
 دبیرخبًِ پدافٌد غیرعبهل 

 داًشگبُ علَم پسشکی ٍ خدهبت بْداشتی درهبًی استبى گیالى





 ایي تْدیدّب بب هقببلِ راُ تٌْب
 گًَِ بِ داخلی ٍضعیت کِ است

 از دشوي کِ شَد سبزهبًدّی ای
 ٍ ًببشد هطوئي خَد پیرٍزی

 فراّن هبجراجَیی برای را زهیٌِ
 .ًبیٌد

:هقبم هعظن رّبری   



هقاتلِ ٍ هثارسُ هستقین ٍ استفادُ اس تزْیشات رٌگی تِ 

هٌظَر دفغ حوالت ٍ اقذاهات رٌگی دضوي پذافٌذ ػاهل  

دفاع ػاهل یا هستقین هخػَظ سهاى . ًاهیذُ هی ضَد

رٌگ است کِ تَسط افزاد آهَسش دیذُ تا کوک ٍسایلی  

.هخل اسلحِ، هَضک، تاًک ٍ َّاپیوا غَرت هی گیزد  

 

عبهل ( پدافٌد ) دفبع    



پذافٌذ غیزػاهل هزوَػِ اقذاهاتی است کِ تذٍى استفادُ اس  
تزْیشات رٌگی هی تَاى اًزام داد تا اس ٍارد ضذى تلفات راًی  

تِ افزاد ٍ سیاى اقتػادی تِ هزاکش ٍ تأسیسات حیاتی ٍ هْن  
.کطَر رلَگیزی کزد، یا آًْا را تِ حذاقل کاّص داد  

غیرعبهل( پدافٌد ) دفبع   



استتار   -ا  
اختفا -2  
فریب  -3  
پراکٌدگی  -4  
یابی  -5 هکاى   
ٍ استحکاهات  -6 هقاٍم سازی   

***اصَل پدافٌد غیر عاهل ***   



 
استتار تِ هؼٌای ّن رًگ ٍ ّن ضکل کزدى تأسیسات،   

تزْیشات ٍ ًیزٍی اًساًی تا هحیط اطزاف است؛ تِ گًَِ ای کِ  
ضٌاسایی آى تزای دضوي تسیار دضَار ٍ تا حذٍدی غیزهوکي 

.تاضذ؛ هاًٌذاستفادُ اس تادگیز سفیذ در هحیط تزفی  
تزای . استتار اس هؤحزتزیي رٍش ّای دفاع غیزػاهل در دًیاست

… رًگ، تَر، ضاخ ٍ تزگ درختاى ٍ : استتار اس ٍسایلی هاًٌذ

.استفادُ هی ضَد  

استتار   



http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Jackson's_Chameleon_2_edit1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Gumleaf_grasshopper.jpg






 
 

    ِ غ ا ب ر َ ق ر  ا ت ت س ا ُ ّا   استتار یک هاّی بر رٍی سٌگ ریس

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Flounder_camo_md.jpg


گفتِ هی   تی  ا ه ذا ق ا  ِ ت کاری  ٌْاى  پ ا  ی ا  ف خت ا
ٍ تزْیشات  أسیسات،  ت رگزفتي  زا ق س  ا کِ  ضَد   

  ِ ت َگیزی  ذ هستقین دضوي رل دی در  فزات  ً
ٌْاى کزدى   پ ٌذ  ً ا ه ٍرد؛  آ ػول هی 

ًَل ت در  یواّای رٌگی  پ ا َّ.  

 اختفا



ز ا د  ً ا ت  ر ب ب ع ب  ف ت خ ا ی  ب ّ ش  ٍ  :ر
 

استفادُ هٌاسة اس ػَارؼ سهیي ٍ احذاث تأسیسات  -الف
.در هحلی کِ تِ سَْلت قاتل تطخیع ٍهطاّذُ ًثاضذ  

 
: ػادی ٍ غیزهْن رلَُ دادى تأسیسات تا کارّایی هاًٌذ -ب

…رذٍل تٌذی، درختکاری ٍ   







فریب   
                            

فزیة یؼٌی اًزام کارّایی کِ فکز ٍ دیذ دضوي را 
اس اّذاف اغلی ٍ هْن تِ سَی اّذاف فزػی ٍ 

