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مکرانسواحلدرراهبردي آجادریایینیرويتوسعهجهتتجهیزاتالگويتدوین
موسی حامد بابائی- 3لشکري علی- 2علی اکبر اخگر 1

) امیر دریادار دوم(کارشناس ارشد علوم دریایی -1
) دانشجوي دکترائی داعا(دانشگاه عال دفاع ملی- 2

) دانشجوي دکترائی داعا) (مهاباد(ارومیه 64ل 3تیپ- 3

:چکیده
تـدوین  بـوده و هـدف کلـی آن   راهبرديدریایینیرويتوسعه تجهیزات موثردرتوسعه الگويالگويدر این مقاله محققین به دنبال پاسخ به مسئله و ضرورت تدوین 

روش گـردآوري  . هـا بـوده اسـت   موردي، در قالب تحلیـل کیفـی و کمـی داده   –اي این الگو در قالب یک تحقیق با نوع کاربردي و با استفاده از روش توصیفی زمینه
هـاي شـبکه گسـترده    گـاه دست اول، از کتب و مقاالت معتبـر و وب اي و میدانی انتخاب شده که با استفاده از مطالعه اسناد و مدارك اطالعات به دو صورت کتابخانه

. انـد ها تهیه و سپس مـورد تجزیـه وتحلیـل قـرار گرفتـه     آوري اطالعات، دادهنظران به عنوان ابزار جمعو پرسشنامه و مصاحبه با صاحب) هاي اینترنتیسایت(جهانی 
صـورت هدفمنـد   رؤسـاي تـراز اول نیروهـاي لشـکري و کشـوري مـرتبط بـا موضـوع تحقیـق کـه بـه           جامعه آماري این تحقیق عبارت است از فرماندهان، مدیران و

..ها و در نهایت الگوي مزبور تدوین گردیده استها و شاخصبرداري انجام گرفته و مؤلفهنمونه

تجهیزات، الگو ، نیروي دریایی راهبردي، سواحل مکران: ي کلیديهاواژه

مقدمه-1
بـا ی عنـ یاسـت، دانیـ موسـط . ستیني اهیحاشي روینکیوجهچیهبه. استي راهبردي روینکیامروزکلمهی واقعی معنبهماي برایی ایدري روین

فردا،وامروزی عنیدارد،ي اژهیوتیوضعامروزیی ایدري روینفتد،یباتفاقمنطقهنیادراستممکنکهییهايریدرگدری احتمالی ابیارزویی شناسا
)14/7/1388: ياامام خامنهپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري، . (بپردازدخودشبهازیننیامتناسبدیبایی ایدري رویننده،یآوحال

می باشد، و جامعـه ایرانـی در افـق    » قدرت اول شدن در منطقه« ساله جمهوري اسالمی ایران  20نقطه عطف و روح کلی حاکم بر سند چشم انداز 
، اگر چه بنا بـه مالحظـاتی بـه طـور     »امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه می باشد« م انداز داراي ویژگیاین چش

در بخـش دفـاع در سلسـله مراتـب     )قدرت اول شدن در منطقـه (مشخص به نیروهاي مسلح اشاره نشده است، لکن ضرورت دارد در جهت تحقق آن
از .اي مسلح و از جمله در نیروي دریایی، به عنوان یکی از مؤلفه هاي قدرت نظامی و به تبع آن قدرت ملی، تـالش الزم صـورت گیـرد   سازمانی نیروه

هاي راهبردي اقتدار آفرین براي نقش آفرینی در حوزه جغرافیـایی آبـی مـرتبط بـا     در کانون نگاه راهبردي به نیروي دریایی، توسعه قابلیتاین روي
برداري از این فضـاي جغرافیـایی گسـترده شـامل دریـاي عمـان و       بهرهاز طرفی . باشدمی سیاي جنوب غربی، مبناي الگوي توسعه این نیرو منطقه آ

مـورد عالقـه جهـت جمـع آوري اطالعـات راهبـردي نظـامی و        دهد تا در منطقـه هاي شمال اقیانوس هند این امکان را به نیروهاي مسلح میبخش
گیري از سواحل مکـران و عمـق   عملیاتی، ابتکار عمل را پیش از ورود هر گونه نیروي تجاوزگر به تنگه هرمز و خلیج فارس با بهرهچنین مانورهايهم

یکی از مولفـه هـاي   در این راستاراهبردي مناسب در دریاها به دست گیرد، و راهبردهاي نظامی را در یک جنگ همه جانبه و تمام عیار قوت بخشد
تـوان بـا اسـتفاده از    بنابر این مساله پژوهش این اسـت کـه چگونـه مـی    .این امر بهره گیري از تجهیزات نوین و روز آمد می باشدقق مهم جهت تح

تا بنابر فرمایشات رهبـر عزیزمـان،   .هاي راهبردي توسعه دادهاي الزم براي نقش آفرینی در ماموریتتجهیزات روز آمد یک نیروي دریایی را با قابلیت
هـاي راهبـردي در چـارچوب    یا نه تنها محدودیتی براي اعمال اقتدار راهبردي ما در منطقه ایجاد نکند، بلکه زمینه مناسبی را براي انجام مأموریتدر

و توسعه مشارکت در امور مختلف در کشورهاي مسلمان و دوست در منطقه و مناطق مورد عالقـه ایجـاد  جمهوري اسالمی ایراندکترین امنیت ملی 
.نماید

:بیان مسأله. 2
انـد، از  اي در قدرت ملی کشورها ایفاء نموده است و کشورهایی که داراي مرز آبی بوده و به دریـا راه داشـته  دریا از دیر باز همواره نقش تعیین کننده

