
 

 

  

  مبانی نظری معماری در پدافند غیرعامل

  مصطفی فرزام شاد

 

  

  

  :چکیده 

ن باعث می گردد که امـاکن مـا در حمـالت                      شناخت اصول پدافند غیر عامل و تطابق اصول معماری با آ          

احتمالی دشمن از آسیب پذیری کمتری برخوردار بوده و از ایجاد فجایع جبران ناپذیر جلوگیری نمود و به طبع                   

  .آن از به هدر رفتن منابع انسانی و اقتصادی جلوگیری نمود

ضایی ، آرایش نظامی ، نوع مصالح مـصرفی ، نـور ،                   در این رابطه توجه به ابعاد ، تناسبات ، فرم ، سازماندهی ف            

در راستای اهداف پدافند غیر عامل بسیار حائز اهمیت بوده و معماران ما باید موظف به رعایت ایـن                   ..... رنگ ، بافت و     

  .اصول گردند

   پدافند غیرعامل ، مبانی نظری معماری ، تهدید ، عملکرد ، فرم ، سازماندهی:کلید واژه 
  

  

  

  



 

  :ه مقدم

            مسئله دفاع و امنیت از دیر باز در طراحی مجتمع های زیستی و سکونتگاه های بشر مـورد توجـه ویـژه ای                       

  . نگاهی به تاریخچه طراحی اینگونه فضاها اهمیت آن را نزد معماران نشان می دهد . قرار داشته است

ن همواره در ساخت خانه های خـود بـه اصـول دفـاعی                          پژوهشهای باستان شناسی نشان می دهد که ایرانیا       

همچنین از حداقل سه هزار سـال قبـل مبـادرت بـه             . توجه داشته و خانه های خود را مانند دژ کوچکی می ساختند             

نمونه بارز آن شهرهای قلعه ای حسنلو در ارومیه ، . ساخت حصار ، برج و بارو ، ارگ ، رباط ،خندق و دروازه نموده اند 

  .انه ، خندق اطراف شوش ، ارگ بم ، دیوار دفاعی گرگان و قلعه فلک االفالک در خرم آباد می باشد هگمت

  

  : نقش عوامل دفاعی در شهرسازی -1

            همانگونه که اشاره شد از دوران باستان تا قرون اخیر ، در بنای شهرها توجه جدی به عامل پدافندی و جنبه 

هر چه به عقب بازگردیم تأثیر عوامل یاد شده را در شکل ، ساخت ، بافت و شبکه آن بیـشتر                     های نظامی داشته اند و      

بارزترین مظاهر توجه به مسائل دفاعی و نظامی در شهرها عالوه بر بنای قلعه              . و به گونه ای چشمگیرتر شاهد هستیم      

، اسـتحکامات پدافنـدی مـشترکی ماننـد      ها ، رباط ها ، حصارها ، برج و بارو و خندق که دور شهر جلوه گر شده انـد                     

عـالوه بـر آن دولتهـا در        . دیوارها و سدهای دفاعی بوده است که همگی در دوره های پیش از اسالم ساخته شده انـد                 

مرزهای کشور و مناطقی که بر سر راه مهاجمین قـــرار داشت و از نظر راهبــردی واجـد اهمیت ویـژه ای بـود ، بـه                         

ی می پرداختند که بعنوان پادگان نقش اساسی آنها جلوگیری از پیشروی دشمن در داخل کشور                ایجاد قلعه های دفاع   

  .بود

نظر به اینکه این عوامل و تهدیدها به اشکال مختلف و روشهای نوین همچنان به قوت خود باقی است لـذا در                                

از بهترین وسایل و مناسب ترین شـیوه هـای          عصر حاضر نیز توجه به بعد دفاعی شهرها و مناطق مسکونی با استفاده              

ولیکن متأسفانه مسئله دفاع چند سالی است که نزد معماران و طراحـان مـورد غفلـت                 . پیشرفته کنونی ضروری است   

یک طراح دفـاعی کـه در مبـانی         . قرار گرفته و حتی نزد طراحان اماکن نظامی نیز توجه شایسته ای به آن نمی شود                 

ه دفاع و امنیت را در نظر می گیرد باید عالوه بر داشتن تمام خصوصیات یک طراح و مجهـز                    نظری طراحی خود مسئل   



 

 

