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 مقدمه

وانفعال همیشگی حتی در بهترین  مهمات و مواد منفجره به علت وجود ماهیت شیمیایی و فعل

شود، روزی نیز باید از این چرخه وارد چرخه آمادی میگونه که روزی شرایط نگهداری همان

خارج گردد. همواره بخشی از مهمات موجود به دالیل مختلف از قبیل فساد زودرس، پایان عمر 

مصرف  قانونی، عدم عملکرد مناسب،  ایجاد سانحه و از رده خارج شدن سالح مربوطه، غیرقابل

صورت امکان بازیافت و در غیر این صورت گردند که در این حالت بایستی مهمات در می

با توجه به اهمیت  .( 4، 1391)میری،  ناچار از مسیر انهدام از چرخه آمادی خارج شوند به

ویژه اصول  عملیات تخریب ، الزم است که کلیه مقررات در طول فرایند تخریب مهمات فاسد به

طور دقیق رعایت  دان تخریب بهسازی می اجرای عملیات انهدام و سپس پاک، ایمنی و حفاظتی

اگر یک  مقوله انهدام مهمات فاسد در .(1: 1390، داودی)  گردد تا شاهد سوانح ناگوار نباشیم

وسیله یکی از این عوامل شروع به کار کند نهایت مطلوب  موقع و در زمان دلخواه به منفجره به

و  خسارت ،اش ویرانی برسد نتیجهمنفجره  که اگر همان انرژی ناخواسته به مواد است درصورتی

 (. 17: 1381. ) علی آبادی، است جامعهو غافلگیری افراد

ی ها روشنتیجه بررسی و تحقیقات میدانی صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که استفاده از 

غلط انهدام، نداشتن آموزش کافی و عدم رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط، منجر به بروز 

گردیده است، که در برخی از موارد این امر باعث از بین رفتن و  نشده ینیب شیپرایط سوانح و ش

یا نقص عضو کارکنان نظامی و یا افراد غیرنظامی گردیده است. این مشکل ضمن به بار آوردن 

شدن وجهه ارتش در اذهان عموم و از  دار خدشهناپذیر باعث  خسارات جانی و مالی جبران

 گردد.  یگان می تیمأمورچی و اختالل در انجام سویی دیگر تضعیف روحیه کارکنان تخریب

در مأموریت انهدام مهمات فاسد، متأسفانه شاهد حوادث دفعات ه بیک دهه گذشته در طول 

هیزات و اماکن م که منجر به شهادت همکارانمان و خسارات جدی به تجیاناگواری بوده

الذکر، الزم است تغییراتی درروند فرایند منظور کاهش حوادث فوق به سازمان گردیده است.

بهبود فرایند تخریب  ارائه راهکار جهت هدف“صورت پذیرد، لذا  مهمات فاسد تخریب

های انهدام  روش از طریقارتش جمهوری اسالمی ایران  نیروی زمینی فاسد در مهمات

 ”باشد.می
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در فرایند تخریب مهمات فاسد، اقدامات ایمنی مناسب باید بخشی از یک سیستم 

 باشند یمانفجار  آغازکننده عنوان بهبوده تا تمامی منابع انرژی که  باکارو متناسب  شده یزیر برنامه

 شناخته شوند.

منتظره غیری ویا انفجار سوز آتشهای انهدام از روش بهبود فرایند تخریب مهمات فاسد در حوزه

ریزی نشده جلوگیری نموده و موجب محدود گردیدن میزان انفجار و جلوگیری از و برنامه

 زند. و ایمن را رغم می شده کنترلی و در نهایت یک انفجار سوز آتشگسترش 

، گردد یممحسوب  پرمخاطرهی تیمأمور عنوان بهفرایند تخریب مهمات فاسد، همواره  زآنجاکها

باشد. لذا بایستی  در این حوزه می مهمات مهم نزاجا جلوگیری از سوانح های الویتیکی از 

جهت جلوگیری  سانحهعوامل ایجاد  و ارزیابیبینی  پیش، شناساییریزی مدونی به منظور  برنامه

و ایمن به منظور محافظت از  شده کنترلو انجام یک انفجار  منتظرهی ویا انفجار غیرسوز آتشاز 

ی الزم برای حفظ سازوکارهابینی پیشاز این رو  .صورت پذیرد افراد در برابر خطرات احتمالی

 دوچندانصیانت از سرمایه و تجهیزات سازمان از اهمیتی  نیو همچنسالمت و ایمنی کارکنان 

 باشد.برخوردار می

آسیب زا و بعضا خسارات مالی و جانی  ریزی برای آینده در این حوزه بسیار عدم برنامه

وجود  کارکنانو همواره احتمال تهدید سالمتی و حیات  ناپذیر بجای خواهد گذاشت جبران

ی سنگین برای سازمان، ها نهیهزبروز حوادث و سوانح تخریب مهمات فاسد، ضمن ایجاد   دارد.

انهدام مهمات فاسد  ۀاده در حوزبا توجه سوانح رخ د دارد. بردر  پیامدهای روانی و اجتماعی

طی سالیان گذشته دغدغه مهم سازمان، کاهش سوانح در فرایند تخریب مهمات فاسد و انهدامی 

 باشد. می

فرایند  توان یمچگونه “با توجه به این مهم، پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است:  

زمینی ارتش جمهوری اسالمی  در نیرویی انهدام، ها روش از طریق تخریب مهمات فاسد را

 “ ؟ایران بهبود بخشید

 مبانی نظری

  آموزش
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های الزم را ببینند.  بایست آموزش کلیه افراد قبل از هرگونه فعالیتی در رابطه با مواد منفجره می

آموزش درزمینه کار با مواد منفجره باعث افزایش سطح آگاهی و همچنین افزایش سطح ایمنی 

 اند از: اصول اساسی آموزش عبارت کار خواهد شد.

