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 چكیده 

ّط.یزضهمبثلتْسیساتًؾبهیزقوٌبىاؾتثبظزاضًسگیٍاِفوبلآىثطایهؿلحتَلیسوٌٌسُلسضتًؾبهیطٍّبیً

ضاّجطزیضیعیثطًبهِاهٌیتهلّیذَز،ثِّبیچبلفهمبثلِثبخْتثِتَؾقِپبیساضهلّیوكَضیزضزًیبثطایضؾیسى

اضضیتوبهیتٍاؾتماللاظزفبؿایطاى،ًیطٍّبیهؿلحهأهَضیت.ًیبظهٌساؾتٍزفبفیؾطظهیٌیبیفآهظهیٌِزض

ٍهتفبٍتفَاهلّؿت،وِثطاؾبؼاهٌیتیًؾبهی،تْسیساتثبهمبثلٍِآىزؾتبٍضزّبیٍاًمالةاظًگْجبًیوكَض،

تَخِثِ تٌَؿخغطافیبیعجیقیٍ.اؾتمطاضیبفتِاؾتٍؾبهبًسّیوكَضخغطافیبییگؿتطُثب تَخِثٍِؾقتٍ ثب

تَخِهؿلح،ًیطٍّبیهتٌَؿّبیهأهَضیتٍزاذلیّبیپصیطیآؾیت،اًؿبًیوكَض،تٌَؿٍوثطتتْسیساتذبضخی

ضطٍضیبتحَظُ اظ ؾطظهیٌی آهبیفزفبؿ تَاىّبیهؤلفِيییتج»پػٍّفيیّسفاقَز.هحؿَةهیزفبفیثِ

ّبیٍیػگیٍّبؾؤالپػٍّفایياؾتهؤلفِاؾت«یًؾبهتْسیساتزضثطاثطیٌیفبؿؾطظهآهبیفزیهؤثطثطًؾبه

16ٍهؤلف4ِوِزّسهیًكبىكیتحمحیًتب«ؿت؟یچیًؾبهتْسیساتزضثطاثطیٌیآهبیفزفبؿؾطظهیتَاىًؾبه

،«تیهأهَض»،«یهبًَضیفضب»ٍهؤثطّؿتٌسیزضثطاثطتْسیساتًؾبهیٌیآهبیفزفبؿؾطظهٍیػگیتَاىًؾبهیثط

«یجبًیپكت» تؿلعاتیتدْ»ٍ حبتیٍ طیتأثيیكتطیث،«ّبفٌّبٍضیٍ ضا تْسیٌیآهبیفزفبؿؾطظهثط ثطاثط ساتیزض

ایزاضًًؾبه ًیعاظاعالفبتیٍزضضٍـگطزآٍضیلیتحل-یفیتَنایثَزٍُتَؾقِی،پػٍّفاظًَؿوبضثطزيیس.

دِیًتی،خبهقِآهبضيیثًبهِپطؾفـیتَظكیاظعطّب،زازُلیٍتحلِتدعیٍقسُاؾتفبزٍُیساًیهٍایوتبثربًِضٍـ

لطاضگطفت.سیی%هَضزتأ5ی%ٍذغب95ٌبىیاعوتیثبضطیؾغحهقٌبزاضكیاظعط



 یتَاىًؾبه،یًؾبهساتیتْس،یٌیآهبیفزفبؿؾطظهآهبیف،: واشگان کلیدی
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 مقدمه 

ثَزُیثبظزاضًسگیثطاسّبیًٍَؿتْسظیٍاِفوبلآىثبتَخِثِقطایلسضتًؾبهسیهؿلحتَلیطٍّبیًیفلؿفٍِخَز

ًؾبه لسضت هیٍ هلّّبیهؤلفِبىیزض ثبظزاضًسگایثطخؿتًِمفیلسضت )یزض 1399پَض،حؿيزاضز :66 ّط(.

ضاّجطزیضیعیثطًبهِذَز،ًیبظهٌسثِاهٌیتهلّیّبیچبلفثطایًیلثِتَؾقِپبیساضهلّیٍایويهمبثلِثبوكَضی

.(1387:17ظازُ،چَذبًیٍزفبفیاؾت)ؾطظهیٌیآهبیفظهیٌِزض

اظخولِیگطیزیبظّبیًتَاًسیهساضیزضخْتتَؾقِپبییفضبیعیضاظوكَضّب،ثطًبهِیبضیثؿيیًَیعیضثطًبهِزض

ٍیقیعجعاتیاؾتفبزُاظاهىبًبتٍتدْطاىیهبًٌسایزضوكَضی.زضٍالـآهبیفزفبفسیضاثطعطفًوبیهؿبئلزفبف

ثتَاىعیوِزضظهبىنلحًیاثِگًَِهیثبقساظحوالتزقويیثبظزاضًسگیثطایهَاًقدبزیزضخْتایقیطعجیغ

اضٍپب،آؾیبلبضُایثَزٍُؾِزضهٌغمِزاضایخبیگبٍُیػُایطاى.اؾتفبزًُوَزساضیهؿبئلتَؾقِپبیّبزضضاؾتباظآى

هی ضثظ ّن ثِ ضا آفطیمب ثٍِ همبثل زض ٍ هیزّس هتأثط لبضُ ؾِ ّط حَازث اظ وٌبضقست زض گطفتي لطاض قَز.

ٍزاقتيطزُفبضؼ،ٍخَزهٌبثـظیطظهیٌیگؿتفبضؼٍزضیبیفوبى،زاقتيخعایطهتقسزٍثؿیبضهْنزضذلیحذلیح

تطیيوكَضّبیغطةلَیظهطُثطتطًؿجیگطزیسٍُایطاىضازضایسئَلَغیذبل،ؾجتثطذَضزاضیاظیههَلقیت

اؾتبیآؾ زازُ هبّیتضاّجطزیآىًیبظهٌسزاقتيعطحثب.لطاض غئَاؾتطاتػیىیٍ تَخِثِهَلقیتغئَپلیتیىیٍ

آى تمبثلثب تمبضىزض فسم ٍ عطفیزاقتيزقوياثطلسضتیهثلآهطیىب اظ ضطٍضخبهـآهبیفزفبفیاؾت. تّب،

.(ّوبىظازُ،چَذبًی)وٌسهیضازضوكَضزٍچٌساىیپطزاذتيآهبیفزفبؿؾطظهیٌ

ثطضؾیقطایظاهٌیتیحبونثط زتْسیساتزفبفیٍاهٌیتیًبقیاظحضَضٍیػُتٌَؿٍتقسّثِب،یغطةآؾهٌغمِثب

هٌغمًِیطٍّبی ضطٍضتوكَضّبیفطا ّكتؾبلزفبؿهمسؼ، تدطثیبتحبنلاظ هطٍض ثبظًگطیزضایٍ تَخٍِ

اهٌیتویٌیّبیؾٌتیثِآهبیفزفبؿؾطظهًگطـ ٍٍخَزفَاهلهؤثطثطآهبیفزفبؿؾطظهیٌیهكرمكَضٍ

هطتجظزغسغِتهوینگیطاىاهَضزفبفیوكَضاؾت.ّبیفٌَاىیىیاظایيفَاهلٍیػگیگطززوِتَاىًؾبهیثِهی