ًػة : غیزاغلی ٍ کن اّویت هٌحزف ًوایذ؛ هاًٌذ
.هاکت تزْیشات رٌگی در ًقاط هختلف  



فزیة  



  اختفاٍفریب

از هکِ بِ هدیٌِ با استفادُ از ( ص )در جریاى ّجرت پیاهبر 
اختفا ٍ فریب کِ از اصَل پدافٌد غیرعاهل است، دشوٌاى 

رسَل گراهی اسالم ًتَاًستٌد بِ آى حضرت دسترسی پیدا 
کٌٌد. کَُ ثََر کَّی هشَْر در شْر هکِ. شْرت ایي کَُ بِ 

سبب ٍجَد غاری است کِ پیاهبر)ص( در آغاز ّجرت بِ 
هدیٌِ برای رّایی از دست هشرکاى در لیلة الوبیت بِ آًجا 

پٌاُ بردًد. هشرکاى تا دم غار آهدًد ٍلی با اهداد غیبی 
 خداًٍد بِ پیاهبر دست ًیافتٌد.
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پزاکٌذگی تِ هؼٌای پخص کزدى ٍ ػذم تزوغ ًیزٍّا، تزْیشات ٍ تأسیسات در یک هکاى تِ هٌظَرکاّص  

:تزای هخال. آسیة پذیزی آًْا در هقاتل ػولیات دضوي است  

ًثایذ تؼذادی اس داًطوٌذاى ّستِ ای کطَر در یک هزتوغ هسکًَی سًذگی کٌٌذ یا اگز هی تَاًین 

.چٌذپاالیطگاُ در کطَر تساسین تْتز است آًْا را در چٌذ ضْز تا فاغلِ سیاد اس ّن تساسین  

:پراکٌدگی           
 



:یابی مکان    
 

اس اقذاهات اساسی ٍ هْن پذافٌذ غیزػاهل، اًتخاب  
هحل هٌاسة تزای ایزاد تأسیسات حیاتی ٍ هْن 

ایزاد ایي تأسیسات در دضت ّای  . کطَر است
ّوَار، کٌار تشرگزاُ ّا ٍ رادُ ّای اغلی ٍ در 

ًشدیکی هزسّا هَرة ضٌاسایی ٍ آسیة پذیزی آًْا  
 .در تزاتز تْذیذات دضوٌاى هی ضَد

 



: اهام ػلی ػلیِ السالم فزهَدًذ   
ِ ّا ِ ی    چَى تا دضوي رٍتِ رٍ ضذیذ، قزارگاّتاى را تاالی تپ یا داهٌ

ِ ّا قزار دّیذ تا پٌاّگاّی تزای ضوا ٍ هاًؼی   کَُ ّا یا کٌار رٍدخاً
11ًاهِ ی  -  ًْذ الثالغِ  ////    .تزای دضوي تاضذ  



استحکبهبت هقبٍم     ٍ : سبزی   
 

یکی اس کارّای هفیذی کِ در سهاى غلح هی تَاى اًزام داد تا در سهاى حادحِ اس آى استفادُ ضَد، 

ساخت هکاى ّایی است کِ در هقاتل توة ٍ هَضک هقاٍم تاضذ ٍآحار تزکص ٍ هَد اًفزار را تا حذٍد 

 .  سیادی خٌخی کٌذ

در هزتوغ ّای هسکًَی ٍ اداری ٍ ّوچٌیي ساخت پٌاّگاُ ّای  (  راى پٌاُ ) تٌاتزایي احذاث پٌاّگاُ 

ػوَهی در ضْزّا، یکی اس اقذاهات هفیذی است کِ تاػج حفظ راى اًساى ّا در سهاى ٍقَع حادحِ    

 .هی ضَد



قدرت دفاعی کشَر را افسایش هی دّد ٍ باعث حفظ    - ١
 هراکس ٍ تأسیسات هْن جاهعِ هی شَد

 
ّرچِ تَاى ٍ قدرت دفاع عاهل ٍ غیرعاهل کشَر   - 2

.بیشتر باشد، احتوال تْاجن دشوٌاى کوترهی شَد  

 هسایبی رعبیت اصَل پدافٌد غیرعبهل 



 بب تشکر از تَجِ شوب


