پروین(, )0933-نژاد ابراهیم(,)0933

 (0939-)علی آبدار و همکاران (.0931-دانایی محمدمهدي)

پدافند غیر عامل در سدها و تاسیسات انتقال آب خاممالحظات  2-1جدول   
 

 کاهشهای  راهکار آسیبشرح  نوع تهدید محل وقوع ردیف

0 
سد ها و تاسیسات 

 انتقال آب خام
موشک باران و بمباران 

 هدفمند

بمب باران تاسیسات و تجهیزات و ساختمان هاي -
 کنترل سد

 قطع و تخریب و خروج سد از حلقه آبرسانی -
تخلیه آب پشت سد و وقوع فاجعه در مناطق پایین -

 دست سد

استتار تجهیزات و تاسیسات در تونل ها  و کوههاي اطراف سد به منظور کاهش -
 آسیب پذیري.

 مقاوم سازي ساختمان هاي موجود در برابر موج هاي انفجار -

2 
سد ها و تاسیسات 

 انتقال آب خام
 عملیات تروریستی

تاسیسات و تجهیزات سد به منظور ورود غیر مجاز به -
تخریب و انفجار به منظور  از مدار خارج کردن 

 تاسیسات
حمله انتحاري با کامیون هاي انفجاري به منظور -

 آسیب رسانی به بدنه سد و سرریز ها و تاسیسات
 قطع و تخریب و خروج سد از حلقه آبرسانی -

تخلیه آب پشت سد و وقوع فاجعه در مناطق پایین   -
 دست سد

 کنترل شدید ورود و خروج ها -
 انسداد و تغییر مسیرهاي منتهی به بدنه و تجهیزات سد -

 درجه در  راهها  بعد از ورودي و خروجی 31استفاده از زاویه  -
 ایجاد موانع متعدد در مسیر تردد -
 سدو محوطه  ساتیاز تاس یکیزیحفاظت ف -
 سداطراف  یکش وارید -
 یکیزیهوشمند حفاظت ف يسامانه ها يریبه کار گ -
 سد هااشتغال در  يبرا  نانیافراد مورد اطم يریبه کار گ -
 يریپذ بیآموزش به پرسنل به منظور کاهش آس-

9 
 ساتیسد ها و تاس

 انتقال آب خام

بمب 
الکترومغناطیسی)جنگ 

 تمیز(

تخریب تجهیزات الکترونیکی، رایانه ها، ارتباطات  -
 ترل از راه دورنهاي کرادیویی و سیستم 

 تخریب نیروگاه  موجود در سد-

 

 ایجاد سیستم ارتباط امن وپایدار -
 امکان کنترل مکانیکی-
 تهیه تجهیزات مولد برق اضطراري -
استتار تجهیزات و تاسیسات در تونل ها  و کوههاي اطراف سد به منظور کاهش  -

 آسیب پذیري.
 زمینانتقال تجهیزات و تاسیسات به زیر  -

9 
 ساتیسد ها و تاس

 انتقال آب خام
 حمالت سایبري

 
 آبمنابع  یاز دست دادن مرکز کنترل و هماهنگ

 سنتر تایاطاق د جادیا - 
 ساخت ها  ریز تیامن ستمیس جادیا -

 ينرم افزار تیامن يابزارها يریبکارگ -
 ایجاد سیستم ارتباط امن وپایدار -

 امکان کنترل مکانیکی-
  تهیه تجهیزات مولد برق اضطراري -

 

 

 
 کاهشهای  راهکار آسیبشرح  نوع تهدید محل وقوع ردیف

0 
چاهها و منابع 

خطوط  زیرزمینی و
موشک باران و بمباران 

 هدفمند
 چاه و از مدار خارج شدن آنتخریب کامل 

 بررسی هاي تو پو گرافی در زمان احداث چاه -
 عدم تمرکز چاهها در یک محدوده خاص -

مو خطوط انتقال آب خا ینیرزمیچاهها و منابع زمالحظات پدافند غیر عامل در  2-1جدول   
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 انتقال آب خام

2 
چاهها و منابع 

خطوط  زیرزمینی و
 انتقال آب خام

حمالت شیمیایی و 
 زیستی

 آلوده نمودن منابع و قابل استفاده نبودن منابع
 تدوین آیین نامه حفاظت از چاه -
 

9 

چاهها و منابع 

خطوط  زیرزمینی و
 انتقال آب خام

 عملیات تروریستی
از مدار خارج نمودن خطوط انتقال به واسطه انجام 

 عملیات تخریب و بمب گذاري

 احداث  دو یاچند خط انتقال بجاي یک خط-

 افزایش عمق استقرار لوله گذاري-
 کنترل و حفاظت مسیر لوله هاي انتقال -

 

