
 

 

 ینظام داتیدر مقابله با تهد ینیدفاع سرزم شیمؤثر بر آما یتوان نظام هاییژگوی و هامؤلفه
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  چكیده

 ارضی تمامیت و استقالل از دفاع جمهوري اسالمی ایران،نیروهاي مسلح مأموریت اصلی 

بوده و  امنیتی ـمینظا تهدیدات با مقابله و آن آوردهايدست و انقالب از نگهبانی کشور،

. اندیافته استقرار و شده ساماندهی کشور جغرافیایی بستر روي بر و متفاوت عوامل براساس

 ،باتوجه به وسعت و تنوع جغرافیاي طبیعی و انسانی کشور، تنوع و کثرت تهدیدات خارجی

توجه به آمایش دفاع سرزمینی  مسلح، نیروهاي متنوع هايمأموریت و داخلی هايپذیريآسیب

 شود.کشور محسوب می دفاعی ياز ملزومات حوزه

دفاع  شیآما ی مؤثر برتوان نظام هايیژگوی و هامولفه نییتب»پژوهش  نیا یهدف اصل

ظري نري و پژوهش مبانی فک نیا نکهیاست با توجه به ا «ینظام داتیدر برابر تهدا ینیسرزم

 قیروش تحق ي بوده واتوسعه -ياز نوع کاربردنماید میآمایش دفاع سرزمینی را تولید 

-شیف از ابزار و استفاده اياطالعات به دو روش کتابخانه يو روش گردآور یلیتحل -یفیتوص

 .باشدینامه مبا استفاده از ابزار مصاحبه و پرسش یدانیو روش م برداري

 خبرگان با و مصاحبه اياز مطالعات کتابخانه برداريشفی با ابتدا ها،داده لیوتحلهتجزی منظوربه

در برابر  ینیدفاع سرزم شیآما ی مؤثر برتوان نظامهاي ها و ویژگیمؤلفه نظران،صاحب و

این  ق،یتحق اتادبی و هااسناد و مدارک، مصاحبه پوشانیو مجدداً از هم نییتع ینظام داتیتهد

                                                           
 (نویسنده مسئول )استادیار علوم دفاعی راهبردي دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردي 1
  عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبرديدانشگاه و پژوهشگاه دانشجوي دکتري علوم دفاعی راهبردي  2
 دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبرديدانشجوي دکتري علوم دفاعی راهبردي  3

 1401، سال بیستم ، شماره هشتاد ، زمستان راهبرد دفاعیفصلنامه   

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17351723.1401.20.80.1.3
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 جهینت ي،جامعه آمار نیامه بنپرسش عیتوز قیسپس از طر ،دیاحصاء گرد هاها و ویژگیمولفه

 جیقرار گرفت. نتا دییمورد تأ % 5 يو خطا % 95 نانیاطم بیبا ضر يسطح معنادار قیاز طر

دفاع  شیآماویژگی توان نظامی بر  16و مؤلفه  4که  دهدینشان م قیتحق نیحاصله از ا

، «تیمأمور» ،«يمانور يفضا»به ترتیب مؤثر هستند که،  ینظام داتیدر برابر تهدا ینیسرزم

در  ینیدفاع سرزم شیآمابر را  ریتأث نیشتریب ،«هاياورو فنّ حاتیو تسل زاتیتجه»و  «یبانیپشت»

 د.ی دارننظام داتیبرابر تهد

ی توان نظام ،ینظام داتیتهد ،ینیدفاع سرزم شیآماآمایش،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و نوع  طیو اِعمال آن با توجه به شرا یقدرت نظام دیمسلح تول يروهاین يفلسفه وجود

 اينقش برجسته یقدرت ملّ هايمؤلفه انیدر م یبوده و قدرت نظام یبازدارندگ يبرا دهایتهد

براي نیل به توسعه پایدار ملّی و ایمن  کشوري هر(. 66: 1399پور،دارد )حسن یدر بازدارندگ

 سرزمینی آمایش زمینه در راهبردي ریزيملّی خود، نیازمند به برنامه تیّامن هايچالشمقابله با 

 .(17: 1387زاده،و دفاعی است )چوخانی

 تواندیم داریدر جهت توسعه پا ییفضا يزیراز کشورها، برنامه ياریبس نینو يزیربرنامه در

 يدر کشور یدفاع شی. در واقع آمادیرا برطرف نما یاز جمله مسائل دفاع يگرید يازهاین

 يبرا یموانع جادیدر جهت ا یعیرطبیو غ یعیطب زاتیاستفاده از امکانات و تجه رانیمانند ا

ها در بتوان از آن زیکه در زمان صلح ن يابه گونه باشدیاز حمالت دشمن م یبازدارندگ

 .استفاده نمود داریمسائل توسعه پا يراستا

هم ربط ي اروپا، آسیا و آفریقا را بهاي بوده و سه قارهدر منطقه داراي جایگاه ویژه ایران

شود. قرارگرفتن در کنار خلیج شدت از حوادث هر سه قاره متأثر میدهد و در مقابل بهمی

فارس، وجود منابع زیرزمینی خلیجفارس و دریاي عمان، داشتن جزایر متعدد و بسیار مهم در 

و داشتن ایدئولوژي خاص، سبب برخورداري از یك موقعیت برتر نسبی گردیده و  ردهگست

 .قرار داده است ایترین کشورهاي غرب آسي قويایران را در زمره

توجه به موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی و ماهیت راهبردي آن نیازمند داشتن طرح  با

یش دفاعی است. از طرفی داشتن دشمن ابرقدرتی مثل آمریکا و عدم تقارن در تقابل جامع آما

-)چوخانی کندرا در کشور دوچندان می یبا آنها، ضرورت پرداختن آمایش دفاع سرزمین

 .(17: 1387زاده،

د تهدیدات دفاعی ویژه تنوع و تعدّبه ا،یي غرب آسبا بررسی شرایط امنیّتی حاکم بر منطقه لذا

اي و مرور تجربیات حاصل از هاي متجاوز کشورهاي فرامنطقهامنیتی ناشی از حضور ارتشو 

دفاع  شیهاي سنتی به آماهشت سال دفاع مقدس، ضرورت توجه و بازنگري در نگرش

توان که  شودپدیدار میو وجود عوامل مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی  شورت کو امنیّ ینیسرزم

   دغدغه محققین است.مرتبط  هايیژگوی و هامولفهاین عوامل با عنوان یکی از نظامی به
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مؤثر بر  توان نظامی هايیژگوی و هامولفهتوان گفت با شناخت در اهمیت این تحقیق می

شود و بالطبع انجام میدفاع از کشور  يبرا یمناسب یاتیعمل يزریطرحامایش دفاع سرزمینی، 

در جهت  يگام مؤثر تواندییابد؛ و نیز ممیکاهش  يادیز يتا حدود زین یدفاع هاينهیهز

از عوامل اثرگذار بر  تريقیباشد تا بتوانند با شناخت دق یدفاع يکمك به طراحان راهبردها

