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از استقرار در سواحل مکرانپسایران .ا.ارتش جهاي نیروي دریایی الگوي توسعه نقشتعیین 
3هادي شفیعی-2حسین خانزادي-1اهللا سیاريحبیب

چکیده
استقرار در این سواحل محیط ز لیکن پس ا. نمودبود ایفاء می4را که مختص نیروي دریایی آبهاي ساحلییهاینقشاز استقرار نداجا در سواحل مکران،پیش 

ها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف در محیط جدید به نحوي که فرصت. گرفتایران قرار .ا.پیش روي نیروي دریایی ارتش ج) در هر دو حوزه داخلی و خارجی(جدیدي 
براي مناسب الگویی ،پژوهشاین با انجام گروه تحقیق با این مفروضات . دنمونمود نیازهاي محیط جدید را تأمین نمیهایی که نداجا پیشتر ایفاء میتغییر یافت و نقش

انجام اي گیري از روش موردي و زمینهبهرهکه باپژوهش این .تدوین نمودکه به واسطه استقرار در سواحل مکران ایجاد شده بود در محیط جدید نیروي دریایی توسعه 
نظران، مشاهده و ابزارهاي مطالعه منابع مرتبط با موضوع تحقیق، مصاحبه با صاحبگیري ازبهرهها و آوري دادهاي و میدانی جمعهاي کتابخانهاستفاده از روششد، با
هاي نیروي دریایی ن مدل مفهومی توسعه نقشبه تعییمنتهیدر ابتدا خروجی ابزارهاي مطالعه منابع، مصاحبه و مشاهده . آوري گردیدهاي تحقیق جمعنامه دادهپرسش
و پس از استاندارد شدن شدنامه بین خبرگان منتخب از جامعه نمونه توزع هاي توسعه  نیروي دریایی در قالب پرسشها و شاخصدر گام بعدي ابعاد، مؤلفه. گردید
و هاي به دست آمده با استفاده از ابزارهاي تجزیه و تحلیل کمی و کیفی گردید و دادهنفر توزیع 80نامه استاندارد در جامعه نمونه به استعداد نامه، پرسشپرسش

در سواحل مکران و دریاهاي مجاور بعد براي توسعه نیروي دریایی 10مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تعدادSPSSافزار گیري از آمار توصیفی و استنباطی و نرمبهره
،)پلیسی(هاي انتظامی هاي نظامی، نقشتحت عناوین نقشمؤلفه4بعد در اولویت یکم توسعه نداجا قرار گرفت و براي این هان بعد نقشدر این بی. گردیداحصاءآن 

ها و لفهاست که مجموعه موشدههایی احصاء همچنین براي هر مؤلفه نیز شاخص. شدء هاي بشردوستانه و مردم یاري احصاو نقش) سیاسی(هاي دیپلماتیک نقش
.به دست داده استهاي نیروي دریایی در سواحل مکران را الگوي توسعه نقش،هاشاخص

هاي نیروي دریایی، نیروي دریایی راهبردي، سواحل مکرانالگو، توسعه، نقش:واژگان کلیدي

)فرمانده نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران(اهللا سیاري دریادار دکتر حبیب-1
دانشگاه عالی دفاع ملی)نظامی(دانشجوي دکتراي مدیریت راهبردي-2
دانشگاه عالی دفاع ملی)نظامی(دانشجوي دکتراي مدیریت راهبردي-٣

3. Green water navay

نداجاستاد-دریایینیرويخیابان-رسالتمیدان-تهران-1
برنامهوطرحمعاونت- نداجاستاد-دریایینیرويخیابان-رسالتمیدان-تهران-2

فرماندهیستاد-منطقه سوم دریایی نداجا-کنارك-چابهار-3
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مقدمه- 1
. ها عامل مهمِّ زندگی است و هیچ کشور ساحلی نیست که منافعی در دریا نداشته باشددریا براي ملتبر کسی پوشیده نیست کهدر دنیاي امروز

ها به سختی، آهستگی و کندي پیش اقتصاد اینگونه ملت. ارتباطی به دنیاي خارج خود هستنديترین مبادمردمی که از دریا دورند، فاقد یکی از مهم
ها و ها، نیازها، تواناییمنافع کشورهاي صاحب دریا ارتباط مستقیم با خواسته. ها اهمیتی حیاتی داردصادي ملتو زندگی اقترشددریا در . رودمی

گردد و اهداف اقتصادي، این سیاست در قالب راهبرد دریایی تبیین می. بخشدفرهنگ آنها دارد و در واقع سیاست دریایی آن کشورها را عینیت می
و مقررات در حد نیکارگیري نیروي انسانی، ابزار و تجهیزات و قوانموفقیت در اهداف مورد نظر بستگی به توان به. نبال داردنظامی را به دوسیاسی 

امروز هنشأت گرفته از ابعاد اصلی و اساسی جهان پیشرفت›› قدرت دریایی‹‹این تلقّی منسجم از . آوردفراگیر دارد و قدرت دریایی را به وجود  می
. است
هاي آبی ترین روش انتقال کاال شناخته شده هستند و از آنجا که وسایل حمل و نقل در راههاي آبی به عنوان با صرفها در نظر گرفتن اینکه راهب

