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 نظامی -طراحی الگوی بکارگیری پدافند غیر عامل در دانشگاه دفاعی 

 2عبدالرحمن كشوری،  188حسین عباسی

 دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم -دانشگاه امام حسین )ع( -مربی – 1

 دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل –دانشگاه امام حسین )ع(  –استادیار  –2

 

1 - @yahoo.com251523abbasi 

 خالصه

های دفاع در مقابل تهديدها، همواره مد و پايدارترين روش پدافند غیرعامل به عنوان يکي از مؤثرترين

های زيربنايي، تامین نیازهای نظر اكثر كشــورهای جهان قرار داشــته اســت و هدف از آن، اســتمرار فعالیت

ــت، لذا پدافند غیر عامل مي ــاني اس ــهیل خدمات رس ــاني عمومي و تس تواند حیاتي، تداوم خدمات رس

 ن پايدار كشور را شکل دهد. های دفاعي و دكتريسیاست

شمن در حمله سي از آنجا كه د سیا صادی و  سعي مي نمايد به مراكز ثقل نظامي، اقت های خود به اهداف، 

حمله نمايد كه تأثیرگذار در امور دفاعي و تصمیم گیری باشد؛ و با توجه به اهمیت دانشگاه در اين امر، به طور 

های هوايي به وسیله هواپیما يا موشک اين محل ¬اولیه دشمن در حملهقاطع مي توان گفت كه يکي از اهداف 

خواهد بود؛ چرا كه هم دارای نیروی نظامي باال و فرماندهان فداكار و طراحان عملیات های دفاعي در مقابل 

ست عالج واقعه قبل از وقوع گردد و تدابیر الزم جهت اجرايي نمودن پدافند  سته ا شاي شد. لذا  شمن مي با د

ی اجرايي اين امر بوده تا شــیوه و یرعامل در اين دانشــگاه صــورت پذيرد. در اين پژوهش به دنبال طرح هاغ

 روش مناسب برای آن ارائه گردد.

سخگويي به  شگاه و پا سب برای اجرای پذافند غیر عامل در دان اين پژوهش با هدف طراحي الگوی منا

صلي: كه چگونه مي شروع گرديده و به توان پدافند غیر عامل سؤال ا شگاه طراحي و بکارگیری نمود؟  در دان

نفر از 32دنبال آن شش سؤال فرعي طرح گرديده و با پرسشنامه محقق ساخته و توزيع آن بین نمونه آماری )

مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و نتايج حاصل آن نشان  spssكارشناسان اين رشته( با استفاده از نرم افزار 

م عا ــش  یايي،  -1ل داد ش یت جغراف نده،  -2موقع ــع فريب ندگي،  -3مواض فاء،  - 1پراك تار و اخت ــت   -8اس
  

                                                           
معاون پژوهش دانشکده امنیت -1  

رئیس دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل -2  
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ي نظام –های اثز گذار در استقرار پدافند غیر عامل دانشگاه دفاعي سیستم اعالم خبر، مؤلفه -6استحکامات، 

ا سازی راين      پیادهتواند ضريب اطمینان باشد. كه به كارگیری فناوری های جديد و بومي سازی آنها ميمي

 های مؤثر، درصد موفقیت را تا حدودی بسیار زياد ارتقاء داد.افزايش داده و با تجمیع عوامل و مقوله

 

 پدافند غیرعامل، پراكندگي، استتار و اختفا، موضع فريبنده، تهديد های كلیدی:واژه

 مقدمه -1

ستفاده از پدافند غیرعامل برای مقابله با تهاجمات  شي از حملها سارات نا شمن و تقلیل خ های هوايي، د

سیب پذير  ستره آن تقريبا تمامي مراكز حیاتي و آ سعت و گ ست كه و سي ا سا ضوعي ا دريايي و زمیني، مو

نظامي، سیاسي، اقتصادی، ارتباطي، علمي و فرهنگي را در برگرفته است. حفظ امنیت ملي، استقالل سیاسي 

صادی و پیروزی در جنگ به  ستگي و اقت شده ب ضوع ياد  شمگیری  به برنامه ريزی همه جانبه در مو نحو چ

 دارد.

 مبارزه، و جنگ هایسال طول در مردم باشد، وضعیت بهترين در كشور دفاعي بنیه بايد شرايطي هر در

 و هاشیوه در جهانخواران تهاجم خطر بايد اند،كرده لمس را خود و خدا دشمنان عداوت و قساوت كینه، ابعاد

شان و هاابرقدرت سوی از مجدداً را تجاوز احتمال مختلف هایشکل شمنان جمهوری . بگیريم جدی نوكران د

اسالمي از فناوری های برتر برخوردار هستند. برای اينکه دغدغه خاطر را از اين پايداری توسعه برطرف كنیم 

صوص  سته در اين خ سي و چگونگي طرح پدافند غیر بايد به پدافند غیر عامل توجه كرد. لذا بر خود دان برر

سالمي ارائه  شمنان انقالب و جمهوری ا سي نمائیم، تا از اين طريق بتوانیم در مقابل د شگاه برر عامل را در دان

 راهکار نمائیم.

 بیان مسئله:  -2

شرفت با هاجنگ سلیحات بکارگیری و فناوری پی شمند، و مدرن ت  به تریو مخرب ترپیچیده ماهیت هو

شه در روز هر و گرفته خود شتار شاهد جهان از ایگو  و هاسرمايه و منابع انهدام و تخريب و مردم انبوه ك

ساخت شمنان ويرانگر آتش انبوه و بمباران اثر در آنها ملي هایزير شده متوقف روند اين و بوده د   ادامه و ن

 . يافت خواهد
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  جودو علل به كه باشدمي موضوع اين مؤيد گذشته، هایجنگ شده ثبت سوابق و آمار به تحقیقي نگرش

سلیحات بین فناوری شکاف شمن هوايي آفندی مدرن ت سلیحات و د سیب خودی، هوايي پدافند ت   پذيریآ

 اجميته هواپیماهای برابر در هاسامانه اين شدن غافلگیر الکترونیک، جنگ برابر هوايي در پدافند هایسامانه

 هایسالح فقدان هوايي، پدافند افزارهای جنگ برد ماورای از موشک پرتاب بالستیک، و كروز هایموشک و

شک، ضد ساس و حیاتي اهداف مو  به غیرعامل پدافند هایاقدام ضعف يا و نبود صورت در را موجود ح

ساني و ساده هایهدف سلیحات و ورحمله هواپیماهای سريع و موفق گیریهدف برای آ شمن آفندی ت  د

 . نمود خواهد تبديل

شری، تاريخ طول در هاجنگ وقوع بودن ناپذيراجتناب  مرزهای حريم در مهم جنگ 1 حداقل وقوع ب

سالمي میهن سرزمین صره، در امريکا راهبردی اهداف و اخیر ساله چند در ا ضعیف مهار، محا   براندازی و ت

یام پ اين كشور، پیرامون در بحران هایكانون بالفعل و بالقوه تهديدات گسترده طیف وجود اسالمي، جمهوری

