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 چکیده

. ةْغ ٤٠حٜٛ گؼدد ی٦ا ٣ـٜآن ةایـحی ة٥  ی٦ا درسدوران دٗاع ٠ٛغس دا٣كگاه ةؽرگی اؿث ک٥ 

ج٨ان رز٠ی در  ی٦ا ٠ؤ٥٘ٝاؿاس ٧٣ازا ةؼ حیتا٣ی و پك آ٠اد ووْیثجتیی٢ ٝػا در ای٢ جضٛیٙ ة٥ 

٠ا٦یث و روش  از٣ُؼو کارةؼدی ٦غف،  از٣ُؼای٢ پژو٦ف  .ق٨د ی٠دوران دٗاع ٠ٛغس پؼداظح٥ 

 ٤٠اةِ کحتی، جن٨یؼی و ق٘ا٦یقا٠ٜ  اول دؿثاز ٤٠اةِ  اًالّات یآور ز١ِاؿث. جاریعی 

ةا ٨٠و٨ع جضٛیٙ  ٠ؼجتي٠غارك  قا٠ٜ کٞی٥ اؿ٤اد و ی پژو٦فزا٥ْ٠ آ٠ارم٨رت گؼٗح٥ اؿث. 

 قغه ا٣سام ی٦ا یةؼرؿةؼاةؼ  .ا٣غ ة٨دهک٥ در دوران دٗاع ٠ٛغس ٠ـئ٨ل  ةاق٤غ ی٠ ٗؼ٠ا٣غ٦ا٣یو 

 ،یجؼاةؼ ی١ا٦ای٨٦اپ یگآ٠ادی، قکار ی١ا٦ای٨٦اپ یگآ٠اد ووْیث آ٠اد و پكحیتا٣ی ٧٣ازا ز٧ث

 یواگػار و یغاریظؼ یآ٠اد اٚالمو  ٧٣ازا داظٜ در اور٦الو  قغه یةازؿاز ی١ا٦ای٨٦اپ جْغاد

ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر کٞی، ووْیث آ٠اد و  ة٨ده اؿث. ٠ؤدؼةؼ ج٨ان رز٠ی  در دوران دٗاع ٠ٛغس قغه

پكحیتا٣ی ٧٣ازا در دوران دٗاع ٠ٛغس در ج٨ان رز٠ی ةـیار ٠ؤدؼ ة٨ده اؿث ة٥ ای٢ دٝیٜ ک٥ 

٠ض٥ٝ٨ ةؼظ٨ردار ة٨ده اؿث. ظن٨ماً در  ی٦ا ثی٠أ٨٠ر٧٣ازا از آ٠ادگی الزم ز٧ث ورود ة٥ 

 اوٝی٥ ز٤گ جض١یٞی ٣ٛف ١٧٠ی در ز٨ٞگیؼی از پیكؼٗث دق٢١ داقح٥ اؿث. ی٦ا ؿال
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 مقدمه

 یظغای ؿؼز٠ی٢ ای٢ ٠ؼدم یا٣ـا٣ ی٦ا ثیَؼٗ ٥ٞٚ ١٣ایكگؼ ٠ٛغس، دٗاع در ایؼان ٠ٞث ص١اؿ٥

 ،٦ا ٗٛغان ،٦ا یؼا٣یو از یظیٞ اٝتح٥ ،داقث ی١٣ را یجض١یٞ ز٤گ ؿال ٦كث ایؼان ٠ٞث اگؼ. اؿث

 و ی٣ُا٠ ،ی١ّٞ ٚغرت ای٢ ،داقث ی١٣ ٦ٟ را ٣٘ؾ اّح١ادة٥ ای٢ ا٠ا ،داقث ی١٣ را ٦ا ظـارت

 آورده دؿث ة٥ ز٧ا٣یان چكٟ ٠ٛاةٜ در ک٥ ٦ٟ را یّؽج ای٢ ،داقث ی١٣ ٦ٟ را یم٤ْح پیكؼٗث

 او ةؽرگ دق٤١ان دل در ٦ٟ ٠ٞث ای٢ ةؼ جـّٞي از ی٣اا٠یغ و یأس صاٝث ای٢ ،داقث ی١٣ اؿث،

 (.1388 ،یر٦تؼ ٠ُْٟ ٠ٛام) آ٠غ ی١٣ وز٨د ة٥

 ٠ـٞش ٣یؼو٦ای در ٠ٛغس دٗاع ؿال ٦كث درةاره ٠حْغدی ٠ٛاالت و کحب گػقح٥ ٦ای ؿال ًی

 و دل در آن صٛایٙ و ٠ْارف از ةـیاری ٨٤٦ز وٝی درآ٠غه جضؼیؼ رقح٥ ة٥ ٠ح٘اوت ٦ای ٟٚٞ ةا

 ظن٨می ٦ای داقث یا و ٠غارك و اؿ٤اد ١٦چ٤ی٢ و اؿث رز٤٠غگان و ٠غیؼان ٗؼ٠ا٣غ٦ان، ذ٢٦

 از ةاارزش و ٧٠ٟ ای گ٤سی٥٤ ج٨ا٣غ ٠ی ٦ا آن از ٦ؼکغام و ٣كغه جضٞیٜ روق٤ی ة٥ ٚغر گؼان ق٧غای

 ا٣ـا٣ی دؿحاورد٦ای و جسارب از د٣یایی ک٥ ةاقغ ؿؼز٠ی٢ ای٢ ٠ٛغس دٗاع جاریط زری٢ ٦ای ةؼگ

٦ای  درساؿث ک٥  وؼوری اؿاس ای٢ ةؼ ة٥ ١٦ؼاه دارد. ٦ا گػقحگی ظ٨د و ٦ا ظ٨دةاوری از را

 ٨٠زب جا٨د ١٣ ٤٠حٜٛ آی٤غه ٦ای ٣ـٜ ة٥ درؿث و ٠ح٘کؼا٥٣ ٣ٛغی ةا دوران دٗاع ٠ٛغس را

 اؿاس ةؼ ٠ضح٨ایی ٦ای جضٞیٜةؼ ای٢ اؿاس . گؼدد پایغاری ٗؼ٤٦گ ج٨ٛیث و دا٣ایی ةاروری

 پایان جا ا٣ٛالب قؼوع از ٚتٜ ٦ا ٠اه، دوران آن ٠غیؼان و ٗؼ٠ا٣غ٦ان زةان و ٠ْحتؼ ٠غارك و اؿ٤اد

١٦چ٤ی٢ ث. داده اؿ قکٜرا پژو٦ف  ای٢ اًالّات ٤٠اةِ اؿاسو  قغه گؼدآوری جض١یٞی ز٤گ

 ٦ای درز٠ی٥٤کك٨ر  ٦ای واةـحگی ة٥ ج٨ز٥ ةا را اؿحٛالل و ظ٨دةاوری ٗؼ٤٦گ ک٥وؼوری اؿث 

٣ـٜ زغیغ و  در اظحیاراٝگ٨ و ةاور  یک ٨٤ّان ة٥و  ٨١٣د قک٨ٗا را ٔؼب٥ ة آ٨٠زقی و جس٧یؽاجی

ةؼای ٣ـٜ ز٨ان  ٦ا جالش ادا٥٠ ة٥ ةعكیغن ؿؼّث ةؼای را ا٣گیؽه و ا٠یغ و ٚؼاردادآی٤غگان 

 .ؼدایساد ک

 ،و اؿؼائیٜ اّؼاب روزه قف ز٤گ در م٧ی٣٨یـحی رژیٟ را٦تؼد از جٛٞیغ ة٥ ةْذی ّؼاق رژیٟ

 در. کؼد آٔاز 1359 ق٧ؼی٨ر 31 روز در ایؼان ٨٦ایی ٣یؼوی ٔاٗٞگیؼی ٚنغ ة٥ را رّغآؿایی ص٥ٞ١

و  ٦ا ٗؼودگاه ٨٦ایی، ٦ای پایگاه، اٗک٢ ة١ب و ز٤گ٤غه ٗؼو٣غ 192 ةا ّؼاق ٨٦ایی ٣یؼوی ص٥ٞ١ ای٢

 صیاجی   و ٤٦گام ة٥ واک٤ف   ٠یان، ای٢ در .گؼٗث ٣كا٥٣ را ایؼان اؿال٠ی ز٨٧١ری را٦تؼدی ا٦غاف

 و آؿا ةؼق پیؼوزی یک کـب در را دق٢١ ٠ضاؿتات ج١ا٠ی ٠ـٞش و پایغاری ٠ؼدم٣یؼو٦ای 

 ٚغرت و ی٣ُا٠ ج٨ان ٦ای ٠ؤ٥٘ٝ جؼی٢ وامٞی جؼی٢ ٧٠ٟ از یکیؿاظث.  روةؼو قکـث ةا رؤیایی

 و ازی٣ ٨٣ع ةا ٠ح٤اؿب پكحیتا٣ی و آ٠اد ؿا٠ا٥٣. ةاقغ ٠ی پكحیتا٣ی و آ٠اد ؿا٠ا٥٣ ٠ـٞش، یؼو٦ای٣

 ٠عحٖٞ ٦ای ةعف در ک٥ ؿثا اٗؽار٦ا ٣ؼم و اٗؽار٦ا ؿعث از ای ٠س٥ّ٨١ از ٠حكکٜ ٦غف،
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و پكحیتا٣ی ٣یؼوی ٨٦ایی ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان در دوران دٗاع  آ٠اد. اؿث یاٗح٥ ج٨ؿ٥ْ

 در ی١٦ا٤٦گ ،یرز٠ یاجی١ّٞ یؼو٦ای٣ و ١ّغه ؽاتیجس٧ ٦ای ٣یاز٤٠غی ةؼ غیجأک ٠ٛغس ةا

ظ٨د را ة٥ ؿؼا٣سام رؿا٣غه  ، ٠أ٨٠ریثیاجی١ّٞو  یکیجاکح را٦تؼدی، ؿ٨ٌح ٢یة در یتا٣یپكح

 .اؿث

 جؼی٢ پیكؼٗح٥ ةا جناّغی م٨رت ة٣٥یؼوی ٨٦ایی دق٢١  جض١یٞی ز٤گ اول ی ٠ؼص٥ٞ در 

 29 -٠یگ و 25 -٠یگ ،24 -ؿ٨ظ٨ی ٠یؼاژ، ٦ای ز٤گ٤غه ا٨٣اع ٣ُیؼ ٔؼةی و قؼٚی جس٧یؽات

 ٦ای ص٥ٛٞ قغن جؼ ج٤گ ةا ٧٣ازا از ًؼف دیگؼو  جس٧یؽ اؿال٠ی ا٣ٛالب دق٤١ان و اؿحکتار ج٨ؿي

و پكحیتا٣ی ٣یؼوی  آ٠ادؿا٠ا٥٣  ٦ای ٠أ٨٠ریثووْیث  ةؼرؿی ٝػا. گؼدیغ ٨٠از٥ ٣ُا٠ی جضؼیٟ

ج٨ان رز٠ی در ٨ًل دوران دٗاع ٠ٛغس  ٦ای ٠ؤ٨٦٥٘ٝایی ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان ةؼ اؿاس 

و پكحیتا٣ی  آ٠ادک٥ ووْیث اد پاؿط د ؿؤالای٢ ةایغ ة٥ . ةاقغ ٠یةؼظ٨ردار  ای ویژهاز ا١٦یث 

و پكحیتا٣ی  آ٠اد٣یؼوی ٨٦ایی در دوران دٗاع ٠ٛغس ة٥ چ٥ م٨رت ة٨ده اؿث؟ آیا ووْیث 

ج٨ان رز٠ی ٣یؼوی ٨٦ایی ارجف در دوران دٗاع ٠ٛغس قغه اؿث؟ آیا ٧٣ازا  اٗؽایف٧٣ازا ةاّخ 

ةؼ ای٢ اؿاس ٦غف از ای٢  ٠ض٥ٝ٨ را ا٣سام د٦غ؟ ٦ای ٠أ٨٠ریث ای قایـح٥ج٨ا٣ـح٥ اؿث ة٥ ٣ض٨ 

 ٦ای ٠ؤ٥٘ٝ اؿاس ةؼ ٣یؼوی ٨٦ایی ارجف پكحیتا٣ی و آ٠اد ؿا٠ا٥٣ ووْیثو  جضٛیٙ جتیی٢ ٣ٛف

 .ةاقغ ٠ی٠ٛغس  دٗاع دوران در رز٠ی ج٨ان
 

 مبانی نظری تحقیق
 و پشتیبانی آماد

اقاره  ی٣ُا٠ ی٦ا ؿاز٠اندر  ژهیو ة٥ 1کیک٥ ظغاو٣غ ٠حْال در آن ة٥ ٣ٛف ٝسـح یاجیاز آ یکی

ؼو یغ از ٣ی٦ؼ چ٥ در ج٨ان دار ٥ آ٠غه اؿث: وی٢ آی. در اةاقغ ی٠از ؿ٨ره ا٣٘ال  ٥60 یکؼده اؿث؛ آ

 دق٢١ ظغا و دق٢١ ظ٨دجان و دق٤١ان، اتکجغار ٢یغ جا ةا ای٤کر یةـ ،آ٠اده ی٦ا اؿبو 

در  یؽیغ و ٦ؼ چیةحؼؿا٣ ،ق٤اؿغ ی٠و ظغا آ٣ان را  غقانیق٤اؿ ی٥١٣ ق١ا کكان یرا زؽ ا یگؼید

