
چكيده
چرخه  در  انبار  فعاليت 86  به  عنايت  با  و  كشور  پايداري  در  آن  استراتژيك  نقش  و  سوخت  نفوذ  حوزه  گستره  به  توجه  با 
سوخت رساني كشور، اين مطالعه با هدف شناسايي پارامترهاي مهم تأثيرگذار بر اولويت بندي انبارها و بدست آوردن اوزان آن ها 
تعريف شده است تا بر اساس آن بتوان با توجه به محدوديت منابع و در راستاي افزايش استمرار خدمات رساني انبارها، در خصوص 
هزينه نمودن براي كاهش آسيب پذيري آن ها بدرستي اقدام نمود. بدين منظور، پرسشنامه اي حاوي 37 پارامتر پيشنهادي تأثيرگذار 
بر اهميت انبارها بر اساس نظرات دانشگاهيان و خبرگان پدافند غيرعامل تدوين شد. اطالعات گردآوري شده بكمك روش هاي 
آماري با استفاده از نرم افزارهاي Excel-2007 و SPSS-15 تحليل گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده، مهم ترين پارامترهاي 
تأثيرگذار بر اهميت انبارها بر اساس آزمون  ميانگين ”تعداد مراكز صنعتي، اقتصادي، فرودگاهي و اجتماعي تحت پوشش انبار“ و 
بر اساس آزمون رتبه بندي فريدمن ”امكان تهاجم دشمن خارجي در زمان جنگ“ مشخص گرديد. همچنين بكمك نتايج بدست 

آمده، فرضيه هاي متعدد تحقيق تبيين گرديد.

واژگان كليدي: انبارهاي ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي، اولويت بندي، پدافند غير عامل

مقدمه
پدافند غيرعامل و مديريت بحران

ــر همواره با تهديداتي روبرو بوده است كه  تاريخ زندگي بش
دست ساخته ها، سرمايه هاي معنوي و حتي جان او را به مخاطره 
مي اندازد. از اين منظر، تالش آدميان براي بقا، آن ها را ناگزير به 

تجهيز در برابر تهديدات كرده است [1 و 2]. 
ــه  اقداماتي اطالق مي گردد كه  پدافند غير عامل به مجموع

ــليحات نبوده و با اجراي  ــتلزم به كارگيري جنگ افزار و تس مس
آن مي توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تأسيسات 
ــاس و مهم نظامي و غير نظامي نظير پااليشگاه ها،  حياتي، حس
نيروگاه ها، بنادر، فرودگاه ها، مجتمع هاي بزرگ صنعتي، قرارگاه ها 
ــي و هدايت و تصميم گيري هاي  و مراكز عمده فرماندهي نظام
ــي، پايگاه هاي هوايي،  ــي، مراكز اصلي مخابراتي و ارتباط سياس
ــتگاه هاي راديويي و تلويزيوني، انبارهاي عمده مواد  مراكز و ايس

شناسايي و اولويت بندي پارامترهاي مؤثر برانبارهاي استراتژيك ذخيره  و  توزيع 
فرآورده هاي نفتي با رويكرد پدافند غيرعامل
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ــاني جلوگيري نموده و يا ميزان  غذايي و دارويي و ... تلفات انس
خسارات و تلفات ناشي از حمالت و بمباران هاي هوايي موشكي 
ــمن را به حداقل ممكن كاهش داد و بدين ترتيب به تداوم  دش
ــهيل مديريت  ــاي ضروري، ارتقاي پايداري ملي و تس فعاليت ه
ــمن ياري رساند  بحران در مقابل تهديدها و اقدامات نظامي دش

 .[3-7]
ــن نيازها و  ــدم تطابق بي ــز در حقيقت، نوعي ع ــران ني بح
ــادي بين نيازها و  ــرايط ع ــت؛ به اين معني كه در ش منابع اس
ــت، اما با  توانمندي هاي جامعه و منابع موجود، توازن برقرار اس
بروز شرايط بحران، اين توازن از بين مي رود [8]. با اين تعريف، 
مديريت بحران به مجموعه فعاليت هايي اطالق مي شود كه قبل، 
ــور كاهش اثرات اين حوادث و  ــد و هنگام وقوع بحران، بمنظ بع
ــيب پذيري انجام مي گيرد [7]. لذا پدافند غير عامل  كاهش آس
ــا توجه به اصول حاكم در مديريت بحران مي توان مجموعه   را ب
ــت كه با استفاده از ابزار و  تمهيدات، اقدامات و طرح هايي دانس
ــاني و به صورت  ــرايط، حتي المقدور بدون نياز به نيروي انس ش
ــه را در زمان بحران  ــو توان دفاعي مجموع خود اتكا، از يك س
افزايش مي دهد و از سوي ديگر پيامدهاي بحران را كاهش داده 
و امكان بازسازي مناطق آسيب ديده را با كمترين هزينه فراهم 
مي سازد [9]. به عبارت ديگر، پدافند غير عامل و مديريت بحران 
نسبت به يكديگر به صورت سيستماتيك عمل كرده و در نقش 

اجزاي يك سامانه عمل مي نمايند [8].
جمهوري اسالمي ايران به دليل موقعيت ژئوپولتيك، اقتصادي 
و ماهيت ضد استكباري، همواره در معرض تهديدهاي نظامي و غير 
نظامي آمريكا و كشورهاي استكباري بوده است [10]. همچنين 
ــته به  ــاس آمارهاي مركز جهاني حوادث غير مترقبه وابس بر اس
ــوع حادثه رخ مي دهد كه  ــازمان ملل، در جهان بيش از 40 ن س
بواسطه شرايط اقليمي و جغرافيايي كشورمان تاكنون 31 نوع از 
ــت. به همين واسطه، ايران جزء  اين حوادث در ايران رخ داده اس
ــور حادثه خيز جهان قلمداد مي شود. در يك دسته بندي  10 كش
ــي، بحران ها را مي توان به چهار گروه الف) بالياي طبيعي، ب)  كل
بحران هاي ناشي از فناوري، ج) بحران هاي سياسي  (نظير جنگ) 

و د) بحران هاي اكولوژيك تقسيم نمود [8]. 

جايگاه فرآورده هاي نفتـي و انبارهاي ذخيره و توزيع بعنوان 
يكي از مراكز ثقل در چرخه سوخت رساني 

ــوخت به عنوان يكي از محصوالت كليدي (حلقه دوم در  س
ــتراتژيك وارِدن) بدليل گستردگي دامنه و گستره  پنج حلقه اس
ــطوح مديريتي كالن و  ــور، از س ــوذ خود در تمامي امور كش نف
ــاد، حمل و نقل، توليد  ــرد، مراكز نظامي و غير نظامي، اقتص خ
ــي و معيشتي مردم  و صنايع و ... گرفته تا تأمين نيازهاي اساس
ــزايي در زندگي امروز بشر  مانند آب، نان، برق و ... از اهميت بس
ــطح پايداري اين حامل انرژي، نقش بسيار  ــت. س برخوردار اس
ــتراتژيكي در ميزان پايداري كشورها در شرايط اضطرار دارد.  اس
ــخصه ها باعث شده است كه در درگيري ها و جنگ هاي  اين مش
ــور متخاصم از سوخت به مثابه گلوگاه فشار و ابزار به  اخير، كش
ــتفاده نمايد [3]. به عنوان مثال،  ــو درآوردن طرف مقابل اس زان
ــال گذشته نمونه اي از  بحث تحريم فروش بنزين به ايران در س