ّبیقَزٍثبلغجـّعیٌِاًدبمهیزفبؿاظوكَضیثطایهٌبؾجیبتیفولیضیعّب،عطحّبٍٍیػگیثبقٌبذتایيهؤلفِ

حسٍزعیًیزفبف ٍّوچٌیيهیوبّفیبزیظیتب یزفبفیزضخْتووهثِعطاحبىضاّجطزّبیگبمهؤثطیبثس؛

ّبیظهیٌِبیٍآفطیيفطنتیثؿتطّبیٌیاظفَاهلاثطگصاضثطآهبیفزفبؿؾطظهتطیزلیكثبقستبثتَاًٌسثبقٌبذت

قٌبؾبسیتْس ضا ًییظا گیطیثْطُثِؿجتٍ اؾتفبزٍُ وبّفتْسّبیفطنتهٌبؾتاظ ٍ ٍساتیهَخَز )ثبلمَُ

یٌیآهبیفزفبؿؾطظهیتَاىًؾبهّبیٍیػگیٍّبهؤلفِيییتج»پػٍّفيیایّسفانل.ٌسیالسامًوبیثبلفقل(ًؾبه

تْسیساتًؾبه ثطاثط «یزض »فجبضتاؾتاظپػٍّفيیایپطؾفانلٍاؾت، یتَاىًؾبهّبیٍیػگیٍّبهؤلفِ:

«ؿت؟یچیزضثطاثطتْسیساتًؾبهیٌیآهبیفزفبؿؾطظه

 پیطینه تحقیق و مثانی نظری-2

 پیطینه ضناسی:-1-2

عط هَضَؿتحمیثطضؾكیاظ ًكیهٌبثـهطخـزضثبضُ یتقساز،یزاًكگبّّبیپػٍّفعیٍ یپػٍّكّبیپیكیٌِاظ

 .قسُاؾتاضائ1ِظثبهَضَؿ،ثطاثطخسٍلقوبضُهطتج

ّبی پػٍّكی : پیكی1ٌِجسٍل قوبضُ   

 ًظبهی کكَض ثب تَجِ ثِ تْسیس آهطیکب ٍ ضٍیکطز زفبػی کكَض یهٌطمِ ثٌس ػٌَاى ضؾبلِ-1

 ،1386 هلیزٍضُ پبًعزّن زفبع  یهطبلؼبت گطٍّ بىیزاًكجَ هحمك

آهطیکب ٍ ضٍیکرطز زفربػی کكرَض     سیّی ثِ تْسهٌبؾت ًظبهی کكَض ثب ًگب یثٌس هٌطمِ ؾؤال
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 کسام اؾت؟

 ًتبیج

ٍ کبضکطزّربی هرتلر ،    ّرب  عُیثرباًگ  یتحمیك ثط اؾبؼ هطبلؼبت ًظطی هٌطمِ ثٌس ایي

گَی ایي پطؾف ثبقس: ًیطٍّبی هؿلح ثرطای   گطفتِ تب پبؾد اظجولِ کبضکطز ًظبهی اًجبم

ّبی گًَبگَى ضا اًجبم  ٍ هأهَضیتقبى ذَة زفبع کٌٌس  ایٌکِ ثتَاًٌس اظ هٌبطك هؿئَلیتی

ّبیی زض هٌطمرِ   چِ ٍیػگی گطیز ػجبضت زاقتِ ثبقٌس؟ ثِ یٌسزٌّس، ثبیس چِ ًَع هٌطمِ ث

 ًظبهی اثطگصاض اؾت؟ یثٌس

 هحمك

آهربیف هٌربطك    یضاّجطزّب يیتسٍی ٍ هْطزاز ثبلط یهؤهٌ یهْس ،یّك یهرتبض يیحؿ

، 29ؾبل  ،ییبیجغطاف مبتیتحم ِفصلٌبه زض کكَض یقطل یهطظّب یهطبلؼِ هَضز ،یهطظ

 144، قوبضُ 1393 عیقوبضُ ؾَم، پبئ

 اًس؟ کسم طاىیقطق ا یهٌبؾت آهبیف هٌبطك هطظ یضاّجطزّب ؾؤال

 ًتبیج

اؾرت.   یترسافؼ  یکكَض اظ ًرَع ضاّجرطز   یآهبیف هٌبطك قطل یهٌبؾت ثطا یضاّجطزّب

جربل ضفرغ ًمرب     ثرِ زً  سیثب یحطکت ثِ ؾوت تَؾؼِ آهبیف هٌبطك هطظ یاکٌَى ثطا ّن

 تیپطجوؼ یّب کبًَى یًَسّبیپ فیهٌظَض افعا . ثِنیثبق یطًٍیث یسّبیضؼ  ٍ زفغ تْس

ِ یقطق کكرَض ّؿرتٌس. ًت   یهٌبطك هطظ ِ  جر َ  زؾرت  ثر ضاّجطزّرب   یثٌرس  تیر آهرسُ اظ اٍل

قطق کكَض  یآهبیف هٌبطك هطظ یضاّجطزّب يیاؾت کِ زض تسٍ متیحم يیزٌّسُ ا ًكبى

 .تَجِ الظم ضا ًوَز سیثب یاجتوبػ یٍ فطٌّگ یتیاهٌ ،یؾبیؾ ،یّط چْبض ػبهل التصبز

 ػٌَاى همبلِ -3
ّبی ًظبهی  اهٌیتی زض آهبیف ٍ هکبى گعیٌی هطاکع ٍ اؾتمطاضگبُ-تحلیل هالحظبت ًظبهی

 ثب تأکیس ثط اؾتبى ذطاؾبى ضضَی

 زاًكگبُ فطزٍؾی هكْس -1390 ؾیس ّبزی ظضلبتی ٍ ّوکبضاى هحمك

 اًس؟ تطیي کبًَى ایي ًَع تْسیسات اؾتبى ذطاؾبى ضضَی کسم هْناًَاع تْسیسات ٍ  ؾؤال

 ًتبیج

کویترِ  »ّبیی ثب ػٌَاى  کویتِ، کرِ ّوبًٌرس ثطذری کكرَضّب اؾتایري  حرل ضاُثْترطیي 

ٍ  ،تكرکیل قرَز   گیررطی  ضیرعی ٍ تصروین زض هطاکرع ثطًبهرِ «اهٌیتی -هالحظبت زفبػی

ایري   ضوي تسٍیي ٍ یب زض پبیربى کربض اظ فیلترط   ّبی آهبیف ًظبهی ٍ غیطًظبهی زض  ثطًبهِ

 .هطاکع ثگصضز

 ضاّجطزّب يیٍ تسٍ یقطل جبىیزض اؾتبى آشضثب یٌیآهبیف ؾطظه یتیاهٌ-یهالحظبت زفبػ ػٌَاى همبلِ -4