بودن به دانش در علوم مختلف،در شناخت تهدیدات و دشمن و تجهیزات نظامی نیز آگاهی داشته و وجـه دفـاع را در                      

  .طراحی لحاظ نماید

  

  : فرم فضاها -2

 زیرا فرم کلـی مجموعـه منـتج از زمـین       .م مراکز نظامی ارائه می گردد      کلیاتی در خصوص فر    مبحث            در این   

 ولـیکن در قطعـه      ،اختصاص داده شده و تحت مالکیت مجموعه است و در اغلب موارد فرم کلی قابل انتخـاب نیـست                  

  . بندی اجزاء می توان به فرم های معقول دست یافت 

  ،)منظم یا نـا مـنظم   (  شکل هندسی قطعه     ،موارد قابل طرح   ،            در قطعه بندی و طرح منطقه بندی مجموعه       

مساحت قطعه ، تناسب قطعه در رابطه با کاربری منطقه مورد نظر ، نسبت سطح اشغال به سـطح کـل ، پراکنـدگی و                         

  .چگونگی ترکیب و انتظام قطعات در طراحی نقش دارند 

  

  سازماندهی فرم و فضا و نقش آن در طراحی معماری -3

 در خصوص شیوه های اصلی ارتباط فضاهای یک بنا و سـازماندهی آنهـا در انـواع فـرم هـا و                       مبحث     در این          

  :فضاها بحث می شود 

یک فضای بزرگ می تواند فضای کوچکتری را در درون خود جای دهد بـدین               :  فضایی محصور در فضایی دیگر        1-3

ایـن نحـوه ارتبـاط در       . ریق فضای خارجی امکان پـذیر اسـت         ترتیب ارتباط فضای درونی با محیط خارجی فقط از ط         

   . می تواند بسیار مورد استفاده باشد مهمفضاهای 

  . رابطه فضاهای متداخل در داشتن فضایی مشترک بین دو فضا می باشد :  فضاهای متداخل  2-3

  . طور یکسان مشترک باشد ه  قسمت متداخل در هر دو فضا ب-

  .صورت جزء الینفک حجم آن در آید ه  از فضاها ترکیب شود و ب قسمت متداخل با یکی-

  .هم مرتبط سازد ظاهر شود ه صورت فضایی مستقل که دو فضای اصلی را به  قسمت متداخل می تواند ب-

در این شیوه هـر یـک از فـضاها بـه            . رایج ترین نوع ارتباط فضایی از طریق مجاورت می باشد           :  فضاهای مجاور     3-3

ایـن روش در    . ملکردی خود پاسـخگو و ارتبـاط بـین دو فـضا از طریـق سـطوح جـدا کننـده خواهـد بـود                          وظایف ع 



 

ـ      .  بدلیل خاصیت ترمیم و توسعه پذیری بسیار مناسب می باشد            پر اهمیت ساختمانهای   ه سطح جدا کننده می تواند ب

  .صورت درز انقطاع باشد

دو فضا که با فاصله از یکدیگر جدا مـی باشـند            :  شوند    فضاهایی که توسط فضای مشترک به یکدیگر متصل می          4-3

رابطه دو فضا به کیفیت فضای مشترک بستگی . می توانند به وسیله یک فضای سوم یا واسط به یکدیگر مرتبط شوند              

  دارد 

دلیل خاصیت کوچک سازی ساختمانهای بزرگ و خاصیت ترمیم و توسعه پذیری مـی توانـد     ه  این روش نیز ب             

   .عنوان روش مناسب مورد استفاده قرار گیرد ه ب

 

  :عبارتند از  روش های اصلی آرایش و سازماندهی فضاها: سازماندهی های فضایی  -4

 ترکیبی است متعادل و معطوف به مرکزکه از تعدادی فضاهای فرعـی             ،سازماندهی مرکزی :  سازماندهی مرکزی     1-4

  .از نظر فرم و اندازه و عملکرد با یکدیگر مشابه و یا متفاوت باشند فضاهای فرعی ممکن است . تشکیل شده است 

 مگر آنکه بااستفاده از روشهای فریب این نقص بـر        ،دلیل شاخص شدن هسته مرکزی ، مناسب نمی باشد        ه  این روش ب  

   .طرف گردد 

 یکـدیگر اسـتقرار مـی       در این روش سازماندهی، تعدادی از فضاها به روش خطی در رابطه با            :  سازماندهی خطی    2-4