از آنجا که توسعه همه جانبه متکی به ارتباط روزافزون با اقصی نقاط جهان . باشندبرتري بیشتري نسبت به سایر کشورهاي فاقد مرز آبی برخوردار می
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است، ارتباط دریایی، استفاده از فضاي ساحلی و توسعه سواحل از حیث مراکز جمعیتی، صنعتی، تجاري، فنی و کشاورزي از ارکان توسـعه محسـوب  
ا امنیتی و خدمات تأمینی در حمایت از کشتیرانی آزاد و مؤثر، نیازمند به نیروي دریایی نقطه اتکشایان ذکر است . باشدشده و بسیار حائز اهمیت می

ها و اهدافی فراتر از مأموریت هاي تـاکتیکی  به عبارتی اقتضا دارد که نیروي دریایی مأموریت. باشدهاي فراتر از نیروي دریایی تاکتیکی میبا مأموریت
اي و جهـانی داشـته باشـد، و ایـن     ناشی از عوامل طبیعی، زیست محیطی و یا انسانی در سطوح ملی، منطقـه هاي مشارکت در مدیریت بحران: مانند

عنایـت  بنابراین بجاست در کانون نگاه راهبردي به نیروي دریایی، . باشدمسأله جز با نیروي دریایی قدرتمند با توان ایفاي نقش راهبردي میسور نمی
توسـعه جهـت تجهیـزات الگويتدویناز این روي . گرددابعاد مهم در توسعه نیروي دریایی راهبردي می باشد انجام ویژه اي به تجهیزات که یکی از 

.باشدمسأله و دغدغه خاطر نویسندگان این مقاله میمکران سواحلدرراهبردي آجادریایینیروي

:ضرورت و اهمیت تحقیق-3
افـزایش  ) 60آیـه -سـوره انفـال  (» واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدواهللا و عدوکم« به مصداق نص صریح آیه3-1

مسلح، و تحقق اوامر، منویات، رهنمودها آمادگی و توان دفاعی با الهام از آموزه هاي دینی به عنوان مبنایی براي اجراي تکلیف دینی در نیروهاي 
. اي اساسی و ضروري در دستیابی به توسعه راهبردي نیروي دریایی استتأکیدات مقام معظم فرماندهی کل قوا، مسألهو 

توانـد مبنـایی علمـی بـراي     ها، این پـژوهش مـی  گیريهاي کلی و تصمیمهاي علمی در تعیین راهبردها، جهت گیريبا توجه به نقش یافته3-2
ر سلسله مراتب نیروهاي مسلح و در نیروي دریایی براي ارتقاء قدرت دریایی جمهوري اسالمی ایران با اسـتفاده از  گیران دسازان و تصمیمتصمیم

. باشدتجهیزات مناسب 

. این پژوهش موجب ارتقاء نگرش و بینش علمی در سلسله مراتب نیروي دریایی براي دستیابی به اهداف سازمانی خواهد بود3-3

:هدف تحقیق-4
این تحقیق تدوین الگوي مناسب تجهیزات نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران به عنوان یکی از ابعاد توسعه این نیرو بـوده  هدف از

.که در راستاي آن، توسعه سواحل مکران را  نیز به همراه خواهد داشت

:سؤال عمده تحقیق-5
الگوي مناسب تجهیزات براي توسعه نیـروي دریـایی راهبـردي    «: کهباشند، عبارتست ازاینمیدنبال جواب به آنسؤال این تحقیق که نویسندگان به

»ارتش جمهوري اسالمی ایران و در راستاي آن توسعه سواحل مکران چگونه باید باشد؟

:فرضیه اصلی تحقیق-6
اهبردي ارتش جمهـوري اسـالمی ایـران و در راسـتاي آن     الگوي مناسب تجهیزات در توسعه نیروي دریایی ر«: فرضیه اصلی این تحقیق عبارتست از

».توسعه سواحل مکران تأثیر زیادي دارد

:نوع و روش تحقیق-7
آوري اطالعات در این تحقیق اسـتفاده از مطالعـه   اي و میدانی بوده و ابزار جمعصورت کتابخانهنوع این تحقیق کاربردي و روش گردآوري اطالعات به

.باشدنامه مینظران، مشاهده و پرسشبه با صاحباسناد ومدارك، مصاح

:گیريجامعه مورد مطالعه، جامعه آماري، جامعه نمونه و روش نمونه-8
هاي نیروي هـوایی و قرارگـاه پدافنـد    هاي نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري ایران، بعضی از یکاندر این تحقیق جامعه مورد مطالعه کلیه یکان

سـازمان بنـادر و دریـانوردي جمهـوري     وري اسالمی ایران و نیروي دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مستقر در جنوب کشور،هوایی ارتش جمه
مرتبط با این تحقیق بوده که مدت این تحقیق در چارچوب یک مطالعه گروهی بـیش از دو  ... ها و ها، فرماندارياسالمی ایران و تعدادي از استانداري

جامعه آماري این تحقیق نیز نخبگانی با توجـه بـه مـواردي از قبیـل داشـتن      . همراه داشته استروز سفر علمی را به40شیده و حداقل سال طول ک
نفر بـرآورد گردیـده و بـه علـت     85ها بوده که تعداد آن... مدرك حداقل کارشناسی ارشد، داشتن شغل راهبردي مربوطه، آشنایی با نیروي دریایی و 

شـمار و روش  و درحقیقـت جامعـه نمونـه تمـام    ) نفـر 100به علـت کمتـر از   (کوچک بودن آن، جامعه نمونه بر جامعه آماري منطبق بوده محدود و
.نامه تنظیمی پاسخ دادندنفر به پرسش75باشد که از این تعداد میگیري نیز هدفمندنمونه
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مبانی نظري-9
تجهیزات و فناوري9-1

توجه به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در . شودهاي این نیرو تلقی میترین زیرساختگذارترین و مهمدریایی راهبردي یکی از اثرتجهیزات در نیروي 
:خصوص تجهیزات در نیروي دریایی حائز اهمیت است

بیشتر بر نیـروي انسـانی اسـت،    اشمثل نیروي زمینی نیست که پایه. اش بیشتر تجهیزات استپایهنیروي دریایی جزء نیروهایی است که «
)19/12/1386:ياامام خامنهپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري،( ».تجهیزات در آن نقش اساسی دارد