 و ةؼ ق١ا ؿحٟ ٣ع٨ا٦غ رٗث ق٨د ی٠غه یغ پاداقف ة٥ ظ٨د ق١ا ةازگؼدا٣ی٤کراه ظغا ظؼج 

ة٥ ٨ُ٤٠ر جى١ی٢ جأ٠ی٢ ة٨دن ٠ضن٨ل  ٦ا ثیْٗاٝا٣سام جغارکات  (.1376، یؼازی)٠کارم ق

در ز٠ان ٤٠اؿب و در قؼایي ٤٠اؿب و در ٠کان ٤٠اؿب ةؼای ٠كحؼی  در ٠ٛغار ٤٠اؿب، مضیش،

 1940 د٥٦ ک ة٥ اواظؼی٨٘٣ذ ٝسـح دا٥٤٠ و(. 1380)ا٨٣اری رؿح١ی،  ٦ؽی٥٤ ٤٠اؿبا ٤٠اؿب و ة

 .کؼد٣غ ی٠ک اؿح٘اده یاز ٝسـح ی٣ُا٠ ی٦ا ؿاز٠انج٧٤ا  1960 و 1950. د٥٦ گؼدد یةؼ٠

ؼان ی٠غ 1990. در د٥٦ اٗثیگـحؼش  ی٣ُا٠ ی٦ا ؿاز٠انک ة٥ ٗؼاجؼ از یص٨زه ٝسـح رٗح٥ رٗح٥

                                                           
1- Logistics 
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و  یداظٞ ی٤غ٦ایادا٥٠ صى٨ر در ةازار، ج٧٤ا ة٧ت٨د ٗؼآ یک٥ ةؼااٗح٤غ یِ دریاز م٤ا یاریةـ

٢ و یؼه جأ٠یز٣س یکؼد٦ای، روی٢ ٣گؼقیـث. ةا چ٤ی٣ یؿاز٠ان کاٗ ی٦ا ییج٨ا٣ادر  یؼیپػ ا٣ٌْاف

ٙ یغ ٠ضن٨الت ٠ٌاةٙ ٠كعنات دٚی٢ ٣ُٟ زغیث آن پا ة٥ ّؼم٥ وز٨د ٧٣اد. در ایؼی٠غ

 ی٦ا ـحٟیؿ. ؼ٣غیگ ی٠ان ظ٨د در ؿؼاؿؼ ز٧ان ٚؼار یدر دؿحؼس ٠كحؼ ؿؼّث ة٥ؿاظح٥ قغه و 

ٜ ؿ٘ارش ی٢ قغه و جض٨ی٠ْ ی٦ا ز٠انٜ ٠ضن٨ل در یجض٨ ییف ج٨ا٣ایةاّخ اٗؽا یکیٝسـح

 (.1382، یآةاد هیٗ) ق٨د ی٢٠ ز٠ان ا٣سام یدر ک١حؼ ی٠كحؼ

٨ؿح٥ در صال جکا٠ٜ ة٨ده یک پیک٥ دا٣ف ٝسـح د٦غ ی٣٠كان  ی٣ُا٠ ٠ـائٜعچ٥ یةؼ جار ی٠ؼور

 ٦ا ز٤گةا گـحؼش دا٥٤٠  یک ة٨د. وٝیٝسـح ٧ّغه ة٥ ی٣ُا٠ یؼو٦ایضحاج ٣یدر گػقح٥ ةؼآورد ٠ا

زؽ  یا دٔغ٥ٔچ یک ١٧٠حؼ قغ جا رز٤٠غگان ٦یؼو٦ا، ٣ٛف ٝسـحیقغن ٠غت صى٨ر ٣ یو ٨ًال٣

ؽ را ی٠ا٤٣غ اؿک٤غر و چ٤گ یا٣یث کك٨رگكای٣غاقح٥ ةاق٤غ. ا٠ؼوزه ٨٠رظان، ٨٠ٗٛ یات ٣ُا٠ی١ّٞ

ـحٟ یؿ یجْغاد 18و  17. در ٚؼن دا٤٣غ ی٠ارجف آ٧٣ا ٠ؼجتي  یتا٣یپكح ی٦ا ـحٟیؿ ییة٥ کارآ

غا یپ یغی٣ٛف کٞ و٣ٜٛ ص١ٜ ی٦ا واگ٢قغ و پؾ از آن  ی٢ ًؼاصیةا ٣ٛاط داةث جأ٠ یکیٝسـح

ف از گػقح٥ ی، ةی( ز٧ا1945٣ -1939( و دوم )یالدی٠ 1918 -1914اول ) ی٦ا ز٤گکؼد٣غ. 

ّٞث  ک٥ ٢یا ژهیو ة٥ک ٨ٌْ٠ف کؼد. یث ٝسـحیو ٗؼ٠ا٣غ٦ان را ة٥ ا١٦ ٠غاران اؿثیؿج٨ز٥ 

ان قغه اؿث. پؾ از آن ةا یک ةیة٥ ٝسـح یج٨ز٧ کٟدوم،  یدر ز٤گ ز٧ا٣ ٦ا آ١ٝانقکـث 

كؼٗث قغ و ٠حْاٚب آن یؼ و پییدؿحع٨ش جٕ روز روزة٥ک یغ، ٝسـحیزغ ی٦ا پژو٦فاؿح٘اده از 

 یایساد ٨١٣د. در د٣یک ایٝسـح یایدر د٣ زا٣ت٥ ٥١٦ یاًالّات، جض٨ٝ ی٤ٗاور ی٦ا كؼٗثیپ

ؼٚاةٜ یٔ ی، ا٠ؼیؼ٣ُا٠یو ٔ یک در ٦ؼ دو ّؼم٥ ٣ُا٠ی٠غرن ا٠ؼوز، اؿح٘اده گـحؼده از ٝسـح

ِ یؼه و ج٨زی٥٤ ذظیدر ز٠ یک ٨ٚی، ٝسـح1991در ؿال  ٗارس ریظٞا٣کار اؿث. در ز٤گ اول 

ان یکا در ز٤گ ةیِ آ٠ؼیث ؿؼی٨٠ٗٛ یغیاز ٨ّا٠ٜ کٞ یکی ٨٤ّان ة٥ یا٣ـا٣ یؼو٦ایؽات و ٣یجس٧

 یغ ٤ٗاوریزغ ی٦ا كؼٗثیپ، 2003در ؿال  ٗارس ریظ٤ٞک٥ در ز٤گ دوم یقغه اؿث. و٢١ ا

٢ صال از ی٢ ز٤گ آ٠غ٣غ و در ّیًؼٗ یاریة٥  1یز٧ا٣ ابی ثی٨٠ْٚ ی٦ا ـحٟیؿاًالّات ٠ا٤٣غ 

اؿح٘اده  یتا٣یو پكح یات ٣ُا٠یو ک٤حؼل ١ّٞ یؽیر ةؼ٣ا٥٠اًالّات در  یاةؽار ٤ٗاور ٢یجؼ ٠غرن

ز٤گ، قؼوع  یگػار اؿثیؿ٨ّا٠ٜ در  ٢یجؼ یغیکٞاز  یکیک یگ٘ث ا٠ؼوزه ٝسـح ج٨ان ی٠قغ. 

 (.1389، ی١ی)کؼ گؼدد ی٠ا ّغم قؼوع آن، ز٠ان و ٠کان قؼوع آن ٠ضـ٨ب ی

 آوردن ٗؼا٦ٟو  یؿاز آ٠اده، یؽیر ةؼ٣ا٥٠ٝسـحیک ٣ُا٠ی ّتارت اؿث از ْٗاٝیحی ک٥ در آن ة٥ 

١٣ایغ ک٥ ة٥ ز٣غگی  و ةغی٢ جؼجیب، آ٣ان را ٚادر ٠ی ق٨د ی٠پكحیتا٣ی ٠ادّی ةؼای ٣یؼو٦ا ٠تادرت 

                                                           
1
 - Global Positioning System (GPS) 
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و صؼکث، دیغن آ٨٠زش در ز٠ان مٞش، ةـیر و اؿحٛؼار در ووْیث اوٌؼاری و قؼکث در ز٤گ 

 ازی٣ ٨٠رد ظغ٠ات و کاال٦ا جأ٠ی٢ و ٥یج٧و یا صٍ٘ مٞش ةپؼداز٣غ. ٠غیؼیث ٝسـحیک ة٥ ٤ْ٠ی 

 ی٣گ٧غار ٤٠اؿب، ثی٘یک و ٠كعنات ١ث،یٚ ةا و ٠ـاّغ ز٠ان در و ٣ُؼ ٨٠رد ٠ٛغار ة٥ نؿاز٠ا

 انی٠كحؼ ای و آ٧٣ا دری ٠حٛاوی واصغ٦ا ة٥ آ٧٣ا ٨٠ِٚ ٥ة ٜیجض٨ ؿپؾ و ا٣تار در کاال٦ا شیمض

آن  یؿاز ٥٤یة٧کٜ ٝسـحیک ٝؽو٠اً از ٠غیؼیث ٦ؼ زؽء و  قغن ٥٤یة٧و چ٨ن  ةاقغ ی٠ ٠ؼة٥ً٨

پؾ الزم اؿث ٠غیؼیث ةؼ ج١ام ازؽاء صاکٟ ةاقغ و از ًؼیٙ جْا٠ٜ ازؽاء،  ،ق٨د ی١٣صامٜ 

 (.١ّ1389ٞکؼد ؿیـحٟ در کٜ ة٧ی٥٤ ق٨د )کؼی١ی، 

 از ٜ ٨٠اد،یجتغ و االک انیزؼ ةا ٠ؼجتي ی٦ا ثیْٗاٝ ٥١٦ ٥ک اؿث یا ؼهیز٣س جأ٠ی٢، ؼةیز٣س

 در. ق٨د ی٠ را قا٠ٜ ٤٤غهک ٠نؼف ة٥ یی٧٣ا یاالک ٜیجض٨ ٠ؼص٥ٞ جا ٥یاوٝ ٠اده ٥یج٧ ٠ؼص٥ٞ

 و ی٠اٝ ٤٠اةِ یگؼید اًالّات و یکی ٥ک گؼید ؼی٠ـ ای رو٣غ دو اال،ک ٥یج٧ رو٣غ ةا ارجتاط

٢، ٠حكکٜ یؼه جأ٠یث ز٣سیؼی٠غ (.2008/ 1392، 1ثی)ةاؿ٨ و رادارد  صى٨ر ؽی٣ اؿث، اّحتارات

 ی١ّٞکؼد ١٦کار ییو ة٧ت٨د کارآ یث را٦تؼدیث ٨٠ْٚیجذت یاؿث ک٥ ةؼا یی٦ا قؼکثاز 

 یاؿث ک٥ ةا گـحؼش ٨٣اص یحیؼی٠غ ی٤غ٦ایاز٤٠غ ٗؼآی٢، ٣یؼه جأ٠یات ز٣سی. ١ّٞک٤٤غ ی٠

 ی٦ا ٠ضغودهان را در ؿؼجاؿؼ یو ٠كحؼ یجسار ی، قؼکا٦ا قؼکثک از یدر درون ٦ؼ  یاجی١ّٞ

 ؼهیز٣س ثیؼی٠غ (.2007/ 1389، 2)ةاورؿاکؾ، ک٨ٞس و ک٨پؼ د٦غ ی٣٨٠غ یپ ٦ٟ ة٥ یؿاز٠ا٣

ؽ یو ٣ ییان و ا٣حٛال کاال٦ا از ٠ؼص٥ٞ ٨٠ادظام جا کارةؼ ٧٣ای٠ؼة٨ط ة٥ زؼ ی٦ا ثیْٗا٢ٝ ج١ام یجأ٠

٢ ییان ٨٠اد و اًالّات ٦ٟ ة٥ ؿ١ث ةاال و ٦ٟ پای. زؼةاقغ ی٠ان اًالّات ٠ؼة٨ط ة٥ آن یزؼ

 (.1391ؼه اؿث )آر٨٠ن، یز٣س

کؼدن، ا٣حٛال، ج٨زیِ و واگػاری جس٧یؽات، ٨٠اد و  آ٠اد و پكحیتا٣ی، ٠ـئ٨ٝیث ج٧ی٥، جأ٠ی٢، ا٣تار

ارائ٥ ظغ٠ات جؼاةؼی، ٤٧٠غؿی، ج١ْیؼ و ٣گ٧غاری، جعٞی٥ ٠سؼوصی٢، ٠نغو٠ی٢ و ةـحؼی کؼدن، 

جس٧یؽ اٗؼاد و ٣یؼو٦ای زایگؽی٢ ةؼای اّؽام ة٥ ٠أ٨٠ریث و ٔیؼه را ةؼ ٧ّغه دارد ک٥ ٠كؼوح آن 

کؼد آ٠اد و پكحیتا٣ی ؿ٤حی ٠تح٤ی ةؼ درظ٨اؿث ٦ای ٠ؼجتي آورده قغه اؿث. کار ٣ا٥٠ در آیی٢

٦ا و اٗؼاد ذی٤ِ٘ از ٤٠تِ جغارکاجی و آ٠ادگا٦ی ة٨ده ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ٛغورات،  ؿاز٠ان، یگان

، ةؼآورد، یؽیر ًؼحق٨د. آ٠اد و پكحیتا٣ی ٧٣ازا ّٟٞ  ٦ا و ا٠کا٣ات، واگػار و ارؿال ٠ی ٠ضغودیث

جس٧یؽات، جسؽی٥ و جضٞیٜ، ١ّٞیات ا٣تارداری، ج٧ی٥ و جأ٠ی٢، ک٤حؼل و ٣ُارت، ؿاز٠ا٣غ٦ی 

صـاةغاری، واگػاری، ؿاظث و ج٨ٝیغ، ک٤حؼل ٠اجؼیٜ و زاةسایی ةؼ روی چ٧ار قاظ٥ ةؽرگ 

                                                           
1- Basu & Wright 

2- Bowersox, Closs & Cooper 
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 -77؛ 1388)ٌٝی٘ی،  ةاقغ ی٠و ؿاظث  یآور ٣٢ٗگ٧غاری و ج١ْیؼ جس٧یؽات، آ٠اد، پكحیتا٣ی، 

97.) 