محل استقرار هر یک از فضاها در سـازمان خطـی           . فضاها ممکن است با یکدیگر مشابه یا کامالً متفاوت باشند           . یابند  

  .می تواند در اهمیت آنها موثر باشد 

بز و  انعطاف پذیر است و به آسانی می تواند خود را با شـرایط توپـو گرافـی ، فـضای سـ                ،سازماندهی خطی از نظر فرم    

دیگر محدودیتهای سایت تطبیق دهد ولیکن از دید دفاعی بسیار شکننده و در حمالت هوایی بسیار آسیب پذیر مـی                    

 باشد 

این سازماندهی از ترکیب دو سازماندهی خطی و مرکزی تشکیل شده است و شـامل یـک                 :   سازماندهی شعاعی     3-4

بازوهای شـعاعی بـرای     . کل شعاعی منشعب می شود      فضای مرکزی غالب است که از آن چند سازماندهی خطی به ش           

  .انطباق با شرایط سایت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند 

            این نوع سازماندهی به دلیل خوانایی و برجسته شدن مرکزیت ، مناسب نمی باشند هـر چنـد کـه از جهـت               

   مناسب استبه کل مجموعه و دسترسی به نقاط مختلف از روشهای بسیار اشراف



 

 

 با یکدیگر استفاده می کند و غالباً از آنهااین سازماندهی از مجاورت فضاها برای ارتباط : ای  سازماندهی مجموعه 4-4

فـرم  . مجموعه فضاهای مشابه ای تشکیل شده که دارای عملکردهای مـشابه یـا شـکل و جهـت مـشابه مـی باشـند                         

   . و به سادگی توسعه و تغییر یابد مجموعه ای می تواند منظم و یا غیر منظم بوده

 اول آنکه چون در این سازماندهی هیچ مکـان ثابـت و مهمـی وجـود                 .این روش از دو جهت قابل توجه است                 

ندارد و از طرفی توسعه پذیری و شکل پذیری آن خوب است می تواند روش مناسبی برای مراکز می باشد ولـی بعـد                        

  .به واسطه تجمیع فضاها با اصل پراکندگی مغایرت دارد   است کهیردوم آن آسیب پذی

 شان با یکدیگر به وسیله یـک        هشامل فرم ها و فضاهایی است که مکانشان در فضا و رابط           :  سازماندهی شبکه ای     5-4

 از آنجا که یک شبکه سه بعدی از تکرار واحدهای فضائی مدوله             .محدوده یا شکل شبکه ای سه بعدی تنظیم می شود         

  . یل می شود حتی در صورت افزایش و برش و یا تقسیم شدنش باز هم هویت خود را حفظ می کند تشک

پـر  با توجه به خاصیت فوق فرمهای مدوالر به جهت انعطاف پذیری ، تغییر پذیری و توسعه پذیری بـرای ابنیـه هـای       

  .سازی استفاده گرددجهت جدا ،فاصل مخصوصاً اگر در نقاط مورد نیاز از م، بسیار سودمند استاهمیت

             

  قوانین سازماندهی و دفاع غیر عامل  -5

            خلبان با پیش فرضهایی که از هدف ، به صورت اشکال هندسی و منظم در ذهن خود دارد ، آن را با هیـأت                        

در تصویر ، تصمیم به     پس از حصول اطمینان از یکسانی       ،کلی که در زیر پای خود می بیند باز شناسی و مطابقت داده            

که شرح آنهـا گذشـت مویـد    ) مشابهت ، مجاورت ، استمرار و تکمیل ( قوانین سازماندهی . حمله و بمباران می گیرد   

 او را بـه سـمت       واین موضوع است که این قوانین به طرز موثری در ذهن و تصمیم گیری بعدی خلبـان اثـر گذاشـته                      

وظیفه مهـم واصـلی در      .  هدایت می نماید     ،ی قبلی او مطابقت بیشتری دارد     هدف مورد نظر که با اطالعات و ذهنیتها       

بعد دفاع غیر عامل این است که ذهن و فکر خلبان را با  بهره گیری از اقدامات زیر ، گمراه و وی را در بمباران اهداف                           

  : مورد نظرش با شکست مواجه سازیم 

  استتار

  اختفاء

  ایجاد هدفهای کاذب و فریبنده 



 

