
   

 

 

 
 
 

 
هحَز، زاّثسد اًتمال تسای افصایص ًیسٍی دزیایی ضثىِ

 ّای ػولیاتیلاتلیت

 
 1پٙبٜپشٚیض سّیٕی

 چىیدُ:

ضذٜ ثش سٚی سىٛٞبی ٞبی ٘ػتٞب ٚ حسبسٝفٙبٚسی دس سالحپیطشفت ٚ تٛسؼٝ   

ضشایظ خذیذی سا دس دسیب  سٚص سٚصثٝ، ٘یشٚٞبی دسیبییضٙبٚس ٚ پشٚاصی(  ٞبی)یٍبٖ

سىٛٞبی  ٞب ٚ ٔب٘ذٌبسیٞب، افضایص ثشد سالحوٙذ. لذست وطف حسبسٝایدبد ٔی

دسیبیی  ٞبیػّٕیبتدس  ضذٜ ثىبس ٌشفتٝاست أىب٘بت ٌشدیذٜپشتبة آٟ٘ب دس دسیب ثبػث

ضبٞذ  ٜأشٚص ،سٚ اصایٗ داضتٝ ثبضٙذ.ٌستشش ٚسیؼی ٚ صیشسغح دسیبٞب  دس سغح

ضشایظ خبظ ٚ  فشٔب٘ذٞبٖ ػّٕیبتی ثب ثبِغجغثٛدٜ ٚ غحٙٝ ٘جشد دس دسیب ٌستشش 

-وٝ دس غٛست ػذْ تجبدَ ثٝ ا٘ذ ٔٛاخٝ تػٛیش ػّٕیبتی ای ثشای وست ٚ اسائٝپیچیذٜ

-ٞبی ػُٕػّٕیبت ثیٗ یٍبٖت ٘یشٚٞبی خٛدی، دضٕٗ ٚ ٔٙغمٝٔٛلغ ٚ دلیك اعالػب

ٞبی ثضسي سٚثشٚ ثب چبِص ّیبت ٚ سسیذٖ ثٝ اٞذاف ٔأٔٛسیتوٙٙذٜ، ٔٛفمیت دس ػٕ

ٔحٛس ضذٖ ضجىٝی ٞبساٞجشد است ثش آٖ، ایٗ ٔمبِٝ . ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ ٔٛاسدذخٛاٞذ ض

 ٞبی ػّٕیبتیلبثّیت افضایصسا ثشای  ای ضجىٝٞبی اعالػبتی ٚ استفبدٜ اص فٙبٚسی ٚ

  ٘یشٚی دسیبیی ثشسسی ٕ٘بیذ.

 

 ٍاضگاى ولیدی: 

 اعالػبت، ٘یشٚی دسیبیی ٔحٛس، ا٘تمبَ، فٙبٚسیػّٕیبت ضجىٝ
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 همدهِ

 است، ضذٜ ٔمبثُ ثشعشف عشف یه ثشتشی ٔٛخت ثطشی ٘جشدٞبی تٕبْ دس وٝ ٟٕٔی ػٙػش

 ٔیذاٖ دس دضٕٗ ٘یشٚٞبی ٚ خٛدی ٘یشٚٞبی ٚضؼیت ٚ ٔٛلؼیت اص وبفی اعالػبت داضتٗ

 سا ٔٙبست سیضیعشح أىبٖ عشف، دٚ ٘یشٚٞبی ٚضؼیت اص وبفی اعالػبت داضتٗ است.  ٘جشد

 .آٚسدٔی فشاٞٓ دضٕٗ ػّٕیبت ثٝ ثدب ٚاوٙص دادٖ ٘طبٖ ٚ ٔٛلغ ثٝ تحشّن ثشای

 ٚخٛدثٝ  ٞب یضپشداص٘ذٜس دس وٝ ایاِؼبدٜفٛق ٞبیپیطشفت اص ٌیشیٜثٟش ثب اعالػبت آٚسیفٗ

 ،ضذٜ است وست اعالػبت پشداصش دس ٚیژٜثٝ ٔخبثشات، دس وٝ ضٍشفی وبسثشدٞبی ٘یض ٚ آٔذٜ

 سبختٝ فشاٞٓ اعالػبت اص استفبدٜ ٞبیضیٜٛ استمبی ٚ ثٟجٛد ثشای سا خذیذی ٞبیفشغت

ٞبی دسیبیی ٘جشد دس ػّٕیبتوٝ غحٙٝ  دٞذ یٍٔ٘بٞی ثٝ سٚ٘ذ تىبُٔ ٔٛضٛع ٘طبٖ .است

ػظیٓ ٌشدیذٜ است. ایٗ تحٛالت اص پیطشفت سشیغ فٙبٚسی دس ثؼذ ٘ظبٔی دچبس تحٛالت 

چٙذاٖ دٚس ثٝ دِیُ سشػت خبثدبیی ٘ٝ ایٌزضتٝ اصٞبی دسیبیی ضٛد. دس ػّٕیبت٘بضی ٔی

ٔتخبغٓ  ٞبی وطف ٚ ضٙبسبیی، ٘یشٚٞبیٞب ٚ حسبسٝٞبی ضٙبٚس ٚ ثشد وٓ سالحوٓ یٍبٖ

ضذٖ اتخبر ٕ٘بیٙذ تب ثتٛا٘ٙذ دضٕٗ سا ضٕٗ یهٞبیی سا ثشای ٘ضدٔدجٛس ثٛد٘ذ تبوتیه

٘جشد دس دسیب  دسغحٕٙٝٞیٗ خبعش یه فطشدٌی خبغی ثٝ .ضٙبسبیی ٔٛسد اغبثت لشاس دٞٙذ

ٚسؼت ٚ . وٕی ضذ ٚ ٌستشٜ ایٗ غحٙٝ ٔتأثش اص ایٗ ثشد ٚسؼت چٙذا٘ی ٘ذاضتایدبد ٔی

داد تب ٘جشد لشاس ٔی خبثدبیی، فشغت ثیطتشی سا دس اختیبس فشٔب٘ذٞبٖ غحٙٝ وٙذی سشػت

اسبس اعالػبت دسیبفتی تػٕیٕبت تبوتیىی ٚ ػّٕیبتی خٛد سا اتخبر ٕ٘بیٙذ.  ثتٛا٘ٙذ ثش

ٞشچٝ فٙبٚسی دس اثؼبد ٔختّف ٘ظبٔی پیطشفت ٕ٘ٛد ثٝ ثٙبثشایٗ  (274، 1385)ٔحٕذی، 

وٙٙذٜ ثشای دٚسی اص دس تیشسس دضٕٗ لشاس ٌشفتٗ، ثیطتش دس ٕٞبٖ ٘سجت ٘یض ٘یشٚٞبی ػُٕ

ٌیشی فشٔب٘ذٞبٖ ػّٕیبتی وبٞص یبفت، تب خبیی وٝ پٟٙٝ دسیبٞب ٌستشش ٚ فشغت تػٕیٓ

أشٚصٜ غحٙٝ ٘جشد دس دسیب ثسیبس ٌستشدٜ، سیبَ، ٔتغیش ٚ پیچیذٜ ٌشدیذٜ است. ایٗ 

ٞبی ٔطتشن ایٗ پیچیذٌی سا افضایص دادٜ است. أشٚصٜ یه است وٝ ػّٕیبت وٝ یدسحبِ

غٛست ٔطتشن ثب دیٍش ٘یشٚٞبی ٘ظبٔی ػّٕیبت ٘جٛدٜ ٚ ثبیذ ثٝ ا٘دبْلبدس ثٝ ییتٟٙب ثٝ٘یشٚ 

تٛا٘ذ ٔأٔٛسیت خٛد سا دس ایٗ ٔحیظ ٔطتشن ثب ٔی یٔأٔٛسیت خٛد سا اخشا ٕ٘بیذ. فشٔب٘ذٞ

ٚ اٞذاف  ی اتخبر ٕ٘ٛدٜٔٛفمیت ا٘دبْ دٞذ وٝ ثتٛا٘ذ ثب سشػت ثیطتشی تػٕیٓ غحیح

اعٕیٙبٖ اعالػبت ٔٛلغ، غحیح ٚ لبثَُ ثٝخٛد سا ٟٔٙذْ ٕ٘بیذ ٚ ایٗ ٍٔش ثب تجبد ٔٛسد٘ظش

ایٙىٝ ضشایظ ٌشدد. ٘یشٚی دسیبیی ثشایدس ػّٕیبت ٔیسش ٕ٘ی ضذٜ وبس ٌشفتٝثیٗ أىب٘بت ثٝ 

سا ثشای فشٔب٘ذٞبٖ ػّٕیبتی خٛد ثشلشاس ٕ٘بیذ تب آٟ٘ب ثتٛا٘ٙذ ٕٞٛاسٜ یه تػٛیش  روشضذٜ
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لشاس دٞٙذ ثبیذ ساٞجشدی سا اتخبر  وٙٙذٜ ضشوتسٚضٗ اص غحٙٝ ػّٕیبت سا دس اختیبس ػٙبغش 

ٞبی ٞبی ٔؼَٕٛ، فٙبٚسی اعالػبت ٚ ضجىٝ سا ثشای افضایص لبثّیتٕ٘بیذ تب ثب ػجٛس اص سٚش

