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مؤثر بر آمایش پدافند هوایی  های سرزمینابعاد و مؤلفهمعرفی  پژوهشي: مقاله

 رکشو

 (دانشگاه عالی دفاع ملیی علوم راهبردی دفاعی)دفاع ملی(، دکترا)علیرضا طاهری مقدم

   18/2/1402:تاریخ پذیرش                                                    08/10/1401: تاریخ دریافت

 چکیده 

چینش سرزمینی نیروهای دفاعی از اهمیت سرشاری برخوردار است. قبل  چگونگینظامی، برای دفاع نظامی و غیر

از پیروزی انقالب اسالمی ایران، با توجه به نفوذ و حضور کشور آمریکا در ایران، این کشور جهت حفظ منافع 

امنیتی _اعی مالحظات دفبنابراین  بودهخود و مقابله با نفوذ بلوک شرق، اقدام به آمایش پدافند هوایی ایران نموده 

در برنامه های آمایشی قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، تنها در چارچوب اهداف کالن رژیم منحوس پهلوی 

. پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز در چارچوب شرح خدمات بودندبه صورت مالحظات سیاسی آورده شده 

امنیتی پرداخته شد ولی به آمایش _حظات دفاعیتعیین شده، فرآیند طرح آمایش پیگیری گردید که در آن به مال

 پرداخته نشده است.  و به طور جامع لمستق گونهپدافند هوایی کشور به 

اثر گذار بر  ،ها، مراکز ثقلپذیریویژگی سرزمین، آسیب شامل های سرزمینابعاد و مؤلفه معرفیهدف این تحقیق 

 باشد.آمایش پدافند هوایی کشور می

ای است که  با رویکرد آمیخته و روش توصیفی تحلیلی و همبستگی اجرا شده توسعه _این تحقیق از نوع کاربردی 

گیری باشد، با توجه به محدود بودن حجم نمونه آماری، روش نمونهنفر می 30جامعه آماری اعضای است. تعداد 

ترین ابعاد سرزمینی مؤثر بر آمایش پدافند هوایی است. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مهمبوده تمام شمار 

 مراکز آسیب پذیر و مراکز ثقل. عوارض طبیعی، ،کشور به ترتیب اهمیت عبارتند از: وضعیت آب و هوا

 پذیرسرزمین، پدافند هوایی، مراکز ثقل، مراکز آسیب آمایش کلید واژه ها:
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 مقدمه
جنوب  در منطقهوسعت(  ازنظرکشوری پهناور)هجدهمین کشور جهان جمهوری اسالمی ایران، کشور 

 باشد. المللی میترین کشورهای منطقه در نظام بینغرب آسیا واقع شده و از حساس

جهان محسوب  شدهتهشناخگانه ژئوپلیتیک ترین مناطق دهیتاهم بامنطقه جنوب غرب آسیا یکی از 

ای ویژهجهان از اهمیت  گازارزشمند نفت و  ومنابع فسیلی  %70شود که به علت دارا بودن حدود می

نظر جمهوری اسالمی ایران از مآسیای جنوب غربی بسیار مهم است.  سبببرخوردار است. به همین 

فق شده از طرف ترتیبات امنیتی پایدار و توا گونهچیهای واقع شده است که ای در حوزهمحیط منطقه

فاع و امنیت دالمللی ، همایش بین1396افشردی،  )ای در آن وجود نداردقههمسایگان و نیروهای فرا منط

 (.در غرب آسیا، دانشگاه عالی دفاع ملی

که شامل  2نیزم قلب ای محور منطقه1یداخل هالل درواسطه قرار گرفتن  به رانیا یکیتیژئوپل تیاهم 

تسلط بر منابع اصلی انرژی دنیا از سو و برخورداری و از یک  گرددیم قایو شمال آفر ایاوراس یحواش

های استعمارگر ازجمله آمریکا قرار داده است. بعد سوی دیگر، همواره آن را در معرض طمع ابرقدرت

تحوالت عظیمی در منطقه جنوب غرب آسیا رخ داد و خروج ایران از  از پیروزی انقالب اسالمی ایران

از طرف آمریکا و  مستمرطور سبب گردید تا ایران بهآمریکا با انقالب اسالمی ایران،  دشمنیسنتو و 

عنوان تنها ای )در جنوب غرب آسیا( مورد تهدید واقع گردد. جمهوری اسالمی ایران بهمتحدین منطقه

ویژه آمریکا مخالف منادی عدالت و صلح در مقیاس جهانی، با نظام سلطه و رویکرد چپاولگری غرب به

عنوان آمریکا علناً و عمالً به کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به متحدهایاالت  رونیا ازاست 

-در تعامالت و روابط بین تنهانهنگرد و کند میها را در منطقه تهدید میکشوری که منافع نامشروع آن

. (68، 1396های نظامی خود، این امر را لحاظ نموده است)پورشاسب و طالبیان، المللی، بلکه در سیاست

آرایش سیاسی منطقه جنوب غرب آسیا بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران به دو جبهه تبدیل  بنابراین

 -2انقالب اسالمی ایران و محور مقاومت و هواداران انقالب اسالمی ایران در منطقه،  -1شده است: 

  پیمان او در منطقه)ازجمله رژیم غاصب صهیونیستی(.آمریکا و کشورهای هم

رخوردار چینش سرزمینی نیروهای دفاعی، از اهمیت سرشاری ب چگونگینظامی، برای دفاع نظامی و غیر

های سیاست ان واست. قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، با توجه به نفوذ و حضور کشور آمریکا در ایر

و دفاعی خود، اقدام به  نظامی _اساس نقطه نظرات امنیتی آمریکا، این کشور، بر دفاعی -جهانی و نظامی

 بود.آمایش سرزمینی ارتش ایران جهت حفظ منافع خود و مقابله با نفوذ بلوک شرق نموده 

                                                                                                                                               
1 -Inner crescent 
2 - Heart land 



 های سرزمین مؤثر بر آمایش پدافند هوایي کشورابعاد و مؤلفه معرفيپژوهشي:  مقاله       80

 

 کلیات

 .بیان مسئله1-1

ی های نظامی آمریکا، جزیأثیر سیاستپدافند هوایی کشور، قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، تحت ت

از نیروی هوایی ارتش و تابع آن بود و آمایش سرزمینی پدافند هوایی کشور بر مبنای خریدهای کالن 

و... بر مبنای پدافند هوایی هواپایه بود که  تا پیش از آغاز جنگ F-14 ،F-4 ،F-5 ،F-16هواپیماهای 

ها و ایی از پایگاه( مأموریت آن بیشتر دفاع هو1359شهریور  31ساله عراق علیه ایران ) 8تحمیلی 

 (. 8، 1393های رادار و سایر نقاط حساس و حیاتی نیروی هوایی بود)آقا باالزاده، ایستگاه

پیمانانش رٌخ داد، سبب کشور عراق به ایران که با چراغ سبز و تحریک آمریکا و هم گستردهتهاجم 

