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 توانمندساز قابلیت محور و دفاع در غیرعامل پدافنداصول  نقش
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 12/06/97 تاریخ پذیرش:                                                                              25/01/97 :تاریخ دریافت

 چکيده
های دفاعی موردتوجه بوده و این مهم به بخش و کارکردهای آن در همه کشورها و در همه رعاملیپدافند غامروزه 

شهی از بهه رعاملیفند غپدارعایت اصول  که ییجاناپذیر و امری حتمی مبدل گردیده است تا واقعیتی اجتناب نهوان بخ ع
حهور  رعاملیپدافند غهدف این تحقیق بررسی نقش اصول  .گرددیمدکترین دفاعی کشورها محسوب  در دفاع قابلیت م

نهد غگردد که نقش اصول ت. بر این اساس این سؤال مطرح میو توانمندساز اس مهلیپداف یهت رعا فهاع قابل حهور و در د م

یهل وو پس از تجزیه شدهاستفادهیلی تحل -یدن به پاسخ این سؤال از روش توصیفیتوانمندساز چیست؟ که برای رس تحل
فها  ترتیب عوامل: تفرقه و پراکندگی، فریب، مقاومحاصله حاکی است که به نتایج هاداده سازی استحکامات، استتار، اخت

کهز بیشترین تأثیر را بر دفاع قابلیت محور وتوانمندس پدافند غیرعاملو پوشش در  سهت تمر از دارد. بر این اساس الزم ا

فههبه پدافند غیرعاملحور وتوانمندساز در حوزه مدفاع قابلیت یها برای ارتقاتالش بهر مؤل شهدهیههای ترتیب اولویت   اد

 متمرکز و سازوکارهای الزم برای تقویت آن فراهم گردد.
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َههد وسک م  َههد وس ا ِ و ع ِهههِ ع یههلِ ت رهِب ههون ب َههابِ الخَ ِههن رِ ب قههوسهب وَ م ِههن  سههتَطَعت م م سهها ا ِههد و الَه ههم م »وَ أع

 «لَم ونَه م  اَلل ه  یَعلَم ه موَاخَرینَ مِن د ونِهِم ال تَع

بها  کهه بتوا ههاآنو شما در مقام مبارزه  حهد  تها آن  یهد و  یها کن قهه و آالت خهود را مه یهد از آوو ن

تهان  شهمنان خود یهد د بهرای تهد شهما  سهازیدفراهمجنگی و اسبان سواری  کهه  گهری  قهوم دی بهر  و 

بهه  هاآنبر دشمنی  خهدا  کهریم ههاآنمطلع نیستید و  قهرآن  شهید.   یها با یهز مه سهت ن گهاه ا سهوره -آ

 (60آیه -انفال

یههران       سههالمی ا هههوری ا شههور جم یههل بهههک یههت دل بههودن موقع یهه ه، هههای   دارا  یههو و وپولت

خهایر فهت  بهاارزش و عهم از ن عهی  ا نههی گهاز وطبی نهین ن هامی مب نهوع و همن نهی و مت عهادن غ ( و م

یهه هبههر ارزش شههرای  و سههالمی دارای  مههیهههای ا مههروز  هههان ا مههواره ای درج شههور ه یههن ک شههد. ا با

مههع ن ههام گههانمههورد ط هههه ناو بههیش از دو د سههت. ح ههور  بههوده ا هههان  سههتکباری ج هههای هههای ا

کهها د یههایی آمری مههان فههارسخلیجر در یههای ع جههاد  و در عههراد و ای سههتان و  شههورهای افلان شههلال ک ا

گههاه حههوزه  هههای ن ههامی درپای شههورهای  حههرین و ک طههر، ب لههه ق قههه ازجم شههورهای منط گههر ک دی

سههیت سههتان و ... حسا خههزر، پاک یههای  یههران را در شههور ا یههل و ک قههه تحم بههه منط هههای م ههاعفی را 

سههت تههه ا صههره گرف یههز در محا خههی ا .ن گههر بر سههوی دی یههم از  تههی ر  جههوار و ح شههورهای هم ز ک

کههانون یههز  قههدس ن شههلالگر  شههور ا یههن ک بههرای ا بههالقوه  یههد  سههاببههههای تهد یههدمی ح یههداری آ . پا

نه   یهو ج بهه  سهت  کهن ا مهان مم ههر ز کهه  یهارتمامکشور ایران در مقابل این تهدیدات  بهدیل  ع ت

بهه  کها   بها ات نه شود صرفاً  فهاع  افزارج بهود و د ههد  قهدور نخوا یهروی ن هامی م بهههمهو ن در  جان

 مقابل هرگونه تجاوز راه مقابله است.

نهد به پدافند غیرعامل موضوع سهلیحات ن هامی بتوا بهه ت کها  بهدون ات معنای مجموعه اقداماتی که 

سهرمایهپذیری مجموعهباعث به حداقل رساندن آسیب فه   -های حیاتی، حساس و مهم کشور و ح

بهاالحها برای ثرترین روشؤهای اصلی ن ام گردد و یکی از م یهداری و  قهدرت پا بردن ف  و ارتقا  

 آستانه مقاومت ملی در مقابل این تهدیدات است.

 ای از اقدامات غیرمسلحانه است که موجب افزایش بازدارندگی،مجموعه پدافند غیرعامل

پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در  یهای ضروری، ارتقا، تداوم فعالیتپذیریآسیبکاهش 
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، حفاظت در برابر پدافند غیرعامل دیگربیانبهگردد. و اقدامات ن امی دشمن می مقابل تهدیدها

ای به قدمت خلقت مستقیم که در تاریخ بشری سابقه نددرگیرشتهاجم بدون استفاده از سالح و 

 انسان دارد.