 

 
 کاهشهای  راهکار آسیبشرح  نوع تهدید محل وقوع ردیف

 ها خانه هیتصف 0
موشک باران و بمباران 

 هدفمند
و از مدار خارج شدن  زاتیاز تجه یبخش ایکامل  بیتخر
 خانه هیتصف

 خانه هیتصف یضد انفجاردرطراح يسازه ها به کار گیري مالحظات  -
 ی محیطاهیپوشش گ  یمهندسبا استفاده از   زاتیو تجه ساتیاستتار تاس-
 و استتار سازه ها کاهش اثر موج انفجار يبرا نیمدفون در زم ياستفاده از سازه ها -
 خانه هیو انتخاب مکان احداث تصف یدر زمان طراح یتیمالحظات امن يریبه کار گ -

و تاسیسات حساس مانند ساختمان  زاتیتونل جهت استقرار تجه يریبه کار گ -
 کنترل تصفیه خانه

 یستیترور اتیعمل خانه ها هیتصف 2

به  تصفیه خانه  زاتیو تجه ساتیمجاز به تاس ریورود غ-
تصفیه  مدار خارج کردن و و انفجار  بیتخر ایجادمنظور
 خانه

 بیبه منظور آس يانفجار يها ونیبا کام يحمله انتحار-

و  زاتیو تجه ساتیاز تاس یبخش ایکامل  بیتخر یرسان
 خانه هیاز مدار خارج شدن تصف

 حفاظت فیزیکی از تاسیسات و محوطه تصفیه خانه -
 دیوار کشی اطراف تصفیه خانه -
 به کار گیري سامانه هاي هوشمند حفاظت فیزیکی -
 در تصفیه خانهبه کار گیري افراد مورد اطمینان  براي اشتغال  -

 آموزش به پرسنل به منظور کاهش آسیب پذیري-
 ایجاد موانع فیزیکی به منظور جلوگیري از نفوذ تروریستی و عملیات انتحاري -
 کلر قیدستگاه اطفاء گاز کلر ) اسکرابر( در بخش تزر يریبه کار گ -

 خانه ها هیتصف 9
بمب الکترو 

 (زی)جنگ تمیسیمغناط

و از مدار خارج شدن  زاتیاز تجه یبخش ایکامل  بیتخر

 خانه هیتصف

 مسقف نمودن محل استقرار تجهیزات آسیب پذیر -
 خانه هیتصف یضد انفجاردرطراح يسازه ها به کار گیري مالحظات 

 ی محیطاهیپوشش گ  یمهندسبا استفاده از   زاتیو تجه ساتیاستتار تاس-
جاد سیستم ارتباط امن ای -عدم تمرکز تجهیزات در یک نقطه از تصفیه خانه -

 وپایدار
 امکان کنترل مکانیکی-

 تهیه تجهیزات مولد برق اضطراري -
 احداث تاسیسات مدفون در زمین و به کار گیري تونل جهت استقرار تجهیزات -
 به کار گیري دستگاه اطفاء گاز کلر ) اسکرابر( در بخش تزریق کلر -

 تصفیه خانه یمرکز کنترل و هماهنگاز دست دادن  يبریحمالت سا خانه ها هیتصف 9

سنتر تایاطاق د جادیا -  
ساخت ها  ریز تیامن ستمیس جادیا -  
ينرم افزار تیامن يابزارها يریبکارگ -  

 ایجاد سیستم ارتباط امن وپایدار -

 امکان کنترل مکانیکی-
 تهیه تجهیزات مولد برق اضطراري -

 خانه ها هیتصف 9
و  ییایمیحمالت ش

 یستیز

آب خروجی از تصفیه خانه و شیوع بیماري و در  آلودگی

 نهایت از مدار خارج شدن تصفیه خانه

 خانه هیو محوطه تصف ساتیاز تاس یکیزیحفاظت ف  -
 خانه هیاطراف تصف یکش وارید -

 یکیزیهوشمند حفاظت ف يسامانه ها يریبه کار گ -
 خانه هیاشتغال در تصف يبرا  نانیافراد مورد اطم يریبه کار گ -

 يریپذ بیآموزش به پرسنل به منظور کاهش آس-
 مسقف نمودن حوضچه هاي ماند و اختالط-

 فاصله زیاد مابیت تاسیسات تصفیه خانه ها از دیوار هاي اطراف و  معابر اصلی -
 استفاده از تجهیزات پایش آلودگی زیستی وشیمیایی -