٨٣ع ٠أ٨٠ریحی، ٤ْ٠ا و ٨٧٘٠م ظاص ظ٨د را آ٠اد و پكحیتا٣ی در ٦ؼ ؿاز٠ا٣ی و ةا ٦ؼ  ی٦ا ثیْٗاٝ

دارد. ٦ؼ دو قاظ٥ آ٠اد و پكحیتا٣ی ٣ُا٠ی و ٔیؼ٣ُا٠ی دارای ازؽای ٠كحؼك از ز٥ٞ١ 

. ةاقغ ی٠، ج٨زیِ و جؼاةؼی یة٤غ ةـح٠٥ا٤٣غ ک٤حؼل ٨٠ز٨ی، ظؼیغ، جأ٠ی٢، ا٣تارداری،  یی٦ا ثیْٗاٝ

٨٠ز٨د ةی٢ ای٢ دو ص٨زه را از ٣ُؼ دور  و ج١ایؽ٦ای ٦ا ج٘اوتدر ک٤ار وز٨ه ٠كحؼك ٗؼاوان، ٣تایغ 

ة٥ رّایث امٜ کا٦ف ٦ؽی٥٤ و اٗؽایف ؿ٨د در  ج٨ان ی٠، ٦ا ج٘اوتداقث. از ز٥ٞ١ ای٢ 

م٤ْحی و ةازرگا٣ی اقاره کؼد. در صاٝی ک٥ در آ٠اد و  ی٦ا ؿاز٠انآ٠اد و پكحیتا٣ی  ی٦ا ثیْٗاٝ

آ٠اد و پكحیتا٣ی ةیكحؼ ج٨ز٥ پكحیتا٣ی ٣ُا٠ی، ة٥ دٝیٜ ا١٦یث ا٦غاف ١ّٞیاجی، ة٥ ادؼةعكی 

(. 1390گیؼد )روق٤ی،  . ٝػا امٜ صغاٜٚ ٦ؽی٥٤ یا ؿ٨دآوری در او٨ٝیث ةْغی ٚؼار ٠یق٨د ی٠

ٔیؼ  ی٦ا ؿاز٠اناز  جؼ گـحؼده٣ُا٠ی، ةـیار  ی٦ا ؿاز٠انج٨٤ع و صسٟ اٚالم و جس٧یؽات در 

اؿاس ج٧غیغ٦ای ٤٠اةِ ٠ادی ّالوه ةؼ ٨٠ارد ٨ٗق ةؼ  یؿاز ؼهیذظ٣ُا٠ی اؿث، ٝػا ٨٠و٨ع 

 ی٦ا ج٘اوتاصح١اٝی و ٌِٚ ارجتاط و پؼاک٤غگی زٕؼاٗیایی از ا١٦یث ةیكحؼی ةؼظ٨ردار اؿث. 

٣ُا٠ی از ٥ٌٛ٣ ٣ُؼ ٠ـائٜ پكحیتا٣ی، ةاّخ اٗؽایف صسٟ ١ّٞیات  ی٦ا ؿاز٠ان٠ػک٨ر در 

ٝسـحیکی ای٢  ی٦ا ثیْٗاٝو ک٤حؼل در  یؽیر ةؼ٣ا٥٠ٝسـحیکی و در ٣حیس٥، پیچیغگی ةیكحؼ 

 (.1377قغه اؿث )٠كتکی،  ٦ا ؿاز٠ان

پاگ٣٨یؾ ج٧٤ا دو ج٘اوت واْٚی ةی٢ آ٠اد و پكحیتا٣ی ٣ُا٠ی و ٔیؼ٣ُا٠ی  ویٞیام زی. از ٣ُؼ

وز٨د دارد: اٖٝ( کـب پ٨ل در ةؼاةؼ ز٣غگی: آ٠اد و پكحیتا٣ی ٣ُا٠ی ة٥ زای کـب درآ٠غ، در 

ا٠ا آ٠اد و پكحیتا٣ی ٔیؼ٣ُا٠ی، ، ةاقغ ی٦٠ا اؿث. ٦غف آن، ٣سات زان اٗؼاد  ٨٠رد ز٣غگی ا٣ـان

ة٥ د٣تال کا٦ف ٦ؽی٥٤ و ؿ٨دآوری اؿث؛ ب( ٠یا٣گی٢ ؿ٢ و ٠ـئ٨ٝیث ٣یؼو٦ای ا٣ـا٣ی: 

٠یا٣گی٢ ؿ٢ ٣یؼو٦ای ٣ُا٠ی، ٣ـتحًا ز٨ان اؿث. ٣یؼو٦ای ٣ُا٠ی ٤٠اةِ ةـیار زیادی را جضث 

ٔیؼ٣ُا٠ی، ای٢  ی٦ا ٥ؿا٠ا٣ک٤حؼل داقح٥ و ج١ایٜ زیادی ة٥ زاةسایی ةـیار گـحؼده دار٣غ، ا٠ا در 

   (.1390اؿث )روق٤ی،  ةؼ ز٠انیک ٠كکٜ ٧٠ٟ اؿث، زیؼا آ٨٠زش کارک٤ان زغیغ پؼ٦ؽی٥٤ و 

٠یالدی(، ٣ٛف ٨٦اٗىا روز ة٥ روز  1903از اوایٜ ٚؼن ةیـحٟ ة٥ ةْغ ةا پیغایف ٨٦اپی١ا )

ج ظ٨د و ؿؼا٣سام ة٥ ٥ٌٛ٣ او اة٤غی ی٠آٔاز و جغاوم  ٦ا ز٤گقغه اؿث. ا٠ؼوزه  جؼ ةؼزـح٥

و یا  ةؾ آجف٦ؼچ٥ ةاقغ، اّٟ از پیؼوز قغن ةؼ دق٢١، ج٨اٗٙ ةؼ ؿؼ  ٦ا آن. ٣حیس٥ رؿ٤غ ی٠

ج٨ٖٚ ١ّٞیات ز٤گی، ١٦گی در گؼو اٚغا٠ات و ١ّٞیات ٨٦ایی اؿث. ةا ج٨ز٥ ة٥ چ٤ی٢ قؼایٌی، 

قغن در ز٤گ اؿث. در ٣یؼوی ٨٦ایی ٠ا٤٣غ  از دؿث دادن ک٤حؼل ٨٦ایی ة٥ ٤٠ؽ٥ٝ ٨ٕٞ٠ب
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٣ُا٠ی، ٠ا٨٣ر٦ای ج١ؼی٤ی و  ی٦ا اتی١ّٞا٠ی دیگؼ، ٝسـحیک وَی٥٘ پكحیتا٣ی از ٣یؼو٦ای ٣ُ

 (.1394و وؿایٜ ز٠ی٤ی و ٣یؼوی ا٣ـا٣ی را ةؼ ٧ّغه دارد )٠ْح١غ،  ٦ا پؼ٣غهکٞی٥ 

ُّیٟ اؿث ک٥ ةا در ةؼ گؼٗح٢ مغ٦ا ٦ؽار ٟٚٞ ز٤ؾ  ی٦ا ـحٟیؿؿیـحٟ آ٠اد در ٧٣ازا یکی از 

 ٦ا ـحٟیؿج١ْیؼی و دأی دار ٣ٛف ةـیار ١٧٠ی در ١ّٞیاجی ٣گ٥ داقح٢  یز١ْ اة٨اب٠نؼٗی و 

. در ٣یؼوی ٨٦ایی ارجف ز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان آ٠اد ة٥ چ٧ار گؼوه ٠عحٖٞ جٛـیٟ غی١٣ا ی٠ای٘ا 

ک٥ ای٢ جٛـیٟ ة٤غی ةا ج٨ز٥ ة٥ گـحؼدگی ١ّٞیات آ٠ادی در ای٢ ٣یؼو م٨رت گؼٗح٥  گؼدد ی٠

را در ای٢ ٣یؼو  یا گـحؼدهة٥ ٨٣ة٥ ظ٨د ازؼای ١ّٞیات  ٦ا جعنلاؿث ک٥ ٦ؼ کغام از ای٢ 

 (.1394)٠ْح١غ،  ةاق٤غ ی٠ةؼ٧ّغه دار٣غ ک٥ ة٥ قؼح زیؼ 

 ؼدیگ ی٠آ٠اد ٤ٗی: ١ّٞیات آ٠ادی ٌْٚات ٤ٗی و ةا ًت٥ٛ )ق١اره ٤ٗی دار( در ای٢ جعنل ٚؼار 

وَی٥٘ دارد . ای٢ ٚـ١ث ةاقغ ی٠ک٥ ظ٨د قا٠ٜ دو جعنل صـاةغاری ٤ٗی و ا٣تارداری ٤ٗی 

٦ای ٠عحٖٞ ٧٣ازا  یگان ی٦ا یاز٤٠غی٣و ج٧ی٥ و واگػاری و صـاةؼؿی کٞی٥  ی٤یة فیپ٣ـتث ة٥ 

و ٌْٚات ٨٠رد ٣یاز اٚغام ٨١٣ده و ١٦چ٤ی٢ ٌْٚات ج١ْیؼی را ة٥  ٦ا دؿحگاهاز ٣ُؼ جس٧یؽات 

 گانیدپ٦٨ای ج١ْیؼی ٗؼؿحاده و پؾ از ج١ْیؼ ة٥ م٨رت ٚاةٜ ظغ٠ث ٠سغداً در اظحیار 

ةگػارد و ٌْٚات ٗؼؿ٨ده را ٣یؽ دریاٗث و از صـاب یگان کـؼ ١٣ای٤غ )ٌٝی٘ی،  ک٤٤غه ف٠نؼ

1388.) 

ک٥ ة٥ ًتٛات ده گا٥٣ جٛـیٟ  ةاقغ ی٠ یدار ؿؼرقح٥آ٠اد ١٦گا٣ی: ای٢ آ٠اد ٠ـئ٨ل اٚالم 

. کٞی٥ اٚالم ٠ؼة٨ط ة٥ زیؼه ٔػایی و پ٨قاك و جس٧یؽات پؼؿ٤ٞی ٠ؼة٨ط ة٥ ای٢ جعنل ق٨د ی٠

ٝسـحیک آ٠اده ة٥  ی٦ا ٦غف١ّٞیات ٝسـحیکی و پژو٦ف  یؽیر ًؼحةؼ ٠ت٤ای ازؼای  .ةاقغ ی٠

٠٨١ّی ٧٣ازا(.  یا رؿح٥)ک١یح٥ ةؼ٣ا٥٠ ریؽی دوره ّاٝی  گؼدد ی٠ده ًت٥ٛ و آ٠اد ٠ح٘ؼ٥ٚ جٛـیٟ 

، جْی٢ ؿ٨ٌح یؽیر ةؼ٣ا٥٠آ٠اد، ایساد یک روش ازؼای آؿان ة٥ ٨ُ٤٠ر  یة٤غ ًت٦٥ٛغف از 

 (.1388)ٌٝی٘ی،  ةاقغ ی٢٠ ٠ضٜ اٚالم ة٥ قؼح ذیٜ ٠عحٖٞ آ٠ادی و جْیی

زیؼه ٔػایی: ای٢ آ٠اد جٛؼیتاً در ج١ام قؼایي ة٥ ٨ًر یک٨٤اظث و روزا٥٣ ٠نؼف  -1ًت٥ٛ 

 ق٨د. ٠ی

اٚالم ٔیؼ ١ّغه زغاول ؿاز٠ان و جس٧یؽات و زغاول ؿ١٧ی٥ و ج٨زیِ قا٠ٜ: )پ٨قاك،  -2ًت٥ٛ 

 جس٧یؽات ا٣٘ؼادی و ٔیؼه(.

ّایٙ کاری و ٦یغروٝیک،  ی٦ا رو٢ٔحی، ة٤ؽی٢، ٣٘ث و رو٢ٔ، گؼیؾ و ٨٠اد ٣٘ -3ًت٥ٛ 

، وغ یط و ٦ا ک٤٤غهقی١یایی، ظ٤ک  ی٦ا ٗؼآورده٦ای وغ ز٣گ، گاز٦ای ٠ایِ و ٗكؼده،  رو٢ٔ

 ذٔال.

 ٨٠اد ؿاظح١ا٣ی: ٠ناٝش ؿاظح١ا٣ی و کٞی٥ وؿایٜ ٣نب قغه در ؿاظح١ان و ؿغ و ... . -4ًت٥ٛ 
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٦ا،  ٦ا، ٨٠قک .ه، ٨٠اد ٤٠٘سؼه، ة١بم .١٧٠اجف١٧٠ات، قا٠ٜ  ١٧٠ات: کٞی٥ ا٨٣اع -5ًت٥ٛ 

 و ؿایؼ اٚالم واةـح٥. ٦ا ةاروت، ٦ا یچاق٤، ٦ا راکث، ٦ا ٨٠قک، ٦ا ٠اؿ٨ره٦ا،  ز٤گ اٗؽار ویژه، ٠ی٢

 اٚالم ٨٠رد ٣یاز قعنی: واکؾ، اٝتـ٥ ٔیؼ٣ُا٠ی و ٔیؼه. -6ًت٥ٛ 

اٗؽار٦ا و  ؿیار، ز٤گ ی٦ا ؼگاهیج١ْ، ظ٨درو٦ا، ٦ا ک٤٤غهاٚالم ١ّغه: جا٣ک، پؼجاب  -7ًت٥ٛ 

 وؿایٜ اٝکحؼو٣یک و ٠عاةؼات و ٔیؼه.