تـرین  مهـم . به منظور تشریح تأثیرگذاري تجهیزات بر تبدیل نداجا به نیروي دریایی راهبردي، ابتدا الزم است به برخی تعاریف اشاره کرد
.هاي عمیق و مأموریت آن استتعاریف در این حوزه، نیروي دریایی آب

1هاي عمیقنیروي دریایی آب9-2

هاي عمیق اقیانوسی انواع عملیات دریـایی را انجـام   شود که قادر باشد در محدوده آبهاي عمیق به نیرویی گفته مینیروي دریایی آب
.اي که قادر به انجام عملیات زیر باشددهد؛ به گونه

عملیات در زیرسطح) 2عملیات در سطح      ) 1
فضاي الکترومغناطیسیکنترل) 4عملیات هوایی           ) 3
تأمین بودن از نظر پشتیبانی آمادي) 5
) عملیات دور دست(عدم محدودیت براي اجراي عملیات در عمق ) 6

1 - Blue Water Navy

هاي زمان جنگ و صلحمقایسه توانایی نیروي دریایی در سه مقیاس بزرگ، متوسط و کوچک در مأموریت-1جدول شماره 

نیروي دریایی کوچکنیروي دریایی متوسطدریایی بزرگنیروينوع مأموریت محوله

گ
جن

:جنگ دریایی)١
کنترل دریایی-١-١
ممانعت دریایی-٢-١
جنگ ساحلی-٣-١

محدودبله
ــه جنــگ  -خیــر فقــط محــدود ب

هاي خودشساحلی در آب

خیرمحدودبلهبازدارندگی دریایی)٢

:ساحلی ) عملیات مشترك(جنگ )٣

جنگ از دریا-3-1

آبخاکی و ضد آبخاکیعملیات -3-2

مانورهاي دریایی-3-3

خیرمحدودبله

صلح

خیرمحدودبلهبازدارندگی راهبردي)1

خیرمحدودبلهالمللیهمراهی با نیروهاي ائتالف بین/ هاي سازمان مللمأموریت)2

خیرمحدودبلهنقش سیاسی)3

خیربلهبلهنقش پلیس بین الملل)4

خیرمحدودبلهیاري در حوزه بین المللنقش اعمال مالطفت و مردم )5
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گام بعدي توسعه نیروي دریایی ساحلی . هاي ساحلی بودهاي عمیق، ابتدا باید نیروي دریایی آببراي تبدیل شدن به نیروي دریایی آب
هـاي عمیـق بایـد امکانـات     هاي ساحلی براي تبدیل شدن به نیروي دریایی آبنیروي دریایی آب. ي عمیق استهابه نیروي دریایی آب

هـاي  فراینـد تبـدیل نیـروي دریـایی آب    . ها را در اختیار داشته باشدهاي عمیق و انجام تمرینات دریایی در عمق اقیانوسحضور در آب
مطالعـات  . باشـد هـا مـی  و وضـعیت آن ...) هاي پروازي، ارتباطی و شناورها، یگان(هاي عمیق به شدت متکی به تجهیزاتساحلی به آب

هاي منطقه ویژه اقتصادي محافظت مـی دهد، نیروي دریایی که از منافع راهبردي کشورش در محدوده فراتر از آبانجام شده نشان می
)BR1806-2006: 23. (جویددریاپایه بهره مییابی به کنترل دریایی مطلوب از وجود هواپیماهاينماید، به منظور دست

گفته 2براي انجام عملیات دریایی موفق در یک منطقه دریایی، حداقل باید به وضعیتی دست یافت که به آن کنترل دریایی
بـراي مقاصـد   گردد که در آن نیروهاي یک طرف در زمان و مکان مشخص بتوانند دریا را کنترل دریایی به وضعیتی اطالق می. شودمی

هـاي  کنترل دریایی شامل کنترل داشتن بر بستر دریـا، آب . استفاده طرف مقابل از آن شوندخود استفاده نمایند و درصورت لزوم مانع
)289: همان. (شودزیرسطح دریا، سطح دریا و فضاي باالي سطح می

نیروي دریـایی  . سازد، پشتیبانی هوایی استحلی متمایز میهاي ساهاي عمیق را از نیروي دریایی آبنکته مهمی که نیروي دریایی آب
یابی به کنترل دریایی در همه جوید و برد عملیات آن و توانایی دستهاي پروازي ساحلی بهره میساحلی فقط از پشتیبانی هوایی یگان

توانـد  گیري از هواپیماهاي دریاپایه مـی با بهرهپایه دارد؛ در حالی که نیروي دریایی راهبردي ابعاد آن بستگی به برد هواپیماهاي ساحل
بایسـت از وجـود   هاي عمیق میبدیهی است، نیروي دریایی آب. هاي جهان فراهم سازدشرایط کسب برتري هوایی را در هر نقطه از آب

. ردمند باشد که بتواند انواع عملیات دریایی را در هر زمان و مکان مورد نظر به اجرا درآوتجهیزاتی بهره
هاي که در نیروي دریایی راهبردي تاثیر داردفناوري2جدول شماره 

عنوان یک نیروي دریایی مطرح در منطقه اقیانوس هند، نیروي دریایی راهبردي را در سـه انـدازه کوچـک،    نیروي دریایی کشور هند به
India's. (متوسط و بزرگ مطرح و بررسی نموده است Foreign Policy in the Asia-Pacific-72 (   این بررسی در دو وضـعیت صـلح و

:است) 1(جنگ به شرح جدول 
هاي فوق را در هـر مکـانی   شود که، یک نیروي دریایی راهبردي در اندازه بزرگ قادر است کلیه مأموریتچنین برداشت می) 1(از جدول 