 شناساندن نقاط خطر -2 ترویج و حفظ ایمنی در کارهای مرتبط با مواد منفجره -1 

 افزایش مهارت جهت کار کردن ایمن با مواد منفجره -3

 ونقل و انهدام مناسب مواد منفجره افزایش مهارت جهت حمل -4

 آماده کردن کلیه افراد برای شرایط خطرناک - ۵

 ( 31: 137۵بیانو، روز کردن اطالعات درزمینه ایمنی مواد منفجره ) به -6

 زمانی نظامیۀفتیل

تواند با مراقبت در شرایط خشک به کار  فتیله زمانی نظامی که فقط با قیر پوشانده شده باشد می

برده شود اما برای کاربردهای عادی نیاز به پوشش مناسب تری جهت مقابله با رطوبت و شرایط 

نامناسب دارد که برای این منظور باید از پلی اتیلن استفاده شود. در دماهای بسیار پایین کمتر از 

درجه پوشش خارجی شکننده شده و احتمال ترک خوردگی آن وجود دارد. سرعت سوختن  30

مرکز استاندارد ) فتیله هنگامی که تحت فشار قرار گیرد بیشتر و در ارتفاع باال کمتر می شود

 .(9 :1390، عیدفا

 چاشنی معمولی

چاشنی ساده نوعی چاشنی معمولی است که از یک بدنه فلزی شامل ماده منفجره اولیه تشکیل 

شود. چاشنی معمولی با  گذاری و سجاف میشده و به طور معمول در موقع مصرف، فتیله

رطوبت که تحت تاثیر قرار گرفتن در مقابل یک محرک بیرونی از قبیل ضربه، شعله، فشار و 

مرکز استاندارد ) شود باعث ایجاد یک واکنش یا نقص در نحوه عملکرد آن شود منفجر می

 .( 1۵: 1387دفاعی ایران، 

 انضباط در رعایت مقررات 

ملیات تخریب اجرای انضباط الزامی است. همه حوادث در اثر نبودن مقررات و در ع 

 دستورالعمل 
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شود. وقتی کسی مدت  آید. هر کاری وقتی مدتی تکرار شد برای انسان عادی می وجود نمیبه  

 شود.  کم از دقت عمل در برخورد با آن کم می مدیدی با عملیات تخریب سروکار داشت کم

یکی از مشکالت اساسی مشاورین ایمنی در حوزه مواد منفجره این است که افراد را متقاعد کنند 

 ستیبا یمبا مواد منفجره از تجهیزات محافظت شخصی استفاده کنند. فرماندهان تا هنگام کار 

به یک عادت برای افراد  کم کمتجهیزات  این ی را اعمال کنند تا  استفاده ازا رانهیگ سختنظارت 

سازمان نیز بسیار حائز اهمیت  ازنظرکند بلکه  ایمنی افراد را فراهم می تنها نهتبدیل شود. این کار 

 .(TM9،1973 ) کوتاهی کرد وجه چیه بهدر استفاده از تجهیزات محافظت نباید  است.

اندرکار از آن در ذهن دارند  ها در میدان تخریب به تصویری که کارکنان دست آفرینی میزان حادثه

آن کار  خیال راحت با خطر بودن مشهور است و کارکنان با ای که به کم بستگی دارد. منفجره

برای کار با  اند، بیشترین سهم را ازنظر کیفی و کمی در حوادث انفجاری داشته است. کرده می

مواد منفجره داشتن ذهنی بدون استرس و آرام همراه با پرهیز از عجله و رعایت اصول ایمنی 

حادثه  هرروز. کار کردن در وضعیتی که ممکن است دیآ یم حساب بهبهترین محافظ فردی 

روز بعد به تعویق احتمال وقوع حادثه به درواقعبیافریند حتی در صورت عدم وقوع حادثه 

افتد. یک برخورد هوشمندانه با این وضعیت، شرایط کار را بسیار ایمن و عاری از خطر  می

 .( 22: 139۵) رجبی، نمود  خواهد

اشنی از ماده منفجره، با توجه به بدیهی حفاظتی مانند جدا حمل کردن چ گاهی تکرار یک عمل

ها  خصوص اگر این کار ماه کند به اینکه هرکدام وزن ناچیزی دارند، آزاردهنده و مسخره جلوه می

کنند که این مقررات  ای اتفاق نیفتاده باشد. کارکنان همواره تصور می و سالها تکرار شده و حادثه

جویی کرده و هر دو را یکجا  قت صرفهشوند که در و نوعی تشریفات زائد است و وسوسه می

تواند در مقابل اعتراضات ایستادگی کرده و  حمل کنند. تنها یک مدیریت آگاه و منضبط می

 .(17 :1386)صنایع مهام پارچین،  را دائماً به کارکنان گوشزد کند خطرات کاری

 جایگزینی سیستم نانل

 جای فتیله انفجاریبهاستفاده از سیستم نانل 

که فتیله انفجاری  درصورتیگیرد  صورت میاز ته چاله صورت مؤثر  به ، انفجارسیستم نانل در

باشد و ممکن است هنگام استفاده با مواد منفجره  سازی ماده منفجره از باالی چاله می باعث فعال

تخریب ناقص و همراه با پرتاب سنگ  منجر بهاز اندازه گردد و  غیر حساس باعث فشار بیش
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شود، محصوالت انفجار، پوسته را  که ماده منفجره درون محفظه استیلی منفجر می هنگامیباشد. 

کند. انرژی به سه طریق به  های مختلف می ها در اشکال و اندازه ترکانده، آن را تبدیل به ترکش

انرژی جنبشی -3گرمادهی از طریق شوک -2ایجاد کرنش و ترک، -1شود :  پوسته منتقل می

 (.467: 1391ا ) دشتی، ه ترکش

 باشد: جای فتیله انفجاری به دلیل معایب ذیل می بنابراین جایگزینی سیستم نانل به

الف. تخریب گل گذاری به دلیل مکانیزم عملکرد این روش) شروع انفجار از سر چاله به سمت 

نفجار ج. انتهای چاله( ب. لرزش هوا و ایجاد موج شوک در هوا و ایجاد صدای زیاد حاصل از ا

پرتاب سنگ زیاد به دلیل تخریب گل گذاری د. هرز رفتن قسمتی از گازهای حاصل از انفجار 

 .(110: 139۵) فدایی کیوانی،  از سرچاله

 های انفجارمقایسه روش

 :جای فتیله کند سوز و چاشنی معمولیاستفاده از سیستم نانل به 

 باشد: معمولی به دالیل معایب ذیل میجای فتیله کندسوز و چاشنی  استفاده از نانل به

 بینی بودن دقیق لحظه انفجار بعد از روشن نمودن فتیله باروتی  پیش غیرقابل -الف 

داشتن خطا در سرعت  -توان انفجار را متوقف نمود  ج در صورت بروز مشکل نمی -ب

ن انفجار، به دلیل نامنظم بودن زما -حساسیت فساد براثر رطوبت س -سوخت فتیله باروتی پ

 وری بندی و عدم امکان طراحی دقیق جهت بهره عدم رعایت زمان

 به جای چاشنی الکتریکیاستفاده از سیستم نانل 

آمپر یا بیشتر نباید انفجار با  06/0 جریان های الکتریکی ناخواسته با شدت در حضور جریان

 و حذف شود. منابع اصلی ها شناسایی های الکتریکی انجام گیرد و باید منبع این جریان چاشنی

 .ته ساکن، القای الکترومغناطیسییاز: الکتریس ناخواسته عبارتند الکتریکیهای جریان

 باشد: طورکلی به دالیل ذیل می های الکتریکی به جای چاشنی جایگزینی سیستم نانل به

ی های القای محیط های سرگردان، جریان -حساس بودن نسبت به الکتریسیته ساکن ب -الف

های مولد امواج و  حساس بودن نسبت به نزدیکی استفاده از دستگاه -جریان الکتریسیته ج

های  محدودیت در تعداد چاشنی -های فشارقوی ت کارگیری در زیر دکل عدم به -ته خیالکتریس