شمن تهديدهای مرعوب نبايد كههمچنان"دهد،مي ما به را ست بامي ديگر سوی از گرديد، د  و هااقدام باي

شمن بالفعل و بالقوه تهديدها با مقابله آماده را خود دفاعي، مؤثر تدابیر سیار بخش و "نمود د   اتيحی و مهم ب

  تقلیل و سازی خنثي جهت در غیرعامل دفاعي راهبردهای اتخاذ نامتقارن، تهديدها، شرايط در آمادگي اين از

  مقاومت آستانه بردن و باال اسالمي میهن 255ثقل مراكز به دشمن هوايي احتمالي هایحمله خسارات كاهش و

  :كه قراردهیم خود روی فرا را )ره(، امام حکیمانه وسخن رهنمود اين است شايسته. باشدمي ملي

ــمن در حمله از آنجايي ــادی و كه دش ــعي مي نمايد به مراكز ثقل نظامي و اقتص های خود به اهداف س

شگاه در اين  شد و با توجه به اهمیت دان صمیم گیری با سي حمله نمايد كه تاثیر گذار در امور دفاعي و ت سیا

ــمن در حمله ــیله هواپیما يا های هوايي به ¬امر، به طور قاطع مي توان گفت كه يکي از اهداف اولیه دش وس

ــیوه و  ــک اين محل خواهد بود. در اين پژوهش بدنبال طرح ها وراهکارهای بکارگیری اين امر بوده تا ش موش

 روش مناسب برای آن ارائه گردد.

 مباني نظری: -3

 

ند -1-3 یه : 251پداف کارگیری كل با ي كه  ماتي  قدا عه ا تاكتیکي برای مجمو نات و روش  کا يل، ام ــا ی وس

 Jalhi and hashami fasharki, 2515: 3).)  ود دشمن به منطقه پدافندی و انهدام او صورت مي گیرد.جلوگیری از ور

                                                           
200- Center of gravity 

201- Defense 
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سايل و تجهیزات نظامي بر علیه تهديدات  :252پدافند عامل -2-3 ستفاده از و به مجموعه اقداماتي كه با ا

 شود.گردد اتالق ميمي سازی و يا كاهش اثر عملیات خصمانه دشمن انجامهوايي و موشکي به منظور خنثي

 

   :253غیرعامل پدافند -3-3

ــان دانش و هنر پدافند  ــگفت انگیز طبیعت مي توان گفت كه انس با نگرش تحقیقي و دقیق به جهان ش

شک اين مخلوقات بوده صاً جانداران ديگرآموخته و بدون  صو ستي خ اند كه به غیرعامل را از مخلوقات جهان ه

ساختن ابزار  سنگری، اجداد ما راه  ستحکامات  ساختن دژها و ا سپر، زره، پناه بردن به غارها و  دفاعي از قبیل 

 ، وساير موارد را آموخته اند.251استتار واختفا

  (Passive Defense Organization, 2556) 

 پنج وسیله دفاعي عبارتند از   -1-3-3

ستتار1) سازی و ا شش 3) 256( خود را مرده جلوه دادن2) 258( پنهان    258( تحرک و فرار1) 253حفاظتي( پو

 251( جنگ و مبارزه8)

ــتقیم از آفريده های خداوند و نمونه های پدافند غیر عامل نزد حیوانات  215الهام از طبیعت و تقلید مس

 .(1386،12)موحدی نیا،

                                                           
202- Active Defense 

203- Passive Defense 

204- Camouflage and concealment 

205- Hiding and camouflage 

206- Playing dead 

207- Built in armour 

208- Escaping 

209- Fighting 

210- Mimicry 
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بیشتر نظامیان و انديشه پردازان نظامي برای اثبات ديرينگي علم انديشه های پدافند غیر عامل:  -1-3

و كتاب هنرجنگ او نسبت مي « سون تزو»ارايه شجره نامه ای مفصل برای آن، سرآغاز اين علم را به  نظامي و

شته های  ساله « سون تزو»دهند. از نظر لیدل هارت، آثار و نو شتازترين ر درباره هنر جنگ قديمي ترين و پی

 هايي است كه در اين باره نگاشته شده است. 

قبل از میالد مي زيست. جايگاه آرای سون تزو در  155تا  325های سال سون تزو ژنرال چیني بود كه بین

شه نظامي از جهات مختلف از جمله  سون تزو « پدافند غیر عامل»تاريخ اندي شد. از نظر  سي مي با قابل برر

ــور دارای  ــايي قرار مي گیرد كه برای يک كش ــناس جنگ به عنوان يک واقعیت اجتماعي قانونمند مورد ش

ستقیم دارد. پارهاهمیتي حی ستگي م ستي آن ب ستي و نی ست كه با مرگ و زندگي و ه سون اتي ا ای از عقايد 

 تزو كه با پدافند غیر عامل رابطه نزديکي دارد به قرار زير مي باشد 

ضربه ای  -1 ساماني بکنید و دفعتاً او را با  شید، تظاهر به بي نظمي و ناب شمن را به تله بک با ريختن دانه د

 وبید.محکم بک

العاده بگیرد و قوای فوق العاده ام را كنم كه دشمن نیروی عادی ام را به جای نیروی فوقمن كاری مي -2

 عادی تلقي كند.

شید. نبايد فکر  -3 سرعت مقابله با وی اندي شت، بلکه بايد درباره  شمن گذا نبايد فرض را بر نیامدن د

ناپذير نمودن خود بود، و شکست ناپذيری مربوط به  كرد كه دشمن حمله نمي كند، بلکه بايد درصدد شکست

 .  211شودمي« دفاع»

سي  -1 ست و فرمانده واقعي ك ستوار ا سون تزو مي گويد، هنر جنگ بر پايه فريب و نیرنگ و خدعه  ا

 (6،ص 1312)سروری،است كه به هنرهای تظاهر، اختفا و استتار مجهز باشد. 

 

 پدافند غیر عامل:  سوابق و تاريخچه -8-3

یده عقل انسان نبود و خداوند بزرگ يموضوع پدافند غیرعامل و بهره گیری از منافع آن تنها زا -1-8-3

ــت ــوره مباركه انبیاء مي فرمايد 85در آيه  ،كه مخزن تمام علوم نزد اوس نعَهَ لَبوُسٍ لَکُمْ »: از س ــَ وَ عَلَمناهَ ص

                                                           
 211سوره انبیاء – آيه 00
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ما به او )حضرت داود علیه السالم ( ساخت زره را تعلیم نموديم تا  و «م شاكِرونَلِتُحِصنکُمْ مِنْ بَأسکُم فَهَلْ اَنتُ

 بدارد، پس آيا از شکرگزارانید؟ شما را از آسیب جنگ در امان

در جريان هجرت پیامبر عظیم الشان اسالم نیز خداوند متعال با استفاده از شگردهای اختفا و  -2-8-3

 است، مانع از دسترسي كفار قريش به ايشان گرديد. فريب كه از اصول پدافند غیرعامل

اســتفاده از عوارض طبیعي برای جلوگیری از دســترســي دشــمن نیز يکي از اصــول پدافند  -3-8-3