مههل نههد غیرعا نههابع ن ههامی و پداف عههه در م شههامل مجمو جههود،  مههی مو مههیعل قههدامات  -ای از ا

مهینجام آنباشد که با ا شهمن  بها د شهدن  یهر  سهالح و درگ سهتفاده از  بهدون ا ضهایعات هها و  تهوان 

نههوع از  یههن  سههانید. ا صههفر ر بههه  تههی  مههواردی ح کههاهش داده و در  یههادی  حههد ز تهها  سههارات را  و خ

صههل  نههد  ثههرپداف تههرین و ا کههاهش بخشآمیز کههه  سههت  فههاعی ا سههیبتههرین روش د  پذیریآ

سههاخت هههمزیر سههاس و م یههاتی، ح کههز ح لههی و مر بههال و ه هههای م بههه دن لههی را  یههداری م نههین پا من

 (4:1395دارد.  واحدی، حمید، 

کهار هم وی ت،یو توسعه امن یبازدارندگ جادیدشمنان، ا اتدیدفاع در مقابل تهد سهتور   یشهگید

بهه قیو ارتقا  آن از طری نخواهد شد مگر با کسب آمادگ سریامر م نیو ا ها استهمه دولت جهه   تو

مهیدفاعی، لذا با توجه به تجارب ارزشمند جن  یدگآماها و شاخص هامؤلفه ابعاد، شهته  -های گذ

بهه و استفاده از ترفند غیرعاملتوان با اقدامات دفاع  قهل را  های مختلف تلفات و خسارات به مراکز ث

یهت  درنهایتحداقل رسانید و هزینه جن  را برای دشمن زیاد کرد و  مهت، امن سهتانه مقاو با ارتقای آ

 .(1392پور، مهری، ن امی  ی و استقالل کشور را حف  نمودهای ململی و سرمایه

سهاز  بلیت محور ونیروهای مسل  جمهوری اسالمی ایران به دنبال دفاع قا حاضردرحال نهد  توانم

یهتموریتمأ جایبه فهاع قابل یهن ها و دفاع تهدیدمحور هستند. حسن انجام د سهاز ا حهور و توانمند م

نهد کشور آماد مسل است که در نیروهای  نهده خواه یهد را در آی نهوع تهد ههر  گی برای رویارویی با 

شهیوه مهام  سهل  در ت تهدر وداشت. با این روش درزمان بحران، نیروهای م نه  مق نهد  ههای ج توانم

مهام مؤم اف بر اینکه دفاع قابلیت محور باعث کاهش هزینه .هستند شهده و ت فهههای جن   ههای ل

بههدر ن پدافند غیرعاملاصول  ، اقتصاد در جن  کهه  فهاعی در یروهای مسل   صهلی د یهروی ا نهوان ن ع

 ، امری بدیهی است. باشدمیممانعت از تجاوز به میزان زیادی در معرض حمالت دشمن 

 :غیرعامل پدافندکارگیری صحی  اصول با به بنابراین
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فهق -1 مهانعتی مو نهد نیروهای مسل  در انجام مراحل نبرد، یعنی مراحل مراقبتی و م مهل خواه تهر ع

 کرد.

 به تفود و حاکمیت نخواهند رسید. راحتیبهدر آینده  ایمنطقه فرادشمنان  -2

لهه  -3 نهی مرح بهرد یع لهه دوم ن بهرای مرح سهل   ههای م بخش اع می از تجهیزات و تسهیالت نیرو

 ای حف  خواهد شد.مقابله

 نیروی انسانی متخصص از آسیب مصون خواهد ماند. -4

کهه  شدتبهای دشمنان با کاربردی شدن نتایج این تحقیق، هزینه جن  بر -5 فهت  افزایش خواهد یا

 ها بازدارندگی ایجاد نماید.تواند در آنمی

 :پیامدهای زیر را دنبال غیرعامل پدافندصحی  اصول  کارگیریبهعدم  

مهو  اول  کنندهعملهای عدم موفقیت یگان -1 شهکی در  ههوایی و مو مهالت  بهر ح در جن  در برا

 تیر موشو کروز( 3000 هرروز 

 هاافزارجن و  تأسیساتبخش اع می از تسهیالت،  فتنر بیناز  -2

 های نیروهای مسل  در اول جن های اصلی یگانموریتعقیم ماندن مأ -3

صهول  صورتبهکه ما صورتیدر  مهلعلمی به نقش ا نهد غیرعا سهت در  پداف کهن ا بهریم مم پهی ن

مهین انجام پ وخطاآزمون صورتبهدقت نشود و اقدامات  پدافند غیرعاملخصوص اصول  ذیرد. به ه

یهت بابیانعلت ضرورت دارد  فهاعی قابل سهاز این اصول و ارتباب آن با ارتقا  توان د حهور و توانمند م

 گامی هرچند کوچو در این مسیر برداشته شود.

سهاز و در  غیرعامل پدافنداصول  تبیین نقشهدف اصلی  حهور و توانمند یهت م ههداف دفاع قابل ا

  :استگانه زیر فرعی شامل موارد سه
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 دفاع قابلیت محور و توانمندساز؛استتار، اختفا  و پوشش در  تبیین نقش -1

 دفاع قابلیت محور و توانمندساز؛فریب، تفرقه و پراکندگی در  تبیین نقش -2

 دفاع قابلیت محور و توانمندساز.استحکامات( در   سازیمقاوم تبیین نقش -3

صهول  است عبارتسؤال اصلی  نهد غیرعااز: نقش ا سهازدر  مهلپداف حهور و توانمند یهت م فهاع قابل  د

 چیست؟

 باشد:گانه زیر میاالت سهؤهای فرعی شامل سالسؤ

 چیست؟ دفاع قابلیت محور و توانمندسازنقش استتار، اختفا  و پوشش در  -1

 چیست؟ دفاع قابلیت محور و توانمندسازنقش فریب، تفرقه و پراکندگی در  -2

 چیست؟ دفاع قابلیت محور و توانمندسازدر استحکامات(   سازینقش مقاوم -3

 تعاریف متلیرها

نههد -1  مههل پداف طههرح: 1غیرعا مههامی  یههزیشههامل ت کههاهش ر جههب  کههه مو سههت  قههداماتی ا ههها و ا

یهت هاپذیریآسیب سهتگاهو افزایش پایداری و تداوم فعال سهامانهههای د بهل هها و  ههای ن هام در مقا

 (.68،1387ح نیست  جاللی: کارگیری سالتهدیدات خارجی گردیده و مستلزم به

کهه  -2 سهت  اصول پدافند غیرعامل: اصول پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات بنیادی و زیربنایی ا

صهدمات، کارگیری میدر صورت به سهارات و  یهل خ یهل تقل مهل از قب نهد غیرعا ههداف پداف توان به ا

ههدفهای شنکاهش قابلیت و توانایی سامانه ههداف،  ههداسایی ا قهت  سهلیحات فیابی و د یهری ت گ

 (.86: جلد اول ، مستندات پدافند غیرعامل آفندی دشمن و تحمیل هزینه بیشتر به وی نا ل گردید

سهتفاده از  شهدهریزیبرنامهتوانمندساز: دفاعی است  دفاع قابلیت محور و -3 بها ا شهمندانه  و هو

فهزایش که ایگونهبهنحو مطلوب در دو حوزه سخت و نرم های موجود بهتمامی ظرفیت جهب ا ه مو

شهور  درنهایتتوان دفاعی قدرت بازدارندگی گردیده و   گهرددباعث استحکام و ارتقا  قدرت مل ی ک

 محقق(. 

