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چکیده
از آن جا که شهرک های صنعتي یکي از تاسیسات حساس و زیربنایي هر کشوری مي باشند بنابراین تالش
برای حفظ آن ها ضروری بوده و مطالعه نحوه اجرای پدافند غیر عامل در این شهرک ها حائز اهمیت مي
باشد .در این مقاله نیز سعي شده است ابتدا معیارهای مناسب برای بررسي پدافند غیر عامل در شهرک های
صنعتي تعیین گردد .معیارهای تعیین شده شامل ضریب امنیت مکان ،ضریب پراکندگي ،میزان مدیریت بحران،
میزان استتار شهرک و میزان تولید محصوالت کلیدی در شهرک مي باشند .از بین کلیه شهرک های صنعتي با
مشورت با فرد مسئول و خبره در شرکت شش شهرک اصلي و با اهمیت در استان فارس مشخص شدند.
سپس با استفاده نظرات افراد مربوطه ماتریس تصمیم گیری تشکیل گردید .پس از آن با استفاده از روش
آنتروپي وزن معیارها مشخص شده و در نهایت با استفاده از روش الکتر شهرک های مورد نظر رتبه بندی
شدند .بر اساس نتایج این تحقیق شهرک صنعتي بزرگ شیراز نسبت به بقیه شهرک ها اهمیت بیشتری به
موضوع پدافند غیر عامل داده است و شهرک صنعتي سروستان  2از این نظر ضعیف مي باشد.
 1دانشجوی کارشناسي ارشد رشته مهندسي صنایع ،دانشکده فني مهندسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد
 2دانشیار دانشکده مهندسي صنایع  ،دانشکده مهندسي صنایع
 3دانشیار دانشکده مهندسي صنایع  ،دانشکده مهندسي صنایع

واژه های کلیدی :شهرک های صنعتي ،پدافند غیر عامل ،رتبه بندی ،تصمیم گیری چند معیاره

 -1مقدمه
امروزه اکثر کشورها از پدافند غیر عامل به عنوان یکي از مؤثرترین و پایدارترین روشهای دفاع در
مقابل تهدیدات بهره برده اند .کشورهایي مانند امریکا و شوروی سابق علیرغم داشتن نیروی نظامي با توان
باال به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند .انتخاب محل مناسب برای مراکز مهم حیاتي و تاسیسات
نظامي -صنعتي یکي از اقدامات مهم و اساسي در بحث پدافند غیر عامل جهت مخفي نمودن این مراکز و
تاسیسات مي باشد( .کرباسیان و همکاران)1331 ،

با توجه به نقش اساسي پدافند غیر عامل در حفظ تاسیسات حیاتي کشور بررسي این موضوع در
شهرک های صنعتي مي تواند کمک بزرگي در حفظ و تامین امنیت این شهرک ها نماید .بدین منظور در این
مقاله سعي شده است تا با در نظر گرفتن معیارهای اساسي پدافند غیر عامل و هم چنین مشخص نمودن
مکان شهرک های صنعتي با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره این مکان ها اولویت بندی گردد
تا بتوان جهت برنامه ریزی بهتر این شهرک ها کمک بزرگي نمود.
پدافند غیر عامل :1اقدامات غیر مسلحانه ای که سبب مي شود نیروی انساني ،ساختمان ها ،تاسیسات ،
تجهیزات و کلیه اسناد و شریان های کشور در برابر عملیات خصمانه و مخرب دشمن آسیب کمتری ببینند،
پدافند غیر عامل گفته مي شود(.کرباسیان و همکاران)1331 ،

تصمیم گیری چند معیاره :2به مجموعه فنون و روش هایي اطالق مي شود که جهت ارزیابي راه حل
های ممکن موجود (گزینه های رقیب) و انتخاب بهترین راه حل بکار مي رود( .آذر)1333 ،