 به سبتو ن ییزا را شناسا دیتهد هاينهیزم ایو  نآفریفرصت يبسترها ینیدفاع سرزم شیآما

)بالقوه و بالفعل(  داتیموجود و کاهش تهد يهاي مناسب از فرصتو استفاده يرگیبهره

 .ندیاقدام نما ینظام

 ها،دارد بدون توجه به این مؤلفه و ویژگی عدم تحقیق در این موضوعات احتمالدر صورت 

 داتیتهد شیو از افزا دهیگرد جادیکشور در منطقه خلل ا یدفاع هیبن یو آمادگ تیدر تقو

  فراهم آورد. رانیج.ا.ا هیرا عل کایبخصوص آمر يافرا منطقه يکشورها

در  ینیدفاع سرزم شیآما یتوان نظام هايیژگوی و هامولفه نییتب»پژوهش  نیا یهدف اصل

 نیدر ذهن محقق صورتنیپژوهش بد نیا یاست، لذا پرسش اصل «ینظام داتیبرابر تهدا

 داتیدر برابر تهدا ینیدفاع سرزم شیآما یتوان نظام هايیژگوی و هامولفه»: که گرفت شکل

 «ست؟یچ ینظام

 مبانی نظری

  شناسی:پیشینه  

از  يتعداد ،یدانشگاه هايپژوهش زیو ن قیمنابع مرجع درباره موضوع تحق یبررس قیاز طر

 شده است.ارائه  1مرتبط با موضوع، برابر جدول شماره  یپژوهش هاينهیشیپ

هاي پژوهشی : پیشینه1جدول شماره   

 نظامی کشور با توجه به تهدید آمریکا و رویکرد دفاعی کشور يمنطقه بند عنوان رساله-1

 دوره پانزدهم دفاع ملی یمطالعات گروه انیدانشجو محقق

 دفاع ملّی ی، دانشگاه عال1386 تاریخ و محل

 آمریکا و رویکرد دفاعی کشور کدام است؟ دیمناسب نظامی کشور با نگاهی به تهد يبند منطقه سؤال

 نتایج

و کارکردهـاي مختلـ ، ازجملـه     هـا زهیبـاانگ  يتحقیق بر اساس مطالعات نظري منطقه بنـد  این

گوي این پرسش باشد: نیروهاي مسلح بـراي اینکـه بتواننـد از    گرفته تا پاسخکارکرد نظامی انجام

هاي گوناگون را انجـام دهنـد، بایـد چـه نـوع      شان خوب دفاع کنند و مأموریتمناطق مسئولیتی
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 نظامی اثرگذار است؟   يبند هایی در منطقهچه ویژگی گریدعبارتداشته باشند؟ به يندمنطقه ب

 کشور یشرق يمرزها يمطالعه مورد ،يمناطق مرز شیآما يراهبردها نیتدو عنوان مقاله -2

 يو مهرداد باقر یمؤمن يمهد ،یهش يمختار نیحس محقق

 144، شماره 1393 زی، شماره سوم، پائ29سال  ،ییایجغراف قاتیتحق فصلنامه تاریخ و محل

 اند؟کدم رانیشرق ا يمناطق مرز شیمناسب آما يراهبردها سوال

 نتایج

اکنـون  اسـت. هـم   یتـدافع  يکشور از نوع راهبـرد  یمناطق شرق شیآما يمناسب برا يراهبردها

ـ با يمنـاطق مـرز   شیحرکت به سمت توسعه آما يبرا بـه دنبـال رفـع نقـاف ضـع  و دفـع        دی

شـرق   يمنـاطق مـرز   تیـ پرجمع يهاکانون يوندهایپ شیمنظور افزا. بهمیباش یرونیب يدهایتهد

اسـت کـه در    قتیحق نیدهنده اراهبردها نشان يبندتیآمده از اولودستبه جهیکشور هستند. نت

ـ یامن ،یاسـ یس ،يشرق کشور هر چهار عامل اقتصاد يمناطق مرز شیآما يراهبردها نیتدو و  یت

 .توجه الزم را نمود دیبا یاجتماع یفرهنگ

 عنوان مقاله -3
هاي نظامی با تاکیـد  امنیتی در آمایش و مکان گزینی مراکز و استقرارگاه-تحلیل مالحظات نظامی

 بر استان خراسان رضوي

 سید هادي زرقاتی و همکاران محقق

 دانشگاه فردوسی مشهد -1390 تاریخ و محل

 انواع تهدیدات و مهمترین کانون این نوع تهدیدات استان خراسان رضوي کدامند؟ سؤال

 نتایج

کمیته مالحظات »هایی با عنوان کمیته، کـه هماننـد برخـی کشـورها استحـل ایـن بهتـرین راه

هـاي آمـایش   و برنامـه  ،تشـکیل شـود   گیـريریـزي و تصـمیمدر مراکـز برنامـه «امنیّتی -دفاعی

 . این مراکز بگذرد نظامی و غیر نظامی در ضمن تدوین و یا در پایان کار از فیلتر

 راهبردها نیو تدو یشرق جانیدر استان آذربا ینیسرزم شیآما یتیامن-یمالحظات دفاع عنوان مقاله -4

 زادهلیاسماع عقوبیو  یهاشم یمصطف دیپور، س یعل عباس محقق

 1396 زیپائ -24شماره  -سال هفتم -يامنطقه -يشهر شیو آما ایجغراف هینشر تاریخ و محل

 سؤال

ـ نقاف ضـع ، قـوت، فرصـت و تهد    نیترمهم ـ یدر حـوزه امن  دی اسـتان   یاسـ یو س یدفـاع  -یت

   اند؟کدم یشرق جانیآذربا

بـا اسـتفاده از مـدل     یشـرق  جانیدر استان آذربا شیآما یاسیو س یدفاع -یتیامن نهیبه ياستراتژ

 کدام است؟ SWOT يراهبرد

 نتایج

 یزمـان  یشـ یآما یو دفـاع  یاسیس ،یتیدر مسائل امن يداریکه پا دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا

 يراهبردهـا  نیراستا بهتر نیاز مسائل داشت. در ا یو منطق قیکه بتوان شناخت دق ابدییتحقق م

 یرقـابت /یتهاجم يراهبردها یتیو امن یاسیس ،یدر جهت مالحظات دفاع یشرق جانیاستان آذربا

(SO )نیگزیراهبرد جا و ( آن راهبرد تنوعST.است ) 
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  :شناسی مفهوم

 كیفرمانده  اریقدرت رزمی، قدرتی است که در اخت ایرزمی  توان :یتوان رزم ای یتوان نظام

رزم  دانیدر م تیبردن دشمن و انجام مأمور نیاز ب يقدرت برا نای از تواندبوده و او می گانی

 .(289: 1386)رستمی،  دیاستفاده نما

 توسعه گیريجهت ترینپایه و ترینمهم راهبردي، ايبه عنوان طرح و برنامه: سرزمین آمایش

 انسان، گانهسه عناصر بین مطلوب تعامل ایجاد و هابازنمایی و بازشناسی منظوربه بلندمدت

 است سرزمین بر آن ممکن و منطقی چیدمان و دهیجاي چگونگی و تالیّفعّ فضا،

 .(14: 1384ق،توفی)

بر اساس  یامکانات و توان نظام هیاستقرار و گسترش کل حیصح تیریمد: دفاع سرزمینی شیآما