  د دود ایجا

  ایجاد پراکندگی 

  پرهیز از ایجاد تراکم 

 بافت های متـراکم     .میزان تراکم ، نشان دهنده موقعیت و چیستی یک محل است            : مختل نمودن اصل مجاورت      1-5

بـرای مقابلـه بـا ایـن        . سایت عمالً کار خلبان را ساده نموده و نیاز به تجسس لحظه به لحظه را از وی سلب می کند                     

  .یی عمده ، باید میزان تراکم و شاخص بودن مجموعه را از میان برد عامل شناسا

            این موضوع نیز گفتنی است که طراحان تأسیـسات مراکـز حیـاتی بایـد حتـی المقـدور از احـداث متـراکم                        

ی  در احداث و استقرار تجهیزات از تمـامی مـساحت موجـود اسـتفاده و بهـره بـردار                    و تاسیسات حساس دوری نموده   

 در خصوص تغییر محل ،       بایستی  در صورتی که مساحت و فضای محدود ، قابلیت پراکندگی را سلب می کند              .نمایند  

  . تصمیمی جدی اتخاذ نمایند 

ضـمناً  .             با استتار بعضی از ساختمانها و تأسیسات متراکم می توان بافتی یکسان و پراکنـده بـه وجـود آورد                     

  . کم سایتها ی مجاور هماهنگی وجود داشته باشد ، استتار موفق تر خواهد بود چنانچه بین میزان ترا

گـردد اصـل     پرواز عملیاتی می    در هنگام  از عوامل مهمی که باعث شناسایی سایت      : مختل نمودن اصل استمرار      2-5

نها و تجهیزات ، خطـوط  امتداد ساختما. ترمیم یا استمرار و نحوه قرار گیری ساختمانها و ترکیب فرضی آنها می باشد     

ی هندسی و یـا     تصورت حقیق به  مشخص و شناخته شده ای را در ذهن پدید می آورد که این اشکال در بعضی مواقع                  

  . مجسم می شوند ... ) همانند ترکیب ستارگان در آسمان به صورت خرس ، خوشه انگور و ( پدیده های طبیعی 

 جلـوگیری   ،ستتار استفاده کنیم بهترین راه آن است کـه از ایجـاد محورهـا               اگر بخواهیم در سایت از راه حل ا               

  . با استتار بخشی از تأسیسات و تجهیزات نوعی تردید ذهنی در فکر خلبان ایجاد کنیم  ونموده

احـداث و ایجـاد سـاختمانها و تأسیـسات و یـا             ، راهکار دیگر برای ایجاد تردید ذهنی و سر در گمـی در خلبان                    

  .هیزات کاذب و فریبنده است تج

محدوده سایت هدف سایتهای متعدد کاذب و بدون فصل مشترک بـا سـایت اصـلی                 بتوان در               در صورتی که  

  .د کردر فکر و اندیشه خلبان دشمن ایجاد را  تا حداکثر تردید و ابهام ذهنی ، می تواناحداث و مستقر نمود



 

 

ید سعی کرد که سایت های کاذب با سایت اصلی در یک محور نباشد و فاصله الزم بین   حتی االمکان با   البته            

  آن دو لحاظ گردد تا در صورت خطای بمباران سایت کاذب ، سایت اصلی مصون و محفوظ بماند 

 ،  نظیر در یاچـه ، رودخانـه      ( در صورتی که در محدوده سایت اصلی نشانه ها و شاخصهای طبیعی و مصنوعی                        

وجود دارد ، ساخت واحداث سایت و تجهیزات کاذب باید با توجه کامـل بـه عوامـل یـاد شـده                      ...) دودکش کارخانه و    

  ندهد بنده تأثیر خود را از دست انجام شود تا اقدامات فری

ذراندن حجمی و باقی گ ... ) لودر ، بیل مکانیکی و       ( ماشین آالت یکی از شیوه های کم هزینه ، خاکبرداری با                    

  .، می باشدکه ایجاد سایه می کند...  مشابه یک ساختمان ، تجهیزات و  کهاز خاک

از موارد یاد شده موقعی استفاده می شود که به علت محدودیت  مساحت  امکان استفاده از اصول مشابهت و                

  مجاورت نباشد 

در تعیـین   ) داشـتن سـایه     ( سیسات به دلیل سه بعدی بودن       أت و   هاهمانطوری که ساختمان  : ساختما نها و جاده ها       -