 ( 185ٕٞبٖ: )خذٔت ثٍیشد.ػّٕیبتی خٛد ثٝ

 زٍش تحمیك

ٞب ای اعالػبت ٚ دادٜسٚش تٛغیفی ثٛدٜ ٚ ثب استفبدٜ اص سٚش وتبثخب٘ٝ ایٗ تحمیك ثٝ

 .ٌشدیذٜ است ٚتحّیُ تدضیٝٔحتٛا اعالػبت سٚش تحّیُ ثٌٝشدآٚسی ٚ 

 هثاًی ًظسی

 
 تؼسیف ػولیات ضثىِ هحَز 

ٔحٛس ٚ ٔؼٙی ٚ ٔفْٟٛ ضجىٝ ثبایٙىٝایٗ ثسیبس ٟٔٓ است وٝ یه فٟٓ ٔتؼبسف دس استجبط 

ٚیژٌی آٖ دس ٔحیظ ٔطتشن چیست ایدبد ضٛد. ثیطتش اص آٖ، ثبیذ ایٗ ٘تیدٝ ٌشفتٝ ضٛد 

ٞبی ضٛد، ایٗ ٔفْٟٛ ثبیذ ثشای ٕٞٝ ػّٕیبتػٙٛاٖ یه اغُ سبصٔب٘ی اتخبر ٔیوٝ آ٘چٝ ثٝ

 ثش اسبسایٗ ٘یشٚٞبی ٘ظبٔی دس صٔبٖ غّح ٕٞب٘ٙذ صٔبٖ خًٙ وبسثشد داضتٝ ثبضذ. ثٙبثش

است وٝ  ضذٜ تؼشیف٘ظبٔی ػٙٛاٖ یه ػّٕیبتٔحٛس ثٝٞب ػّٕیبت ضجىٝتحمیك ٚ ثشسسی

سبثمٝ، ٞٙش استخشاج اعالػبت ٚ عٛس ٔؤثش ٚ ثیٝثشای دستیبثی ثٝ اٞذاف ٔأٔٛسیت ث

-ٞبی ٚضؼیتی ٚ ٞذفحسبسٝ، ٞبٌیشتػٕیٓ سبصییىپبسچٝ ثشای ضجىٝ فٙبٚسی وبسٌیشی ثٝ

یه سیستٓ ٚسیغ ثب سبصٌبسی ثبال  درونٌستشدٜ  غٛست ثٝٞب وٝ یبة،  ٘یشٚٞب ٚ سالح

  (Naval Studies Board, 2007,  p1)سا داسد.  ا٘ذ ضذٜ پشاوٙذٜ

 ِهحَزاًتظاز ٍ اّویت ػولیات ضثى 

ٞبی ٘یشٚی دسیبیی ثشای اخشای یه ٔأٔٛسیت اص عشیك وبسثشد ضجىٝ ٔحٛس داضتٝ یبتّػٕدس 

، ا٘تطبس ٚ ٚتحّیُ تدضیٝاثضاسٞبی ٔذسٖ ٚ استفبدٜ اعالػبت ٚ ضجىٝ اعالػبتی خٟت وست، 

دسثبسٜ دضٕٗ ٚ آٚسی، استخشاج، ٚ اسسبَ اعالػبت استفبدٜ ثٝ ٞٓ ٔتػُ ٞستٙذ. خٕغ

ٔحیظ ػّٕیبتی ٕٞٛاسٜ داسای إٞیت حیبتی ثشای ٞذایت ػّٕیبت ٘ظبٔی ثٛدٜ است. أشٚصٜ 

ای وٝ آٟ٘ب اص تٛإ٘ٙذی ٌٛ٘ٝا٘ذ ثٝچٙیٗ الذأبتی خیّی لذستٕٙذ ضذٜاثضاسٞب ثشای ا٘دبْ ایٗ

 . ا٘ذ تٌٝشف سجمتسصٔی ٘یشٚی دسیبیی ػٙٛاٖ ٚسبیُ اغّی لذستٞب ثٝسىٛٞبی پشتبة ٚ سالح

ثشای دسیبفت  سىٛ ٞشضٛد دس ػّٕیبت سىٛ ٔحٛس ( ٔطبٞذٜ ٔی1وٝ دس ضىُ) ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

ٞبی ٔتؼّك ٚ دس دستشس خٛد ٔتىی ٚ ٚاثستٝ ثٛدٜ ٚ ثبیذ اعالػبت اعالػبت ثٝ حسبسٝ

-ٞبیی وٝ ٔتؼّك ثٝ خٛد یب حٛصٜ ٔأٔٛسیتی خٛد ٔیدسیبفتی سا تحّیُ ٚ ثشای ٚاٌزاسی سالح
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ٞبی ٕٞدٛاس دس غحٙٝ ٘جشد ٚخٛد الذاْ ٕ٘بیذ. ِزا أىبٖ تجبدَ اعالػبت ثب یٍبٖ ،ثبضذ

ٞبی یىذیٍش دس سغح پبییٙی خٛاٞذ ٌیشی اص تٛإ٘ٙذیافضایی ٚ ثٟشٜ٘ذاضتٝ ٚ یىپبسچٍی، ٞٓ

ٞب ٚ اعالػبت ثٛدٜ ٚ دس ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس سىٛٞب لبدس ثٝ تسٟیٓ دادٜ وٝ دسحبِیثٛد. 

یبثذ. دس ٞبی ػّٕیبتی یىذیٍش افضایص ٔیٌیشی اص تٛإ٘ٙذیح ٚ ثٟشٜأىبٖ ٚاٌزاسی سال

ضٛد ٚ حتی اٌش ػّٕیبت سىٛٔحٛس یه تػٛیش ٔطتشن ػّٕیبتی اص غحٙٝ ػّٕیبت ایدبد ٕ٘ی

ػّٕیبت  وبساییثشلشاس ٌشدد،  ثبالتش سدٜایٗ ضشایظ تٛسظ یه سبٔب٘ٝ وٙتشَ ٚ فشٔب٘ذٞی 

 وٙٙذٜ ضشوتبتی سا دس غحٙٝ ٘جشد ثشای ػٙبغش ضجىٝ ٔحٛس سا وٝ یه تػٛیش ٔطتشن ػّٕی

ای ثش ضٛد وٝ فٙبٚسی اعالػبت تأثیش خیّی ٚیژٜوٙذ ٘خٛاٞذ داضت. ِزا ٔطبٞذٜ ٔیٟٔیب ٔی

ٔحٛس داسد. دس ػّٕیبت سىٛ ٔحٛس لبثّیت دسیبفت ٚ دسٌیشی ٔتىی ثش ٔفْٟٛ ػّٕیبت ضجىٝ

ٚدی ثشای سالح دس دسٌیش سبٔب٘ٝ سالح سىٛ )یٍبٖ( است. دس ایٗ حبِت تٛإ٘ٙذی ٔحذ

ٞبی تٛا٘ذ اص آٌبٞی اص ٚضؼیتی وٝ تٛسظ حسبسٕٝ٘ٛدٖ اٞذاف ٚخٛد داسد. صیشا فمظ ٔی

ٞب ٚ است استفبدٜ ٕ٘بیذ. دس ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس حسبسٝ ایدبدضذٜخٛد سىٛ 

آٌبٞی  ثش اسبستٛا٘ٙذ ٞب ٔیاص عشیك یه ضجىٝ ثٝ ٞٓ ٔتػُ ٞستٙذ. سالح ٞب وٙٙذٜ ضّیه

است ثب اٞذاف دسٌیش ضٛ٘ذ.  ضذٜ ٌزاضتٝدیٍش سىٛٞب ثٝ اضتشان  ٚسیّٝ ثٝاص ٚضؼیتی وٝ 

ٌشفتٝ ضٛد. ایٗ ثذیٗ ٔؼٙی  ثٝ وبستٛا٘ذ ثب سبٔب٘ٝ سالح وٕتشی لذست سصٔی ٔی دس٘تیدٝ

ٞب ٞب ٚ سالحعٛس ٘ٛثتی ٚ ثذٖٚ اخبصٜ، فمظ ثٝ خبعش ایٙىٝ حسبسٝثبضذ وٝ اٞذاف ثٕٝ٘ی

 ثش اسبسای ثشای اعٕیٙبٖ اص ایٙىٝ اٞذاف ضٛ٘ذ. وٙتشَ، پبیُٝٔ داس٘ذ دسٌیش ٔیتؼب ثبٞٓ

ثبضذ. ضبیذ ثضسٌتشیٗ ٚخٝ تٕبیض ثیٗ ػّٕیبت ضجىٝ ٔی ،ا٘ذعشح ػّٕیبتی دسٌیش ٌشدیذٜ

ثبضذ. دس  ٌیش٘ذٜ تػٕیٓٚ  وٙٙذٜ ضّیهٔحٛس ثب سىٛ ٔحٛس دس چٍٍٛ٘ی اتػبَ ثیٗ حسبسٝ، 

دس  وٝ دسحبِیا٘ذ غٛست ٔٙغمی ٚ فیضیىی ثٝ ٞٓ ٔتػُ ضذٜثٝایٗ سٝ  سػّٕیبت سىٛ ٔحٛ

ٚ سپس اص عشق ٔختّف ثٝ ٞٓ ٔتػُ  خذاضذٜٞب اص ٞٓ ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس ایٗ داضتٝ

لذست  وٙٙذٜ تشویتٕٞیٗ خبعش دس غحٙٝ ػّٕیبت أشٚصی ضجىٝ یه ا٘ذ. ثٝضذٜ

 (Haig zsolt; 2011; p245) ضٛد.ٔحسٛة ٔی ٔالحظٝ لبثُ
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 (Naval Studies Board;2007; p27)ٔحٛس ثب سىٛٔحٛسٔمبیسٝ ػّٕیبت ضجىٝ )1ضىُ
 

ٔحٛس یه عشاحی ٘یشٚی خذیذ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ػّٕیبتی ثشای ٞبی ضجىٝاست وٝ ػّٕیبت ثذیٗ ٌٛ٘ٝ