 پؽقکی و دا٠پؽقکی قا٠ٜ ٌْٚات یغکی ٠ؼة٥ً٨. اٚالم ة٧غاری: اٚالم پؽقکی، د٣غان -8ًت٥ٛ 

 ٌْٚات یغکی ٠ؼة٨ط ة٥ کٞی٥ اٚالم ة٥ اؿحذ٤ای ٌْٚات یغکی ٠ؼة٨ط ة٥ اٚالم ة٧غاری. -9ًت٥ٛ 

. ٠ا٤٣غ وؿایٜ رود ی٠ٔیؼ٣ُا٠ی ة٥ کار  ی٦ا ةؼ٣ا٥٠یٞی ک٥ ز٧ث پكحیتا٣ی از وؿا -10ًت٥ٛ 

 ٨ُ٤٠ر ٣كغه اؿث. 9جا  1ج٨ؿ٥ْ کكاورزی و اٚحنادی ک٥ در ًتٛات 

 (.1388قا٠ٜ آب، ٣ٛك٥، أح٤ا٠ی، ةازیاٗحی و ٔیؼه )ٌٝی٘ی،  –ًت٥ٛ آ٠اد ٠ح٘ؼ٥ٚ 

آ٠اد ؿ٨ظث: ١ّٞیات آ٠ادی ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٠اد ٣٘حی )ؿ٨ظث، رو٢ٔ و گؼیؾ( در ای٢ جعنل ٚؼار 

 .ؼدیگ ی٠

و ج٨ؿي دپ٨ و  ةاقغ ی٠آ٠اد ة٧غاری: کٞی٥ ١ّٞیات آ٠ادی ای٢ ٨٣ع آ٠اد ٠ا٤٣غ ا٨٣اع دیگؼ آ٠اد 

ؿاٝیا٥٣  ی٤یة فیپگ٥٣٨ اٚالم ة٤ا ةؼ  و ج٧ی٥ ای٢ گؼدد ی٠ا٣سام  ٦ا گاهیپاآ٠ادی ٠ح١ؼکؽ  ی٦ا گانی

. ًؼح جٛـیٟ و گؼدد ی٠ة٧غاری ٧٣ازا ج٨ؿي ٠ْاو٣ث ظؼیغ ةؼ صـب اّحتارات واگػارقغه ا٣سام 

ةا ٣ُارت و جْیی٢ ؿ١٧ی٥ ج٨ؿي اداره ة٧غاری ٧٣ازا ا٣سام  ٦ا گانیواگػاری اٚالم ٠ػک٨ر ة٥ 

٦ای  و وزارجعا٥٣ ٦ا ؿاز٠ان، جس٧یؽات ةی١ارؿحا٣ی ٨٠رد ٣یاز ٣یؽ ةؼ صـب ٨٠رد از ًؼیٙ ؼدیگ ی٠

اداره ة٧غاری و ا٠کا٣ات اّحتاری  ی٤یة فیپة٧غاری، ة٧غاقث و ة٧ؽیـحی و ٦الل اص١ؼ ةؼ صـب 

 (.1388)ٌٝی٘ی،  ق٨د ی٠ا٣سام 

٠ْاو٣ث آ٠اد و پكحیتا٣ی ٧٣ازا ةاالجؼی٢ ٠ؼزِ ٠ـئ٨ل در ا٨٠ر ٝسـحیک ٣یؼوی ٨٦ایی ارجف 

ورد، ًؼح، دؿح٨ر و پی٨ؿث اداری، آ٠اد و )ج٧ی٥ ةؼآ یؽیر ًؼحز٨٧١ری اؿال٠ی ایؼان و ٠ـئ٨ل 

 ی٦ا گانیرز٠ی ٧٣ازا اؿث. ؿیاؿث کٞی پكحیتا٣ی از  ی٦ا گانیپكحیتا٣ی( ١ّٞیات پكحیتا٣ی از 

 یؽیر ًؼحرز٠ی ٣یؼوی ٨٦ایی ةؼ ٠ت٤ای ا٦غاف و ٠أ٨٠ریح٧ای ٠ض٥ٝ٨ ج٨ؿي ای٢ ٠ْاو٣ث جغوی٢ و 

ة٥ ٨ًر  ٦ا ثی٠أ٨٠رغه و ٣ُارت الزم ةؼ ازؼای جاة٥ْ اةالغ ق ی٦ا گانی. آ٣گاه ٣حایر آن ة٥ گؼدد ی٠

 ٠٨١ّی ٧٣ازا(. یا رؿح٥)ک١یح٥ ةؼ٣ا٥٠ ریؽی دوره ّاٝی  گؼدد ی٠٠غاوم و ٠ؤدؼ ا٣سام 

ازؼایی ا٨٠ر ٝسـحیک ٣یؼوی ٨٦ایی را ة٥ ٧ّغه  ی٦ا ثی٠ـئ٨ٝٗؼ٠ا٣غ٦ی آ٠اد و پكحیتا٣ی ٨٦ایی 

٧٣ازا، ٠ـحٛی١اً جضث ا٠ؼ ٗؼ٠ا٣غه ٣یؼوی کالن  ی٦ا یٗؼ٠ا٣غ٦دارد. ای٢ ٗؼ٠ا٣غ٦ی، ١٦ا٤٣غ ؿایؼ 

. ٠ْاو٣ث آ٠اد و پكحیتا٣ی ٧٣ازا ةؼ صـ٢ ا٣سام و ازؼای دؿح٨رات و غی١٣ا ی٨٦٠ایی ا٣سام وَی٥٘ 

پكحیتا٣ی ٝسـحیک ای٢ ٗؼ٠ا٣غ٦ی ٣ُارت ؿحادی دارد. از ١ّغه وَایٖ ای٢  ی٦ا ثی٠أ٨٠ر
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 ی٦ا گانی٣گ٧غاری، پكحیتا٣ی آ٠ادی، ١٧٠ات، و جؼاةؼی کٞی٥  ی٦ا یاز٤٠غی٣ٗؼ٠ا٣غ٦ی جأ٠ی٢ 

 (.1388ازؼایی و ؿحادی ٣یؼوی ٨٦ایی اؿث )ٌٝی٘ی، 

پغا٤ٗغی ٠ـحٜٛ و ؿایؼ  ی٦ا گؼوه، ٦ا گاهیپاآ٠اد٦ای ٠ح١ؼکؽ  ی٦ا گؼدان٨ُ٤٠ر از جكکیٜ 

، ی٤یة فیپة٥ وؿی٥ٞ  گانی٠عحٖٞ  ی٦ا ٚـ١ثجاة٥ْ ٧٣ازا، پكحیتا٣ی آ٠ادی  ی٦ا گانی

واصغ٦ای  ی٦ا یاز٤٠غی٣درظ٨اؿث، دریاٗث، ذظیؼه و ج٨زیِ اٚالم ٠عحٖٞ آ٠ادی و جأ٠ی٢ کٞی٥ 

ٗؼ٠ا٣غ٦ی آ٠اد و پكحیتا٣ی، ٤٠اةِ  ی٦ا آ٠ادگاهجاة٥ْ از ًؼیٙ ٤٠اةِ ٠عحٖٞ ج٧ی٥ ک٤٤غ. ٠ا٤٣غ: 

 ٣یؼوی ٨٦ایی ةؼاةؼ ی٦ا ٦غفو  ٦ا ًؼحج٧ی٥ ٠ضٞی و ؿایؼ واصغ٦ای ارجف و ٧٣ازا ١٦ا٤٦گ ةا 

٠ض٥ٝ٨ جضث ٣ُارت ٠ْاو٣ث آ٠اد و پكحیتا٣ی پایگاه. ؿاز٠ان گؼدان آ٠اد٦ا از  ی٦ا ثی٠أ٨٠رةا 

ک٤حؼل  -١ّٞیات آ٠ادی -١٦گا٣ی( و پ٤ر ٠غیؼیث امٞی )اٚالم ٠نؼٗی -ؿ٨ظث -آ٠اد )٤ٗی

 (.1383ک٤حؼل و جس٧یؽات( جكکیٜ قغه اؿث )ا٠یؼظیؽی و ٠٘یغی،  -٠عازن -اٚالم

)آ٠اد ٤ٗی و ١٦گا٣ی(  ٦ا گاهیپاٞی٥ ١ّٞیات ٠ؼة٨ط ة٥ ؿیـحٟ آ٠اد٦ای ٠ـئ٨ٝیث ک ٦ا گؼدانای٢ 

٣گ٧غاری در ٨٠رد ٣گ٧غاری ٨٦اپی١ا  ی٦ا گؼدانرا ة٥ ٧ّغه داقح٥ و ١٦چ٤ی٢ ١٦کاری ٣ؽدیک ةا 

٦ای پایگاه در ٨٠رد درظ٨اؿث دریاٗث اٚالم ٣گ٧غاری وؿایٜ جأؿیـاجی و  و آرال و ؿایؼ یگان

، و٤١اً ٠ـئ٨ٝی٢ ا٨٠ر ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣تار کؼدن ةاقغ ی٨٠٠ِٚ و جأ٠ی٢ آن  رؿا٣ی ة٥ جؼاةؼی و ؿ٨ظث

آ٠اد٦ا را ة٥  ی٦ا پؼو٣غهو پعف و صـاةغاری اٚالم آ٠ادی ة٥ ٨ًر مضیش و ١٦چ٤ی٢ ٣گ٧غاری 

 (.٧ّ1388غه دارد )ٌٝی٘ی، 
 

 توان رزمی

 ٢یج٨ا٣غ از ا ة٨ده و او ٠ی گانی کیٗؼ٠ا٣غه  اریاؿث ک٥ در اظح یٚغرج یٚغرت رز٠ ای یرز٠ ج٨ان

(. 1391)د٦ٛان،  غیرزم اؿح٘اده ١٣ا غانیدر ٠ ثی٠أ٨٠رةؼدن دق٢١ و ا٣سام  ٢یاز ة یٚغرت ةؼا

 گانی کیؿاز٣غه ک٥  ایو  یتیجعؼ یؼوی٣ یوزارت دٗاع ج٨ان رز٠ یدر ٗؼ٤٦گ امٌالصات ٣ُا٠

٥ و ٨٠رد اؿح٘اده ٚؼار کارگؼٗح ٥ز٠ان ٠كعل ة کیدق٢١ در  ٥یج٨ا٣غ ةؼ ّٞ ٠ی ی٣ُا٠ فیةا آرا

 (.100: 2009 کا،یوزارت دٗاع آ٠ؼ 1-٠02كحؼك  ٥ید٦غ )٣كؼ

 ٢یؿاز٣غه و ١٦چ٤ ایو  یتیجعؼ ی٦ا ی٦ا و ج٨ا٤١٣غ ثیؿث از ٠س٨١ع ٚاةٞا ّتارت یج٨ان رز٠

ز٠ان ٠كعل ٨٠رد اؿح٘اده  کیج٨ا٣غ در  ٠ی ی٣ُا٠ فیواصغ ةا آرا کیک٥  یاًالّاج ی٦ا ثیٚاةٞ

. (4-1: 2008 کایارجف آ٠ؼ ی٤یز٠ یؼوی٣ 3-0 ییمضؼا٣ا٥٠  ٢ی)آئ ؼدیکار گ ٥ٚؼارداده و آن را ة

 قا٠ٜ ٨٠ارد زیؼ ٦ـح٤غ:دٗاع ارجف ا٣گٞـحان  ٢یدر دکحؼ یرز٠ ج٨ان ی٦ا ٥٘ٝ٨٠

 یاٗحیٗؼا ای ی٤كی، ج٘کؼ ة٢یقا٠ٜ ام٨ل ز٤گ، دکحؼ یٗکؼ ٨ّا٠ٜ اٖٝ(
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 ؽات،یجس٧ ،یا٣ـا٣ یؼویقا٠ٜ ٣ یکیؽیٗ ا٨ٜ٠ّ. ثیؼی٠غ ،ی، ر٦تؼؽهیقا٠ٜ ا٣گ یروا٣ ٨ّا٠ٜ( ب

(. ی، ةعف ج٨ان رز٣2004٠ا٥٠  ٢ی)آئ یغاریپا ،ی٠كحؼك(، آ٠ادگ اتی)١ّٞ یز١ْ ٥٘یا٣سام وَ

 ٨١٣ده اؿث: یة٤غ ٟیرا ة٥ دو دؿح٥ جٛـ ی٨ّا٠ٜ ج٨ان رز٠ (1386) یرؿح١

٦ـح٤غ و ٣ٛف  یؼیگ دار٣غ، ٠ضـ٨س و ٚاةٜ ا٣غازه ی٨ّا٠ٜ ک٥ وز٨د ٠اد ٢یا :یکیسی( ػوامل ف1

 ةاق٤غ: ٠ی ؼیک٤٤غ و قا٠ٜ ٨٠ارد ز ٠ی ٘ایا غنیز٤گ یةؼا گانی کی ییرا در ج٨ا٣ا یاؿاؿ

، یرز٠ یتا٣ی٤ّامؼ پكح ؼی، ؿایؼؿاز٠ا٣یٔ ی٦ا ، آجفیؿاز٠ا٣ ی٦ا ، آجفی٠ا٨٣ر ی٦ا گانی

 )١٦ان(. یظغ٠ات رز٠ یتا٣یپكح

را در ٣ُؼ  ی٣ُا٠ گانیاگؼ دو کارک٤ان.  یو روا٣ یو روص یظنائٜ ا٣ـا٣ :یکیسیفریػوامل غ( 2 