. نیز در باز شناسی یک سـایت تـأثیر و نقـش مهمـی دارد           »  جاده   ،د  نهویت و باز شناسی یک سایت نقش مهمی دار        

به دلیل داشتن شکل منظم و عـرض اسـتاندارد و پوشـش سـیاه روی آن     ) سایه ( جاده ها به رغم نداشتن بعد ارتفاع    

 نـسبت بـه اسـتتار       ، بنابراین الزم است در کنار روشهای استتار سـاختمانها         .، از فاصله دور قابل رویت اند        ) الت  آسف( 

  .  در دید هوایی اقدام نمود ناپیدایی آنجاده و

 . - عکس این قضیه نیز صادق است -            جاده ها عموماً شکل خود را از وضع چیده شدن ساختمانها می گیرند 

ی  استتار هر قسمت نیـاز بـه حرکتـ     پس. می نمایند بنا براین شبکه جاده ها و شبکه ساختمانی به صورت متحد عمل             

به تعبیر دیگر اگر بخواهیم با استتار نمودن بخشی از محور ساختمان بدون استتار همان               .  در قسمت دیگر دارد      مشابه

 زیـرا    ایـم  من را فریب دهیم ، کـاری بـی فایـده نمـوده            محور جاده که در کنار محور ساختمان شکل گرفته است دش          

  .ترکیب جاده ها وساختمانها ، تصویری پیوسته و واحد در ذهن و فکر خلبان به وجود می آورد 

با اتصال سقف بام ساختمانها به همدیگر شبکه پیوسته ای به وجـود مـی آیـد     : تبدیل ساختمان به جاده و بالعکس        -

روکش سیاه روی صفحات ، به وسیله رنگ و یا حتی آسفالت،            ایجاد  (  روشهای اغفال کننده     که با کمی توجه و اعمال     

قرار دادن وسایل نقلیه سبک روی محور ایجاد شده بامها ، ارتباط این محورها به جاده واقعـی ، بـرای طبیعـی جلـوه                         

  . می توان محور کاذب جاده ای ایجاد نمود ) ... دادن مسیر حرکت و 



 

را حذف نمود تا این محور تبدیل به محـور          ) یعنی سایه   (  در این راستا بعد سوم محور ساختمانی         البته باید             

  احـداث   خـاکریز مایـل ،     ایجاد، استفاده از تور اسـتتار     از جمله روشهای استتار سایه می توان به       . دو بعدی جاده گردد     

  .اشاره نمود ... پانلهای شیبدار و  به کار گیری مختلف ،هایی با ارتفاعفضای سبز با درخت

 ایـن ذهنیـت را      یـک محـیط    انحصاری بودن جـاده در       . را در ذهن تداعی می کند        ی ، مقصد   هر مسیری  -            

  .بیشتر در ذهن تقویت می نماید 

وقعیـت   معموالً عرض جاده و کیفیت آن نشان دهنده اهمیت و به بن بست رسیدن جاده نـشان دهنـده م                    -            

  .تقریبی مقصد می باشد

 با افزایش و تقویت جاده های فرعی فریبنده ، نمود جاده هـای   ، می توان   در برخی شرایط برای فریب رویت هوایی       - 

   .در این صورت باید جاده های اصلی را به طریق مناسب استتار نمود .  اصلی و مقاصد حیاتی و حساس را کاهش داد 

  :ی قدرت مرمت پذیر - 3-5

            برای اینکه تأسیسات و ساختمانهای ما در اثر اصابت راکت ، بمب ، و یا مواد منفجره و موج انفجار به صورت            

 . رودکامل از انتفاع خارج نشوند بایستی نحوه طراحی به گونه ای باشد تا قدرت مرمت پذیری آنها تا حد امکـان بـاال                        

 ،مفصلهای تأسیساتی و درزهای انقطاع در سـاختمانها و همچنـین طراحـی مـدوالر              برای این منظور باید با استفاده از        

  .میزان آسیب پذیری را کاهش و سرعت در مرمت را افزایش دهیم 

  :طراحی شبکه های زیر ساخت  -4-5

یچوجه نباید  به ه ...             طراحی شبکه های زیر ساخت مانند شبکه های آبرسانی ، انتقال نیرو ، گاز ، مخابرات و                  