از حداکثر  يبهر بردار يبرا ن،یموجود هر سرزم يهاتیاستعداد و ظرف ،ییایجغراف يفضا

فروشان،  لی. )نیمطلوب نظام تیبه وضع لیجهت ن هايریپذبیو کاهش آس هايتوانمند

 (یجزوه آموزش

 از اسـتفاده بـا خارجی دشمن وسیلهبه عمده طوربهشامل تهدیداتی است که  :تهدیدات نظامی 

 و نظـامی حملـه مربوطـه، کارشناسـان. شـودمـی موردنظر منطقه متوجه نظامی آالت و ابزار

 را شـهرها حسـاس و حیـاتی هـايزیرسـاخت و جمعیتی اقتصادي، نظامی، مهم مراکز بمباران

 .(57: 1383،ي)افتخار اندنظامی دانسته داتتهدی مصادیق بارزترین

 نظامی آینده ج.ا.ایران مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی تهدیدات

کار گرفته به ینظام عیو علوم مختل  که در صنا هاياورفنّ شرفتیپ ياتوجه به روند لحظه با

 بر؛یو سا یها(؛ هوش مصنوعگان لی)ر سیالکترومغناط يو انواع پرتوها زریل رینظ شوندیم

 ك،یجنگ الکترون ،ییفضا يهايها و استفاده از توانمندفراصوت، ماهواره يهاموشك

 زپهپادها،یو مهمات هوشمند؛ پهپادها و ر يراهبرد يهاافکنبمب ،يبعد لنس يهاجنگنده

 يهادر عرصه کایو آمر هیروس ن،یچ رینظ ییکه کشورها یرقابت نچنیو هم یستیعلوم ز

به  یابینمودن و دست یاتیعمل يرا برا یقیدق خیتار توانیاوري نظامی دارند، نممختل  فنّ
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 يهارا در حوزه داتیتهد نیا توانیم همهنینمود؛ با ا خصنوظهور مش زیدآمیتهد يهاياورفنّ

 :ها را مورد بحث قرار دادنمود و آن يبندمختل  دسته

 تیمأمور

 ریو نحوه عملکرد آن را از سا بخشدیم تیعمل کننده هو گانیاست که به  يسند تیمأمور

 انیاست و به سه صورت قابل ب یابیو ارز میتصم يمبنا تی. مأمورسازدیم زمتمای هاسازمان

 .یو اصل یاستنتاج ،یحیاست: تصر

آن دسته  ،یاستنتاج تی. مأمورگرددیاز فرمانده رده باالتر ابالغ م حاًیصر ،یحیتصر تیمأمور

 يضرور يواگذار یحیتصر تیمأمور ياز اجرا نانیاطم ياست که فرمانده برا یفیاز وظا

 .از فرمانده رده باالتر به آن اشاره نشده است حیکه به صورت صر دهدیم صیتشخ

آن را  حیکه رده باالتر به طور صر گانی تیاز فعال یروش کوتاه انیعبارت است از ب تیمأمور

 يو عموماً پاسخگو شودیکننده استنتاج م افتیدر گانیتوسط فرمانده  ایو  دنماییابالغ م

به  ايفهیچه وقت؟ کجا؟ چه؟ چرا؟ چطور؟( خواهد بود، اگر وظ ؟ی)کیشش سوال اصل

 به موظ  هاو همه آن ردیقرار گ رویچند ن ایدو  تیکه در زمره مأمور دشو  یتعر ايگونه

 روهاین يو علّت وجود تیبا توجه به مأمور ،یوحدت فرمانده جادیآن گردند، جهت ا اجراي

  به موظّ نیرسای و دهد قرار هااز آن یکیرا بر عهده  فهیآن وظ یستیرده باالتر با ها،گانیو 

 تیمورد بحث را مأمور فهیمذکور گردند که در اصطالح، وظ نهیمدر ز گانیبا آن  يهمکار

 :است لیمسلح بشرح ذ يروهاین تیشده است. مأمور فهوظی آن دارکه عهده ندیگو گانی یاصل

از  يپاسدار رانیا یاسالم يجمهور ارتش: رانیا یاسالم يارتش جمهور تیأمورم -ال 

اصل  ،یدارد )قانون اساس کشور را بر عهده یاسالم يجمهور و نظام یارض تیو تمام استقالل

143). 

شد،  لیتشک انقالب نیا يروزیپ يروزها نیدر نخست که یاسالم انقالب پاسداران سپاه -ب

و   ی. حدود وظاماندیپابرجا م آن يو دستاوردها از انقالب یخود در نگهبان نقش ادامه يبرا

 دیکأبا ت گرید مسلح يروهاین تیو قلمرو مسئول  یبا وظا در رابطه سپاه نیا تیقلمرو مسئول

اصل  ،ی)قانون اساس شودیم نییتع قانون لهوسی به هاآن انیم برادرانه یو هماهنگ يبر همکار

150). 
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منابع در متن  نیاز مطالب ا یکه برخ تیتوجه به مطالعه منابع مختل  در خصوص مأمور با

 تیبا مأمور ینیدفاع سرزم شیآما يفوق آورده شده است و با توجه به ارتباف دوطرفه

به آنها  دیبا تیپژوهش در حوزه مأمور نیکه در ا هاییویژگی رسدیبه نظر م ینظام يروهاین

 :باشندیم لیپرداخته شوند به شرح ذ

 .از استقالل کشور يپاسدار -1

 .کشور یارض تیاز تمام يپاسدار -2

 .رانیا یاسالم ياز نظام جمهور يپاسدار -2

 .آن يو دستاوردها یاز انقالب اسالم ینگهبان -3

 .پ خ ر( -یرزمپش  -ی)رزمتیدر نظر گرفتن نوع مأمور -4

 ز،ی( نیاز خبرگان امور مرتبط نظام یانجام شده با جمع هاي)مصاحبه یدانیمطالعات م در

 :شده است بنديجمع لیآمایش دفاع سرزمینی به شرح ذ تیمؤلفه مأمور هايویژگی

 .از استقالل کشور يپاسدار -

 .کشور یارض تیاز تمام يپاسدار -

 .(1399،ي)آقامحمد رانیا یاسالم ياز نظام جمهور يپاسدار -

 .يدر منطقه استقرار تیامن جادیا -

 .یارض تیحفظ استقالل و تمام -

 .(1399 ان،ی)سلطان رانیا یاسالم ياز نظام جمهور يپاسدار -

 .از استقالل کشور يپاسدار -

 .کشور یارض تیاز تمام يپاسدار -

 .رانیا یاسالم ياز نظام جمهور يپاسدار -

 .(1399،علمداري پور)فرج تیدر نظر گرفتن نوع مأمور -

 .از استقالل کشور يپاسدار -

 .کشور یارض تیاز تمام يپاسدار -

 .رانیا یاسالم ياز نظام جمهور يپاسدار -

 .(1399قلب، خوش یوسفیدر نظر گرفتن نوع حمله دشمن ) -
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 یمانور یفضا
و تحول  رییتغ جادیجا کردن، حرکت دادن و اهعبارت است از: جاب یکیمانور در بعد استراتژ 

