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تاريخ دريافت1191/11/19 :
تاريخ پذيرش1191/10/10 :

چكيده
سطح نگهداشت مهمات به مفهوم ذخيره پلکاني و کافي مهمات براي يگان هاي ناجا از اهميت راهبردي
برخوردار است که به تبع آن بايد فضاي ذخيره سازي متناسب با آن که داراي استانداردهاي فني سازه اي و
تجهيزاتي و شرايط تعريف شده باشد ،در يگان ها پيش بيني و احداث گردد .از سوي ديگر به دليل الزام پيش
بيني شرايط پدافند غيرعامل در ايجاد فضاي ذخيره سازي بايد اصول حاکم بر اين مفهوم مانند اصل
پراکندگي مورد مالحظه اساسي ق رارگيرد .در طول سنوات پس از انقالب اسالمي و به ويژه سنوات پس از
ادغام ،تامين مهمات و احداث زاغه براي يگان ها از الگوي واحد و متناسب پيروي ننموده و بستگي بسيار
زيادي به ميزان اعتبارات اختصاص يافته ،ميزان مصرف مهمات و پيشنهاد و درخواست يگان داشته است که
اين رويه ناصحيح منجر به تراکم غير ضروري انواعي از مهمات در برخي رده ها در عين کمبود آن در رده
ديگر ،عدم مصرف و چرخش مهمات در يگان ها و الزام طي نمودن فرآيند پيچيده و طوالني انهدام ،افزايش
احتمال بروز فساد و معيوب شدن مهمات و افزايش هزينه هاي حمل و نقل و ذخيره سازي شامل هزينه هاي
امنيتي ،ايمني و اشتغال و درگيري نفرات بيشتر گرديده است .اين تحقيق سعي نموده تا اين موضوع را
بررسي نمايد که تغيير در مباني برآوردهاي تامين ،تا چه اندازه در منطقي سازي ميزان و روند احداث
فضاهاي ذخيره سازي مهمات موثر بوده و همچنين تاثير آن در اجراي اصول پدافند غيرعامل را بررسي و راه
کارهايي را براي ايجاد اين شرايط در احداث فضاهاي مذکور پيشنهاد نمايد .به دنبال تحقيق انجام شده ،نتايج
به دست آمده پس از تغيير سطح نگهداشت انجام شده در قالب دستورالعمل جديد ،حاکي از کاهش حجم و
فضاي ذخيره سازي برآو رد شده به ميزان بسيار زياد با ايجاد امکان کوچک سازي و متحرک سازي زاغه ها
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مي باشد .

واژگان كليدي :سطح نگهداشت مهمات ،ذخيره راهبردي ،ذخيره عملياتي ،ذخيره آموزشي ،زاغه متحرک

مقدمه و بيان مساله

به دليل تهديدهاي موجود بر عليه نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و الزام رعايت شرايط
پدافندغيرعامل ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نيز به دنبال روش هاي کاهش ميزان
خسارت هاي ناشي از تهديد ها با افزايش خوداتکايي رده هاي تابعه و پراکنده نمودن ذخيره هاي
راهبردي در اختيار مي باشد .نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به دليل تنوع وظايف محوله
در حوزه هاي مرزباني ،انتظامي ،راهور ،مواد مخدر و امنيت ،نيازمند اقالم و تجهيزات بسيار
متنوعي براي انجام ماموريت هاي مورد نظر خود مي باشد .مهمات يکي از اقالم ده گانه آمادي
مورد نياز يگان هاي ناجا است که به دليل کاربرد ويژه آن در انجام ماموريت ها و عدم امکان
تامين مستقيم و سريع آن از سوي يگان و همچنين به دليل نياز به پشتيباني يگاني ،ذخيره
پلکاني آن در سطوح ناجا -استان -شهرستان و کالنتري و پاسگاه (کوپ) صورت مي پذيرد .به
دنبال اعمال سياست هاي نادرست تامين مهمات و احداث زاغه و افزايش پياپي هزينه هاي حمل
و نقل و ذخيره سازي شامل هزينه هاي امنيتي ،ايمني و اشتغال و درگيري نفرات ،اين سوال
مطرح مي باشد که آيا اصالح ساز و کارهاي موجود داراي تاثيرات مثبتي بوده است يا خير؟ براي
تدبير تهديدهاي دشمن در خصوص فضاهاي ذخيره سازي مهمات چه بايد کرد؟
اهميت و ضرورت تحقيق