: نهج البالغه مي فرمايند 12همواره مورد نظر بوده و حضــرت امیرالمومنین علي )ع( در نامه  ،غیرعامل اســت

شما در دامنه كوه ها و تپه آنگاه كه در میدان جنگ در مقابل» شمن قرار گرفتید مي بايد قرارگاه   رد ها و ياد

 «و شما را از دشمن نگهباني كند. شودتا پوشش و حفاظ شما  ؛كنار رودها باشد

شتن نگهبانان در  -1-8-3 صول، غزوه احد با اتکا بر ارتفاعات و گما سالم نیز با تکیه بر اين ا صدر ا در 

 دق با كندن گودال پیرامون مدينه طرح ريزی شد.نقاط نفوذ و غزوه خن

سالح هايي با  -8-8-3 ساختن  ساخت جنگ افزار و  ستفاده از آن در  سعه ا پس از اختراع باروت و تو

ضوع پدافند غیرعامل نیز به تدريج  صول خود، تغییر يافت. باپرتاب منحني، مو  ایه در خالل جنگ اتکا به ا

ل آســیب های ناشــي از جنگ و تخريب شــهرها و كارخانه ها به موضــوع ناحیه ای و پس از جنگ جهاني او

 پدافند غیرعامل اهمیت ويژه ای داد.

 غیرعامل در كره شمالي پدافند به مربوط تجربیات و يک نمونه از سوابق -6-8-3

 شورك اين. است شمالي كره كرده، استفاده زياد خیلي غیرعامل پدافند تدابیر از كه كشورهايي از يکي

شاني آتش و آذرين ارتفاعات زير متر 155 تا 85 عمق به زيرزمیني هایتونل احداث با سات ف سی  را خود تأ

  يكوتاه زمان مدت در كهطوری  به كندمي استفاده هواپیما آشیانه عنوان به كه هاييتونل .است كرده مخفي

 (1، ص1388)فشاركي، . شوندمي آماده عملیات اجرای جهت

 كامپوزيت جنس از شیمیايي مواد و هاسالح نفوذ از جلوگیری برای انفجار ضد هایدرب ساخت و طراحي

 (  www.daneshju.ir). است شمالي كره هایاقدام ديگر از

شتن قدرت و توان و تحركات  -3-8-3 نمونه دفاعي تاريخي پدافند غیر عامل )فتح مکه(: مخفي نگه دا

پیامبر)ص( عالوه برآنکه نگذاشتند كسي تصور كند كه قصد فتح مکه را دارند؛ تدبیری نیز به تا نزديکي مکه؛ 
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از « بطن اضــم»به ســوی « غيابن قتاده بن رب»كار بردند و بخشــي از نیروهای خود را هم زمان به فرماندهي 

چون  (62،ص1386)موحدی نیا،فرستاد تا دشمن را از هدف اصلي خود غافل و گمراه سازد.« تهامه»سرزمین های 

شعلي بر افروزند. اين حلقه « مرالظهران»پیامبر)ص( به  سربازان م ستور داد تا هر يک از  سید د نزديک مکه ر

ــمن ايجاد كرد كه آنان را از هرگونه مقاومتي ناامید و مأيوس  ــتي در دل دش عظیم آتش، چنان رعب و وحش

سپاه ا ضعیت  سي و صاً برای برر شخ سفیان و حکیم ابن حزام كه  سالم به نزديکي آن رفته بودند از كرد. ابو

ديدن آن همه آتش و سپاه و نیرو به وحشت افتادند. ابوسفیان گفت تاكنون چنین آتش و نیرويي نديده بودم 

و  «اذاخر»وآنگاه خود را برای تسلیم به رسول اكرم )ص( آماده ساخت و به اسالم گرويد. پیامبر)ص( از گردنه 

سپاهیان ديگر از  صره و يک « پايین مکه»و « كدا»، «كدی جبل»سه گروه  شدند و تنها با يک محا وارد مکه 

یامبر)ص( پس از ورود « هجوم» ند. پ ــرف خود در آورد به تص فات  بدون كوچکترين درگیری و تل ــهر را  ش

ستالم كرد وبا همان چوب  سود را ا شت حجراال سواره به طواف پرداخت و با چوبي كه دا پیروزمندانه به مکه، 

شاره مي كرد وميبه بتان فرمود جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان ي كه در اطراف كعبه نصب شده بودند ا

سریزهوقاً  ضرت علي )ع(  ( 81 –)ا سیله ح ساير بت هايي كه بر بام كعبه بود به و شت مي افتادند و  و بتها به پ

 ( 63،ص1386)موحدی نیا،شکسته و از بام فرو ريخته شد. 

سالوی در مقابل حمله هایاقدامهای فريب در جنگ ها ) ای از اقدامنمونه -8-8-3  های¬فريبنده يوگ

 (ناتو

شبیهدر تمام زمینه -8-1-8-3 و غیره به مقدار  سازی )ماكت( از قبیل هواپیما، تانک، رادارها از طرح 

ــتفاده كرده و اغلب اهدافي را كه ناتو ب ــیع اس تاجايي كه  ؛اندبودهقرار داده ماكت  قول خود مورد هدفه وس

 .باشداين موضوع مي يدؤكارشناسان پنتاگون نیز م و هااعترافات مقام

سیساتبه جای پادگان -8-2-8-3 های اماكن، ادارات، شركت، ها از اماكن خصوصي و دولتي از قبیل تأ

صي، منازل خالي مردم، مدارس و منطقه صو سیعخ ستفاده گرديد و تمام نیروها  ها به طور و در تمام نقاط ا

 .پراكنده شده بودند كشور چه در شهرها و چه در روستاها

 .گرديدموجب فريب رادارهای ناتو مي سازی با استفاده از امواج الکترو مغناطیس كهشبیه -8-3-8-3

سازی و باپايگاه های مجاورارتش بلگراد در جنگل -8-1-8-3   های نظامي، با ريختن قیر تظاهر به جاده 

ستون در اين جاده دادن تعداد زيادی ماكتقرار  صورت  سايي ناتو را گمراهبه  شنا  های فريبنده هواپیماهای 

 ( 21، ص 1311)میرسمیعي، .نمودمي
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  عامل غیر پدافند اهمیت و اهداف -6-3

 عامل غیر پدافند اهداف -3 -1-6

سايي های سامانه توانايي و قابلیت كاهش -3 -1-1-6 سلیحات گیری هدف دقت و يابي هدف ،212شنا   ت

تي حیا رساني مراكز خدمات و حیاتي فعالیت های و عملیات استمرار بقا، قابلیت بردن ( باال2) .دشمن آفندی
ساس ،213 شور نظامي غیر و نظامي مهم و ح سیب ( تقلیل3) .جنگ و بحران تهديد، وقوع شرايط در ك   آ

  مهم و حساس حیاتي، مراكز انساني نیروی و تجهیزات تأسیسات، های¬صدمه و خسارت و كاهش 211پذيری

شمن عملیات و تهديدها برابر در نظامي غیر و نظامي سلب1). د شمن از عمل ابتکار و آزادی (  صرفه8). د  ) 