ّتارت  ة٥ ایو ةؼاةؼ ةاق٤غ،  کـانی خیاٗؽار از ٦ؼ ص و ز٤گ ؽاتیو جس٧ ٜیک٥ از ٝضاظ وؿا ٟیؼیةگ

از ٝضاظ  یة٨ده وٝ کـانی٠كاة٥ و  کا٠الً  یج٨ان رز٠ یکیؽیاز ٥ٌٛ٣ ٣ُؼ ٨ّا٠ٜ ٗ گؼید

و  كحؼیة یگا٣ی یم٨رت ج٨ان رز٠ ٢یةاق٤غ، در ا ؽی٠ح٘اوت و ٠ح١ای و روا٣ یروص ی٦ا یـحگیقا

 ٢یپؼؿ٤ٜ آن ةؼجؼ و ارزق٤١غجؼ ةاقغ. ة٤اةؼا یو روا٣ یو روص ی٨٠دؼجؼ اؿث ک٥ ظنائٜ ا٣ـا٣

را ارائ٥ ٨١٣ده و پؼؿ٤ٜ  یجؼ ٤٠اؿب یة٨ده و ؿاز٠ا٣غ٦ یجؼٙ یٗؼ٠ا٣غه و ؿحاد ال یک٥ دارا یگا٣ی

جؼ،  جؼ، ةاجسؼة٥ جؼ، ٠ٛاوم جؼ، ٠ن١ٟ جؼ، قساع اٗح٥یجؼ، آ٨٠زش  ؽهیجؼ، ةا ا٣گ ٥یجؼ، ةا روص آن ٢٠٨٠

 یؼیگ چكٟ یةاق٤غ، از ةؼجؼ ت٤غجؼیظ٨د پا یو ٠ػ٦ت یو ٠٨ٚ یجؼ و ٣ـتث ة٥ ؿ٢٤ ٠ٞ ٤٠ىتي

ج٨ان  یکیؽیؼٗیظ٨ا٦غ ة٨د. ا٦ٟ ٨ّا٠ٜ ٔ یو ةؼجؼ كحؼیة غنیٚغرت ز٤گ یدارا ٤اً یٛیةؼظ٨ردار و 

 ،یٚـ١ح ثیو ا٣ىتاط، آ٨٠زش، ص١ ؽهیو اّحٛاد، ا٣گ ١انی، ؿاز٠ان، ایّتارج٤غ از: ر٦تؼ یرز٠

  (.٠291ـائٜ ٠كاة٥ )١٦ان:  ؼیو ؿا یؿ٢٤ و آداب ٠ٞ

ةا ج٨ز٥ ة٥  ٦ا آنة٥ ٠ٛغار، جْغاد ٦ؼ یک از  ج٨ان ی٠در ؿ٤سف ج٨ان رز٠ی ٨ّا٠ٜ ٠ضـ٨س، 

ی ٦ا قاظلآ٠ار٦ا ک٘ایث کؼد، ٤٠ح٧ی ةؼای ؿ٤سف ٨ّا٠ٜ ٣ا٠ضـ٨س و ٔیؼ٠ادی ةایـحی ة٥ 

ی از ی٦ا قاظلةا  ج٨ان ی٠ا٣ىتاط را  ٠ذال ٨٤ّان ة٠٥ؼاز٥ْ کؼد.  ٦ا آناز  ٦ؼکغام یؼیگ ا٣غازه ٚاةٜ

. در ؿ٤سف ج٨ان رز٠ی ٨٦ایی ٚؼارداد ٨٠ردؿ٤سف تث، ٗؼار از ظغ٠ثی، ٔؼیجأظ٣ؼخ ٚتیٜ 

جْغاد پایگاه یا ( 1 ٔیؼ٠ادی زیؼ اقاره کؼد:و ٨ّا٠ٜ ٠ادی  یؼیگ ا٣غازه ٚاةٜ ی٦ا ٠ؤ٥٘ٝة٥  ج٨ان ی٠

٠س٥ّ٨١ ( 2 ؛ی اوٌؼاری و زایگؽی٤یةا٣غ٦اه ظغ٠ات پؼواز٦ای ٣ُا٠ی اّٟ از آ٠ادی ٦ا ٗؼودگاه

 (3 ؛پؼوازی قکاری و جؼاةؼی ی٦ا اؿکادرانو  ٦ا گؼدان، ٦ا پیجی رز٠ی قا٠ٜ ٦ا گانواصغ٦ا و ی

جْغاد ( 5 ؛٠ا٦ا٥٣ جْغاد پؼا٥٣ پؼوازی روزا٥٣، ٦٘حگی و( 4 ؛٠أ٨٠ریثه ة٥ آ٠ادجْغاد ٨٦اپی١ا٦ای 

جْغاد کارک٤ان ٤ٗی ةا ؿ٨ٌح ٧٠ارجی ةاال  (6 ؛4و  3، 2، 1ٝیغر  ٠أ٨٠ریثه ة٥ ا٣سام آ٠ادظٞتا٣ان 

جْغاد ( 8 ؛اؿح١ؼار ١ّٞیاجی ٦٘حگی، ٠ا٦ا٥٣ و ؿاٝیا٥٣وؼیب پایغاری و  (7 ؛(9و  7، 5، 3)

٠یؽان ای١ان، اّحٛادات ٠ٞی  (10؛ و ٠یؽان اّحتارات واگػاری (9 ؛ی ١ّٞیاجی ج١ؼی٢ قغه٦ا ًؼح
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، وٗاداری، پایغاری و متؼ ٣٘ؾ اّح١ادة٥ی ٠ٞی،  ارادهو ٠ػ٦تی، آ٨٠زش، ا٣ىتاط، ا٣گیؽه، روصی٥، 

 ... ٣ُا٠ی وو اؿحٛا٠ث، جسارب ز٤گی، ر٦تؼی 
 

 مدل مفهومی

ووْیث  گؼید ّتارت ة٥اؿث  قغه اؿح٘ادهدر ةعف ج٨ان رز٠ی  قغه اقارهدر ای٢ جضٛیٙ از ٠غل 

جْغاد پایگاه یا  ی٦ا قاظلج٨ان رز٠ی ةؼ اؿاس  ی٦ا ٠ؤ٥٘ٝآ٠اد و پكحیتا٣ی ةؼ اؿاس 

٠س٥ّ٨١  زایگؽی٤ی،ی اوٌؼاری و ةا٣غ٦اه ظغ٠ات پؼواز٦ای ٣ُا٠ی اّٟ از آ٠ادی ٦ا ٗؼودگاه

پؼوازی قکاری و جؼاةؼی،  ی٦ا اؿکادرانو  ٦ا گؼدان، ٦ا پیجی رز٠ی قا٠ٜ ٦ا گانواصغ٦ا و ی

جْغاد پؼا٥٣ )ؿ٨رجی( پؼوازی روزا٥٣، ٦٘حگی و ٠ا٦ا٥٣، جْغاد  ،٠أ٨٠ریثه ة٥ آ٠ادجْغاد ٨٦اپی١ا٦ای 

، ٤ٗ3ی ةا ؿ٨ٌح ٧٠ارجی ةاال )جْغاد کارک٤ان  ،4و  3، 2، 1ٝیغر  ٠أ٨٠ریثه ة٥ ا٣سام آ٠ادظٞتا٣ان 

ی ٦ا ًؼحجْغاد  وؼیب پایغاری و اؿح١ؼار ١ّٞیاجی ٦٘حگی، ٠ا٦ا٥٣ و ؿاٝیا٥٣، ،(9و  7، 5

در قکٜ زیؼ  .ؼدیگ ی٠ٚؼار  ی٨٠ردةؼرؿجتیی٢ و  ١ّٞیاجی ج١ؼی٢ قغه، ٠یؽان اّحتارات واگػاری

 .اؿث قغه انیة٠غل ٠٨٧٘٠ی جضٛیٙ 
 ٙیجضٛ ی٠٨٧٘٠ ٠غل( ٨١٣1دار ق١اره )

 

 

 

 

 

 

 

 

پیكی٥٤ ٣ُؼی و جسؼةی پژو٦ف ک٥ ة٥ جؼؿیٟ  اؿاس ةؼدر راؿحای دؿحیاةی ة٥ ا٦غاف پژو٦ف و 

 از: ا٣غ ّتارتپژو٦ف  ؿؤاالت٠غل ٠٨٧٘٠ی پژو٦ف ا٣سا٠یغ، 

 دٗاع دوران در ٧٣ازا یرز٠ ج٨ان ةؼ ٠ؤدؼ یقکار ی١ا٦ای٨٦اپ یپؼواز و یگآ٠اد ثیووْ (1

 اؿث؟ ة٨ده چگ٥٣٨ ٠ٛغس

 دٗاع دوران در ٧٣ازا یرز٠ ج٨ان ةؼ ٠ؤدؼ یجؼاةؼ ی١ا٦ای٨٦اپ یپؼواز و یگآ٠اد ثیووْ( 2

 اؿث؟ ة٨ده چگ٥٣٨ ٠ٛغس

ووْیث 
آ٠ادگی و 
پؼوازی 

ی ١ا٦ای٨٦اپ
 قکاری

 ووْیث ؿا٠ا٥٣ آ٠اد و پكحیتا٣ی

 رزمی نهاجا در دوران دفاع مقدض توان

ووْیث 
آ٠ادگی و 
پؼوازی 

ی ١ا٦ای٨٦اپ
 جؼاةؼی

 ثیووْ
 ی١ا٦ای٨٦اپ
و  قغهیةازؿاز

اور٦ال در 
 داظٜ ٧٣ازا

اٚالم  ثیووْ
 یآ٠اد

و  یغاریظؼ
 قغه یواگػار
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 در ٧٣ازا یرز٠ ج٨ان ةؼ ٠ؤدؼ ٧٣ازا داظٜ در اور٦ال ،قغه یةازؿاز ی١ا٦ای٨٦اپ جْغاد ثیووْ( 3

 اؿث؟ ة٨ده چگ٥٣٨ ٠ٛغس دٗاع دوران

 دٗاع دوران در ٧٣ازا یرز٠ ج٨ان ةؼ ٠ؤدؼ قغه یواگػار و یغاریظؼ یآ٠اد اٚالم ثیووْ( 4

 ؟اؿث ة٨ده چگ٥٣٨ ٠ٛغس
 

 شناسی پصوهش روش

 یآور و ز١ِ ةاقغ ٠ی جاریعیو روش،  ثی٠ا٦ از٣ُؼو  ی٦غف کارةؼد از٣ُؼپژو٦ف  ٢یا

ی زا٥ْ٠ آ٠ار و ةاقغ ٠ی٤٠اةِ کحتی، جن٨یؼی و ق٘ا٦ی  ازز٥ٞ١ اول دؿثاز ٤٠اةِ  اًالّات

در دوران ٠ـئ٨ل  ةا ٨٠و٨ع جضٛیٙ و ٗؼ٠ا٣غ٦ان٠ؼجتي ٠غارك  کٞی٥ اؿ٤اد وقا٠ٜ  پژو٦ف

اًالّات  یآور ز١ِ یاةؽار امٞ اؿث. قغه اؿح٘ادهک٥ از روش ؿؼق١اری  .ةاقغ ٠ی دٗاع ٠ٛغس

و جن٨یؼ ، ؿ٤غ ظ٨ا٣ی ةؼداری ٗیفو  ظ٨ا٣ی ٠ح٢قا٠ٜ  ای کحاةعا٥٣ درروشپژو٦ف،  ٢یدر ا

 اول دؿث٠یغا٣ی قا٠ٜ ٠ناصت٥ ة٨ده اؿث. ةؼای اّحتار پژو٦ف از ٤٠اةِ  درروش ظ٨ا٣ی و

 ٦ا دادهج٨ز٥ ة٥ ٨٣ع جاریعی ة٨دن جضٛیٙ ةا اؿح٘اده از ٨١٣دار  ةاروش جضٞیٜ  اؿث. قغه اؿح٘اده

 ٦ا دادهواْٚیات صامٜ از  ة٥ی ک٥ ةح٨ان م٨رج ة٥ ق٨د ٠یج٤ُیٟ  یاٗح٥ ؿاز٠اناًالّث  م٨رت ة٥

 آورد. ١ّٜ ة٥ ٦ا آن٠ـح٤غی از  گیؼی ٣حیس٥پی ةؼده و 
 

 پصوهش های یافته

 قغه پؼداظح٥پژو٦ف ة٥ جضٞیٜ اؿ٤اد و ٠غارك و ٠ناصت٥ ةا ٗؼ٠ا٣غ٦ان  ؿؤاالتةؼای پاؿط ة٥ 