برتر نسبت به  یکیاستراتژ تیّبه موقع یابدستی منظوربه یدر منابع قدرت ملّ ،حساب شده

 یو حرکت دادن توان رزم ییعبارت است از: جابجا ،یکیو تاکت یاتیدشمن. مانور در ابعاد عمل

 .برتر نسبت به دشمن یکیتاکت ای یاتیعمل تیبه موقع یابیدست ورمنظمؤثر به

داده،  شیعمل را افزا يمؤثر، تعادل دشمن را بر هم زده، عرصه را بر او تنگ نموده، آزاد مانور

 .کشاندیاو را به شکست م تیو در نها دهدیرا کاهش م يخود يروهاین يریپذ بیآس

 .ايو جبهه ايرخنه ،ينفوذ ،یدوران ،اياحاطه عبارت است از: مانور انواع

 .انعطاف، تحرک و قدرت مانور باشد تیقابل يدارا دیبا زیآم تیمانور موفق كی

در کنار  نظامی هايسه بخشی آمایش و استقرار مراکز و استقرارگاه الگویی نیاحافظ آقاي

کز مرا مناسب استقرار براي را نظامی مراکز گزینیعوامل و متغیرهاي مذکور در استقرار و مکان

 نساختار فضایی سه بخشی استوار است، به ای نظامی ارائه کرده است. اساس این الگو بر یك

قلمرو  -2قلمرو حاشیه،  -1ترتیب فضاي جغرافیایی ایران بـه سه قلمرو ژئو استراتژیك شامل 

ت، قلمرو سرزمین مرکزي تقسیم شده است. سپس بر اساس ماهیّ -3 و سرزمین میانه

می، واحدهاي پشتیبانی، به سه نوع مختل  شامل واحدهاي عملیاتی و رز نیز واحدهاي نظامی

 .تقسیم شده است یرزمواحدهاي پشتیبانی خدمات 

این سه نوع واحد نظامی مختل  )واحدهاي عملیاتی و  يمانور ينهایت با رعایت فضا در

( در این فضاي سه بخشی تعیین یرزمی، واحدهاي پشتیبانی، واحدهاي پشتیبانی خدمات رزم

 .( 51: 1392 ، نیاحافظ) اندجا شده

 در با را عملیاتی واحدهاي باید باشد،اولین قلمروي ژئواستراتژیك که موسوم به حاشیه می در

 مشخصات یا تهدیدات سطح و جهت منبع، مانند مختل  متغیرهاي و پارامترها گرفتن نظر

د تاریخی تهدیدات، تحوالت رونـ جدید، یا سنتی رقباي مثال طور به کرد، یابیمکان زمین

در پیرامون ایران، سـاختار فیزیکی و کالبدي فضا نظیر جنس زمین،  ژیكسیاسی استرات

ساختار انسانی فضا نظیر جمعیت، ترکیبات فضایی و قومی جمعیّت،  ،توپوگرافی، آب و خاک
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شکل هندسی مرز و مشخصات مرز و سایر عناصر  ،دسترسی و ارتباطات ،بنیادهاي زیستی

 . گیرد قرار نظر مد گزینیفضایی باید در مکان

 تل مخ هايبخش در فضایی عناصر که داریم سیستماتیك واحدهاي جغرافیایی فضاي در ما

 عناصر. دبرخوردارن فضایی عناصر سایر با سیستماتیك رابطه نوعی از و کرده پیدا تجلی آن

 و ندباشنمی هاي دیگر توسعه ملّینیز جداي از سایر عناصر فضایی بخش تامنیّ و دفاع فضایی

 .شوند یابیمکان هابا آن هماهنگ باید

 قرار تیكلجس و تدارکات پشتیبانی حلقه هايدر دومین قلمروي ژئواستراتژیك باید فعالیت 

 .گیرند

 شده ییابنخدمات رزم نظیر صنایع نظامی مکا یبانیدر سومین قلمرو )بخش مرکزي( باید پشت 

 .(51: 1392 نیـا،کند )حافظ پیدا استقرار و

 الیه و پشتیبانی الیه عملیاتی، الیه داراي کشور در منطقه هر فوق، هايویژگی براساس

 بر. کنندخدمات رزم است که به ترتیب از حاشیه به بخش مرکزي استقرار پیدا می یبانپشتی

نظامی را با  مراکز آمایش و استقرار نحوه که است شده تهیه زیر نقشه فوق، الگوي اساس

 کرده تأکید الگو طرّاح که طوردهد. البته همانواحد مربوطه نشان می تالیّتوجه به نوع فعّ

 باید آن کردن کاربردي براي و است برخوردار نظري جنبه از فضایی ساختار یا الگو این است،

 تی،یّامن سیاسی، مکانی، محیطی، عوامل و پارامترها تمامی و شود داده تطبیق واقعی محیط با

ارتباطی و فرامرزي در آن لحـاظ گردد و در نهایت ساختار ارتباطی مناسبی براي آن طراحی 
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 .شود
 نظامی هايفضایی پیشنهادي و تطبیق آن با انواع استقرارگاه ساختار: 1شکل 

به نظر  ینظام يروهاین يمانور يبا فضا ینیدفاع سرزم شیآما يتوجه به ارتباف دوطرفه با

به آنها پرداخته شوند به  دیبا يمانور يپژوهش در حوزه فضا نیکه در ا هاییویژگی رسدیم

 :است لیشرح ذ

 .کننده( یبانی)عمل کننده و پشتینظام يعمل واحدها يآزاد يفضا -

 .دشمن ینظام يگسترش واحدها -

 .ینظام يواحدها يمانور اتیدر نظر گرفتن نوع عمل -

 ز،ی( نیاز خبرگان امور مرتبط نظام یانجام شده با جمع هاي)مصاحبه یدانیمطالعات م در

 :شده است بنديجمع لیآمایش دفاع سرزمینی به شرح ذ يمانور يفضامولفه   هايویژگی

 .افتهیدر منطقه گسترش  داتیشناخت تهد -

 .ییامکان پدافند هوا -

 .ییهوا هايداالن ریبه مس یکیو نزد يریقرارگ -

 ن.در داخل پادگا یپراکندگ تیقابل -

 .(1399 ان،ی)سلطانیتیفاصله از منابع جمع -

 .ینظام يعمل واحدها يآزاد يفضا -

 .دشمن ینظام يگسترش واحدها -

 .(1399،ي)آقامحمدینظام يواحدها يمانور اتیدر نظر گرفتن نوع عمل -

 .افتهیدر منطقه گسترش  داتیشناخت تهد -

 .ییامکان پدافند هوا -

 .(1399 ،علمداري پوردشمن) فرج ینظام يگسترش واحدها -

 .ینظام يعمل واحدها يآزاد يفضا -

 .دشمن ینظام يگسترش واحدها -

 .(1399قلب، خوش یوسفیمنطقه) يایجغراف -
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  ینظام داتیدر مقابله با تهد ینیدفاع سرزم شیمؤثر بر آما یتوان نظام هايیژگوی و هامؤلفه

 

  یبانیپشت

 تیو مأمور هاتیاز فعال یبانیجهت انجام پشت ازیمورد ن هاياقدام ،عام یبه معن یبانیپشت     

آماد و  یدر بخش نظام یاست، ول ازیو تدارک امکانات مورد ن نیتأم نهیسازمان در زم یاصل