 ظازُ لیاؾوبػ ؼمَةیٍ  یّبقو یهصطف سیپَض، ؾ یػل ػجبؼ هحمك

 1396 عیپبئ -24قوبضُ  -ل ّفتنؾب -یا هٌطمِ -یٍ آهبیف قْط بیجغطاف ِیًكط تبضید ٍ هحل

 ؾؤال

اؾتبى  یبؾیٍ ؾ یزفبػ -یتیزض حَظُ اهٌ سیًمب  ضؼ ، لَت، فطصت ٍ تْس تطیي هْن

آهربیف زض اؾرتبى    یبؾر یٍ ؾ یزفربػ  -یتیاهٌ ٌِیثْ یاؾتطاتػ اًس؟ کسم یقطل جبىیآشضثب

 کسام اؾت؟ SWOT یثب اؾتفبزُ اظ هسل ضاّجطز یقطل جبىیآشضثب

 ًتبیج

 یكر یآهب یٍ زفبػ یبؾیؾ ،یتیزض هؿبئل اهٌ یساضیکِ پب زّس یپػٍّف ًكبى ه يیا جیًتب

ضاؾرتب   يیر اظ هؿربئل زاقرت. زض ا   یٍ هٌطم كیکِ ثتَاى قٌبذت زل بثسی یتحمك ه یظهبً

 یتیٍ اهٌ یبؾیؾ ،یزض جْت هالحظبت زفبػ یقطل جبىیاؾتبى آشضثب یضاّجطزّب يیثْتط

 ( اؾت.STآى ضاّجطز تٌَع ) يیگعیجبضاّجطز  ٍ( SO) ی/ضلبثتیتْبجو یضاّجطزّب
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 مثانی نظری:2-2-

 

اظتَاًسهیثَزٍُاٍگبىیهیفطهبًسُبضیلسضتضظهی،لسضتیاؾتوِزضاذتبیضظهیتَاىی:تَاىضظهبییتَاىًؾبه

آهتبیف.(1386:289)ضؾتتوی،سیتضظماؾتتفبزًُوبساىیزضهتیثطزىزقويٍاًدبمهأهَضيیاظثیلسضتثطايای

ٍِتطیيهْنضاّجطزی،ایثطًبهِفٌَاىعطحٍثٍِزفبؿؾطظهیٌی:ؾطظهیي ِگیتطیخْتتتتطیيپبیت ثلٌسهتستتَؾتق

ٍزّتیخبیچگًَگیٍفقبلیتفضب،اًؿبى،گبًِؾِفٌبنطثیيهغلَةتقبهلایدبزٍّبثبظًوبییٍثبظقٌبؾیهٌؾَضثِ

.ّوچٌیيزضآهتبیفزفتبؿؾتطظهیٌیآهتسُاؾتت(1384:14ك،َفیت)اؾتؾطظهیيثطآىهوىيٍهٌغمیچیسهبى

یّتبتیتاؾتتقسازٍؽطف،ییبیتخغطافیثطاؾبؼفضبیاهىبًبتٍتَاىًؾبهِیاؾتمطاضٍگؿتطـولحینحتیطیهس

هغلتَةتیثتٍِضتقلیخْتًّبیطیپصتیٍوبّفآؾّبیاظحساوثطتَاًوٌسیثْطثطزاضیثطاي،یهَخَزّطؾطظه

زضوٌبضهؿبئلهصوَضّوَاضُّوِوكَضّبثبتَخِثِهَلقیتخغطافیبییوِزاضًتساظعتطفزقوٌبًكتبىثتب.یًؾبه

تْسیتساتیضٍّؿتٌسافتربضیزضذهَلتْسیساتًؾبهیهقتمساؾت:تْسیساتهرتلفاظخولِتْسیساتًؾبهیضٍثِ

.قتتَزهتتیهتَضزًؾطهٌغمِهتَخًِؾبهیآالتٍاثعاضاظاؾتتفبزُثتبذبضخیزقويٍؾیلِثِفوسُعَضثِاؾتوِ

ٍحیتتبتیّتتبیظیطؾتتبذتٍخوقیتیالتهبزی،ًؾبهی،هْنهطاوعثوجبضاىًٍؾتبهیحولتِهطثَعتِ،وبضقٌبؾتبى

ّوچٌیيثبتَخِثِهَلقیتت.(1383:57،ی)افتربضاًسزاًؿتًِؾبهیساتتْسیثبضظتطیيههبزیكضاقتْطّبحؿتبؼ

ِتتَاىزضضاهیًؾبهیآیٌسُج.ا.ایطاىهؤثطثطآهبیفزفبؿؾطظهیٌیتْسیساتخوَْضیاؾالهیایطاىاؾتطاتػیىی ؾت

ثٌسیًوَز:زؾتِفوسُظیطحَظُ

فٌّ -1 هبّسخسیّبیفٌّبٍضیبٍضی: خٌگتیثط اؾتلصا اثطگصاض ایطاىتاهٌیتَاًسهیّب اؾالهی زضخوَْضی ضا

ثِقىلوٌتطلاظضاُكتطیثس،یخسیّبیبٍضلطاضزّس.ایيًَؿفٌّستْسیزهَضًؾبهیخولِهيهرتلفّبیحَظُ

تدْیعاهبًٌساًَاؿضٍثبتوٌٌس؛یزٍض)تؿلیحبتزٍضایؿتب(فوله َّاتّب، یٍیثسٍىؾطًكیيافناظظهیٌی،

تؿلیحبت تؿلیحبتی،ههٌَفَّـًبًَ،فٌبٍضیثیَلَغیه،قیویبیی،ای،ّؿتِلیعضی،ّبیپطؾًَیه، زضیبیی،

 .ّبؾتضزیبةٍحؿگطّبای،قجىِتجبزالتؾبیجطی،ّبیفٌبٍضی،یوَاًتَهّبیپطزاظًسُالىتطٍهغٌبعیؽ،

ثٌبثطایيتْسیسات حَظُفضب:نحٌِخٌگآیٌسُلغقبًزضاذتیبضثبظیگطیذَاّسثَزوِفضبضاثتَاًسوٌتطلوٌس -2

 :اؾتثطذَضزاضایٍیػُویتزضایيحَظًُیعاظاّخوَْضیاؾالهیایطاىآیٌسُ

.وبپیلبضٍُثطززٍضُّبهَقهاًَاؿ-

.خبؾَؾیًٍؾبهییّباًَاؿهبَّاضُ-

 .ّبهبَّاضًُبًٍَفضبییّبیقبتل-

تَاًب -3 فٌّییضٍـخٌگیسى: وٌبض زض فضب ٍ ظهبى اظ تیبٍضاؾتفبزُ لجِ ٍ تكىطیقوكعیلطاضگطفتِ ضا لیهبًَض

زضوٌبضـیچبثهٍؾطیظضّیزٍضثطزٍذَزضٍّبیاتَپربًِیّب،پْپبزّب،ؾبهبًِزٍضثطزیّب.هَقهزٌّسیه

ٍیهحبؾجبتظهبً،تطتیتایي.ثِثطًسیهيیاظثاضبزُیپیّبگبىیٍتحطنیكگیّوتیّب،هؿئلِهحسٍزضٍثبت

نحٌِخٌگهسضىتغیهىبً وٌٌسیهطییثب الهیایطاىفجبضتخوَْضیاؾثطایحَظُایيتْسیساتتطیيهْن.