المللی، مستلزم برخـورداري از نیـروي   هاي بینهاي موضوع صحنهالمللی و سایر نقشزیرا همراهی با نیروهاي ائتالف بین. به انجام رساند
انجـام تهدیـد یـا اسـتفاده از قابلیـت نظـامی       "به معناي 3این توانایی پیشتر در بیان مفهوم اعمال قدرت. ي بزرگ استدریایی در اندازه

هـا و اهـداف   ات راهبردي براي حمایـت از سیاسـت  نیروهاي مشترك و سایر ابزارهاي قدرت ملی در ابعاد جهانی براي دست یابی به تأثیر
)BR1806-2006: p284. (آورده شد"ملی

ها در تجهیزات نیروي دریایی راهبردي به نوبه خـود نیازمنـد برخـورداري از عقبـه فنـاوري و صـنایع مـرتبط بـا آن در         ایجاد این توانایی
) 2(هـا بـه شـرح جـدول     برخـی از ایـن فنـاوري   . ل کشور خواهـد بـود  هاي مختلف است و بخشی از آن متأثر از توانایی صنایع داخحوزه
):30-17: 1387-هاي اولویت دار دفاعیهاي انتخاب فناوريمؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، شیوه(است

جدول سازمان (ه است متناسب با مأموریت محوله به نداجا و مرزهاي دریایی کشور، منطقه مأموریت این نیرو در دو حوزه زیر تعریف شد
).نداجا

درجه شمالی در اقیانوس هند10شرق تنگه هرمز تا مدار )1
درصد واقع در دریاي خزر20منطقه )2

) دریـاي خـزر  % 20درجه شمالی در اقیانوس هند و منطقـه  10شرق تنگه هرمز تا مدار (مطالعه صحنه عملیات نیروي دریایی راهبردي 
:چنین تجهیزات نیروي دریایی اثرگذار هستندو همدهد عوامل زیر بر عملیاتنشان می

2 - Sea Control

3- Power Projection
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)دشمن(تهدیدات *
)دریا(صحنه عملیات *
)آب و هوا(اقلیم *

نمایند بـه شـرح زیـر مـورد     نیروي راهبردي تعیین میها براي عملیات و تجهیزات با در نظر گرفتن عوامل فوق، الزاماتی که هریک از آن
:گیردبررسی قرار می

4 - Distributed collaboration
5 - Human-centered systems
6- Automation
7 - Fuel cell

هاي اصلیهاي فناوري نمونهزمینه فناوري

محاسبه
هـا، پـردازش   ، ذخیـره داده )میکـرو و نـانو تکنولـوژي   (هاي مجهز به تراشه محاسبه با عمکرد باال، محاسبه هزینه اندك، میکرو الکترونیک، سامانه

سازي جریان سیاالت سازي آیرو دینامیکی، مدلآنالوگ، مدل/ سیگنال دیجیتال 

فناوري اطالعات و مخابرات
، 5هـاي انسـان محـور   ، مهندسی نرم افزار، مخابرات، پردازش اطالعات زمینی فضـایی، ارائـه اطالعـات، سـامانه    4سازي، همکاري توزیع شدهشبکه

گیري، جنگ اطالعاتی دفاعی و تهاجمی هاي طراحی و تصمیمهاي جاسوسی، کمکسیستم

گرهاحس
، اینرسـی، شـیمیایی،   )ارتعاشـی / ايسـونار، لـرزه  (، اکوسـتیکی  )شامل مادون قرمـز، مرئـی و مـاوراء بـنفش    -راداري، اپتیکی(الکترو مغناطیسی 
اي، محیطی، زمانی بیولوژیکی، هسته

هاي فرعی کشتیسازي سامانهناوبري، هدایت، تشخیص خودکار هدف، خودکار6اتوماسیون

، عملکرد عملیاتی پرسنل، تندرستی و ایمنی، کیفیت زندگی )آموزش و پرورش(مراقبت بهداشتی، بیوتکنولوژي و ژنتیک، فرآیندهاي ادراکی فناوري ارگونومی

فناوري مواد
ها از روي خواص فیزیکی و مکانیکی صورت گرفته است، مواد با عملکرد قابـل  هاي محاسباتی، موادي که طراحی آنمواد سنتز شده توسط شیوه

انعطاف، مواد ساختاري، مواد با دماي باال، مواد تخصصی ـ ابر رسانا، روکش ارگانیک، چسب، مواد انرژي زا 

فناوري قدرت و پیشرانش

سازي انرژي مغناطیسی ها، چرخ لنگرها، ذخیرهباتري(ها و موتورها، ابر رسانایی در دماي باال، قدرت پالسی و کوتاه مدت الکتریکی، ماشیننیروي 
هـاي سـاختمان   هاي توان میکرو الکترونیکی و بلـوك ،کنترل)7هاي قابل شارژ مجدد، پیل سوختیباتري(سازي انرژي و بازیابی ابر رسانش، ذخیره
رانش موشک هـوا تنفسـی، کشـتی، هواپیمـا، و خـودرو      ها، پیشرانش پرتابی توسط لوله توپ، راکترانش مقدماتی،پیشپیش. الکترونیکی قدرت

زمینی 

فناوري محیطی
کنترل آلودگی محیطی کشتی ـ حداقل  . سازي اقیانوس نگاريفضا، اتمسفر، اقیانوس، اقیانوس نگاري، و مدل–سازي و پیش بینی آب و هوا مدل

رسانی مواد زاید، پردازش مواد زاید عرشه کشتی، کنترل مواد خطرناك، اصالح پارازیت 

فناوري فرآیندهاي نوآورانه
ریـزي  مدیریت لجسـتیکی، برنامـه  سازي، تهیه سریع پیش نمونه، ساخت سریع، سازي، طراحی و تدارك سامانه مبتنی بر شبیهسازي و شبیهمدل

)تمام منافع اقتصادي اصلی(سازي فرآیند ادراکی سازي شده جنگ، مهندسی سیستم، مدلمنابع، صحنه شبیه
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)دشمن(تهدیدات 9-3
هاي دریایی خود را در سراسر جهان به ویـژه اقیـانوس   ترین دشمن جمهوري اسالمی ایران کشور آمریکا است که ناوگانترین و اصلیمهم

