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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

هاي گذاشتند. زيردرياييهاي خود پشت سر هاي خيره كننده زيردرياييها جنگ جهاني اول و دوم را با پيروزيآلماني

اي هآلماني تمام خطوط تجاري متفقين را مختل كرده و حتي توانسته بودند خود را تا سواحل آمريكا نيز برسانند و كشتي

 آنها يك تفكر نوينها بود. ها داراي اهميت حياتي براي آلمانيتجاري آنجا را نيز غرق كنند. از اين رو حفاظت از زيردريايي

ي هاي چند تنهاي بتني فوق مستحكم بود كه تحمل بمبها ايجاد كردند و آن، ساخت پناهگاهزيردريايي پايگاهدر حوزه 

 ورهايكشها اين پايگاهها را نه تنها در شهرهاي آلمان بلكه در آلماني ها در داخل آن پناه ميگرفتند.را داشتند و زيردريايي

احداث كردند. قدرت مهندسي و خالقيت طراحي آلماني حتي امروزه در  (فرانسه و نروژ) هم ديگري كه اشغال كرده بودند

هاي ها در مقابل بمباراننيز موجب حيرت مهندسان و طراحان است. پناهگاههاي آلماني در حفاظت از زيردريايي 21قرن 

- و زيردريايي  Submarine pen يبارت انگليسرنت با عتها در اينها بسيار موفق عمل كردند. اين پناهگاهمكرر انگليسي

ها چوبي بود چراكه قابل جستجو هستند. در جنگ جهاني اول، پناهگاه زيردريايي U-Boatهاي آلماني نيز با عبارت 

لذا  شدند و) به قدري سبك بودند كه بعضا با دست از كابين خلبان به بيرون پرتاب مي1914-1918هاي آن زمان (بمب

سال بعد از پايان جنگ اول)،  21( 1939هاي مستحكم بتني نبود. ولي با شروع جنگ جهاني دوم در سال پناهگاه نيازي به

با ا ها رها و دقت پرتاب آنها به حدي افزايش يافته بود كه ديگر امكان نداشت كه بتوان زيردرياييقدرت انفجاري بمب

  در معرض حمالت هوايي رها كرد.    ي كرد و پهلودهها بدون پناهگاه در اسكلهپناهگاه چوبي يا 

  



  1945هاي بتني در بندر تروندهايم نروژ (اشغال شده) در ماه مه هاي آلماني در حال خروج از پناهگاهزيردريايي

كردند لذا فرماندهان نيروي دريايي ها سرسختانه مقاومت ميفرانسه به اشغال آلمان درآمد ولي انگليسي 1940در سال 

اي نداشتند جز اينكه از سواحل فرانسه براي حمله به انگليس استفاده كنند. سواحل فرانسه خيلي به انگليس آلمان چاره

نزديكتر بود. لذا فرمانده نيروي دريايي آلمان يك تيم خبره از مهندسين و طراحان آلماني را مامور كرد كه در يك بازه 

 د.ها كننبراي استقرار زيردريايي در سواحل فرانسه هاي بتني مستحكماهگاهزماني كوتاه چند ماهه اقدام به ساخت پن

تر تشد هواپيماهاي جنگي انگليس بتوانند راحنزديكي فرانسه به انگليس يك مزيت براي آلمانها بود ولي از طرفي باعث مي

ر دناهگاهها يك ضرورت حتمي بود. ادوات نظامي و استحكامات ارتش آلمان در فرانسه را بمباران كنند لذا ساخت اين پ

شاون و در فرانسه در شهرهاي بارديوكس، برست، الروچل، گوالند، كايل و ويلهلميآلمان در شهرهاي هامبورگ، برمن، هل

ا هها توسط آلمانيهاي متعددي براي زيردرياييبرگن و تروندهايم، پناهگاه و در نروژ در شهرهاي نزايرالپاليس، لورين و 