اظ:اؾت

.خٌگنحٌِثِذهَنیّبیقطوتٍضٍز -
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.خٌگثبوكَضتَؾظثبظیگطاىًیبثتی -

یٍ....بؼ،هْنًؾبهحؿّ،یبتیهطاوعحِیفلیٍهَقىییلبعـٍپطحدنَّاـ،یحوالتؾطیاخطا -

ی.َاٍتَؾقِاعالفبتّكیاظعططٍّبیًییاظتحطنثبال،خبثدبگیطیثْطًُجطزثبساىیثِهسىیفوكثرك -

یی.ٍضازاضّبٍقجىِپسافٌسَّایٍوٌتطلٍقجىِاضتجبعیفطهبًسّیّبؾبهبًِاذتاللزض -

ی.طیزضهطوعقْطّبٍاؾتفبزُاظانلغبفلگیطیٍزضگیكیٍفطؾبیٍخٌگعَالًهیاختٌبةاظضظمًعز -

ٍیاختوبف،یبؾیؾیّبثحطاىّبثبآىّوؿَؾبظیٍیٌیٍظهییبیزض،یهَقى،ییحوالتَّاؾبظیظهبىّن -

.وكَضّبیزاذل

.هؿلحیطٍّبیٍضفتزضخبهقًٍِأؼیدبزیهطزمٍاّوطاُؾبظییثطايیؾٌگیضٍاًبتیاًدبمفول -

.طاًِیكگیپبتیاًدبمفول -

.تطٍضیؿنهجتٌیثطثیَتىٌَلَغی -

 (143-1400:146پَضزؾتبى،).اًدبمفولیبتًؾبهیهجتٌیثطائتالف -

 تیمأمور-3

یؾٌستیهأهَض ثِ وِ َّفولگبىیاؾت ؾبثركسهیتیوٌٌسُ اظ ضا آى فولىطز ًحَُ عهتوبیّبؾبظهبىطیٍ

هأهَضؾبظزهی اضظنیتهویهجٌبتی. لبثلیبثیٍ نَضت ؾِ ثِ ٍ تهطاؾت اؾت: انلیاؾتٌتبخ،یحیثیبى ی.ٍ

.گطززهیثبالتطاثالكاظفطهبًسُضزُحبًینط،یحیتهطتیهأهَض

:اؾتلیهؿلحثِقطحشیطٍّبیًتیهأهَض

ٍاضضیتوبهیتٍاؾتماللاظپبؾساضیایطاىاؾالهیخوَْضی:اضتفطاىیایاؾالهیاضتفخوَْضتیأهَضه-الف

.(143انل،یزاضز)لبًَىاؾبؾفْسُوكَضضاثطاؾالهیخوَْضیًؾبم

اؾاؾالهیاًمالةپبؾساضاىزضهأهَضیتؾپبُ-ة ًگْجبًیتآهسُ اًمالةاظ ٍٍؽبیفحسٍزٍآىزؾتبٍضزّبیٍ

ؾپبُهؿئَلیتللوطٍ ضاثغِزض للوطٍٍؽبیفثب تأویسثطگطیزهؿلحًیطٍّبیهؿئَلیتٍ ّوبٌّگیٍّوىبضیثب

.(150انل،ی)لبًَىاؾبؾقَزهیتقییيلبًَىٍؾیلِثِّبآىهیبىثطازضاًِ

تیهؤلفِهأهَضّبیٍیػگیع،ی(ًیاظذجطگبىاهَضهطتجظًؾبهیقسُثبخوقبماًدّبیههبحجِ)یساًیهغبلقبتهزض

:قسُاؾتثٌسیخوـلیآهبیفزفبؿؾطظهیٌیثِقطحش

.اظاؾتماللوكَضیپبؾساض -

.وكَضیاضضتیاظتوبهیپبؾساض -

.(1399،)آلبهحوسیطاىیایاؾالهیاظًؾبمخوَْضیپبؾساض -

ی.زضهٌغمِاؾتمطاضتیاهٌدبزیا -

ی.اضضتیحفؼاؾتماللٍتوبه -

.(1399،فلوساضیفطجپَض)تیزضًؾطگطفتيًَؿهأهَض -

 .(1399،للتذَـیَؾفیزضًؾطگطفتيًَؿحولِزقوي) -

 یمانور یفضا-4
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یىیهبًَضزضثقساؾتطاتػ  زضهٌبثـ،قسٍُتحَلحؿبةطییتغدبزیوطزى،حطوتزازىٍاخبخبثِفجبضتاؾتاظ:

فجبضت،یىیٍتبوتیبتیثطتطًؿجتثِزقوي.هبًَضزضاثقبزفولیىیثِهَلقیتاؾتطاتػیبثزؾتیهٌؾَضثِیلسضتهلّ

ثطتطًؿجتثِیىیتبوتبییبتیفولتیثِهَلقیبثیزؾتهٌؾَضثِهؤثطیٍحطوتزازىتَاىضظهییاؾتاظ:خبثدب

فطنِضاهبًَضّوچٌیي.زقوي ثطّنظزُ، تقبزلزقويضا آظازهؤثط، تٌگًوَزُ، اٍ افعایثط زازُ،فیفولضا

وبّفهیذَزیطٍّبیپصیطیًآؾیت ثِقىؿتهزّسیضا ضا اًَاؿهرتلفیزاضزوِ.وكبًسیٍزضًْبیتاٍ هبًَض

ای.خجٍِْایضذٌِ،یًفَش،یزٍضاً،ایاًساظاحبعِفجبضت

.سضتهبًَضثبقساًقغبف،تحطنٍلتیلبثلیزاضاسیآهیعثبهبًَضهَفمیتهی

زضوٌبضفَاهلٍهتغیطّبیهصوَضًؾبهیّبیاؾتمطاضگبُثركیآهبیفٍاؾتمطاضهطاوعٍؾِالگَییحبفؼًیبآلبی

وعًؾبهیاضائِوطزُاؾت.اؾبؼایيالگَثطیههطاهٌبؾتاؾتمطاضثطایضاًؾبهیهطاوعهىبىگعیٌیزضاؾتمطاضٍ

فضبییؾِ اؾبذتبض ثِثركیاؾتَاض -1تطتیتفضبیخغطافیبییایطاىثتِؾِللوطٍغئَاؾتطاتػیهقبهلایيؾت،

 حبقیِ، هیبًِ-2للوطٍ ؾطظهیي تمؿین-3ٍللوطٍ هطوعی ؾطظهیي اؾبؼهبّیت،للوطٍ ؾپؽثط اؾت. قسُ

كتیجبًیثِؾًَِؿهرتلفقبهلٍاحسّبیفولیبتیٍضظهی،ٍاحسّبیپكتیجبًی،ٍاحسّبیپًیعٍاحسّبیًؾبهی