با توجه به اعمال نظارت هاي تخصصي ساالنه از عملکرد رده هاي ناجا در حوزه
آمادوپشتيباني که با حضور کارشناسان تخصصي مرتبط صورت مي پذيرد و نتايج بررسي هاي
ميداني و همچنين حجم باالي درخواست هاي واگذاري مهمات از جانب برخي رده ها از يک سو
و درخواست هاي صدور مجوز تعيين تکليف و انهدام مهمات از سوي برخي رده هاي ديگر ،صرف
هزينه هاي چند صد ميليارد توماني تامين و واگذاري مهمات ،هزينههاي سنگين احداث نگهداري
انبارهاي مهمات مجموعه معاونت آمادوپشتيباني را برآن داشت تا موضوعاتي از قبيل اصالح
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سازوکارهاي موجود و لحاظ مقادير منطقي و کارآمد مهمات رده ها(کفايت سطح نگهداشت)،
داليل عدم مصرف مهمات و وجوب فرآيند تعيين تکليف ،تناسب فضاهاي ذخيره سازي مهمات
موجود با حجم اشغال شده و ميزان کارآمدي سطح نگهداشت مهمات ،نوع و اندازه زاغه هاي
موجود در رعايت اصول پدافند غيرعامل ،را بررسي نمايد .
پيشينه موضوع

در سال  1111ه .ش تحقيقات کارشناسان معاونت مهندسي ناجا (اداره کل عمران و نوسازي-
آْلبويه و همکاران  ،) 1111نشان دهنده حجم باالي مهمات برخي رده ها در عين خالي بودن
فضاهاي ذخيره سازي در رده هاي ديگر بوده است .در طول سنوات دهه 1111ه .ش کارشناسان
بازرسي کل ناجا (اداره بازرسي ويژه -صوفي و همکاران  ،)1131در گزارش هاي متعدد که
برگرفته از نظارت ها و بررسي هاي ميداني در رده ها بود به صورت مکرر از عدم مصرف و باالبودن
ميزان ذخيره مهمات فاقد گردش در برخي رده ها و همچنين کمبود فضاي ذخيره سازي در
برخي رده ها و زياد بودن آن در رده هاي ديگر خبر مي دادند .در سال  1119ه.ش هيات ويژه
پدافند غيرعامل معاونت عمليات ناجا (حسيني و همکاران ،)1119 -از عدم رعايت اصل پراکندگي
در سطح انتظامي استان هاي مورد بازديد ابراز نگراني نموده است.
هدف تحقيق
دستيابي به موارد زير است:

هدف از انجام اين پژوهش
• معرفي روش مناسب سازماندهي سطح نگهداشت مهمات در سطوح چهارگانه ناجا -استان-
شهرستان-کوپ و رده هاي همتراز براي رعايت اصول پدافند غيرعامل
• بررسي امکان منعطف سازي و متحرک سازي زاغه هاي مهمات ناجا و ارائه روش
پيشنهادي براي رعايت اصول پدافندغيرعامل
سواالت
سواالت اين تحقيق عبارتند از:

• راه کارهاي ساماندهي اماکن ذخيره سازي مهمات مازاد موجود در رده ها و استفاده بهينه
از فضاي در اختيار ،چيست؟
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• چه روشي براي منعطف سازي و متحرک سازي زاغه هاي مهمات ناجا به منظور
رعايت اصول پدافند غيرعامل روشي وجود دارد؟
روش شناسي پژوهش

روش اين تحقيق از نوع توصيفي -تحليلي مي باشد به اين ترتيب که با جمع آوري اطالعات
به روش کتابخانه اي و ميداني ،با بررسي سوابق مکاتبات موجود و دستورالعمل هاي صادره مع
آمادوپش ناجا و نامه نگاري با رده هاي چهارگانه ناجا و اخذ حجم و نوع فضاها و آمار تجهيزات
ذخيره سازي موجود و همچنين بازديد تخصصي از وضعيت فضاهاي ذخيره سازي  10رده
شاخص ماموريتي شامل آرام ،ناآرام ،يگان ويژه ،مرکز آموزش ،هنگ مرزي ،درياباني ،استان ويژه
تهران بزرگ و  11رده شاخص اقليمي شامل گرمسيري ،سردسيري ،معتدل و پس از لحاظ مباني
دستورالعمل جديد و آمار سازماني نفرات و محاسبه آماري و برآورد فضاي مورد نياز با ميزان
موجودي مقايسه و نتايج حاصله در چهار مفهوم برآورد ،موجودي ،کسري و مازاد دسته بندي
گرديد .سپس اطالعات به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و پاسخ فرضيه هاي اصلي و
فرعي تحقيق مورد تاييد قرار گرفت .
مفاهيم و اصول پدافند غيرعامل
پدافند غيرعامل