اي و در راس با مطالعـه توانمنـدي تهدیـدات فرامنطقـه    . نداجا گسترش داده استهاي اجراي عملیات ترین صحنههند یعنی یکی از مهم
هـاي زمـان صـلح و    شود که این ناوگان قادر است در انجام یک عملیات دریایی بـه تمـام وضـعیت   ها ناوگان پنجم آمریکا، مشخص میآن

زیرا مطابق تعریفی که . ها را کنترل دریایی نام بردترین آنها شاید بتوان مهمدر بین این وضعیت. دست یابد) 9(جنگ مندرج در جدول 
شـود  بینی مـی با این تعریف، پیش. توان شالوده اجراي موفق سایر عملیات نام بردآورده شد، این وضعیت را می8تر از کنترل دریاییپیش

:ناوگان پنجم آمریکا قادر به کسب برتري و تسلط بر فضاهاي زیر باشد
الکترومغناطیس ) 4سطح دریا         ) 3زیرسطح         ) 2ح        باالي سط) 1

صحنه عملیات9-4
عواملی از صحنه. ي عملیات نداجا در دو حوزه مرزهاي جنوبی و شمالی کشور تعریف شده استتر آورده شد، صحنهطور که پیشهمان

:ارتند ازنمایند عبعملیات که الزاماتی را براي تجهیزات نداجا تعیین می
ي عملیاتوسعت صحنه
عمق آب
عوارض طبیعی
گستردگی سواحل

:ي عملیاتوسعت صحنه)1
در اقیانوس هند:

لیکن منطقه مأموریـت نـداجا در   . کیلومتر مربع دارد73556000عنوان سومین اقیانوس بزرگ کره زمین وسعتی معادل اقیانوس هند به
این منطقه در مقایسـه بـا   . کیلومتر مربع جاي گرفته است2470000شمالی یعنی معادل درجه 10بخشی از این گستره در شمال مدار 

تـر  بسـیار گسـترده  ) کیلومتر مربع306000(نمود منطقه مأموریت پیشین نداجا که با همین تجهیزات در آن اقدام به انجام مأموریت می
)Indian ocean pilot,2008: 285. (است
 دریاي خزردرصد واقع در20در منطقه:

. درصد وسعت منطقه مأموریـت پیشـین نـداجا در خلـیج فـارس     5/27یعنی حدود . کیلومتر مربع وسعت دارد84000این منطقه حدود 
چاي مجاز به حضور نظامی در دریاي خـزر نبـوده   برابر مفاد عهدنامه ترکمن1991این درحالی است که نداجا تا سال )70: 1371عزتی، (

)فراتحلیل.(جهت تا پیش از فروپاشی شوروي، نیروي دریایی در دریاي خزر سازماندهی نشده استبه همین . است
:عمق آب)2

در اقیانوس هند:
بیشـترین عمـق اقیـانوس    . یابدمتر است که با حرکت به سمت جنوب افزایش می3398ژرفاي آب اقیانوس هند در اطراف چابهار حدود 

انـد  هبه این ترتیب بنادري که در مجاورت اقیانوس هنـد واقـع شـد   )Indian ocean pilot,2008: 270. (متر است7257هند معادل
)فراتحلیل. (مانند بندر چابهار، از عمق آب مناسبی براي تردد شناورها برخوردارند

در دریاي خزر:
20سـواحل ایـران در منطقـه    متر است کـه نزدیکـی  1025ترین نقطه آن متر و عمق عمیق180طور متوسط ژرفاي آب دریاي خزر به

طوري که عمق آب بیشتر بنـادر جمهـوري   به. یابدعمق آب در نزدیکی سواحل به ویژه در ورودي بنادر کاهش می. درصد واقع شده است
)89: 1371عزتی، . (کندمتر تجاوز نمی6اسالمی ایران حداکثر از 

عوارض طبیعی:

8 - Sea control
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: وضعیت جزایر در دو منطقه عملیات نداجا به شرح زیر است. عملیات نداجا هستندترین عوارض طبیعی موجود در منطقهجزایر مهم
در اقیانوس هند:

الزم ). هند(المصیره، سوکوترا و الکادیو : ترین جزایر اقیانوس هند که در منطقه مأموریت نداجا در این اقیانوس قرار دارند، عبارتند ازمهم
هاي دریایی دور از پایگـاه  این جزایر امکان ایجاد پایگاه. اي قرار دارنده در اشغال نیروهاي فرامنطقهبه ذکر است، جزایر سوکوترا و المصیر

این درحالی است که جمهوري اسالمی ایران در این بخش از صحنه عملیات خود کـه وسـعت قابـل    . ها فراهم آورده استمادر را براي آن
).فراتحلیل(ایگاه دریایی دور از پایگاه مادر است توجهی دارد، فاقد هرگونه جزیره، بندرگاه و پ

در دریاي خزر:
غربی، شـبه جزیـره بـوزاج در    توان به جزیره چیتریخ بوگورنی، جزایر لبیاژي و بوئینسک وکیرل در شمال و شمالاز جزایر دریاي خزر می

ر، جزیـره سـاري واقـع در نزدیکـی لنکـران،      قسمت شرقی و بخش شمالی دریاي خزر جزیره کوالنی، جزیره چکلن در مشرق دریاي خـز 
جزیره ژیلوي، جزیره چچن در قسمت غربی در جنوب جزیره چهار تپه و شمال خلیج آقراخان و بـاالخره جزایـر آشـوراده کـه در بخـش      

پیشـه و قلـم گـوده    چـون میـان   توان جزایري هـم ضمناً در سواحل ایران و مرداب انزلی نیز می. اند اشاره نمودسواحل ایران واقع گردیده
. اند مانند جزیره آبسکون را نام بـرد اند و بعلت باال آمدن آب به زیر رفتههاي دور وجود داشتهبزرگ و کوچک و نیز جزایري که در گذشته