سلیحاتي های هزينه در جويي ساني نیروی و ت شتر هزينه تحمیل و ( فريب6) .ان شمن به بی   تقويت و د

ستانه ( افزايش3) .218بازدارندگي شمن تهاجم برابر در خودی نیروهای و مردم مقاومت آ   و روحیه ( حفظ8) .د

سجام شور ملي های سرمايه حفظ و ملي وحدت ان ضي، تمامیت ( حفظ1) .ك ستقالل و ملي امنیت ار شور ا .  ك

 (13،ص1312 نباتي،)

  عامل غیر پدافند اهمیت-3 -2-6

 و مستدل های نمونه حاضر، قرن و بشری اعصار گذشته تاريخ جنگ های در شده ثبت شواهد و تجارب

ست ناپذيری انکار شکار را« عامل غیر پدافند» پديده حیاتي اهمیت كه ا شروحه موارد نمايد، مي ثابت و آ   م

 . باشند مي اهمیت اين از بارزی های نمونه زير

 نیروی بقای و حیات ادامه و ماندن زنده موجب عامل، غیر پدافند هایاقدام كارگیری به -3 -1-2-6

 (13،ص1312نباتي،) باشد. مي كشور يک ملي قدرت و سازمان يک سرمايه ترين ارزش با كه گرددمي انساني

  تسلیحات و تجهیزات حفظ در ارزی و اقتصادی كالن جويي صرفه موجب عامل غیر پدافند -3 -2-2-6

 (11، ص1311)سازمان پداهند غیرعامل كشور،  .گرددمي نظیر قیمت گران بسیار

                                                           
212- Reconnnaissance system 

213- Vital centers 

214- Vulnerability 

215- Deterrence 
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ــاس عامل، مراكز غیر پدافند -3 -3-2-6 ــادی،) 216حیاتي و حس ــي، اقتص ــیاس نظامي، ارتباطي،  س

  هوايي های بمباران و هایحمله برابر در را...( صنعتي و های مجتمع ها،فرودگاه بنادر، مواصالتي،پااليشگاه ها،

شمن زمیني هایحمله و سارات نموده حفظ د  شرايط در مقاومت و فعالیت ادامه و تقلیل را هایصدمه و خ

 .سازدمي ممکن را جنگ و بحران

 .  گرددمي دشمن به بیشتر هزينه تحمیل موجب عامل غیر پدافند اقدام های -3 -1-2-6

 و دشمن به مناسب مکان و زمان در زدن ضربه برای نیروها حفظ موجب عامل غیر پدافند -3 -8-2-6

 (22، ص1311)اسداهلل زاده،  .شودمي مهاجم نیروی و دشمن از عمل ابتکار و آزادی سلب

صول از يکي فريب  -3 -6-2-6 ست، عامل غیر پدافند ا  كاذب، و فريبنده های ماكت ساخت و تهیه ا

 فوايد حقیقي، اهداف 213پوشش و اختفاء و استتار صورت در كه است پدافند غیر عامل مؤثر هایاقدام از يکي

   دارد را مشروحه نتايج و

سه مقام در -3 -3-2-6 صر سه مقاي صر( پدافند غیر عامل و عامل دفاع تهاجم،) عن پدافند غیر  عن

 تر دوستانه صلح مفهومي سیاسي، و دوستانه بشر و اخالقي نظر از و دارد كمتری های هزينه و مخارج عامل،

  سیاست با و تر الوصولسهل و ترساده «عامل دفاع» با مقايسه در «پدافند غیر عامل» به نیل همچنین. دارد

 .است ترموافق كشورها استقالل و وابستگي عدم و خودكفايي

 .است دريا در تصفیه از آسانتر سرچشمه در آب تصفیه و درمان از بهتر پیشگیری -3 -8-2-6

 عامل غیر پدافند و طبیعت -3 -1-2-6

 احسن نظام اساس بر كه عالم مخلوقات خصلت خصوص در تحقیق و مطالعه. است علم مدرسه طبیعت

  ادامه و حیات حفظ جهت در الگوبرداری برای ای حکیمانه و روشن مفید، های پیام گرديده، بنا حکیم خداوند

 (22،ص1312 نباتي،). دارد انسان ها بقای

 (  ره) امام حضرت نگاه در غیرعامل پدافند اهمیت -3-6-3

                                                           
216- Critical centers 

217- Cover 
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 كه است عقیده راه در جهاد. است ناپذير شکست عقیده، راه در جهاد و است عقیدتي ما كشور مبارزات

 21/1/65. دارد برمي راه سر از را مشکالت و ها سختي تمام و كند مي تجهیز راه يک در را كشور سرتاسر

شوری همچو ضر افرادش تمام كه ك ستند صحنه در حا شبرد برای افرادش تمام و ه صد پی سالمي مقا   ا

 21/1/65ديد نخواهد آسیب كشوری همچو يک هستند، مهیا

سأله ست عمومي امر يک دفاع م  دارد قدرت كه مقدار هر به كند، دفاع دارد قدرت كس هر همه، برای ا

 و... 23/8/65. كند دفاع بايد اسالم، كشور از كند دفاع

 (  العاليمدظله)رهبری معظم مقام نگاه در غیرعامل پدافند اهمیت -1-6-3

  د،باش شده شناخته بايستي مسئوالن برای قاعدتاً عامل غیر پدافند اهمیت پدافند: امروز اهمیت -1-1-6-3

 .بردمي پیش را كار شما اهتمام

 مسئوالن و وزرا و بدهد اهمیت عامل غیر پدافند به دولت كه عامل: اين غیر پدافند اهمیت -2-1-6-3

 .است شده ابالغ ستاد آن و دولت به رهبری نظرات و ايم تذكرداده كنند اهتمام آن به دولتي

ست مهم ما برای غیرعامل پدافند امروز  خوبي كارهای هم سپاه دهند، مي انجام دارند هايي بخش. ا

  پدافند اختیار در را امکانات اين و كرد تالش كرد، كار بايســتي باز حال عین در اما. هســتم مطلع كرده،

 26/1/1383. بدهید قرار غیرعامل

 دشمن كه شود ساماندهي ای گونه به داخلي وضعت كه است تهديدها: اين با مقابله راه تنها -3-1-6-3

ارد د سر در چه دشمن اينکه ندانستن .نبیند فراهم ماجراجويي برای را زمینه و نباشد مطمئن خود پیروزی از

 را تهديد .كند محروم دفاع امکان و برخورد امکان از را ما است ممکن كه است غفلتي. بکند خواهد مي چه و

سبات در وجه هیچ به بگیريد، يعني جدی كامال   دیتهديدج منتها نیايید، پايین تهديد ازجديت خودتان محا

 (25،ص 1318)اسکندری، ندارد و . .  وجود حتمیتي هیچ نیست، حتمي معنايش

 

 ضرورت های استفاده ج.ا.ايران از پدافند غیر عامل  -3-3

 به كار گیری پدافند غیر عامل برای ج.ا.ايران به داليل زير اجتناب ناپذير است.
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ستم تهاجمي  218شکاف تکنولوژيک -1-3-3 سی سلیحات پدافند هوايي عامل خودی و  ستم ها ت سی در 