امکانات  يو بازساز راتیو تعم يحمل و نقل، نگهدار ،یآمادرسان ایتدارک  یبه معن یبانیپشت

و  نهیبا حداقل هز یعمران هايو اقدام نیانجام امور مربوف به انتقال مجروح زات،یتجهو 

 .استدر زمان و مکان مطلوب  تیفیحداکثر ک

و  یآمادگ رایبرخوردار است ز ايژهیو تیمسلح از نقش و اهم يروهایدر ن یبانیو پشت آماد

نقص در  ایاز آنها دارد، در صورت ضع   یبانیبه آماد و پشت میمستق یبستگ روهاین يداریپا

امر در مواقع حساس  نیکند خواهد شد که ا ایعناصر عملکرد سامانه مختل  نیهر کدام از ا

 :گفت توانیخواهد کرد. لذا م لیرا تحم يریناپذجبران هايخسارت

 .کاال و خدمات است نیو تأم يزریبرنامه ندیفرآ یبانیآماد و پشت -ال 

 يو خدمات برا زاتیکاال، تجه نیو تأم يزریبرنامه ندیفرآ المللینیب یبانیآماد و پشت -ب

 .است یالمللنیدر سطح ب یرنظامیو اقتصاد غ ینظام يروهاین یبانیپشت

 يروهایاز ن یبانیکاال و خدمات در پشت نیو تأم يزریبرنامه ندیفرآ یملّ یبانیآماد وپشت -پ

آن ملّت  یالمللنیب طیآن و تعهدات و شرا ینظام ریآن، اقتصاد غ اتیملّت، عمل كی ینظام

 .است

آماد  ندی)کشور( وجود دارد، فرآ یداخل يجبهه جنگ و جبهه نیب یوستگپی که گونههمان -ت

است  ینظام اتیدر عمل يو عنصر اقتصاد یدر اقتصاد ملّ یعنصر نظام زین یبانیو پشت

 .(5: 1392ان،ی)خراز

هنر علم و  یبانیآماد و پشت :آمده است نیچن یبانیجامعه مهندسان آماد و پشت  یتعر در

 يمنابع برا يو نگهدار نیتأم یطراح هاييازمندیمربوف به ن یفنّ يهاتیّالو فعّ تیّریمد

 .است اتیها و عملبرنامه ،موضوعات یبانیپشت

-ارائه نموده یبانیواژه آماد و پشت يبرا یگوناگون  یگوناگون تعار هايدر زمان نظرانصاحب

 :نمود انیرا ب ریجامع ز  یتعر توانیم  یتعار نای به توجه با که اند
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-تیمورأو م هاتیاز فعال یبانیجهت انجام پشت ازیمورد ن يهاعام اقدام یبه معن یبانیو پشت آماد

آماد  یدر بخش نظام ،یاست ول ازیو تدارک امکانات مورد ن نیتأم نهیسازمان در زم یاصل هاي

 اتامکان يو بازساز راتیو تعم نگهداري ونقل،حمل ،یآمادرسان ایتدارک  یبه معن یبانیو پشت

و  نهیبا حداقل هز یعمران هايو اقدام نیانجام امور مربوف به انتقال مجروح زات،یو تجه

 .(24: 1390 ،ییهوا یدر زمان و مکان مطلوب است )گروه آموزش تخصص تیفیحداکثر ک

 اریبس يو اهداف راهبرد یمدرن جهان با ساختار سازمان هايدر ارتش یبانیآماد و پشت سامانه

و سامانه  زاتیتجه رهیو ذخ هیطرز ته ،ینبیشیسامانه آماد مسئول پ گردد،یاداره م یحسّاس

و جنگ افزارها در ارتش است. آماد و  زاتیمطلوب تجه یمسئول حفظ آمادگ ،ينگهدار

در بدن است که اگر انسان  رویو ن يانرژ نیهمانند تأم اتیآن در عمل يردهاو کارک یبانیپشت

 یقیو دق یمنطق یکیتاکت هايخواهد داد و هرچه طرحالزم را از دست  ییفاقد آن باشد کارا

مستمر  یبانیآماد و پشت هايیبانیپشت کهیباشند مادام یآموزش کاف يگردد و کارکنان دارا هیته

 .(15: 1392 رپور،یهمراه نخواهد شد )نص يروزیبا پ اتیعمل ابدیو مداوم تحقق ن

منابع در متن  نیاز مطالب ا یکه برخ یبانیبه مطالعه منابع مختل  در خصوص پشت تیعنا با

 يروهاین یبانیبا پشت ینیدفاع سرزم شیآما يفوق آورده شده است و با توجه به ارتباف دوطرفه

به  دیپژوهش در حوزه تسلیحات و تجهیزات با نیکه در ا هاییویژگی رسدمی نظربه ینظام

 :باشندیم لیآنها پرداخته شوند به شرح ذ

 یرزم یبانیپشت -

  خدمات رزم یبانیپشت -

 ز،ی( نیاز خبرگان امور مرتبط نظام یانجام شده با جمع هاي)مصاحبه یدانیمطالعات م در

 :شده است بنديجمع لیآمایش دفاع سرزمینی به شرح ذ یبانیمؤلفه پشتهاي ویژگی

 یرزم یبانیپشت -

  (1399 ،ي)آقامحمد خدمات رزم یبانیپشت -

 یرزم یبانیپشت -

  (1399 ،علمداري پور)فرج یخدمات رزم یبانیپشت -

 ستیز طیحمل و نقل، بهداشت و مح ،اي: جادهیطیمح یبانیپشت -
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 .(1399ان،ی)سلطان یارتباط هايآب ، شبکه ،ي: شبکه و منابع انرژییبنا ریز یبانیپشت -

در مقابله با  ینیدفاع سرزم شیآما برعوامل متعددي طی تحقیق انجام شده  چارچوب مفهومی: 

ها و و احصاي مؤلفه، که در این مقاله به بعد توان نظامی استتأثیرگذار کشور  ینظام داتیتهد

-مؤلفهپرداخته شده است و تهدیدات نظامی و توان نظامی برابر شکل ذیل تابع هاي آن ویژگی

 هاي ذیل است:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ور پاسداري از استقالل و تمامیت ارضی کش•
و دستاوردهاي نظام جمهوري اسالن مأموریت

نوع داکترین و سناریوهاي محتمل نظامی •
دشمن

بانی رزمی، پشتی: نوع مأموریت
رزمی و پشتیبانی خدمات  
رزمی        

قابلیت حداکثر واکنش در حداقل زمان ممکن، •
جهت حفظ سرپل ها و مناطق حیاتی، حساس و

.مهم

ترکیب، ترتیب نظامی خودي و دشمن•

فضای مانوری

پشتیبانی رزمی•

خدمات رزم•

مانند خدمات )پشتیبانی عمومی•
(  اضطراري و اورژانسی

پشتیبانی

 آمایش دفاع سرزمینی

 توان نظامی

 تهدیدات نظامی

جنگیدنروش   فناوری حوزه فضایی 
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 مفهومیچارچوب : 2شکل                                            

 تحقیق شناسیروش
پژوهش مبانی فکري و نظري آمایش دفاع سرزمینی را تولید  نیا کهنیبا توجه به ا :تحقیق نوع