آن مي باشد.
مسئوليت ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي (شامل گاز مايع، 
بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و سوخت هاي هوايي) در 
كشور بر عهده شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران است 
ــرمايه و با  كه در حال حاضر با 11/477/171/500/000 ريال س
ــازماني، 37 منطقه (عمدتاً در  ــنل س دارا بودن 8931 نفر پرس
ــتان ها)، 232 ناحيه (در مراكز شهرستان ها)، 86 انبار  مراكز اس
ــازي فرآورده هاي نفتي با ظرفيت بيش از 12 ميليارد  ذخيره س
ــوخت گيري هواپيمايي و مديريت و نظارت بر  ليتر، 45 مركز س
ــركتي،  2850 جايگاه عرضه بنزين و نفت گاز (200 جايگاه ش
 CNG 2650 جايگاه اختصاصي)، 1632 جايگاه عرضه سوخت
ــش و گازكش و همچنين  ــتگاه نفت ك و در حدود 15 هزار دس
استفاده از مخزن دارهاي راه آهن، خطوط لوله انتقال فرآورده و 
كشتي هاي سوخت رسان، روزانه بيش از 211 ميليون ليتر انواع 

فرآورده هاي نفتي را در سراسر كشور توزيع مي نمايد [11].
ــع فرآورده هاي نفتي  ــره و توزي ــتراتژيك ذخي انبارهاي اس
ــي از مهم ترين اركان  ــور و يك ــه عنوان يكي از مراكز ثقل كش ب
ــتند كه بمنظور  ــاني، تجهيزات و ادواتي هس چرخه سوخت رس
ــتراتژيك فرآورده هاي نفتي در جهت كنترل،  ــازي اس ذخيره س
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ــاني بموقع به مصرف كنندگان و مشتريان  تأمين و سوخت رس
ــتفاده قرار مي گيرند. يك انبار بطور كلي از قسمت هاي  مورد اس
ــات  ــتراتژيك ذخيره و انتقال، تأسيس مختلفي نظير مخازن اس
بارگيري، پمپ هاي تخليه و بارگيري، تأسيسات دريافت فرآورده، 
ــي و ابزار  ــات كنترل ــي فرآورده آلوده، تأسيس ــازن زيرزمين مخ
ــات مربوطه، تأسيسات آتش نشاني،  دقيق، ژنراتور برق و تأسيس
تأسيسات تصفيه آب هاي آلوده، كارگاه هاي تعميراتي، پاركينگ 
نفتكش ها، ساختمان هاي اداري، استراحتگاه، نمازخانه، رستوران 
ــده است [12] و در طراحي آن از استانداردها و  و ... تشكيل ش
الزامات ملي (استانداردهاي شركت نفت ايران API) و بين المللي 
(استانداردهاي شركت نفت امريكا (API)، استانداردهاي انجمن 
ــي  ــتانداردهاي انگليس ــت از حريق (NFPA)، اس ملي محافظ
ــاري وزارت نفت [13-21]  ــررات ج ــن و مق (BS) و ...) و قواني
ــازي انبارها و كاهش ريسك ذخيره فرآورده هاي  جهت ايمن س
ــاني آن ها استفاده  نفتي در انبارها و در نتيجه، تداوم خدمات رس
ــده طي جنگ  ــت آم ــويي ديگر، تجارب بدس ــردد. از س مي گ
ــتورالعمل ها،  ــه و ارائه دس ــي، منجر به تهي ــاله تحميل هشت س
ــتاي  ــا، روش هاي اجرايي و مالحظات خاصي در راس آئين نامه ه
ــل، مراكز نظامي به  ــاني به ناوگان حمل و نق تداوم سوخت رس
عنوان موتور محركه جنگ, هواپيماها و بالگردها, مراكز صنعتي 
و مشتريان و مصرف كنندگان انواع فرآورده هاي نفتي شده است 
[22]. با اين وجود، تحقيقات انگشت شماري در راستاي تعيين 
ــام و انبارهاي ذخيره و  ــاي كليدي مراكز ثقل بطور ع پارامتره
ــژه با رويكرد پدافند  ــع فرآورده هاي نفتي بطور خاص، بوي توزي
ــور صورت گرفته است. يكي از اين پژوهش ها،  غير عامل در كش
ــت كه توسط موحدي نيا و با عنوان ارزيابي مراكز  مطالعه اي اس

ثقل انجام شده است [3].
علي رغم عنايت ويژه نظام جمهوري اسالمي به مقوله پدافند 
ــت داراي طبقه بندي بودن  ــال هاي اخير، به عل غير عامل در س
ــناد و مدارك سازمان پدافند غير عامل كشور بويژه در حوزه  اس
نفت و گاز، دسترسي به پروژه هاي مشابه مقدور نبود. همچنين 
ــاختاريافته براي  در صنعت پخش فرآورده هاي نفتي، الگويي س
ــر اهميت انبارها  ــدي پارامترهاي مؤثر ب ــايي و اولويت بن شناس

ــه منابع اقتصادي  ــد. لذا با توجه به اينك ــترس نمي باش در دس
ــاد پايداري،  ــوده و درگام هاي اول ايج ــور محدود ب و مالي كش
ــتمرار خدمات در شرايط اضطراري  ــيب پذيري و اس كاهش آس
ــي از جنگ نمي  توان تمامي دستگاه هاي كشور و حوزه هاي  ناش
زيربخشي صنعت نفت را زير پوشش قرار داد، يكي از مهم ترين و 
اولويت دارترين اقدامات، تعيين پارامترهاي كليدي و سطح بندي 
ــاني از جمله انبارهاي  ــز چرخه سوخت رس ــدي مراك و الويت بن
ــتا، با توجه به  ــد. در اين راس ذخيره و توزيع فرآورده ها مي باش
ــطح  ــار ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي در س ــت 86 انب فعالي
ــور، اين تحقيق بمنظور تعيين پارامترهاي كليدي مؤثر بر  كش
ــت انبارها و اولويت بندي آن ها با رويكرد پدافند غير عامل  اهمي
ــت آمده  ــور، با توجه به نتايج بدس ــام پذيرفت. بدين منظ انج
ــاس  ــدل اولويت بندي مراكز ثقل و همچنين بر اس از تحليل م
مطالعات كتابخانه اي، جستجوهاي اينترنتي و همچنين نظرات 
دانشگاهيان و خبرگان فعال در صنعت نفت و پدافند غير عامل، 
پارامترهاي پيشنهادي در الگوي اولويت بندي انبارهاي ذخيره و 
توزيع فرآورده هاي نفتي، استخراج شد و در قالب پرسشنامه، به 
رأي خبرگان گذاشته شد تا وزن معيارهاي مؤثر مشخص گردد. 
همچنين در همين راستا، ده فرضيه  در ارتباط با عوامل مؤثر 
بر كاهش آسيب پذيري و استمرار خدمات رساني انبارها در زمان 

بحران به شرح جدول زير مطرح گرديد.

مواد و روش ها
پارامترهاي مؤثر پيشنهادي

روش انجام اين تحقيق كه بمنظور تعيين پارامترهاي مؤثر بر 
اهميت انبارها و اوزان آن ها با رويكرد پدافند غيرعامل انجام شده 
است، مبتني بر داده هاي ميداني و مستندسازي مطالعات تجربي 
ــتفاده از نظرات خبرگان بود. بدين منظور، با توجه به نتايج  و اس
ــت آمده از تحليل مدل اولويت بندي مراكز ثقل و همچنين  بدس
بر اساس مطالعات كتابخانه اي، جستجوهاي اينترنتي و همچنين 
نظرات دانشگاهيان و خبرگان فعال در صنعت نفت و پدافند غير 
عامل، طيف گسترده اي از پارامترهاي مؤثر بر اهميت انبارها در 10 
ــاخص اصلي و 37 زيرشاخص مشخص گرديد و جهت تعيين  ش
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اولويت آن ها در قالب پرسشنامه اي به رأي خبرگان صنعت نفت و 
پدافند غير عامل گذاشته شد. در طراحي اين پرسشنامه ها دقت 
شد تا سؤاالت بدون ابهام و قابل فهم بوده و نياز به فرضيات غير 
ضروري نداشته باشد و پاسخگو، نيازي به جستجو جهت تكميل 
پاسخ ها احساس نكند. همچنين سعي شد تا از طرح سؤاالتي كه 
حساسيت پاسخگو را تحريك مي كند، دوري شود [23]. همچنين 
از پاسخ دهندگان خواسته شد تا بجز معيارهاي ذكر شده، چنانچه 

پارامترهاي مؤثر ديگري را در نظر دارند، ذكر نمايند. 