 -های مولد الکتریسیته  چ کاررفته در یک مدار و در یک مرحله با توجه به محدودیت دستگاه به
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همان ودن نسبت به رطوبت و نشست الکتریسیته از نقطه اتصال و عملکرد ناقص مدار )حساس ب

   .(111منبع: 

 های انجام شده با خبرگانمصاحبه هایی ازنمونه

 ود فرایند تخریب از طریق انفجارپیرامون بهب

ابتدا مهمات فاسد را خوب بشناسیم و نحوه  ارتقاء سطح آموزشبا  در فرایند تخریب الزم است

عملکرد آن را بدانیم سپس از علت فاسدشدن مهمات آگاهی داشته باشیم و به نحوه تخریب 

های خارج از کشور  اعزام فراگیران به دوره انواع مختلف مهمات، آشنایی کامل داشته باشیم.

های  شناخت انواع مهمات و روش واصول ایمنی  رعایت نقش موثری در بهبود این فرایند دارد.

جویی در زمان و مصرف  موجبات سالمت افراد و صرفهای،  های سلیقه دوری از روشتخریب و 

 مواد منفجره را در فرایند تخریب به همراه خواهد داشت. 

باشد.  باشد و دارای محاسن زیادی می تخریب به روش نانل بسیار شیوه خوب و ایمنی می 

این روش ایمنی کاربر و مسئولین تخریب در لحظه آتش گذاری بوده که این ترین حسن  بزرگ

گردد و در هرلحظه از  های کنترل از راه دور توسط کاربر اجرا می مرحله با استفاده از دستگاه

باشد. در این  آوری می توقف و جمع تخریب چنانچه نظر برای توقف ادامه کار باشد سیستم قابل

شود  های باروتی و انفجاری نیز استفاده نمی شده و از فتیله کمتری استفادهروش از مواد تخریب 

شود. ایمنی بسیار باال و پیشرفته مدرن سامانه نانل در مقایسه با  های نانل جایگزین می و فتیله

باشد، زیرا  و با خطرات بسیار کمی همراه می باالشده فوق، بسیار  های اشاره سایر روش

های نانل و پیش  یک مسافت بسیار طوالنی و با استفاده از تیوپ متخصصین تخریب از

. هستنمایند و این روش بسیار مناسب  ها اقدام می افروزهای الکتریکی نسبت به انهدام آن

 های دیگر طبق موارد ذیل برتری دارد. سیستم نانل به نسبت سیستم

 ایمنی -۵محیطی  زیستمسائل  -4سهولت اجرا  -3انفجار  -2هزینه کیفیت  -1

ای برخوردار است، چراکه  در تخریب ارائه آموزش کامل تئوری و عملی از اهمیت ویژه 

های الزم عالوه بر اینکه موجب خواهد شد مسئولین تخریب در انهدام هر نوع مهمات  آموزش

اال رفتن ایمنی عالوه بر اینکه مواد منفجره الزم را به حد نیاز برآورد نمایند از طرفی نیز باعث ب

 .است و دانش فنی کاربران تخریب آگاهی ،ی رعایت ایمنی ترین مؤلفه صلیا تخریب خواهد شد

 د فرایند تخریب از طریق سوزاندنپیرامون بهبو
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ها و خرج پرتاب فاسد و همچنین مهمات کمتر از روش سوزاندن در مهمات عموماً در باروت

باشد، مورداستفاده قرار  مواد انفجاری می متر که مرمی آن فاقد هرگونه میلی 7/12

به  تر خواهد بود.چنانچه موارد زیر رعایت گردد، روش تخریب سوزاندن بهتر و ایمن.گیرد می

 منظور بهبود فرایند تخریب به شیوه سوزاندن رعایت موارد زیر ضروری است:

ها را مرطوب و  آنها و خرج پرتاب جهت ایمنی بیشتر قبل از حمل،  در سوزاندن باروت  -1

صورت توده بایستی خودداری گردد و  ها به درروش سوزاندن از انباشته نمودن آن -2کرد. خیس

در سوزاندن مهمات کالیبر ریز بایستی در  -3ای بر روی زمین پهن گردد.صورت رشته به

 هایسوزاندن گلوله در محفظه بسته انجام که از پرتاب قطعات به بیرون جلوگیری گردد.

  توپخانه بایستی هر تیر حداقل دو متر با تیر مجاور خود فاصله داشته باشد.

 د فرایند تخریب از طریق بازیافتپیرامون بهبو

شده و عمدتاً از طریق  امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا تخریب مهمات فاسد منسوخ

گیرد که هم در بحث تی و به طریق بازیافت، این عملیات انجام میانتجهیزات تخلیه تی

نوع و  جویی اقتصادی و کاهش خطرات ونیز استهالک تجهیزات موضوع مهم است. صرفه

ساختار مهمات در بحث دمونتاژ و نوع مواد داخلی آن در بحث بازیافت بسیار مهم و استفاده 

حائز از افراد باتجربه در مکان و زمان ایمن و استاندارد و استفاده از تجهیزات الزم بسیار 

 باشد.  اهمیت می

مطمئناً برای سالمت محیط زیست و کم کردن هزینه های تخریب و تولید مجدد محصوالت، 

شود تا نیروها ضمن  باعث می فاسداستفاده از بازیافت بسیار خوب می باشد. بازیافت مهمات 

افزوده  های هنگفت ، ارزشهای جدی درزمینه تخریب و صرف هزینه جلوگیری از ریسک

عنوان صنعت سبز و  بازیافت مهمات انهدامی به. راوانی نیز برای آن به همراه داشته باشدف

 باشد. سودآور می در عین حال زیست و دار محیطدوست

 پژوهشهای  پیشینه

دسترسی نیروی زمینی انجام پذیرفت و نیز با بررسی منابع   هایی که در منابع قابل با بررسی

صورت مستقیم مقاله و منابعی یافت  آجا، در ارتباط با این موضوع بهموجود در کتابخانه دافوس 

نوعی با این تحقیق مرتبط بودند، شناسایی و به شرح جداول   نشد، اما تحقیقات و مقاالتی که به

 گردند.  زیر معرفی می
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 نتایج تحقیق محقق عنوان تحقیق

تلفات  کاهش نحوه

ی مناطق ساز پاک

آلوده به مین و مواد 

 فجرهمن

دافوس آجا، )مسکینی محمدرضا

1388) 

در پیشرفت  مؤثربدون شک یکی از عوامل 

سازمان،توجه به منابع انسانی است.زیرا استمرار و 

پویایی سازمان به عملکرد نیروی انسانی بستگی 

ی تخصصی کیفی زیر نظر استادان ها آموزشدارد.