عبارت است از مجموعه اقدامات غيرمسلحانه که موجب افزايش بازدارندگي ،کاهش
آسيبپذيري ،تداوم فعاليتهاي ضروري ،ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل
تهديدات و اقدامات نظامي دشمن ميگردد( .اسکندري)01 :1119 ،
ذخيره سازي

ذخيره انواع اقالم يا مواد اوليه ،کاالهاي قابلفروش ،کاالهاي نيمه ساخته انواع قطعات و
لوازميدکي و تجهيزات و ماشينآالت ،ابزارآالت و يا هرگونه کاالي مستعمل و غيرقابل استفاده و
اسقاطي ديگر (انواري رستمي(13:1110 ،
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آمادو پشتيباني

ابعادي از عمليات که شامل طراحي و توسعه ،اکتساب ،ذخيرهسازي ،جابجايي ،توزيع ،تعمير و
نگهداري ،تخليه و تهيه امکانات و ايجاد تأسيسات براي تأمين نيازهاي خدمات گيرندگان
ميگردد( .نوروزي (060 :1110 ،ردههاي آمادي ناجا :واحدهاي آوپش ناجا به طور کلي به
دودسته تقسيم ميشوند:
• ستاد آمادوپشتيباني ناجا که همان معاونت آمادوپشتيباني در ستاد نيرو است .
• واحدهاي صفي که شامل آوپش استان -شهرستان -ردههاي مستقل و همتراز آنها مانند
مراکز آموزش ،دانشگاه علوم انتظامي ،هوا ناجا يگان ويژه و غيره (نصرت پناه(11 :1111 ،
اصول پدافند غيرعامل

مجموعه اقدامات بنيادي و زيربنايي است که در صورت بهکارگيري ميتوان به اهداف پدافند
غيرعامل از قبيل ،تقليل خسارات ،صدمات ،کاهش قابليت و توانايي سامانههاي شناسايي و
آشکارساز ،هدفيابي و دقت هدفگيري تسليحات آفندي دشمن و تحميل هزينه بيشتر ،نائل
گرديد .اين اصول عبارتاند از :مکانيابي ،استتار ،اختفاء ،پوشش ،فريب ،پراکندگي ،تفرقه،
مقاومسازي و اعالم خبر (نيکزاد(19 :1191 ،
تهديد

پديدههايي که عاليق و منافع اساسي اعم از مادي و معنوي ،استقالل و تماميت ارضي ،منافع
اقتصادي ،ارزشهاي فرهنگي و ملّي ،اهداف و عاليق سياسي ،تواناييهاي نظامي و غيره را
بهگونهاي تحت مخاطره قرار دهند که بيم وقوع دگرگوني در آنها پيدا شود انواع تهديد عبارتند
از :تهديدات سياسي ،تهديد اقتصادي ،تهديد اجتماعي و فرهنگي ،تهديد نظامي ،تهديد
زيستمحيطي ،تهديد بيولوژيک ،تهديد در حوزهي جنگهاي اطالعاتي ،تروريسم ،جنگ سايبر و
تحريم (سازمان پدافند غيرعامل کشور(11 :1191 ،
آمايش سرزميني

آمايش سرزميني عبارت است از تنظيم روابط بين انسان ،فضا و فعاليتهاي انسان در فضا،
 03

فصلنامه علمی -ترویجی اندیشه آماد  /شماره  / 25سال چهاردهم

بهمنظور بهرهبرداري منطقي از تمام امکانات ،براي بهبود وضعيت مادي ،معنوي و اجتماعي ،بر
اساس ارزشهاي اعتقادي ،سوابق فرهنگي و ابزار علم و تجربه در طول زمان بهعبارتديگر توزيع
متناسب و هماهنگ جغرافيايي تمامي فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و معنوي در پهنه سرزمين
نسبت به منابع طبيعي و انساني (نيکزاد(19 :1191 ،
سطح نگهداشت

به تعداد مقدار اقالمي که رده مجاز به ذخيرهسازي آن در مدتزمان مشخص است ،سطح
نگهداشت گويند( .صيادي(00:1190 ،
زاغه متحرک

زاغه متحرک سازهاي است که ازلحاظ شکل ظاهري شبيه زاغه ايگلو است .با اين تفاوت که
قابليت انتقال اين زاغه ،آن را از ساير زاغههاي رايج متمايز ميسازد .اين زاغه از بتون مسلح
ساختهشده ولي در طول ،يکپارچه نيست و از قطعات کوچکتر بتوني تشکيلشده است.
رينگهاي بتون مسلح در کارگاه توليد و بهوسيله جرثقيل به محل موردنظر حمل و با در کنار هم
قرار گرفتن رينگها ،طول موردنظر زاغه به دست ميآيد .اين زاغه معموالً در حجمهاي کمتر از
 01تن اجرا ميگردد( .همان منبع(13:1190 ،
اهداف پدافند غيرعامل