)149: 1386امیر احمدیان، (
انـد و بـه   در مجاورت سواحل قرار گرفتهاگرچه نیروي دریایی در دریاي خزر از وجود جزایر متعدد ایرانی برخوردار است، لیکن این جزایر

)فراتحلیل. (کنندلحاظ عملیاتی مزیت قابل توجهی را ایجاد نمی
:گستردگی سواحل)3

:گستردگی سواحل جمهوري اسالمی ایران در سواحل جنوبی و شمالی کشور به ترتیب به شرح زیر است
در اقیانوس هند:

مایـل  388مرز دریـایی کشـور در ایـن منطقـه حـدود      . کنداقیانوس هند ارتباط پیدا میجمهوري اسالمی ایران از طریق دریاي عمان با 
) Oman sea pilot, 2008: 153. (کیلومتر است718دریایی تقریباً معادل 

در دریاي خزر:
: 1371عزتـی،  . (ه استکیلومتر برآورد شد574مایل دریایی تقریباً معادل 310مرز دریایی جمهوري اسالمی ایران در دریاي خزر حدود 

89(

)آب و هوا(اقلیم 9-5
:اقلیم صحنه عملیات نیروي دریایی راهبردي نیز در دو منطقه مأموریت واقع در اقیانوس هند و دریاي خزر به شرح زیر است

:اقیانوس هند)1
شرقی بسـیار قـوي در بـین    -بادهاي شمالی. هاي موسمی استاقلیم اقیانوس هند، متأثر از آب و هواي موسمی است و داراي باد و باران

در دریاي عربی نیز . تر استغربی شایع-تا اکتبر نیز بادهاي جنوبیهاي میدر حد فاصل ماه. وزدهاي اکتبر و آوریل در این ناحیه میماه
ترنـد، امـا بادهـاي تابسـتانی در     یمکره جنوبی، بادها عموما مالدر نیم. شودبادهاي موسمی شدید، سبب ریزش باران در شبه قاره هند می

ها و گردبادهاي موسمی در سـواحل  هنگامی که بادهاي موسمی پایان یافت، گاهی اوقات طوفان. توانند شدید باشندنزدیکی ماریتوس می
.ترین اقیانوس جهان استاقیانوس هند گرم. وزددریاي عرب و خلیج بنگال می

:دریاي خزر)2
صـحراهاي  (هـاي آن  و وضعیت توپوگرافی کرانه) شرقیشمال غربی، شمالی و شمال(الب بر روي دریاي خزر با توجه به جهت وزش باد غ

حـدود  (سواحل شرقی آن داراي رطوبت نسبی بسیار کمـی بـوده   ) غربیهاي مرتفع در جنوب و جنوبکامالً خشک در شرق و رشته کوه
غربـی رطوبـت نسـبی    درصد و در سواحل جنوبی و جنوب70الی 60دود هاي شمالی حو در مقام مقایسه در قسمت) درصد30الی 20

)Wikipedia-Caspian Sea(. باشددرصد می85الی 80بیشینه بوده و حدود 
یابد ارتفاع موج در این دریا به قدري افزایش می. باشدبه غیر از اواخر بهار تا انتهاي تابستان، اغلب ایام سال دریاي خزر مواج می
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هاي سواحل دریاي خزر به شدت مواج شده و در این ایام آب. شودتنی در این دریا می4000تا 3000منجر به غرق شدن شناورهاي که 
)فراتحلیل.(شودتن از حوضچه بنادر غیرممکن می1000گاهاً خروج شناورهاي زیر 

هاي پژوهشتجزیه و تحلیل یافته-10
منـابع غیـر   هـا و  آمار توصیفی براي اطمینان از وجود رابطه خطـی میـان مولفـه   ضمن استفاده ازهاي تحقیقبراي تجزیه و تحلیل یافته

.باشدمیتجهیزاتها و متغیر وابسته متغیرهاي مستقل مولفهشده استاز رگرسیون استفاده سازمانی

نیبـ یهمبستگزانیمکنندهانیبچندگانهیهبستگبیضرباشد،ستونمییونیرگرسمدلاي ازي خالصهدهندهنشانکهاولجدولدر
84زانیـ مبهیهمبستگنیا. باشدمی) یرزمخدماتیبانیپشتویرزمیبانیپشت،یرزم(مامستقليرهایمتغو)تجهیزات(وابستهریمتغ

ییگـو شیپـ مقـدار کننـده انیبنییتعبیضرستون. هستندداراتجهیزاتبرها مولفهکهاستییبسزاریتاثيایگوباشد،کهمیدرصد
.نمودفیتعرشدهذکرهايمولفهيروازراتجهیزاتتوانمیدرصد81دقتبایعنی. باشدمیمستقلهاي ریمتغتوسطوابستهریمتغ

خالصه مدل
در. اسـت وابسـته ومسـتقل هـاي  ریـ متغنیبـ خطـی رابطهوجودبررسیمنظوربهرگرسیونانسیوارلیي تحلدهندهنشاندومجدول
ریـ متغبایي خطرابطهيدارامستقلهاي ریمتغازیکیکمدستکهآنستانگریبلذاباشدمی05/0ازکمتراحتمالمقدارریزیخروج
.باشدمیداریمعنشدهبرازشیونیرگرسمدلنیوبنابرااستوابسته

تحلیل واریانس رگرسیون

مدل مربعاتمجموع يآزاددرجه مربعنیانگیم Fمقدار احتمالمقدار
ونیرگرس 516/450 3 172/150 687/7 000/0

ماندهیباق 631/1388 71 558/19
مجموع 147/1839 74

یبررسـ نیهمچنـ ووابسـته ریمتغبرآنهاریتاثزانیمومستقلهاي ریمتغهاي بیضر،استمعروفبیضراجدولبهکهسومجدولدر
.شودمیانجامبیضراتکتکيداریمعن