جامعه آماري
ــق، جامعه آماري مورد  ــا توجه به ماهيت خاص اين تحقي ب
ــه فعاليت آن ها،  ــازمان هايي كه زمين ــه عبارت بود از س مطالع
ــت، ايمني و محيط  ــد غيرعامل، مديريت بحران و بهداش پدافن
ــاس، جامعه آماري مورد نظر  ــت (HSE1) است. بر اين اس زيس
مشتمل بر مسئوالن پدافند غير عامل و مديريت بحران مناطق 
و ستاد شركت ملي پخش و ستاد شركت ملي پااليش و پخش 
ــران مناطق و نفرات  ــئوالن و مدي فرآورده هاي نفتي ايران، مس
ــامل نفرات  ــركت ملي پخش (ش ــه پدافند غير عامل ش كميت

ــل، مديريت عمليات،  ــاي مختلف از جمله مديريت عام حوزه ه
ــي و طرح ها، مديريت تأمين و توزيع ، مديريت  مديريت مهندس
ــت، بسيج، نماينده مناطق و HSE) و رؤسا و  برنامه ريزي، حراس
كارشناسان حوزه نفت و گاز سازمان پدافند غير عامل كشور بود. 
لذا با توجه به نوع و گستردگي فعاليت مناطق سي  و هفت گانه 
ــركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، وسعت جغرافيايي  ش

نمونه گيري شامل كل سطح كشور مي گرديد.

اندازه نمونه
ــاز، از رابطه متغيرهاي  ــبه اندازه نمونه مورد ني جهت محاس
ــي با مقياس فاصله اي با حجم جامعه محدود، مطابق  چند ارزش

رابطه زير استفاده گرديد:
(رابطه 1)                                                                                                    

ــه در آن، s2: انحراف از معيار پيش آزمون، Z: مقدار متغير  ك
 ،(Zα/2=1.96) ــطح اطمينان 95 درصد نرمال واحد، متناظر با س
ــم جامعه محدود  ــاز (ε=0/04) و N: حج ــتباه مج ε: مقدار اش

مي باشد [24 و 25].

جدول 1: فرضيه هاي د ه گانه تحقيق 
عنوان فرضيه

بين مكان يابي (جغرافياي استقرار) و كاهش آسيب پذيري انبارهاي نفت در شرايط بحران رابطه معناداري وجود دارد.1
بين مشتريان و مصرف كنندگان و آسيب پذيري انبارهاي نفت رابطه معناداري وجود دارد.2
بين قرار گرفتن انبارهاي نفت در مناطق حساس و حياتي و آسيب پذيري آن ها رابطه معناداري وجود دارد.3
بين تهديدات و استقرار انبارهاي نفت رابطه معناداري وجود دارد.4
بين بكارگيري اصول پدافند غير عامل و عامل و آسيب پذيري انبارهاي نفت رابطه معناداري وجود دارد.5
بين پيامدهاي بحران در انبارهاي نفت و كاهش آسيب پذيري آن ها رابطه معناداري وجود دارد.6
بين بكارگيري منابع انساني متخصص و شجاع در انبارهاي نفت و كاهش آسيب پذيري آن ها رابطه معناداري وجود دارد.7
بين استفاده از تجهيزات تخصصي در انبارهاي نفت و آسيب پذيري آن ها رابطه معنا داري وجود دارد.8
بين نوع فرآورده در انبارها و دسترسي به آن ها و كاهش آسيب پذيري آن ها رابطه معناداري وجود دارد.9
بين ارزش اقتصادي و كاهش آسيب پذيري آن ها رابطه معناداري وجود دارد.10

1. Health, Safety and Environment (HSE)
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تعيين پايايي پرسشنامه
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي آزمون، از روش آلفاي 
ــبه هماهنگي  ــتفاده گرديد. اين روش براي محاس ــاخ اس كرونب
دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري 
ــاي كرونباخ  ــبه ضريب آلف ــكار مي رود. براي محاس مي كند، ب
ــؤال هاي پرسشنامه و  ابتدا واريانس نمره هاي هر زيرمجموعه س
ورايانس كل محاسبه شد و سپس با استفاده از فرمول زير، مقدار 

ضريب آلفا بدست آمد:
                                                                                                           

(رابطه 2) 

كه در آن، J: تعداد زير مجموعه هاي سؤال هاي پرسشنامه يا 
Sj: واريانس زيرآزمون J ام، و S2: واريانس كل پرسشنامه 

آزمون، 2
يا آزمون مي باشد.

مطابق با اصول اين روش، هرچه ضريب آلفاي كرونباخ به 1 
نزديك تر باشد، آزمون از قابليت اعتماد بيشتري برخوردار است. 
ــاخ باالتر از 0/7 قابليت اعتماد  ــراي آزمون هاي با آلفاي كرونب ب
آزمون مورد تأييد مي باشد [25]. اندازه گيري آلفاي كرونباخ در 
اين پژوهش با استفاده از نسخه 15 نرم افزار SPSS انجام گرديد.

آزمون ميانگين
ــي فرض يكسان بودن امتياز كسب  آزمون ميانگين به بررس
شده توسط عامل ها مي پردازد. جهت ارزيابي هر يك از  معيارهاي 
ــخ دهندگان از  ــنامه و تعيين اهميت آن ها از ديدگاه پاس پرسش
ــتر  ــتفاده گرديد. اين نوع آزمون در بيش آزمون t تك نمونه اس
پژوهش هايي كه با مقياس ليكرت انجام مي شوند، جهت بررسي 
فرضيه هاي پژوهش و تحليل سؤاالت تخصصي مربوط به آن ها 

كاربرد دارد. طراحي فرض ها به شكل زير مي باشد:
                                                                                                                      H0 : t≥3 ,  H 1: t<3 (رابطه 3)  
به اين معنا كه پس از آناليز داده ها، با توجه به نتايج بدست 
آمده، تمامي معيارهايي كه داراي مقدار t بزرگ تر از 3   مي باشند، 
در اولويت بندي انبارهاي ذخيره و توزيع فرآورده ها داراي اهميت 
ــتند (هرچه مقدار t بيشتر باشد، نشان از اهميت بيشتر آن  هس

معيار دارد). مقادير داراي كمتر از 3 نيز در اولويت بندي معيارها 
بي اهميت تشخيص داده مي  شوند [25].

آزمون رتبه بندي فريدمن
 اين آزمون هنگامي بكار مي رود كه داده هاي آماري حداقل 
ــا را در رده بندي  ــند و بتوان با مفهوم ترتيبي آن ه ترتيبي باش
ــن آزمون مي توان متغيرهاي  ــه مرتب نمود. به كمك اي دو طرف
موجود در تحقيق را رتبه بندي نمود. آماره آزمون فريدمن 2χ به 

شرح زير تعريف مي شود:
                                                                                           
(رابطه 4)  

ــخ دهندگان، k: تعداد  ــا پاس ــداد موارد ي ــه در آن، n: تع ك
متغيرهايي كه رتبه بندي مي گردند و R: حاصل جمع رتبه هاي 
ــخ دهندگان مي باشد [25].  ــده به متغيرها از سوي پاس داده ش
ــخ هاي درج شده در پرسشنامه ها، رتبه هر يك از  بر اساس پاس

معيارها بر اساس آزمون فريدمن نيز محاسبه شد.