 .ةاقغ ٠یزیؼ  م٨رت ة٥ ٦ا یاٗح٥ک٥ 

 دٗاع دوران در ٧٣ازا یرز٠ ةؼج٨ان ٠ؤدؼ یقکار ٨٦اپی١ا٦ای یپؼواز و یگآ٠اد ثیووْ (1

 اؿث؟ ة٨ده چگ٥٣٨ ٠ٛغس

ة٥  1369و پف ٧٣ازا در ؿال  آ٠ادؿ٤غ پؾ از اج١ام ز٤گ گؽارش ٠ْاو٣ث  جؼی٢ ٣ؽدیک

گی پؼوازی ٨٦اپی١ای قکاری ةؼ اؿاس آ٠ادث یووْدر ظن٨ص ٗؼ٠ا٣غ٦ی وٚث ٧٣ازا 

جی رجْغاد ؿاّات پؼواز یک ٨٦اپی١ا در ؿال، ؿ٨ ٨٦اپی١ا٦ای ٤٠حُؼ ٥ٌْٚ و ج١ْیؼاجی و

 زیؼ ٨١٣دار٦ایاؿث ک٥ در  واگػارقغهو  رٗح٥ ازدؿث، ٨٦اپی١ا٦ای قغه ا٣سامپؼواز٦ای 

 اؿث. قغه ظالم٥
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 قکاری ٧٣ازا ی١ا٦ای٨٦اپ٥ٌْٚ و ج١ْیؼاجی  ٤٠حُؼ آ٠اده پؼواز، درمغ 2 (2ق١اره ) ٨١٣دار

 
 

 ؿال در یقکار ی١ای٨٦اپ ٗؼو٣غ کی پؼواز ؿاّث (3) ق١اره ٨١٣دار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

58ؿال  59ؿال   60ؿال  61ؿال  62ؿال  63ؿال  64ؿال  65ؿال  66ؿال  67ؿال   

65 آ٠اده پؼواز 69.4 62.8 55.9 58.5 57.3 55.8 52.1 54.9 53.3

20.4 ٤٠حُؼ ٥ٌْٚ 14.7 22.8 26.4 25.7 26.3 30.4 36.3 33.3 34.6

14.6 ج١ْیؼاجی 15.9 14.6 17.7 15.8 16.4 13.8 11.6 11.8 12.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

صد
در

 

سال 
58  

59سال 60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   
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 قکاری ی١ا٦ای٨٦اپ قغه ا٣سامپؼواز  ؿاّث (4ق١اره ٨١٣دار 

 
 

 ٧٣ازا رٗح٥ ازدؿثقکاری واگػاری و  ٨٦اپی١ا٦ای (5)ق١اره  ٨١٣دار

 
 

  

سال 
58  

59سال 60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   

11625 سال 38046 31330 30562 29766 24871 20705 14118 12303 12039
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 قکاری در دوران دٗاع ٠ٛغس پؼواز٦ایؿ٨رجی  (6ق١اره ) ٨١٣دار

 
گی ١ّٞیاجی آ٠اد 1358در ؿال ٣حیس٥ گؼٗث ک٥  ج٨ان ی٠ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨١٣دار٦ای ٨ٗق 

ای٢  5اف.  ک٥ ةؼای ٨٦اپی١ای قکاری ةاقغ ٠یدرمغ  ٠64ح٨ؿي  ٨ًر ة٨٦٥اپی١ا٦ای قکاری 

و ةؼای  72.4گی پؼوازی آ٠اد 4اف.  ، ةؼای ٨٦اپی١ای قکاری70.1گی پؼوازی ةؼاةؼ آ٠اد

درمغ  14.8 . در ١٦ی٢ ٠ٌِٛ ز٠ا٣یةاقغ ٠ی 28.4گی پؼوازی آ٠اد 14اف.  گیؼی ره٨٦اپی١ای 

 10.3ای٢ رٟٚ  5اف.  ک٥ ةؼای ٨٦اپی١ای ةاق٤غ ی٠ات قکاری در صال ا٣سام ج١ْیؼ ٨٦اپی١ا٦ای

 28.9 14اف.  گیؼی رهدرمغ و ةؼای ٨٦اپی١ای  15.8ای٢ رٟٚ  4اف.  درمغ ةؼای ٨٦اپی١ای

درمغ  ٠21.2ح٨ؿي ٨٦اپی١ا٦ای قکاری ٤٠حُؼ ٥ٌْٚ  ٨ًر ة٥در ای٢ ةؼ٥٦ ز٠ا٣ی . ةاقغ ٠یدرمغ 

درمغ و ةؼای  11.8رٟٚ  4اف.  ای قکاریرمغ و ةؼای ٨٦اپی١د 19.6 5اف.  ک٥ ةؼای ٨٦اپی١ای

 گی رز٠ی ٨٦اپی١ا٦ای قکاری ٧٣ازا درآ٠اد. ةاقغ ٠یدرمغ  42.7رٟٚ  14اف.  گیؼ ره٨٦اپی١ای 

در  5اف.  گی ةؼای ٨٦اپی١ایآ٠اد. ای٢ ةاقغ ٠ی درمغ 58.4 ٠ح٨ؿي ٨ًر ة٥دوران دٗاع ٠ٛغس 

درمغ و ةؼای  70.9گی ة٥ آ٠ادای٢  4اف.  درمغ و ةؼای ٨٦اپی١ای 56.9دوران دٗاع ٠ٛغس 

قکاری در  ٨٦اپی١ا٦ای٠ح٨ؿي ؿاّث پؼواز  ٨ًر ة٥. رؿغ ٠ی 41.1گی ة٥ آ٠اد 14اف.  ٨٦اپی١ای

 5891.6ة٥ رٟٚ  5اف.  ٨٦اپی١ای ؿاّث ة٨ده اؿث ک٥ ای٢ ؿاّث پؼواز ةؼای 23748.8 ٦ؼؿال

 7759ة٥ رٟٚ  14اف.  ؿاّث و ةؼای ٨٦اپی١ای 10008 ة٥ رٟٚ 4اف.  ؿاّث و ةؼای ٨٦اپی١ای

 یقکار ی١ای٨٦اپ ٗؼو٣غ ٦ؼ ٠ٛغس دٗاع دوران در .رؿغ ٠یؿاّث در ٨ًل دوران دٗاع ٠ٛغس 

 پؼواز، ؿاّث 59 ةا 5اف.  ی١ای٨٦اپ ٗؼو٣غ ٦ؼ ک٥ داقح٥ پؼواز ؿاّث 91.7 ٢یا٣گی٠ ٨ًر ة٥

 کٜ در ؿاّث 116.3، 14اف.  ی١ای٨٦اپ ٗؼو٣غ ٦ؼ و پؼواز ؿاّث 116.3 ةا 4اف.  ی١ای٨٦اپ

 .اؿث ٨١٣ده پؼواز ٠ٛغس دٗاع دوران

59سال 60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   

19948 سورتی 25488 21793 21562 18550 15547 11947 10036 6329
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 دٗاع دوران در ٧٣ازا یرز٠ ج٨ان ةؼ ٠ؤدؼ یجؼاةؼ ی١ا٦ای٨٦اپ یپؼواز و یگآ٠اد ثیووْ( 2

 اؿث؟ ة٨ده چگ٥٣٨ ٠ٛغس

 1369و پف ٧٣ازا در ؿال  آ٠ادؿ٤غ پؾ از اج١ام ز٤گ، گؽارش ٠ْاو٣ث  جؼی٢ ٣ؽدیک ةؼ اؿاس

گی پؼوازی ٨٦اپی١ای جؼاةؼی ةؼ اؿاس ٨٦اپی١ا٦ای ٤٠حُؼ آ٠ادة٥ ٗؼ٠ا٣غ٦ی وٚث ٧٣ازا ووْث 

، قغه ا٣سام٥ٌْٚ و ج١ْیؼاجی و جْغاد ؿاّات پؼواز یک ٨٦اپی١ا در ؿال، ؿ٨جی پؼواز٦ای 

 زیؼ اؿث.٨١٣دار٦ای  م٨رت ة٥ واگػارقغهو  رٗح٥ ازدؿث٨٦اپی١ا٦ای 
 

 جؼاةؼی ٧٣ازا ٨٦اپی١ا٦ای٥ٌْٚ و ج١ْیؼاجی  ٤٠حُؼ درمغ آ٠اده پؼواز، (7)ق١اره  ٨١٣دار

 
 

 ؿاّث پؼواز یک ٨٦اپی١ای جؼاةؼی در ؿال (8)ق١اره ٨١٣دار 

 

58سال  59سال   60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   

59.6 آماده پرواز 71.8 73.7 68.3 57.7 56.6 48.6 54.3 62.1 53.7

25.2 منتظر قطعه 16.1 11.2 17.7 28.7 29.3 38.1 32.3 25.1 33.7

15.2 تعمیراتی 12.1 15.1 14 13.6 14.1 13.3 13.4 12.8 12.6

15.2 12.1 

15.1 

14 13.6 14.1 13.3 13.4 12.8 12.6 
0

10
20
30
40
50
60
70
80

صد
در

 

سال 
58  

59سال 60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   
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 جؼاةؼی ٨٦اپی١ا٦ایج٨ؿي  قغه ا٣سامؿاّث پؼواز  (9)ق١اره ٨١٣دار 

 
  

 یةؼا ةاقغ ٠ی درمغ 60.7 ٠ح٨ؿي ٨ًر ة٥ جؼاةؼی ی١ا٦ای٨٦اپ 1358 ؿال درگی ١ّٞیاجی آ٠اد
 ی١ای٨٦اپ یةؼا ،درمغ 60.1 ةؼاةؼ یپؼواز یگآ٠اد ٢یا 130ؿی.  جؼاةؼی جاکحیکی ی١ای٨٦اپ

اف.  جؼاةؼی ؿتک ی١ای٨٦اپ یةؼا و 59.6 یپؼواز یگآ٠اد 747و  707جؼاةؼی ؿ٤گی٢ ة٨ئی٤گ 
درمغ  25گی پؼوازی آ٠اداف.  3پی.  و ةؼای ٨٦اپی١ای ق٤اؿایی 70.5 یپؼواز یگآ٠اد 27
 ؼاتیج١ّ١ْٞیات  ا٣سام صال در جؼاةؼی ٨٦اپی١ا٦ای درمغ 15.2 یز٠ا٣ ٠ٌِٛ ٢ی١٦ در. ةاقغ ٠ی
 ی١ای٨٦اپ یةؼا درمغ 15.6 رٟٚ ٢یا 130ؿی.  یکیجاکح یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ یةؼا ک٥ ةاق٤غ ٠ی
اف.  ؿتک یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ یةؼا و درمغ 18.3 رٟٚ ٢یا 747 و 707 ٤گیة٨ئ ٢یؿ٤گ یجؼاةؼ
 ٢یا در ةاقغ ٠ی درمغ 25ای٢ رٟٚ اف.  3پی.  ییق٤اؿا ی١ای٨٦اپ یةؼا درمغ و 12ای٢ رٟٚ  27
 ی١ای٨٦اپ یةؼا ک٥ درمغ 25.2 ٥ٌْٚ ٤٠حُؼ جؼاةؼی ٨٦اپی١ا٦ای ٠ح٨ؿي ٨ًر ة٥ یز٠ا٣ ةؼ٥٦
 707 ٤گیة٨ئ ٢یؿ٤گ یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ یةؼا و درمغ 24.3ای٢ رٟٚ  130ؿی.  یکیجاکح یجؼاةؼ

 یةؼا درمغ 17.5 رٟٚ ٢یا 27اف.  ؿتک یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ یةؼا و درمغ 22.2 رٟٚای٢  747 و
 .ةاقغ ٠ی درمغ 50 رٟٚ ٢یااف.  3پی.  ییق٤اؿا ی١ای٨٦اپ

 در ٧٣ازا یرز٠ ج٨ان ةؼ ٠ؤدؼ ٧٣ازا داظٜ در اور٦ال ،قغه ةازؿازی ی١ا٦ای٨٦اپ جْغاد ثیووْ (3

 اؿث؟ ة٨ده چگ٥٣٨ ٠ٛغس دٗاع دوران

ة٥  1369و پف ٧٣ازا در ؿال  آ٠ادؿ٤غ پؾ از اج١ام ز٤گ، گؽارش ٠ْاو٣ث  جؼی٢ ٣ؽدیک

و اور٦ال ٧٣ازا در ا٨٣اع ٨٦اپی١ا٦ای قکاری  قغه ةازؿازی٨٦اپی١ا٦ای  ٗؼ٠ا٣غ٦ی وٚث ٧٣ازا

 4اف.  قغه ةازؿازیجْغاد ٨٦اپی١ا٦ای  قغه ارائ٥ةؼ اؿاس ٨١٣دار٦ای  زیؼ اؿث. زغاول م٨رت ة٥

 .ةاقغ ٠یٗؼو٣غ  37

سال 
58  

59سال 60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   

18176 ساعت 32911 31298 33391 31190 27899 27541 24033 23408 25837
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 ٦ال قغه ٧٣ازاةازؿازی و اور ٨٦اپی١ا٦ای (10)ق١اره  ٨١٣دار

 
 

 اور٦ال قغه ٧٣ازا ٨٦اپی١ا٦ای (11)٨١٣دار ق١اره 

سال 
58 

59سال 60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   

0 بازسازی 18 5 10 3 2 16 12 1 12

0 اورهال 0 0 0 0 0 0 0 5 10
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59سال 60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   

0 شکاری 0 0 0 0 0 0 0 10

0 ترابری 0 0 0 1 1 1 0 2

0 هواپیمای سبک 0 0 0 0 0 0 0 0
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 ٧٣ازا ٨٦F-5اپی١ا٦ای ةازؿازی و اور٦ال قغه  (12)ق١اره  ٨١٣دار

 
 ٧٣ازا F-4 قغه اور٦ال و یةازؿاز ی١ا٦ای٨٦اپ (13)ق١اره  ٨١٣دار

 
  

سال 
58 

59سال 60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   

0 بازسازی شده 5 1 5 1 2 12 8 2 6

0 اورهال 0 0 0 0 0 0 0 0 10

0 مجموع 5 1 5 1 2 12 8 2 16
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59سال 60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   