بر مناطق درگیر در جنگ  نافزوهوایی به مناطق حیاتی، حساس و مهم در عمق کشور،  حمالت گسترده

ضعف بزرگ ناشی از آمایش سرزمینی پدافند هوایی کشور جمهوری اسالمی ایران سبب شد که شد که 

 بنابراینظاهر گردد  دشمن پذیری شدید آنها در برابر حمالت هواییدفاع هوایی از نقاط مذکور و آسیب

هیزات در اختیار، در مناطق درگیر در مسئولین پدافند هوایی کشور، اقدام به گسترش تسلیحات و تج

غربی، غرب، جنوب غرب و جنوب( و در عمق کشور در اطراف مراکز حیاتی، حساس جنگ)نوار شمال

 نیمه غربی( نمودند.  ویژهبهو مهم شهری، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و... در کل کشور)

دستیابی به جایگاه قدرت اول در  کشور و 1404از طرفی داشتن سازمان دفاعی مقتدر درسند چشم انداز 

(. اهداف 60، 1396منطقه آسیای جنوب غربی ، هدف گذاری و تأکید شده است) پورشاسب و طالبیان، 

مبتنی بر توانمندی در مقابله و انهدام هرگونه تجاوز نظامی خارجی و  1404دفاعی سند چشم انداز 

  .(9، 1395)یوسفی،دفاعی کشور است لی در حوزهقابلیت حضور مقتدرانه در دفاع از منافع م

جایی که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حفظ منابع حیاتی و دفاع سرزمینی را به عهده از آن

 هاگویی مناسب و به موقع به تهدیدنیروهای مسلح گذاشته است و تامین اهداف دفاعی و نظامی، پاسخ

باشد در همین راستا مأموریت فرماندهی می هارودر چارچوب مبانی و اصول، جزو وظایف اصلی این نی

قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( کشور ج.ا.ا عبارت است از: دفاع مؤثر، مستمر و پایدار از آسمان 

جمهوری اسالمی ایران در برابر هرگونه تهدید از طریق کشف، شناسایی، رهگیری، درگیری و انهدام با 

های پدافند اپایه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران و تمامی ظرفیتگیری از امکانات هوبهره

 /7/2/6/311شماره زمین پایه)دستورالعمل هوایی کشور در قالب شبکه یکپارچه با تأکید بر اصل پدافند 

 . (صادره از قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( 6/2/1393ق.م.خ  به تاریخ 

واحدهای پدافند هوایی نیروهای مسلح یک امر الزامی جهت دفاع  از طرف دیگر مشخص کردن آمایش

 های سرزمین شاملشناخت ابعاد و مؤلفه بنابراینباشد. کارآمد و مؤثر از مراکز حیاتی و حساس کشور می
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مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشور امری ضروری است که  ها، مراکز ثقل،پذیریویژگی سرزمین، آسیب

گونه ها و مطالعات انجام شده توسط محقق، در رابطه با موضوع تحقیق هیچبررسی بر اساس سوابق

های پژوهش مناسبی انجام نیافته است و  به همین دلیل مسئله اصلی این تحقیق تبیین ابعاد و مؤلفه

مؤثر بر  آمایش  پدافند هوایی کشور و   ها، مراکز ثقل،پذیریویژگی سرزمین، آسیب سرزمین شامل

بین آنها،  در جهت دستیابی به حداکثر قابلیت دفاع  های کالن آن و چگونگی رابطهچیستی ابعاد و مؤلفه

 پذیری برای کشور است.هوایی و حداقل آسیب

 .اهمیت و ضرورت تحقیق2-1

ور کمک خواهد نمود تا براساس یافته های این پژوهش به صاحب نظران و خبرگان پدافند هوایی کش -1

ریزی و اجرا)آمایش پدافند هوایی یک منطق علمی و متناسب با نیاز دفاع هوایی کشور در طراحی، برنامه

قابلیت دفاعی و حداقل آسیب پذیری را برای کشور فراهم  بیشترینای عمل نمایند که کشور( به گونه

 نمایند.

بر مؤثر  ها، مراکز ثقل،پذیریویژگی سرزمین، آسیبهای سرزمین شامل ، شناخت ابعاد و مؤلفه -2

به تهدیدات در حال و آینده  دستیابی به پدافند هوایی مؤثر و پاسخگو، در آمایش پدافند هوایی کشور

 در راستای دفاع از کشور ج.ا.ا اهمیت بسزایی دارد.

-ویژگی سرزمین، آسیب های سرزمین شاملهانجام این تحقیق با تولید ادبیات شناخت ابعاد و مؤلف -3

 گردد.موجب توسعه دانش در این حوزه می مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشور، ها، مراکز ثقل،پذیری

در اختیار ذینفعان دفاع هوایی و آمایش سرزمینی قرار نگیرد،  نتایج آن اگر این تحقیق انجام  نشود و -4

، موجب بدون بهره گیری از پشتوانه علمی ند هوایی کشور ج.ا.ااین احتمال وجود دارد که آمایش پداف

 های دفاعی پدافند هوایی کشور در حال و آینده شود. اتالف منابع موجود و افزایش بار هزینه

 ها، مراکز ثقل، پذیریویژگی سرزمین، آسیب های سرزمین شاملنداشتن شناخت از ابعاد و مؤلفه -5

مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشور، به صورت قابل توجهی موجب آشفتگی فضایی در بعد دفاع هوایی 

و مندنظامخواهد شد و واحدهای نظامی پدافند هوایی کشور، بدون داشتن منطق و چارچوب نظری و 

 کرد.بدون نظم در فضای موجود پراکنده خواهند شد و قدرت بازدارندگی آنها  کاهش پیدا خواهد 

اگر این تحقیق انجام نشود، ، آمایش پدافند هوایی کشور براساس یک منطق علمی و متناسب با نیاز  -6

 های سرزمینخالء دانش الزم برای شناسایی ابعاد و مؤلفه بنابرایندفاع هوایی کشور انجام نخواهد شد و 

هوایی کشو ر، در برآورد رزمی، مؤثر بر آمایش پدافند  ها، مراکز ثقل،پذیریویژگی سرزمین، آسیب شامل

پشتیبانی رزمیِ دفاع هوایی کشور، هم چنان پا برجا خواهد بود و هرگونه آمایش پدافند هوایی کشور 

 .پذیرفتبراساس آزمون و خطا انجام خواهد
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 . پیشینه تحقیق3-1

اما های انجام شده به صورت موضوعی و خاص به این موضوع پرداخته نشده است پژوهش در کلیه

 هایهای علمی به موضوع  شناخت ابعاد و مؤلفههای ذهنی و نگرشها، زمینهتوان گفت که این پیشینهمی

مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشور  را برای ها، مراکز ثقل، پذیریویژگی سرزمین، آسیب سرزمین شامل

 محقق فراهم نموده است.