 شناسيروش

 
1 passive defense 
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لهی و  شدهگرفتهروش تحقیق به کار  صهیفی تحلی یههدر این پ وهش، تو بهه ههاداده وتحلیلتجز  ،

 .باشدیمروش استنباطی 

سهناد کتابخانه برای گردآوری ادبیات تحقیق از منابع بهه ا ای و مقاالت داخلی و خارجی، مراجعه 

نهین  یهد. همن سهتفاده گرد نهت، ا یهازههای گهردآوری داده من وربههو مدارک، اینتر عهه موردن ، از جام

نههؤنامه با ساز پرسش موردتحقیق پهنج گزی کهه  شهدهاستفادهای االت بسته  یهده  تهالش گرد سهت و  ا

 ا پوشش دهد.های تحقیق رهای آن تمام فرضیهگویه

 جامعه آماری

مهی سهیم  خهش تق عهات  شهود،جامعه آماری در این تحقیق به دو ب لهب و اطال خهش اول را مطا ب

مهور  وها و نشریات و کتابخانه کتب درموجود  بهه ا مهلبخش دوم را کارشناسان آشنا  نهد غیرعا ، پداف

شهکیل سه سهال 20و حداقل دفاع و رزم که دارای تحصیالت کارشناسی ارشد به باال  خهدمت ت ابقه 

گهان،  نفر 76رب  تعداد ها از مبادی ویدهند. با اخذ آمار آنمی جهدول مور سهتفاده از  بها ا بهرآورد و 

 است.به شرح زیرتعیین شده  حجم نمونه

 حجم نمونه

سهتینفر باشند، حجم نمونه  76چناننه حجم جامعۀ آماری  جدول مورگانبر اساس  فهر  63 بای ن

 نفر تعیین گردیده است. 63 حاضرنابراین حجم نمونۀ تحقیق ب ؛در ن ر گرفته شود

 

 ادبیات و مباني نظری

مهی دفاع(:) پدافند  بهر دودفاع که در مقابل تهدید و تهاجم صورت  یهرد  مهل و  گ فهاع عا نهوع د

قهه  مقیاستکیه به هریو از دو نوع دفاع و در هر  .شودغیرعامل تقسیم می لهی، منط یههم  (ایای، ناح

شهرای   ازن رشرای  و امکانات موجود بستگی به  عهی،  شهرای  طبی نیروی انسانی، شرای  اقتصادی، 

سهتفاده از اجتماعی، شرای  فرهنگی، وی گی یهزان ا سهاس م یهن ا های کالبدی و عملکردی دارد و بر ا
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سهتهر یو از انواع دفاع درکشورهای مختلف مناطق و طرح صهورت. های مختلف متفاوت ا  درهر

هههره چههه ب یههری هر مههوده و گ سههتفاده ن مههل ا فههاع عا یههد از د شههود با ضههعیف  مههل  فههاع غیرعا از د

 .  (www.csr.ir)بالعکس

بهزار  برتکیهریزی مدیریت بحران و با برنامه «عامل پدافند» عهال و ا صهص و ف سهانی متخ نیروی ان

مها ؛گرددتهاجم صورت می حین درمناسب ازجمله سالح،  مهل  ا نهد غیرعا تهدابیری ( پداف عهه  مجمو

سهاخت تکارگیری آنهاست که ب حهی و  مهعأهها در طرا سهات و مجت فهاعی سی تهوان د سهتی  ههای زی

فهزایش صورت خودبهالمقدور بدون نیاز به نیروی انسانی و بهمجموعه را در زمان بحران حتی خود ا

مهان  دیدهآسیبداده، پیامدهای بحران را کاهش داده و مکان بازسازی مناطق  را با هزینه کمتر و در ز

 .نمایدفراهم میکوتاه 

مهی نوعیبه پدافند غیرعاملهای درحقیقت طرح مهان آن  سهیدن ز شهدمقابله با بحران قبل از ر . با

ههای های مناسب در پی برقرار ساختن چارچوبضمن توسعه فنون و تکنیو پدافند غیرعاملاینو 

 .( Moshe، 2001: 61) باشدقانونی و سازمانی برای اقدامات حفاظتی می

مهو   غیرعامل وه پدافند عامل تفاوت عمد  مهل مع فهاع عا کهه در د سهت  نهد ا در نوع اجرای پداف

کهن در نیروهای مسل  با استفاده از وسایل و تجهیزات ن امی در مقابل حمله دشمن دفاع می کنند. ل

نهدی از وارد  صهول پداف سهتفاده از ا بها ا پدافندغیرعامل بدون استفاده از سالح و تجهیزات ن هامی و 

لهوگیری شدن خسار ات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس و همننین تلفات انسانی ج

 دهند. شود و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل کاهش میمی

مهههل نهههد غیرعا مهههامی   پداف جهههب  ههههاریزیطرحشهههامل ت کهههه مو سهههت  قهههداماتی ا و ا

سهههیب یهههتپهههذیریکهههاهش آ تهههداوم فعال یهههداری و  فهههزایش پا سهههتهههها و ا هههها و گاهههههای د

سههتلزم سههامانه یههده و م خههارجی گرد یههدات  بههل تهد سههالح  کارگیریبههههههای ن ههام در مقا

 (.68: 1387نیست  جاللی،
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سهی فریب، موانع، پراکندگی، اختفا ، استتار، مانندشامل مباحثی  پدافند غیرعاملتدابیر  هها و دستر

عهد و مهم عنوانبهی های گوناگون در قدرت ملی، قدرت ن املفهاستحکامات است. ازمیان مؤ ترین ب