 یه سیستم های مدرن.دشمن به علت پیشرفت سريع تکنولوژی و عدم امکان ته

 پیشرفته دشمن  211آسیب پذيری سیستم های پدافند هوايي در برابر جنگ الکترونیک -2-3-3

شک های كروز  -3-3-3 ستم های پدافند هوايي در برابر هواپیماهای تهاجمي و مو سی شدن  غافلگیر 

 بالستیک 

 225فقدان سالح های ضد موشک بالستیک -1-3-3

 

   پدافند غیر عامل اساسي اقدامات -8-3

سي سا صول ا شد مي زير موارد شامل پدافند غیر عامل تأمین در ا صول اين. با  تهیه در مرحله هر در ا

سب ها، طرح ستفاده مورد سازماني، رده و مکاني و زماني شرايط مأموريت، با متنا   قرار الزم برداری بهره و ا

   (28،ص1312 نباتي،) .گیرند مي

ستتار ،221اختفاء ستحکامات، 222ا شش، ايجاد ،223ا سات،  228سازی مقاوم ،221امن های سازه پو سی تأ

، 231پناه جان ، احداث235پناهگاه ايجاد ،221، موانع228خبر، آموزش اعالم سیستم ، برقراری223تفرقه ،226پراكندگي

                                                           
218- Technological gap 

219- Electronic warfare 

220- ABM= Anti ballistic missile 

221- Concealment 

222- Camouflage 

223- Fortiflication 

224- Safety construction 

225- Hardening 

226- Dispersion 

227- Separation 

228- Training 

229- Barrier 

230- Defilade 

231- Trench 
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شي رعايت ،232فريب انجام ستمي، كنترل درون شب، اقدام های در خامو سارت سی ها،  خانواده ها، تخلیهخ

  ، پدافند233يابي خسارات، مکان ضروری ، حفاظت، ايمني، ارزيابي وسايل ساير و موادغذايي و آب بندی جیره

ــمیايي های عوامل¬حمله ــته عوامل ،231ش   های بمب مقابل در پدافند ،236عوامل بیولوژيکي و 238ای هس

   (21 ،ص1312 نباتي،). دشمن رواني عملیات با مقابله و رساني ، اطالع.....و 238الکترومغناطیسي ،233گرافیکي

 اصول پدافند غیر عامل  -1-3

صمانه تهاجمات با مقابله جهت در امروزی نامتقارن هایجنگ در غیرعامل، پدافند اقدام های انجام  و خ

 و وسعت كه است بنیادی موضوعي مهاجم، كشور دريايي و زمیني هوايي، هایحمله از ناشي خسارت تقلیل

ستره ساخت تمامي آن گ ساس و حیاتي مراكز و هازير سي، غیرنظامي، و نظامي ح صالتي سیا   ارتباطي، موا

   گیردبرمي در را كشور

 هب مخرب تری و ترپیچیده ماهیت هوشمند، و مدرن تسلیحات به كارگیری و فناوری پیشرفت با هاجنگ

شه روز در هر و گرفته خود شتار شاهد جهان از ایگو  و هاسرمايه و منابع انهدام و تخريب و مردم انبوه ك

ساخت شمنان ويرانگر آتش انبوه و بمباران اثر در آنها ملي هایزير شده متوقف روند اين و بوده د   ادامه و ن

 اين اصول عبارتست از. يافت خواهد

 و هم شکل كردن تأسیسات و تجهیزات و نیروها با محیط اطراف 231استتار همرنگ -1-1-3

ا.را هامکان كشف يا شناسايي نیروها و تجهیزات و فعالیت اختفا حفاظت دربرابر ديد دشمن كه -2-1-3

 دهد.تقلیل مي

                                                           
232- Deception 

233- Site selection 

234- Chemical agents 

235- Nuclear agents 

236- Biological agents 

237- Graphite bombs 

238- Electro magnetic pulse or bomb 

239- Flat fish 
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پوشش پنهان سازی و حفاظت تأسیسات، تجهیزات، تسلیحات و نیروی انساني در برابر ديد و  -3-1-3

 تیر دشمن

سبه و  -1-1-3 شمن در نیل به اطالعات و محا فريب تمامي اقدام های حیله گرانه كه موجب گمراهي د

 ورد صحیح  در تشخیص هدف گیری شود.بر آ

 پراكندگي گسترش باز و پخش نمودن و تمركززدايي نیروها به منظور تقلیل آسیب پذيری آنها -8-1-3

 استحکامات ايجاد هر گونه حفاظي كه در مقابل تیر مستقیم بمب راكت موشک خمپاره  -6-1-3

بر اينکه عملیات تعرضــي دشــمن قريب اعالم خبر آگاهي و هشــدار به نیروهای خودی مبني  -3-1-3

 الوقوع 

توانايي نیروهای مسـلح و جوامع غیر نظامي يک كشـور، اسـتقامت و تحمل در  215راهبرد بقاء -8-1-3

 های به نحو مؤثر به وظايف خود عمل كنند. برابر حمله

 های دو منظورهتولید سازه -1-1-3

 كور كردن سامانه اطالعاتي دشمن -15-1-3

 ديريت بحران دفاعي در صحنهم -11-1-3

  (Kamran and Hosseini, 2512: 352)مکان يابي استقرار عملکرد -12-1-3

شباهت دارد. اين موضع برای فريب و گمراه  -13-1-3 موضع فريبنده موضعي  كه به يک موضع واقعي 

  (12،ص 1312. )اسکندری، گرددكردن دشمن نسبت به محل موضع حقیقي ايجاد مي

 

سگر: -15-3 شمن از انواع مختلف تجهیزات مراقبت الکترونیکي سامانه های ح ستفاده مي 211د كند. ا

سامانه های حسگر، برحسب فعالیت در محدوده كاری ) طیف الکترو مغناطیس( ، طبقه بندی شده اند. دشمن 

 (182،ص 1312 )اسکندری،كنند. ¬استفاده مي« Passive و غیر فعال  Activeفعال »از دو نوع حسگر شناسايي 

                                                           
240- survival stratege 

241- Electronic surveillance Equipment 
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شي از انرژی  -1-15-3 شر مي نمايد. بخ شده از اهداف را منت سگرهای فعال(، انرژی منعکس  فعال )ح

منعکس شده از هدف، توسط حسگرهای موجود در منطقه يا حسگرهای منتشر كننده )انرژی(، دريافت شده 

 يي از حسگرهای فعال هستند.و رادارها نمونه ها« Searchlightنور افکن ها »شود.ووجود هدف آشکار مي

تابش نمي -2-15-3 ــگرهای غیر فعال( از خود )هیچ( انرژی  با جمع آوری غیر فعال )حس كنند، بلکه 

كنند. نمونه های اين حسگرها عبارتند از چشم انسان، دوربین ديد در شب، انرژی، وجود اهداف را كشف مي