به شبکه های سراسری وابسته باشند زیرا این شبکه ها جزو اولین اهداف دشمن بوده ودر صورت انهدام باعـث ایجـاد                      

خلل در ماموریت مراکز مهم و نظامی میگردنند و همچنین طراحی آنها بایدبگونه ای باشد که در اثر حمله و آسیب به 

تعطیل نگردند و از طراحی متمرکـز آنهـا و اسـتفاده از انـشعابات طـوالنی                 سرعت قابل ترمیم بوده و به مدت طوالنی         

  .خودداری گردد 

  : تجهیزات و ادوات ،ن مبلمان و دکوراسیون عمومی ما آرایش و چید 5-5

عـدم  .             نحوه آرایش و چیدمان مبلمان و تجهیزات و ادوات نقش مهمی در میزان آسـیب پـذیری آنهـا دارد                     

ین امر نه تنها باعث از بین رفتن خود آنها می شود بلکه هدف قرار گرفتن و انهدام آنها باعث مـی شـود کـه                         توجه به ا  



 

 

لذا رعایت نکات ذیل    . اجزاء آنها بصورت ترکش به اطراف پرتاب و باعث بروز صدمات فراوان به افراد و تاسیسات شود                  

  :ضروری است 

  ر در یک ردیف و خط در خصوص مبلمان شهری  اجرای اصل پراکندگی و تفرقه و عدم استقرا-

   رعایت فاصله بین مخازن و تانکرهای سوخت با نقاط حساس -

   عدم استقرار منظم خودرو ها در پارکینگ ها-

 فواصل بین فـضاها را      ، عالوه بر ایجاد فضاهای دلنشین و دلپذیر        این فضاها  نحوی که ه   طراحی دقیق فضاهای سبز ب     -

  .تنظیم نمایند 

  . به نحوی که باعث تجمع بیش از اندازه افراد در یک نقطه نگردد ،راحی نیمکتها و فضاهای مکث ط-

 .. پرهیز از طراحی عناصر و اجزاء غیر ضروری جهت اماکن نظامی نظیر مجسمه ، تزئینات و -

 

  :مالحظات سازماندهی و دفاع غیر عامل  -6

 بافت های متراکم و فشرده موجـب شـاخص          .چیستی یک محل است               میزان تراکم ، نشان دهنده موقعیت و        

لذا طراحان مجموعه باید حتی المقدور از طراحـی متـراکم فـضاها دوری نمـوده و از تمـامی                    . بودن مجموعه میگردد    

در ،مساحت موجود استفاده نمایند و در صورتی که مساحت موجـود مجموعـه امکـان پراکنـدگی را سـلب مـی کنـد            

  .محل پروژه اعالم نظر نمایند خصوص تغییر 

 ساختمانها ، خطوط مـشخص و       دامتدا.             نحوه قرار گیری ساختمانها و ترکیب چینش آنها بسیار اهمیت دارد          

مسئله مهم دیگری که قابل توجه است این اسـت کـه میـزان پراکنـدگی     . شناخته شده ای را در ذهن ایجاد می کند    

 تأمین اصول پدافند غیر عامل از فواصل نامعقول فـضاها نیـز جلـوگیری نمایـد زیـرا                   بایستی در حدی باشد که ضمن     

در هر حال پراکندگی    .فواصل زیاد بین عملکرد ها خصوصاً در شرایط نامناسب جوی باعث عدم کارآیی آنها می گردد                 

  : فضاها می بایست اهداف ذیل را تأمین نماید 

   کاهش میزان آسیبهای اجتماعی -

   دشمن در هدف یابی  تردید-

   عدم تمرکز وتجمیع مراکز حساس در یک محدوده قابل دسترسی -



 

  . در این راستا توجه به نکات ذیل حائز اهمیت می باشد : تقلیل آسیب پذیری  1-6

   قدرت مرمت پذیری -

   چند منظوره بودن فضاها -

   تغییر شکل ظاهری فضاها -

   مخفی ساختن شکلهای هندسی -

  یای هندسی  کاهش زوا-

   هماهنگ نمودن ساختمانها با محیط پیرامونی -

   طراحی متناسب با توجه به نوع و اهمیت پروژه-

   پیش بینی و لحاظ نمودن موارد مربوط به استحکام بخشی پروژه -

   نطفه ضد انفجار -

   پایداری طرح-

  :کاربرد رنگ در دفاع غیر عامل   2-6

. ز مهمترین عوامل تمایز و تشخیص اشیاء و پدیده ها در زمینه اطراف خود می باشد                 یکی ا این عامل   :             رنگ  