نهد در  من وربهآخرین وسیله  سهت. هرچ خهوردار ا صهی بر دفاع از ن ام و بقای کشور از اولویت خا

صهر اند لیکن در تمام عرصهعصر حاضر عناصر دیگر قدرت رونق چشمگیری یافته بهت، عن های رقا

بهه عنوانبهن امی همننان  جهاوز  شهمنان از ت مهودن د خهاکآب عاملی درجهت منصرف ن شهور  و ک

قهدرت ست. در میان انواع تهدیدات معموالًمطرح ا نهب  نهار تهدید ن امی از جا خهارجی در ک ههای 

یهد،  این ازگردد. نخبگان جامعه ایجاد هراس و دلهره، خود موجب انسجام ملی نیز می صهیت تهد خا

نهاحی، کردن متقاعدبرای حکومت کردن و  یهدتی و ج فهات عق شهتن اختال سهتفاده  مردم درکنار گذا ا

 .(59 :1390، صنیعی نمایندمی

 

ملللالعالي( درباره نقش مدظله) رهبریبخشي از فرمایشات مقام معظم  قللدرت  پدافند غیرعا در 

 ملي

مهی و ( نباشد، تمامی دستغیرعاملاگر محاف ت ن امی  پدافند  آوردهای فرهنگی، اقتصادی، عل

مهیمن به شما و همه نرود. سیاسی در یو نصف روز هدر می عهرض  یهد  کهنم،یروهای مسل   بدان

سهجام  سربلندی ملت و پیروزی اسالم و اثبات قدرت درونی و واتی این کشور، مهادگی و ان بها آ جز 

  .1نیست ذیرپامکان شما، روزافزونو کارایی  هرچه بیشتر

کهان  ام ا شهاشما باید دنبال کار را بگیرید و برای خدا مجاهدت کنید تا این بنا تکمیل شود. ان

ثهر  بهر آن ا ندارد که گذشت زمان بتواند چنین بنایی را تکان دهد و گزند باد و باران و گذشت قرون 

 . 2نخواهد کرد

یهن ن هام،  بناشدهقدرت  هایپایهبه ف ل پروردگار، ن ام جمهوری اسالمی ایران بر این  است. ا

یهمتکی به قدرت معنوی و متکی به ایمان و متکی به پایه کهه های مستحکم عق کهری  سهت. آن ف ده ا

 
 03/03/1369 المقدستیباز فرماندهان عملیات فتح المبین و  نشان فتح به تعدادی بیانات در مراسم اعطای 1
 "سپاه پاسداران"مختلف یهاردهیدار فرماندهان بیانات در د  2
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سهتدل  قرارگرفتهاش بر آن امروز ن ام جمهوری اسالمی پایه کهم، م است، یو فکر متین، منطقی، مح

نهدان  هاآنخدشه است. ایمان آحاد مردم، عشق  غیرقابلو  بهه خا یهامبر،  بهه پ به خدا، به اولیای خدا، 

 .  1رای این کشور استی قدرت بمایه پیامبر، این بزرگترین سرمایه و بزرگترین ابزار و

 اصول پدافند غیرعامل

صهورت  کهه در  سهت  نهایی ا یهر ب  کارگیریبههاصول پدافندغیرعامل مجموعه اقدامات بنیادی و ز

سهامانه غیرعاملبه اهداف پدافند  توانمی ههای از قبیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی 

شهترگیری تسلیحات یابی و دقت هدفشناسایی اهداف، هدف نهه بی بهه  آفندی دشمن و تحمیل هزی

 (.145 :1391جاللی فراهانی،  گردیدوی نا ل 

سهامانهپذیریاطمینان از کاهش آسیب من وربه، طورکلیبه ههم، های  سهاس و م یهاتی، ح ههای ح

مهومیهای خدماتت مین استمرار سرویس یهت اراده و  رسانی، افزایش مقاومت و پایداری ع و تقو

ضهروری غیرعاملن دفاع میعزم عمومی در تأ یهل  شهندمی، انجام عوامل و اقدامات اساسی و یهن با . ا

صهل ،   غیرعاملاصول در هر مرحله از اقدامات پدافند  مهان  مهادگی در ز اعم از مرحله بلندمدت یا آ

ههاجم مدت یا بهها در زمان اضطرار، مرحله کوتاهمدت یا تکمیل اقدامات و طرحمرحله میان گهام ت هن

مهیو یا مرحل غهاز  طهرحه پس از تهاجم که تالش و کوشش برای باززیستی آ یهه  هها، گهردد.( در ته

جهاد -5پوشش -4استحکامات -3 3استتار-2 2اختفا -1 مکانیموریت، شرای  زمانی و أمتناسب با م ای

نهدگی-7 تأسیساتسازی مقاوم -6امن  هایسازه قهه -8 4پراک سهامانه  -9 5تفر قهراری  طهراعالمبر  خ

نهاهاحداث جان -31 8 ایجاد پناهگاه -12 7موانع -11 6آموزش -10 نهاه پ یهب-14  9پ جهام فر -15 10ان

یهه -18کنترل خسارات -17اقدامات درون ساماندهی  -16رعایت خاموشی در شب   ههاخانوادهتخل
 

 "روز پاسدار"بیانات در دیدار فرماندهان و گروه کثیری از پاسداران سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مناسبت   1

2 Concelment 
3 Comvflage 
4 Dispersion 
5 Separation 
6 Training 
7 Barrier 
8 Deflade 
9 Trench 
10 Deception 
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ضهروری  بندیجیره-19 سهایل  سهایر و ظهت -20آب، مواد غذا ی و  نهی -21 1حفا یهابی -22ایم ارز

بهل -25  3ای و بیولو یکیپدافند حمالت شیمیایی، هسته -24 2یابیمکان-23خسارات  پدافند در مقا

شهمنو مقابله با عملیات روانی  رسانیاطالع-26  گرافیتی، الکتروملناطیسی و ... هایبمب بهاتی  د  ،ن

 .(124 :1389 ،عزت اله

یههق  یههن تحق کههه در ا عههاملی  نههدغیر  صههول پداف سههیا تههه موردبرر سههتتار،  قرارگرف شههامل: ا سههت  ا

قههاوما سههتحکامات و م نههدگی، ا قههه و پراک یههب، تفر شههش، فر فهها ، پو مههدل(   سههازیخت بههه  جههه  بهها تو