تقليل آسيب پذيري و کاهش خسارت و صدمات تاسيسات ،تجهيزات و نيروي انساني
•
مراکز حياتي ،حساس و مهم نظامي و غيرنظامي در شرايط بحران و جنگ
باالبردن قابليت بقا و استمرار عمليات و فعاليت هاي حياتي و خدمات رساني مراکز
•
حياتي ،حساس و مهم نظامي و غيرنظامي در برابر تهديدات و عمليات دشمن
• کاهش قابليت و توانايي سامانه هاي شناسايي ،هدف يابي و دقت هدف گيري تسليحات آفندي
افزايش هزينه هاي دشمن و تقويت بازدارندگي
•
حفظ روحيه و انسجام داخلي و حفظ سرمايه هاي کالن کشور(سازمان پدافند غيرعامل
•
کشور(19 :1191 ،
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پدافند غيرعامل در آمادوپشتيباني

هدف از رعايت اصول پدافند غيرعامل (اختفا ،پوشش ،پراکندگي ،تفرقه و ) ...حفظ امکانات و
تجهيزات نيروي انساني به منظور تداوم و اجراي ماموريت ها مي باشد .پدافندغيرعامل در حوزه
ماموريتي آمادوپشتيباني داراي کارکردهاي ذيل مي باشد:
• جلوگيري از انهدام امکانات و تجهيزات آمادوپشتيباني به دست دشمن با رعايت اصول
پدافندغيرعامل
• اتالف منابع و بنيه و توان دشمن با بهره برداري از ماکت ها و طعمه هاي فريب الکترونيکي
و مکانيکي در اطراف اهداف خودي
• گيج کردن دشمن در دست يابي به آمار و اطالعات امکانات و تجهيزات آمادوپشتيباني
• باالرفتن ضريب حفاظتي و امنتيتي مراکز ذخيره سازي راهبردي مهمات ،سوخت و مواد
غذايي با باالبردن مراکز حياتي و حساس در عمق زمين و ايجاد فضاي سبز و جلوگيري از تراکم
در ساخت و سازهاي اماکن آمادي
• فراهم نمودن زمينه استمرار پشتيباتي در زمان بحران با استفاده از طرح هاي پوششي
• وادار کردن آمادوپشتيباني به پيشگيري و ايجاد آمادگي براي اقدام به موقع و موثر در
بحران هاي ناشي از عوامل طبيعي يا جنگ
• توسعه و ارتقاي استتار سنتي و کالسيک و ابداع روش هاي نوين استتار جهت پنهان سازي
تجهيزات از رديابي حس گر هاي دشمن
مهمات

بطور کلي به اقالمي گفته مي شود که با استفاده از انواع مواد منفجره براي از بين بردن
تجهيزات ،تاسيسات ،اماکن و نفرات به کار گرفته ميشود.
مواد منفجره

مواد منفجره ترکيبات شيميايي هستند که در اثر تحريکات و عوامل خارجي مانند ضربه،
اصطکاک ،شعله ،جرقه و حتي موج انفجار در مدت زمان کوتاهي تجزيه و از حالت جامد يا مايع
به گاز تبديل شده و در نور ،صدا ،حرارت و موج انفجار توليد مي کنند.
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مهمات ثابت

اين نوع مهمات داراي پوکه ثابت و خرج پرتاب درون پوکه بوده و به دليل اتصال پوکه به
گلوله قابل دست کاري نمي باشد.
مهمات نيمه ثابت

اين نوع مهمات داراي پوکه بوده ولي گلوله به پوکه محکم نشده است ،به اين ترتيب براي
دست يابي به برد مورد نظر ،خرج پرتاب آن قابل تنظيم مي باشد .مانند مهمات  110ميلي متري
هوتيزر
مهمات جنگ افزار سبك

به مهماتي گفته مي شود که کاليبر آنها کمتر از  11ميلي متري بوده مربوط به انواع سالح
هاي کمري ،مسلسل ها ،تفنگ ها ،تيربارهاي سبک و سنگين مي باشند .
زاغه