تدوین راهبردهای پدافند  »دکتری تحت عنوان:  در رساله1395ریزی در سالاحمدرضا طالبیان -1

های آینده بر جنگ تأکیدآجا با  االنبیاء)ص(ارگاه پدافند هوایی خاتمهای کشف راداری قرعامل سامانهغیر

هوایی  هیاولهای کشف راداری اخطار مصونیت سامانه یهای پدافند غیرعامل که موجب ارتقاراهبردبه « 

شوند، پرداخته است های آینده میآجا در جنگ االنبیاء)ص(خاتمو کنترل ترافیک قرارگاه پدافند هوایی 

رعایت فاصله مناسب از مرزهای جغرافیایی و ایجاد فاصله مناسب بین های این پژوهش که براساس یافته

ی و تغییر سازبدلهای راداری، در راستای تأمین پدافند حداکثری با کمترین تعداد سایت، ایستگاه یاجزا

های کاذب و ماکت تجهیزات، های فریب و سامانهها و ایجاد مواضع و سایتفعالیت شکل هوشیارانه

های دارای رصهو جاسوسی دشمن و استفاده حداکثری از ع ابیتیموقعهای جهت ناکارآمد کردن سامانه

 یتواند موجب ارتقای و احداث استحکامات دفاعی میسازمقاومپوشش مناسب دفاعی، دفنی سازی، 

هوایی و کنترل ترافیک قرارگاه پدافند هوایی  هیاولاخطار مصونیت سامانه های کشف راداری 

 .های آینده شوددر جنگآجا   االنبیاء)ص(خاتم

الگوی آمایش سرزمینی منطقه طراحی  »در رساله دکتری تحت عنوان: 1389در سال  غالمرضا جاللی -2

های پرداخته است که براساس یافته «منظور نیل به توسعه ملیشمالغرب با اعمال اصول پدافند غیرعامل به

 یرهایمتغ ،رعاملیپدافند غ کیتیعوامل ژئوپل، رعاملیپدافند غ عوامل جغرافیایی، اصول؛ این پژوهش

 شیآما یالگو میدر ترس رعاملیپدافند غ یمرزبرون داتیتهد ،رعاملیپدافند غ ییفضا ریو غ ییفضا

 در کشور مؤثر است. داریبه توسعه امن و پا لین یبرا ینیسرزم

هفت آسمان  »ای تحت عنوان:در مقاله 1396آقایان غالمعلی پورشاسب و احمدرضا طالبیان در سال  -3

به بررسی « (صنعتی _فضایی با رویکردی آمیخته)عملیاتی_های پدافند هواالیهپدافندی الگوی بومی 

های پدافند فضای چند الیه تهدیدات هوا فضایی و لزوم سازماندهی یکپارچه شبکه پدافند هوایی، الیه

 هوا فضایی که بتواند بهترین و سریع ترین پاسخ را برای رفع تهدیدات بدهد و از طرفی برای مسئله آماد

های این به ویژه با رویکرد تامین داخلی)تحقیقات( هم سر خط تعیین کند، پرداخته که براساس یافته

های پدافند هوایی آن یک پژوهش، بین شرایط ژئوپلیتیکی و اقتضائات ملی هر کشور با معماری الیه
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قرار  مورد توجه شورهای پدافند هوایی کرابطه معنادار وجود دارد که این رابطه باید در معماری الیه

 گیرد. 

هوایی  دفاعهای ستمیس »میالدی در مقاله ای تحت عنوان 2017ماریوس پژوهشگر رومانیایی در سال  -4

را در مقابل طیف وسیع و مختلف حمالت هوایی دشمن  ییجانبه دفاع هوا چند اتیعمل توانندچگونه می

یافته های این پژوهش؛ یک ارتش کوچک  با موفقیت انجام دهند؟ پژوهشی انجام داده که براساس

بهینه چینش آنها و با کمترین  هزینه از اماکن تحت   چگونگیتواند با استفاده از تنوع سالح و می

 مسئولیت خود در مقابل انواع تهدیدات هوایی دفاع نماید.

 .سوال تحقیق4

 ؟مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشور  کدامند های سرزمینابعاد و مؤلفه

 .هدف تحقیق5

 باشد.مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشور می های سرزمینابعاد و مؤلفه معرفی

 تحقیقشناسي .روش 6-1

ای است که با رویکرد آمیخته و با روش توصیفی تحلیلی و همبستگی توسعه _این تحقیق از نوع کاربردی 

 ییهوا پدافند انینظران و متولخبرگان، صاحب هیپژوهش حاضر شامل کل یآمار جامعه اجرا شده است.

  میباشند. رانیا یاسالم یجمهور کشور

با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه آماری باشد. نفر می 30جامعه آماری اعضای تعداد 

  روش نمونه گیری تمام شمار است.  بنابراینبه جامعه آماری منطبق است 

است و با استفاده از روش تحلیل  آوری شده گردها ، دادهای و مصاحبهکتابخانهدر این تحقیق با روش 

های حوزه سرزمین، مؤثر بر  آمایش  پدافند هوایی کشور ی و تحلیل اسنادی، ابعاد و مؤلفهمحتوای کیف

های را مشخص کرده و با توجه به این که ادبیات موجود در حال حاضر محدود است بر اساس مصاحبه

رت گرفته با خبرگان پدافند هوایی در نیروهای مسلح به تولید ادبیات نیز پرداخته شده است. برای صو

های حوزه سرزمین بر آمایش پدافند هوایی کشور ج.ا.ا و تبیین رابطه بین آنها از تثبیت تاثیر ابعاد و مؤلفه

یدی در احراز پایایی و روایی نظر خبرگان)مصاحبه( و جامعه آماری استفاده شده است. تحلیل عاملی تأی

 باشد.فرآیند تحقیق به دست آمده می

چنین اند و همپرسشنامه با توجه به مبانی نظری و در نظر گرفتن هدف تحقیق، طرح گردیده هایسؤال

خوانی با فرهنگ جامعه از نظر متخصصان و کارشناسان مربوطه و هم هاسؤالبه منظور بررسی روایی 

جا که مثبت بوده است و از آن هاسؤالنظران در مورد روایی محتوایی است و نظر صاحباستفاده شده 
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دیگر مقدور نبوده است،  ها به شکلسؤالهای استاندارد برای سنجش روایی امکان استفاده از آزمون

 گردید.  بسندهپرسشنامه  هایسؤالبه بررسی روایی محتوایی  بنابراین

به نرم افزار اسمارت پی.ال.اس با استفاده از آزمون گاتمن، ضریب پایایی  شنامههای پرسپس ازورود داده

 به ایناست و  964/0مقدار آلفای کرونباخ به دست آمده برابر با به دست آمده است. همچنین  85/0

 تحقیق از پایایی خیلی خوبی برخوردار است. پرسشنامهمعناست که 

 های جمعیت شناختيویژگي

های جمعیت شناختی نمونه ، ویژگیهای پرسشنامهسؤالهای دریافتی به به منظور اعتبار بخشی به پاسخ

  آماری شامل سنوات خدمت، تحصیالت و جایگاه خدمتی به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

                                           سنوات خدمت

 دهندگانپاسخ (:  سنوات خدمتی4جدول شماره)