.قسُاؾتتمؿینیضظهذسهبت

ایيؾًَِؿٍاحسًؾبهیهرتلف)ٍاحسّبیفولیبتیٍضظهی،ٍاحسّبیپكتیجبًی،یهبًَضیثبضفبیتفضبزضًْبیت

.(1392:51حبفؼًیب،)اًسقسُثركیتقییيخب(زضایيفضبیؾِیٍاحسّبیپكتیجبًیذسهبتضظه

ٍپبضاهتطّبگطفتيًؾطزضثبضافولیبتیٍاحسّبیثبیسّؿت،ؾَمثِحبقیِاٍلیيللوطٍیغئَاؾتطاتػیهوِهَزض

ؾٌتیضلجبیهثبلعَضثِوطز،یبثیهىبىظهیيهكرهبتیبتْسیساتؾغحٍخْتهٌجـ،هبًٌسهرتلفهتغیطّبی

وبلجسیفضبًؾیطزضپیطاهَىایطاى،ؾتبذتبضفیعیىیٍػیهستبضیریتْسیسات،تحَالتؾیبؾیاؾتطاتضًٍتخسیس،یب

آة تَپَگطافی، ثٌیبزّبی،ٍذبنخٌؽظهیي، تطویجبتفضبییٍلَهیخوقیت، ًؾیطخوقیت، اًؿبًیفضب ؾبذتبض

هسًؾطهىبىگعیٌیقىلٌّسؾیهطظٍهكرهبتهطظٍؾبیطفٌبنطفضبییثبیسزض،زؾتطؾیٍاضتجبعبت،ظیؿتی

گیطزلطاض تدلیآىهرتلفّبیثرفزضفضبییفٌبنطوِزاضینبتیهؾیؿتوٍاحسّبیخغطافیبییفضبیزضهب.

ًیعخسایاظاهٌیتٍزفبؿفضبییفٌبنط.ثطذَضزاضًسفضبییفٌبنطؾبیطثبؾیؿتوبتیهضاثغًَِفیاظٍپیساوطزُ

وطٍیزضزٍهیيلل.قًَسیبثیهىبىّبآىثبّوبٌّگثبیسٍثبقٌسًویزیگطتَؾقِهلّیّبیثرفؾبیطفٌبنطفضبیی

.گیطًسلطاضلدؿتیهٍتساضوبتپكتیجبًیحلمِّبیفقبلیتغئَاؾتطاتػیهثبیس

وٌسپیسااؾتمطاضٍقسُیبثیهىبىذسهبتضظمًؾیطنٌبیـًؾبهییجبًیزضؾَهیيللوطٍ)ثرفهطوعی(ثبیسپكت

اؾبؼ .(1392:51حبفؼًیب،) الیٍِپكتیجبًیالیِی،فولیبتالیِزاضایوكَضزضهٌغمِّطفَق،ّبیٍیػگیثط

ًمكِفَق،الگَیاؾبؼثط.وٌٌسهیذسهبتضظماؾتوِثِتطتیتاظحبقیِثِثرفهطوعیاؾتمطاضپیسایجبًپكتی

زّسهیًؾبهیضاثبتَخِثًَِؿفقبلیتٍاحسهطثَعًِكبىهطاوعٍآهبیفاؾتمطاضًحَُوِاؾتقسُتْیِظیط
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ًؾبهیّبیاؾتمطاضگبُبزیٍتغجیكآىثباًَاؿفضبییپیكٌْؾبذتبض:1ًمكِ

 هآذص حبفظ ًیب

ا ثطایٍاؾتثطذَضزاضًؾطیخٌجِاظفضبییؾبذتبضیبالگَایياؾت،وطزُتأویسالگَعطّاحوِعَضّوبىلجتِ

،اهٌیتییبؾی،ؾهىبًی،هحیغی،فَاهلٍپبضاهتطّبتوبهیٍقَززازُتغجیكٍالقیهحیظثبثبیسآىوطزىوبضثطزی

وِزضّبیی.ٍیػگیاضتجبعیٍفطاهطظیزضآىلحتبػگطززٍزضًْبیتؾبذتبضاضتجبعیهٌبؾجیثطایآىعطاحیقَز

:اؾتلیّبپطزاذتِقًَسثِقطحشثِآىسیثبیهبًَضیحَظُفضب

.وٌٌسُ(وٌٌسٍُپكتیجبًی)فولًؾبهییفولٍاحسّبیآظازیفضب -

ی.ًؾبهیٍاحسّبیهبًَضبتیزضًؾطگطفتيًَؿفول -

.یبفتِزضهٌغمِگؿتطـساتیقٌبذتتْس -

یی.اهىبىپسافٌسَّا -

یی.َّاّبیزاالىطیثِهؿیىیًٍعزیطیلطاضگ -

ى.زضزاذلپبزگبیپطاوٌسگتیلبثل -

.(1399بى،ی)ؾلغبًخوقیتیفبنلِاظهٌبثـ -

.(1399،)آلبهحوسیًؾبهییٍاحسّبیهبًَضبتیزضًؾطگطفتيًَؿفول -

.(1399،فلوساضیپَضٍفطج)زقويیًؾبهیگؿتطـٍاحسّب -

 هٌغمِیبیخغطاف -

 حاتیو تسل ساتیتجه-5
تؿلیحبتافعاضّب،خٌگهلّیٍثمبیوكَضاؾت،اهٌیتتأهیيٍحفؼزضفَاهلتطیياؾبؾیلسضتًؾبهییىیاظاگط

قًَسهیةهحؿًَؾبهیلسضتحیبتیٍضطٍضیاخعایاظپیكطفتٍِهسضىتدْیعاتٍ ٍتدْیعاتٍتؿلیحبت.

ٍاحسّبیضطٍضتاظیىیاؾتفبزُلبثلٍوبفیهٌبؾت،افعاضّبیخٌگ ّط ًؾبهی ٍ لسضتزفبفی حیبتی ٍ اٍلیِ

ویفیتٍوویت ظهیٌی،اظافنًؾبهیهْنّبیپبیگبُخسیس،تدْیعاتپیكطفتِ،ٍهسضىّبیؾالحؾیبؾیاؾت.
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زضیبییفَاهلیثٌیبزیَّایی ٍ وٌٌسُتقییيٍ قوبض افعایفلسضتًؾبهیثِ حفؼٍ ضًٍسهیزض آهبیفزضلصا.