بررسي صحت فرضيه هاي تحقيق 
براي بررسي و اثبات فرضيه هاي تحقيق، نياز است تا رابطه 
ــتگي، شدت و نوع  ــخص گردد. ضريب همبس بين معيارها مش
ــتقيم يا معكوس) بين دو متغير را نشان مي دهد. از  رابطه (مس
ــق، از نوع كّمي بودند، از ضريب  آنجايي كه داده هاي اين تحقي
ــتگي پِيرسون1 مطابق رابطه زير، براي آزمون ارتباط بين  همبس

داده ها استفاده شد:
      (رابطه 5) 

ــتقل، Y: متغير وابسته، و n: حجم  كه در آن، X: متغير مس
نمونه است. طراحي فرض ها براي آزمون همبستگي پيرسون ميان 
ــؤاالت مختلف به اين شكل است كه H0 : ρ=0 به معناي عدم  س
وجود همبستگي معنادار و H0 : ρ≠0 به معناي وجود همبستگي 
ــد [25]. با استفاده از مدل سازي داده هاي حاصل  معنادار مي باش
ــخه 15 براي بررسي ميزان  ــنامه در نرم افزار SPSS نس از پرسش

1. Pearson Correlation
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ــتگي معيارها جهت تحقيق پيرامون فرضيه هاي پژوهش  همبس
اقدام گرديد.

نتايج و بحث
پارامترهاي مؤثر پيشنهادي

همانطور كه گفته شد، پس از آناليز مدل اولويت بندي مراكز 

ــاس مطالعات ميداني، نظرات كارشناسان  ثقل و همچنين بر اس
ــخصي، پارامترهاي مؤثر در اهميت انبارها مجموعاً  و تجارب ش
ــاخص اصلي و 37 زيرشاخص (سؤاالت پرسشنامه) به  در 10 ش
ــرح جدول 2 بدست آمد. الزم به ذكر است كه در نظرخواهي  ش
ــنامه)، هيچ شاخصي اضافه بر 37  مجدد (پس از تكميل پرسش

پارامتر پيشنهادي، از طرف خبرگان منعكس نگرديد. 

جدول 2: شاخص ها و زيرشاخص هاي مؤثر بر اهميت انبارها 

زيرشاخص ها (سؤاالت)شاخص اصلي

مشخصات أ
عمومي انبار

1) ظرفيت ذخيره  سازي انبار، 2) تنوع فرآورده ذخيره سازي شده در انبار، 3) تعداد مراكز صنعتي، اقتصادي، فرودگاهي 
منطقه اي"  "شبكه  در  انبار  نقش   (5 سوخت رساني،  محلي"  "شبكه  در  انبار  نقش   (4 انبار،  پوشش  تحت  اجتماعي  و 

سوخت رساني، و 6) نقش انبار در "شبكه سراسري" سوخت رساني؛

تنوع دسترسي ب
و تأمين

7) دسترسي و فاصله با منابع تأمين سوخت (نظير پااليشگاه، اسكله و ...)، و 8) امكان تأمين سوخت مداوم از طرق مختلف 
(اعم از خطوط لوله، اسكله هاي نفتي، مخزن داران راه آهن و نفتكش هاي حمل فرآورده).

مكان و ج
ساختگاه انبار

9) مكان احداث انبار، 10) دسترسي و تنوع راه هاي مواصالتي به انبار، 11) نزديكي انبار به مراكز امدادرساني جهت ارسال 
كمك در مواقع بروز حادثه، و 12) فاصله انبار از كانون هاي جمعيتي.

تحت حوزه نفوذد مصرف كنندگان  و  جمعيت  و 14)  پوشش)،  تحت  استان هاي  شهرها،  روستاها،  (تعداد  جغرافيايي  نفوذ  حوزه   (13
پوشش خدمات انبار.

مراكز حساسه

15) امكان تهاجم دشمن خارجي در زمان جنگ، 16) تأثير اقدامات خرابكارانه در توقف و يا كاهش خدمات رساني انبارها، 
17) تأثير مخاطرات محيطي از قبيل سيل، زلزله و ...، 18) تأثير بحران هاي داخلي در كشور (واگرايي قومي/مذهبي) و 
نيز واگرايي با حكومت، 19) كانون هاي بحران منطقه اي (كشورهاي همسايه) و احتمال جنگ تخريبي دشمن منطقه اي و 
فرامنطقه اي، 20) دوري و نزديكي محل انبار و امكان استفاده از عوارض طبيعي و عمق سرزميني در حفاظت آن، و 21) 
احداث انبار در مراكز حياتي، حساس و مهم (مراكز تجمع صنعتي، قطب هاي سياسي، تجاري، اقتصادي و معيشتي) در 

راستاي خدمات رساني به آن ها.

22) نوع تهديدات، حجم و دامنه ي اثرگذاري آن ها بر انبار شامل تهديدات سخت مانند حمالت زميني يا دريايي، و 23) نوع تهديدو
تهديدات و حجم و دامنه ي اثرگذاري آن ها بر انبار شامل تهديدات نرم و فناوري هاي نوين (EMP، كربني و ...).

پدافند غير ز
عامل

24) بكارگيري اصول پدافند غير عامل شامل كاهش آسيب پذيري، ايمن سازي، پايداري و استمرار خدمات، 25) امكان 
پوشش دفاعي عامل شامل شعاع برد رادارها، پدافند هوايي، يا پاسگاه هاي نظامي و يا مراكز انتظامي، 26) تأثير حفاظت 
فيزيكي به معناي امكان حفاظت پيراموني از نظر اهميت نفوذ و اشراف و همچنين كنترل توسط دوربين مداربسته، 27) 
همجواري مراكز تأثيرگذار مركزي، به عنوان هدف دشمن، و احتمال سرايت آسيب به انبار، 28) پراكندگي و گسترش انبار 
و جداسازي قسمت ها و رعايت فواصل ايمن آن ها، 29) اهميت وجود ارتفاعات كه سبب جلوگيري و كاهش حمالت موشكي 
و انهدامي مي گردد و نيز اختفاء/ استتار طبيعي، 30) اهميت وجود فضاي سبز و پوشش گياهي بومي مناسب در مكان 
استتار انبار، و 31) تأثير جريان باد (جهت عمليات دود) و نيز رطوبت هوا به عنوان عوامل مؤثر در كاهش ديد سنجنده ها 

و از مؤلفه هاي پدافند غير عامل.

عواقب ناشي از ح
آسيب

32) عواقب ناشي از آسيب به انبار شامل اختالل در حمل و نقل، چرخه توليد صنايع، نيروگاه ها، تجارت و اقتصاد، و 33) 
عواقب ناشي از آسيب به انبار شامل اختالل در نظام مديريتي كشور و آسيب هاي سياسي و فرامليتي.

ط
امكان 

تجديد پذيري 
و تأمين

34) امكان جايگزيني و تأمين تأسيسات عمومي و تجهيزات انبار در صورت بروز مشكل در انبار، و  35) امكان جايگزيني 
و تأمين پرسنل متخصص انبار درصورت بروز مشكل در انبار.

ارزش ي
اقتصادي

36) ارزش اقتصادي انبار شامل تجهيزات، دستگاه ها و تأسيسات نگهداري و تعميرات، و 37) ارزش اقتصادي انبار شامل 
ابنيه و مستحدثات.
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جامعه آماري و اندازه نمونه
بر اساس آنچه گفته شد، اندازه جامعه آماري در حدود 120 
ــد. لذا مطابق رابطه 1، اندازه نمونه به صورت  نفر تخمين زده ش

زير محاسبه گرديد:

ــي از قبيل طراحي  ــا مكانيزم هاي ــن موارد، ب ــا توجه به اي ب
ــان واجد شرايط و نيز مراجعه  ــنامه و دعوت از كارشناس پرسش
ــاس نمونه گيري تصادفي ساده در  حضوري، نمونه آماري بر اس
ــاي زماني تحقيق انتخاب گرديد؛ كه تعداد آنان بالغ  چارچوب ه

بر 71 نفر بود.