 باشد.می

 4استتار

شهیا  می من وربهبه تلییر چهره یو جسم از دید معمولی  فهراد و ا یهدن ا کهردن از د شهد. پنهان  با

حههی  را،  بهها م سههایل  خههود و و کههردن  نهه   عههث  کهههطوریبههمر جهههجلببا شههود  تو شههمن ن د

 .(77:1386، رستمی

هها، شناسایی وفن و هنری است که با استفاده از وسا ل طبیعی و یا مصنوعی، امکان کشف   نیرو

شهته و  برداریعکستأسیسات و تجهیزات را از دیدبانی، تجسس و  دشمن، تقلیل داده و یا مخفی دا

 .نمایدمیمحاف ت 

 5اختفا 

یهد  باشدمیزمین  اختفا  استفاده صحی  از عوارض طبیعی و مصنوعی  بهر د ظهت در برا کهه حفا

 .(16:1389،اسکندری  نمایدمیدشمن را تأمین 

شهمن را اختفا  استفاده از عوارض طبیعی و مصنوعی زمین می یهد د بهر د باشد که حفاظت در برا

 نماید.تأمین می

 1پوشش
 

1 Security 
2Location 
3 N.B.C Defence 

4 camouflage 
5 Conccelmen 
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فهه  می شههمن ح تههش د بههر آ سههرباز را در برا کههه  سههت  صههنوعی ا یهها م عههی  نههد. حهها لی طبی ک

بهر ( پوشش، پنهان62:1387 رستمی، سهانی در برا یهروی ان سازی و حفاظت تأسیسات، تجهیزات و ن

 باشد.دید و تیر دشمن می

 2فریب -

یهات ن هامی به اقداماتی گفته می یهف عمل یها تحر شهکل   من وربههشود که از طریق جعل، تلییر 

قهدامات  کهطوریبهشود و فریب گمراه نمودن دشمن انجام می یهه ا لهه شهدهطراحیکل کهه حی نهه  گرا

فهی  مهی و کی تهوان ک صهحی  از  بهرآورد  سهبه و  موجب گمراهی و غفلت در نیل به اطالعات و محا

یهب،  تردید وگیری با شو طرف مقابل گردیده و او را در تشخیص هدف و هدف یهد. فر مواجه نما

 باشد.می اهمیتکمانحراف وهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاوب و 

 3قه و پراکندگیتفر -

کهاهش  من وربههعبارت است از گسترش و باز و پخش نمودن تأسیسات و تجهیزات  پراکندگی

 ها در برابر حمله هوایی دشمن. آن پذیریآسیب

یهروی تفرقه: تفرقه را جداسازی بخش مهودن ن فهرد ن یهز مت خهودی و ن سها ل  یهزات و و هایی از تجه

سهیب من وربهتر، به محل امن هاآنانسانی و منتقل نمودن  نهه  ههاآنپهذیری کاهش آ بهر هرگو در برا

 (.604:1390 نیکزاد، حمله هوایی

حهل جداسازی، گسترش افراد، تجهیزات و فعالیت بهه م صهلی  های خودی از محل استقرار ا

ههای ؛ باشد، کاهش خسارات و تلفات میپذیرییبآستقلیل  من وربهدیگر  قهال هواپیما مانند انت

حمل از های دورتر از برد صالح دشمن و یا انتقال تجهیزات حساس قابلدگاهمسافربری به فرو

 باشد.تری میمحل اصلی به محل موقتی که دارای شرای  امن

 4(یسازمقاوماستحكام ) -

 
1 Cover 
2 Deception 
3 Separation and Dispesion 
4 Hardening 
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یهت و های موقتی اطالد میبه سازه یهزان اهم نهات و م شهرای  و امکا بهه  جهه  گردد که با تو

جهاد میمحل پذیری نقاب حیاتی و حساس درآسیب سهات ای طهراف تأسی گهردد های مناسب و ا

 (573:1390نیکزاد: 

نهه و   ایجاد هرگونه حفاظی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشو، گلوله، توپخا

یهده یا ترکش آن ها مقاومت نموده و مانع صدمه رسیدن به نفرات، تجهیزات و یا تأسیسات گرد

 نسبی خنثی نماید. طوربهو اثرات ترکش و مو  انفجار را 

 دفاعي  ثر بر توانؤعوامل م 

عهه فهاعی مجمو ههای مفهوم توان دفاعی یا قدرت دفاعی، قدرتی است از برآیند توانمندی د

بهینت گرفته و میأمرتب  نش یها از  عهرض  شهمن در ت بهردن توان از این قدرت برای انصراف د

 دشمن و انجام مأموریت در شرای  خاص استفاده نمود.

سهت از  در سط  عملیاتی و تاکتیکی، توان دفاعی یا قدرت جنگیدن یو یگان ن امی، عبارت

یهرؤمماحصل ترکیب و تلفیق یهرثر عناصر فیزیکی  مادی( با عناصر غ کهی  غ گهان، فیزی مهادی( ی

یهت و چگونگی بکار یرباتدبتوأم  جهام مأمور سهتای ان یهاتی، در را بردن این عناصر در محی  عمل

 .(1386:289رستمی،است  عی شامل، عوامل فیزیکی، برترساز و غیرفیزیکی محوله. توان دفا

 

 یكي یا مادی یا محسوس توان دفاعيالف. عوامل فیز

سهوس و  نهدازهقابلاین عوامل وجود مادی دارند، مح سهی را در  یریگا قهش اسا سهتند و ن ه

 :باشندنمایند و شامل عوامل زیر میتوانایی یو یگان برای جنگیدن ایفا می

 

 های مانورییگان .1

 های پشتیبانی  قدرت آتش(آتش .2

 های پشتیبانی رزمییگان .3

 .(1386:289رستمی،  یرزمهای پشتیبانی خدمات یگان .4



                              137                                           1400تابستان ،دهمشماره  ،چهارم سال آماد و فناوری دفاعي، علمي فصلنامه 

 

 عوامل غیرفیزیكي

کههه  یههریم  فههاعی را در ن ههر بگ عههه د گههر دو مجمو حهها ا یههزات و  ازل سههایل و تجه و