و  اي در نبردهاي دريايي بوداي نيروي دريايي آلمان داراي تفكرات هوشمندانهدونيتس، فرمانده نابغه و افسانه شد. ساخته

  كرد.استفاده مي در مديريت نبردها ها بخوبياز قابليتهاي مهندسي و نبوغ طراحي آلماني

  
  ها به انگليس از طريق سواحل فرانسهتر آلمانيدسترسي راحت

  

شروع شد. پس  سرعت به گوالنديهل رهيجز در "Nordsee III" و هامبورگ در "Elbe II" پناهگاه ساخت ،1940 زييپا در

كه  ريزي نياز استاز تكميل طراحي، مشخص شد كه كار از آنچه تصور ميشد بسيار بسيار فراتر است و حجم عظيم بتن

راحتي نيست. همچنين تامين ماشين آالت مهندسي براي تسطيح تامين ميلگردها و ماسه، سنگدانه و سيمان مورد نياز، كار 

شدند. ماشين آالت مهندسي نيز در فرانسه قابل تامين بود و بتن ريزي كار دشواري بود. ميلگردها از خود آلمان تامين مي

انتقال اين حجم ولي ماسه و سيمان و نيروي كار بايد بطور محلي از همان مناطق احداث پناهگاه تامين شد چون نقل و 

از نظر امنيتي، تصميم به ساخت اين پناهگاهها در فرانسه و نروژ عظيم مواد ساختماني زير بمباران هر روزه مشكل بود. 

كامال محرمانه نگه داشته شد تا مردم محلي متوجه اين پروژه نشوند ولي با شروع احداث، مردم منطقه به ماهيت پناهگاهها 

وبها، ك، بيل مكانيكي، شمعماشين آالت راهسازي ها براي تخريب ايستگاههاي كاري وي انگليسيپي بردند و حمالت هواي



دانستند كه اين پناهگاهها براي تهاجم گسترده دو چندان شد چراكه آنها بخوبي مي ها و غيرههاي بتن، جرثقيلكنندهپمپاژ

 اتر،فيردريايي نبودند بلكه در داخل آنها فضاهايي براي داين پناهگاهها فقط براي جا دادن ز شوند.به انگليس احداث مي

 يبرا اقامت محل ،ييهوا ضد يهااسلحه ها،هواكش ،ي برقژنراتورها ،يبهداشت يهاسيسرو ارتباطات، ،يپزشك ساتيتأس

رد و همچنين انبارهاي مو ييويراد اتشيآزما امكانات و يكيالكتر زاتيتجه آب، هيتصف اهانيگ كارگاهها، ،يديكل پرسنل

شد از قبيل: اژدر و مين، مواد غذايي، آب شيرين، لوازم يدكي، سوخت نياز براي شارژ و پشتيباني زيردريايي بايد تامين مي

و روغن و همچنين كمپرسورهاي قوي هواي فشرده براي شارژ كپسولهاي هواي فشرده زيردريايي و تامين برق براي شارژ 

)پناهگاه ساخت زيردريايي (داراي سيستم پمپاژ قوي براي تخليه آب از 1نوع بودند:  4اين پناهگاهها ايي. باطريهاي زيردري

)پناهگاه 4)پناهگاه پشتيباني و شارژ زيردريايي 3)پناهگاه تعميرات زيردريايي 2داخل حوضچه و تامين حوضچه خشك) 

ربتني در باالي سر زيردريايي قرار ميگرفت تا از ديد هواپيماها هاي بتني (كه صرفا يك سقف غيانتظار براي ورود به پناهگاه

    هاي بتني و ورود به آن باشد).در امان باشد و منتظر خالي شدن پناهگاه

        هاهاهاهاهاي ساخته شده توسط آلمانيهاي ساخته شده توسط آلمانيهاي ساخته شده توسط آلمانيهاي ساخته شده توسط آلمانيپناهگاهپناهگاهپناهگاهپناهگاه