در  عمالًای که تجربه کافی داشته و نمونه

 ریتأث،اند داشتهی مناطق آلوده شرکت ساز پاک

یی در کاهش سوانح دارند.استفاده از بسزا

های تجهیزات انفرادی مدرن، تجهیز روش

های استفاده از باکتری ازجملهی، ساز پاک

جهت تجزیه مواد منفجره، تجهیز  افتهی پرورش

یاب دوگانه و حضور ی به مینساز پاکهای یگان

تخصص در کاهش م کارکنانیگان کارآمد با 

ی میادین مین آلوده ساز پاکسوانح و تلفات 

 ی دارد.مؤثرهمچنین نقش 

ی سامانه شناس بیآس

فعلی نزاجا دربخش 

شناسایی 

وآنالیزحوادث سالح 

و مهمات و 

روش  یک ارائه

جهت  مدون

گیری از وپیش کاهش

 هاآن

)مرکز  حسینیه خادم  رضا  احمد

نزاجا، ی ها نامه نیآئ  وتحقیقات  مطالعات

1392) 

بیش از آنکه نبودن الگو و روش مناسب در 

بررسی سوانح مهماتی نزاجا موجب ناکارآمدی 

-می ها آنبررسی سوانح و ممانعت از بروز مجدد 

فعلی  شده نیتدوشود؛ اجرا نشدن الگو و روش 

موجب ناکارآمدی بررسی سوانح و ممانعت از 

روشی ی شود.که منجر به ارائهمی ها آنبروز مجدد 

 شده نیتدومبتنی بر استانداردهای بررسی سوانح 

های فعلی گشته که شناسی روشدر داخل و آسیب

های مختلف بررسی سوانح دربردارنده ابعاد و جنبه

-های پیشگیری از بروز مجدد آنمهماتی  و روش

 باشد.ها می

 شناسی پژوهشروش
ی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران ونیربا توجه به اینکه در نظر است نتایج این تحقیق در 

ها در این تحقیق به ارتباط بین متغیر است. نوع تحقیق کاربردی برداری قرار گیرد لذامورد بهره
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ها ریزیها و برنامهتصمیم گیری شود و سعی بر آن است که از نتایج تحقیق درپرداخته می

  برای انهدام مهمات

هایی هاز آنجایی که نیاز است داد اجرای تحقیق توصیفی است.فاسد استفاده گردد. لذا روش 

اند به روش کیفی نیز مورد تجزیه و شده اوری، تلخیص و استنتاجکه به روش آماری جمع

های کمی و کیفی به  برای درک بهتر شواهد نیاز است از روش تحلیل و تفسیر قرار گیرند و

 ترکیبی زمان وطور هم

، دمطالعه در این تحقیق، معاونت آما جامعه مورد رویکرد تحقیق آمیخته است.استفاده شود، لذا 

مصاحبه با  اسناد و مدارک،که از طریق  بوده زاجاهای مهمات ن و آمادگاه مهمات فرماندهی

جامعه آماری این  موردمطالعه قرارگرفته است. صورت گرفته مشاهدات و نظران صاحب

-داران تخریب درجه وافسران  ،آماد، فرماندهی مهماتتحقیق، افسران ارشد معاونت 

سال سابقه خدمت داشته، دارای مدرک دیپلم و  10های مهمات هست که حداقل   آمادگاهچی

نفر برآورد  30باالتر بوده و در حوزه تخریب مهمات فاسد، سابقه خدمت دارند. این نفرات 

صورت تمام شمار در  و به استفاده نکردهچون تعداد جامعه آماری کم است از فرمول  شود.می

گیری انجام نگرفته  باشد. لذا نمونه جامعۀ نمونه منطبق می جامعۀآماری بر شده است. نظر گرفته

های  های معتبر، از کتاب و اعتبار پژوهش با مراجعه به کتابخانه کسب روائی به منظور است.

آشنا به با نظریه افراد  نشست تخصصیدر و  گردآوری گردید اطالعات الزم مبتنی بر پژوهش

 تکمیل گردید. جامعه آماری و به تبع آن جامعه نمونه این پژوهش از میان فرایند تخریب

انتخاب گردیده و  انهدام مهمات فاسد و تخریب به شیوه نانلافسران آشنا به امور  فرماندهان و

ای افزایش پایایی پرسشنامه با طرح براند. در این تحقیق  های مربوط را تکمیل نموده نامه پرسش

مجدد سؤاالت به نحوی دیگر و درزمانی متفاوت، از اطالعات چندین کارشناس خبره دیگر 

اجرا، به تایید   پرسشنامه قبل ازمنظور تقویت پایایی پرسشنامه استفاده گردیده است. به

فنی و نیز تجربه  کارشناسان خبره در سطح ستاد نزاجا  که دارای تحصیالت علمی، توان

 خدمتی مرتبط با  فرایند تخریب مهمات فاسد هستند رسیده است.

 سیستم نانل
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رچه، مرکب از سیستم نانل یک روش نسبتاً جدید در انفجارات و یک واحد تحریک یکپانانل: 

سیستم نانل یک روش نسبتاً جدید است برای . ( 3: 139۵) فدایی ،  چاشنی  و فتیله است

کاری دقیق موردنیاز است.  الکتریکی ممنوع بوده ولی ترتیب آتش کاری درجایی که آتشکاربرد 

 مواقعی که به دلیل نزدیک  

بودن به تاسیسات و یا اماکن مسکونی، کنترل آثار مخرب ناشی از انفجار مهم باشد ، مثال هایی 

 . 10: 139۵فقیهی،  )باشند  میاز لزوم طراحی زمان بندی انفجار با سیستم نانل 

سیستم نانل از جنبه تأثیر، یک واحد تحریک یکپارچه مرکب از چاشنی  و فتیله است.این سیستم 

ای با  با تحریک سیستم موج ضربه توان توسط یک چاشنی یا فتیله انفجاری فعال نمود. را می

هزار متر بر ثانیه بدون ایجاد هرگونه سروصدا یا اثر عمده در طول تیوب  2سرعت حدود 

شود سطح خارجی تیوب در  که انفجار توسط پودر انفجاری انجام می جایی آن کند. از حرکت می

تیوپ نانل در شرایط معمولی با الکتریسیته ساکن یا  ماند. ازآن سالم می حین عملیات و پس

)  شود یک نمیامواج رادیویی، فرکانس باال، اصطکاک شعله یا ضربه تحر های الکتریکی، جریان

  .(8: 139۵کیوانی، فدایی 

 های سیستم نانل مزایا و ویژگی

 به علت عدم فعال شدن تیوپ نانل با آتشزنه نانل یا فتیله انفجاری یا چاشنی الکتریکی یک -1

 گردد. سیستم کامالً ایمن محسوب می       

 .شود طور کامالً نرمال منفجر می با استفاده از سیستم نانل تمامی طول چاله تخریب به -2