شهرک های صنعتي یکي از تاسیسات زیر بنایي کشور مي باشند و بایستي برای حفظ امنیت آن ها
چاره ای اندیشید .پس الزم است که بررسي شود این شهرک ها بر اساس پدافند غیر عامل در چه وضعیتي
قرار دارند تا بتوان جهت بقای آن ها برنامه ریزی کرد .از آن جا که تا کنون معیارهای مناسب شهرک های
صنعتي مشخص نشده و هم چنین بر اساس این معیارها شهرک ها مطالعه نشده اند لذا الزم است که
معیارهای مناسب تعیین گردد و شهرک ها بر اساس این معیارها اولویت بندی گردند.
هدف اصلي در این پژوهش تعیین معیارهای اساسي پدافند غیر عامل در مورد شهرک های صنعتي و
اولویت بندی شهرک ها بر اساس این معیارها مي باشد.
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در گذشته نیز افراد زیادی روی مسئله پدافند غیر عامل مطالعاتي داشته اند که در ادامه اشاره مختصری
به آن ها مي شود.
صارمي و حسیني امیني ( )1331در مطالعه ای که عنوان آن "حفاظت از تاسیسات و تجهیزات شهری
با استفاده بهینه از محیط طبیعي درون شهری با رویکرد پدافند غیر عامل" مي باشد به بررسي شرایط و
موقعیت شهر بروجرد پرداخته اند .در این مقاله بر اساس معیارهای پدافند غیر عامل که شامل پراکندگي،
استتار ،اختفا ،پوشش مي باشد فضاهای مناسب جهت جانمایي تاسیسات و تجهیزات شهری در سطح شهر
مشخص شده اند.
رجبي و همکاران ( )1331در تحقیقي با عنوان "مکان یابي نیروگاه های برق آبي با استفاده از روش
 TOPSISو با رویکرد پدافند غیر عامل" با استفاده از روش تحلیل چند معیاره  TOPSISدر بستر سیستم
نرم افزاری  GISبه بررسي و مدل سازی عوامل مؤثر در مکان یابي یک نیروگاه برق آبي با مطالعه موردی
استان اصفهان پرداخته اند .آن ها در مقاله خود سه فاکتور کوهستان ،جهت شیب و وجود سد جایگزین را
در نظر گرفته اند .مناطقي برای احداث در نظر گرفته شده اند که جهت شیب آن ها سمت مناطق غیر
مسکوني بوده و در مناطق کوهستاني باشند و امکان وجود سد جایگزین در مسیر سیالب آن ها باال بوده
باشد.
جوانمردی و همکاران ( )1331در مقاله ای با عنوان "شناسایي عوامل مؤثر بر افزایش سطح چابکي
سازمان با رویکرد شبکه های عصبي ( )RBFجهت ارتقا پدافند غیر عامل" به این نتیجه رسیده اند که یکي
از عوامل مهم پدافند غیر عامل ،پراکندگي تجهیزات است بنابراین بایستي طراحي کارخانه ها و تاسیسات به
گونه ای باشد که در مکان های پراکنده جغرافیایي عملکرد سریع و مناسب و با سرعت باال به تقاضا را
داشته باشند .بر این اساس مفهوم سازمان های چابک اهمیت پیدا مي کند .در این پژوهش شش عامل
سرعت پاسخگویي ،انعطاف پذیری ،شایستگي ،مدیریت و ساختار سازماني و طراحي و تولید محصول در
سازمان ها مورد تحلیل قرار گرفتند .با توجه به نتایج پژوهش چابکي مدیریت و ساختار سازماني تاثیر بسیار
زیادی بر سطح چابکي سازمان دارد.
کرباسیان و همکاران ( )1331در مطالعه ای با عنوان "مدل ترکیبي تحلیل پوششي داده ها و مکان یابي
تسهیالت حساس با مالحظه اصل پراکندگي" مدل جدید چند هدفه ای برای مکان یابي تسهیالت حساس
و مهم با در نظر گرفتن اصول پدافند غیر عامل شامل ماموریت ،پراکندگي و شکل عوارض و محیط و روش
های ارزیابي کارایي ارائه کرده اند .به منظور ارزیابي کارایي گزینه ها هزینه استقرار را به عنوان ورودی در
نظر گرفته و خروجي ها شامل میزان سودآوری ،میزان ضریب امنیت و میزان ضریب دسترسي مي باشند.