نهه  بههه افزارج یهها  شههند  بههر با سههان و برا یههث یک هههر ح بههارتاز  گههر اع طهههدی مههل ز نق ن ههر عوا

لهی  بهوده و سهان  شهابه و یک فهاع م تهوان د حها فیزیکی  سهتگی ازل نهی، شای حهی و روا ههای رو

سههازمان داده عههه را  هههر دو مجمو کههه  فههرادی  مههیا مههور آن را اداره  نههد و ا فههاوت و ا نههد، مت کن

یهن عههصهمتمایز باشند، درا فهاعی مجمو تهوان د مهورت  شهتر و  صها ل ؤای بی کهه خ سهت  ثرتر ا

حههی سههانی و رو شههد ان شههمندتر با تههر و ارز سههنل آن بر نههی پر عههه؛ و روا نههابراین مجمو کههه ب ای 

یههق سههتاد ال نههده و  سههبدارای فرما سههازماندهی منا بههوده و  مههوده و تههری  تههری را ارا ههه ن

تههآموزش، تریزهبهاانگ، تریههباروحتهر، منؤکارکنان آن م شهجاعتریاف صهمم،  قهاومتهر، م -تهر، م

بهه، من هب ترتر، باتجربه سهبت  شهند،  تهر و ن نهدتر با خهود پایب مهذهبی  قهومی و  لهی و  سهنن م

نههاً خههوردار و یقی شههمگیری بر تههری چ هههم  از بر بههود. ا هههد  تههری خوا فههاعی بر قههدرت د دارای 

 (290 همان، :از اندعبارتعوامل غیرفیزیکی توان رزمی 

سهنن و آداب  سهمتی،  یهت ق رهبری، سازمان، ایمان و اعتقاد، انگیزه و ان باب، آموزش، حم

 مسا ل مشابه.  ملی و سایر

 

 سازبرترعوامل 

کهی آن بردن عوامل متشکله توان دفاعی تدبیر و چگونگی بکار کهی و غیرفیزی  (عوامل فیزی

نهوان  وهواآبدر محی  عملیاتی را که در آن  حهت ع سهت، ت طهرح ا شهمن م مهین و د و جو و ز

فهاعیؤعوامل م» تهوان د حهث «ثر در افزایش یا کاهش  یهردیمقهرار  موردب مهان عو گ مهل کهه ه ا

 از: اندعبارتباشند. این عوامل ساز توان دفاعی میبرتر

و قبول خطر، عملیات اطالعاتی، عملیات پوشش و فریب  پذیرییسورکنترل و هماهنگی، 

یهو،  نه  الکترون یهات ج تاکتیکی، عملیات سد و ممانعت و محروم کردن، عملیات روانی، عمل

 (.291همان،  ینزم، استفاده از وهواآب
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سهتدفاعی درکشورها، بازوان قدرتمند دولتنیروهای  شهتیبانی ازسیا سهتند و در پ های ها ه

ملی نقش حیاتی دارند. ارزیابی وضعیت نیروهای دفاعی و مشخص ساختن میزان توان دفاعی، 

یهو نقاب قوت و نقاب ضعف آن شهورها  ها و اتخاو تدابیر راهبردی برای افزایش توان دفاعی ک

کهی (227: 1383 تهامی، ضرورت است صهر فیزی . توان دفاعی ماحصل ترکیب و تلفیق مؤثر عنا

صهر  یرباتدب مادی( با عناصر غیرفیزیکی  غیرمادی( کشور، توأم  و چگونگی به کاربردن این عنا

لهی می نهافع م سهتمی، در محی  عملیاتی، در راستای رسیدن به اهداف ملی و م شهد  ر : 1386با

سههت یروزیآن در پ هتیو اهم دفاعیتوان  در ثیرگذارتأبا توجه به نقش عوامل  (.291  و شهک

مهواره  یمل تیامن نیو تأم یبازدارندگ نیزمان جن  و همنن در کهه ه صهل   از  یکهیدر زمان 

کهه توانیم باشد،یم المللنیو ن ام ب یها در عرصه داخلاهداف دولت نیترمهم مهود  عهان ن  او

صهل یکی ،هر کشور دفاعی یروهاین مجموعه له یاز عناصر ا شهتوانه  یتهوان م مهادقابلو پ  یاعت

 .خواهند بود یعناصر قدرت مل ریسا یبرا

فهت صهول ه گهذار با توجه به بررسی ا نهه تأثیر مهلگا نهد غیرعا یهتدر  پداف فهاع قابل حهور د م

کهار  ،قرار گرفت یموردبررسکه در این تحقیق  وتوانمندساز مدل مفهومی تحقیق که چارچوب 

 :استده آم زیردر  دهدتحقیق را شکل می
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 مدل مفهومی تحقیق
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 تحلیلوتجزیه
 است: شدهگرفتهدو فرضیه زیر در ن ر  1در پاسخ به سؤال 

1H  :  ایجاد اختالل در شناسایی و کسب اطالعات توس  دشمن از طریق رعایت استتار، اختفا

 .گرددمی دفاع قابلیت محور وتوانمندسازو پوشش موجب 

0H : سایی و کسب اطالعات توس  دشمن از طریق رعایت استتار، اختفا  ایجاد اختالل در شنا

 گردد.نمی دفاع قابلیت محور وتوانمندسازو پوشش موجب 

 

 

بهت ای میانگین با عدد جهت آزمون فرضیه باال از آزمون مقایسه سهتفاده 3ثا نهه( ا یهو نمو  

طهای sing مطابق خروجی جدول چون مقدار گردید یهزان خ نهادار( از م سهط  مع تهر  05/0  کم

 .شودیمنیز پذیرفته  H 1و فرضیه  H 0 یهفرض، آمدهدستبه
 است: شدهگرفته، دو فرضیه زیر در ن ر 2در پاسخ به سؤال 

1H: یهب، کاهش دقت هدف یجادا مهو فر گیری و کاهش اهمیت و حساسیت نقاب هدف به ک

 گردد.می دفاع قابلیت محور و توانمندسازتفرقه و پراکندگی موجب 

0H :  ههدف یریگهدفایجاد کاهش دقت و جهب  و کاهش اهمیت و حساسیت نقاب  فهاع مو د

 گردد.نمی قابلیت محور و توانمندساز
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62 023/1 7009/0 000/0 07/10 
 قبول