تٛسؼٝ فٙبٚسی اعالػبتی ٚ تسّیحبتی سبختبس  دیٍش ػجبست ثٝدٞٙذ. ٘یشٚٞبی دسیبیی اسائٝ ٔی

دس غحٙٝ ػّٕیبت  ٔٛسد٘یبصٞبی تبوتیه ٞبی سبصی پیبدٜخذیذی اص ٘یشٚی دسیبیی سا ثشای 

 عّجذ.ٔی

ای ػٙٛاٖ یه سبٔب٘ٝ ضجىٝدسیبیی ٚ ػٙبغش دیٍش ٘یشٚٞب ثٝ ٔحٛس ٘یشٚیٞبی ضجىٝدس ػّٕیبت

ضٛ٘ذ وٝ لبدس خٛاٞٙذ ثٛد خیّی سشیؼتش، ضذیذتش ٚ ثب ٔیدادٜ یىپبسچٝ ٚ ٔطتشن سبصٔبٖ

لجالً ٕٔىٗ ثٛدٜ است ثٝ اٞذاف ٔأٔٛسیت دست یبثٙذ.  اصآ٘چٝخٛیی ثیطتش دس لٛا غشفٝ

ٚ ٔطتشن اص ٞش ٘یشٚی دسیبیی ٚ ٘یشٚی ٔطتشوی وٝ  یىپبسچٝاست وٝ ایٗ سبٔب٘ٝ  پشٚاضح

تش خٛاٞذ ثٛد. ثشای ػجٛس ٘یشٚی دسیبیی ٚ تفٍٙذاساٖ دسیبیی ثٝ ثٛدٜ است پیچیذٜ دسٌزضتٝ

ثب ٞب ٚ ػّٕیبت یبفتٝ تٛسؼٝػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس ٘یبصٔٙذ است وٝ ثسیبسی اص ٔسیشٞبی سٙتی 

 (Naval Studies Board;2007;p2)ٞب ٚ ٔفبٞیٓ ػّٕیبتی خذیذ تغییش یبثٙذ.ثٝ سٚش تٛخٝ

 

 هحَزخَاظ ًیسٍی دزیایی دز ػولیات ضثىِ 

سسب٘ی خٛة ٚ سبثمٝ ثشای پطتیجب٘ی اعالعخبغیت وّیذی ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس تٛإ٘ٙذی ثی

دسیبیی دس تٕبٔی سغٛح ثب  ٌیشی سشیغ ثشای فشٔب٘ذٞبٖ ٘یشٚیایدبد ثستش ٔٙبست تػٕیٓ

 هحَز سىَ

 S  P  W 

 S  P  W 

 S  P  W 

 S  P  
W 

 1سکو 

 2سکو 

 4سکو 

 3سکو 

 ًثسد صحٌِ

 ضثىِ هحَز

 ًثسد صحٌِ

 S  P  W 

 S  P  W 

 S  P 

 P  W 
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صیشسبخت ٚ ضجىٝ اعالػبت دس  .اتخبرضذٜ استیه سبٔب٘ٝ ٔٙؼغف ٚ استجبعبت فشٔب٘ذٞی 

-دسیبیی سا دسثش خٛاٞذ ٌشفت سبصٌبسی ٚ ا٘غجبق پٛیبیی سا ثشای ٚضؼیتػٙبغش ٘یشٚی  آ٘چٝ

ٞبی چٙذٌب٘ٝ سبصد. سالحضٛ٘ذ لبدس ٔیآٟ٘ب پذیذاس ٔی وٝ ٍٞٙبٔیٞب ٚ ٘یبصٞبی ٔیذاٖ ٘جشد 

ٔب٘ٙذ یه سبٔب٘ٝ ٔذاسثستٝ ثب ثٛد ثٝ لبدس خٛاٞٙذ ا٘ذ لشاسٌشفتٝٞبی صیبد اص ٞٓ وٝ ثٝ فبغّٝ

ٞبی تشویجبت سىٛی پشتبة سالح ٚاحذ سا داس٘ذ طبثٝ وٝ ٚیژٌییه سشػت ٚ اعٕیٙبٖ ٔ

ثشای خبثدبیی، ثشد سالح ٚ  ٔٛسد٘یبصٞبی فیضیىی صٔبٖ ػُٕ وٙٙذ. ثب تٛخٝ ثٝ ٔحذٚدیت

وٙٙذ لبدس خٛاٞٙذ ثٛد آتص ٚ ٔب٘ٛس سٚش ضجىٝ ٔحٛس ػُٕ ٔیسشػت، فشٔب٘ذٞبٖ ٘یشٚ وٝ ثٝ

دس صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔطخع ٔتٕشوض ٕ٘بیٙذ.  ٘ذا یبفتٝ ٌستششٚسیغ  عٛس ثٝ٘یشٚٞبیی سا وٝ 

ی وٝ ٘یبص ثٛدٜ است ثشای ضٙبسبیی ٚ دسٌیشی ٘یشٚٞبی دضٕٗ دلت ثٝ٘یشٚٞب لبدس خٛاٞٙذ ثٛد 

ٚ اٞذاف ٚیژٜ ثب حذالُ تّفبت ٚ وٕتشیٗ غذٔبت ثٝ غیش٘ظبٔیبٖ دست پیذا وٙٙذ. آٟ٘ب لبدس 

ٞبی دضٕٗ ثشای ثتٛا٘ٙذ ثش تٛإ٘ٙذیای ػُٕ وٙٙذ وٝ ٌٛ٘ٝخٛاٞٙذ ثٛد دس یه ٔدٕٛػٝ ثٝ

ثشای دٚسی اص ضىست فبئك آیٙذ. ثشای تٛسؼٝ ایٗ  ثٝ ٍٞٙبْخٌّٛیشی اص الذاْ یب پبسخٍٛیی 

ٞب ٚ خػٛغیبت ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس، اعالػبت ٚ فٙبٚسی ضجىٝ ثشای دستیبثی ثٝ ٚیژٌی

 Naval Studies (Board;2007; p4) :ضٛدآیذ ثىبس ٌشفتٝ ٔیدس صیش ٔی آ٘چٝ
 

 عشف، تأسیسبت ٚ ٘یشٚٞبی دضٕٗ ٚ سىٛٞبی دا٘ستٗ ایٙىٝ ٕٞٝ ٘یشٚٞبی خٛدی، ثی

پشتبة ثب تٛخٝ ثٝ ٔختػبت ٔؼَٕٛ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ودب ٞستٙذ ٚ استفبدٜ دسصٔبٖ اص دا٘ص 

 ثشای تأثیش ٘ظبٔی دِخٛاٜ.

  دس سغٛح ٔختّف  ٞبٌیشتػٕیٓ ٚسیّٝ ثٝدس ٔیبٖ ٘یشٚ  ضذٜ پشداصشتسٟیٓ اخجبس

 ٚ صٔب٘ی وٝ ٘یبص داس٘ذ. ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖفشٔب٘ذٞی 

  ٞبی ٞب ٚ یٍبٖٞب، سالح(، حسبسٝا٘ذ یبفتٝ ٌستششٕٞبٍٞٙی ٕٞٝ أىب٘بت )وٝ خیّی

 ٚاحذ یه یذػٙٛاٖ ضٙبٚس ثشای ػُٕ ثٝ

 دلیك ثٛدٜ ٚ  ثٝ ٍٞٙبْضذٜ، آٚسی ٚ پخصاعٕیٙبٖ اص ایٙىٝ اعالػبتی وٝ خٕغ ٚ

 ثشدٖ اص عشیك دضٕٗ ٚخٛد ٘ذاسد.، ا٘حشاف ٚ اص ثیٗٔٛضٛػی ثشای لغؼی

 
 
 
 
 

 هحَزًاپریسی ػولیات ضثىِاجتٌاب



 99 ٞبی ػّٕیبتی.........................................................................افضایص لبثّیتٔحٛس، ساٞجشد ا٘تمبَ ثشای ٘یشٚی دسیبیی ضجىٝ

 

 
 

ٞبیی وٝ اعالػبت خبعش فطبس تٟذیذات دس سغح ٌستشدٜ ٚ ٞٓ خبرثٝ ٚ وطص فشغتٞٓ ثٝ

ٔحٛس ٞبی ضجىٝدٞذ، تٛسؼٝ ٘یشٚٞبی دسیبیی دس ٔسیش ػّٕیبتٚ فٙبٚسی ضجىٝ اسائٝ ٔی

 ػٙٛاٖ دضٕٙبٖ ثبِمٜٛ ٘یشٚٞبی دسیبیی ٞستٙذ.آیذ ثٝوٝ دس ادأٝ ٔیاست. آ٘چٝ٘بپزیش اختٙبة

ٕٞشاٜ ثٝ ثشد ثّٙذ دفبع ٞٛاییغذاتش، ثی ٞبی صیشدسیبییضذوطتی،  یضساداسٌشٞبی ٔٛضه

ٞبی ٞبی ساداسٌشیضی وٝ ٕٔىٗ است ثٝ والٞه٘جشد ٔٛضهٌشیضی، غحٙٝساداس أىب٘بت ضذ

غیشلب٘ٛ٘ی، تشٚسیستی ٚ  ٘یشٚٞبی وبسیپٟٙبٖ ثبضٙذ، ٔدٟض ایٞستٝ حتی یب ٔیىشٚثی ضیٕیبیی،

 ٞبی ػّٕیبت سبیجشی.ٔدشْ دس اختٕبػبت غیش٘ظبٔی ٚ تٛإ٘ٙذی

-آٚسیتٛا٘ذ ثب ثٝ اضتشان ٌزاضتٗ اعالػبت خٕغیه تسّسُ دس چٙیٗ تٟذیذاتی فمظ ٔی

ٚسیغ ٚ تشویت ایٗ اعالػبت ثشای سبختٗ یه تػٛیش  یبفتٝ ٌستششأىب٘بت  ٚسیّٝ ثٝضذٜ 

٘یشٚ دفغ ٌشدد. ٘یشٚیی وٝ لبدس ثٝ پبسخٍٛیی آفٙذی  ٞبٌیشتبوتیىی ٚ ػّٕیبتی ثشای تػٕیٓ