ها خانه هیتصفمالحظات پدافند غیر عامل در  2-1جدول   
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 کاهشهای  راهکار آسیبشرح  نوع تهدید محل وقوع ردیف

 خطوط انتقال آب 0
موشک باران و بمباران 

 هدفمند

و قطع ارتباط و از خطوط انتقال  یبخش  بیتخر-
 سرانجام قطع آب

جاري شدن حجم زیادي از آب و امکان تخریب  -
 تاسیسات و اماکن اطراف خط لوله

 

 افزایش عمق استقرار خطوط اصلی در خاک -
 جایگزینی دو خط با قطر پایین تر  به جاي قطرهاي  باال به منظور کاهش آسیب پذیري-

 اتیهوشمند به منظور قطع آب در صورت وقوع عمل عیطع سرق يرهایش يریبه کار گ -
 یستیترور

2 
وط انتقال خط

 بآ
 یستیترور اتیعمل

از خطوط انتقال و قطع ارتباط و  یبخش  بیتخر-
 سرانجام قطع آب

 بیاز آب و امکان تخر يادیشدن حجم ز يجار -
 و اماکن اطراف خط لوله ساتیتاس

 یکیزیهوشمند حفاظت ف يسامانه ها يریبه کار گ -
بخش هاي حفاطتی و حریم خطوط اشتغال در  يبرا  نانیافراد مورد اطم يریبه کار گ -

 انتقال
 يریپذ بیآموزش به پرسنل به منظور کاهش آس -
 يریپذ بیباال به منظور کاهش آس يقطرها يتر  به جا نییدو خط با پا ینیگزیجا-
به منظور قطع آب در صورت وقوع عملیات به کار گیري شیرهاي قطع سریع هوشمند  -

 تروریستی

 

 

 کاهشهای  راهکار آسیبشرح  نوع تهدید محل وقوع ردیف

 پمپاژ يها ستگاهیا 0
موشک باران و بمباران 

 هدفمند
و از  زاتیو تجه ساتیاز تاس یبخش ایکامل  بیتخر

 ایستگاه پمپاژمدار خارج شدن 

 پمپاژ ستگاهیا یضد انفجاردرطراح يمالحظات  سازه ها يریبه کار گ -
 یاهیپوشش گ  یبا استفاده از  مهندس زاتیو تجه ساتیاستتار تاس-
 اجتناب از ساخت سازه هاي با معماري یکسان  به منظورجلوگیري از سهولت شناسایی-
 و استتار کاهش اثر موج انفجار يبرا نیمدفون در زم ياستفاده از سازه ها -
 ایستگاه پمپاژو انتخاب مکان احداث  یدر زمان طراح یتیمالحظات امن يریبه کار گ -

 زاتیتونل جهت استقرار تجه يریو به کار گ نیمدفون در زم ساتیاحداث تاس -

2 
 يها ستگاهیا

 پمپاژ
 یستیترور اتیعمل

و از  زاتیو تجه ساتیاز تاس یبخش ایکامل  بیتخر

 پمپاژ ستگاهیمدار خارج شدن ا

 پمپاژ ستگاهیا یضد انفجاردرطراح يمالحظات  سازه ها يریبه کار گ -
 یاهیپوشش گ  یبا استفاده از  مهندس زاتیو تجه ساتیاستتار تاس-
 اجتناب از ساخت سازه هاي با معماري یکسان  به منظورجلوگیري از سهولت شناسایی-
 استتار سازه هاو  کاهش اثر موج انفجار يبرا نیمدفون در زم ياستفاده از سازه ها -
 ایستگاه پمپاژو انتخاب مکان احداث  یدر زمان طراح یتیمالحظات امن يریبه کار گ -

 زاتیتونل جهت استقرار تجه يریو به کار گ نیمدفون در زم ساتیاحداث تاس -
 پمپاژ ستگاهیو محوطه ا ساتیاز تاس یکیزیحفاظت ف -
 پمپاژ ستگاهیاطراف ا یکش وارید -

 یکیزیهوشمند حفاظت ف يسامانه ها يریبه کار گ -
 پمپاژ ستگاهیاشتغال در ا يبرا  نانیافراد مورد اطم يریبه کار گ -
 يریپذ بیآموزش به پرسنل به منظور کاهش آس-

پمپاژ یها ستگاهیا مالحظات پدافند غیر عامل در 2-1جدول   

خطوط انتقال آب مالحظات پدافند غیر عامل در 6-1جدول   
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 نتیجه گیری: .11
الی 2-0همانطور که در جداول  دارند ساختها ي آبی زیر تاسیسات و آوري تاب افزایش با مستقیمی رابطه غیرعامل پدافند الزامات رعایت