این مدل مي تواند تسهیالت را بر اساس اصول پدافند غیر عامل با هدف در نظر گرفتن بیشترین پراکندگي
به صورتي مکان یابي نماید که تسهیلي که در مکان های انتخابي قرار مي گیرد بیشترین کارایي را خواهد
داشت.
کرباسیان و فرهند ( )1331در مقاله ای با عنوان "ارائه یک الگو برای جانمایي و چیدمان داخلي یک
بندر فرضي با مالحظات پدافند غیر عامل" بر اساس میزان رابطه اجزا بندر و هم چنین میزان فضای مورد
نیاز هر قسمت یک چیدمان جایگزین طراحي کرده اند .شاخص های پدافند غیر عامل در این مقاله شامل
ایجاد امنیت و ایمني مطلوب ،دارا بودن کارآمدی در برابر سلسله مراتب تهدیدات ،قابل توجیه بودن از نظر
اقتصادی و متناسب با سطح اهمیت و ماهیت و هویت موضوع ،دارا بودن ویژگي های منطقي قابل اجرا،
متناسب بودن با زمینه و بستر طرح ،برخورداری از مقبولیت و سهولت در بهره برداری ،قابل استفاده بودن در
زمان صلح مي باشد.
زیال 1و همکاران ( )1331پژوهشي را با عنوان "مکان یک بیمارستان در یک منطقه شهری" به منظور
ارائه یک برنامه ریزی استراتژیک برای خدمات بیمارستان در منطقه ای در اسرائیل ارائه کرده اند .برنامه
ریزی آن ها شامل سه مرحله تشخیص مکان های کاندید بوسیله مدل های مکان یابي ،ارزیابي کردن مکان
های انتخابي بوسیله  AHPو ارائه راه حل بهینه بر اساس  5معیار فاصله کل به نزدیکترین بیمارستان،
قابلیت در دسترس بودن خدمت ،کاهش نرخ بیکاری ،پراکندگي جمعیت و به کار گیری زیر ساخت موجود
مي باشد. .
در ادامه ابتدا روش پژوهش و مراحل انجام آن توضیح داده شده است .پس از آن در بخش بعدی در
مورد شرکت شهرک های صنعتي که این مطالعه در آن جا انجام شده است توضیحاتي بیان شده است و
سپس یافته های تحقیق عنوان شده است و در بخش بعد از آن این یافته ها بحث گردیده است .در نهایت
در بخش آخر نتیجه گیری و پیشنهادات آورده شده است.
 -2روش پژوهش
به منظور بررسي موضوع پدافند غیر عامل در شهرک های صنعتي ابتدا با مشورت با خبرگان شرکت
شهرک های صنعتي از بین شهرک ها و نواحي صنعتي استان فارس تعداد  1شهرک صنعتي که برای شرکت
اهمیت ویژه ای داشته را انتخاب نموده و مطالعه روی آن ها انجام شده است .در واقع روش نمونه گیری
مصاحبه با خبرگان در نظر گرفته شده است.
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اسامي این شهرک ها به ترتیب عبارتند از:
 شهرک صنعتي بزرگ شیراز شهرک صنعتي آباده شهرک صنعتي الر شهرک صنعتي سنگ نیریز ناحیه صنعتي مصلحیان کازرون شهرک صنعتي سروستان 2به منظور انجام این پژوهش با مطالعه مقاالت و کتب مربوطه و هم چنین مشورت با خبرگان  5معیار
پدافند غیر عامل تعیین شد.این معیارها در ادامه توضیح داده مي شوند.
 ضریب امنیت 1مکان :این ضریب بیان کننده میزان امنیت شهرک نسبت به حمالت نظامي و غیرنظامي مي باشد و عددی است بین یک تا ده و هر چه به ده نزدیکتر باشد نشان دهنده امنیت بیشتر
است.
 ضریب پراکندگي :2این ضریب مشخص کننده میزان دو شاخص پراکنده سازی و کوچک سازینسبت به هم مي باشد .برابر است با حاصل تقسیم تعداد کل واحدها بر مساحت کل شهرک.
 میزان مدیریت بحران :این معیار بیان کننده میزان آمادگي برای مقابله با بحران های طبیعي از قبیلسیل و زلزله و دیگر بحران ها مانند جنگ مي باشد .مي توان از امتیازهای خیلي کم ،کم ،متوسط،
زیاد و خیلي زیاد استفاده نمود.
 میزان استتار 3شهرک :این معیار بر اساس نحوه چگونگي استتار شهرک محاسبه مي شود .در واقعهر چه پوشش گیاهي شهرک بیشتر و ساختار کلي شهرک از قبیل رنگ ،صدا ،حرارت به محیط
اطراف نز دیکتر اندازه این معیار بزرگتر مي باشد .در واقع استفاده از رنگ های مشخص از امتیاز
شهرک کم مي کند .این امتیاز از یک تا ده مي باشد.
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 میزان تولید محصوالت کلیدی :این معیار مشخص کننده میزان تولید محصوالت کلیدی در شهرکبرحسب واحد در سال مي باشد .منظور از محصوالت کلیدی محصوالتي هستند که در زمان جنگ
و برای حفظ جان مردم ضروری مي باشند.
معیارهای در نظر گرفته شده در این مقاله همگي مثبت مي باشند .هم چنین معیار میزان مدیریت بحران
به صورت رتبه بندی شده کالمي مي باشد که با استفاده از طیف لیکرت به داده های عددی تبدیل مي شود.
در جدول  ،1روش تبدیل نشان داده شده است.
جدول  :1تبدیل داده های کالمي به عددی معیار میزان مدیریت بحران
معیار کالمي