1H 
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 ، کاهش دقت

 یریگهدف

و کاهش 

اهمیت و 

حساسیت 

 نقاب هدف

 H 1قبول  047/12 000/0 8771/0 2261/1 62

 

بهت ای میانگین با عدد آزمون فرضیه باال از آزمون مقایسه جهت سهتفاده 3ثا نهه( ا یهو نمو  

طهای sing گردید مطابق خروجی جدول چون مقدار یهزان خ نهادار( از م سهط  مع تهر  05/0  کم

 شود. نیز پذیرفته می 1Hو فرضیه  0H یهفرض، آمدهدستبه

 ست:ا شدهگرفتهدو فرضیه زیر در ن ر  ،3در پاسخ به سؤال 

1H :   یهق  پذیرییبآستقلیل شهمن از طر سهتحکامات  یسهازمقاومنقاب هدف و تأثیر سالح د ا

 گردد.می دفاع قابلیت محور و توانمندسازموجب 

0H  : یهق  پذیرییبآستقلیل شهمن از طر سهتحکامات  یسهازمقاومنقاب هدف و تأثیر سالح د ا

 گردد.نمی دفاع قابلیت محور و توانمندسازموجب 
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کاهش  

 پذیرییبآس

و  نقاب هدف

تأثیر سالح 

 دشمن

 1Hقبول  423/11 000/0 7530/0 0724/1 62

 

بهت ای میانگین با عدد جهت آزمون فرضیه باال از آزمون مقایسه یه3ثا سهتفاده   نهه( ا و نمو

طهای sing مطابق خروجی جدول چون مقدار گردید یهزان خ نهادار( از م سهط  مع تهر  05/0  کم

 شود. نیز پذیرفته می 1Hو فرضیه  0H یهفرض، آمدهدستبه

 تحلیل فرضیه اصليوتجزیه

بهات نتهای فرعی از فرضیه اصلی مبا توجه به اینکه فرضیه زع گردیده است و با عنایت به اث

صهول هب های فرعی، فرضیه اصلی این تحقیقضیهفر مهلکارگیری ا نهد غیرعا جهاد   پداف عهث ای با

مهودمحدودیت در شناسایی و کسب اطالعات، کاهش دقت هدف تهأگیری و کم ن سهالح ن  ثیر 

سهیب یهل آ سهاز  یهتدرنهاپهذیری و دشمن شده و موجبات تقل حهور و توانمند یهت م فهاع قابل د

 .گرددمی
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 هاانگینمی یبندرتبهآزمون 

دفاع قابلیت محور بندی میانگین متلیرها به لحا  تأثیری که بر رتبه من وربهآزمون فریدمن: 

 اند از آزمون فریدمن استفاده گردید.داشتهو توانمندساز 

  . 1Hتفاوت معنادار دارند باهمحداقل اولویت دو متلیر - 0Hمیانگین متلیرها یکسان است

 متغیرها میانگین متغیرها

 یریکارگبهگیری و اهمیت و حساسیت نقاط هدف از طریق کاهش دقت هدف 5.99

 تفرقه، پراکندگی و فریب

 یسازمقاومدشمن از طریق  یهاسالحهدف و تأثیر  پذیرییبآسکاهش  4.93

 استحکامات

4.06 
 اختفاء اختالل در شناسایی و کسب اطالعات توسط دشمن از طریق استتار،

 و پوشش

N=63,ϰ2=46/08,sig/000,df=8 

 

 .گرددیمتأیید  1Hفرضیه  آمدهدستبه 5/0کمتر از  sigبا توجه به خروجی جدول چون 

 شهدهدادهیعنی اولویت متلیرها یکسان نیست متلیرها به ترتیب اولویت در جدول باال نشان 

 است.

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

 گیریالف: نتیجه

مهلش اصول ال اصلی تحقیق عبارت بود از: نقؤس حهور و در  پدافند غیرعا یهت م فهاع قابل د

سهش توانمندساز بهه پر یهت  مهون  شهدهیطراحههای چیست؟ بنابراین با عنا سهتفاده از آز بها ا و 

 : آمدهدستبهقرار گرفت که در پایان نتایج زیر  یموردبررسفریدمن، متلیرها تحقیق 

یهت و گکارگیری تفرقه یا پراکندگی و فریب باعث کاهش دقت هدفبه کهاهش اهم یهری و 

حهور و گردد. بهحساسیت نقاب هدف توس  دشمن می یهت م فهاع قابل بهه د یهل  بهرای ن عبارتی 

 :بایستتوانمندساز می
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سههحساسیت سازه  -1 صهول  یهب ها را کاهش داد و در ثانی از ا نهدگی و فر قهه، پراک نهه تفر گا

 بهترین نحو ممکن استفاده نمود. 

سهالحباعث کاهش آسیب سازی استحکاماتمقاومکارگیری به  -2 تهأثیر  ههای پذیری هدف و 

 شود.دشمن می

سه  به  -3 عهات تو سهب اطال کارگیری استتار، اختفا  و پوشش باعث اختالل در شناسایی و ک

 گردد.دشمن می

 ب: پیشنهاد

سهاز   حهور و توانمند یهت م برای استفاده هرچه بهتر از اصول پدافندی غیرعامل در دفاع قابل

 :گرددهای تحقیق ارا ه میاساس یافتهپیشنهادهای زیر بر 

کندگی و تفرقه را رعایت نمایند. برای استقرار مراکز حساس و حیاتی، فاصله الزم و پرا -1

مهیدشمن همیشه به دنبال تجمیع مراکز به کهینااز اثرات این اقدام  گهر صورت جمع  شهد و ا با

شهند شهته با کها مراکز مستقر در یو منطقه از هم فاصله دا سهالحدر  ثهرات  مهات هش ا هها و مه

 گذارد.هوشمند تأثیر می

برای آنکه تأسیسات بدلی  فریبنده(، واقعی جلوه کنند و کیفیت تأسیسات اصلی را دارا  -2

ضهع باشند و به شیوه مناسب نگهداری شوند و ماکت تجهیزاتی که به بهین موا یهب در  عنوان فر

تهردد   رازنبا تجهیزات  شکلهمرود دارای شرای  بکار می مهولی،  سهتتار مع حهرارت، ا جهاد  ای

ههدف  دهندهانعکاسنفرات به موضع،  نهدین  شهمن چ یهب د بهرای فر رادار و... باشد. همننین 

یها  کنندهمنعکس کهیطوربهکاوب  ههوا و در در یهات و در  قهه عمل مهین منط بهه رادار باشد در ز

مهاتها آورده تا بدینوسیله در کاهش اثرات سالح وجود شهمند  و مه عهی هو ههداف واق یهه ا عل

 تأثیرگذار باشند.