لسضتًؾبهیّطٍاحسؾیبؾیفالٍُثطاثقبزشوطقسُثبیسٍضقیتتؿلیحبتی،تدْیعات،هیعاىٌبذتٍقیٌیؾطظه

هْنزضّبیٍیػگیثِّبآىثبهغبلقًٍِؾطگطفتزضضااؾلحِاًجبضّبیؾالح،تَلیسّبیوبضذبًًِؾبهی،ّبیپبیگبُ

طیظثٌسیتمؿینّبآىوبضگیطیثًِحَُهسضى،ثطاؾبؼّبیؾالحاًَاؿیتَخِثِگًَبگًَثبلصاپطزاذت.ّبآىآهبیف

 ؾالحهیاضائِ قبهلعیفگطزز: -3يیؾٌگوِیًّبیؾالح-2ؾجهبییاًفطازّبیؾالح-1ّبی:ّبیظهیيپبیِ

پبیِّبیؾالح-6ضیلیّبیؾالح-5هتحطنّبیؾالح-4ثبثتّبیؾالح پبیِّبیؾالح-7َّا -9زضیب

ییفضبّبیؾالح

ضؾسهیثًِؾطیًؾبهیطٍّبیثبتؿلیحبتٍتدْیعاتًیٌیآهبیفزفبؿؾطظهزٍعطفِثبتَخِثِاضتجبطّوچٌیي

ثبقٌس:هیلیطحشپطزاذتِقًَسثِقّبآىثِسیثبْیعاتوِزضحَظُتؿلیحبتٍتدّبییٍیػگی

ًَؿؾالح -

تٍلسضتؾالحزلّ -

.(1399للت،ذَـیَؾفی) (1399،)آلبهحوسیظیتغبثكؾالحثبهح -

(1399بى،ی)ؾلغبًیٌیظهنیٍحطیحفبؽتٌگیضدبزیا -

 یثانیپطت-6

پكتّبیالسام،فبمیثِهقٌیجبًیپكت  یجبًیهَضزًیبظخْتاًدبم هأهَضّبفقبلیتاظ ظهؾبظهبیانلتیٍ ٌِیىزض

اؾتيیتأه هَضزًیبظ اهىبًبت تساضن پكتفیتقطزض.ٍ ٍ آهبز هٌْسؾبى اؾتيیچٌیجبًیخبهقِ ٍ:آهسُ آهبز

یجبًیپكت ٍ هسیطیت ٍ فلن ّبیفقبلیتٌّط ثِ هطثَط ًگْساضيیتأهیعطاحّبیًیبظهٌسیفٌی ثطایٍ یهٌبثـ

.اؾتبتیّبٍفولثطًبهِ،هَضَفبتیجبًیپكت

یثؿتگطٍّبیًیساضیٍپبیآهبزگطایثطذَضزاضاؾتظایٍیػُتیهؿلحاظًمفٍاّویطٍّبیزضًیجبًیكتٍپآهبز

وٌسذَاّسبیفٌبنطفولىطزؾبهبًِهرتليیًممزضّطوساماظابیزاضز،زضنَضتضقفالساهبتآىثِنیهؿتم

ا هَالـحؿبؼيیقسوِ زض تحوًبپصیطیخجطاىّبیذؿبضتاهط لیضا يیثیَؾتگپیوِگًَِّوبىذَاّسوطز.

فطآیزاذلخجِْخجِْخٌگٍ ٍخَززاضز، ٍپكتٌسی)وكَض( التهبزهلّیفٌهطًؾبهعیًیجبًیآهبز ٍفٌهطیزض

.ّوچٌیيزضتقطیفزیگطیاظآهبزٍپكتیجبًیآهسُاؾت:(1392:5بى،یاؾت)ذطاظیًؾبهبتیزضفولیالتهبز

پكت ٍ ًؾبهیجبًیآهبز هقٌی یثِ تقوًگْساضیًٍمل،حول،یضؾبًآهبزبیتساضن ثبظؾبظطاتیٍ ٍبتاهىبًیٍ

زضظهبىٍتیفیٍحساوثطوٌِیثبحساللّعیفوطاًّبیالسامٍيیاًدبماهَضهطثَطثِاًتمبلهدطٍحعات،یتدْ

ّوبًٌسبتیآىزضفولیّبطزٍوبضویجبًیآهبزٍپكت.(1390:24،ییَّایهىبىهغلَةاؾت)گطٍُآهَظـترهه

اظزؾتذَاّسزازٍّطچِییزضثسىاؾتوِاگطاًؿبىفبلسآىثبقسوبضاطٍیًٍیاًطغيیتأه ّبیعطحالظمضا

یجبًیآهبزٍپكتّبیپكتیجبًیوِهبزاهیثبقٌسیآهَظـوبفیگطززٍوبضوٌبىزاضاِیتْیمیٍزلیهٌغمیىیتبوت

.(1392:15طپَض،یّوطاًُرَاّسقس)ًهیطٍظیثبپبتیفولبثسیهؿتوطٍهساٍمتحمكً

 اًساظ:ایيحَظُفجبضتّبییٍیػگییًؾبهیطٍّبیًیجبًیثبپكتیٌیآهبیفزفبؿؾطظهزٍعطفِثِاضتجبطتیفٌبثب

آة،،ی:قجىٍِهٌبثـاًطغییثٌبطیظیجبًیپكت-3 (1399،)آلبهحوسیذسهبتضظمیجبًیپكت-2ضظهییجبًیپكت-1

.(1399بى،ی)ؾلغبًیاضتجبعّبیقجىِ
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تْسیٌیآهبیفزفبؿؾطظهثطقسُفَاهلهتقسزیعیتحمیكاًدبمهسلهفَْهی: یوكَضًؾبهساتیزضهمبثلِثب

عطاحیٍهَضزاؾتفبزُلطاضگیطزّبیآىّبٍٍیػگیؾقیقسُهسلهفَْهیاظهؤلفِتأثیطگصاضاؾت،

 تًؾبهیٍآهبیفزفبفیهسلهفَْهیتْسیسا(1قىل)

 
 

1401تْیًِگبضًسگبى

 آمایص دفاع سرزمینی

 توان نظامی

 تهدیدات نظامی

 فناوری حوزه فضایی روش جنگیدن
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 های تحقیق ها و یافته وتحلیل داده تجسیه-7
(،یجیتطوییبیوطًٍجبخٍپبیآلفب،ی)ؾٌدفپبضّبیفبهلپبیبییبضیگیطیاظؾِهقثطاظـهسلاًساظُیهٌؾَضثطضؾثِ

.قَزیهٍاگطااؾتفبزُییّوگطاٍضٍاییضٍا
پػٍّفیطّبیافتجبضهتغیثطضؾحی:ًتب2خسٍل

هتَؾط 

ٍاضیبًؽ 

 اؾترطاج

 قسُ

آلفبی 

کطٍى 

 ثبخ

پبیبیی 

 تطکیجی

ثبض 

 ػبهلی
 هؤلفِ گَیِ

0.699 

 

0.783 

 

0.847 

 

0.834 
ٍ  یضظهر  یجبًیپكرت  ،یظهر ض) هأهَضیرت ًَع 

 (یذسهبت ضظه یجبًیپكت

 هأهَضیت

 پبؾساضی اظ هطظّبی ؾطظهیٌی 0.525

0.907 
پبؾساضی اظ اؾتمالل ٍ توبهیت اضضی کكَض 

 ٍ زؾتبٍضزّبی ًظبم جوَْضی اؾالهی ایطاى

0.762 
 یهحتورل ًظربه   یَّبیٍ ؾرٌبض  يیًَع زاکتط

 زقوي

0.533 

 

0.820 

 

0.871 

 