 افزایش تاب آوري زیر ساختها می باشد  . مالحظه می شود کلیه اقدامات و الزامات پدافند غیرعامل ذکر شده در راستاي  0-1

 منابع  .12
 

انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابررار معاصرر  -0931 -عبداله خانی علی -تهدیدات امنیت ملی (0

 تهران

 انتشارات عمارت پارس-0939-شاهین لعلی عارفی  –مهدي جنیدي  –مهدي بیطرفان  –طرح شبکه هاي آبرسانی شهري  (2

 قلم آواي انتشارات 0933 -رضا حمید واقفی شریف –برنامه ریزي اضطراري براي تاسیسات آب  (9

 -(2191-2109)سروانح خطرپرذیري کراهش براي سنداي چارچوب - همکاران و بافقی فخري الهام بی بی سعیدي، بهنام (9

 0939طبیعی سوانح پژوهشکده مدت کوتاه آموزشهاي مدیریت همکاري بخشهاي

 (2102 مارچ ژنو،) سازمان ملل  -محلی هاي دولت مدیران براي اي دستنامه نمود آورتر تاب را شهرها توان می چگونه (9

 (2109-2119) حوادث برابر در جوامع و ها ملت سازي آور تاب :هیوگو چوب چهار (1

 انتشارات بوستان حمید -0933 -ابراهیم نژاد محمد -راهبردهاي حفاظت از زیر ساخت هاي حیاتی (۹

  0931تهران دانشگاه مالک اشتر –اصول و مبانی پدافند غیر عامل –جعفر موحدي نیا  (3

-دانشگاه آزاد اسالمی واحرد الکترونیکری  -بررسی تهدیدات الکترو مغناطیسی و سناریو هاي تهدید -محمد مهدي دانایی  (3

0933 

موسسره آموزشری و تحقیقراتی –مسرلح  طرح فراسازمانی فراواي نیروهراي–علیرضا جواهري  –راهبرد امنیت ملی امریکا  (01
 0931-صنایع دفاعی

 093۹ستاد مشترک ارتش جمهوري اسالمی ایران  -تهران–فرهنگ واژه هاي نظامی  –محمود رستمی  (00

   0930-مبحث بیست و یک پدافند غیرعامل  –مقررات ملی ساختمان  (02

معاونت پدافند غیرعامل قرارگراه  -3نشریه شماره -(پدافند غیر عامل آشنایی با روش هاي استتار )استتار مدرن و سنتی  (09
 پدافند هوایی خاتم االنبیاء

 کژئوپلتیر انجمرن کنکره–منابع آب  یکیولوژیب يها یو آلودگ رعاملیپدافند غ - ستهیشا يداریراموز و نرگس پا نیپرو (09

 0932  رانیا

تهدیردات زیسرتی در حروزه  بی در مواجه بابررسی آسیب پذیري زیر ساخت هاي آ -غالمرضا جاللی فراهانی و همکاران  (09

 0932-هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان -پدافند غیر عامل

 0931-زلزله و آلودگی آب هاي زیرزمینی  –ظفري حسین و همکاران  (01

عات و تحقیقات برین الملرل ،ابررار حقوق و امنیت در فضاي سایبر، موسسه فرهنگی مطال -(0939حسن بیگی ، ابراهیم ) (0۹
 معاصر تهران .

 کیکنکره انجمن ژئوپلت -اصول و مالحظات پدافند غیرعامل در فضاي سایبر –یحیی نقی زاده ، غالمرضا جاللی وهمکاران  (03

 0932-رانیا
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 -الکترونیرکررسی بمب هاي الکترومغناطیسی و نقش آن در جنرگ ب-سید حسین صادقی طبري ، صابر شربتی نوکنده  (03

 0932 برق مهندسی هايو سامانه  يعلوم ، فناور تخصصی همایشاولین 

-پدافند غیرعامل تجهیزات الکترونیکی در مقابل بمب هاي الکتررو مغناطیسری–اکبر عباسی ،عبدالقادر قزلچه و دیگران  (21

 0932-رانیا کیکنکره انجمن ژئوپلت

آمادگی سیستم تامین و توزیع آب شهري در برابر تهدیدات از منظرر –رضا کریمی ، سعید امینی ورکی ،حبیب ا... سهامی  (20
 0932-اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازیوتوسعه پایدار-پدافند غیرعامل

 همرایش دومرین-هیوگرو اقدامات چارچوب بر نگرشی با آوري تاب مفاهیم و اصول شناخت- همکاران و  حسنی... ا نعمت (22
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