توان بهره گرفت)  های آبدار نیز می توجه به ضد آب بودن تجهیزات سیستم نانل در چالهبا  -3

 های چاشنی الکتریکی( محدودیت یسه بادرمقا

 العاده باالیی دارد. گردد و ایمنی فوق کارگیری سیستم نانل به سهولت انجام می به -4

 نانل ندارد. گونه تأثیری در سیستم  لکتریسته ساکن در بدن و محیط اطراف هیچا -۵

مراتب کمتر از دیگر  در هنگام استفاده از این روش، پرتاب سنگ، لرزش زمین و لرزش هوا به       

 .(109همان منبع: )  باشد های تخریب می سیستم

 دستگاه بازیافت مهمات

تخریب مهمات فاسد و انفجار حاصل از آن چنانچه در محدوده اماکن مسکونی باشد ضمن به 

 زیست باعث آلودگی محیط  داشتن خطرات، موجب سلب آسایش مردم منطقه و از طرفی همراه
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بکار بردن دستگاه بازیافت و استفاده مجدد از  ،مشکالت فوق راهکار مناسب جهت رفع شود.می

این دستگاه شامل مخزن برای دریافت مهمات یک مخزن روغن برای  باشد. مهمات مذکور می

منظور افزایش دمای روغن به این مخزن متصل شده است  به اصلی داغ که به دریافت روغن

  باشد و برای ذوب می

گیرد مخزن اصلی شامل یک شیر کنترل  تی از مهمات قرار میانکردن و خارج کردن مواد تی

باشد. یک مخزن  کن می کن و مخزن و یک شیر کنترلی بین مخزن روغن و گرم متصل بین گرم

سازمان ه مخزن اصلی و متصل به مخزن روغن به همراه فیلتر باشد ) آوری باید متصل ب جمع

انواع مهمات ازجمله گلوله و بمب، ممکن است  .(11 :1397تحقیقات و جهاد خودکفایی نزاجا،

انفجار و خطرناک است و باید با دقت با  داده باشند که قابل در خود جای تیانترکیبی از مواد تی

 که قصد انواع مهماتی

شوند   ها را داریم رفتار شود. زمانی که انواع مهمات غیرقابل استفاده می قصد تخریب آن که

و دوباره توان از طریق دستگاه فوق منهدم نمود تا فلزهای پوسته بیرونی بازیافت شوند  می

 .( 13، 1390، داودی)  مورداستفاده قرار گیرند

 های آتش گذاری و انهدام مهمات روش

 یا دمونتاژ کردنمونتاژ معکوس 

مونتاژ معکوس یا دمونتاژ کردن یک روش مرسوم برای باز کردن مهمات است که شامل خارج 

 کردن

 رود. ها هست این روش عمدتاً برای مهمات باقاعده به کار می مواد منفجره از پرتابه

 برش با جت آب   

است. در این روش برش با جت آب یک روش جایگزین برای برش متداول با ابزارهای فلزی 

نسبتاً  یشود. روش آب با فشار باال به همراه مقداری مواد ساینده، موجب برش سریع مهمات می

کند و از آغازش احتمالی ماده منفجره ممانعت به عمل  فلز را خشک می ایمن است، چون آب 

 آورد.  می

 های دفع پسماند مهماتروش

 حمل حتراق بسترسیال، کوره چرخان، کوره قابلسوزاندن باز، انفجار باز، انفجار بسته، ا
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 باز روش سوزاندن

در سوزند.  صورت لخت روی خاک می ها به عمدتاً همچنین توده مواد منفجره و پیرو تکنیک

عملیات سوزاندن گازهایی شدیدا قابل اشتعال و مایعات بسیار فرار قابل اشتعال و موادی که در 

. ( 18: 139۵) گروه صنایع شهید باکری،  دهندادانفجاری میحالت گرد و غبار در هوا تشکیل مو

سوزاندن  در شود. و پیروتکنیک ها از یک سوخت کمکی هم استفاده می در خصوص مواد منفجره

آمونیوم و دوده تولید توجهی گازهای سمی نظیرنیترات همواره مقدار قابل ها و مواد منفجره پیشرانه

 زیست شود. آثار می

شده و شستشو   ها متشکل از خاکستر کردن کنترل توان با استفاده از ترکیبی از روش میمحیطی را  

 شدت کاهش داد. با آب پرفشار به

 روش انفجار

انفجار یعنی یک واکنش اکسیداسیون  سریع با ایجاد حجم زیادی گاز داغ که علت تخریب در 

ماده منفجره بستگی به ساختمان باشد و سرعت انفجار هر انفجار سرعت بسیار زیاد واکنش می

وسیله یکی از عوامل ضربه، جرقه، حرارت، امواج پر انرژی،  تواند بهشیمیایی آن دارد و می

 .( 6: 137۵مرکز استاندارد دفاعی، ) اصطکاک، حرارت، شوک مکانیکی و .... منفجر شود

 نفجره باید رعایت گردد:ها در انجام عملیات با مواد ماصول کلی زیر به عنوان بخشی از شیوه

 الف: افراد درگیر با مواد منفجره باید نسبت به وظایف خود آگاهی کامل داشته باشند. 

 برسد.   ج: تا آنجا که به لحاظ منطقی عملی است باید مواد مقدار مواد منفجره به حداقل

 ح: تعداد افراد در معرض مواد منفجره باید تا حد امکان کمتر شود. 

اقدامات احتیاطی در محل انفجار در نظر گرفته شود تا از افزایش میزان شدت و خ: باید 

   .E ) ،2014 ( گسترش انفجار در صورت آغاز آن بتوان ممانعت نمود

    روش انفجار بسته 

های ضدنفر تا وزن حدود یک کیلوگرم از مواد پرانرژی و  در این روش مواد منفجره و مین

شوند.  متر منفجر می سانتی ۵های پیروتکنیکی در یک محفظه کروی فلزی محکم با قطر  گلوله

شود که  برای مهمات کالیبر کوچک و قطعات مهمات، حرارت دهی مستقیم مهمات انتخاب می
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ها در  شود. در این محفظه مهمات کالیبر کوچک، فیوزها و چاشنی یده میمحفظه انفجار نام

 .(10: 1390دهنوی، ) م تا از انفجارهای شدید جلوگیری شود گیرند می تعدادهای کم قرار

 روش احتراق بستر سیال

پایه تی که قابل انتقال به اسالری های پایدار بر  ان ای نظیر تی این تکنیک برای مواد منفجره توده

شود .در این  اسالری به درون قسمت مرکزی بسترسیال تزریق می رود. باشند به کار می آب می

اکسیدنیتروژن، مقدار اضافی از اوره به بسترسیال تزریق روش برای جلوگیری از انتشاردی

شود. در اثر جریان هوا ذرات بستر ثابت از جا کنده شده و مانند یک سیال جریان پیدا  می