در انتخاب رنگهـا جهـت      . هر چه تضاد رنگی بین شئ و زمینه خود بیشتر باشد شناسایی آن راحت تر انجام می شود                   

. ح طبیعـی اسـتفاده نمـود        استتار بایستی به موقعیت جغرافیای ونوع فصول توجه شود و حتی االمکان از مواد و مصال               

بـا  . ک برای رنگهای خاکی استفاده نمـود      بطور مثال از گیاهان جهت رنگ سبز ، از شن برای رنگهای صحرایی و از خا               

 مـشروط بـر   ،ال برای هر ناحیه ایجاد کرد   -ندارد می توان یک ترکیب رنگی ایده      استفاده مناسب از جدول استتار استا     

  .خت انجام و از ترکیب خود سرانه رنگها برای دستیابی به رنگ جدید اجتناب گردد صورت یکنواه آنکه سطوح رنگ ب

 تغییر یافتـه و   از چهار نوع رنگ استفاده می شود ، آن هم در زمانی که آب و هوا  حداکثر در اکثر شرایط آب وهوایی   

  .یابدیا جغرافیای منطقه تغییر شکل 

  

  

  



 

 

  (Site  selection) :  مکانیابی  -7

 به نحوی ،می باشدمکانیابی یکی از اقدامات اساسی در طراحی دفاعی بوده و به معنای انتخاب بهترین محل استقرار   

بدون یـک مکانیـابی صـحیح       . که مخفی نمودن تأسیسات و تجهیزات و فعالیتها را به بهترین وجه ممکن میسر سازد                

  .مکانیابی صحیح فواید ذیل را در بردارد . د عمالً سایر مالحظات پدافندی ، بی اثر و یا کم اثر می گرد

   تقلیل میزان آسیب پذیری -

   ایجاد وضعیت پدافندی مناسب -

   سلب ابتکار عمل و ایجاد مشکالت و محدودیتها برای دشمن -

   صرفه جویی در حفظ سرمایه های ملی -

 جغرافیای نظامی و آمـایش دفـاعی مـی                 مکانیابی صحیح ، مستلزم یک سری مطالعات و تحقیقات در زمینه          

  .  باشد 

یکی از شاخه های علوم جغرافیاست که در هر دو حوزه انسانی و طبیعی به فعالیت پرداخته و در        : جغرافیای نظامی    -

 پدافنـد غیرعامـل   بدون توجه بـه جغرافیـای نظـامی طرحهـای           . مقاصد نظامی و امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد          

  کست می باشند محکوم به ش

 آمایش به معنای آراستن و زینت دادن می باشد و آمایش دفاعی ، سازماندهی مناسب                ،از نظر لغوی  : آمایش دفاعی    -

اماکن و فعالیتهای نظامی کشور به منظور بهره برداری صحیح و منطقی از توانها و استعدادها در جهت نیل به اهـداف                      

  و استراتژیهای دفاعی کشور می باشد 

  :نکات حائز اهمیت  1-7

در طراحی نقاط حساس نباید از طرحهای کلیشه ای و یکنواخت استفاده نمود زیرا تشخیص آنها برای دشـمن بـسیار               

یی هـا  اینگونه تأسیسات می بایست در پناه کوهها ، داخل دره ها ، حاشیه و داخل جنگلها و نهایتـاً جا                    .ساده می باشد  

رعایـت مـوارد   . ته و تقرب به آنها به سهولت میسر نباشـد  فض دید دشمن قرار نگراحداث شوند که به سهولت در معر  

  .ذیل در مکانیابی ضروری است 

  قل مجاور ث حداقل فاصله با مراکز -

   فاصله مراکز حیاتی از شهر -



 

   اندازه مراکز حیاتی و شکل ، حجم -

   امکان اجرای مأموریت-

   وسعت الزم جهت امکان پراکندگی -

  گی و هماهنگی با محیط طبیعی همرن-

  ... ) مواد شیمیایی ، زاغه های مهمات و (  دور بودن از مراکز تولید محصوالت خطر زا -