 شاون و در فرانسه در، كايل و ويلهلم(جزيره اي كوچك در شمال آلمان) در آلمان در شهرهاي هامبورگ، برمن، هليگوالند

اي هو در نروژ در شهرهاي برگن و تروندهايم، پناهگاه نزايرو  ، بوردو، لورين)الپاليسو شهرهاي بارديوكس، برست، الروچل (

كارهاي ساختماني اين پناهگاهها عمدتا توسط اسراي جنگي و  ها ساخته شد.ها توسط آلمانيمتعددي براي زيردريايي

در شهر هامبورگ توسط  Fink IIو  Elbe IIشد مثال پناهگاههاي ي از كشورهاي اشغال شده انجام ميكارگران اجباري محل

 شكست(پس از  Fink IIهاي مهندسي به قدري مستحكم بودند كه براي تخريب اسير جنگي ساخته شدند. اين سازه 1700

) متر 76تني (با طول  1600هاي براي ساخت زيردريايي »برمن«پناهگاه  تن مواد منفجره استفاده شد. 32آلمان) از 

زيردريايي وجود داشت و طرح كامل يك كارخانه  13طراحي و ساخته شد. در داخل اين پناهگاه امكان ساخت همزمان 

ر ها بسازي در اين بود كه زيردرياييساخت زيردريايي در داخل آن پياده شد. تفاوت اين كارخانه با كارخانجات كشتي

ها (در تناژ يكسان) داراي عرض و ارتفاع كمتر و طول بيشتري هستند. برجك و دكلهاي زيردريايي در حين خالف كشتي

  شدند تا نيازي به ارتفاع زياد پناهگاه نباشد. خروج از كارخانه (سمت چپ باالي تصوير) و قبل از آب اندازي نصب مي

  
  تني 1600هاي بزرگ زيردريايي 13پناهگاه برمن براي ساخت همزمان 



(يك سال پس از شروع جنگ)  1940خيلي زود در سال  كهواقع بود آلمان نيز در جزيره هليگوالند  Nordsee III پناهگاه

اي ها مجبور نبودند برو با توجه به موقعيت جزيره، حمله هوايي به آنجا مشكل بود و از طرفي زيردرياييشروع به كار كرد 

ر شهر كايل نيز د» كيليان«و » كنراد«پناهگاههاي سوختگيري و پشتيباني به بنادر آلمان (يا تحت اشغال آلمان) برگردند. 

ها، كار ساخت زيردريايي شروع به كار كردند و عالوه بر پشتيباني زيردريايي 1942و  1941قرار داشتند كه در سالهاي 

فروند  285تن) نيز در داخل آنها انجام ميشد. در مجموع تعداد  17ناژ متر و ت 12(با طول  Seehundكوچك ميدجت 

 ميليون مترمكعب 5ها از حدود آلمانيبراي ساخت پناهگاه زيردريايي در فرانسه، هاي كوچك ساخته شد. از اين زيردريايي

اه باشد. پناهگهگاهها ميريزي به تنهايي نشان دهنده عظمت و استحكام اين پنابتن استفاده كردند كه اين حجم بتن

طراحي و  ،گذارهاي مينهاي بزرگ پشتيباني و سوخترساني و همچنين زيردريايينيز براي پهلوگيري زيردريايي »بوردو«

 ساخته شد.   

  
  بوردو در ييايردريزپناهگاه 

پناهگاه برست در فرانسه هاي متعددي ساختند. ها پس از اشغال فرانسه در جنگ جهاني دوم، در آنجا نيز پناهگاهآلماني

تفاده امروزه اس نيز يكي از پناهگاههاي بزرگ و مجهز بود كه پس از پايان جنگ تخريب نشد و به بيمارستان تبديل شد.