چٙیٗ ثبضذ. فٙبٚسی ضجىٝ ٚ اعالػبت ایٗٔی حذالُ صٔبٖدس ثش دضٕٗ دستب٘ٝ یب الذاْ پیص

ثشداسی اص فٙبٚسی، د ثشتشی آیٙذٜ دس ثٟشٜسٚسبصد. ثؼالٜٚ، ا٘تظبس ٔیاضتشاوی سا ٕٔىٗ ٔی

ٞبی ٔطىُ ٚ ضذیذ ثش پبیٝ ػّٕیبت خٛاٞذ ثٛددسیبیی وٝ لبدس  فشغت سبخت ٘یشٚی

 (D. Paul K, 2012, p92) ا٘تظبس دس ٔأٔٛسیت سا ا٘دبْ دٞذ. ٔٛفمیت ٔٛسد

 اًتمال تِ ًیسٍی دزیایی ضثىِ هحَز

وٝ دس ثبال تٛغیف  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖٞب سا ٔأٔٛسیتثشای دستیبثی ثٝ ٘یشٚی دسیبیی وٝ لبدس ثبضذ 

ضذ ا٘دبْ دٞذ ٘یبصٔٙذ سٞجشی ٚ فشٔب٘ذٞی آٌبٜ دس سغٛح ثبال، ٔفْٟٛ خذیذ ػّٕیبت ٚ یه 

اعٕیٙبٖ، دلیك ٚ یىپبسچٍی اعالػبتی وٝ دس آٖ  ثبلبثّیتاعالػبت صیشسبخت ٔطتشن 

 ٌیشی ٘یشٚی دسیبیی خٛاٞذ ثٛد. خشیبٖ داسد ٚ یه ٔسیش یىپبسچٝ ثشای ضىُ

سٞجشی ػبِی ثبیذ فٟٓ، تأییذ ٚ پطتیجب٘ی ٔذاٚٔص اص ٔفْٟٛ ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس دس ٘یشٚی 

دس پطتیجب٘ی ثشای تغییشات دس استجبعبت  آٖ تٔطبسوػجبست دیٍش دسیبیی سا داضتٝ ثبضذ. ثٝ

ذٜ اص اِضأبت ػّٕیبت اعالػبت ٘یشٚی دسیبیی ٔٙتح ض ػٙٛاٖ سبختبس فشٔب٘ذٞی ٚفشٔب٘ذٞی ثٝ

دس ایٗ غٛست ٘یشٚی دسیبیی یه ٘یشٚی ساٞجشدی ٚ  .٘بپزیش است اختٙبة ،ضجىٝ ٔحٛس

 :فشٔبیٙذ ٔی چٙیٗ ای خبٔٙٝسیذ ػّی  اهلل آیتتّمی خٛاٞذ ضذ دس ایٗ صٔیٙٝ  ٘بپزیش یتآس

٘یشٚی دسیبیی سا ثیطتش ثٝ یه ٘یشٚی ػّٕیبتی، چٝ ػّٕیبت ٘ظبٔی ٚ چٝ ػّٕیبت »... 

٘یشٚی دسیبیی وبٔالً وبسآٔذ ٚ لٛی ٚ ٔسّظ ٚ ٔبیٝ افتخبس  تٛا٘یٓ ٔیفٙی تجذیُ وٙیذ. 
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)ٔمبْ ٔؼظٓ فشٔب٘ذٞی  «ثیٕٙبوٙذ. ضذت ثٝٞب اص آٖ داضتٝ ثبضیٓ چیضی وٝ اثشلذست

 (8/4/64وُ لٛا 

٘یشٚی  اصخّٕٝٔبٖ ضذٖ ٘یشٚٞبی ٔسّحضذٖ ٚ ثضسيثشای لٛی ٔب ظشفیت صیبدی»

دسیبیی داسیٓ. ٔسئّٝ سبص٘ذٌی ٚ ٍٟ٘ذاسی ٚ ثبصسبصی اثضاسٞب ٚ ضٙبٚسٞب یىی اص آٖ 

)ٔمبْ ٔؼظٓ  «ٞب سا افضایص دٞیذ ٚ ٔضبػف وٙیذ.٘ىبت ٟٔٓ است. ایٗ تالش

 (24/9/69فشٔب٘ذٞی وُ لٛا 

خبیٍبٜ ٘یشٚی دسیبیی سا ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ. ثجیٙیذ ٘مص ثٝ ٔٛلؼیت صٔب٘ی ٍ٘بٜ وٙیذ ٚ »

« چیست ٚ خٝ وبس ثبیذ ثىٙذ. آیذ ٔیٞبیی وٝ پیص ٘یشٚی دسیبیی أشٚص دس خًٙ

 (7/9/86)ٔمبْ ٔؼظٓ فشٔب٘ذٞی وُ لٛا 

وطٛس ٔب یه وطٛس دسیبیی است. ایٗ وطٛس دسیبیی، احتیبج ثٝ یه ٘یشٚی دسیبیی »

)ٔمبْ ٔؼظٓ « خٛاٞذ آٔذ. ثٝ دستٚ ایٗ حتٕبً حمیمتبً ثشخستٝ ٚ ٕٔتبص داسد؛ 

 (30/11/88فشٔب٘ذٞی وُ لٛا 
 

 هفَْم ػولیات: 

ػٙٛاٖ یه ٌیش ٞستٙذ ٚ ثٝعٛس تٍٙبتًٙ دس آٖ دسٕٞٝ ػٙبغش ٘یشٚ ثٝ آ٘چٝػّٕیبت دس 

وٙٙذ، دس سشػت ٚ سیستٓ ٚاحذ ثب یه ضجىٝ اعالػبت ٚ فشٔب٘ذٞی ٔطتشن ػُٕ ٔی

خشیبٖ اعالػبت .ثبضذ ٔیدس خشیبٖ ثٛدٜ است ٔتفبٚت  سٌزضتٝد آ٘چٝخػٛغیبت اخشایی ثب 

ٞبی اخشای ثٝ عشح ثب تٛخٝسصٔی سا  فشٔب٘ذٞی ٔشاتت سّسّٝاص ٔٙبثغ چٙذٌب٘ٝ فشٔب٘ذٞی، 

ٞبی ٘ظبٔی تٕبْ ػّٕیبت وٝ ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ثشد.ثٛدٖ ٔیٔأٔٛسیت ٚ لٛاػذ دسٌیشی ثٝ سٕت تخت

حبَ ٚ آیٙذٜ دس صٔبٖ غّح ٚ خًٙ حتی صٔب٘ی وٝ ٘یشٚی دسیبیی ٚ تفٍٙذاساٖ دسیبیی تٟٙب 

غٛست ٔطتشن خٛاٞٙذ ثٛد. ضجىٝ دس یه ٔٙغمٝ ٞستٙذ، ثٝ وٙٙذٜ ػُٕ٘یشٚٞبی ٘ظبٔی 

آٖ ٔتػُ ٞستٙذ ثب أىب٘بت اعالػبتی اص دیٍش ٘یشٚٞب ٚ ٞبیی وٝ ٘یشٚٞب ثٝاعالػبت ٚ حسبسٝ

 ّی استجبط داخّی خٛاٞٙذ داضت. ٔٙبثغ ٔ
 

 شیسساخت اطالػات ٍ فسهاًدّی هطتسن

وبسثشی ٚ ا٘تمبَ اعالػبت سا  فمظ ٘ٝٞبی ضجىٝ ٔحٛس ٘یبصٔٙذ صیشسبختی ٞستٙذ وٝ ػّٕیبت

پطتیجب٘ی وٙذ ثّىٝ ػّٕىشد ٚالؼی فشٔب٘ذٜ سا ثشای حفظ ػٙبغش ضجىٝ دس وٙبس یىذیٍش ٚ 

 ثب تٛخٝ ثٕٝ٘بیذ. ٔیػٙٛاٖ یه سبٔب٘ٝ یىپبسچٝ پطتیجب٘ی ثٝ آٟ٘ب ٞذایت ػّٕیبت ٔشتجظ

-ثذ٘ٝ استجبعی )ٔخبثشات(، تشٔیٙبَایٗ صیشسبخت ضبُٔ اتػبالت ،ٔفْٟٛ ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس
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ٞب وٝ خشیبٖ اعالػبت خبْ، ٞب، پشداصضٍشٞبی ٔشوضی، استب٘ذاسدٞبی ٌستشدٜ، لٛا٘یٗ ٚ سٚش

ٞبیی وٝ دسٌیش ػّٕیبت ٞستٙذ ب٘ذٞی یٍبٖٚ ٞذایت سا دس تٕبٔی سغٛح فشٔ ضذٜ پشداصش

یه ثخص وٝ ٕٞب٘ٙذ  ػٙٛاٖ ثٝدسیبیی اسبسبً ثبیذ  ٞب دس ٘یشٚیایٗ صیشسبخت سبصد.لبدس ٔی

ٞب یه صیشسبخت ٚاحذ ثشای اعٕیٙبٖ اص سبصٌبسی ٚ ػّٕىشد ٔٙبست دسٚ٘ی دس ٕٞٝ لسٕت

 ;Hundley, Richard)ٞبی ٔطتشن اعالػبتی ّٔی ٚغُ ضٛ٘ذ. وٙٙذ ثٝ صیشسبختػُٕ ٔی

2010; p32) 