  ... )سیاسی ، امنیتی و (  امکان حفاظت فیزیکی با توجه به شرایط -

   قابلیت پدافند هوایی از مراکز حیاتی -

  ی مهم در دشتها استفاده ازعوارض طبیعی و عدم استقرار پروژه ها-

   عمق سرزمینی-

  ... ) جاده اصلی ، اتوبان ، خط آهن و (  فاصله از نقاط شاخص ناوبری -

   عدم استقرار در داالن هوایی -

   عدم استقرار در مسیر رودخانه ها ، گسلها و سواحل دریاچه ها-

 

  :سیرکوالسیون -8

  :ی معابر حاطر -1-8

زیـرا وجـود راههـا     . اد معابر و راههای ارتباطی با دید اغفال دشمن طراحـی شـوند                        در طراحی راه بایستی ابع    

 لذا ضمن رعایت سلسله مراتب دسترسـی بایـستی بـا لحـاظ              .باعث بر مالشدن موقعیت سایت و ساختمانها می گردد        

 جهـت ایـن امـر       .نمودن تمهیداتی از جمله استتار ، اختفا ء و فریب از شاخص شدن راه و تأسیسات اجتناب نمـاییم                    

  :شش روش ذیل پیشنهاد میگردد 

 با رنگ آمیزی جاده اصلی ، جاده کم عرض و بی اهمیت جلوه کند موقعی این اسـتتار تکمیـل اسـت کـه بـا رنـگ                             -

  . حاشیه و محور جاده بصورت نامنظم جلوه کند ، رویه جاده ،آمیزی ، محیط 

   تغییر بافت و رویه جاده با رنگ آمیزی -

  ز تور استتار جهت مخفی کردن جاده های مهم و پارکینگها  استفاده ا-

  . استتار با درخت مصنوعی به نحوی که حداکثر سایه درخت روی جاده بیفتد -



 

 

قسمت های مستقیم جاده را می توان به قوس های افقی تبدیل نمود تا در امتداد منحنـی قـرار   :  تغییر مسیر جاده   -

  .گیرد 

  ه منظور ایجاد شک و تردید در دشمن    ایجاد راههای فریبنده ب-

 : نشانه در طراحی -2-8

وجود نشانه ها در یک سایت به معنای افزایش خوانایی ساختار سایت برای خلبان مهـاجم اسـت و در واقـع                            

بایـد در  از آنجا که وجود نـشانه، اجتنـاب ناپـذیر اسـت،     . نشانه ها، بیش از سایر عناصر سایت در معرض خطر هستند   

  :این نکات عبارتند از.  نظر قرار داد مد مطالعات و طراحیدرطراحی، نکاتی را 

  پرهیز از افزایش غیر منتظره ارتفاع -

 پرهیز از ایجاد تضاد رنگی با زمینه -

 پرهیز از تفاوت فرمی با زمینه -

  پرهیز از قرار گرفتن در یک محور -

  

  :تأثیر گذاری اقلیم بر طراحی معماری   -9

            مطالعه و شناخت مسایل اقلیمی و محیطی از ارزش و اهمیت خاص بر خوردار است مطالعه در جه حرارت ،                    

این عوامـل همچنـین در      . رطوبت ، باد ، تابش خورشید ، بارش و سایر عوامل محیطی در مکانیابی تأثیر بسزایی دارد                  

. تجهیزات مورد نیاز ، انتخاب زمان و فصول کاری موثر می باشند   تعیین و انتخاب نوع مصالح مصرفی ، نوع امکانات و           

. جهت تابش آفتاب و جهت وزش باد غالب در جهت گیری و فرم ساختمانها و دکترین عملیات دود تأثیر گذار اسـت                       

  محیطهای مختلفی اعم از کویری ، جنگلی ، کوهستانی ، قطبی ، شهری و روستایی دارای مشخـصات         ،از نظر محیطی  

احداث یک مجموعه نظـامی     . در طراحی تأسیسات می بایست به محیطهای مذکور توجه کرد           . خاص خود می باشند     

با ساختمانهای آجری و معابر آسفالته در یک منطقه روستایی بـا سـاختمانهای خـشتی و راههـای خـاکی ، بالفاصـله        

گردد ت فصلی باعث تغییر رنگ زمین میرا تغییهمچنین . موجب جلب توجه حساسه های شناسایی دشمن می گردد 

 .میزی استتار را ایجاب می نماید و نیاز به تغییرات در رنگ آ
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