احتمالمقدارtمقدارشدهاستانداردبیضرااستاندازدریغبیضرامدل
BStd.ErrorBeta

101/49205/8984/5313/0ثابت

929/4470/1380/0354/3001/0رزمی

997/2005/2322/0495/1039/0پشتیبانی رزمی

900/0539/1134/0585/0006/0پشتیبانی خدمات رزمی

چندگانهی همبستگبیضر نییتعبیضر شدهلیتعدنییتعبیضر نیتخماریمعي خطا
836/0 811/0 791/0 213/1
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فـرض کـه باشـد مـی مطلبنیاانگریبامرنیا. باشدمی05/0ازکوچکترجدولدرشدهدرجاحتمالریمقادیتمامکهشودمیمشاهده
بـر پـژوهش درشـده یبررسهاي مولفهیتمامواقعدر. شوندمیمدلواردرهایمتغیتماموشودمیردصفربایونیرگرسبیضرايتساو
.تاثیر گذارندتجهیزاتبعد

.دیگردثابتمایفرعهاي هیفرضازگریدیکینیبنابرا
: میدارBetaستوناعدادبهتوجهباحال

)Beta=380/0(.باشدمییرزممولفه،گذاردمیتجهیزاتيروبرراریتاثنیشتریبکهيریمتغ-

)Beta=322/0(. داردقراريبعدگاهیجادریرزمیبانیپشتمولفه
.داردقرارآخررتبهدر)Beta=134/0(یرزمخدماتیبانیپشتمولفه

مدل مفهومی تحقیق11-1
را دارند، با استفاده از نتایج تحقیق به شـرح  گذار در توسعه نیروي دریایی راهبردي که نقش اثرتجهیزاتهاي مرتبط با ها و شاخصهمولفه

.باشدشکل زیر می

گیرينتیجه= 12
نماید، عدم امکان بهرههایی که وسعت صحنه عملیات در اقیانوس هند براي نیروي دریایی راهبردي ایجاد میترین محدودیتیکی از مهم

نماید براي دست این وضعیت نیروي دریایی را ملزم می. عملیات استافکن ساحل پایه در عمق صحنه گیري از هواپیماهاي جنگنده بمب
هـا  پایه و شناورهاي ویژه حمل آنیایابی به کنترل دریایی مطلوب در صحنه عملیات و امکان کنترل فضاي باالي سطح، از هواپیماهاي در

.باشدهاي متناسب میبرخوردار باشد که خود مستلزم برخورداري از فناوري و زیرساخت
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هاي پـروازي را همـواره   چنین یگاننیروي دریایی راهبردي بایستی تعداد زیادي از تجهیزات شامل شناورهاي سطحی و زیرسطحی و هم
اي که با ایجاد پوشش الزم، بتوانند مراقبت دریـایی مطلـوب را در منطقـه    زنی داشته باشد، به گونهدر صحنه عملیات خود در حال گشت

البته ایجاد این وضعیت مستلزم در اختیار داشتن تعداد زیادي تجهیزات متناسب با صحنه عملیات و صرف هزینه . آورندعملمأموریت به
نیز مویـد آن  ... رسد و مطالعه نیروي دریایی کشورهاي قدرتمند مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه و بسیار زیاد است و اقتصادي به نظر نمی

.اندهراه کار را برگزیداست که این کشورها همین
تـر بـوده و امکـان بـه    عمیـق ) مانند چابهار، دریاي عمان و اقیانوس هنـد (عمق آب در مناطقی از صحنه عملیات نیروي دریایی راهبردي 

قابـل، نیـروي   نماید و در نقطه متر را براي اجراي عملیات فراهم میهاي سنگینچنین زیردریاییکارگیري شناورهاي با آبخور بیشتر و هم
. نمایـد هـاي عمیـق مـی   در آب) سطحی و زیرسطحی(دریایی را ناگزیر به فراهم آوردن تجهیزات ویژه براي اجراي عملیات امداد و نجات 

ازطرفی عمق کم آب در نزدیکی بنادر، امکان کاربري شناورهاي سنگین را محدود و در برخی موارد مانند منطقه دریاي خـزر غیـرممکن   
هایی که فاقد و نیروي دریایی را ملزم به کاربري شناورهاي الیروب براي ایجاد عمق مناسب در آبراهه ورودي و حوضچه بندرگاهنماید می

.نمایدعمق مناسب هستند می
ي مختلـف  هابرداري از منابع دریایی، الزاماتی را براي بخشهایی براي دریانوردي و ایجاد بندر و بهرهگستردگی ساحل ضمن ایجاد مزیت

هـاي  توان به گسترش قلمرو مرزهاي دریایی در حـوزه آب از جمله این الزامات می. نمایدکشور از جمله نیروي دریایی راهبردي ایجاد می
بدین ترتیب گستردگی . ها مترتب است نام بردداخلی، ساحلی، نظارت، فالت قاره، منطقه ویژه اقتصادي و همه قوانین و حقوقی که بر آن

دریایی کشور، موجب گسترش حوزه مسئولیت نیـروي دریـایی خواهـد شـد و ایـن وضـعیت نیـروي دریـایی راهبـردي را ملـزم بـه            مرز 
متناسب بـا  ... روبی، جنگ ساحلی و ریزي، مینبرخورداري از تجهیزات مناسب براي اجراي عملیاتی نظیر ضد آبخاکی، دفاع ساحلی، مین

هاي عملیات شمال و جنوب کشور، نیروي دریایی راهبردي را ملزم به ستردگی سواحل در صحنهچنین گهم. نمایدگستردگی سواحل می
.نمایدهاي دریایی برخوردار از تسهیالت و تجهیزات متناسب با نیاز آن نیرو میایجاد آمایش سرزمینی مناسب و تأسیس مناطق و پایگاه