 سابقه 15-20 21-25 26-30 31-40

 تعداد ----  1 4 25

 درصد  % %3 %14 %83

سال  40تا  31درصد نمونه آماری بین  83شود که مشاهده می( 4شماره )با توجه به اطالعات جدول 

 اند.سابقه خدمتی داشته

 دهندگان(: میزان تحصیالت پاسخ5جدول شماره) تحصیالت

 تحصیالت دکتری ارشدکارشناسی 

 تعداد 24 6

 درصد %80 %20

دهندگان به سؤاالت درصد پاسخ 80شود که فوق مالحظه می( 5)شماره جدول اطالعات با توجه به 

 اند.درصد آنان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد داشته 20نامه دارای مدرک تحصیلی دکتری و پرسش

 جایگاه خدمتي

 دهندگانخدمتی پاسخ(: جایگاه 6جدول شماره)

 جایگاه/رتبه 17 18 19 20 21

 تعداد  ---- 3 11 12 4

 درصد % %10 %37 %40 %13

درصد  90شود که در مجموع و نمودار فوق مشاهده می(6)شماره جدول اطالعات با بررسی

 اند.داشته 21و  20و  19دهندگان جایگاه خدمتی پاسخ



       1402بهار  ،81 شماره، یکمبیست و سال علمي راهبرد دفاعي،  فصلنامه       

 .چارچوب نظری تحقیق6-2

 سرزمین شهای آمایقرآنی و اسالمی، فرامین و  تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاستهای آموزه -1

و قه در منطهای اخیر سال دفاع مقدس و جنگ 8مصوب مقام معظم رهبری) مدظله العالی(، ، تجارب 

دیگر اسناد باالدستی، جهت سازهای راهبردی پژوهش حاضر بوده و از محورهای اصلی تشکیل 

 باشند.تحقیق می چارچوب نظری

ی چارچوب دکترین عملیاتی پدافند هوایی کشور به عنوان سند باال دستی، یکی دیگر از اجزای اصل -2

 باشد.نظری این تحقیق می

واردن در  ریهاه سرزمین ایران در جهان و نظهای راهبردی در مورد جایگها ،نظریهدر بررسی نظریه -3

 توجه خواص در این پژوهش قرار گرفته شده است.پذیر کشور مورد مورد مراکز ثقل و آسیب

 ادبیات و مباني نظری تحقیق-7

ت عملیات انواع کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور انهدام، خنثی کردن و یا تقلیل اثرا پدافند هوایي:

انجام سمان های هوایی و...( در آبالستیکی و سایر انواع موشک یهاهواگردهای دشمن) هواپیما، موشک

 -1باشد:  مرحله  می 4باشد.پدافند هوایی شامل گیرد و شامل پدافند هوایی عامل و غیر عامل میمی

 (23، 1399آئین نامه جامع پدافند هوایی،  )درگیری و انهدام -4گیری، ره-3شناسایی،  -2تجسس، 

ن نابع و انساچینشی ارادی و با برنامه و هماهنگ عناصر فضا ساز، محیط جغرافیایی، مآمایش:

 (.2، 1389است.)جاللی،

ک سرزمین عبارت است از بخشی از فضای سطح زمین که توسط فرد، گروه انسانی و یا ی سرزمین:

انونی قدر ارتباط با دولت مستقل مفهوم سرزمین با حاکمیت و کنترل . دولت به تصرف در آمده است

 (.151، 1393نیا، خورد)حافظهمراه با مرزهای مشخص پیوند می

های اقتصادی، عبارت است از توزیع جغرافیایی متوازن و هماهنگ کلیه فعالیت :1آمایش سرزمین

 (. 6، 1394ها و منابع طبیعی و انسانی)افشردی، اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت

 امنیتي آمایش در ج.ا.ا ایران _مالحظات دفاعي 

ا در چارچوب های آمایشی قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران، تنهامنیتی در برنامه_مالحظات دفاعی 

الب اهداف کالن رژیم منحوس پهلوی به صورت مالحظات سیاسی آورده شده است. پس از پیروزی انق

ر اسالمی نیز در چارچوب شرح خدمات تعیین شده فرآیند بررسی طرح آمایش پیگیری گردید که د

 (. 120، 1395امنیتی پرداخته شده است) اصولی،_ظات دفاعیآن)به صورت جزء نگر( به مالح

                                                                                                                                               
1- spatial planning 
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 های کلي آمایش سرزمین مصوب مقام معظم رهبری ) مدظله العالي( سیاست

طی  21/9/1390های کلی آمایش سرزمین مصوب مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( در تاریخ سیاست

جهت اجرا اعالم شده است که در آن به رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی  دولتصفحه در بندهایی به  3

 (.  109-111، 1395اصولی، لیت در سرزمین تأکید گردیده است)در استقرار جمعیت و فعا

 امنیتي از طرح آمایش سرزمیني ج.ا.ا  _اهداف دفاعي

 در نظر گرفته شده است: های آمایش سرزمینی کشور به دالیل زیرامنیتی در  طرح _مالحظات دفاعی

 پاسداری از انقالب اسالمی ایران و تداوم آن و حفظ دستاوردهای آن. -1

 حفظ و دفاع از نظام ج.ا.ا، استقالل، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و منافع کشور. -2

 حفظ و تأمین منافع ملی در خارج از مرزهای کشور. -3

)اصولی، آسایش عمومی و مرزی و حقوقی و قانونی مردم حفظ و استقرار نظم و امنیت عمومی و تأمین-4

1395 ،121).  

 شناخت سرزمیني جمهوری اسالمي ایران از نگاه پدافند هوایي

المللی ترین کشورهای منطقه در نظام بینجمهوری اسالمی ایران کشوری پهناور در خاورمیانه و از حساس

مبتنی بر عوامل گوناگونی است که بخش مهم آن در باشد. استراتژی نظامی و دکترین دفاعی ایران می

 (.84، 1393فضای جغرافیایی و منبعث از آمایش است)نوروزانی،

موقعیت جغرافیایی ایران دو ویژگی بارز را داراست. نخستین ویژگی مهم جغرافیایی طبیعی ایران 

سیمای طبیعی محیط و گیری در کوهستانی بودن آن است. موقعیت کوهستانی ایران اثرات بسیار چشم

ها، فالت ایران و ساختمان و سیمای ظاهری آن های عمدهمنظر معیشتی آن دارد.  پیکر بندی کوهستان

راه را ها از شرق به غرب و یا از شمال به جنوب شرق  همان گونه که این کوه چنین جهت گسترشهم

های کشیده، به همان نسبت امکان لشگرو قومی باز کر مناسبات تجاری، فرهنگی، اجتماعی برای توسعه

مهم جغرافیایی  ن خصیصهسب فراهم آورده است. دومیهای منانظامی را در جهات فوق از طریق گذرگاه

پاسات است)  نفوذ کمربند نیمه حاره آن در کمربند خشک یعنی در حوزه طبیعی ایران قرار گرفتن

 (.27-30، 1395رهنمایی، 

 آزادهای دسترسي به آب

های جغرافیایی کشور ایران های آزاد به واسطه سواحل طوالنی یکی دیگر از ویژگیدسترسی به آب