، 1381)جمالي،حسگرهای صوتي و تجهیزات عکس برداری.  ،212دوربین تصوير برداری يا حسگرهای مادون قرمز

 ( 15ص

 

 متدولوژی تحقیق  -11-3

سعه – اين تحقیق از نوع كاربردی شد. ای تو ضوع، اهداف تحقیق، مي با در اين تحقیق، بنا به ماهیت مو

 گردآوریبرای ها و وسعت امکانات اجرايي آن، از روش تحقیق پیمايشي و توصیفي استفاده شده است. سؤال

شنامه س سئولین و  به اطالعات از طريق ارائه پر شگاهكارم سان دان صاحبشنا صاحبه با  نظران، منابع ، م

ستورالعملنامهای، آيینكتابخانه شدهای ها و د ستفاده  صیفي و سازماني ا كه از طريق بکارگیری آمارهای تو

 گیرد.استنباطي مورد تجزيه و تحلیل قرار مي

ــگاه ميحیطه و قلمرو جغرا ــد. جامعه آماری و نمونه آماری و فیايي تحقیق مورد نظر مربوط به دانش باش

شامل فرماندهان و مديران مي شد كه در جايگاهحجم آن: در اين تحقیق،جامعه آماری  های فرماندهي و يا با

 باشند. های تحت امر فرماندهي در سازمان مورد تحقیق مشغول خدمت ميمعاونت

ــتفاده از فرمول كوكران  182جامعه آماری  در اين تحقیق نفر تعیین  32مورد نیاز  حجم نمونهنفر و با اس

كه با مراجعه حضوری به استفاده شده است، ساده گیری تصادفي  از روش نمونه گرديد. و برای انتخاب نمونه

یل پرسشنامه دعوت به نظر )نمونه آماری( مورد نظر از آنان برای همکاری در تکمفرماندهان و مديران صاحب

 عمل آمد 

شنامه ابتداتعداد  س سنجش روايي پر صاحب 25برای  شنامه بین خبرگان و  س نظران پدافند غیرعامل پر

ــئوال ــخص و نظرنهايي در مورد گويهتوزيع گرديد و ابهامات آنها در رابطه با س ها اخذ گرديد. پس از ها مش

                                                           
242- Near infrared sensor 
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شنامه نهايي در ق س شدن و رفع ابهامات، پر شد. برای تعیین پايايي و  38الب شفاف  سئوال تهیه و تنظیم 

سیله نرم افزار گیری از آلفای كرونباخ بهمیزان اعتبار ابزار اندازه شد ومیزان قابلیت اعتماد  Spssو ستفاده  ا

 بدست آمد.  5.15پرسشنامه با استفاده آلفای كرونباخ 

 

 چارچوب نظری -12-3

شده با توجه به سهیل ها برایارتباطات مؤلفه ايجاد چارچوب نظری بیان  ی بکارگیر هماهنگي، تبادل، ت

ست غیرعامل پدافند برای دانش عملي كارگیریبه و نگهداری دقیق،   ایبرمبن) هامولفه كاربرد زير مدل در. ا

ست مدل ستای )مدظلهو با توجه به تدابیر امام خامنه( 2552روبهاردت، پروب شده ا  العالي( كه در زير بیان 

 :است گرديده پدافند ارائهدرحوزه 

 كارگیری پدافند غیر عامل در دانشگاهعوامل احصا شده از چارچوب نظری مطابق با منويات جهت به

 )حفظه اهلل تعالي((: منويات امام خامنه ای1جدول شماره)

 عوامل احصا شده از منويات )حفظه اهلل تعالي(منويات امام خامنه ای رديف

1 
  سازكار تدابیر كه كنم مي تأكید هم االن و ام كرده ابالغ هم قبالً را موضوع اين

 موقعیت جغرافیايي حساس  .كنید عملي را غیرعامل پدافند اين در

2 

ست اين تهديدها با مقابله راه تنها ضعیت كه ا   ساماندهي ای گونه به داخلي و

شمن كه شود شد مطمئن خود پیروزی از د   ماجراجويي برای را زمینه و نبا

 .نبیند فراهم

 پراكندگي دردانشگاه 

 استتار و اختفاء 

 مواضع فريبنده 

3 
  كه است غفلتي ، بکند خواهد مي چه و دارد سر در چه دشمن اينکه ندانستن

 .كند محروم دفاع امکان و برخورد امکان از را ما است ممکن
 سیستم اعالم خبر 

 استحکامات 

1 

ــبات در وجه هیچ به يعني ، بگیريد جدی كامالً را تهديد   از خودتان محاس

ست حتمي معنايش جدی تهديد منتها ، نیايید پايین جدی تهديد   هیچ ، نی

 .ندارد وجود حتمیتي

كارگیری   به  مل  یه عوا كل

 پدافند

 عوامل پدافند غیر عامل  .كنید عملي را غیرعامل پدافند باب در كارساز تدابیر بايد 8

 ديدگاه مسؤولین 

  لغیرعام پدافند به دولت كه اين شود بلند ای شعله مانند غیرعامل پدافند 6

سئولین و وزراء و بدهد اهمیت  و ايم داده تذكر كنند اهتمام آن به دولتي م

ند غیر   پداف كارگیری  به 

 عامل
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ست شده ابالغ ستاد آن و دولت به رهبری نظرات   پدافند اهمیت امروز. ا

  ارك شما اهتمام ، باشد شده شناخته بايستي مسئولین برای قاعدتاً غیرعامل

 برد¬مي پیش را

3 

صول رعايت صنايع، مراكز وحفاظتي ايمني ا   برای جمعي های پناهگا ايجاد و

صاص اين كه وكارگران، مردم   در احتیاط طريقه بلکه ندارد جنگ زمان به اخت

 .است شرايط هر

 پراكندگي دردانشگاه 

 مواضع فريبنده 

 سیستم اعالم خبر 

 بايد:الذكر به شرح زير ميعوامل احصا شده از جدول فوق -13-3

سیستم  -6استحکامات،  -8مواضع فريبنده،  -1پراكندگي،  -3استتار و اختفاء،  -2موقعیت جغرافیايي،  -1

 اعالم خبر

 مدل مفهومي پژوهش )محقق ساخته( -11-3

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 سیستم اعالم خبر استحکامات مواضع فریبنده استتار و اختفاء پراکندگی دردانشگاه موقعیت جغرافیایی 

احداث بناهای پراکنده 
 جدید  در منطقه 

جایی بخش         هایجاب
ـــی،  ـــروی ـــی )ن
گاهی و  کار ماتی، مه
ــایر  تجهیزاتی( در س