 هاي هواييها در بحبوحه جنگ و زير بمبارانآلماني شوند كه چگونهكنندگان و مراجعين به اين بيمارستان متحير مي

هاي بتني عظيمي را خلق كنند؟ مصالح آن را چگونه فراهم كردند؟ طراحان آن چگونه و از كجا اين توانستند چنين سازه

  مهارتها را آموخته بودند؟ كارگران ساختماني ماهر براي ساخت آنها چگونه تامين شدند؟



  
  1942پناهگاه برست در سال 

كيلومتر باهم فاصله دارند و در سال  4فقط حدود فرانسه  (La Rochelle / La Pallice)هاي الروچل و الپاليس پناهگاه

  هاي آلماني استفاده شده است. افتتاح شدند. از اين پناهگاه براي فيلمبرداري چندين فيلم مربوط به زيردريايي 1942

  
  ها در الروچلپناهگاه زيردريايي

ها اهميت بسزايي داشت و آن را به بزرگترين پايگاه دريايي در سواحل اقيانوس فرانسه براي آلماني »نزاير-سن« يبندرشهر 

كه  نبرد فرانسهدر ها را در آنجا انجام ميدادند. هاي بزرگ نظامي و زيردريايياطلس تبديل كردند كه كار بازسازي كشتي

نيروهاي  ،با حمله ارتش آلمان نازي به خاك هلند، بلژيك و يورش همه جانبه به فرانسه شروع شد 1940در ماه مه سال 

نيروي دريايي آلمان به سرعت در اين شهر رزمي -يگان مهندسي ر شدند.اينز -سنشهر وارد  1940ل آلماني در ژوئن سا

 1941در فوريه سال ساخت پناهگاه نزاير هاي مهندسي را شروع كرد. ، اجراي پروژهمستقر شد و ظرف كمتر از يك هفته

شدند. از ژوئيه سال  8تا  1 شماره هاياهگاهپنمهندسين موفق به تكميل ماه)  5(ظرف آغاز شد كه تا ژوئن همين سال 

متر،  300به طول  پناهگاهساخته شدند. اين  14الي  9نيز انبارهاي شماره ماه)  7(ظرف   1942تا ژانويه سال  1941



هزار متر مكعب  480و همچنين مصرف حجم عظيم دهانه ورودي به پناهگاه  14، داراي متر 18متر، ارتفاع  130عرض 

شدند. اين در حاليست كه مييك سال ساخته  حدوددر مدت اغلب ها نيز ساير پناهگاه .است نوع خود بي نظيربتن در 

ا اين افتاد ولي ببدليل شرايط جنگي، برخي از اين پناهگاهها در معرض بمباران هوايي قرار گرفته و كار آنها به تعويق مي

بر باالي اين ها ثبت شد. هاي بتني توسط آلمانير ساخت سازهحال يكي از شاهكارهاي مهندسي عمران و سرعت عمل د

ر طراحي سقف اين پناهگاهها از يك ايده خالقانه استفاده شده شدند. دهاي ضدهوايي متعددي مستقر ميها توپپناهگاه

متري از  4حداقل مه ببيند. در اين طراحي، يك سقف ثانويه و سبك در فاصله تا در معرض بمبهاي هوايي كمتر صد بود

شد بمب در حين سقوط به سقف اول برخورد كرده و منهدم شود و صدمه گرفت كه باعث ميسقف بتني اصلي قرار مي

      دهد. ، اين خالقيت را بخوبي نشان مي»نزاير«بسيار كمتري به سقف اصلي برسد. تصويري از سقف پناهگاه 

  

  
هاي چند تني براي مقاومت در برابر بمب متري از سقف اصلي بتني پناهگاه 4با يك فاصله حائل  »نزاير« گاهيپا سقف

  هاورودي اين پناهگاه براي ورود زيردريايي 14 -هاانگليسي در حمالت هوايي

  



 ياتيقسمت حن يرفت. ا يساختار سقف آن به شمار م ،»راينز« ييايردريز پناهگاه يهايژگين وياز مهم ترديگر  يكياما 