 (.85، 1393) نوروزانی، های آزاد دسترسی داردنوب به آبباشد. ایران از قسمت شمال و جمی
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 ناهمواری های فالت داخلي ایران

عات از شمال و غرب و جنوب توسط ارتفا شود کهفالت داخلی ایران آن بخش از کشور را شامل می

 (. 104، 1395) رهنمایی، شوندکوهستانی از بیرون جدا می

 های کوهستانيناهمواری

یران های شرقی اهای کوهستانی البرز و زاگرس و کوهناهمواری های کوهستانی ایران شامل سیستم

تر را رتفعموق با کشوری است که قلل چنانچه مرز بین دو کشور را ارتفاعات تشکیل دهند تف باشند.می

مرز رودخانه  در اختیاردارد، زیرا در چنین صورتی بر معابر موجود در آن ناحیه مسلط خواهد بود،  اگر

 (.16-26، 1372) عزتی، های مرتفع را در اختیار داردباشد تفوق برای طرفی است که کرانه

 1( 1400شهریور ماه  2پرس،  ای از ایران )سایت مرین( تصویر ماهواره1شکل )

 های تیپ ساحليناهمواری

مت سمیزان بارندگی از خش شمال و جنوب کشور قرار دارند که های تیپ ساحلی در دو بناهمواری

 باشد.کاهشی می شرقسمت غرب به 

متعدد دالیل  ی آب و هوایی بهاز نظر جغرافیایی سواحل جنوبی ایران بدون توجه به عوامل محدود کننده

آید)  تواند به شمارسیاسی، فضایی، اقتصادی از محورهای مهم فعالیت در سیاست اجرایی کشور می

 (.    114، 1395رهنمایی، 

 

 اقلیم
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وری و آب و هوای ایران مانند آب و هوای بیشتر کشورهای جهان تحت تأثیر عوامل اقلیمی مانند د

 بارش، میزان ها و عناصر اقلیمی از قبیل دما،ویژگی نزدیکی به دریا، ارتفاع، عرض جغرافیایی و دیگر

ربی به غرطوبت، فشار هوا و باد است. در کشور ایران به تبعیت از شرایط ناهمواری، از جهت شمال

م، قدیری معصو)یابدشرقی و غرب به شرق و شمال به جنوب بارندگی کاهش و دما افزایش میجنوب

 (.54، 1398فرجی سبکبار، چراغی، 

 وضعیت انساني) مراکز جمعیتي( ج.ا.ا ایران

رفت که توان نتیجه گها و شکل زمین، میاز نظر توزیع جمعیت در کشور و ارتباط آن با ناهمواری

غرب غرب و جنوبخیز در شمال و شمالهای حاصلی کشور و وجود جلگهکوهستانی بودن بخش عمده

یران موجب تعیین چگونگی های خشک در مرکز اانها و بیابی فالت مرکزی و دشتخارج از محدوده

ع های اقتصادی بر حسب نوع مقیاس، اثرات مهمی بر توزیفعالیت ت کشور شده است.توزیع جمعی

-شتر از ویژگیبر الگوهای جمعیتی آن بسیار بی های اقتصادی یک ناحیهجمعیت دارند، اثر مستقیم ویژگی

 .(35، 1398سبکبار، چراغی، ) قدیری معصوم، فرجی های طبیعی است

 معیارهای شناسایي مراکز ثقل) حیاتي، حساس، مهم(

مله از طرف حهایی هستند که به عنوان یک هدف بالقوه و ارجحیت دار برای مراکز ثقل: مراکز و کاربری

های حیاتی، حساس و مهم قرار شوند. مراکز ثقل در یکی از تقسیم بندیدشمن محسوب می

 (.88، 1386ی نیا، گیرند)موحدمی

زمین براساس الگویی واحد تحت  _گر اجرای رهنامه عملیات هواهای اخیر بیانتجارب حاصل از جنگ

 (.172، 1396باشد) کامیار، عنوان الگوی واردن یا راهبرد انهدام مراکز ثقل می

باشند که میدارای مرکز مشترک بوده و  زیری قل شامل پنج حلقه مشروحهمراکز ثبراساس الگوی واردن 

 .(172-175، 1396) کامیار، دهندسامانه و ساختار قدرت یک کشور را تشکیل میدر مجموع 

 1حلقه اول، رهبری .1

 2حلقه دوم، محصوالت و تولیدات کلیدی .2

 3ها)سامانه حمل و نقل(حلقه سوم، زیر ساخت .3

 4حلقه چهارم، جمعیت مردمی و اراده ملی .4

                                                                                                                                               
1 -National Leadership 
2 - Key Productions 
3- Infra_ Structures 
4 - Population & National will 
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 1نیروهای عملیاتیحلقه پنجم،  .5

 
 الگوی پنج حلقه ای واردن و مقایسه بدن انسان با مراکز ثقل کشور (1جدول شماره)

 ساختار کشور بدن نیروگاه نظام سیاسی

 رهبری مغز مرکز کنترل حکومت

 نیازهای حیاتی غذا و اکسیژن ورودی حرارت انرژی و پول

 هازیرساخت هاها و استخوانرگ خطوط انتقال هاها و جادهخانه

 جمعیت هاسلول کارگران مردم

 مکانیزم های سفیدگلبول تعمیرکاران ارتش و پلیس

 باشد که مراحل آن عبارتند از:حمله مؤثر به مراکز ثقل دارای سه مرحله می

شود ای تالش میالعادهفوقزمان و درگیری با تمام مراکز ثقل. در این مرحله با سرعت عمل حمله هم .1

 ضمن قطع ارتباط بین مراکز ثقل در سراسر محیط نبرد، همه مراکز ثقل تضعیف شوند.

های دشمن کاهش یافته انرژی سامانه ،کاهش تأثیرات استراتژیک مراکز ثقل با ضربه زدن به مراکز ثقل .2

 بود.و دشمن قادر به بازسازی خود و ادامه نبرد در کوتاه مدت نخواهد 

« فرماندهی و کنترل» ای، در این مرحله با مختل کردن و نابودی سامانه تصمیم گیری شوک سامانه .3

 های دشمن دچار ناتوانی و سردرگمی خواهند شد.دشمن در صحنه نبرد، سایر سامانه

 توان مراکز ثقل ایران را بر حسب ماهیت  و نیز براساس نظریه واردن در براساس نظریه واردن، می

 (.172-175، 1396خالصه کرد) کامیار،   (2شماره) جدول

 

 

 

                                                                                                                                               
1 - Field Forces 

رهبری

نیازهای حیاتی

زیرساخت ها

جمعیت

مکانیزم جنگی

کسب ظرفیت با 

 ظرفیتیبی
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 ایران ثقل ( مراکز2جدول شماره)