 .شودیمحسوب م کاربردي-يانموده، توسعه

صورت گرفته،  یفیو ک یکم يهاحاضر با استفاده از مجموعه داده قیتحق :تحقیق روش

با استفاده از روش  نیاست، بنابرا ختهیآم کردیپژوهش با رو نیادر  قیروش تحق نیبنابرا

 .انجام شده است لیلیتح -توصیفی

 .قیاسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحق هیال : اسناد و مدارک: شامل کل :آماري جامعه

 داتیتهد ،ینیدفاع سرزم شیاز موضوع آما یناخت کافشنظر که : خبرگان و افراد صاحبب

و  یآثار علم و دکتري یلیمدرک تحصداشته و داراي  رانیا یاسالم يجمهور هیعل ینظام

 .باشندیکري ممشاغل راهبردي در سطوح سازمانی کشوري و لشو مرتبط با موضوع  یپژوهش

تخصصی بودن موضوع تحقیق و محدودیت افراد خبره و با توجه به : گیري نمونه روش

حجم نمونه آماري برابر با  نفر است، بنابراین 100کمتر از حجم جامعه آماري نظر صاحب

صورت تمام شمار گیري در این تحقیق بهلذا روش نمونه ؛باشدنفر می 70تعداد جامعه آماري 

 است.

بررسی با  ياکتابخانه يگردآور يهااز روش قیتحق نیدر ا: ابزارآن و هاداده آوريجمع روش

استفاده شده  نامهو توزیع پرسش مصاحبه به وسیله  یدانیاسناد و م یبررس و مبانی نظري

  .است

اطالعات حاصل و  است شدهانجام تحلیلی -توصیفیبا استفاده از روش  :وتحلیل تجزیه روش

حداقل مربعات  کردیبا رو يمعادالت ساختار يپرسشنامه با استفاده از روش مدل سازاز 

قلمرو کاربرد زمانی ، قرارگرفته است لیحلمورد ت اسالیو با استفاده از نرم افزار پ یجزئ

ازنظر کاربردي، فضاي سرزمینی ق و قلمرو مکانی این تحقی استتحقیق تا پایدار بودن نتایج 

دفاعی و جغرافیاي  قلمرو موضوعی تحقیق مرتبط با حوزه علوم است. یاسالم يجمهور

 جمهوري اسالمی ایران است.
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 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه 
 يآلفا ،یعامل ي)سنجش بارهاییایپا اریاز سه مع يریبرازش مدل اندازه گ یبه منظور بررس

 .شودیواگرا استفاده م ییهمگرا و روا یی(، روایبیترک ییایکرونباخ و پا
 پژوهش يرهایاعتبار متغ یبررس جی: نتا2جدول 

متوسط 

واریانس 

  استخراج شده

آلفای 

 کرون باخ

پایایی 

  ترکیبی
 مؤلفه گویه بار عاملی 

0.699 

 

0.783 

 

0.847 

 

0.834 
 یبانیو پشـت  یرزم یبانیپشت ،یزمر)تینوع مأمور

 (یخدمات رزم

 مأموریت
 مرزهاي سرزمینیپاسداري از  0.525

0.907 
پاسداري از استقالل و تمامیت ارضـی کشـور و   

 دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمی ایران

 دشمن یمحتمل نظام يوهایو سنار نینوع داکتر 0.762

0.533 

 

0.820 

 

0.871 

 

0.736 
فضاي آزادي عمل واحدهاي نظامی با توجـه بـه   

 نوع عملیات

 يفضا

 يمانور

0.605 

قابلیت حداکثر واکنش در حداقل زمـان ممکـن،   

ها و مناطق حیاتی، حسـاس و  جهت حفظ سرپل

 مهم نظامی

 ترکیب، ترتیب نظامی خودي و دشمن 0.683

 گسترش واحدهاي نظامی خودي و دشمن 0.905

 تامین فیزیکی از واحدهاي گسترش یافته خودي 0.679

 منطقهاستحکامات موجود در  0.739

0.644 

 

0.722 

 

0.844 

 

و  زاتیتجه هاانواع سالح 0.879

و  حاتیتسل

 هايفناور

 دقت و قدرت سالح 0.796

 تطابق سالح با محیط 0.726

0.601 0.662 0.817 

0.686 
پشتیبانی عمـومی )ماننـد خـدمات اضـطراري و     

 اورژانسی(
 یبانیپشت

 پشتیبانی رزمی 0.888

 پشتیبانی خدمات رزم  0.737
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یسازه با آن سازه محاسبه م كی هايشاخص یمحاسبه مقدار همبستگ قیاز طر یعامل يبارها

از مدل  ایآن شاخص را اصالح و  دیشود، با 4/0کمتر از  ایمقدار برابر  نیکه اگر ا شوند،

 هايسازه و شاخص كی نیب یهمبستگ زانینشانگر م یدرون ییایپژوهش حذف نمود. پا

 يدر مقابل خطا شهایسازه و شاخص نیشده ب نییتب انسیوار يباال دارمربوف به آن است. مق

کرونباخ  ي. مقدار آلفادهدیم جهیباال را نت یدرون ییایمربوف به هر شاخص، پا يریاندازه گ

 يبرا (CR) یبیترک ییایکه مقدار پا یقابل قبول است. در صورت ییاینشانگر پا 7/0باالتر از 

 اریدارد. مع يریمدل اندازه گ يمناسب برا یدرون يداریاز پا نشانشود،  7/0 يهر سازه باال

خود را  هايسازه با شاخص كی یهمبستگ زانیم(AVE)  استخراج شده انسیمتوسط وار

است. فورنل و الرکر  شتریب زیباشد، برازش ن شتریب یهمبستگ نیکه هر چه ا دهدینشان م

. (81)همان،  دهدیقابل قبول را نشان م ییا، همگر5/0 يباال AVE مقدار انداظهار داشته

 :شودیمشاهده م 2که در جدول  طوريهمان

 مناسب هاسوال هیکه کل دهدیبوده و نشان م 4/0از  شیب یعامل يبارها بیضرا هی( کلال 

 .برخوردارند کافی اعتبار از و بوده

 شتریسازه ها، ب یتمام يبرا یبیترک ییایکرونباخ و پا يآلفا ریمقاد یتمام نکهی( با توجه به اب

 ارهایمع نیا یاست که تمام نیمحاسبه شده، نشان دهنده ا شتریو بAVE  5/0 يو برا 7/0از 

 ییایپا تیمناسب بودن وضع توانمی لذا اند،اتخاذ نموده یفوق مقدار مناسب يرهایدر مورد متغ

 .نمود دییپژوهش حاضر را تأ يهمگرا ییو روا

  Z يمعنادار بیضرا

 96/1از  دیبا بیصورت است که ضرا نیبه ا Z بیبا استفاده از ضرا يمدل ساختار برازش

و  نینمود )محسن دتأیی را آنها بودن معنادار ،٪95 نانیباشند تا بتوان در سطح اطم شتریب

 انیامر معنادار بودن روابط م نیهستند که ا 96/1از  شتریب بیضرا هی(. کل136: 1393همکار،