یه صیشسبخت اعالػبت اص تٛإ٘ٙذی ثبالیی ثشخٛسداس ثبضذ ٚ ثتٛا٘ذ تٕبٔی  وٝ دسغٛستی

ػٛأُ غحٙٝ ٘جشد سا پطتیجب٘ی ٚ ثٝ ٞٓ ٔتػُ ٕ٘بیذ ثبیذ دس ثشٌیش٘ذٜ تٕبٔی سغٛح 

ٞبی ضجىٝ ػّٕیبتی سا ٔغٕئٗ ثشعشف ٕ٘بیذ. ایٗ فشٔب٘ذٞی ثٛدٜ ٚ ثتٛا٘ذ تٕبٔی ٘یبصٔٙذی

ضبی ضجىٝ سا ٔذیشیت ٚ دس اختیبس آٟ٘ب لشاس دٞذ. اػ ٔٛسد٘یبصصیشسبخت ثبیذ اعالػبت 

 (2)ضىُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 (Naval Studies Board-p31)سبختبس سبٔب٘ٝ ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس  -2ضىُ

 

 

 نیروها و
 هاسالح

 هاحساسه

 فرماندهان

آماد و 

سازی ذخیره پشتیبانی

 اطالعات

 :َب زیرسبخت شبکٍ فرمبوذَی ي اطالعبتيیژگی

 در برگرفته  تمبم سطًح فرمبوذَبن  -

 پبسخگً ي مطمئه -

 مذیریت اطالعبت تًاومىذ -

 دٌخًدسبزمبنپًیب ي  -

 استقالل مکبوی -

 آزاداوٍ مسیتقرشذ ي  -

 بب شبکٍ ویريی مشترک سیمبیارتببط  -
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 ًیسٍی دزیایی ضثىِ هحَز  اطویٌاى اطالػاتی

 ٌستشش ٕٞچٙیٗ ٚ ٔختّف ٞبیصٔیٙٝ دس آٖ اص استفبدٜ ٚ سایب٘ٝ ٌستشش ثب أشٚصٜ    

 ثشاثش دس ضذٜ ٔحبفظت سبٔب٘ٝ یه ثٝ ٘یبص اعالػبتی، دٚس استجبعبت ٚ ایسایب٘ٝ ٞبیضجىٝ

 ٞش وٝ است الصْ سٚ اصایٗ ضٛد.ٔی احسبس دیٍش صٔبٖ ٞش اص ثیص ٞب،دادٜ دستىبسی ٚ سشلت

 افضاس،سخت ضبُٔ ٞبیسایب٘ٝ ٞبیسبٔب٘ٝ دس ٔٛخٛد ٔتمبثُ الذأبت ٚ تٟذیذٞب ثب سایب٘ٝ وبسثش

 است ایٌستشدٜ ٔٛضٛع ،ایٗ حٛصٜ أٙیت .ثبضذ آضٙب اضخبظ ٚ ٞبدادٜ ٞب،حبفظٝ ،افضاس ٘شْ

 اخبصٜ وٙدىبٚ ٔشدْ ثٝ وٝ ایٗ است آٖ، ضىُ تشیٌٗیشد. سبدٜٔی دسثش سا ٔتؼذدی ٔٛاسد وٝ

 دیٍشاٖ ثشای یب ثجش٘ذ ثیٗ اص ثخٛا٘ٙذ، ضٛد،ٔی اسسبَ دیٍشاٖ ثشای وٝ سا ٞبییپیبْ ٘ذٞذ

دسیبیی، ٘یبص ٚ  سبختبس دس ٘یشٚی تؼذادی اص تٟذیذٞبی اعالػبتی اص فشاٚا٘ی .وٙٙذ اسسبَ

ضذٜ، احتیبج ٞبی پشداصشٞبی غیش٘ظبٔی ثشای ا٘تمبَ اعالػبت ٚ دادٜاتىبی ضذیذ ثٝ سبٔب٘ٝ

 دیذٖ غذٔٝٞبیی ثشای ٞب ثب دیٍش ٘یشٚٞب ٚ ٚخٛد ظشفیتثٝ اضتشان اعالػبت ٚ تىٙیه

سبصٔب٘ی وٝ ٕٔىٗ است ػٛأُ دضٕٗ ثبضٙذ ٚخٛد خشاثىبساٖ دسٖٚ ثٝ سجتٞب فؼبِیت

ٞبی ضجىٝ ثشدٖ صیشسبختثشداسی ٚ اص ثیٗ. تٛإ٘ٙذی دضٕٗ دس ٘فٛر، ثٟشٜخیضد یثشٔ

تٛا٘ذ ثب پطتیجب٘ی وبسوٙبٖ خٛدی فشٔب٘ذٞی ٚ اعالػبت ٚ اخالَ دس سبٔب٘ٝ استجبعی ٔی

وٙٙذٜ ػٙٛاٖ اػضبی ٔطتشن ػُٕاد ثٝتسٟیُ ٌشدد صیشا ٕٔىٗ است تمشیجبً تٕبٔی افش

 (Naval Studies Board;2007;p7).داخّی دس ایٗ صیشسبخت ثٝ ضجىٝ دستشسی داضتٝ ثبضٙذ

یبثذ، خیّی ٔحتُٕ ضبٖ دس سبٔب٘ٝ افضایص ٔیوٝ تؼذادی اص افشاد وٝ دستشسی ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

یب دسٌیش ضذٖ دس حیٝ سا داضتٝ ثبضٙذ وٝ دس حبِت ٘جٛد وٙتشَ سٚ ایٗاست وٝ تٕبیُ یب 

-خشاثىبسی، ٔستؼذ ثٝ ثشٌضیذٜ ضذٖ اص عشف دضٕٗ ثبضٙذ. وبسوٙبٖ ثب دستشسی ثٝ سیستٓ

ٞب ٔب٘ٙذ ٔذیشاٖ سبٔب٘ٝ یب أٙیت، اٞذاف خزاثی ثشای استخذاْ ٞبی وّیذی یب پبیٍبٜ دادٜ

خٛاٞٙذ ثٛد. یه ساٜ ثشای ثٝ حذالُ سسب٘یذٖ ایٗ خغش وبٞص لّٕشٚ دستشسی ٚ وٙتشَ 

ایٗ  ثبضذ.ثشای ٞش فشد ٚ استفبدٜ اص دٚ یب چٙذ ٘یشٚی ا٘سب٘ی دس ٚظبیف وّیذی ٔی ٔٛخٛد

فشد ٚاحذی وٝ ثشای اعٕیٙبٖ اص  ،دس ٘یشٚی دسیبییست وٝ دس ثشخی ٔٛالغ دس حبِی ا

ثٛدٖ ٚ ٞبی اعالػبتی ٚ اعالػبتی وٝ دس آٖ خشیبٖ داسد ٚ ثٝ ٍٞٙبْیىپبسچٍی صیشسبخت

 ,A. David S, 2002)ثبضذ ٚخٛد ٘ذاسد. ِیت ٚ اختیبس داضتٝٔذاٚٔت خشیبٖ اعالػبت ٔسئٛ

p108) 
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 دادى تِ ًیسٍی دزیاییهسیس یىپازچِ تسای ضىل

ٞبی ٘یشٚی دسیبیی ٚ تفٍٙذاساٖ دسیبیی سا اص صٔب٘ی وٝ ٔحٛس ٕٞٝ فؼبِیتٞبی ضجىٝػّٕیبت

ػٙٛاٖ یه سبٔب٘ٝ ثٝ  -ٔٙفػُ ٘یشٚی ا٘سب٘ی ٔٛخٛد دس آٖ ٚ ضجىٝ اعالػبت  - اخضاء ٘یشٚ

ٌیشی ٘یشٚی ٔسیش خذیذ ثشای ضىُدس ایٗ ساستب ذ. دٞوٙٙذ پٛضص ٔیوبُٔ سفتبس ٔی

ٞبی سبٔب٘ٝ ٔب٘ٙذ ٞبی التػبدی دس ٕٞٝ لسٕتدسیبیی ٔستّضْ اخشا ٚ سجه ٚ سٍٙیٗ وشدٖ

ثب خٛاٞذ ثٛد ٚ ایٗ  C4Iٞبی ضٙبٚس ٚ پشٚاصی(، ٘یشٚی ا٘سب٘ی، سالح، سىٛٞبی پشتبة )یٍبٖ

ٞبی ٘خٛاٞذ ثٛد. ایٙدب ثبیذ سٚاثظ سبصٔب٘ی ٚ تؼذیُسبدٜ  ،ٔشسْٛ ٌزضتٝ ٚ حبَیظ ضشا

 ثبضذ.دادٖ ثٝ ضشایظ خذیذ دس ٘یشٚی دسیبیی ٚخٛد داضتٝثشای ٚفك ای یفٝٚظ

ٞب یشات ثٟتشیٗ ساٞجشد ٘یشٚی دسیبیی دس ٔٛاخٟٝ ثب ایٗ ٘یبصٔٙذییثشای دستیبثی ثٝ ایٗ تغ

ی ٔٛخٛد ثب ثشخی تغییشات ثش اسبس اِٚٛیت ٚ إٞیت سبختٝ ٚ ٞبثبیذ ایٗ ثبضذ وٝ سبصٔبٖ

٘ظبٔی  ٘ظشاٖ غبحتتٛسظ ثشخی ٔتخػػبٖ ٚ  ضذٜ ا٘دبْثش اسبس تحمیمبت  تمٛیت ضٛ٘ذ.

ٞب اسائٝ ٌشدیذٜ ٞبی صیش ضٙبسبیی ٚ ٔسیش پیطٟٙبدی ثشای ٔٛاخٟٝ ثب ایٗ ٘یبصٔٙذی٘یبصٔٙذی

 (Davis, Paul K; 1998; p85)است. 