مشخصات پاسخ دهندگان
تعداد 120 پرسشنامه براي افراد جامعه آماري ارسال گرديد 
كه از اين ميان، تعداد 83 پرسشنامه ي تكميل شده جمع آوري 
ــال و دريافت پرسشنامه ها را نشان  ــد. جدول 3 وضعيت ارس ش

مي دهد.
جدول 3: نحوه ارسال و دريافت پرسشنامه ها

درصد دريافتنحوه ارسال پرسشنامه
56/1 ٪مراجعه حضوري

12/9 ٪پست الكترونيكي/دورنما

ــخ دهندگان را  ــخصات پاس ــاي زير همچنين مش نموداره
نمايش مي دهند.

شكل 1: توزيع تقريبي جنسيت، تحصيالت، سنوات خدمت، سمت سازماني و 
ساختار سازماني پاسخ دهندگان
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نتايج آزمون پايايي پرسشنامه 
ــا اندازه گيري ضريب  ــنامه مطابق رابطه 2، ب ــي پرسش پاياي
ــق، آلفاي كرونباخ  ــد. در اين تحقي ــبه ش آلفاي كرونباخ محاس
معادل 0/995 بدست آمد كه با توجه به اينكه اين ضريب باالتر 
ــنامه، با قابليت اعتماد بااليي  ــت، لذا داده هاي پرسش از 0/7 اس

حاصل گرديده اند و پرسشنامه از روايي برخوردار بوده است.

نتايج آزمون ميانگين 
نتايج آزمون ميانگين، مطابق نمودار شكل 2 بدست آمد.

همانطور كه از نمودار شكل 2 مشخص مي شود، نتايج آزمون 
ميانگين نشان مي دهد كه از 37 سؤال مطرح شده در پرسشنامه 
ــه سؤال يعني سؤال  18 (ميزان تأثير بحران هاي داخلي  تنها س
در كشور (واگرايي قومي- مذهبي) و نيز واگرايي با حكومت در 

حساسيت انبار)، سؤال  30(اهميت وجود فضاي سبز و پوشش 
ــتتار انبار) و سؤال 31 (تأثير  گياهي بومي مناسب در مكان اس
جريان باد (جهت عمليات دود) و نيز رطوبت هوا به عنوان عوامل 
مؤثر در كاهش ديد سنجنده ها و از مؤلفه هاي پدافند غير عامل، 
ــت انبارها در برابر تهديدات) حائز مقادير t كمتر از 3  در حفاظ
(به ترتيب برابر با 2/082، 0/238 و 0/929) شده اند و بنابراين، 
ــمار مي آيند. ده معيار  ــزء پارامترهاي غير مهم در انبارها بش ج
برتر كه حائز بيشترين مقادير t (امتياز) شده اند به ترتيب برابرند 
ــؤال 3 (با امتياز 20/535)، سؤال 15 (با امتياز 20/496)،  با س
ــا امتياز 18/612)،  ــؤال 10 (ب ــؤال 8 (با امتياز 19/196)، س س
سؤال 28 (با امتياز 16/893)، سؤال 9 (با امتياز 16/663)، سؤال 
32 (با امتياز 16/142)، سؤال 21 (با امتياز 14/841)، سؤال 11 

(با امتياز 14/786) و سؤال 6 (با امتياز 14/680).

شكل 2: نتايج آزمون ميانگين

شكل 3: نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن
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نتايج آزمون رتبه بندي فريدمن
بر اساس رابطه 4، رتبه هر يك از معيارها مطابق آزمون رتبه 

بندي فريدمن به شرح نمودار شكل 3 بدست آمد.
ــكل 3، مشخص مي شود كه پايين ترين  با توجه به نمودار ش
ــبز  ــاخص اهميت وجود فضاي س رتبه ها به ترتيب متعلق به ش
ــتتار انبار (سؤال  ــب در مكان اس ــش گياهي بومي مناس و پوش
ــات دود) و رطوبت  ــه 5/58)، تأثير باد (جهت عملي ــا رتب 31 ب
ــؤال 30 با رتبه  ــا در برابر تهديدات (س ــر حفاظت انباره هوا ب
ــور (واگرايي  ــر بحران هاي داخلي در كش ــزان تأثي 6/47) و مي
ــؤال 18 با رتبه 8/86) مي باشد. با توجه به  قومي- مذهبي) (س
ــدن روش ها و تكنيك هاي  ــرفت هاي نظامي و جايگزين ش پيش
ــب رديابي و اطالع رساني، به نظر مي رسد كه پايين بودن  مناس

اولويت تأثير جريان باد و رطوبت، منطقي مي باشد.
ــن ، 10 معيار برتر كه حائز باالترين رتبه در آزمون  همچني
فريدمن شده اند به ترتيب عبارتند از سؤال 15 (با رتبه 29/66)، 

ــؤال10 ( با رتبه 28/61)، سؤال 3 (با رتبه 28/17)، سؤال 9  س
ــؤال 6 (با رتبه  ــؤال 8 (با رتبه 26/69)، س (با رتبه 28/02)، س
26/51)، سؤال 28 (با رتبه 25/93)، سؤال 11 (با رتبه 25/17)، 

سؤال 21 (با رتبه 23/49) و سؤال 32 (با رتبه 23/40). 

مقايسه نتايج آزمون هاي ميانگين و فريدمن
ــج حاصل از آزمون هاي ميانگين و فريدمن جهت انجام  نتاي

مقايسه در جدول 4 ارائه شده است.
ــود، در ترتيب  ــخص مي ش ــه كه از جدول 4 مش همان گون
ــن و آزمون  ــون ميانگي ــط آزم ــده توس ــاي حاصل ش اولويت ه
رتبه بندي فريدمن، اختالفاتي به چشم مي خورد. اما آنچه قابل 
توجه مي باشد اين است كه 10 معيار برتر كه حائز باالترين رتبه 
شده اند در هر دو آزمون مشابه بوده و عبارتند از معيارهاي مرتبط 

با سؤاالت شماره 3، 6، 8، 9، 10، 11، 15، 21، 28 و 32.
از طرفي معيارهاي سؤال هاي 30، 31 و 18 در هر دو آزمون، 

جدول 4: مقايسه نتايج بدست آمده از آزمون هاي ميانگين و فريدمن

شماره سؤالاولويتشماره سؤالاولويتشماره سؤالاولويت
فريدمنميانگينفريدمنميانگينفريدمنميانگين

2529بيست و هفتم51چهاردهم315اول
435بيست و هشتم75پانزدهم1510دوم
1919بيست و نهم2212شانزدهم83سوم
354سي ام1414هفدهم109چهارم
3434سي و يكم1213هيجدهم288پنجم
1717سي و دوم1322نوزدهم96ششم
2337سي و سوم2616بيستم3228هفتم
3723سي و چهارم162بيست و يكم2111هشتم
1818سي و پنجم226بيست و دوم1121نهم
3131سي و ششم2933بيست و سوم632دهم

3030سي و هفتم3336بيست و چهارم2427يازدهم
3620بيست و پنجم17دوازدهم
2025بيست و ششم2724سيزدهم
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جدول 5: نتايج اندازه گيري ضريب پيرسون (براي 38 مورد پاسخ) جهت بررسي فرضيه هاي تحقيق

شماره سؤاالت
سؤال 12سؤال 11سؤال 10سؤال 9فرضيه اول

0/7980/7660/8840/863سؤال 24

سؤال 3فرضيه دوم
0/754سؤال 24

سؤال 21فرضيه سوم
0/928سؤال 24

سؤال 23سؤال 22فرضيه چهارم
0/7670/777سؤال 9
0/7640/744سؤال 10
0/9210/790سؤال 11
0/8610/836سؤال 12

سؤال 31سؤال 30سؤال 29سؤال 28سؤال 27سؤال 26سؤال 25فرضيه پنجم
0/8300/8020/9250/8390/7250/8870/878سؤال 24

سؤال 33سؤال 32فرضيه ششم
0/9550/837سؤال 24

سؤال 35فرضيه هفتم
0/843سؤال 24

سؤال 34فرضيه هشتم
0/813سؤال 24

سؤال 8سؤال 7سؤال 2فرضيه نهم
0/8490/8810/800سؤال 24

فرضيه دهم
سؤال 37سؤال 36

0/8370/814سؤال 24

پايين ترين اولويت ها را به خود اختصاص داده اند كه نشان مي دهد 
ــبز و پوشش گياهي بومي  ــاخص هاي اهميت وجود فضاي س ش
مناسب در مكان استتار انبار (سؤال 30)، تأثير باد (جهت عمليات 
دود) و رطوبت هوا به عنوان عوامل مؤثر در كاهش ديد سنجنده ها 
ــؤال 31) و ميزان تأثير بحران هاي داخلي در كشور (واگرايي  (س
قومي- مذهبي) (سؤال 18)  از كم اهميت ترين پارامترهاي مؤثر 

بر اهميت انبارهاي ذخيره و توزيع فرآورده ها مي باشد.