يکي از مهمترين مواردي که بايد در امر نگهداري مهمات مورد توجه قرار گيرد ،ايجاد سازه
اي با طراحي پيچيده تر نسبت به احداث ساير ساختمان هاي مسکوني ،تجاري ،آموزشي و اداري
است .اين سازه زاغه نام دارد .زاغه از لحاظ کاربري به دو روش ثابت و متحرک (متحرک) ساخته
ميشود .زاغه ثابت همان گونه که از نام آن پيداست ،سازه اي است که با ايجاد فونداسيون در
محل مورد نظر احداث و ساليان متمادي از آن به عنوان انبار مهمات استفاده ميشود .يکي از
مزاياي زاغه متحرک اين است که در صورت تغيير شرايط محيطي از قبيل گسترش شهرها ،کم
شدن فاصله مناطق مسکوني ،آموزشي ،تأسيسات حساس مثل پمپهاي بنزين و گاز ،شناسايي
احتمالي و حمالت دشمن ،مي توان آن را از محل موجود به نقطه امن ديگري منتقل کرد که اين
امر عالوه بر افزايش ضريب ايمني و امنيت ،باعث بهبود عملکرد در زمينه اجراي اصول پدافند غير
عامل خواهد شد .بنابراين با توجه به تعريف پدافند غيرعامل ،ايجاد سازههاي متحرک ويژه زاغه
مهمات مي تواند تا حد زيادي از خطرات و تهديدات احتمالي جلوگيري و باعث کاهش چشمگير
خسارات جاني و مالي گردد.
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تاريخچه زاغه

زاغه در اصطالحات نظامي به معناي سازهاي است که تنها براي نگهداري مهمات ،احداث و
مورد بهره برداري قرار ميگيرد .حدود  11سال پس از آنکه ديناميت توسط "آلفرد برنارد نوبل"
اختراع شد ،حادثه اي در يکي از معادن زغال سنگ ،مهندسين را وادار به ساخت زاغه نمود .مقدار
زيادي ديناميت که از آن براي راه سازي و حفر معادن استفاده ميشد ،در نزديکي يکي از معادن
در اتاقک مخصوص نگهداري مي گرديد .در يکي از عملياتهاي تخريب کوه ،در اثر ارتعاش ناشي
از انفجار ،انبار ديناميت فرو ريخت و حجم انبوهي از ديناميت در زمين مدفون شد .کارگران
معدن به دليل گران بودن اين ماده همچنين به دليل خطرات ناشي از وجود ديناميت در زمين
نزديک مح ل کار خود ،تصميم به تخليه و پاکسازي محل دفن ديناميتها گرفتند .ناگهان در اثر
يک سهل انگاري ،يکي از ديناميتها منفجر و باعث انفجار شد که در اين حادثه 3 ،نفر از کارگران
معدن کشته شدند .پس از آن حادثه ،مهندسين تصميم به ساخت سازهاي گرفتند که با ارتعاشات
ناشي از انفجار و عمليات راه سازي ،تخريب نشود .سرانجام مهندسين روسي با الگو برداري از
ساختمان سدهاي آب ،زاغهاي کوژ پشت به شکل کاسهي برعکس که بدون استفاده از آهن و تنها
از سنگ و گل ساخته مي شد طراحي نمودند .اين سازه به دليل قوسي بودن آن تمام نيروهاي
وارده را به زمين منتقل مينمود و در برابر لرزشها و ارتعاشات ،مقاومت خوبي را از خود نشان
مي داد .از آنجايي که شکل ظاهري اين زاغه به شکل خانه اسکيموها بود ،به "کوربتا" يعني خانه
اسکيموها معروف شد .
انواع زاغه از لحاظ شكل ظاهري

در شرايط عادي ،با رعايت ابتدايي ترين مسائل ايمني و امنيتي ،هر مکاني براي نگهداري
مهمات مناسب است از جمله اتاقکي از يک ساختمان اداري ،پارکينگ مسقف خودرو ،سوله و
ساير فضاهاي سرپوشيده .چه بسا در زمان جنگ تحميلي بسياري از مهمات براي مدتهاي طوالني
در فضاي باز نگهداري ميشد و تنها سايبان آنها چادرهاي برزنتي بود .ولي ساختمان اختصاصي
نگهداري مهمات (زاغه) به دو دسته ايگلو و کوربتا تقسيم ميشود .که امروزه به دليل مزاياي
باالي زاغه ايگلو از جمله وجود ميلگرد در بتون ،استفاده از زاغههاي کوربتا به طور کلي منسوخ
شده است .
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زاغه ايگلو