  سبصی سبصٔب٘ی ٘بٌٚبٖ ٔٛخٛد یب سبٔب٘ٝ فشٔب٘ذٞی، ٔىب٘یضٔی ثشای یىپبسچٝدس سٚاثظ

أىب٘بت  ضبُٔ: ٞبٔأٔٛسیت دس اعالػبتی ػّٕیبت دس یسصٔ یشٚی٘ ٞبی٘یبصٔٙذی

-ٚ صیشسبخت (C4ISR)فشٔب٘ذٞی، وٙتشَ، ٔخبثشات، سایب٘ٝ، اعالػبت، ضٙبسبیی ٚ ٔشالجت 

ٚخٛد ٘ذاسد. ٘جٛد یه ٘ٛع فشٔب٘ذٞی ٔشخغ دسیبیی  ٞبی اعالػبت ٚ فشٔب٘ذٞی ٘یشٚی

ٞبی ضٙبٚس ٚ پشٚاصی( پشتبة )یٍبٖوٝ ثتٛا٘ذ ثب فشٔب٘ذٞبٖ سىٛٞبی C4Iٔٙذ ثشای ٚظیفٝ

 ٌشدد.ٔشاٚدٜ داضتٝ ثبضذ ثبػث تطذیذ ایٗ ٔطىالت ٔی

 ُضذٜ اص سٛی ٘بٌٚبٖ سا وٙٙذٜ اسائٝٔىب٘یضٔی ٘یبص است تب اِضأبت ٔتؼذد سلبثتی ٚ تىٕی

-ٞبی ػّٕیبتی دس دسیب دس حبِت ػّٕیبت ضجىٝاعٕیٙبٖ اص تٛسؼٝ سشیغ تٛإ٘ٙذیثشای 

 .ٌشددٔحٛس اص عشیك فشایٙذ تٛسؼٝ یىپبسچٝ 

 ٞب ٚ تػٕیٕبت سٍٙیٗ وشدٖثش٘بٔٝ، سجهثٙذی، تٙظیٓثشای پطتٛا٘ٝ، فٟشست یاختیبس

٘ػت ٚ  (ثٙذی اوتسبةٚ اِٚٛیت ی٘ظش افتبدٌاص ) ٔشثٛط ثب ٘ٛاحی ثش اسبس تدذیذ٘ظش

 ٘یبص است. یىپبسچٝٔحٛس دس یه سجه ٞبی ػّٕیبت ضجىٝاثؼبد اخشایی ثش٘بٔٝ سبٔب٘ٝ

  ٝسیضی یه تأویذ ٞب دس فشایٙذ اوتسبة ٚ عشحاعٕیٙبٖ اص ایٙىٝ ٕٞٝ ٔأٔٛسیت٘یبص ث

-لذست فشایٙذ عشحٚیژٜ ایٙىٝ دس ٔأٔٛسیت ٕ٘بیصثٝ ٚخٛد داسد ،ا٘ذدادٜ اسائٝٔتؼبدِی سا 
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ضٛد، تٛخٝ دسیبیی ثٝ ٕ٘بیص ٌزاضتٝ ٕ٘یٞبی ٘یشٚیدیٍش ٔأٔٛسیت یخٛث ثٝسیضی 

-ٌیشی اص عشیك اسصیبثی)ٔشالجت ٚ ٞذف پطت ثٝ پطتسیضی خبغی ثشای عشاحی ٚ عشح

ٚاسغٝ ثٝ ٞب صیشٔدٕٛػٝ( پطتیجب٘ی آتصٞبی اص دسیب ثٝ سبحُ )حّٕٝ ٚ ٞبی ٔؤثش( حّٕٝ

 ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس ٘یبص است.

 ،ٔحٛس دیذٜ ٔفْٟٛ ػّٕیبت ضجىٝٔٙبست ٚ آٔٛصش وشدٜ تحػیُ ثذٖٚ پشسُٙ ٔؤثش

دس دساصٔذت، ٔفْٟٛ ػّٕیبت  وبسٌیشی ثٝ٘خٛاٞذ داضت. ثشای تأثیش وبُٔ دس  وبسایی

ٔحٛس ثبیذ دس سبٔب٘ٝ تشثیت ٚ آٔٛصش ٘یشٚی دسیبیی ٘فٛر وٙذ. ایٗ ٔسیش ضبُٔ ضجىٝ

ٔحٛس )ضبُٔ ٞبی ضجىٝٞبی حسبس ثشای ػّٕیبتٞب ثشای ٔدٛصضٙبسبیی غالحیت

ٞبی تشثیتی ٚ آٔٛصضی ثشای وبسضٙبسبٖ صیشسبخت ٚ حٛصٜ ػّٕیبت(، ضٙبسبیی ٘یبصٔٙذی

آٖ ٔدٛصٞب، تٛسؼٝ ٔسیشٞبی خذٔتی پشسُٙ ٘ظبٔی ٚ غیش٘ظبٔی ثب حفظ ٚ تطٛیك 

ٞبی فٙبٚسی اعالػبت ٞستٙذ ٚ تٙظیٓ آٔٛصش افسشاٖ دسیبیی ثٝ وسب٘ی وٝ داسای ٟٔبست

 ثبضذ.یبت ضجىٝ ٔحٛس اص ثذٚ تحػیُ ٔیسٕت ٔفبٞیٓ ػّٕ

 ٞبی ایدبد یه صیشسبخت ضجىٝ فشٔب٘ذٞی ٚ تحمیك ٚ تٛسؼٝ ثشای ٔٛاخٟٝ ثب چبِص

ٔحٛس ثب چبِص ػّٕیبت ضجىٝ اعالػبت ضبُٔ تأٔیٗ اعٕیٙبٖ اعالػبتی ٚ ثشای ٔٛاخٟٝ

 ٔحٛس ٘یبصٞبی ٕ٘بیص لذست دس ػّٕیبت ضجىٝٞبی ٚیژٜ اص ٔأٔٛسیتضبُٔ پطتیجب٘ی

 (Davis, Paul K; 1998; p6).است
 

 هطتسن ّایػولیاتّای تاوتیىی ضثىِ دادُ

وٙٙذٌبٖ ثش اسبس ٞبی ٔطتشن ٘یبصٔٙذ تجبدَ اعالػبت تبوتیىی ثیٗ ضشوتاخشای ػّٕیبت

ثبضذ. تجبدَ ٕٞضٔبٖ اعالػبت تبوتیىی ثیٗ سبٔب٘ٝ ٚالؼی ٔی ثٝ صٔبٖصٔبٖ ٚالؼی یب ٘ضدیه 

ٞبی اعالػبتی، ٔشالجت ٚ وطف صٔیٙٝ سا ثشای ٞبی سالح ٚ سبٔب٘ٝفشٔب٘ذٞی ٚ وٙتشَ، سبٔب٘ٝ

سبصد. تػٛیش ٔطتشن ػّٕیبتی تٛإ٘ٙذی سا ثشای یه ایدبد تػٛیش ٔطتشن ػّٕیبتی ٟٔیب ٔی

دٞذ. اتػبَ ٘یشٚٞبی ٘ظبٔی افضایص ٔی وبسٌیشی ثٝعشفٝ، الذاْ ٕٞبًٞٙ ٚ پطتیجب٘ی دٚ

ٔذاْٚ اعالػبت ٔشتجظ ثب ٘یشٚٞبی دٚست، دضٕٗ، ٞب، تجبدَ ٞبی تبوتیىی دس ػّٕیبتدادٜ

ایٗ  ثش سبصد. ػالٜٚٞبی ٘بضٙبختٝ سغحی، صیشسغحی ٚ ٞٛایی سا ٔیسش ٔیعجیؼت ٚ تٕبس

ٞبی ٞب ٚ دیٍش دادٜٞب ٚ دسٌیشیاعالػبت ٔشثٛط ثٝ ٚاحذٞبی خٛدی، ٚضؼیت سالح

ذ اعالػبت دس ضشایظ تبوتیىی ٕٔىٗ است تجبدَ ٌشدد. اٌش ٘یبص ثبضذ ٚ اتػبَ ثشلشاس ثبض

تٛا٘ذ ثشای ٞبی دسٌیش ٔیتبوتیىی ثشای تٕبْ غحٙٝ تبوتیىی ػّٕیبتِ تحت ٔشالجت سبٔب٘ٝ

ٕٞبٖ خٛثی وٝ دس اختیبس فشٔب٘ذٞبٖ خضء ٚ ػٙبغش لشاس داسد سصٔی ٔطتشن ثٝفشٔب٘ذٜ ٘یشٚی
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 د وٝصسبٞبی تبوتیىی ایٗ ضشایظ سا ٔیسش ٔیثبضذ. ٕٞچٙیٗ اتػبَ دادٜٟٔیب ضذٜ

غٛست دیدیتبِی ثشای صیشدستبٖ ٚ دیٍش ػٙبغش فشٔب٘ذٞبٖ لبدس ثبضٙذ دستٛسات خٛد سا ثٝ

 (Swindon, Wilts; 2007 ; p2-1 )٘یشٚ اسسبَ ٕ٘بیٙذ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 وازوسد ضثىِ دز ًیسٍی دزیایی ضثىِ هحَز

ِٚی دس حبِت خذای اص ٞٓ ٕٔىٗ  دادٜ استٞب سا تغییش استجبعبت فشدی تٛإ٘ٙذی وٝ دسحبِی

ٞبی ٞبی دادٜٞبی حّمٝ٘یست وٝ ثتٛا٘ٙذ اص ػٟذٜ احتیبخبت صیش دس ػّٕیبت ثشآیٙذ. سبٔب٘ٝ