 مناطق استقرار  نام مرکز ثقل 

 تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز جمعیت

 تهران، اصفهان، خوزستان، مرکزی، آذربایجان شرقی صنعتی

 شمالی، هرمزگان، خراسان رضوی، گیالن، مازندران، خراسان کشاورزی

 ها(تهران،مشهد، اصفهان، تبریز، کرج، شیراز، قم، ) کالن شهرها و مراکز استان اداری _سیاسی

 تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی،  هرمزگان، بوشهر خدمات و بازرگانی

ها و تأسیسات زیرساخت

 زیربنایی

 شرقیتهران،اصفهان، خوزستان، بوشهر، خراسان رضوی، آذربایجان 

 های اساسیتشریح پنج حلقه واردن و مراکز ثقل ایران براساس منطقه و ویژگی(: 3)جدول 

 هاویژگی منطقه هاحلقه

 در سطح اول: تهران حلقه اول

در سطح دوم: کالن شهرها و شهرهای 

 بزرگ

های کالن سیاسی و رهبری سیاسی، مراکز اصلی تصمیم گیری

 _های عمده نظامیقرارگاهها، فرماندهی نظامی، وزارتخانه

 امنیتی، صدا و سیما، مخابرات راه دور، نخبگان سیاسی 

در سطح اول: تهران، خوزستان، اصفهان،  حلقه دوم

 آذربایجان، فارس، خراسان

 های ج.ا.ادر سطح دوم: سایر استان

ها، صنایع سنگین، مخازن سوخت، صنایع ها، پاالیشگاهنیروگاه

پوهای مهمات، انبارهای عمده مواد دفاعی، صنایع غذایی، د

 غذایی، دارویی و شبکه آبرسانی

در سطح اول: تهران، هرمزگان بوشهر،  حلقه سوم

 مازندران، قم، اصفهان

 های ج.ا.ادر سطح دوم: سایر استان

های عمده، ها، اتوبانها، پلها، راه آهن، بنادر، جادهفرودگاه

 شبکه انتقال انرژیای و محلی و های مخابراتی منطقهشبکه

حلقه 

 چهارم

در سطح اول: تهران خراسان، اصفهان، 

 آذربایجان شرقی، فارس، قم، خوزستان

 های ج.ا.ادر سطح دوم: سایر استان

مراکز ثقل جمعیت. جمعیت مردمی و افراد نیروهای مسلح که 

 گیرند.با عملیات روانی دشمن مورد هدف قرار می

های های اعالم خبر راداری، مواضع و سیستمسیستم ایران  تمامی خاک سرزمین حلقه پنجم

های هوایی، ای، و موشکی پدافند هوایی، پایگاهتوپخانه

های دریایی و های موشکی زمین به زمین، پایگاهپایگاه

های شناورها، مراکز تعمیراتی و انبارهای قطعات یدکی، یگان

 های تاکتیکیعملیاتی، خطوط مقدم، قرارگاه

های جدی و مراکزی هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران و آسیبمراکز حیاتي:

مخاطره آمیز در نظام سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، امور تولیدی و اقتصادی، ارتباطی و مواصالتی، 

 (. 88، 1386نیا، موحدیشوند)اجتماعی، دفاعی، با سطح تأثیر گذاری سراسری در کشور می
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های جدی و مراکزی هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز بحران و آسیب :مراکز حساس

مخاطره آمیز در نظام سیاسی، هدایت ، کنترل و فرماندهی، امور تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و 

 (.89، 1386موحدی نیا، شود)ر کشور میای دمواصالتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تأثیر گذاری منطقه

های محدود در نظام مراکزی هستند که انهدام کل یا قسمتی از آنها، موجب بروز آسیب مراکز مهم:

سیاسی، هدایت، کنترل و فرماندهی، امور تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصالتی، اجتماعی، 

 (.89، 1386موحدی نیا، شود)میدفاعی با سطح تأثیر گذاری محلی در کشور 

 پراکنش مراکز حیاتي ، حساس و مهم کشور ج.ا.ا 

وظیفه ذاتی پدافند هوایی کشور دفاع از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور در مقابل تهدیدات هوایی 

با اند و باشد که غالباً این مراکز در مراکز پرجمعیت کشور  و مناطق تولید انرژی توسعه پیدا کردهمی

 توجه به طبقه بندی این مراکز، نقشه مربوطه در این مقاله قابل انتشار نیست.

 غیرعامل و مالحظات پدافند  اصول

، جاییجابه و تفرقه، پراکندگی، فریب، پوشش، اختفا، استتار، یابیمکانعبارتند از؛  غیرعامل پدافند اصول 

 ( 62، 1395کار، بهروز، تسلیمی) استحکامات و سازیمقاوم

 سه مورد عمده را باید در مکان یابي مورد توجه خاص قرار داد:

 امکان اجرای ماموریت در مکان تعیین شده وجود داشته باشد. ماموریت: -1

وسعت مکان انتخابی باید به نحوی باشد که امکان انهدام یکباره بخش وسیعی از تأسیسات  پراکندگي: -2

 و تجهیزات گسترش یافته در مکان برای دشمن میسر نباشد.

ای باشد که هم رنگی و احداث تاسیسات و استقرار تجهیزات باید به گونه شکل عوارض و محیط: -3

)              روستا، کویر، کوهستان، جنگل، شهر( را داشته باشداهنگی با عوارض محیط اطراف خود )هم

 (. 93، 1392محمدحسین، آذر، 

 اهمیت ژئوپلیتیکي و ژئواستراتژیکي  سرزمین ج.ا.ا ایران

کشور ایران در جنوب غربی قاره آسیا، از لحاظ موقعیت عمومی، مانند پلی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا 

سازد و به علت همین شرایط خاص طبیعی نقش بسیار حساسی را در سیاست منطقه را به هم مرتبط می

 کند. جنوب غربی آسیا بازی می

ترین عوامل تأثیرگذار بر موقعیت ژئوپلیتیک ایران است. از لحاظ شکل جغرافیای طبیعی یکی از مهم

جنوب ژئوپلیتیک خلیج  سرزمین در شمال ایران، ژئوپلیتیک دریای خزر و آسیای مرکزی و قفقاز و در

های بلند و مرتفع زاگرس و ها) کوهچنین شکل کوهی هرمز است. و همفارس و احاطه ایران بر تنگه

ترین نزدیک)موقعیت ترانزیتی کشور اول جهان(،  3البرز و...( ذخایر عظیم نفت و گاز) در مجموع در زمره
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کشور جهان(  18 ال آفریقا است( و وسعت) در ردهشرقی آسیا به اروپا و شمراه از منطقه خاور و جنوب

 . (150، 1397)سوادکوهی،و عمق استراتژیک، موقعیت خاصی به ژئوپلیتیک ایران بخشیده است

 محیط زیست
مطابق با اصل پنجاهم قانون اساسی؛ در جمهوری اسالمی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و 

گردد. از این اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میهای بعد باید در آن حیات نسل

های اقتصادی و غیره آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا رو، فعالیت

 (  390، 1388کند، ممنوع است)ایمانی، عباس، قطمیری، امیررضا، 

 های سرزمینيحق حاکمیت بر آب

حاکمیت یک کشور ساحلی تا سازمان ملل در مورد حقوق دریاها ؛  کنوانسیون 2ماده ند اول بر اساس ب