ها و مراکز¬ساختمان  

جی  ی تدر قال  ت ن ا
ها و مراکز ¬ساختمان

 به محل های دیگر

با   ــ یت انض عا ر
فاء در  تار و اخت ست ا
 روز 

با   ــ یت انض عا ر
فاء در  تار و اخت ست ا
 شب

ــازی   گون س م ه
های مهم ¬ساختمان

 با محیط اطراف

پرده  فاده از  ت ــ اس
 پوشش

استفاده از رنگ های 
فاء  ت خ تار و ا ت اســ
 محیط

احداث بناهای کاذب 
 )فریب(

ــازی وتغییر  بدل س
 شکل هوشیارانه

ها،  که  جاد شــب ای
-سازه     سامانه ها، و

 های کا ذب

ساز  شبیه  ستفاده از  ا
 کاذب

سازه های دو  ایجاد 
 منظوره

ناهای جدید   احداث ب
 در منطقه 

طراحی و ساخت ساختمان 
صلی و مهم وفنی و  های ا
تی و اداری و ...  یزا جه ت

زمینجدید در زیر   

ـــازی  ــاوم س ــق م
مات  و ایمن  کا ستح ا
های  ــازه  ــازی  س س
 حیاتی

کان  صول م یت ا عا ر
حداث  بی در ا یا

مان ــاخت ها و ... ¬س
سیب  بمنظور کاهش آ
 پذیری

سگر های  ستفاده از ح ا
 الکترونیکی

سگر های  ستفاده از ح ا
 تشعشعاتی

تجهیزات  فاده از  ت اســ
 دفاع سایبری

تجهیزات  فاده از  ت اســ
نده موشــک  انحراف کن
نده  شو یت  هدا های 
 لیزری

تجهیزات  فاده از  ت اســ
نده موشــک  انحراف کن
 های کروز

فاده از تجهیزات و  ست ا
سامانه های اختالل در 
 هدف گیری

تار  ست یت اجرای ا قابل
شرایط ¬ساختمان ها با 

 فعلی

فاء  یت اجرای اخت ل قاب
شرایط ¬ساختمان ها با 

 فعلی

قابلیت اجرای پراکندگی 
شرایط ¬ساختمان ها با 

 فعلی

تار  ست یت اجرای ا قابل
 تأسیسات با شرایط فعلی

فاء  یت اجرای اخت ل قاب
های اداری با ¬ساختمان

 شرایط فعلی

قه و  یت اجرای تفر قابل
یزات  جه ت یی  جا به  جا
 آموزشی با شرایط فعلی

ســازی پــراکــنــده
مان ــاخت های تجمع س

 نیرویی و اداری

نظامي -دفاعي كارگیری پدافند غیر عامل در دانشگاه بهالگوی   
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 ( الگوی مفهومي تحقیق1تصوير شماره)

 

 

 

االت مطرح شده در طرح ؤهای تحقیق به تفکیک سدر اين قسمت يافته: تجزيه و تحلیل يافته های تحقیق -1

 تحقیق به صورت توصیفي و استنباطي مورد تجزيه و تحلیل قرارگرفته است.

 

 سئواالت توصیف وضعیت (:2جدول شماره )

ناب از تجمع مراکز  اجت
ــاس در  یاتی و حس ح
 کنار یکدیگر

های مهم  ش قال بخ انت
خارج از  قه  ) ط ن م
 مجموعه فعلی(

خت  ــا حی و س طرا
صلی و  ساختمان های ا
مهم وفنی و تجهیزاتی 
و اداری و ... جدید در 
 زیر زمین

فاده از گســتره  ت اســ
یایی  طبیعی و جغراف
 دانشگاه

ستفاده از تجهیزات  ا
 استتار و اختفاء

ــرای  ــداوم اج ت
تار و  یات اسـت عمل
 اختفاء

ستفاده از  حداکثر ا
فی و  گرا پو  تو
عی   ی ب ط عوارض 
 منطقه

و رعایت اصل استتار 
ستفاده از اختفاء  با ا

عی  بدا یزات ا ه ج ت
 الکترونیکی

نا مرئی  تار و  ست ا
 سازی و........

ــودن  ــم ــور ن ک
سیستمهای اطالعاتی 
 دشمن

صل اختفاءبا  رعایت ا
ستفاده از عوارض  ا
 طبیعی و مصنوعی

ــل  فاده از اص ست ا
-زمینه فریب در همه 

 ها

سازه های دو  ساخت 
من در  ی ظوره ا ن م
 دانشگاه

فاع  تدابیر د مال  اع
 سایبری

سامانه های  ستفاده از  ا
 هشدار دهنده

به کیتاکتاعالم خطر  ی 
روین  

له  م ح طر  خ عالم  ا
ای و ...یی، هستهایمیش  

نده ن ک ید ــد های تش
 تصویری

نع )دیوار،  موا جاد  ی ا
 دکل، کابل، بالن(

حداث  گاها ناه ها و پ
 جان پناه

مات  کا ستح جاد ا ای
ی هاسازهصحرایی و 

 موقتی

فاء  ستم اط سی جاد  ای
 حریق

سات منطقه  سی انتقال تا
های  خارج از فضــا به 
 اداری 

ــاد و احــداث  ــج ای
 پناهگاههای مختلف

 احداث جان پناه

ایجاد سیستم هشداراعالم 
 خبر

 بکار گیری سیستم دود

ستحکامات موانع  ایجاد ا
-محل      و دیوارکشی در

 های حساس

ضد  ستم  سی بکارگیری 
 تشعشع

 رعایت انضبا  استتار

با محیط  همگون ســازی 
 اطراف

ساختمان سازی  ها ¬بدل 
 و تأسیسات

ستفاده از رنگ آمیزی  ا
 متناسب با محیط

 گسستن شکل سایه ها

کاشـت درختان و ایجاد 
فضای سبز بصورت تراکم  

شیده  در محل های و پو
 مهم

انتخاب مقیاس بهینه از 
یت  ندگی در موقع پراک
 جغرافیایی

توزیع  ندگی در  ک پرا
با  ــب  ناس عملکرد مت
 دانشگاه

قال مراکز مهم و  انت
 حساس به زیر زمین

شش در  یت پو عا ر

ضای همه زمینه ها )ف

 سبز، دود و ...(

صهایجاد  های ایمن عر
 در جغرافیای منطقه

سازی و ابتکار کوچک
 در پدافند غیر عامل
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 رديف انحراف معیار میانگین فراواني سئوال

 61 توان پدافند غیر عامل در دانشگاه طراحي و بکارگیری نمود؟چگونه مي
3.332

3 
.88111 1 

ستفاده چگونه مي شگاه برای پدافند غیرعامل ا توان از موقعیت جغرافیايي دان

 نمود؟

61 3.338

8 

.11136 
2 

 3 63168. 3.8586 35 نقش پراكندگي در رعايت پدافند غیرعامل در دانشگاه  ثیرأت

ــگاه تا چه میزان بر كاهش ثیر أت ــتتار و اختفاء در دانش ــول اس نقش رعايت اص

 تواند مؤثر واقع شود.آسیب پذيری مي
63 3.8632 .66163 1 

اه دانشگ نقش ايجاد مواضع فريبنده تا چه میزان در رعايت پدافند غیر عامل در

 تواند مؤثر باشد.¬مي
32 3.1611 .65255 8 

 6 31118. 3.6381 61 استحکامات تا چه میزان در كاهش آسیب پذيریثیر أت

 3 63168. 3.8586 35 نقش به كارگیری سیستم اعالم خبر روز در اجرای پدافند غیر عامل در دانشگاه