 ,Swindon) .دسیبیی پطتیجب٘ی ٕ٘بیٙذضٛ٘ذ تب ٚظبیف صیش سا دس ٘یشٚیتبوتیىی استفبدٜ ٔی

Wilts; 2007 ; p2-2)  
 ضٙبسبیی ٚ تؼییٗ ٔٛلؼیت ٕٞشاٞبٖ دس ػّٕیبت )٘یشٚٞبی خٛدی( (1

 ٘ظبست ٚ ٔشالجت ٞٛایی، سغحی ٚ صیشسغحی (2

-network enabled capability) ص٘دیشٜ تٛإ٘ٙذسبصی ػّٕیبتی ضجىٝ )3ضىُ

 تسگستسدُ ٍ ایوي ،لَی

 تْتس تأثیسات

 تْتسالداهات 

 تصویوات تْتس

 دزن هطتسن

 تْتس

 تْتساضتسان 

 اطالػات
 ّای تْتسضثىِ

 چسخِ فَاید

 ّواٌّگ، دزخَز، هٌاسة

 ایچاته، افصایص سسػت لحظِ

 اطالع تْتس، تستسی ٍ تفَق

 ،ساشهاًیدزٍى، هطتسن، ضدُگراضتِاضتسان  تِ

 هلیتی جٌد ٍ ائتالفی

 ٍ هطتسن هَلغتِ، هستثط، دلیك ٍ دستسس دز
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 خًٙ اِىتشٚ٘یه (3

 ػّٕیبت اعالػبتی (4

 ٔذیشیت ٔأٔٛسیت (5

 ٞبٕبٍٞٙی سالحٔذیشیت ٚ ٞ (6

 فشٔب٘ذٞی ٚ وٙتشَ (7

 ٔذیشیت اعالػبت (8

 ٔذیشیت ضجىٝ ٚ سبٔب٘ٝ تجبدَ اعالػبت (9

 ٔغٕئٗ (voice)استجبعبت غٛتی  (10

 پطتیجب٘ی سبٔب٘ٝ اعالػبت ٚیژٜ   (11

 

 
 

 (David V.Kalbugh; 2012 ;71ضجىٝ ٔحٛس ٘یشٚی دسیبیی آٔشیىب()  C4ISR(4ضىُ

 ثبٞٓٞبی ٔختّف ػّٕیبتی ثب ایدبد ضجىٝ چٍٛ٘ٝ ضٛد وٝ سبٔب٘ٝدس ضىُ فٛق ٔطبٞذٜ ٔی

ٌیشد. ایٗ استجبط داس٘ذ ٚ اعالػبت آٟ٘ب دس اختیبس وّیٝ افشاد ٔشتجظ دس غحٙٝ ٘جشد لشاس ٔی

ٕ٘بیذ. خب٘جٝ اعالػبتی دس غحٙٝ ٘جشد، یه تػٛیش ٔطتشن ػّٕیبتی سا ایدبد ٔیاستجبط ٕٞٝ

ساهاًِ 

 حسال

 ّاحساسِ

 ّایضثىِ

 هحلی

 سالح ساهاًِ

 هحلی ّایضثىِ

 ّاحساسِ

 حولِ ّایساهاًِ

  دفاع ّایساهاًِ

 ضد ّایساهاًِ

زیردریایی

 ّا ّا تسای دیگس هأهَزیتساهاًِ

 دز ًیسٍی هطتسن

 
 

 اتصاالت  گستسدُ حَشُ

 ّاحساسِ

 هحلی ّایضثىِ

 ّاحساسِ

 هحلی ّایضثىِ

 ساهاًِ

سالح  سالح ساهاًِ

 

 

 ایٌتسًت

 ػوَهی

 سالح ساهاًِ

 ضثىِ اهىاًات

زساًی، اهٌیت، پیام

سیستن، ذخیسُ هدیسیت

.. 

 

تٌدی ّا ٍ دستِدزخَاست

 دزخَاست

 

 واز هحل
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ٞبیی دس حبَ حبضش ایٗ ٚضؼیت ثٝ ضىّی دیٍش ٚ ثب ٔحذٚدیت ضذٜ ا٘دبْٞبی ثشاثش ثشسسی

ٌیشد وٝ ٘ٛیسٙذٜ ثٝ دِیُ لشاس ٔی ثشداسی ثٟشٜفمظ دس سبٔب٘ٝ پذافٙذ ٞٛایی وطٛس ٔٛسد 

ثبضذ. ِٚی دس غحٙٝ ػّٕیبت دسیبیی ٚ صٔیٙی ثٙذی اص ثیبٖ خضئیبت آٖ ٔؼزٚس ٔیعجمٝ

 است.  ٔب٘ذٜ ثبلیٞبی ٔحّی تمشیجبً دس سغح ضجىٝ
 

 ّای تحمیكیافتًِتایج ٍ 

ٞبی دٞذ، ٔتىی ثش ػّٕیبت سىٛ ٔحٛس لبدس ثٝ پبسخٍٛیی ثٝ ٘یبصٔٙذی٘طبٖ ٔیایٗ تحمیك 

ٞبی دسیبیی غحٙٝ ػّٕیبت دس دسیب ٘جٛدٜ ٚ ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس ٞستٝ ٔشوضی ػّٕیبت

أشٚصی ٌشدیذٜ است. ثش اثش افضایص ٘مص تحّیُ فٙبٚسا٘ٝ دس ػّٕیبت، ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس 

ثشای  ٔٛسد٘یبصثشای ایدبد اعٕیٙبٖ اص ایٙىٝ ٘یشٚٞب اعالػبت، اخجبس ٚ آٌبٞی اص ٚضؼیت 

تش ضذٜ است.ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس سغحی اص آٌبٞی اص دستیبثی ثٝ اٞذافطبٖ سا داس٘ذ حیبتی

ٚیژٜ ٘یشٚی دسیبیی ثیطتش ٔٙؼغف ثٛدٜ وٝ وٙذ وٝ ٘یشٚٞبی ٘ظبٔی ثٝت سا ایدبد ٔیٚضؼی

 ٌشدد.  ایٗ ثذٖٚ ضه ٔٛخت افضایص تأثیشٌزاسی دس اخشای ٔأٔٛسیت ٔی

 ثبٔٛفمیت یه ػّٕیبت ٔطتشن ثٝ تؼذادی ٘یشٚٞبی تٛإ٘ٙذ ٔتفبٚتی ٚاثستٝ است وٝ 

ثخطی اص سٞٙبٔٝ ػّٕیبت  ػٙٛاٖ ثٝ ٔتٕشوض C4ISRوٙٙذ. یه صیشسبخت ذیٍش وبس ٔیٕٞ

 دٞٙذٜ استجبط ػٙٛاٖ ثٕٝ٘ٛدٜ ٚ  ثیٙی پیص٘یشٚی ٔطتشوی سا  چٙیٗ ایٗتٛا٘ذ ضجىٝ ٔحٛس ٔی

 ٞب دس غحٙٝ ٘جشد ػُٕ وٙذ. یٍبٖ وٙٙذٜ ٞذایتٚ 

دٞذ وٝ ٘یشٚی ضجىٝ ٔحٛس ٔدٕٛػۀ ٘طبٖ ٔی ضذٜ ٌشدآٚسیٞبی ٕٞچٙیٗ تحّیُ دادٜ

سبصٞب ٚ سىٛٞبی سالح است وٝ چبثه ثٛدٖ، ایدبد تؼبُٔ تػٕیٓٞب، ای اص حسبسٝیىپبسچٝ

 .وٙذ ٔیدس ػّٕیبت سا پطتیجب٘ی  وٙٙذٜ ضشوتٞبی دسٚ٘ی ٚ ٕٞىبسی ثب ٚ ثیٗ یٍبٖ

ثٝ دِیُ  ٚاضح است وٝ ٘یشٚی ضجىٝ ٔحٛس ثذٖٚ ػیت ٘یست. ٚاثستٍی ضذیذ ثٝ فٙبٚسی

ثٝ دِیُ  ػّٕیبتی ٘یشٚٞبوبٞص تٛإ٘ٙذی  ٚ ٕٞچٙیٗ ػذْ أىبٖ دستشسی دائٕی ثش آٖ

وٝ ایٗ ضجىٝ سا اص غٛست ٌیشد  ای ٌٛ٘ٝ ثٝالذأبت ثبیذ سبص است. ِزا ٔطىُ پیچیذٌی؛

ثیٙی ضٛد وٝ ٘یشٚٞب اٌش ٘یبص ثبضذ، الذأبت ٚیشٚسی ٔحبفظت ٕ٘بیذ. ٕٞچٙیٗ ثبیذ پیص

 سٚ یٗاصاثتٛا٘ٙذ ثٝ ٚضؼیت لجّی ثشٌطتٝ ٚ ثذٖٚ ضجىٝ ٔحٛسی دس غحٙٝ ٘جشد ػُٕ ٕ٘بیٙذ. 