بررسي فرضيه هاي تحقيق
براي بررسي و اثبات فرضيه هاي تحقيق از اندازه گيري ضريب 
ــون بكمك نرم افزار SPSS استفاده شد. به اين معنا كه با  پيرس

اندازه گيري اين ضريب، ميزان همبستگي معيارهاي مرتبط با هر 
ــقم فرضيات تعيين گرديد. كليه  ــه و در نتيجه صحت و س فرضي

نتايج بدست آمده در جدول 5 نشان داده شده است.
از آنجايي  كه رعايت اصول پدافند غير عامل و بكارگيري اصول 
ايمن سازي، پايداري, مقاوم سازي و استمرار خدمات سبب كاستن 
ــيب پذيري انبار مي گردد، براي اثبات فرضيه اول نسبت به  از آس
ــي همبستگي سؤال 24 با سؤال هاي 9، 10، 11 و  تعيين و بررس
ــون، اقدام گرديد. همان  گونه  12 از طريق محاسبه ضريب پيرس
ــخص مي شود، نتيجه اندازه گيري ضريب  كه از جدول فوق مش
پيرسون, نشان دهنده وجود رابطه معنادار و مستقيم ميان سؤال 
ــه ترتيب به ميزان 0/798،  ــؤاالت 9، 10، 11 و 12 و ب 24 و س
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0/766، 0/884 و 0/863 مي باشد.
ــه در مكان يابي انبارهاي  ــخص مي كنند ك اين ضرائب مش
ــيب پذيري,  ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي جهت كاهش آس
ــوع راه هاي  ــي و تن ــداث انبار، دسترس ــكان اح ــاي م پارامتره
ــاني و فاصله  ــي به انبار، نزديكي انبار به مراكز امدادرس مواصالت
ــتقيم است.  از كانون هاي جمعيتي مؤثر بوده و داراي رابطه مس
ــي آسان و تنوع زياد راه هاي مواصالتي,  به اين معنا كه دسترس
نزديك بودن انبار به مراكز امدادرساني و دور بودن محل احداث 
ــهرها, شهرك ها و روستاهاي  آن از كانون هاي جمعيتي نظير ش

پر سكنه مي تواند به كاهش آسيب پذيري انبار ياري برساند. 
ــان مي دهد كه كمترين ميزان همبستگي مربوط  نتايج نش
ــي و تنوع  به رابطه بكارگيري اصول پدافند غير عامل با دسترس
ــترين ميزان  ــاي مواصالتي به انبار به ميزان 0/766 و بيش راه ه
همبستگي مربوط به رابطه بكارگيري اصول پدافند غير عامل با 

نزديكي انبار به مراكز امدادرساني به ميزان 0/884 است. 
ــتن از آسيب پذيري  لذا مي توان نتيجه گرفت كه جهت كاس
ــاختگاه و يا به عبارت ديگر,  ــب مكان و س انبارها, انتخاب مناس
جغرافياي استقرار انبار از اهميت زيادي برخوردار بوده و در زمان 
ــاني و پايداري انبار كمك شاياني  بحران به استمرار سوخت رس

خواهد نمود.
ــتگي  ــي همبس ــبت به بررس ــت اثبات فرضيه دوم، نس جه
ــؤال 24 با سؤال 3 اقدام گرديد. همان  گونه كه از جدول فوق  س
ــون نشان  ــود، نتيجه اندازه گيري ضريب پيرس ــخص مي ش مش
ــتقيم بين سؤاالت 24 و 3 به  دهنده وجود رابطه معنادار و مس
ــد كه نشان از صحت فرضيه دوم دارد. به  ميزان 0/754 مي باش
ــن معنا كه هر چه تعداد مراكز صنعتي، اقتصادي، فرودگاهي  اي
ــد, مي بايست جهت  ــش انبار بيشتر باش و اجتماعي تحت پوش
ــتن از آسيب پذيري انبار اقدامات پدافند غيرعامل بيشتري  كاس
ــتفاده از اصول پدافند غيرعامل براي  را بكار گرفت و لذا لزوم اس

تداوم خدمات رساني آنها اجتناب ناپذير مي گردد. 
ــتگي سؤال 24 با  ــوم ضريب همبس جهت اثبات فرضيه س
ــد. نتيجه ي اندازه گيري ضريب پيرسون،  سؤال 21 محاسبه ش
ــان دهنده وجود رابطه معنادار و مستقيم بين سؤاالت 24 و  نش

21 به ميزان 0/928 است كه نشان از صحت فرضيه سوم دارد. 
ــده در مراكز حياتي،  ــه عبارت ديگر, چون انبارهاي احداث ش ب
حساس و مهم (مراكز تجمع صنعتي، قطب هاي سياسي، تجاري، 
اقتصادي و معيشتي) در راستاي خدمات رساني به اين مراكز به 
ــمن بحساب مي آيند, لذا  عنوان يك گلوگاه تأثيرگذار براي دش
ــتن از آسيب پذيري آن ها نياز  ــيب پذيرتر بوده و جهت كاس آس
ــاس مي شود.  ــتري به رعايت اصول پدافند غير عامل احس بيش
ــاني انبارهاي  ــوان گفت جهت تداوم خدمات رس بنابراين، مي ت
ــده در مراكز حياتي, حساس و مهم، بكارگيري اصول  احداث ش

پدافند غير عامل حائز اهميت ويژه مي باشد. 
بمنظور اثبات فرضيه نسبت به بررسي همبستگي سؤال هاي 
22 و 23 با سؤال هاي 9، 10، 11 و 12 اقدام گرديد. نتايج بدست 
آمده، نشان دهنده وجود رابطه معنادار و مستقيم بين سؤال 22 
با سؤاالت 9، 10، 11 و 12 به ترتيب به ميزان 0/767، 0/744، 
ــؤال 23 سؤاالت 9، 10، 11 و 12 به  0/790 و 0/861 و بين س
ــد كه  ترتيب به ميزان 0/777، 0/764، 0/921 و 0/863 مي باش
نشان از صحت فرضيه چهارم دارد. با توجه به نتايج بدست آمده، 
ــخت بر انبار با پارامترهاي  حجم و دامنه اثرگذاري تهديدات س
ــي و تنوع راه هاي مواصالتي به انبار،  مكان احداث انبار، دسترس
نزديكي انبار به مراكز امدادرساني و فاصله از كانون هاي جمعيتي 
رابطه مستقيم دارد، بطوريكه كمترين ميزان همبستگي مربوط 
ــخت با دسترسي و تنوع  به حجم و دامنه اثرگذاري تهديدات س
راه هاي مواصالتي به انبار به ميزان 0/744 و همچنين بيشترين 
ــتگي مربوط به حجم و دامنه اثرگذاري تهديدات  ميزان همبس
سخت با فاصله از كانون هاي جمعيتي به ميزان 0/861 مي باشد. 
ــه هر چه انبار از كانون هاي  ــه عبارتي مي توان نتيجه گرفت ك ب
جمعيتي فاصله بيشتري داشته باشد، تهديدات سخت (حمالت 
ــي يا دريايي) و حجم و دامنه اثرگذاري آن ها بر انبار كمتر  زمين