خیلي کم

کم
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زیاد
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تبدیل شده عددی
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در این مقاله سعي شده است ابتدا با استفاده از روش آنتروپي وزن معیارها محاسبه شده و سپس با
استفاده از روش الکتر  3و با در نظر گرفتن معیارهای بیان شده یک رتبه بندی مناسب از مکان های اصلي
شهرک های صنعتي ارائه شود .در واقع در این مقاله یک رتبه بندی مناسب از مکان های شهرک های
صنعتي بر اساس اینکه کدام شهرک معیارهای پدافند غیر عامل را بیشتر در نظر گرفته و اجرایي نموده است
انجام مي گردد .در شکل  1مراحل انجام پژوهش در یک فلوچارت نشان داده شده است.

شکل :1مراحل انجام پژوهش

آنتروپي یک مفهوم عمده در علوم فیزیکي ،اجتماعي و تئوری اطالعات است و بیان کننده میزان عدم
اطمینان از محتوای مورد انتظار اطالعاتي از یک پیام است .در تئوری اطالعات هر قدر تواتر یک پیام بیشتر
باشد آن پیام حاوی اطالعات بیشتری است .در آنتروپي هر چه پراکندگي یک معیار بیشتر باشد وزن آن
بیشتر است .الگوریتم روش آنتروپي به شرح زیر مي باشد( .عادل آذر و رجب زاده)1333 ،

در این روش  mتعداد گزینه ها و  nتعداد معیارها مي باشد .ابتدا بایستي به روش مجموع ماتریس را
نرمالیزه کرد .سپس با استفاده از رابطه زیر آنتروپي هر معیار را تعیین کرد.

1( Ej=-k

=k

پس از آن با استفاده از رابطه زیر درجه انحراف یا میزان عدم اطمینان هر معیار محاسبه مي گردد.
2( Dj=1-Ej
در نهایت وزن هر معیار محاسبه مي شود.
=3(Wj
روش الکتر  3جهت پاسخ به کمبودهای روش های موجود ایجاد شده است .این روش بیشتر جهت
مسائل رتبه بندی به کار مي رود و نسبت به دیگر روش های تصمیم گیری چند معیاره جهت رسیدگي
کردن به داده های غیر دقیق کارایي بیشتری دارد)Marzouk,2011( .
روش الکتر  3یک روش تحلیل چند معیاره توسعه یافته مي باشد که با در نظر گرفتن عدم قطعیت و
در شرایط وجود ابهام در صورتي که داده های جمع آوری شده بر اساس پیش بیني و تخمین باشند به کار
گرفته مي شود .این روش شبیه به بسیاری از روش های رتبه بندی بر اساس اصل مقایسه پذیری ناقص و
هم چنین بر اساس سه آستانه برتری ( ،)pبي تفاوتي ( )qو رد ( )vمعرفي شده است)Agis,Avraam,2008( .
در این روش ابتدا بایستي ماتریس های هماهنگي و ناهماهنگي برای هر معیار تشکیل داده شود .مقادیر
این ماتریس ها بین صفر و یک مي باشد .مقدار صفر بدین معناست که گزینه اولي در مقایسه با گزینه بعدی
بدتر مي باشد .برای محاسبه مقادیر ماتریس های هماهنگي باید طبق روابط زیر عمل نمود raj( .یعني مقدار
گزینه  aبه ازای معیار  ..Agis,Avraam,2008( )jمحمدی و همکاران)1331 ،
4(Cj(a,b)=0 if rbj-raj>pj
5(Cj(a,b)=1 if rbj-raj<=qj
otherwise

=)1(Cj(a,b

در نهایت با استفاده از رابطه زیر مقادیر ماتریس هماهنگي محاسبه مي شود.
)wjcj(a,b

= )7(C(a,b

همین طور ماتریس های ناهماهنگي به صورت زیر بدست مي آیند.
3(dj(a,b)= 0 if rbj-raj<=pj
3(dj(a,b) = 1 if rbj-raj>vj
otherwise