  ثبضذ ٔی٘تبیح تحمیك ٔجیٗ سٚیىشدٞبی صیش 

 دٚ ِجٝای ٞستٙذ وٝ ٕٞٛاسٜ دس ٔحیظ ػّٕیبتی ٔب٘ٙذ تیغ ( فٙبٚسی ٚ تبوتیه دٚ ٔم1ِٝٛ

ٞٓ دس تؼبُٔ ثب یىذیٍش ٞستٙذ ٚ ٞٓ دس چبِص. دس ایٗ ٔیبٖ فشٔب٘ذٞبٖ غحٙٝ ػّٕیبت 
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ع ٘طذٜ است وٝ آیب ٞستٙذ وٝ ثٝ ٞشدٚی آٟ٘ب سخت ٚاثستٝ ٞستٙذ. ٞٙٛص خیّی ٔطخ

ٞب سا دیىتٝ ٞب، تبوتیهوٙذ یب ظٟٛس فٙبٚسیٞبی تبوتیىی، فٙبٚسی سا تؼشیف ٔی٘یبصٔٙذی

ٞبی ٘ظبٔی ٚ وٝ أشٚصٜ تٕبٔی ػّٕیبتاستایٗ ،است ٚاضحوٙذ. أب چیضی وٝ ثسیبس ٔی

غٛست ٔطتشن ا٘دبْ ٌشدد ٚ یه ػّٕیبت ٔطتشن داسای ثبیذ ثٝ ٘یشٚٞبی ٔسّحغیش٘ظبٔی 

ٞب ثٝ اٞذاف ٞبی خبظ خٛد است ٚ ثشای ایٙىٝ فشٔب٘ذٞبٖ ثخٛاٞٙذ دس ایٗ ػّٕیبتپیچیذٌی

 ثبضٙذ. خٛد ثشسٙذ ٘یبصٔٙذ الذاْ سشیغ ٚ ٔؤثش ٔی

تسّظ سغحی ٚ ثبضذ: تسّظ اعالػبتی، تسّظ( تسّظ ثش غحٙٝ ٘جشد داسای سٝ ثؼذ ٔی2

-ٔٛلغثٝ ثبضذ ٚ ثذٖٕٚ٘ی پزیش أىبٖسغحی ٚ  تسّظ ٞٛاییاعالػبتی . ثذٖٚ تسّظٞٛایی

-اعالػبتی دس ٔٙغمٝ ػّٕیبت فشاٞٓ ٕ٘یثٛدٖ اعالػبت تسّظٚ دس دستشسثٛدٖ، غحت 

ثیٗ وّیٝ  ٔٛسد٘یبصٌشدد. اخشای ػّٕیبت ٔطتشن ٘یبصٔٙذ تجبدَ اعالػبت تبوتیىی 

داضتٝ ثبضذ ایی ٚخٛد ػجبست دیٍش ثبیذ سبٔب٘ٝثبضذ ثٝغٛست ٕٞضٔبٖ ٔیثٝ وٙٙذٌبٖ ضشوت

وٙٙذٌبٖ دس ػّٕیبت دس خشیبٖ است ٔذیشیت ٞب ٚ اعالػبت تبوتیىی سا وٝ ثیٗ ضشوتتب دادٜ

خٛد دستشسی داضتٝ ثبضذ. ایٗ  ٔٛسد٘یبصوشدٜ ٚ ٞشوس سا لبدس سبصد فمظ ثٝ اعالػبت 

وٙذ. صیشا ایٗ سبٔب٘ٝ وّیٝ ٔٛخٛدی ٔی ٘بپزیش اختٙبة٘یبصٔٙذی سبٔب٘ٝ ضجىٝ اعالػبتی سا 

دس صٔبٖ ثسیبس یؼٙی  .ٕ٘بیذٔی یىپبسچٝتٛا٘ذ یه ٘بٌٚبٖ ثبضذ یشٚی ػّٕیبتی سا وٝ ٔییه ٘

سبٔب٘ٝ فشٔب٘ذٞی، ٔشالجت ٚ ضٙبسبیی، سبٔب٘ٝ اعالػبتی ٚ سبٔب٘ٝ سالح سا ثٝ ٞٓ ٔتػُ  وٓ

 سبصد.وشدٜ ٚ یه تػٛیش ػّٕیبتی ٚ تبوتیىی ثشای فشٔب٘ذٜ غحٙٝ ٘جشد ٟٔیب ٔی

ٔحٛس ٚ ٔٙبست، دسن ٔفْٟٛ ػّٕیبت ٔطتشن ضجىٝصٔٙذ صیشسبخت( ٚخٛد ایٗ سبٔب٘ٝ ٘یب3

ثٝ التػبد ٚ فٙبٚسی وطٛس ٚ ساٞجشدٞبی ٘یشٚ ٚاثستٝ  ضذت ثٝپطتیجب٘ی فشٔب٘ذٞبٖ ثٛدٜ وٝ 

 است.

ثبضذ، ٞبی ٌستشدٜ دس پٟٙٝ دسیب ٔیوٝ ٘یشٚی دسیبیی ٕٞٛاسٜ دسٌیش ػّٕیبت( اص آ٘دبیی4

صیشسغحی، تٟذیذٞبی خٍٙبَ ٘یض دس آٖ ٔتػٛس است ػالٜٚ ثش تٟذیذٞبی ٞٛایی، سغحی ٚ 

ضٛد ٚ ثب دس فٛاغُ صیبد اص یىذیٍش ٔی لشاس ٌشفتٗٚ ٌستشدٌی دسیب ثبػث ٌستشش ٘یشٚٞب ٚ 

ثخٛاٞذ ثش ایٗ تٟذیذٞب فبئك آیذ ٚ  وٝ دسغٛستیٞب، ، سشػت ٚ ثشد صیبد سالحدلت ثٝتٛخٝ 

ٞبی ٔٛفك دس دسیب حفظ وٙذ، ثبیذ ّیبتایدبد ثبصداس٘ذٌی وٙذ ٚ ٔٙبفغ وطٛس سا ثب ا٘دبْ ػٕ

ٔحٛس سفتٝ ٚ ضشایظ سا ثشای دستیبثی ثٝ تسّظ اعالػبتی فشاٞٓ ٞبی ضجىٝثٝ سٕت ػّٕیبت

 سبصد.
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ٞبی حبَ ٚ آیٙذٜ حتی دس ٔحیظ ٘بٕٞتشاص ٘یض ٚخٛد یه ضجىٝ ( دس فضب یب غحٙٝ ػّٕیبت5

 سبصد. ساٞجشدی( سا ٔیسش ٔیاعالػبتی ٔغٕئٗ، سسیذٖ ثٝ اٞذاف ػّٕیبت )تبوتیىی ٚ 

 ّا پیطٌْاد

ٞبی ػّٕیبت ٔطتشن  ٘سجت ثٝ تٙظیٓ ( ٔسئِٛیٗ ٘یشٚی دسیبیی ثب تٛخٝ ثٝ ٘یبصٔٙذی1

ٞب ٚ ٔسیش سسیذٖ ٞبی ٔشتجظ الذاْ ٕ٘بیٙذ تب ٚظبیف لسٕت٘بٔٝٚ ساٞجشدٞب ٚ آییٗ دوتشیٗ

 ٔحٛس ٔطخع ٌشدد.٘یشٚی ضجىٝ ثٝ یه

ثٛدٖ سبٔب٘ٝ ضجىٝ اعالػبتی سا ثشای ٔٛفمیت دس ح حیبتی( فشٔب٘ذٞی ٔحتشْ ٘ذاخب سغ2

دستیبثی ثٝ پطتیجب٘ی ثیطتش  ٔٙظٛس ثٝ ثبالتش سدٜٞبی ٔطتشن دس دسیب ثشای ٔسئِٛیٗ ػّٕیبت

 ٕ٘بیذ. یٗٔؼ

ٞبی افضاسی ثشای ایدبد صیشسبختافضاسی ٚ ٘شْٞبی سخت( فبٚای ٘یشٚی دسیبیی ٘یبصٔٙذی3

سبِٝ سا ثشای ا٘تمبَ  5، یه دٚسٜ ضذٜ ییٗتؼٔحٛس سا ثشآٚسد ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ساٞجشد ٘یشٚی ضجىٝ

 ٔحٛس تؼشیف ٚ اخشا ٕ٘بیذ.٘یشٚی دسیبیی اص ٚضؼیت ٔٛخٛد ثٝ یه ٘یشٚی دسیبیی ضجىٝ

( ایٗ ضجىٝ دس سغح ٘بٌٚبٖ ثٝ یه ٔسئَٛ ثب اختیبسات وبُٔ )ٔثالً فشٔب٘ذٜ ٘بٌٚبٖ( ٘یبص 4

ػّٕیبتی ٔذیشیت وشدٜ ٚ ٞبی ضجىٝ سا دس ٔحیظٞب ٚ فؼبِیت٘یبصٔٙذی داسد تب ثتٛا٘ذ تٕبٔی

 یىپبسچٍی ضجىٝ سا حفظ ٕ٘بیذ.

ٔؼبٚ٘ت اعالػبت ٚ ٔؼبٚ٘ت ػّٕیبت ٘سجت ثٝ تٙظیٓ اغَٛ،  یثب ٕٞىبس( فبٚای ٘ذاخب 5

ثب ٞب، ٌستشٜ ٚ اثؼبد آٖ حبوٓ ثش ایٗ ضجىٝ الذاْ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٚیژٌی ٔمشساتلٛا٘یٗ ٚ 

، اعٕیٙبٖ اعالػبتی سا ثشای آٖ ٚ ٚاعالػبت حفبظتٔشاوض ػّٕی ٚ غٙؼتی ٔؼتجش ٚ  ٕٞىبسی

 فشاٞٓ آٚسد.      وٙٙذٌبٖ استفبدٜ

ٔحٛس دس ٘یشٚی دسیبیی، دس ٔشاوض ( ثشای ٟ٘بدیٙٝ ضذٖ ٔفْٟٛ ػّٕیبت ٔطتشن ضجى6ٝ

ٞبی آٔٛصضی ٌٙدب٘یذٜ ضذٜ ٚ دس تٕبٔی آٔٛصضی یه ٔٛضٛع ثب ایٗ ػٙٛاٖ دس ثش٘بٔٝ

 .آیذ ثٝ ػُٕثیٙی ػّٕیبت ضجىٝ ٔحٛس ٞبی ٘ذاخب پیصسصٔبیص
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