 35متر بتن،  3.5ن مورد شامل يب از اوليه ها به ترتيه مختلف بود. اليال 4متر ضخامت داشت و در واقع متشكل از  8

بعد  يچندشدند.  يم يفوالد يله هايمتر م 1.4ت شده و يمتر بتن تقو 1.7ت به همراه چند واحد بتن، يمتر گران يسانت

ر انتقال آنها از رودخانه يها در مس ييايردريمستحكم به منظور محافظت از ز كانال يك، 1944ل يو اوا 1943 ين سال هايب

ز يه نين ناحيمتر ارتفاع داشت. سقف ا 14متر عرض و  25متر طول،  155ستم ين سيشد. ا يبه انبارها و بالعكس طراح

  .بود ييحات متعدد ضد هوايمجهز به تسل

  

  
  داخل پناهگاه (به عنوان موزه امروزي)نمايي از حضور يك زيردريايي در 

  

  



  
  »نزاير«ها در بدنه و سقف بتني پناهگاه زيردريايي

  

 ها كردند ولي يك مشكلها پس از تسليم نروژ در جنگ جهاني دوم، در آنجا نيز شروع به ساخت پناهگاه زيردرياييآلماني

هاي بتني كه نيازمند يخبندان وجود داشت و ساخت سازههاي سال، سرما و جدي اين بود كه در آن مناطق در اغلب فصل

ريزي مرحله به مرحله بود، براحتي ممكن نبود. لذا نبوغ دانشمندان آلماني در آنجا بكار افتاد تا نوع خشك شدن و بتن

اص ن آالت خجديدي از بتن داراي ذرات گرانيتي را استفاده كنند تا زودتر در كنار سرما، خشك شوند. همچنين آنها ماشي

هاي نروژ هاي طوالني مدت نروژ و شوروي همچنان كارايي داشته باشند. پناهگاهراهسازي را طراحي كردند كه در يخبندان

و  ها و طبقه باال براي دفاتر طراحياي كه طبقه پايين به عنوان پناهگاه زيردرياييبصورت دو طبقه طراحي شدند به گونه

خواب خدمه در نظر گرفته شد. محافظت خدمه در برابر سرماي وحشتناك نروژ نيز يك چالش كارگاهها و محل استراحت و 

ميليون نفر تلفات داشت) از اسراي  20ها بود. البته آنها پس از نبرد بارباروسا (جنگ خونين با شوروي كه جدي براي آلماني

ها استفاده كردند. اشغال فرانسه چند ماه پس جنگي شوروي كه عادت بيشتري به سرما داشتند، براي ساخت اين پناهگاه

ها در نروژ را تعطيل كرده و بر روي ساخت ها براي مدتي، ساخت اين پناهگاهاز تسليم شدن نروژ اتفاق افتاد لذا آلماني

ها آلماني هها در فرانسه تمركز كردند چراكه براي اشغال انگليس نياز بيشتري به امكانات در فرانسه داشتند. البتپناهگاه

هاي زيردريايي در نروژ را از سر گرفتند چراكه با پيشروي ارتش آلمان در آفريقا و اشغال پس از مدتي ساخت پناهگاه

ا هكشورهاي متعدد در آنجا (كشورهايي كه تا قبل از آن تحت استعمار فرانسه بودند و پس از اشغال فرانسه به دست آلماني

ها از امكانات بدست آمده از اشغال آفريقا اد اوليه و معدني و كارگران ارزان بدست آمد. آلمانيافتادند) به اندازه كافي مو

سازي و ساخت زيردريايي و هواپيماهاي جنگي استفاده كردند. بطور مثال آنها بخوبي براي احيا و تقويت كارخانجات كشتي

م بودند كه با اشغال معادن آلومنيوم در آفريقا، به سرعت هاي سبك جنگي دچار كمبود آلومنيوبراي ساخت هواپيما و ناوچه
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