. یاي عمان و اقیانوس هند، در بیشتر ایام سال مـواج، خشـن و مخـرب اسـت    به این ترتیب صحنه عملیات چه در دریاي خزر و چه در در
بنابراین تجهیزاتی که قرار است در صحنه عملیات نیروي دریایی راهبردي مورد استفاده قرار گیرند، باید بتوانند شرایط جوي این صـحنه  

نمایـد بـه   ی را براي تجهیزات نیروي دریایی راهبردي ایجاد میبرخی از موارد مهم مرتبط با اقلیم اقیانوس هند که الزامات. را تحمل کنند
:شرح زیر است

سرعت زیاد باد

ارتفاع زیاد موج

قدرت دریا

غلظت باالي آب
هـا و سـرمایه  و حتی خانواده(شرایط استهالك زودرس را براي تجهیزات و کارکنان بینی نمود که این عوامل توان پیشبه این ترتیب می
به دنبال خواهد داشت و نیروي دریایی را ملزم به تهیه تجهیزات متناسب با اقلیم صحنه عملیات، گـزینش و آمـوزش   ) هاي شخصی آنان

.نمایدمناسب و به موقع تجهیزات و کارکنان فراهم شده میکارکنان متناسب با آن و ایجاد ساز و کار مناسب براي مراقبت و نگهداري
سازد و امکان حضور مداوم نیروي دریایی در مناطق گشت و عملیات را این مسئله تداوم حضور در صحنه عملیات را با دشواري مواجه می

.نمایدپرهزینه و دشوار می
کارهـاي زیـر مـی   گیري از راهند، نیروي دریایی راهبردي را ناگزیر به بهرهبینی کرد صحنه عملیات اقیانوس هتوان پیشبه این ترتیب می

:نماید



)(...
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هاي موجود در محیط بیرونی و رایزنی با کشورهاي دوست و همسایه در صحنه عملیات اقیانوس هند به منظور بهـره گیري از فرصتبهره
بـه  ...) مانند جیبـوتی، یمـن، سـومالی و    (از امکانات بندرگاهی و یا تأسیس پایگاه دریایی در آن کشورها ) کوتاه مدت و بلند مدت(گیري 

یعنی به دلیل وسعت صحنه عملیـات و در اختیـار نداشـتن عـوارض     . منظور تسهیل آماد رسانی و تجدید آماد و حتی پشتیبانی عملیاتی
. پشتیبانی آمادي و عملیاتی با دشواري و صرف هزینه زیاد ممکن خواهد شدطبیعی مانند جزایر،

 تأمین طبقات آمادي از طریق برخورداري از شناورهاي لجستیک سنگین که بتوانند ماندگاري بیشتري در صحنه عملیات داشته باشند و
.افزایش دهندهاي عملیاتی را در صحنه عملیات به این ترتیب تداوم اجراي عملیات یگان

این کار بسیار پر هزینه بوده و . هاي زمانی کوتاه مدت از طریق مراجعت به پایگاه مادر و تجدید آمادهاي عملیاتی در بازهجایگزینی یگان
.ها خواهد شدرس آنضمن ایجاد مشکالت عملیاتی، منجر به کاهش طول عمر تجهیزات به دلیل استهالك زود

:شود کهشده در باال چنین برداشت میاز مجموعه عوامل یاد 
روي نیروي دریایی راهبردي، احتمال اجراي عملیات زیر براي این نیرو متصـور اسـت و الزم اسـت بـراي     با در نظر گرفتن تهدیدات پیش)1

:اجراي آن تجهیز و آماده شود

رزم سطحی -
رزم زیرسطحی-
رزم هوایی-
جنگ الکترونیک-
جنگ مین-

چنین گسـتردگی  ها درگیر خواهد شد، به دلیل حضور در دو منطقه آب و هوایی متفاوت و همعملیاتی که نیروي دریایی راهبردي در آن)2
.باشدمیحوزه مأموریت آن، نیازمند تجهیزاتی متناسب با هریک از مناطق دریایی در شمال و جنوب کشور

هـاي و تجهیـزات آن   نماید تا اندازه، نوع و کیفیت یگانهاي دشمن، صحنه عملیات و اقلیم آن، نیروي دریایی راهبردي را ملزم میویژگی)3
. را در شـرایط صـلح و جنـگ تضـمین نمایـد     )207صفحه (11اي باشد که اجراي موفق انواع عملیات آورده شده در جدول شماره گونهبه

هاي عملیات ویژه، عملیات ویژه دریایی، عملیات تصرف و بازرسی شناورهاي تجاري، عملیات نفوذ از زیرسطح و خروج تیم: مانندعملیاتی 
ي مناطق دریـایی و  برن در کلیهعملیات خرابکاري، عملیات نفوذ آبخاکی و انجام عملیات تخریب آبخاکی، عملیات غواصی و عملیات هلی

....هاي ساحلی وآب

پیشنهادات-13
.ایران صورت پذیرد.ا.سازي الگوي توسعه تجهیزات نیروي دریایی ارتش جتحقیقی در زمینه تدوین راهبردهاي پیاده)1

:پیشنهادهاي اجرایی13-1
سازي الگوي به دست آمـده در نـداجا را   ایران چگونگی پیاده.ا.کارگروهی به ریاست امیر فرماندهی محترم نیروي دریایی ارتش ج)1

بررسی قرار دهدمورد
سـازي آن در نـداجا را   ایران از طریق مطالعه الگوي به دست آمده، چگونگی پیـاده .ا.هاي ذیربط در نیروي دریایی ارتش جمعاونت)2

.بررسی و نظریه کارشناسی اعالم نمایند

:هاي پژوهشمحدودیت-14
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3073:کدمقالهمکرانسواحلدرآجايراهبردییایدريروینتوسعهجهتتجهیزاتيالگونیتدو

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

ایران صورت گرفتـه اسـت، محـدود بـه نـداجا بـوده و       .ا.جبا عنایت به اینکه پژوهش حاضر با مطالعه محیط نیروي دریایی ارتش
.باشدهاي آن قابل تعمیم به سایر نیروهاي دریایی نمیداده
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