 .دهدمی نشان ٪95سطح  دررا  رهایمتغ

 R2: اریمع

مربوف به R2   بیپژوهش، ضرا نیدر ا يبرازش مدل ساختار یبررس يبرا اریمع نیدوم

 ریمتغ كی ریاست که نشان از تأث ياریعم R2.  )وابسته( مدل است زايپنهان درون يرهایمتغ
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 زاسازه درون كیمدل،  كیکه در  درصورتی اندداشته اظهار همکاران و هنسلر. دارد زابرون

به باال، نشان از  33/0از  R2 مقدار رد،یقرار گ رتأثی تحت زاسازه برون ود ای كی تنها توسط

 .(93: 1396و همکاران، داوري) است زادرون سازه و هاآن سازه نیقوت رابطه ب

 يفضا»و  يدر حد قو 544/0  «تیمأمور»سازه  يبرا R2، مقدار 3جدول شماره  مطابق

و  ينسبتاً قو 384/0 «هايو فناور حاتیو تسل زاتیتجه» يو برا يدر حد قو 627/0 «يمانور

 باشد. یم ي، در حد قو456/0 «یبانیپشت»
 2R : ضرایب 3جدول 

 

  :پیشنهادو  گیرینتیجه

 نتیجه گیری-الف

هدف از آمایش سرزمین در رابطه با بخش دفاع استقرار بهینه واحدهاي نظامی در فضا براي 

پذیري است. در تعیین مراکز و محل استقرار حداکثر قابلیت دفاع و حداقل آسیب نیتأم

هاي لجستیکی، مراکز آموزشی و صنایع دفاعی واحدهاي نظامی که ممکن است شامل آمادگاه

 .باشد توجه به شرایط و الزامات نظامی، دفاعی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است

 یرامونیپ طیشرابه توجه  با ینیسرزم شیآمادر  رگذاریتأث يراهبردو مناسب ابعاد  از یکی

 .است ینظام داتیدر برابر تهد نیسرزم شیآما یدفاع بعد ران،یا یاسالم يجمهور

سالمی امهوري بر آمایش دفاع سرزمینی جتوان نظامی  95/0 نانیبا اطم يآمار ينگاه جامعه از

برابر جدول  ویژگی 15 و مؤلفه 4با  نیچنهم ؛باشدینظامی معنادار مایران در برابر تهدیدهاي 

 .دیگرد یابیو ارز دهیسنج 4

 

 

 

 پشتیبانی

 و تجهیزات

 و تسلیحات

هافناوري  

مانوري فضاي  متغیر مأموریت 

0.456 0.384 0.627 0.544 R2 
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 هاها و ویژگیؤلفه: م4جدول

 ویژگی مؤلفه ردی 

 تیمأمور 1

  پاسداري از استقالل و تمامیت ارضی کشور و دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمی

 ایران

 و پشتیبانی خدمات رزمی( نوع مأموریت )رزمی، پشتیبانی رزمی 

 نوع داکترین و سناریوهاي محتمل نظامی دشمن 

2 
 يفضا

 يمانور

 گسترش واحدهاي نظامی خودي و دشمن 

 استحکامات موجود در منطقه 

 فضاي آزادي عمل واحدهاي نظامی با توجه به نوع عملیات 

 ترکیب، ترتیب نظامی خودي و دشمن 

  تامین فیزیکی از واحدهاي گسترش یافته خودي 

     هـا و منـاطق   قابلیت حداکثر واکنش در حداقل زمان ممکـن، جهـت حفـظ سـرپل

 حیاتی، حساس و مهم نظامی

3 

و  زاتیتجه

و  حاتیتسل

 هاياورفنّ

 هاانواع سالح 

 دقت و قدرت سالح 

 تطابق سالح با محیط 

 یبانیپشت 4

 پشتیبانی رزمی 

  رزمپشتیبانی خدمات 

 )پشتیبانی عمومی )مانند خدمات اضطراري و اورژانسی 

ایران در سالمی امهوري ج ینیدفاع سرزم شیبا آما هاي فوقویژگیها و با مؤلفه ینظام توان

 يبا الگو یو مثبت میمستق یهمبستگ كی يدارا یعنیدارد؛  یهمبستگ ینظام داتیبرابر تهد

 0.738 ریمس بیبا ضر «تیمأمور»چهار مؤلفه بوده که مؤلفه  يدارا یدارد. توان نظام قیتحق

 بیبا ضر «يمانور يفضا»دارد. مؤلفه  یبا بعد توان نظام یو مثبت میمستق ،باال یهمبستگ كی

دارد. مؤلفه  یبا بعد توان نظام یو مثبت میباال، مستق ارینسبتاً بس یهمبستگ كی 0.792 ریمس

و  مینسبتاً باال، مستق یهمبستگ كی 0.619 ریمس بیبا ضر «هاياورو فنّ حاتیو تسل زاتیتجه»

 میباال، مستق یهمبستگ كی 0.675 ریمس بیبا ضر «یبانیپشت»دارد. مؤلفه  یبا توان نظام یمثبت

مؤلفه  آماريي مشخص شد که از نگاه جامعه قیتحق نیدارد و در ا یبا توان نظام یو مثبت
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-یم توان نظامیدر  نآفریمؤلفه نقش نتریمهمّ «گانیبه  يواگذار تیمورأو م يمانور يفضا»

 باشند.  
 

 هاپیشنهاد -ب 

گردد محتوي و نتیجه با توجه به نتایج حاصل از کار پژوهشی انجام شده، پیشنهاد می-1

هاي اجرایی و آموزشی الگوي برداري در خصوص تهیه دستورالعملپژوهش در جهت بهره

 شود. استفادهمعاونت عملیات ستاد کل نیرو هاي مسلح  درآمایش دفاع سرزمینی  

جداول سازمان  يمسلح نسبت به بازنگر يروهایمعاونت طرح و برنامه و بودجه ستاد کل ن-2

اقدام  داتیمتناسب با نوع، شدت و سطح تهد افته،یگسترش  ینظام يهاگانی زاتیو تجه

  .دینما

بایستی گسترش میدر مناطق مختل  منظور مقابله با تهدیدات نظامی به که  مسلح يروهاین-2

 یابند با توجه به عوارض زمین نسبت به اشغال فضاي مانوري مناسب اقدام نمایند.
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 فهرست منابع:

   منابع فارسی -الف
 .یدفاع مل یدانشگاه عال ،ي(. مصاحبه حضور1399داوود، ) ،يآقامحمد -
ملّـی  تیّمقاله مطالعـات امن تی؛یّ(. مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امن1383) ،اصغرافتخاري،  -

 .يپـس ازجنگ سرد، پژوهشکده مطالعات راهبرد
(. تحلیل فضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی 1393بهلول. ) ،یجانیمحمود، عل ،ياحمد -

 .46شماره  ن،یسرزم يایدر ایران ، فصلنامه جغراف
 یدفاع يخزر بر راهبردها يایدر كیتیعوامل ژئوپل ریتأث ،ي(. رساله دکتر1395. )اصغریعل ك،یب -

 .یدانشکده دفاع ملّ ،یدفاع ملّ یتهران، دانشگاه عال ران،یج.ا.ا
 ، دافوس آجا.رانیج.ا.ا(. دکترین صحنه جنگ آینده 1400اصغر، )پوردستان، احمدرضا، بیك، علی -