زاغه ايگلو ،سازهاي است که با بتون و ميلگرد (بتون مسلح) ساخته شده ،شکل ظاهري آن
بصورت نيم استوانه بوده و در زير زمين ،سطح زمين و دل کوه ساخته ميشود .داراي دولنگه
درب کشويي فلزي بوده و روي آن را با خاک استتار ميکنند .براي جلوگيري از ريزش خاک به
قسمت ورودي زاغه ،ديوار ضلع ورودي اين زاغه را بصورت ذوزنقهاي شکل ميسازند و عالوه بر آن
در فاصله  6الي  3متري ديوار ذوزنقهاي شکل ،يک ديوار بتوني مسلح ديگر با نام "ديوار آتش" به
منظور جلوگيري از هرگونه حمله و تيراندازي مستقيم ساخته ميشود .سه دريچه هواکش در زاغه
تعبيه ميشود که دو دريچه در دو طرف درب ورود و خروج و يک دريچه در انتهاي زاغه قرار دارد
و براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده ،دريچه انتهاي زاغه مجهز به چالهاي به نام تله نارنجک يا
چاه انفجار ميباشد .زاغه از لحاظ حجم ،در تيپهاي مختلف که با واحد تن نام گذاري شده است،
ساخته ميشود .حداقل تيپ زاغه ايگلو11 ،تن و حداکثر تناژ زاغه هاي موجود در ناجا 101 ،تن
است .تيپهاي استاندارد زاغه ،عبارتند از :زاغه 01تن111 ،تن101 ،تن001 ،تن و  161تن
و101تن (مشخصات ابعادي هرکدام به شرح جدول زير است)
جدول  :1ابعاد و حجم زاغه ها

علي رغم تمام محاسن زاغههاي ايگلو ،بزرگترين عيب اين زاغه ،صلب بودن آن است .بطوري
که پس از احداث اين زاغه ،ديگر امکان جابجايي آن وجود ندارد و با گذشت ساليان متمادي با
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گسترش شهرها ،فاصله اين زاغه با مناطق مسکوني به حداقل رسيده و تهديدي جدي براي
ساکنين منطقه به شمار ميرود .به دليل ذکر شده استفاده از زاغههاي ثابت ايگلو تنها براي يک
يا دو دهه مناسب است و با توجه به عمر مفيد  31ساله بتون ،تخليه يک زاغه پس از کاربري
حداکثر  01سال ،نه تنها مقرون به صرفه نيست بلکه باعث اسراف هزينهها بوده و بايد با ايدههاي
جديد و مديريتي صحيح طراحي اين سازه را تغيير داده و به زاغههاي متحرک تبديل کرد.
زاغه متحرک

زاغه متحرک سازهاي است که از لحاظ شکل ظاهري شبيه زاغه ايگلو ميباشد .با اين تفاوت
که قابليت انتقال اين زاغه ،آن را از ساير زاغههاي رايج متمايز ميسازد .اين زاغه همانند زاغه
ايگلو از بتون مسلح ساخته شده ولي در طول ،يکپارچه نيست و از قطعات کوچکتر بتوني تشکيل
شده است .در واقع اين زاغه از رينگ هاي بتون مسلح ساخته ميشود اين رينگها که در کارگاه
توليد ميشوند ،به وسيله جرثقيل به محل مورد نظر حمل و با در کنار هم قرار گرفتن رينگها،
طول مورد نظر زاغه به دست ميآيد.
چگونگي ساخت ،حمل و نصب زاغه متحرک

مطابق نقشه هاي فني ذيل ابتدا يک دستگاه قالب فلزي به صورت افقي در زمين مسطح
کارگاه قرار گرفته و داخل آن را با شبکههاي ميلگرد ،آرماتور بندي و سپس داخل قالب را با مالت
ماسه سيمان که از سيمان پرتلند معمولي نوع  Iساخته ميشود پر ميکنند( .در مناطق سردسير
از سيمان پرتلند نوع  IVو در مناطق ساحلي از سيمان پرتلند نوع Vاستفاده ميکنند) .در دو
طرف قوس فوقاني اين رينگها ،ميلگردهايي را به صورت قالب از بتون خارج ميکنند نا حمل آن
با جرثقيل آسان تر باشد .عالوه بر آن پس از نصب در محل ،با استفاده از يک رشته سيم مسي،
اين قالبها را به هم متصل ميکنند زيرا با اتصال اين قالبها که به ميلگردهاي داخل بتون
متصل هستند ،انتقال صاعقه از طريق سيستم ارت به زمين ميسر ميشود .پس از  01روز که
بتون به مقاومت ايدهآل خود ميرسد ،اين رينگ ها توسط جرثقيل بر روي خودروهاي تريلر کفي
استقرار و به محل مورد نظر حمل ميشوند .در محل نصب نيز يک سکو تحت عنوان "راديه
ژنرال" به ارتفاع حداقل پنج متر و به طول و عرض زاغه با سنگ و بتون ساخته شده و زمينه براي
نصب رينگ بر روي اين سکو فراهم ميشود .به منظور جلوگيري از ورود رطوبت ناشي از کف
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زاغه ،سکوي مورد نظر را با سيستم کليواژ اجرا ميکنند .با در کنار هم قرار گرفتن رينگ ها ،يک
زاغه با تناژ الزم احداث مي شود و انتهاي زاغه با بتون کامالً بسته شده و ابتداي زاغه نيز به عنوان
محل ورود و خروج با يک لنگه درب آهني مسدود ميگردد .پس از آن با ايجاد سه اليه قير و دو
اليه گوني ،سقف زاغه ،ايزوله شده و روي عايق قيرگوني ،خاک ميريزند.
شکل  :1يک عدد رينگ زاغه متحرک در
حال ساخت.
ابتدا يکدستگاه قالب فلزي به صورت افقي
در زمين مسطح كارگاه قرار گرفته و داخل آن را
با شبکههاي ميلگرد ،آرماتور بندي ميكنند.
سپس داخل قالب را با مالت ماسه سيمان پر مي
كنند