مي شود. 
عالوه بر اين، جدول فوق مشخص مي نمايد كه حجم و دامنه 
اثرگذاري تهديدات نرم و فناوري هاي نوين (EMP، كربني و ...) 
بر انبار با مكان يابي انبارهاي فرآورده هاي نفتي شامل پارامترهاي 
ــي و تنوع راه هاي مواصالتي به انبار،  مكان احداث انبار، دسترس
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نزديكي انبار به مراكز امدادرساني و فاصله از كانون هاي جمعيتي 
رابطه مستقيم دارد، بطوريكه كمترين ميزان همبستگي مربوط 
ــرم و فناوري هاي نوين  ــم و دامنه اثرگذاري تهديدات ن به حج
ــي و تنوع راه هاي مواصالتي به انبار به ميزان  بر انبار با دسترس
0/764 و همچنين بيشترين ميزان همبستگي مربوط به حجم 
ــرم و فناوري هاي نوين بر انبار با  ــه اثرگذاري تهديدات ن و دامن
ــروز حادثه به ميزان  ــاني در مواقع ب نزديكي به مراكز امداد رس
ــد. به عبارتي مي توان گفت هر چه انبار به مراكز  0/921 مي باش
ــد، حجم و دامنه اثرگذاري تهديدات  امدادرساني نزديك تر باش

نرم و فناوري هاي نوين  كمتر مي شود.
نتايج نشان مي دهد كه كمترين ميزان همبستگي در هر دو 
نوع تهديدات سخت و نرم با دسترسي و تنوع راه هاي مواصالتي 
به انبار مي باشد ولي بيشترين ميزان همبستگي تهديدات سخت 
ــتگي  ــترين ميزان همبس با فاصله از كانون هاي جمعيتي و بيش

تهديدات نرم با نزديكي به مراكز امدادرساني مرتبط مي باشد.
ــه معنادار بين  ــا توجه بوجود رابط ــذا مي توان گفت كه ب ل
ــتن از حجم و  ــتقرار انبارها و در جهت كاس انواع تهديدات و اس
دامنه اثرگذاري تهديدات بر انبار، پارامترهاي محل احداث انبار، 
دسترسي و تنوع راه هاي مواصالتي، نزديكي مراكز امدادرساني و 

فاصله از مراكز جمعيتي مي بايست در نظر گرفته شوند.
ــت از وجود رابطه  ــات فرضيه پنجم كه عبارت اس براي اثب
ــل و عامل و  ــد غير عام ــري اصول پدافن ــن بكارگي ــادار بي معن
آسيب پذيري انبارهاي ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي، نسبت 
ــي همبستگي سؤال 24 با سؤال هاي 25، 26، 27، 28،  به بررس
29، 30 و 31  اقدام گرديد. همان  گونه كه از جدول فوق مشخص 
مي شود، نتيجه اندازه گيري ضريب پيرسون نشان دهنده وجود 
رابطه معنادار و مستقيم بين سؤال 24 با سؤاالت  25، 26، 27، 
28، 29، 30 و 31 به ترتيب به ميزان 0/830، 0/802، 0/925، 
ــد كه نشان از صحت  0/839، 0/725، 0/887 و 0/878 مي باش
ــش دفاعي  فرضيه پنجم دارد. به عبارتي, بكارگيري اصول پوش
ــامل برد رادارها، پدافند هوايي يا پاسگاه هاي نظامي و  عامل ش
مراكز انتظامي و همچنين حفاظت فيزيكي و پيراموني و نيز اصول 
ــامل پراكندگي و گسترش انبار و جداسازي  پدافند غير عامل ش

ــمت ها و رعايت فواصل ايمن آن ها، استفاده از اختفا، استتار  قس
طبيعي و عمليات دود و همچنين پوشش گياهي و فضاي سبز با 
كاهش آسيب پذيري داراي رابطه مستقيم دارند. قابل ذكر است 
ــه رابطه اهميت وجود  ــتگي مربوط ب كه كمترين ميزان همبس
ارتفاعات، اختفا و استتار طبيعي با كاهش آسيب پذيري انبارها 
به مقدار 0/725 و همچنين بيشترين ميزان همبستگي مربوط 
ــواري انبار با مراكز تأثيرگذار مركزي مورد هدف  به رابطه همج
ــيب پذيري انبار به مقدار 0/925 مي باشد.  دشمن با افزايش آس
ــول پدافند عامل و  ــوان گفت كه بكارگيري اص ــه مي ت در نتيج
ــبب  غير عامل در انبارهاي ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي س

كاهش آسيب پذيري انبارها مي گردد.
ــؤال 24 با  ــتگي س ــم همبس ــات فرضيه شش ــور اثب بمنظ
ــد. همان  گونه كه از جدول فوق  ــؤال هاي 32 و 33 بررسي ش س
ــون نشان  ــود، نتيجه اندازه گيري ضريب پيرس ــخص مي ش مش
ــتقيم بين سؤال 24 با سؤاالت  دهنده وجود رابطه معنادار و مس
ــد كه  ــه ميزان 0/955 و 0/837 مي باش ــه ترتيب ب 32 و 33 ب
ــم دارد. به عبارت ديگر، مشخص  ــان از صحت فرضيه شش نش
مي شود كه رعايت هر چه بيشتر اصول پدافند غير عامل موجب 
ــي از آسيب به انبار  ــيب پذيري و كاهش عواقب ناش كاهش آس
ــامل اختالل در حمل و نقل، چرخه توليد صنايع، نيروگاه ها،  ش
ــور  ــارت و اقتصاد و همچنين اختالل در نظام مديريتي كش تج
ــان  ــي و فرا مليتي و ... مي گردد. نتايج نش ــيب هاي سياس و آس
ــيب پذيري انبار با اختالل در  مي دهد كه ميزان همبستگي آس
نظام مديريتي كشور و آسيب هاي سياسي و فرامليتي (0/955) 
بيشتر از همبستگي آن با اختالل در حمل و نقل، چرخه توليد 
صنايع، نيروگاه ها، تجارت و اقتصاد (0/837) مي باشد و اين بدان 
ــت كه رعايت اصول پدافند غير عامل در راستاي كاهش  معناس
آسيب پذيري انبارها براي جلوگيري از اختالل در نظام مديريتي 
ــيب هاي سياسي و فرا مليتي اهميت بيشتري  كشور و بروز آس

دارد.
براي اثبات فرضيه هفتم نسبت به بررسي همبستگي سؤال 
24 با سؤال 35 اقدام گرديد. رابطه معنادار و مستقيم بين سؤال 
ــتگي 0/843، نشان از صحت  ــؤال 35 با ضريب همبس 24 با س
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ــاني متخصص  فرضيه هفتم دارد. به بيان ديگر، وجود منابع انس
ــجاع در كاهش آسيب پذيري انبار و استمرار سوخت رساني  و ش
ــنل  ــكان جايگزيني و تأمين پرس ــه ام ــد و هرچ ــر مي باش مؤث
متخصص انبار بيشتر ميسر باشد، امكان سوخت رساني مستمر 

بيشتر خواهد شد.
جهت اثبات فرضيه هشتم همبستگي سؤال 24 با سؤال 35 
مورد بررسي قرار گرفت. نتايج، نشان دهنده وجود رابطه معنادار 
و مستقيم بين سؤال 24 با سؤال 34 به ميزان 0/843 مي باشد 
ــتم دارد. به اين معنا كه هر چه  ــان از صحت فرضيه هش كه نش
ــتر  ــات عمومي و تجهيزات انبار بيش جايگزيني و تأمين تأسيس
باشد، امكان كاهش آسيب پذيري و استمرار سوخت رساني انبار 