0.736 
فضبی آظازی ػول ٍاحسّبی ًظبهی ثب تَجِ 

 ثِ ًَع ػولیبت

 یفضب

 یهبًَض

0.605 

ف زض حررسالل ظهرربى لبثلیررت حررساکاط ٍاکررٌ

ّررب ٍ هٌرربطك  هوکرري، جْررت حفررظ ؾررطپل

 حیبتی، حؿبؼ ٍ هْن ًظبهی

 تطکیت، تطتیت ًظبهی ذَزی ٍ زقوي 0.683

 گؿتطـ ٍاحسّبی ًظبهی ذَزی ٍ زقوي 0.905

0.679 
ـ   یبفترِ   تأهیي فیعیکی اظ ٍاحرسّبی گؿرتط

 ذَزی

 اؾتحکبهبت هَجَز زض هٌطمِ 0.739

0.644 

 

0.722 

 

0.844 

 

ٍ  عاتیتجْ ّب اًَاع ؾالح 0.879

ٍ  حبتیتؿل

 ّب فٌبٍضی

 زلت ٍ لسضت ؾالح 0.796

 تطبثك ؾالح ثب هحیط 0.726

0.601 0.662 0.817 

0.686 
پكتیجبًی ػوَهی )هبًٌس ذسهبت اضططاضی ٍ 

 اٍضغاًؿی(
 یجبًیپكت

 پكتیجبًی ضظهی 0.888

 پكتیجبًی ذسهبت ضظم 0.737

عطیبضّبیفبهلث ّوجؿتگكیاظ هحبؾجِهیّبیقبذمیهحبؾجِهمساض آىؾبظُ ثب اقًَس،هیؾبظُ اگط يیوِ

عاىیًكبًگطهیزضًٍییبیاظهسلپػٍّفحصفًوَز.پببیآىقبذمضاانالحٍسیقَز،ثب4/0ووتطاظبیهمساضثطاثط

هیيیثیّوجؿتگ ٍ همّبیقبذمؾبظُ اؾت. آى ثِ ثيییتجبًؽیٍاضیثبالضساهطثَط ٍيیقسُ ؾبظُ
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همبثلذغبّبیفقبذم پباًساظُیزض ًتیزضًٍییبیگیطیهطثَطثِّطقبذم، آلفبزّسهیدِیثبالضا همساض ی.

7/0یّطؾبظُثبالیثطا (CR) یجیتطوییبیوِهمساضپبلجَلاؾت.زضنَضتیلبثلییبیًكبًگطپب7/0وطًٍجبخثبالتطاظ

 پبىًكبقَز، هقهسلاًساظُیهٌبؾتثطایزضًٍیساضیاظ اؾترطاجبًؽیهتَؾظٍاضبضیگیطیزاضز.  (AVE)قسُ

ًكبىّبیقبذمؾبظُثبهییّوجؿتگیعاىه ثطاظـًكتطیثیّوجؿتگيیوِّطچِازّسهیذَزضا عیثبقس،

(.81)ّوبى،زّسهیلجَلضاًكبىلبثلییا،ّوگط5/0یثبال AVE همساضاًسزاقتِاؾت.فَضًلٍالضوطاؽْبضكتطیث

قَز:هیهكبّس2ُوِزضخسٍلعَضیّوبى

وبفیافتجبضاظٍثَزُهٌبؾتّبؾَالِیوِولزّسهیثَزًٍُكبى4/0اظفیثیپبضّبیفبهلتیضطاِی(ولالف

.ثطذَضزاضًس

AVE یٍثطا7/0اظكتطی،ثّبؾبظُیتوبهیثطایجیتطوییبیوطًٍجبخٍپبیآلفبطیهمبزیتوبهٌىِی(ثبتَخِثِاة

اتربشیفَقهمساضهٌبؾجیطّبیزضهَضزهتغبضّبیهقيیایاؾتوِتوبهيیزٌّسُاقسُ،ًكبىهحبؾجِكتطیث5/0ٍ

 .ًوَزسییپػٍّفحبضطضاتأیّوگطاییٍضٍاییبیپبتیهٌبؾتثَزىٍضقتَاىهیلصااًس،ًوَزُ

 Z یمعنادار ةیضرا-8
ثبقٌستبثتَاىزضكتطیث96/1اظسیثبتینَضتاؾتوِضطايیثِا Z تیثباؾتفبزُاظضطایهسلؾبذتبضـثطاظ

96/1اظكتطیثتیضطاِی(.ول1393:136ٍّوىبض،يیًوَز)هحؿٌستأییضاّبآىثَزىهقٌبزاض،٪95ٌبىیؾغحاعو

 .زّسهیًكبى٪95ؾغحزضضاطّبیهتغبىیاهطهقٌبزاضثَزىضٍاثظهيیّؿتٌسوِا

 R2: اریمع-9

ظایزضٍىپٌْبىیطّبیثِهتغهطثَطR2تیپػٍّف،ضطايیزضایثطاظـهسلؾبذتبضیثطضؾیثطابضیهقيیزٍه

زاضزظاثطٍىطیهتغهیطیاؾتوًِكبىاظتأثیبضیقهR2.)ٍاثؿتِ(هسلاؾت اًسزاقتِاؽْبضّوىبضاىٌٍّؿلط.

اظ R2 همساضطز،یلطاضگطتأثیتحتظاثطٍىؾبظٍُزبیهیتٌْبتَؾظظازضٍىؾبظُهیهسل،هیزضوِزضنَضتی

.(1396:93ٍّوىبضاى،زاٍضی)اؾتظازضٍىؾبظٍُّبؾبظُآىيیثِثبال،ًكبىاظلَتضاثغِث33/0

یزضحسل627/0َ«یهبًَضیفضب»ٍیزضحسل544/0َ«تیهأهَض»ؾبظُیثطاR2،همساض3خسٍلقوبضُهغبثك

.ّؿتی،زضحسل456/0َ«یجبًیپكت»ٍیًؿجتبًل384/0َ«ّبفٌبٍضیٍحبتیٍتؿلعاتیتدْ»یٍثطا
R:ضطایت3خسٍل

2

 

 گیری و پیطنهاد: نتیجه -11

 یرینتیجه گ-الف
حساوثطلبثلیتيیّسفاظآهبیفؾطظهیيزضضاثغِثبثرفزفبؿاؾتمطاضثْیٌٍِاحسّبیًؾبهیزضفضبثطایتأه

ّبیپصیطیاؾت.زضتقییيهطاوعٍهحلاؾتمطاضٍاحسّبیًؾبهیوِهوىياؾتقبهلآهبزگبُزفبؿٍحساللآؾیت

ق ثِ تَخِ نٌبیـزفبفیثبقس آهَظقیٍ هطاوع ثبالییلدؿتیىی، اّویتثؿیبض زفبفیاظ العاهبتًؾبهی، طایظٍ

.ثطذَضزاضاؾت

 پكتیجبًی
تجْیعات ٍ تؿلیحبت ٍ 

 فٌبٍضی ّب
 هتغیط هأهَضیت فضبی هبًَضی

65:;< 659.: 65<80 65;:: R
8
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طاى،یایاؾالهیخوَْضپیطاهًَیقطایظثِتَخِثبؾطظهیٌیآهبیفزضطگصاضیتأثضاّجطزیٍهٌبؾتاثقبزاظیىی