شکل  :2رينگ هاي آماده شده زاغه متحرک
در دو طرف قوس فوقاني اين رينگها ،ميلگردهايي را به صورت قالب از بتون خارج ميكنند نا حمل
آن با جرثقيل آسانتر باشد .عالوه بر آن پس از نصب در محل ،با استفاده از يک رشته سيم مسي ،اين
قالبها را به هم متصل ميكنند زيرا با اتصال اين قالبها كه به ميلگردهاي داخل بتون متصل
هستند ،انتقال صاعقه از طريق سيستم ارت به زمين ميسر ميشود.
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شکل  :3نقشه فني زاغه متحرک
تحليل اقصادي زاغه متحرک

مطابق جدول ذيل زاغه متحرک به صورت ميانگين داراي حداکثر پنج درصد افزايش قيمت
در شاخص حمل و نقل مي باشد.
جدول  :2مقايسه زاغه متحرک با ثابت
تناژ زاغه

ابعاد (متر)
(طول*عرض*ارتفاع)

حجم زاغه
(متر مکعب)

زاغه  0تن

0 .0*1 .0*9 .0

10

زاغه  10تن

1*0 .1*1 .0

11

زاغه  11تن

0 .1*1*0 .3

39

زاغه  01تن

0 .1*1*0 .10

113

هزينه احداث هر متر مکعب
بتن مسلح (ميليون ريال)

16

درصد تفاوت قيمت
با زاغه ثابت

%0

محاسن زاغه متحرک



انتقال زاغه از يک نقطه به نقطه ديگر در مواقع بحراني و در صورت گسترش شهرها و رعايت
اصل پراکندگي درپدافند غير عامل
قابليت کم و زياد کردن حجم داخلي زاغه با استفاده از کم و زياد کردن رينگ ها و ايجاد
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امکان مديريت فضاي ذخيره سازي مهمات در برابر افزايش يا کاهش نياز سازماني
صاف و يک دست بودن رينگ هاي بتوني به دليل ويبراسيون بتون و عدم وجود ترک هاي ريز
و در نتيجه عدم نياز به صمغ هاي اپوکسي به منظور پر کردن ترک هاي مويي و نهايتاً سالمت
ميلگرد در بتون به دليل عدم نفوذ هوا.
استحکام و انعطاف در مقابل حرکات ارتعاشي و زلزله.
استفاده از سکوي تخليه بار پس از انتقال رينگها به ساير نقاط ،به عنوان فونداسيون يک سازه
با کاربري ديگر مانند سردخانه.
تنها موضوع قابل تأمل زاغه متحرک ،آسيب پذيري رينگ ها در حين عمليات حمل از
کارگاه به محل نصب است که با رعايت مسائل ايمني و حملونقل ،ميتوان اين موضوع
را برطرف نمود.

تجزيه و تحليل داده ها

مطابق جدول زير مقايسه ميانگين سطوح چهارگانه نگهداشت مهمات سالح هاي مختلف در
دستورالعمل جديد (صادره در سال  )1119با دستورالعمل قبلي (صادره در سال  )1110بيانگر
کاهش قابل مالحظه اين سطح در اکثر سالح ها مي باشد .شايان ذکر است سطح نگهداشت برخي
از انواح سالح ها افزايش داشته که به دليل لحاظ مهمات بيشتر براي سالح هاي تخصصي ناجا
مي باشد .بررسي هاي انجام شده ،گوياي اين موضع است که تغيير سطح نگهداشت مهمات به
روش جديد منجر به کاهش بيش از صد ميليارد توماني هزينه هاي قابل صرف براي تامين مهمات
رده ها گرديده است که اين موضوع مبين وجود ارتباط مستقيم بين تغيير سطح نگهداشت
مهمات در کاهش هزينه هاي تامين مي باشد.
با توجه به کاهش قابل مالحظه سطح نگهداشت مهمات اکثر سالح ها در سطوح چهارگانه
ناجا ،ميزان فضاي مورد نياز رده هاي ناجا ،کمتر از نصف ميزان و مقادير حجمي فضاهاي ذخيره
سازي موجود ناجا مي باشد .اين روند کاهشي نشان دهنده کاهش چند ده ميليارد توماني هزينه
هاي ذخيره سازي مهمات رده ها خواهد بود که اين موضوع مبين وجود ارتباط مستقيم بين
تغيير سطح نگهداشت مهمات در کاهش هزينه هاي ذخيره سازي اعم از احداث ،تجهيز و
نگهداري مي باشد.
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شکل :4مقايسه توزيع و فراواني گروه مهمات سبک با رويکرد پدافندغيرعامل