افزايش مي يابد.
ــبت به بررسي همبستگي سؤال  براي اثبات فرضيه نهم نس
24 با سؤال هاي 2، 7 و 8 اقدام گرديد. همان  گونه كه از جدول 
فوق مشخص مي شود، نتيجه اندازه گيري ضريب پيرسون نشان 
ــتقيم بين سؤال 24 با سؤاالت  دهنده وجود رابطه معنادار و مس
2، 7 و 8 به ترتيب به ميزان 0/849، 0/881 و 0/800 مي باشد 
كه نشان از صحت فرضيه نهم دارد. به اين معنا كه ميزان تنوع 
ــازي شده و دسترسي به منابع تأمين سوخت  فرآورده ذخيره س
ــكله و ...) و نيز امكان تأمين مداوم آن ها  ــگاه، اس (نظير پااليش
ــتقيم مي باشد.  ــيب پذيري انبارها داراي رابطه مس با كاهش آس
كمترين ميزان همبستگي مربوط به رابطه امكان تأمين مداوم از 
طرق مختلف (اعم از خطوط لوله، اسكله هاي نفتي، مخزن داران 
راه آهن و نفتكش هاي حمل فرآورده) به ميزان 0/800 و همچنين 
بيشترين ميزان همبستگي مربوط به دسترسي و فاصله با منابع 
ــكله و ...) به ميزان 0/881  ــوخت (نظير پااليشگاه، اس تأمين س
مي باشد. به عبارتي مي توان گفت هر چه دسترسي و فاصله انبار 
با منابع تأمين سوخت (نظير پااليشگاه، اسكله و ...) كمتر باشد، 

پايداري خدمات رساني آن بيشتر خواهد شد.
بمنظور اثبات فرضيه دهم همبستگي سؤال 24 با سؤال هاي 
ــي گرديد. همان  گونه كه از جدول فوق مشخص  36 و 37 بررس
مي شود، نتيجه اندازه گيري ضريب پيرسون نشان دهنده وجود 
ــؤاالت 36 و 37  ــؤال 24 با س ــتقيم بين س رابطه معنادار و مس

ــان از  ــد كه نش ــزان 0/837 و 0/814 مي باش ــه ترتيب به مي ب
ــا كه ارزش اقتصادي انبار  ــت فرضيه دهم دارد. به اين معن صح
ــتگاه ها و تأسيسات نگهداري و نيز ابنيه و  شامل تجهيزات، دس
ــيب پذيري انبار داراي رابطه مستقيم  مستحدثات با كاهش آس
ــتر باشد،  ــتند. به عبارتي، هر چه ارزش اقتصادي انبار بيش هس
ــول پدافند غير  ــيب پذيري آن، بكارگيري اص جهت كاهش آس
عامل اهميت بيشتري خواهد داشت. همچنين با توجه به اينكه 
همبستگي سؤال 24 با سؤال 36 بيشتر از همبستگي آن با سؤال 
ــد، مي توان نتيجه گرفت كه اهميت ارزش اقتصادي  37 مي باش
تجهيزات، دستگاه ها و تأسيسات نگهداري و تعميرات انبارهاي 
ــيب پذيري،  ــع فرآورده هاي نفتي در كاهش آس ــره و توزي ذخي

بيشتر از اهميت ارزش اقتصادي ابنيه و مستحدثات مي باشد.

نتيجه گيري
ــور، لزوم شناسايي  با توجه به محدود بودن منابع مالي كش
ــاي ذخيره و  ــل از جمله انباره ــر بر مراكز ثق ــاي مؤث پارامتره
ــرف هزينه ها به جهت  ــتاي ص توزيع فرآورده هاي نفتي در راس
ــتمرار خدمات آن ها  ــيب پذيري و اس ايجاد پايداري، كاهش آس
ــد. از آنجايي كه در اين تحقيق،  ــخص مي باش بيش از پيش مش
ــط افراد كامًال متخصص و مرتبط با انبارها  ــنامه ها توس پرسش
ــد كه  ــده، بديهي مي باش و مباحث پدافند غيرعامل تكميل  ش
ــي در آن ها لحاظ گرديده و  ــه نظرات اعم از تئوري و تجرب كلي
ــي  ــت آمده با تأكيد بر مباحث مهندس در نتيجه، اولويت بدس
ــت. در اين راستا، بر  ــده اس انبارها و پدافند غيرعامل حاصل ش
ــاس تحليل هاي انجام گرفته، در مجموع 37 پارامتر مؤثر بر  اس
ــايي شدند و مورد ارزيابي قرار گرفتند. در  اهميت انبارها شناس
اين ميان با استفاده از دو آزمون ميانگين و رتبه بندي فريدمن، 
ــد كه مطابق با آزمون  ــر كدام از پارامترها تعيين گردي اوزان ه
ميانگين، از 37 پارامتر تحليل شده، 3 معيار حائز حداقل امتياز 
ــر از 3 بود) و در نتيجه، 34  ــدند (مقدار t آن ها كمت اهميت نش
معيار به عنوان شاخص هاي مؤثر شناسايي گرديدند. با مقايسه 
ــار حائز باالترين امتياز  ــج حاصل از دو روش فوق، 10 معي نتاي
ــدند. مطابق آزمون ميانگين به ترتيب ده معيار تعداد  اهميت ش
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ــش  ــز صنعتي، اقتصادي، فرودگاهي، اجتماعي تحت پوش مراك
انبار جهت سوخت رساني (با امتياز 20/54)، تأثير امكان تهاجم 
ــمن خارجي بر تهديد انبارهاي نزديك مرز در زمان جنگ  دش
ــوخت مداوم از طرق  (با امتياز 20/50)، اهميت امكان تأمين س
ــي، مخزن داران  ــكله هاي نفت ــف (اعم از خطوط لوله، اس مختل
ــرآورده) براي يك انبار در افزايش  راه آهن، نفتكش هاي حمل ف
احتمال پايداري و اهميت انبار (با امتياز 19/19)، تأثير دسترسي 
ــهيل سرويس دهي انبار  و تنوع راه هاي مواصالتي به انبار بر تس
در شرايط بحراني (با امتياز 18/61)، تأثير پراكندگي و گسترش 
انبار و جداسازي قسمت ها و رعايت فواصل ايمن آن ها بر حفظ 
ــرايط اضطراري (با امتياز 16/89)، تأثير مكان احداث  انبار در ش
ــران (با امتياز  ــيب پذيري آن در زمان بح ــش آس ــار در كاه انب
ــي از آسيب به انبار شامل اختالل در  16/66)، تأثير عواقب ناش
حمل و نقل، چرخه توليد صنايع، نيروگاه ها، تجارت و اقتصاد بر 
ــدن انبار (با امتياز 16/14)، تأثير احداث انبارها در  اهميت دار ش
ــاس و مهم (مراكز تجمع صنعتي، قطب هاي  مراكز حياتي، حس

سياسي، تجاري، اقتصادي و معيشتي) در راستاي خدمات رساني 
ــمن (با  به اين مراكز و به عنوان يك گلوگاه تأثيرگذار براي دش
ــاني جهت  امتياز 14/84)، تأثير نزديكي انبار به مراكز امدادرس
ــاز 14/79) و نقش  ــال كمك در مواقع بروز حادثه (با امتي ارس
ــاني (با امتياز 14/68) حائز  انبار در شبكه سراسري سوخت رس
باالترين امتيازها شدند. در ادامه با استفاده از اندازه گيري ضريب 
ــؤاالت مختلف بررسي و صحت  ــتگي بين س ــون، همبس پيرس

فرضيه هاي تحقيق، اثبات شد. 
ــنهاد مي شود از نتايج بدست آمده از اين مطالعه جهت  پيش
ــاختاريافته بمنظور ارزيابي و سطح بندي كل 86  ارائه الگويي س
ــور  ــطح كش انبار فعال ذخيره و توزيع فرآورده هاي نفتي در س
استفاده گردد و بر اساس آن نسبت به صرف هزينه  جهت مقاوم 

سازي و ايمن كردن آن ها اقدام نمود.
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