= )11(dj(a,b

سپس بایستي ماتریس اعتبار محاسبه گردد.
)11(S(a,b) = C(a,b) if dj(a,b) <= C(a,b

*)12(S(a,b) = C(a,b
پس از محاسبه ماتریس اعتبار باید امتیاز هر گزینه مشخص گردد .یکي از روش های رتبه بندی گزینه
ها روش امتیازدهي مي باشد .در این روش هر چه امتیاز یک گزینه کمتر باشد آن گزینه رتبه باالتری دارد.
روش محاسبه امتیاز هر گزینه به شرح زیر است.
= امتیاز گزینه  iام(13
 -3مطالعه موردی
این مقاله در شرکت شهرک های صنعتي فارس انجام شده است .این شرکت یکي از مجموعه های
سازمان صنایع کوچک مي باشد .سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتي ایران ،سازماني توسعه ای است
که نقش های سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،سازماندهي و پشتیباني از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و شهرکها
و نواحي صنعتي کشور را در چارچوب سیاستهای کلي وزارت صنایع و معادن ،به منظور افزایش سهم
صنعت (علي الخصوص صنایع کوچک) در تولید ناخالص داخلي کشور با استفاده از منابع داخلي و خارجي
بر عهده دارد .از آن جا که تا کنون مطالعه ای در زمینه پدافند غیر عامل در این شرکت انجام نشده است و
هم چنین شهرک های صنعتي از تاسیسات زیر بنایي کشور مي باشند لذا انجام این مطالعه ضروری به نظر
مي رسد.
 -4یافته ها
پس از مشورت با خبرگان در شرکت ماتریس تصمیم گیری تشکیل داده شد .ماتریس تصمیم گیری به
شرح جدول  ،2مي باشد.

جدول  :2ماتریس تصمیم گیری
بزرگ شیراز

آباده

الر

ني ریز

کازرون

سروستان 2

()A0001

()A0002

()A0003

()A0004

()A0005

()A0006

ضریب امنیت مکان

1

5

5

1

7

1

ضریب پراکندگي

3.2

1.14

1.31

1.34

1.17

1.43

میزان مدیریت بحران

زیاد

متوسط

متوسط

زیاد

متوسط

زیاد

میزان استتار شهرک

5

1

7

3

3

3

35

71

11

51

11

31

میزان تولید
محصوالت کلیدی

به منظور نمایش بهتر جدول تصمیم گیری و هم چنین مشاهده تفاوت ها این جدول در شکل  2نشان
داده شده است .قابل توجه است که در این نمودار به دلیل اینکه بتوان تمامي معیارها را در کنار هم نشان داد
مقادیر معیار میزان تولید محصوالت کلیدی بر  11تقسیم شده اند.

شکل :2داده های بدست آمده در جدول تصمیم گیری

هم چنین با مشورت سه آستانه بي تفاوتي ،برتری و رد مربوط به هر یک از معیارها تعیین شد .در
جدول  3آستانه های مربوط به هر یک از معیارها مشاهده مي شود.
جدول  :3آستانه معیارها
میزان مدیریت

میزان استتار

میزان تولید

ضریب امنیت

بحران

شهرک

محصوالت کلیدی

بي تفاوتي

1

2

1

1

11

برتری

2

3

2

3

41

رد

3

4

3

5

15

مکان

ضریب پراکندگي

به روش آنتروپي وزن معیارها تعیین شده است .در جدول  ،4وزن محاسبه شده معیارها مشاهده مي
شود.
جدول  :4وزن معیارها
معیار
وزن

ضریب امنیت
مکان
1.114

ضریب پراکندگي
1.721

میزان مدیریت

میزان استتار

میزان تولید

بحران

شهرک

محصوالت کلیدی

1.113

1.152

1.215

در شکل  3معیارها به همراه وزن آن ها نمایش داده شده است.

شکل :3وزن معیارها

حال با استفاده از این اطالعات و نرم افزار الکتر سعي شده است که مکان ها رتبه بندی شوند .در
شکل  4نحوه رتبه بندی مکان ها در نرم افزار الکتر نشان داده شده است که رتبه بندی نهایي مکان ها بر
اساس این نرم افزار در جدول  ،5بیان شده است.