های داخلی آن ، و اگر آن کشور مجمع الجزایر باشد، تا مجاورت یک کمربند آن سوی قلمرو زمینی و آب

یابد. این حاکمیت بر فضای باالی دریای سرزمینی های سرزمینی نامیده می شود، امتداد میکه آب یدریای

 (.  45، 1390)نامی، محمدپور، گرددزیر بستر دریای آن اعمال میو نیز بر بستر و 

 جمع بندی 

بدون شناخت سرزمین ج.ا.ا نمی توان آمایش پدافند هوایی کشور را متناسب با خواستگاه حداکثر قابلیت 

احی و اجرایی نمود. تنوع  جغرافیای طبیعی ایران و اقلیم آن، پذیری کشور طردفاعی و حداقل آسیب

وجود منابع سرشار انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران اهمیت جهانی دارد لذا جمهوری 

ها های دفاعی خود را در همه جنبهاسالمی ایران جهت دفاع از موجودیت و منافع ملی خود باید بنیه

قام معظم رهبری بر همین اساس فرمودند: پدافند هوایی خط مقدم دفاع از حیثیت و تقویت نماید. م

( در دیدار فرماندهان و مسئوالن قرارگاه مدظله العالیموجودیت کشور است)از فرمایشات مقام معظم رهبری)

 (.12/6/1396االنبیاء)ص( آجا، پدافند هوایی خاتم

ی انجام خواهد شد که در برگیرنده عوارض طبیعی) شکل و . در  محیطکشور ج.ا.ا ییآمایش پدافند هوا

پذیر و جهت ارتفاعات و محورهای نفوذ به عمق کشور( وضعیت آب و هوایی متنوع و مراکز آسیب

بایستی متناسب با  میو به ناچار  باشدمراکز ثقل) جمعیتی، حمل و نقل، منابع معدنی، نظامی و...( می

 ایران باشد.توان طبیعی سرزمین ج.ا.ا 

 

 

 



       1402بهار  ،81 شماره، یکمبیست و سال علمي راهبرد دفاعي،  فصلنامه       

 مفهومی تحقیق الگوی

 
 پژوهش الگوی مفهومي :(3شکل شماره )

 ها تحقیقوتحلیل دادهتجزیه -8

دهندگان میزان اهمیت شود درصد قابل توجهی از پاسخمشاهده می (7شماره )که در جدول همان گونه 

اند و در نتیجه این د خیلی زیاد یا زیاد ابراز داشتهدر حابعاد مختلف در حوزه سرزمین  زیرهای مؤلفه

 ها نقش قابل قبولی در آمایش پدافند هوایی کشور دارند. مؤلفه

 سرزمین حوزه در مختلف ابعاد (7جدول شماره)

 مولفه بعد
خیلي 

 زیاد
 درصد زیاد درصد

میانگین 

ای رتبه

 فریدمن

مراکز آسیب پذیر و 

مراکز 

،صنعتی،ثقل)جمعیتی

منابع  ،نقل حمل و

 نظامی و...(، معدنی

 033/10 3/13 4 7/86 26 مراکز حیاتی

 950/8 40 12 60 18 مراکز حساس

 417/6 50 15 3/23 7 مراکز مهم

عوارض طبیعی) 

شکل و جهت 

محورهای نفوذ به عمق 

 کشور
13 3/43 15 50 033/8 



 های سرزمین مؤثر بر آمایش پدافند هوایي کشورابعاد و مؤلفه معرفيپژوهشي:  مقاله       94

 

 مولفه بعد
خیلي 

 زیاد
 درصد زیاد درصد

میانگین 

ای رتبه

 فریدمن

ارتفاعات و محورهای 

 نفوذ به عمق کشور(

ارتفاعات) شکل و 

 تعداد(
12 40 11 7/36 067/7 

 067/7 60 18 7/26 8 مرزها

وضعیت راه های 

، ریلی،ارتباطی) جاده ای

 هوایی(، دریایی

10 3/33 12 40 667/6 

 733/5 3/33 10 3/23 7 شکل سرزمین

وضعیت آب و هوایی 

 کشور

گرم و مرطوب) گرم و 

 شرجی سواحل جنوب(
7 3/23 9 30 650/5 

 317/4 3/33 10 10 3 کویری)گرم وخشک(

معتدل و نیمه خشک 

 کوهستانی
3 10 9 30 033/4 

 033/4 7/26 8 10 3 معتدل و مرطوب خزری

در  آمایش   (ثقل مراکز و هاپذیری آسیب /سرزمین های ویژگي)سرزمین عاملي تأییدی حوزهتحلیل 

 پدافند هوایي کشور

که روی این  متغییرها و بارهای که آیا تعداد عاملتحلیل عاملی تأییدی درصدد تعیین این مساله است 

رفت انطباق دارد. در این نظری انتظار می الگویو  نظریهاند با آنچه براساس گیری شدهها اندازهعامل

ابتدا حوزه سرزمین مورد  ،بخش به منظور بررسی تاثیر حوزه سرزمین بر آمایش پدافند هوایی کشور

آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار  ریزهای توجه قرار گرفته و ارتباط ابعاد و مؤلفه

، مربوطههای مبتنی بر نتایج تحلیل عاملی تأییدی و پیرایش احتمالی ابعاد یا مؤلفهو سپس گرفته شده 

و در ساختار الگو برای تحلیل عاملی تأییدی مورد استفاده  های هر یک از ابعاد محاسبهمیانگین مؤلفه

 انجام شده است. 1های این بخش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی.ال.اسقرار گرفته است. تحلیل

                                                                                                                                               
1- Smart p.l.s 
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 1ضرایب مسیر -(ثقل مراکز و هاپذیری آسیب /سرزمین های ویژگی) سرزمین (: الگوی حوزه1نمودار)

با حوزه سرزمین زیاد  ارتباط بعد وضعیت آب و هوا /های آزمونبه مقادیر آمارهدر این الگو با توجه 

خود جز در یک مورد قابل توجه  زیرهای ز ابعاد با مؤلفهشود که رابطه هر یک ااست و نیز مالحظه می

شود که بعد مؤلفه وضعیت آب و هوا بیشترین است. همچنین با توجه به ضرایب مسیر مالحظه می

 خود بیشترین رابطه را دارد. زیرهای ی را با حوزه داشت و نیز با مؤلفههمبستگ

 نتیجه گیری 

سیب پذیری آجهت دستیابی به حداکثر قابلیت دفاع هوایی و حداقل  دهد؛نتایج حاصل از تحقیق نشان می

زمین، سر) ویژگی های کشور یکی از حوزه های اثر گذار بر آمایش پدافند هوایی کشو، حوزه سرزمین

توان اشته و نمیش پدافند هوایی کشور دمی باشد که اثر قابل توجهی بر آمای پذیری ها و مراکز ثقل(آسیب

ت آمده از دس و رتبه بندی علمی بهمنطق در آمایش پدافند هوایی کشور آن را نادیده گرفت. بلکه بنابر 