.اؾتیًؾبهساتیزضثطاثطتْسيیؾطظهآهبیفیزفبفثقس

اظ اعویآهبضخبهقًِگبُ ت95/0ٌَبىیثب ًؾبهی خاى ؾطظهیٌی آهبیفزفبؿ ثط اوَْضی ثطاثطؾالهی زض ایطاى

 .سیگطزیبثیٍاضظسُیؾٌد4ثطاثطخسٍلٍیػگی15ٍهؤلف4ِثبچٌیيّن؛تْسیسّبیًؾبهیهقٌبزاضّؿت
 

ّبّبٍٍیػگی:هؤلف4ِخسٍل

 ٍیػگی هؤلفِ ضزی 

 تیهأهَض 1

 ٍضزّبی ًظبم جوْرَضی  پبؾساضی اظ اؾتمالل ٍ توبهیت اضضی کكَض ٍ زؾتب

 اؾالهی ایطاى

 )ًَع هأهَضیت )ضظهی، پكتیجبًی ضظهی ٍ پكتیجبًی ذسهبت ضظهی 

 ًَع زاکتطیي ٍ ؾٌبضیَّبی هحتول ًظبهی زقوي 

2 
 یفضب

 یهبًَض

 گؿتطـ ٍاحسّبی ًظبهی ذَزی ٍ زقوي 

 ِاؾتحکبهبت هَجَز زض هٌطم 

 فضبی آظازی ػول ٍاحسّبی ًظبهی ثب تَجِ ثِ ًَع ػولیبت 

 ت، تطتیت ًظبهی ذَزی ٍ زقويتطکی 

 یبفتِ ذَزی تأهیي فیعیکی اظ ٍاحسّبی گؿتطـ 

     ّرب ٍ   لبثلیت حساکاط ٍاکٌف زض حسالل ظهبى هوکري، جْرت حفرظ ؾرطپل

 هٌبطك حیبتی، حؿبؼ ٍ هْن ًظبهی

3 

ٍ  عاتیتجْ

 حبتیتؿل

 ٍ

 ّب فٌّبٍضی

 ّب اًَاع ؾالح 

 زلت ٍ لسضت ؾالح 

 تطبثك ؾالح ثب هحیط 

 یجبًیپكت 4

 بًی ضظهیپكتیج 

 پكتیجبًی ذسهبت ضظم 

 )پكتیجبًی ػوَهی )هبًٌس ذسهبت اضططاضی ٍ اٍضغاًؿی 
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یًؾبهساتیایطاىزضثطاثطتْسؾالهیاوَْضیخیٌیثبآهبیفزفبؿؾطظهّبیفَقّبٍٍیػگیهؤلفِثبیًؾبهتَاى

چْبضهؤلفِیزاضایاىًؾبهزاضز.تَكیتحمیثبالگَیٍهثجتنیهؿتمیّوجؿتگهییزاضایقٌیزاضز؛یّوجؿتگ

وِهؤلفِ ضط«تیهأهَض»ثَزُ هثجتنیهؿتم،ثبالیّوجؿتگهی0.738طیهؿتیثب ثقستَاىًؾبهیٍ زاضز.یثب

ثؿیّوجؿتگهی0.792طیهؿتیثبضط«یهبًَضیفضب»هؤلفِ یثبثقستَاىًؾبهیٍهثجتنیثبال،هؿتمبضیًؿجتبً

ثبیٍهثجتنیًؿجتبًثبال،هؿتمیّوجؿتگهی0.619طیهؿتیثبضط«ّبفٌّبٍضیٍتحبیٍتؿلعاتیتدْ»زاضز.هؤلفِ

زاضزیثبتَاىًؾبهیٍهثجتنیثبال،هؿتمیّوجؿتگهی0.675طیهؿتیثبضط«یجبًیپكت»زاضز.هؤلفِیتَاىًؾبه

تطیيهْن«گبىیثِیٍاگصاضتیهَضأٍهیهبًَضیفضب»هؤلفِخبهقِآهبضیهكرمقسوِاظًگبُكیتحميیٍزضا

 .ثبقٌسهیتَاىًؾبهیزضآفطیيًمفهؤلفِ

 

 پیطنهادها -ب
ثطزاضیگطززهحتَیًٍتیدِپػٍّفزضخْتثْطُقسُ،پیكٌْبزهیثبتَخِثًِتبیححبنلاظوبضپػٍّكیاًدبم-1

زؾتَضالقول ذهَلتْیِ ؾطظهیٌیزض آهَظقیالگَیآهبیفزفبؿ ّبیاخطاییٍ ولزض هقبًٍتفولیبتؾتبز

 ًیطٍّبیهؿلحاؾتفبزُقَز.

ثطًبهِ-2 ولًهقبًٍتعطحٍ ثبظًگطیطٍّبیٍثَزخِؾتبز تدْیهؿلحًؿجتثِ یّبگبىیعاتیخساٍلؾبظهبىٍ

.سیالسامًوبساتیهتٌبؾتثبًَؿ،قستٍؾغحتْس،یبفتِگؿتطـیًؾبه

هؿلحیطٍّبیً-2 تْسیساتثِوِ ثب همبثلِ هٌبعكهرتلفًؾبهیهٌؾَض ثِهیزض تَخِ ثب ثبیؿتیگؿتطـیبثٌس

فَاضوظهیيًؿجتثِاقغبلفضبیهبًَضیهٌبؾتالسامًوبیٌس.
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Abstract  
The task of the armed forces is to produce military power and its implications, given the 

conditions and the type of threats to deteriorate the military threats of the enemies. 

Every country in the world tries to achieve sustainable national development to deal 

with its national security challenges, so as to strategically decide on the strategic 

planning. The field of land and defense preparation requires the mission of the Islamic 

Republic of Iran's armed forces, defending the independence and territorial integrity of 

the country, guarding the revolution and its achievements, and countering military 

threats, based on different factors and according to the geographical range of the 

country. It has been organized and established. Due to the extent and diversity of natural 

and human geography of the country, the diversity of external threats, internal 

vulnerability and the diverse missions of the armed forces, attention to territorial 

defense preparation is a necessity for defense for Iran. The purpose of this study is to 

"explain the components and characteristics of military capability influencing territorial 

defense preparation against military threats". The results show that 4 components and 16 

features of military capability are effective on territorial defense preparation against 

military numbers, respectively, "maneuvering space", "mission", "support" and 

"equipment and weapons and technologies", respectively. They have the greatest impact 

on territorial defense preparation against military threats. This research is applied, 

developmental and descriptive-analytical, and in the information collection method, a 

field and athletics method and the use of interviews and questionnaires are used to 

prepare it. Data analysis, through the distribution of the questionnaire between the 

statistical population, was confirmed through a significant level of 959 reliability and 59 
error. 

 

KEYWORDS: Preparation, Territorial Defense Preparation, Military Threats, Military 

Might. 
 

 

 