يکي از مهمترين مالحظات موجود براي احداث انواع زاغه مهمات ،در نظر گرفتن اصل
پراکندگي و متفرق سازي امکانات و تجهيزات مي باشد ،نمود اين اصل در برآوردهاي محاسبه
شده کارشناسان مع آمادوپش ناجا به صورت انتخاب زاغه هاي کوچکتر به جاي زاغه هاي سنگين
مي باشد .نگاهي به مقدار تناژ مورد نياز زاغه رده هاي ناجا بر اساس دستورالعمل جديد نشان
دهنده اين است که بسياري از رده هاي ناجا در سطوح استان و شهرستان نيازمند حجم ها و تناژ
پاييني از مهمات بوده که در اين راستا و همچنين براي رعايت اصل کوچک سازي زاغه هاي ناجا
در بازه  0الي  01تني سازماندهي و برنامه ريزي شده اند.
يکي ديگر از اهداف تحقيق در خصوص سازماندهي زاغه هاي مهمات با رويکرد کاهشي سطح
نگهداشت ،بررسي امکان منعطف سازي و متحرک سازي زاغه هاي مهمات ناجا و ارائه روش
پيشنهادي براي رعايت اصول پدافندغيرعامل بوده است که با توجه به تحقيقات ميداني و اسنادي
انجام شده زاغه متحرک(پرتابل) داراي توجيه عملياتي و اقتصادي مي باشد.
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نتيجه گيري و پيشنهادات

با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق پيشنهاد ميشود:
• تامين مهمات و احداث زاغه براي يگان ها بايد از الگوي واحد و متناسب پيروي نموده تا
باعث افزايش هزينه هاي حمل و نقل و ذخيره سازي شامل هزينه اي امنيتي ،ايمني و اشتغال و
درگيري نفرات بيشتر نگردد.
به دليل الزام پيش بيني شرايط پدافند غيرعامل در ايجاد فضاي ذخيره سازي مهمات
•
بايد اصول حاکم بر اين مفهوم مانند اصل پراکندگي مورد مالحظه اساسي قرارگيرد .به عبارت
ديگر مي توان با در نظر گرفتن اصل پراکندگي و متفرق سازي امکانات و تجهيزات مي توان زاغه
هاي کوچک تر در بازه  0الي  01تني را به جاي زاغه هاي سنگين و ثابت انخاب نمود.
با تغيير شرايط محيطي از قبيل گسترش شهرها ،کم شدن فاصله مناطق مسکوني،
•
آموزشي ،تأسيسات حساس مثل پمپهاي بنزين و گاز و لزوم مصون ماندن زاغه ها از خطرات
داخلي و همچنين حمالت دشمن مي توان از زاغههاي متحرک که داراي قابليت جابجايي و
افزايش و کاهش حجم در صورت لزوم مي باشند ،به جاي زاغههاي ثابت ،استفاده نمود.
• در پيش بيني سطح نگهداشت مهمات در سطح ناجا اين نکته بايد مورد مالحظه
اساسي قرار گيرد که مهمات رده هاي ناجا متناسب با ماموريت ها بوده و براي سالح هاي
تخصصي پليسي مانند سالح هاي کمري ،اقالم کنترل اجتماعات شامل تفنگ و تپانچه پرتاب
گاز ،مسلسل ام پي  0و تندر الزاما نبايد از الگوي کاهشي سطح نگهداشت پيروي نمود.
با توجه به حجم مازاد زاغه مهمات موجود در برخي از رده هاي ناجا و به لحاظ نوع
•
سازه مستحکم و دارا بودن شرايط امنيتي و حفاظتي الزم ،مي توان بخشي از اين فضا را براي
ذخيره اقالم اساسي راهبردي رده هاي ناجا مانند آب آشاميدني بسته بندي شده ،خوراک خشک
ماندگار و اقالم تعميرگاهي براي پشتيباني رده ها در شرايط بحران و براي ايجاد شرايط پدافند
غيرعامل در نظر گرفت.
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