0 بازسازی 13 4 5 2 0 4 4 2 5

0  اورهال 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 مجموع 13 4 5 2 0 4 4 2 5
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 ٧٣ازا F-14 قغه اور٦ال و یةازؿاز ی١ا٦ای٨٦اپ (14)ق١اره  ٨١٣دار

 
 

 دٗاع دوران در ٧٣ازا یرز٠ ج٨ان ةؼ ٠ؤدؼ قغه یواگػار و یغاریظؼ یآ٠اد اٚالم ثیووْ( 4

 ؟اؿث ة٨ده چگ٥٣٨ ٠ٛغس

ة٥  1369و پف ٧٣ازا در ؿال  آ٠اد٠ْاو٣ث  گؽارش ؿ٤غ پؾ از اج١ام ز٤گ، جؼی٢ ٣ؽدیک

 زیؼ اؿث.٨١٣دار٦ای  م٨رت ة٥ ی ٧٣ازاآ٠اددر ظن٨ص ووْیث  ٗؼ٠ا٣غ٦ی وٚث ٧٣ازا
 

 واگػارقغهو  قغه ظؼیغاری٠ٛایـ٥ ٠تاٝٓ ارزی اٚالم  (15) ق١اره ٨١٣دار

 
 

 

 

سال 
58 

59سال 60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   

0 بازسازی 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 اورهال 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 مجموع 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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58  
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سال 
60 

سال 
61 

سال 
62 

سال
63 

سال 
64 

سال 
65 

سال
66 

سال 
67 

سال 
68 

7.21312.2121.3838.2439.3254.1364.630.6915.68   اقالم خریداری شده 28 36.14

35.22181.1228.1245.2241.3235.9220.7204.9   اقالم واگذاری شده 242 294.4274.4
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 قکاری و جؼاةؼی ٧٣ازا ٨٦اپی١ا٦ایووْیث درمغ آ٠ادگی و پؼوازی  (16) ق١اره ٨١٣دار

 
 از ٨٠ز٨دی ٠عازن ٧٣ازا ک٥ زایگؽی٢ ٣گؼدیغه اؿث قغه ٠نؼفارزش دالری ٌْٚات  (17) ق١اره ٨١٣دار

 
  

59سال  58سال  60سال  61سال  62سال  63سال  64سال  65سال  66سال  67سال   

آماده پرواز   64 69.9 65.1 58.7 58.3 57.1 54.1 52.6 56.6 53.4

21.2 منتظر قطعه 15 20.3 24.4 26.4 27 32.2 35.3 31.4 34.4

14.8 تعمیراتی 15.1 14.6 16.9 15.3 15.9 13.7 12.1 12 12.2
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 اٚالم ظؼیغاری داظٜ (18) ق١اره٨١٣دار 

 
 

 اٚالم ظؼیغاری از ظارج (19) ق١اره ٨١٣دار

 
 

 

 

 

 

 

64سال  65سال   66سال   67سال  68سال     

64.446063  میلیون دالر 30.507732 15.34113 20.003692 18.252719
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64سال  65سال   66سال   67سال  68سال     

156848 دالر 260121 416969 677090 1094059
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 اٚالم واگػاری (20) ق١اره ٨١٣دار

 
دوم  ٠ا٥٦ قفدالر و در  53575 ةؼ ةا٠ٓٝا٥٦ اول ؿال  6 درظؼیغ٦ای داظٞی  1364در ؿال 

دالر و در  22948497ظؼیغ٦ای ظارزی در قف ٠اه اول ؿال  .دالر ة٨ده اؿث 103273

دالر  90417469اول  ٠ا٥٦ قفاٚالم واگػاری در  .دالر ة٨ده اؿث 41497566دوم  ٠ا٥٦ قف

ةا ج٨ز٥ ة٥ ةؼرؿی ٠تاٝٓ  .ةاقغ ٠یدالر  130286746دوم اٚالم واگػاری  ٠ا٥٦ قفو در  ةاقغ ٠ی

ة٥ ای٢ ٣حیس٥ رؿیغ  ج٨ان ٠ی 1364در ؿال  ػارقغهواگ٠تاٝٓ  ٦ؽی٥٤ قغه ز٧ث ظؼیغاری اٚالم و

از ٨٠ز٨دی ٠عازن ٧٣ازا  قغه ٠نؼفدالر ارزش ٌْٚات  156101303ای٢ ؿال ٠تٞٓ  ک٥ در

 ٦ای ٚی١ثةؼ اؿاس  قغه ٠نؼفک٥ زایگؽی٢ ٣گؼدیغه اؿث. الزم ة٥ ذکؼ اؿث اٚالم  ةاقغ ٠ی

ةازار  ٦ای ٚی١ثؿاز٣غه ٥ٌْٚ ٠ضاؿت٥ گؼدیغه و ّا٠ٜ ٧٠ٟ ج٨رم ز٧ا٣ی و  ٦ای قؼکثٗؼوش 

 .ؿیاه در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٣كغه اؿث

 دوم ٠ا٥٦ قف در و دالر 82579 ةؼ ةاٝٓ ؿال اول ٠ا٥٦ 6 در یداظٞ یغ٦ایظؼ 1365 ؿال در

 در و دالر 14280334 ؿال اول ٠اه قف در یظارز یغ٦ایظؼ .اؿث ة٨ده دالر 98718

 دالر 108579358 اول ٠ا٥٦ قف در یواگػار اٚالم اؿث ة٨ده دالر 16227398 دوم ٠ا٥٦ قف

 ٠تاٝٓ یةؼرؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا .ةاقغ ٠ی دالر 96305046 یواگػار اٚالم دوم ٠ا٥٦ قف در و ةاقغ ٠ی

 غیرؿ س٥ی٣ح ٢یا ة٥ ج٨ان ٠ی 1365 ؿال در واگػارقغه ٠تاٝٓ و اٚالم یغاریظؼ ز٧ث قغه ٥٤ی٦ؽ

 ٧٣ازا ٠عازن ی٨٠ز٨د از قغه ٠نؼف ٌْٚات ارزش دالر 174195374 ٠تٞٓ ؿال ٢یا در ک٥

 ةؼ ةاٝٓ ؿال اول ٠ا٥٦ 6 در یداظٞ یغ٦ایظؼ 1366 ؿال در. اؿث غهی٣گؼد ٢یگؽیزا ک٥ ةاقغ ٠ی

 ٠اه قف در یظارز یغ٦ایظؼ .اؿث ة٨ده دالر 233611 دوم ٠ا٥٦ قف در و دالر 109223

64سال  65سال   66سال   67سال  68سال     

220,704,2   اقالم واگذاری به دالر 204,884,4 242,035,1 294,403,1 274,359,9
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 در یواگػار اٚالم .اؿث ة٨ده دالر 6106847 دوم ٠ا٥٦ قف در و دالر 9234283 ؿال اول

 129293810 یواگػار اٚالم دوم ٠ا٥٦ قف در و ةاقغ ٠ی دالر 112741313 اول ٠ا٥٦ قف

 در واگػارقغه ٠تاٝٓ و اٚالم یغاریظؼ ز٧ث قغه ٥٤ی٦ؽ ٠تاٝٓ یةؼرؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا. ةاقغ ٠ی دالر

 ٌْٚات ارزش دالر 226351157 ٠تٞٓ ؿال در ای٢ ک٥ غیرؿ س٥ی٣ح ٢یا ة٥ ج٨ان ٠ی 1366 ؿال

 اؿث ذکؼ ة٥ الزم. اؿث غهی٣گؼد ٢یگؽیزا ک٥ ةاقغ ٠ی ٧٣ازا ٠عازن ی٨٠ز٨د از قغه ٠نؼف

 ّا٠ٜ و غهیگؼد ٠ضاؿت٥ ٥ٌْٚ ؿاز٣غه ٦ای قؼکث ٗؼوش ٦ای ٚی١ث اؿاس ةؼ قغه ٠نؼف اٚالم

 .اؿث ٣كغه گؼٗح٥ ٣ُؼ در اهیؿ ةازار ٦ای ٚی١ث و یز٧ا٣ ج٨رم ٧٠ٟ

 دوم ٠ا٥٦ قف در و دالر 129370 ةؼ ةاٝٓ ؿال اول ٠ا٥٦ 6 در یداظٞ یغ٦ایظؼ 1367 ؿال در

 در و دالر 8849928 ؿال اول ٠اه قف در یظارز یغ٦ایظؼ .اؿث ة٨ده دالر 7864849

 دالر 133398306 اول ٠ا٥٦ قف در یواگػار اٚالم .اؿث ة٨ده دالر 11153764 دوم ٠ا٥٦ قف

 یةؼرؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا. ةاقغ ٠ی دالر 161003808 یواگػار اٚالم دوم ٠ا٥٦ قف در و ةاقغ ٠ی

 س٥ی٣ح ٢یا ة٥ ج٨ان ٠ی 1367 ؿال در واگػارقغه ٠تاٝٓ و اٚالم یغاریظؼ ز٧ث قغه ٥٤ی٦ؽ ٠تاٝٓ

 ٠عازن ی٨٠ز٨د از قغه ٠نؼف ٌْٚات ارزش دالر 266404203 ٠تٞٓ ؿال ٢یا در ک٥ غیرؿ

 ؿال اول ٠ا٥٦ 6 در یداظٞ ظؼیغ٦ای 1368 ؿال در. اؿث غهی٣گؼد ٢یگؽیزا ک٥ ةاقغ ٠ی ٧٣ازا

 در یظارز یغ٦ایظؼ .اؿث ة٨ده دالر 7246480 دوم ٠ا٥٦ قف در و دالر 10644584 ةؼ ةاٝٓ

 اٚالم .اؿث ة٨ده دالر 8610697 دوم ٠ا٥٦ قف در و دالر 9642022 ؿال اول ٠اه قف

 یواگػار اٚالم دوم ٠ا٥٦ قف در و ةاقغ ٠ی دالر 122820908 اول ٠ا٥٦ قف در یواگػار

 ٠تاٝٓ و اٚالم یغاریظؼ ز٧ث قغه ٥٤ی٦ؽ ٠تاٝٓ یةؼرؿ ة٥ ج٨ز٥ ةا .ةاقغ ٠ی دالر 151539007

 دالر 238216130 ٠تٞٓ ؿال ٢یا در ک٥ غیرؿ س٥ی٣ح ٢یا ة٥ ج٨ان ٠ی 1368 ؿال در واگػارقغه

 .اؿث غهی٣گؼد ٢یگؽیزا ک٥ ةاقغ ٠ی ٧٣ازا ٠عازن ی٨٠ز٨د از قغه ٠نؼف ٌْٚات ارزش
 

 ها افتهیتجسیه و تحلیل 

 ٨٦اپی١ا٦ای یگآ٠اد ثیووْک٥ ٣حیس٥ گؼٗث  ج٨ان ٠یاول  ؿؤال وجضٞیٜ جسؽی٥ةا ج٨ز٥ ة٥ 

ووْیث  د٤٦غه ٣كاندرمغ ة٨ده ک٥  ٠64ح٨ؿي  ٨ًر ة٥دوران دٗاع ٠ٛغس  در ٧٣ازا یقکار

از  ق٨د ٠یة٥ پایان ز٤گ جض١یٞی ٣ؽدیک  ٦ؼچٛغرو  ةاقغ ٠یه ة٨دن جس٧یؽات آ٠اد٨ٌٞ٠ب و 

 ی١ا٦ای٨٦اپ ا٨٣اع در پؼواز کا٦ف در ٣یؼوی ٨٦ایی ٣یؽ ق٨د ٠یکاؿح٥ ٣یؼو٦ای ٠ـٞش ج٨ان رز٠ی 

 ارز و ة٨دز٥ ١ا،ی٨٦اپ جْغاد کا٦ف ّٞث٥ ة 1366 ؿال جا 14و اف. 4، اف. 5اف.  یقکار

 ؼانیا ی٣ُا٠ و یاٚحناد صنؼ ،یزرظا ٤٠اةِ از ژهیو یاجیص ٌْٚات غیظؼ ج٨ان کا٦ف ،یواگػار

١٦چ٤ی٢ . ةاقغ ٠ی ٥ٌْٚ ٤٠حُؼ ی١ا٦ای٨٦اپ درمغ فیاٗؽا و یگآ٠اد درمغ کا٦ف ًتْاً  و
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ک٥ ٣یؼوی  د٦غ ی٠ة٨ده اؿث ک٥ ٣كان  1359 در اوایٜ ز٤گ در ؿالةیكحؼی٢ ؿ٨رجی پؼواز 

در ز٨ٞگیؼی از  یا ةؼزـح٣٥ٛف  ة٨ده و ةؼظ٨ردارگی کا٠ٞی آ٠اداز  ٨٦ایی در اوایٜ ز٤گ

اؿث ک٥  داده رخةؼ ١٦ی٢ اؿاس ةیكحؼی٢ ؿا٣ض٥ ٨٦ایی  داقح٥ اؿث.ق٢١ پیكؼوی ٣یؼو٦ای د

 ؿازی آ٠ادهدر حیتا٣ی و پك آ٠ادو ٗغاکاری ظٞتا٣ان و کارک٤ان ٠ْاو٣ث  یٗكا٣ زان٣كان از 

 دارد.٨٦اپی١ا٦ا 

 ی١ا٦ای٨٦اپ یرز٠ یگآ٠ادک٥ ٣حیس٥ گؼٗث  ج٨ان ٠یدوم  ؿؤالدر ظن٨ص  وجضٞیٜ جسؽی٥ةا 

 یةؼا یگآ٠اد ٢یا .ةاقغ ٠ی درمغ 60.75 ٠ح٨ؿي ٨ًر ة٥ ٠ٛغس دٗاع دوران در ٧٣ازا جؼاةؼی

 ی١ای٨٦اپ یةؼا و درمغ 55.95 ٠ٛغس دٗاع دوران در 130ؿی.  یکیجاکح یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ

 ؿتک یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ یةؼا و درمغ 65.2 ة٥ یگآ٠اد ٢یا 747 و 707 ٤گیة٨ئ ٢یؿ٤گ یجؼاةؼ

درمغ  24.47گی ة٥ آ٠اداف.  3پی.  ییق٤اؿا ی١ای٨٦اپ یةؼا درمغ و 79.9 ة٥ یگآ٠اد 27اف. 