باشد.  های مصرف، انرژی کمتر می ند. از مزایای روش کوره بسترسیال نسبت به سایر کورهکن می

مرکز استاندارد ) .فرآیند باال برای غیرنظامی سازی مهمات کالیبر بزرگ و متوسط متناسب است

 (17: 137۵، دفاعی

 وتحلیلتجزیه

های اطالعات و دادهدر این تحقیق از دو روش تحلیل کیفی و کمی جهت تجزیه و تحلیل 

 در بخش. شده از ادبیات نظری، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است گردآوری

وتحلیل گیری از تجزیهکارگیری متغیرهای مطرح با بهرهچگونگی به وتحلیل کیفی تجزیه

منابع  و نظراناطالعات به صورت کیفی با توجه به اهداف اجرایی و برحسب نظرات صاحب

تالش گردیده تا  وتحلیل کمیتجزیه در بخش گیرد.در ادبیات تحقیق انجام می استفاده شده

نامه بر اساس شده از پرسش آوری کارگیری متغیرهای مطرح با استفاده از اطالعات جمعمیزان به

راستای سؤاالت مرتبط با شناسایی جامعه نمونه و  رشده دجداول و نمودارهای ترسیم 

 و تحلیل قرار گیرند.ستقل مورد تجزیهمتغیرهای م

  های تحقیق یافته

 که در حالباشد های انهدام مهمات فاسد میترین  روشبه شیوه نانل یکی از مطمئن تخریب

 های ه به صورت محدود در پروژ وهای تخریب نزاجا بکار گرفته نشده است  در یگانحاضر

 چند دلیل مهم در تایید جمله فوق به شرح زیر است: گردیده است. تحقیقاتی تست

 .شود طور کامالً نرمال منفجر می با استفاده از سیستم نانل تمامی طول چاله تخریب به -1

 گردد. ایمنی فوق العاده باالیی دارد و به کارگیری سیستم نانل به سهولت انجام می -2
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شده را دارد و مقاوم در برابر  های انفجار کنترل کارگیری در روش قابلیت به -3

 ست.ها خراشیدگی

تخریب مهمات فاسد و انفجار حاصل از آن چنانچه در محدوده اماکن مسکونی باشد ضمن به 

همراه داشتن خطرات، موجب سلب آسایش مردم منطقه و از طرفی باعث آلودگی 

بردن دستگاه ها برای برطرف کردن مشکالت فوق بکار شود. یکی از گزینهزیست می محیط

تی انتوان برای ذوب تیباشد.از این دستگاه می بازیافت و استفاده مجدد از مهمات مذکور می

  و بازیافت انواع مهمات کالیبر بزرگ استفاده نمود.

سر فتیله باروتی را قیچی از  یقسمت در تخریب غیرالکتریکی برای اطمینان و بهبود فرایند، 

ء خارجی، فتیله را داخل چاشنی ساده به جهت نداشتن آشغال یا شیکنیم و بعد از بازدید می

کنیم. باید طول فتیله باروتی را به اندازه دهیم و به ماده منفجره وصل میداخل چاشنی قرار می 

شان تضمین شود، بلند در نظر مناسب که هنگام دور شدن نفرات از چاله تخریب، امنیت

 گرفت. 

تی حتما چاشنی و کابل را بوسیله گالوانومتر تست نمود و تا از سالم در تخریب الکتریکی بایس

بودن این دو اقالم اطمینان حاصل ننمودیم، تخریب صورت نگیرد. در روش سوزاندن بایستی 

های پرتاب را از غالف خارج نماییم و به صورت فاقد پوشش در روی زمین و در خرج

بازیافت و انهدام به شیوه برش با جت آب، خالف جهت باد به صورت نواری قرار دهیم. 

باشد. در این روش هیچگونه حرارتی روشی بسیار ایمن برای مهمات حساس و خطرناک می

  کند.شود و از شروع انفجار جلوگیری میبه مواد منفجره وارد نمی

ابتدا مهمات فاسد را خوب بشناسیم و نحوه  ارتقاء سطح آموزشبا  در فرایند تخریب الزم است

و اصول ایمنی  به نحوه تخریب انواع مختلف مهمات، آشنایی کامل داشته .عملکرد آن را بدانیم

نقش  های تخریب، نامه و بازبینی آیین های خارج از کشور رعایت شود. اعزام فراگیران به دوره

های  شناخت انواع مهمات و روش منی واصول ای رعایت موثری در بهبود این فرایند دارد.

جویی در زمان و مصرف  موجبات سالمت افراد و صرفه ای، های سلیقه دوری از روشتخریب و 

 ،ی رعایت ایمنی ترین مؤلفه صلیامواد منفجره را در فرایند تخریب به همراه خواهد داشت. 

های رکنان بایستی آموزش، کامهمات فاسددر انهدام است. و دانش فنی کاربران تخریب آگاهی
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ای عمل نکنند. از به هیچ عنوان به صورت سلیقه  تئوری و میدانی را به خوبی فرا گرفته باشند و

حداقل نفرات استفاده گردد و از مواد منفجره تاریخ گذشته استفاده نگردد و از تخریب حجم 

اید با مهماتی که قدرت ها کمتر است ب که قدرت انفجار آنی زیاد مهمات خودداری گرددمهمات

 بیشتر دارند، چیدمان گردند. 

باشد.  باشد و دارای محاسن زیادی می تخریب به روش نانل بسیار شیوه خوب و ایمنی می

ترین حسن این روش ایمنی کاربر و مسئولین تخریب در لحظه آتش گذاری بوده که این  بزرگ

گردد و در هرلحظه از  های کنترل از راه دور توسط کاربر اجرا می مرحله با استفاده از دستگاه

باشد. در این  آوری می توقف و جمع ه نظر برای توقف ادامه کار باشد سیستم قابلتخریب چنانچ

شود  های باروتی و انفجاری نیز استفاده نمی شده و از فتیله روش از مواد تخریب کمتری استفاده

شود. ایمنی بسیار باال و پیشرفته مدرن سامانه نانل در مقایسه با  های نانل جایگزین می و فتیله

باشد، زیرا  شده فوق، بسیار باال و با خطرات بسیار کمی همراه می های اشاره روش سایر

های نانل و پیش  متخصصین تخریب از یک مسافت بسیار طوالنی و با استفاده از تیوپ

. هستنمایند و این روش بسیار مناسب  ها اقدام می افروزهای الکتریکی نسبت به انهدام آن

 های دیگر طبق موارد ذیل برتری دارد. مسیستم نانل به نسبت سیست

 ایمنی -۵محیطی  مسائل زیست -4سهولت اجرا  -3انفجار  -2کیفیت  -1

از ملزومات اولیه این روش ایجاد مکانی مناسب و آماده نمودن تجهیزاتی ، روش بازیافتدر 

ر محیط از آن با عنوان دوستدا دامیدمونتاژ مهمات انهبازیافت و باشد. ایمن و مطمئن می

های بررسی کیفی از اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با خبرگان یافته شود.زیست نام برده می

نشان داده که به منظور بهبود فرایند انهدام مهمات فاسد در نیروی زمینی ارتش جمهوری 

توان  های انهدام از طریق سه روش انفجار، سوزاندن و بازیافت می اسالمی ایران در بعد روش

بندی نهایی، منابع تأمین این عوامل به به این مهم دست یافت که پس از بررسی کلی و جمع

 شرح زیر استخراج گردید.   