 شیاجرا)آما و یزریبرنامه ،یر در طراحکشو ییدفاع هوا ازیمتناسب با ن شده،ابعاد و مؤلفه های بیان 

 .لحاظ گردد بایستی ابعاد و مؤلفه های سرزمین می کشور( ییپدافند هوا

                                                                                                                                               
ضریب مسیر بیان کننده وجود رابطه علی خطی و شدت و جهت این رابطه بین دو متغییر مکنون است.در  - 1

است که اگر برابر  -1+ و 1حقیقت همان ضریب رگرسیون در حالت استاندارد است. ضریب مسیر عددی بین 

 خطی بین دو متغیر پنهان است.ی نبود رابطه ی علی صفر شود، نشان دهنده
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در جدول به ترتیب اهمیت و اولویت  مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشور  ابعاد  و مؤلفه های سرزمین

 (نشان داده شده است8شماره)

 پذیری ها و مرکز ثقل(آسیب /سرزمین حوزه سرزمین) ویژگي های(: 8جدول شماره)

 ها )به ترتیب اهمیت(مؤلفه ابعاد) به ترتیب اهمیت(

 (: وضعیت آب و هوایی کشور1)رتبه 

 گرم و مرطوب) گرم و شرجی سواحل جنوب(

 معتدل و مرطوب خزری

 معتدل و نیمه خشک کوهستانی

 کویری) گرم و خشک(

ارتفاعات و محورهای نفوذ (: عوارض طبیعی)شکل و جهت 2)رتبه 

 به عمق کشور(

 شکل سرزمین

 /ریلی /وضعیت راه های ارتباطی) جاده ای

 دریایی و هوایی(

 ارتفاعات) شکل و تعداد(

 مرزها

 محورهای نفوذ به عمق کشور

حمل  /صنعتی /پذیر و مراکز ثقل) جمعیتی(: مراکز آسیب3)رتبه

 نظامی و...( /منابع معدنی /و نقل

 مراکز حیاتی

 مراکز حساس

 

 پیشنهادهای تحقیق. 9

 پیشنهادهای اجرایي. 9-1

حساس و مهم کشور و تنوع و وجود انبوهی از ، امروزه با توجه به گسترش و توسعه مراکز حیاتی

قرارگاه   /های فنی و عملیاتی متفاوتها و تواناییظرفیت /هاهای پدافند هوایی کشور با قابلیتسالح

جهت دستیابی به حداکثر قابلیت دفاع هوایی و حداقل آسیب پذیری  /پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( آجا

های کشوری مرتبط با آمایش سرزمینی کشور و انجام ماموریت محوله و در هماهنگی با سایر بخش

پذیری آسیب /های سرزمینآمایش پدافند هوایی کشور را با در نظر گرفتن حوزه سرزمین) ویژگی /کشور

و  یزریبرنامه /یطراح های تاثیر گذار بر آمایش پدافند هوایی کشوردر کنار سایر حوزه ها و مرکز ثقل(

 نماید. اجرا

 پیشنهادهای پژوهشي .9-2

باشند که جهت شناخت آنها نیازمند هایی میدارای شاخصه /های تحقیق در ابعاد مختلفهر یک از مؤلفه

پیشنهاد پژوهشی این  بنابراین باشد.علمی با بهره گیری از نظر خبرگان پدافند هوایی می یک پژوهش

 /های سرزمینهای سرزمین) ویژگیهای هریک از مؤلفهپژوهش در مورد شناخت شاخص /تحقیق

 باشد. ها و مرکز ثقل( در ابعاد مربوطه میپذیریآسیب
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تهران دانشگاه عالی ،صنعت نفت و گاز _امنیت_الگوی راهبردی آمایش زمین  ،1395 ،علی ،اصولی .3

 دفاع ملی

ی صحنه جنگ و صحنهریزی و هدایت طرح"ی درس جزوه ،1396 ،محمد حسین ،افشردی .4

 دانشگاه عالی دفاع ملی  ،تهران ،"(1عملیات)

 دانشگاه تربیت مدرس  ،تهران ،امنیتی ج.ا.ا _آمایش دفاعی  ،1394،محمد حسین ،افشردی .5

چاپ  ،ناشر نامه هستی ،قانون اساسی در نظام حقوقی ایران ،1388 ،امیر رضا ،قطمیری ،عباس ،ایمانی .6

 تهران ،اول

های پدافند هوا هفت آسمان پدافندی الگوی بومی الیه ،1396 ،عباس ،خسروی،عبدالعلی ،پورشاسب .7

فصلنامه مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی  ،فضایی با رویکردی آمیخته)عملیاتی و صنعتی(

  67شماره ،و تحقیقات راهبردی

عملکرد شبکه یکپارچه پدافند ی رادار کاوش در جهت ارتقاء ریکارگبه ،1395 ،بهروز ،کارتسلیمی .8

 انتشارات دافوس اجا  ،تهران ،های آیندههوایی در محیط جنگ

 دانشکده ،یمل دفاع یعال دانشگاه ،شمالغرب منطقه آمایش یالگو یطراح ،1389 ،غالمرضا،یجالل .9

 تهران ،دفاع

  ،انتشارات پاپلی ،تهران ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ، 1393،محمدرضا ،حافظ نیا .10

 آمایش یتیامن -یدفاع راهبرد نیتدو ،1389 ،گرانید و نیحس محمد ،یافشرد ،میابراه ،یگیب حسن .11

 تهران ، یمل دفاع یعال دانشگاه ، یمل دفاع دانشکده ،یگروه مطالعات ،مکران ساحل

ارائه الگوی راهبردی سنجش قدرت هوایی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای  1396 ،کامیار ،حسینی .12

 دانشکده دفاع ملی  _دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران ،موازنه تأثیر به دشمنان

 انتشارات مهکامه  ،تهران ،های محیطی و طبیعی آنایران توان  ،1395،محمد تقی ،رهنمایی .13

 ینیو مکان گز شیدر آما  یتیامن- ینظام مالحظات لیتحل ،1390 ،یهاد ،یاعظم ،یدهادیس ،یزرقان .14

و  یزیبرنامه ر ،ایجغراف فصلنامه ،یبر استان خراسان رضو دیبا تاک ینظام یقرارگاه هاتمراکز و اس

 2شماره  ،فضا شیآما

های کشف راداری تدوین راهبردهای پدافند غیر عامل سامانه ،1395  ،احمدرضا ،طالبیان ریزی .15

 دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران ،های آیندهآجا با تاکید بر جنگاالنبیاء)ص(ه پدافند هوایی خاتمقرارگا

 ، ژئوپلیتیک، تهران، انتشارات) سمت(1372اهلل،عزتی، عزت .16

 ،جغرافیای جمعیت ایران ،1398 ،مهدی ،چراغی ،حسنعلی ،فرجی سبکبار ،مجتبی ،قدیری معصوم .17

 انتشارات دانشگاه تهران  ،تهران

http://www.khamenei.ir/
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