سازی های دشمن در جهت مقاومپذیری نقاب هدف و تأثیر سالحکاهش آسیب من وربه -3

 گردد:استحکامات پیشنهاد می
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ضهع  یزرخاکبا ایجاد -الف سهتحکام موا بهه ا سهبت  گهاه ن دیوارکشی، سنگرهای بتنی و پناه

 اقدام شود.

 اقدام شود. یسازمقاومنسبت به  ...فلزی و یهاورد تنی،ب دال ،شنییسهکبا استفاده از -ب

شهیوهایجاد توسعه و ارتقا  استتار سنتی و مدرن و ابداع روش -4 سهتتار، ها و  نهوین ا ههای 

اختفا  و پوشش و همننین تلییر ساختار فیزیکی و شکل ظاهری تجهیزات و تأسیسات اجرای 

یهل های الزم در خصوص استفاده صحی  از اقالآموزش فهی از قب نهد طی سهتتار چ م و تجهیزات ا

سهایر  نهور مر هی و  کهاس  مهدرن از انع سهتتار  ههای ا بهه  ههایفطتور، پوشش، تور لهوگیری  ج

 و موجبات محدودیت در شناسایی و کسب اطالعات توس  دشمن فراهم گردد. آوردهعمل

فهاعی ف نهد با عنایت به سخنان گهربار مقام مع م رهبری که در خصوص ارتقا  توان د رمود

مهیاالمکان با کمترین هزینهحتی صهحیها صورت پذیرد،  قهه  نهدگی و تفر صهل پراک   تهوان از ا

بهرد به نحونیروها و تجهیزات و تأسیسات  ههره  کهه  .مطلوبی در ارتقا  توان دفاعی ب جهایی  تها 

گهان فهرات و ی خهشههای ن هامی را ممکن است تأسیسات، تجهیزات، ن مهود، پ یهن  ن تهه در ا الب

مهلهمننین از اصول دیگر  شد.از اصل تمرکز قوا غافل  خصوص نباید نهد غیرعا یهب، پداف ، فر

دفاع قابلیت محور و توانمندساز سازی استحکامات و استتار و اختفا  و پوشش نیز جهت مقاوم

 .ودبرداری نمبهره یخوببه

تههایج مههی ن عههان  صههله او یههدحا یههب،  نما نههدگی، فر قههه و پراک مههل تفر یههب عوا بههه ترت کههه 

قههاوم تههأثیر را در سههام شههترین  شههش و بی فهها ، پو سههتتار، اخت سههتحکامات، ا یههت زی ا فههاع قابل د

سهاز  تهالشمحور و توانمند کهز  سهاس تمر یهن ا بهر ا نهد.  شهور دار بهرای ک شهور  فهاع هها در ک د

سهاز  حهور و توانمند حهوزه قابلیت م مهلدر  نهد غیرعا بهر م پداف یهد  فههؤبا بههل شهده   -ههای یاد

سههاز کههز و  یههت( متمر یههب اولو شههودوکارهای الترت فههراهم  یههت آن  بههرای تقو نههابراین ؛ زم  ب

یههن  کههن ا حههو مم بههه ن نههد و  سههایی نمای یههدات را شنا شههور تهد فههاعی ک سهه والن د سههت م الزم ا

بها آن لهه  کهان مقاب یها ام کهرده  مهدیریت  یها آن را  نهد تهدیدات را از بین برده  فهراهم نمای هها را 

صههورتکههه  صههول  درهر یههت ا مههلرعا نههد غیرعا شههمههی پداف فههاعی ک سههامانه د نههد  ور را توا

 قابلیت محور وتوانمند ساز نماید.
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 .یراهبرد یقاتو تحقعالی دفاع ملی  پ وهشگاه

شهارات  (،1378  محمدرضا حاف  نیا،- ههران، انت سهانی، ت لهوم ان یهق در ع بهر روش تحق مقدمه 

 سمت.

سههین - ضهها ،زادهح سههی روش(1391  احمدر جههرای ، برر مههلهههای ا نههد غیرعا مهههیانپا، پداف  نا

 .کارشناسی ارشد

سهالمی ، فرهن  وا ه(1386محمود   ،رستمی - ههوری ا تهش جم شهترک ار های ن امی، ستاد م

 ایران.

 جلد سوم. انتشارات سروش، ،یو آگاهارتباطات  (،1391محمدحسن   زورد،-

 .1386های کلی ن ام، سایت مجمع تشخیص مصلحت ن ام، سال سیاست-

 (، فرایند تهدید شناسی، پ وهشکده مطالعات کاربردی فارابی.1390صنیعی، محمدحسین  - 

شههید ،یرعاملغ، پدافند (1389عزت ا...   نباتی،- شهی  شهی پ وه کهز آموز سهههبد  انتشارات مر

 صیادشیرازی.

یهت  - کهز امن مهام 1390  یهدارپانشریه مر شهگاه ا یهدار، دان یهت پا قهق امن مهات تح سه(، الزا  ینح

 (.السالمیهعل 
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مهه  ،نقش پدافند در امنیت ،(1387، عباس  یو مهرغدیر  ن امی پور،- بهردیماهنا گهرش راه ، ن

 .92دانشگاه عالی دفاع ملی شماره 

شهمانحوه اجرا، (1395حمید  ، واحدی- غرب لی پدافند غیرعامل متناسب با جلرافیای منطقه 

نهدهی  ای،منطقهکشور در برابر نیروهای فرا شهگاه فرما شهارات دان سهتادانت ههوری  و  تهش جم ار

 اسالمی ایران

 السالم(. علیه دانشگاه امام حسین در آماد و پشتیبانی، پدافند غیرعامل، (1390فرهاد   ،نیکزاد -

 

 بع التینمنا

 
-Moshe, Bar-Lev & et all, EROS System-Satellite Orbit and Constellation 

Design, 22nd Asian Conference on Remote Sensing, 2001. 
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