موضوع  پرسشنامه مرتبط با، برای سنجش متغیرهای کیفی و تبدیل آنها به کمیت مورد مقایسه

 های میانگین، بررسی شاخص به منظورتدوین و پس از تجزیه و تحلیل توصیفی  پژوهش
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 های هربندی شاخصاولویتتعیین  و های پژوهش انحراف معیار و ضریب پراکندگی مولفه

 می باشد. جدول به شرح که نتایج آنشد  استفاده spssافزار آماری  نرماز  ،مولفه
 های پژوهشنتایج تحلیل کمی مولفه( 1جدول )

 متغیر
اولویت 

 بندی
 هاشاخص

 میانگین

 

 انحراف

 معیار

 ضریب

 پراکندگی

ش
رو

 
های انهدام

 

←
انفجار

 

 14/0 64/0 50/4 استفاده از روش نانل 1

2 
استفاده از روش 

 الکتریکی
48/4 59/0 13/0 

3 
استفاده از روش ساده و 

 غیرالکتریکی
40/4 53/0 12/0 

4 
استفاده از روش انفجار 

 بسته
37/4 57/0 13/0 

 5 

استفاده از روش ساده و 

غیرالکتریکی جهت 

 انفجار چندین چاله

30/4 55/0 13/0 

ش
رو

 
های انهدام 

← 
سوزاندن

 

   

1 
های  سوزاندن خرج

 شکل Lبه روش  پرتاب
59/4 83/0 19/0 

2 
سوزاندن در کوره فشنگ 

 سوزی
28/4 62/0 14/0 

3 
های  سوزاندن خرج

 ای پرتاب به روش توده
20/4 48/0 11/0 

 4 
احتراق سوزاندن به روش 

 بستر سیال
10/4 77/0 19/0 

      

 5 

های  سوزاندن گلوله

توپخانه روی سطح 

 درجه 30مسطح با زاویه 

55/3 44/0 12/0 

ش
رو

 
انهدامهای 
 

← 
ت

بازیاف
 

1 
بازیافت با استفاده از 

ذوب نمودن مواد منفجره 
56/4 63/0 14/0 



 1401پاییز ، .دهمچهار شماره چهارم،  سال – مطالعات جنگ صلنامه ف

 
 

54 

 متغیر
اولویت 

 بندی
 هاشاخص

 میانگین

 

 انحراف

 معیار

 ضریب

 پراکندگی

مهمات در دستگاه 

 بازیافت

2 
بازیافت به روش کوره 

 چرخان
40/4 76/0 17/0 

3 
بازیافت به روش برش 

 با جت آب
38/4 79/0 18/0 

4 
بازیافت در کوره چدنی 

 فشنگ سوزی
30/4 55/0 13/0 

 5 
بازیافت به شیوه دمونتاژ 

 قطعات
21/4 99/0 23/0 

 

 
 های انهدام )انفجار( روش( 1)نمودار شماره

 

 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

4.5 4.48 4.4 4.37 4.3 

0.64 0.59 0.53 0.57 0.55 
0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 

 ضریب پراکندگی انحراف معیار میانگین
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 (سوزاندنهای انهدام  ) روش (2شماره )نمودار 

 

 
 (بازیافتهای انهدام  ) روش (3شماره )نمودار 

 هاتفسیر و تحلیل کلی شاخص

برای سنجش متغیرهای کیفی و تبدیل آنها به کمیت مورد مقایسه، پرسشنامه مرتبط با موضوع 

های میانگین،  بررسی شاخص پژوهش تدوین و پس از تجزیه و تحلیل توصیفی به منظور

 های هربندی شاخصتعیین اولویتهای پژوهش و  انحراف معیار و ضریب پراکندگی مولفه

جداول نتایج کمی و نمودارهای  به توجه باکه استفاده شد  spssافزار آماری  نرممولفه، از 

که در مقایسه و  میانگین گویای این حقیقت استبر اساس مقدار حاصله  نتایج مربوطه،

های انهدام، اولویت اول  نحوه بهبود فرایند تخریب مهمات فاسد از طریق روشبندی اولویت

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

4.59 
4.28 4.2 4.1 

3.55 

0.83 0.62 0.48 
0.77 

0.44 
0.19 0.14 0.11 0.19 0.12 

 ضریب پراکندگی انحراف معیار میانگین

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

4.56 4.4 4.38 4.3 4.21 

0.63 0.76 0.79 
0.55 

0.99 

0.14 0.17 0.18 0.13 0.23 
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از دیدگاه گروه نمونه به شرح زیر  ی انفجار، سوزاندن و بازیافت هر شاخص برای سه مؤلفه

 باشند: می

 عنوان اولویت یکم استفاده از روش نانل به ، میانگینبر اساس مقدار  :انفجار ی مؤلفه 

 .مشخص گردیده است

 های پرتاب به روش  سوزاندن خرج بر اساس مقدار میانگین، :سوزاندن ی مؤلفهL به  شکل

   .مشخص گردیده است عنوان اولویت یکم 

 عنوان  به  بازیافت با استفاده از دستگاه بازیافت بر اساس مقدار میانگین، :بازیافت ی مؤلفه

 .مشخص گردیده است اولویت یکم

  گیرینتیجه

های  با توجه به تحلیل انجام شده به منظور بهبود فرایند تخریب مهمات فاسد از طریق روش

  انهدام در نزاجا نتایج زیر حاصل شده است:

 نانل

درصد افراد نمونه آماری )  90های کیفی سوال تحقیق که به تایید  نتایج حاصل از تحلیل داده

های مطرح شده مربوط به مولفه  شاخصدر ( نیز رسیده حاکی از ان است که ۵/4با میانگین 

ساده  تخریب روشو جایگزین در الویت اول قرار گرفته  ، روش استفاده از سیستم نانلانفجار

اطمینان از انفجار  کنترل از راه دور با دستگاه، ضمن گردیده کهروش الکتریکی، و غیرالکتریکی

کارگیری  قابلیت بهو  ایمنی کارکنان تخریبالعاده  فوقباال بردن ، چاله تخریب و نرمال یکپارچه

 خواهد بخشید.فرایند تخریب مهمات فاسد را بهبود  ،شده های انفجار کنترل در روش

 بازیافتدستگاه 

درصد افراد نمونه آماری )  91های کیفی سوال تحقیق که به تایید  نتایج حاصل از تحلیل داده