 اؿث ة٨ده ؿاّث 28612 ٦ؼؿال در جؼاةؼی ی١ا٦ای٨٦اپ پؼواز ؿاّث ٠ح٨ؿي ٨ًر ة٥ .رؿغ ٠ی

 و ؿاّث 14055.44 رٟٚ ة٥ 130ؿی.  یکیجاکح یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ یةؼا پؼواز ؿاّث ٢یا ک٥

 ی١ای٨٦اپ یةؼا و ؿاّث 6985.22 رٟٚ ة٥ 747 و 707 ٤گیة٨ئ ٢یؿ٤گ یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ یةؼا

ة٥ رٟٚ اف.  3پی.  ییق٤اؿا ی١ای٨٦اپ یةؼاو  ؿاّث 6250 رٟٚ ة٥ 27اف.  ؿتک یجؼاةؼ

 ی١ای٨٦اپ ٗؼو٣غ ٦ؼ ٠ٛغس دٗاع دوران در. رؿغ ٠ی ٠ٛغس دٗاع دوران ٨ًل در 1321.33

ؿی.  یکیجاکح یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ ٗؼو٣غ ٦ؼ ک٥ داقح٥ پؼواز ؿاّث 382.77 ٢یا٣گی٠ ٨ًر ة٥ جؼاةؼی

 ؿاّث 349.22 ةا 747 و 707 ٤گیة٨ئ ٢یؿ٤گ یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ پؼواز، ؿاّث 389.55 ةا 130

پی.  ییق٤اؿا ی١ای٨٦اپ و ؿاّث 434.77 ةا 27اف.  ؿتک یجؼاةؼ ی١ای٨٦اپ و ٗؼو٣غ ٦ؼ، پؼواز

 .اؿث داقح٥ پؼواز ٠ٛغس دٗاع دوران کٜ درؿاّث  271.77ةا اف.  3

١ت٨د ٌْٚات و ج٨ز٥ ة٥ ک ج٨ان رز٠ی ٨٦اپی١ا٦ای جؼاةؼی ةادر ةاال  یادقغهةؼ اؿاس ٨١٣دار٦ای 

در  گؼید ّتارت ة٥ .داةث ة٨ده اؿث ٦ا در ٨ًل دوران دٗاع ٠ٛغس جٛؼیتا٠ًـح٧ٞک قغن ٨٦اپی١ا

 ٦ای جالش د٤٦غه ٣كانای٢ ا٠ؼ  ک٥اوایٜ دٗاع ٠ٛغس و پایان دٗاع ٠ٛغس یکـان ة٨ده اؿث 

 .٧٣ازا ة٨ده اؿثحیتا٣ی و پك آ٠ادکارک٤ان ٠ـح١ؼ 

 ٜید٥ٝ ة ک٥ ٦ایی ؿال درک٥ ٣حیس٥ گؼٗث  ج٨ان ٠یؿ٨م  ؿؤالدر ظن٨ص  وجضٞیٜ جسؽی٥ةا 

 در ١ا٦ای٨٦اپ یگآ٠اد درمغ ة٨ده ک١حؼ ٌْٚات جأ٠ی٢ ای و ؼیج١ْ ا٠کان ٠عحٖٞ ٦ای ٠ضغودیث

 از) ٣غاقح٥ ی٠ضـ٨ؿ ؼاتییجٕ ؿال در ١ای٨٦اپ کی پؼواز رو٣غ. اؿث داقح٥ کا٦ف ٦ا ؿال ١٦ان

 یز٨٧١ر ارجف ی٨٦ائ یؼوی٣ یؼاجیج١ْ ج٨ان. (اؿث داقح٥ ٨٣ؿان ؿال در ؿاّث 50 جا 30

 جالش زؽ ا٠ؼ ٢یا ک٥ةـیار ٨٠ٗٙ ١ّٜ کؼده اؿث  یگا٦یپا رده ؼاتیج١ْ ٥٤یدرز٠ ؼانیا یاؿال٠

 .اؿث ٣ت٨ده یز١ْ کارک٤ان و٥٘ٚ یة
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ی ٧٣ازا در آ٠اد ی٦ا ثیْٗاٝک٥ ٣حیس٥ گؼٗث  ج٨ان ٠یچ٧ارم  ؿؤالدر ظن٨ص  وجضٞیٜ جسؽی٥ةا 

دالر  1619502391 قغه ٠نؼفز١ِ کٜ ارزش دالری اٚالم  1369 آذر٠اهجا  1363ی ٦ا ؿال

٠ی و ز١ِ کٜ ارزش دالری اٚال 249890710 قغه ٥یج٧ز١ِ کٜ ارزش دالری اٚالم  .ةاقغ ٠ی

٠ٛایـ٥ ةا ارز  در واگػارقغهاٚالم  آ٠ار .ةاقغ ٠یدالر  1369611681ک٥ زایگؽی٢ ٣گؼدیغه اؿث 

ةغی٢  1369 آذر٠اهجا  1363واگػاری ة٥ ٧٣ازا ز٧ث ظؼیغ ٌْٚات وؼوری وؿائٜ پؼ٣غه از ؿال 

دالر  249890710 ةؼاةؼارزش دالر آن  و 80017 قغه جأ٠ی٢جْغاد ٠غارك اٚالم  .ٚؼار اؿث

 1619502391و ارزش دالری آن ةؼاةؼ  768964ةؼاةؼ  واگػارقغهجْغاد ٠غارك اٚالم  .ةاقغ ٠ی

 ی آن ةؼاةؼرو ارزش دال ٣895549كغه ةؼاةؼ  جأ٠ی٢. جْغاد ٠غارك اٚالم ةاقغ ٠یدالر 

 ٣5.2حیس٥ گؼٗث  ج٨ان ٠یةا ج٨ز٥ ة٥ ٠غارك ٨٠ز٨د و جضٞیٜ آن  .ةاقغ ٠یدالر  3189537805

درمغ ٣یاز  33.67 .گؼدیغه اؿث أ٠ی٢ج واگػارقغهدرمغ ٣یاز ٧٣ازا از ًؼیٙ دریاٗث اّحتار 

دٝیٜ ٥ درمغ ٣یاز ٧٣ازا ة 61.13گؼدیغه اؿث و  جأ٠ی٧٣٢ازا از ًؼیٙ اٚالم ٨٠ز٨د در ٠عازن 

٠عحٖٞ در  ی٦ا پؼوژهةغون اصحـاب  1369 آذر٠اهدر  ٣گؼدیغه اؿث. جأ٠ی٢ک١ت٨د اّحتار ارزی 

٠غرك  ٣895549كغه ک٥ ةؼاةؼ  جأ٠ی٧٣٢ازا ةا ج٨ز٥ ة٥ جْغاد ٠غارك  ٦ای ٣یاز٤٠غیدؿث ازؼا 

 .ةاقغ ٠یدالر  ٥ٌْٚ3189537805 و ة٥ ارزش دالری  128937468اد ة٥ جْغ

 اؿث ثیواْٚ ٢یا یایگ٨ 1369 یاٝ 1364 ؿال از یآ٠اد اٚالم یواگػار و ٥یج٧ یارز ی٨١٣دار٦ا

 و ٢یجؼ صـاس ،٢یجؼ اؿح٘اده ٚاةٜ از دالر ٨نیٞی٠ ـثیة و مغ قف و اردیٞی٠ کی صغود در ک٥

 ة٥ و غهیگؼد ظارج ٧٣ازا آ٠اد گؼدو٥٣ از ٧٣ازا پؼ٣غه وؿائٜ ة٥ ٠ؼة٨ط ٌْٚات ٢یجؼ پؼ٠نؼف

 غیظؼ و ٥ٌْٚ ؿاز٣غه یامٞ ی٦ا یک١پا٣ ة٥ یدؿحؼؿ ا٠کان ّغم ازز٥ٞ١ گ٣٨اگ٨ن ٜیدال

 غ،یظؼ ج٨ان کا٦ف و یکاٗ ارز وز٨د ّغم اٚالم، از یةْى ١ثیٚ اهیؿ ةازار ،یرؿ١ ی٦ا ١ثیةاٚ

 ٥١٦ ٢یةاوز٨دا ظ٨قتعحا٥٣. اؿث ٣كغه داده ةؼگكث یرؿا٣ ٥ٌْٚ گؼدو٥٣ ة٥ ٌْٚات ٠ٛغار ٢یا

 ٢یا ذارگؼیا کارک٤ان جالش و ةا١٦ث و قغه، ؼیج١ْ ٌْٚات ظن٨ماً اٚالم یواگػار درمغ ٨٠ا٣ِ،

 .اؿث ٨١٣ده یً را ٤٠اؿب ؼیؿ رو٣غ

 و غیظؼ دٗحؼ قغن ةـح٥ ٜید٥ٝ ة 67و  66 ،65 ی٦ا ؿال در ٧٣ازا یغ٦ایظؼ اٗث و کا٦ف

 یواگػار رو٣غاؿث.  ة٨ده یؿال٠ا ٢٧ی٠ ة٥ غیظؼ ٠ؼاکؽ در ٠ـحٛؼ یاّؽا٠ ی٦اٟ یج ةازگكث

 و اٗؽار٦ا ز٤گ و ٦ا ـحٟیؿ ٥یکٞ صٍ٘ ة٥ ٧٣ازا ٜیج١ا و ز٤گ انیپا ٜید٥ٝ ة 67 ؿال در ٌْٚات

 ؼیؿ 1365 ؿال از ٌْٚات یواگػار رو٣غ. اؿث گؼٗح٥ م٨رت ٌْٚات ؼیج١ْ ز٧ث در جالش

 .اؿث داقح٥ یم٨ْد
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و ظؼیغ ٌْٚات ظیٞی ٠ضغود  قغه اؿح٘اده ا٣تارقغهدرمغ از ٌْٚات  ١٦70چ٤ی٢ کٜ ز٤گ ةا 

٨٠ز٨دی ا٣تار ٤٠اؿب  د٤٦غه ٣كانزیادی ٣غاقح٥ اؿث ک٥  جأدیؼک٢ در ج٨ان رز٠ی یٝ .ة٨ده اؿث

 ٨٦اپی١ا ة٨ده اؿث. در ز٠ان ظؼیغ

در ج٨ان رز٠ی ٧٣ازا در دوران دٗاع ٠ٛغس  حیتا٣یو پك آ٠ادةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر کٞی، ووْیث 

٠ض٥ٝ٨  ی٦ا ثی٠أ٨٠رز٧ث ورود ة٥  از آ٠ادگی الزم ة٥ ای٢ دٝیٜ ک٥ ٧٣ازا ة٨ده اؿث ٠ؤدؼةـیار 

٣ٛف ١٧٠ی در ز٨ٞگیؼی از  اوٝی٥ ز٤گ جض١یٞی ی٦ا ؿالدر  ظن٨ماً .ة٨ده اؿثةؼظ٨ردار 

 ی٣گ٧غار کارک٤ان یةاال ی٤ٗ ج٨ان و ٧٠ارت اٖٝ( ة٥ دٝیٜ ٦ٟ آنک٥  پیكؼٗث دق٢١ داقح٥ اؿث

 و ٠کؼّر ؼاتیج١ْ از صامٜ جسارب ج(؛ یجعنن کا٠ٜ و ی٘یک ی٦ا آ٨٠زش ب(؛ ؼیج١ْ و

 و ٤٠اةِ وز٨د د(؛ گػقح٥ امیا در ادیز یپؼواز٦ا ق١ار ة٥ ج٨ز٥ ةا ١ا٦ای٨٦اپ یپؼواز ؿازی آ٠اده

 ٤٠اؿب ؼیذظا وز٨ده(  یگا٦آ٠اد و یگا٦یپا ی٦ا رده در ٠س٧ؽ ٣ـتحاً یؼاجیج١ْ ی٦ا کارگاه

ةـیار ٝػا ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٣یؼوی ا٣ـا٣ی ٣ٛف . ٦ا دؿحگاهو  اةؽارآالت ؽات،یجس٧ ٌْٚات، و یآ٠اد

٠ـئ٨ٝی٢ جالش ک٤٤غ ج٧ْغ و جعنل را در کارک٤ان ةا قی٨ه  ک٥ گؼدد ی١٧٠٠ی دارد پیك٧٤اد 

ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ١ّؼ  اٗؽایف د٤٦غ. ةا یپؼؿح و٢ًآ٨٠زش، پؼورش صؾ جْٞٙ و  ازز٠٥ٞ١عحٞ٘ی 

ظغ٠حی ٨٦اپی١ا٦ای قکاری و جؼاةؼی ٧٣ازا ة٥ پایان رؿیغه اؿث و ةا ٤ّایث ة٥ زایگؽی٤ی 

جس٧یؽات از ٤٠اةِ ١ٌ٠ئ٢ و  گ٥٣٨ ٢یاگی رز٠ی آ٠ادصٍ٘  ٨ُ٤٠ر ة٨٦٥اپی١ا٦ای زغیغ و 

 ٨٠ز٨دی ا٣تار ةاال ج٧ی٥ گؼدد.
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