شکل :4خروجي نرم افزار الکتر

جدول  :5رتبه بندی مکان ها
مکان

بزرگ شیراز

آباده

الر

ني ریز

کازرون

سروستان 2

رتبه

1

2

2

3

3

4

 -5بحث
همان طور که از نتایج پیداست شهرک صنعتي بزرگ شیراز از نظر اجرای معیارهای مورد نظر در
موضوع پدافند غیر عامل رتبه اول را دارد .شهرک های آباده و الر نیز به طور مشترک در رتبه دوم قرار دارند
و هم چنین شهرک های صنعتي سنگ ني ریز و مصلحیان کازرون با یکدیگر رتبه سوم را کسب کرده اند.
در نهایت به نظر مي رسد که شهرک صنعتي سروستان  2توجه زیادی به معیارهای پدافند غیر عامل نداشته
است و بایستي یک بررسي روی آن انجام شود.از آن جا که شهرک صنعتي بزرگ شیراز نسبت به بقیه
شهرک ها موضوع پدافند غیر عامل را جدی گرفته و هم چنین این شهرک در نظر سازمان اهمیت ویژه ای
دارد بنابراین ضروریست که ایرادات موجود در شهرک را برطرف نموده تا این شهرک از لحاظ پدافند غیر
عامل مشکلي نداشته باشد و بتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
بر اساس وزن هایي که از روش آنتروپي بدست آمده مشاهده مي شود که معیار ضریب پراکندگي
اهمیت بیشتری داشته و مقدار عددی وزن آن نیز بزرگتر مي باشد .این موضوع تا حدی قابل پیش بیني بود
چون این معیار پراکندگي بیشتری نسبت به بقیه معیارها دارد.
مقاالتي که تا کنون انجام شده است بیشتر در زمینه بررسي پدافند غیر عامل در دیگر موضوعات بوده
است و تا کنون بررسي پدافند غیر عامل در شهرک های صنعتي به این شکل انجام نشده است و با توجه به
اهمیت این شهرک ه ا انجام این مطالعه ضروری مي باشد .مدیران بر اساس نتایج این مطالعه مي توانند به
کاستي های موجود در شهرک های صنعتي بر اساس معیارهای پدافند غیر عامل پي ببرند و جهت رفع آن ها
تصمیمي اتخاذ نمایند.
 -1نتیجه گیری و پیشنهادات
در این مقاله ابتدا سعي شد با مطالعه مقاالت و منابع مرتبط و هم چنین از طریق مشورت با خبرگان در
شرکت شهرک های صنعتي معیارهای مناسب برای پدافند غیر عامل مشخص شوند .سپس با استفاده از
طراحي پرسشنامه و درخواست تکمیل آن ها از خبرگان تالش شد تا ماتریس تصمیم گیری تشکیل شود.
پس از آن با بکارگیری روش آنتروپي وزن معیارها تعیین گشت .در نهایت با استفاده از نرم افزار الکتر سعي

شد که شهرک های صنعتي رتبه بندی شوند و بهترین شهرک از لحاظ در نظر گرفتن معیارهای پدافند غیر
عامل مشخص شود.
نتایج این تحقیق مشخص مي کند که شهرک صنعتي بزرگ شیراز از لحاظ معیارهای پدافند غیر عامل
رتبه اول را دارا مي باشد .هم چنین شهرک های صنعتي آباده و الر هم زمان رتبه دوم و شهرک های صنعتي
سنگ ني ریز و مصلحیان کازرون به طور مشترک رتبه سوم را کسب کرده اند .شهرک صنعتي سروستان 2
نیز رتبه آخر را دارا مي باشد.
از آن جا که موضوع پدافند غیر عامل یک موضوع نظامي مي باشد لذا در تهیه فهرست معیارهای پدافند
غیر عامل این محدودیت وجود داشت که هر نوع معیاری را نمي توان در نظر گرفت .هم چنین محدودیت
دیگری که در انجام این پروژه وجود داشت عدم دستیابي به اطالعات دقیق و همکاری نکردن بعضي از
خبرگان شرکت در تعیین داده های مسئله مي باشد .پیشنهاد مي گردد که به منظور انجام درست و دقیق این
موضوع یک کمیته محرمانه ایجاد شود و معیارهای اصلي و مناسب تر پدافند غیر عامل مشخص شود به
گونه ای که اطالعات به بیرون از سازمان داده نشود و بتوان مطالعه دقیق تری انجام داد .هم چنین بایستي از
این کمیته با دست باز به تعیین کردن میزان معیارها در شهرک ها بپردازند.
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