 

ــان دهنده نتايج  ــگاه بوده و هر يک از مؤلفه ثیرأتتحقیق نش با در نظر های پدافند غیر عامل در دانش

گزينه ای لیکرت كه از  8های تحقیق } با توجه به طیف  برای هر كدام از آيتم 3گرفتن میانگین فرضـي عدد 

و  در حد زياد ارزيابي شده استتمامي سئواالت شود{، )خیلي زياد( را شامل مي 8( تا عدد خیلي كم) 1عدد 

ــل از آ ــي تنتايج حاص ها و میزان نقش به كارگیری هر كدام از مؤلفه ثیرأزمون تي تک نمونه ای برای بررس

شگاه، سیب پذيری در دان سطح اطمینان ه بها متغیركلیه ثیر أمیزان ت تأثیرآن در كاهش آ طور معنادار و در 

 مد.باشد. و اين نتیجه در مورد سئواالت فرعي نیز بدست آميدرصد، باالتر از حد متوسط  11

 نهايي حاصل از نتايج تحقیق مدل 

سهم تأثیر هريک از مؤلفه های مؤثر  شخص كردن  سي به عمل آمده از نتايج تحقیق، مدل زير با م با برر

توان پدافند غیر عامل موضوع تحقیق با بررسي چگونه مي در موضوع تحقیق، ارائه مي شود و عوامل مؤثر در

ها نشان دهنده میزان سهم تأثیر در دانشگاه بکارگیری نمود؟ ترسیم گرديده است عالوه بر آن اولويت مؤلفه

 هامي باشد. هر كدام از مرلفه
نظامی  -کارگیری پدافند غیر عامل در دانشگاه دفاعی مدل نهایی بر اساس نتایج تحقیق به  
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 مدل مفهومی 

مطابق با منویات امام 

خامنه ای در حوزه 

 ملاع غیر پدافند

 

13
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   (: مدل نهايي حاصل از نتايج2تصوير شماره)

 

 

 گیریبحث و نتیجه -1-8

ساتید با  32تحقیق و اينکه محقق با مراجعه به با توجه به نتايج  سان پدافند غیر عامل و ا شنا نفر از كار

تجربه كه در اين زمینه مشغول خدمت بوده ودارای سوابق طوالني درخصوص پدافندغیر عامل و تجربه كافي 

سخ گوياندر امور مديريتي و نظامي مي شان از موافقت كلیه پا سي قرارداده ن شند مورد برر سؤال با های با 

ست.  شته ا سنجش وجود دا ست و در مقدار آن كمي اختالف از نظر میزان  شده بوده ا با توجه به حجم مطرح 

ــه بین الملليتهديدها ــت، در زمینه پدافند غیرعامل هنوز در ابتدای راه  ي كه ايران در عرص با آن مواجه اس

ستیم و باور هر چه شتر  ه شور را در برابرله مهم ميبه اين مقومديران و  فرماندهانبی ضريب ايمني ك  تواند 

شور مي .های احتمالي بیگانگان افزايش دهدتهاجم ساخت های ك ضمن حفظ زير  ست  ست به آنچه مهم ا باي

شگاه مطابقت كامل خواهد  ضوع با دان شود كه طرح اين مو ساني نیز توجه فوق العاده ای  سرمايه ان حفظ 

 داشت.

ستتار واختفاء صول ا سیار قديمي و مربوط به  رعايت ا شگاه با توجه به اينکه مجموعه ای ب و ... در دان

دوران گذشته است با رعايت اصول و مباني استتار و اختفاء و... در جهت پايداری و كاهش آسیب تا درصدی 

ايب ضرتواند مکمل اين تواند موفق بوده باشد و به كارگیری ساير فناوری های جديد و بومي سازی آنها ميمي

صدی از كار را مي شده تا در شش قرار داده و با اطمینان گردد و هركدام از مقوله های مطرح  توانند مورد پو

شگاه مورد مطالعه  صوص دان سفانه در خ صد موفقیت را تاحدودی زيادی افزايش داد. متأ تجمیع عوامل در

ستقرار آن به هیچ وجه رعايت  صول و مالحظات پدافند غیر عامل در ا ساختمانا ست و نزديکي  شده ا ها به ن

، هاشريان اصلي راه، عدم استفاده از عمق مناسب سرزمیني اراضي تحت مالکیت و متمركز نمودن ساختمان

عدم سمت گیری مناسب ساختمان ها و همچنین عدم رعايت اصول مهارت دفاعي در طراحي ساختمان ها از 

رابطه اصولي نظیر استتار و اختفاء و پوشش به عنوان اصول مسايل و مشکالت دانشگاه مي باشد. كه در اين 

ستقرار بیش از  سي پدافند غیر عامل با توجه به ا سا شمن تأثیر  85ا سنجنده های د صد طرح و ترتیبي  در

ــتفاده از طرح كاذب و  ــت و در اين زمینه راه حل اس چنداني جز باال بردن هزينه های اجرايي نخواهد داش
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سازه  شي  ستحکام بخ سب ا صنوعي موجود بهره برداری منا ها مد نظر قرار مي گیرد. و بهتر بود از عوارض م

 گردد.تری مي شد. لذا موارد زير پیشنهاد مي

 

 پیشنهادات اجرايي و راه كارهای مناسب -2-8

صول پدافند غیر عامل را به كارگرفته و از  -1-2-8 ساختمان های جديد ا شگاه در ايجاد  سئوالن دان م

 طبیعي زمین بهره برداری مناسب را نمايند.عوارض 

تکمیل مراحل پدافند غیر عامل از تجهیزات انحراف كننده در مناطق حساس دانشگاه استفاده  -2-2-8

 شود.

 از ساخت تمركزی ساختمان های به شدت جلوگیری شود. -3-2-8

شمند چندطیفي حاوی مواد فعال و غیرفعال  -1-2-8 ستفاده از مواد جاذب هو  به منظور كاهش، بهینها

صوتي،  RCS 213سطح مقطع راداری شیمیايي،  شار انرژی حرارتي مکانیکي، اثرات  سیل يا انت و جلوگیری از گ

 (126،ص 1318)اسکندری،  از هدف. 211مغناطیسي و راداری

ی هاهای جديد پدافند غیر عامل، مي توان با بهره مندی از الگوريتمطراحي و راه اندازی سامانه -8-2-8

 داده كاوی، به بهترين و يا مناسب ترين گزينه ها، جهت بکارگیری پدافند غیر عامل مورد نظر دست يافت.

ــنهاد مي -8 -6-2 ــگاه اقدام های الزم جهت پیش ــاختمان های دانش ــود با توجه به قديمي بودن س ش

 استحکام بخشي ساختمان ها به طور جدی پیگیری شود.

شنهاد مي -8 -3-2 سب جهت حفظ جان شود در محپی سنگرهای منا شگاه  ل های اداری دان

 افراد در شرايط ضروری پیش بیني شود يا نسبت به دو منظوره سازی فضاهای موجود اقدام شود.

 

 

 

                                                           
243- survival stratege 

244- Radar 
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