فصلنامه  ران،یج.ا.ا نیسرزم شیدر آما یتامنی –ی(. مالحظات دفاع1386). یموس دیس ،يپورموسو -
  .15،شماره  5سال  ،یراهبرد دفاع

مرکز مطالعات و  ران،یو انطباق آن با وضع ا ی: تجربه جهاننیسرزم شی(. آما1384. )روزیف ق،یتوف -
 .تهران ران،یا يو معمار يشهرساز قاتیتحق

 ،ینی(. مجموعه مقاالت همایش آمایش و دفاع سرزم1381مقدم، محمدباقر. ) زادهیچوخاچ -
 .)ع(نیدانشگاه امام حس

 .مشهد ،یانتشارات پاپل ك،یتیژئوپل می(. اصول و مفاه 1392محمدرضا. ) ا،یحافظ ن -
 يمسلح برا يروهاین یدر راهبرد اِعمال قدرت نظام هانامهنیی( نقش آ1399. )دحمی پور،حسن -

 .51شماره  16سال  ،یعلوم و فنون نظام هی. نشرندهیآ يدهایبا تهدمقابله 
انتشارات  ،ییدر پدافندهوا یبانیآماد و پشت يزری(. طرح1392. )دمجی پور،رجب مان،یپ ان،یخراز -

 .رانیا یاسالم يو ستاد ارتش جمهور یدانشکده فرمانده
کالن شهر  شیدر آما یتیامن-یمالحظات دفاع لی(. تحل1390. )يهاد ،یو اعظم يدهادیس ،یزرقان -

 .14شماره  ،ياهیو توسعه ناح ایمجله جغراف ،یستیترور داتیبر تهد دیمشهد با تاک
، تهران: PLS با نرم افزار يمعادالت ساختار ي(. مدل ساز1396رضازاده، آرش. ) ،یعل ،يداور -

 .چاپ چهارم ،یسازمان انتشارات جهاد دانشگاه
 .دوم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات تهران، اول، جلد نامه،¬(. لغت1377. )اکبریدهخدا، عل -
 .یدفاع مل یدانشگاه عال ،ي(. مصاحبه حضور1399جواد، ) ان،یسلطان -
 .تهران اشتر، مالك صنعتی دانشگاه انتشارات یابی،مکان و آمایش(.  1388. )اهللسهامی، حبیب -
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 در ايمشترک منطقه یدر فرمانده یبانی( مدل مناسب آماد و پشت1396ناصر و همکاران) ،ییشهال -
 .3سال اول، شماره ،یدفاع پژوهیندهیآ نده،آی نبرد فضاي

 شیدر آما كیتیعامل و ژئوپل ریپدافند غ ،یدفاع ،یتی(. مالحظات امن1398. )میرح ،يصفو -
 نیسرزم شیآما یسند مل نیتدو تهیکم ران،یا یاسالم يمسلح جمهور يروهایستاد کل ن ن،یسرزم
1424 . 

 یتیامن -ی(. مالحظات دفاع1396. )عقوبی زاده،لیاسماع ،یدمصطفیس ،یعباس، هاشم پور،یعل -
-يشهر شیو آما ایراهبردها، فصلنامه جغراف نیو تدو یشرق جانیدر استان آذربا نیسرزم شیآما

 .، تهران24شماره  ،ايمنطقه
 .یدفاع مل یدانشگاه عال ،ي(. مصاحبه حضور1399عباس، ) ،علمداري پورفرج -
 .1368 ران،یا یاسالم يجمهور یقانون اساس -
دافوس  ،ییدر قرارگاه پدافندهوا كی(. امور لجست1390. )ییپدافندهوا یگروه آموزش تخصص -

 .آجا
و  کایآمر داتیکشور با توجه به تهد ینظام ي(. منطقه بند1389. )یدفاع مل 15 یگروه مطالعات -

 .دانشکده دفاع ،یکشور، دانشگاه دفاع ملّ یدفاع کردیرو
مناطق  شیآما يراهبردها نی(  تدو1393مهرداد، ) ،ي. باقريمهد ،ی. مؤمننیحس ،یهش يمختار -

، شماره سوم، 29سال  ،ییایجغراف قاتیکشور، فصلنامه تحق یشرق يمرزها يمطالعه مورد ،يمرز
 .144، شماره 1393 زیپائ

 تألی  و ریزيبرنامه مرکز غیرعامل، دفاع عملی و نظري مفاهیم(.  1385. )جعفر نیا،موحدي -
 .درسی هايکتاب

حداقل  کردیبر رو یمبتن ي(. معادالت ساختار1393.)میمحمد رح ،یدانیاسف ار،یشهر ن،یمحسن -
(، تهران: مؤسسه کتاب يو کاربرد ی)آموزش Smart-PLS به کمك نرم افزار یمربعات جزئ
 .نشر، چاپ اولمهربان 

، ستاد کل 1424در افق  رانیا یاسالم يجمهور ینیسرزم شیآما ي(. الگو1398. )دیسع ،يمجرد -
 .یشمس 1424 نیسرزم شیآما یسند مل نیتدو تهیکم ران،یا یاسالم يمسلح جمهور يروهاین

نو در  هايفصلنامه نگرش ران،یبر ا دیبا تأک يمناطق مرز شی(. آما1391محمدحسن. ) ،ینام -
 .سال پنجم، شماره اول ،یانسان يایجغراف

 .ییپدافندهوا یبانیآماد و پشت يزریطرح درسی جزوه(. 1392. )رضاغالم رپور،ینص -
 آجا. ییپدافند هوا يروین ،حضوري مصاحبه(. 1399) محمد، قلب،خوش یوسفی -
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Abstract 

The main mission of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran is to defend the independence and 

territorial integrity of the country, to guard the revolution and its achievements, and to counter military and 
security threats, And based on different factors and on the geographical context of the country are organized 

and established. Due to the vastness and diversity of the country's natural and human geography, the diversity 
of foreign threats, internal vulnerabilities and various missions of the armed forces, attention to land defense 

planning is one of the requirements of the country's defense. 
The main aim of this research is to "explain the components and characteristics of the military capability of 

land defense planning in the face of military threats" considering that this research produces the intellectual 

and theoretical foundations of land defense planning, The Kind of survey is practical-development, method of 
research is descriptive-analytical and gathering information method with use of library method and fishing 

(taking notes) tool, and field method with use of interview and questionnaire tools. 
In order to analyze the data, first by taking notes from library studies and interviewing experts, the 

components and characteristics of military capability effective in preparing the territorial defense against 

military threats were determined and Again, from the overlap of documents, interviews, and research 
literature, these components and characteristics were counted and Then, by distributing the questionnaire 

among the statistical population, the result was confirmed through a significant level with a 95% confidence 

interval and a 5% error. The results of this research show that 4 main components and 16 characteristics of 
military capability are effective in preparing the territorial defense against military threats. among the 

components listed, "maneuver space", "mission", "support" and "equipment, weapons and technology", 

respectively, have the greatest impact on the preparation of territorial defense against military threats. 

Keywords: Preparation, Territorial defense preparation, Military threats, Military power 