های مطرح شده مربوط به مولفه  ( نیز رسیده حاکی از ان است که در شاخص ۵6/4با میانگین 

 که در الویت اول قرار گرفته دستگاه بازیافت ذوب نمودن مواد منفجره دربازیافت، استفاده از

آلودگی  عدمآسایش مردم منطقه و ب ، موجدر محدوده اماکن مسکونی خطرات کاهش ضمن

  فرایند تخریب مهمات فاسد را بهبود خواهد بخشید.شده و زیست  محیط
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 سوزاندن

درصد افراد نمونه  92های کیفی سوال تحقیق که به تایید  نتایج حاصل از تحلیل دادههمچنین 

های مطرح شده مربوط  ( نیز رسیده حاکی از ان است که در شاخص۵9/4آماری ) با میانگین 

با  در الویت اول قرار گرفته که شکل Lهای پرتاب به روش  سوزاندن خرج سوزاندن،به مولفه 

و  های پرتاب به روش ایمن انهدام خرج ضمن  ای پهن نمودن مواد منفجره به صورت رشته

از و  نمود ایمنی بیشتر قبل از حمل، مرطوب و خیسجهت را  ها آن توان می سوختن تدریجی

 شود ای که منجر به انفجار و ایجاد مخاطرات زیاد می صورت توده ها به انباشته نمودن آن

فرایند توان  وسیله می و سالمنی و ایمنی کارکنان را تضمین نمود و بدین جلوگیری نمود

 . تخریب مهمات فاسد را بهبود خواهد بخشید

  پیشنهادها

بهبود فرایند انهدام مهمات فاسد در نیروی زمینی که هدف اصلی این تحقیق،  با توجه به این

باشد، لذا پیشنهادهای اجرایی بر میهای انهدام  ارتش جمهوری اسالمی ایران در بعد روش

 گردد:آمده و متغیرهای تحقیق به شرح زیر تدوین و ارائه می  به دستاساس نتایج 

 معاونت آماد و پشتیبانی نزاجا -1

 ذیربط،در سر  بادیمعاونت آماد و پشتیبانی نزاجا)مد طرح و برنامه( ضمن هماهنگی با م

بینی و برآورد اعتبارات مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد با  فصل اعتبارات واگذاری نسبت به پیش

صنایع وزارت دفاع به تولید و واگذاری تجهیزات سیستم نانل به منظور بکارگیری در امور 

 تخریب مهمات فاسد نماید.

 ی شرکت موثر کارشناسان مجرب در بینی و زمینه سازمعاونت آماد و پشتیبانی نزاجا پیش

های ارزیابی کارگاهی و میدانی موادمنفجره تخریب جدید های ذیربط در تست تخصص

 تولیدی صنایع تابعه ودجا به منظور ارتقاء کیفیت محصوالت بنماید.

  معاونت آماد و پشتیبانی نزاجا ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء سطح تعامالت فیمابین

افزایی در حوزه شناسایی مواد سازی به منظور هممهمات ریب و کارشناسان صنایعکارکنان تخ

 های فنی مطابق استانداردهای جهان را بنماید. پیوست منفجره و تجهیزات تخریب و اصالح

 فرماندهی مهمات نزاجا -2
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 سیستم نانل از طریق معاونت  تولید و تهیه های الزم در خصوص فرماندهی مهمات پیگیری

 توسط صنایع ودجا مطابق با فناوری روز را در دستور کار خود قرار دهد. آماد و پش نزاجا

 آسایش مردم بومی منطقه و از طرفی عدم  کاهش سوانح، فرماندهی مهمات نزاجا به منظور

حی و نصب خودکفایی نسبت به طرازیست با تعامل و همکاری سازمان جهاد آلودگی محیط

دستگاه بازیافت مهمات با تجهیزاتی ایمن ودر مکانی مناسب با استفاده از کارکنان با تجربه 

 اقدام نماید. 

 های تخریب مهمات انهدامی، فرماندهی مهمات نامهروز بودن آئینبا توجه به ضرورت به

نماید  قدامجدید درخصوص نحوه اجرای تخریب مهمات فاسد، ا  به تهیه دستورالعملنسبت 

و کنار  یکسان، الزام در انجام تخریبات، صرفا با دستورالعمل جدید به صورت متحدالشکلو

 .ای پیگیری و نظارت نمایدهای دورهبازرسیطی را  ایهای انهدام سلیقهگذاشتن شیوه

 های آموزشی شناخت مواد منفجره و تخریب فرماندهی مهمات نسبت به برگزاری کالس

-متصدیان امر تخریب به مدت هر شش ماه یکبار مرتبط با پیوست فنی مهمات و بهرهبرای 

سازی را در دستور کار خود قرار مندی از اساتید خبره و کارشناسان صنعت در صنایع مهمات

 دهد. 

 های ساالنه مهماتی و دعوت از کارکنان فرماندهی مهمات نسبت به برگزاری همایش

امده در حوزه تخریب و انتقال منظور نقد و بررسی سوانح پیش ها بهنچی یگاتخریب

تجربیات، هم افزایی و افزایش مهارت، همچنین تقدیر  از کارکنان مذکور که در انجام این 

 اند، اهتمام الزم را بنماید.ماموریت، سانحه نداشته

 معاونت آموزش و تربیت نزاجا -3

  های های آموزشی جهت تیمرگزاری دورهدر خصوص ب معاونت آموزش و تربیت نزاجا

به منظور  ) مفاد پیوست فنی مهمات( تعهدات آموزشی صنعتمرتبط با  تخریب مهمات،

، نظارت و پیگیری نماید تا شناخت مواد منفجره و طرز کار با تجهیزات تخریب نزاجا

  .دجا برگزار نماید های مربوطه را در صنایع و فرماندهی مهمات دوره

 تهیه  بینی وزبا نزاجا  نسبت به و تربیت دانشکده مهمات با هماهنگی معاونت آموزش

 فرایند تخریب مهمات فاسد، اقدام نماید. الزم در راستای بهبود متمم و مدارک آموزشی
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  معاونت آموزش و تربیت نزاجا نسبت به ارتقاء سطح آموزشی و استفاده از سیستم آموزش

آموزشی، اعزام از راه دور، بازنگری و به روز رسانی متون آموزشی مهمات، تامین وسایل کمک

 های الزم را بنماید.بینیهای تخصصی خارج از کشور، پیشکارکنان تخریب جهت طی دوره

 یقدردان

 نیمحققان ا اریرا سخاوتمندانه در اخت شیکه در طول پژوهش، دانش خو یخبرگان توانمند از

بزرگ واران قرارگرفت ه    نی  پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش ا یپژوهش قرار دادند و استوار

 .میسپاسگزار اریاست بس
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