ال محسوب شود، ترین راهکار حمل و نقل کاتواند به عنوان اقتصاديهاي آبی نه تنها میها بر راهاز امکانات و ظرفیت بیشتري برخوردارند، تسلط دولت
به همین سبب اغلب کشورهاي جهان که از . باشدبلکه در تحکیم اصول و مبانی استقالل اقتصادي و سیادت و حفظ حقوق کشور در دریا مؤثر می

ن را به خود امکانات طبیعی در زمینه دسترسی به دریاهاي آزاد برخوردار هستند، با تشکیل ناوگان دریایی، حداقل قسمتی از تجارت دریایی جها
.انداختصاص داده

به ملیمرزهايخارجوداخلدرهاملت-دولتتأثیرگذاريوعملکردحوزهکاهشالملل وبیننظامدردولتیغیرودولتیبازیگرانازطرفی افزایش
ازهاییشرایط، جلوهایندر. استفراهم کردهرااجتماعیفرهنگیواقتصاديامنیتی،سیاسی،ناامنیافزایشبسترشدن،جهانیپدیدهظهورواسطه

نیروهايبینائتالفایجادهمچنینوهاهمکاريحداکثرسازيطریقازراخوداهدافتاکنندمیتالشکشورهاآید ومیبوجودتعارضوهمکاري
گردند، کشورهاي صاحب منافع به تدریج کمرنگ میها وهاي همکاري و رقابت به دلیل تعارض در منافع قدرتآنجا که محیط.نمایندتأمینموجود

در واقع جنگ ادامه سیاست با ابزاري دیگر است . گیردها و منازعات، جنگ بر سر منافع ملی در میمحیط تنازعی جایگزین گردیده و با افزایش تنش
ها و کارگرفتن همه مؤلفهنابراین در یک جنگ دریایی بهب. کار گرفتهاي قدرت ملی را بهو حال براي پیروز شدن در این میدان باید همه مؤلفه

هر نیروي دریایی متناسب با مأموریت رو، از این. هاي قدرت ملی به منظور مقابله با تهدیدات به ویژه تهدیدات ناهمگون حائز اهمیت استظرفیت
.نمایدهایی را ایفاء میمحوله، نقش

:متدولوژي پژوهش-2
:پژوهشضرورتومسألهبیان-1- 2

ایران در خلیج فارس و بخشی از دریاي عمان بوده .ا.ایران که از زمان تشکیل آن مسئولیت حفاظت از منابع و م منافع ج.ا.نیروي دریایی ارتش ج
ه سمت سواحل این نیرو آمایش استقراري خود را ب1387لیکن از سال . نمودبیشتر نقش نیروي دریایی آبهاي ساحلی را ایفاء می1387است، تا سال 

ایران با سایر سواحل جنوبی .ا.هاي این بخش از سواحل جویژگی. جنوب شرق یعنی سواحل مکران گسترش داد و در سرتاسر این ساحل استقرار یافت
از سویی از . رندسواحل مکران به واسطه مشرف بودن به اقیانوس هند، در مقایسه با سواحل خلیج فارس وضعیت کامالً متفاوتی دا. کشور متفاوت است

از سویی . ها در محیط بیرونی و نقاط قوت و ضعف در محیط داخلی در این سواحل متفاوت از منطقه خلیج فارس استنگاه راهبردي تهدیدها، فرصت
، امروز منطقه کیلومتر مربع در خلیج فارس و بخشی از دریایی عمان استقرار داشته است306000اي به وسعت دیگر نداجا که پیشتر در منطقه

شود که این کیلومتر مربع را شامل می2070000اي به وسعت درجه شمالی در شمال اقیانوس هند گسترش یافته و منطقه10مأموریت آن تا مدار 
د آمده است، شرایط بنابراین تغییر محیط نداجا که به واسطه استقرار در سواحل مکران بوجو. ایران است.ا.برابر وسعت خاك ج3/1منطقه به تنهایی 

هایی که پیشتر این نیرو ایفاء رسد نقشبه همین واسطه به نظر می. جدیدي را براي نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران ایجاد کرده است
به سواحل مکران باید هایی را در آبهاي مشرفاگر چنین است، نداجا چه نقش. کرده است، اکنون دیگر براي انجام مأموریت محوله کافی نباشدمی

هاي این نیروي چگونه باید توسعه داده شود تا بتواند مأموریت محوله را ایفاء ایفاء نماید؟ به تعبیر دیگر، با گسترش نداجا به سواحل مکران، نقش
؟نماید

:اهداف پژوهش-2- 2
مکرانسواحلدراستقرارازپسایران.ا.جارتشدریایینیرويهاينقشتوسعهالگويتعیین:هدف اصلی)الف
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:اهداف فرعی)ب
ایران پس از استقرار در سواحل مکران.ا.هاي نیروي دریایی ارتش جهاي توسعه نقشتعیین مؤلفه)1
مکرانسواحلدراستقرارازپسایران.ا.جارتشدریایینیرويهاينقشهاي توسعهتعیین شاخص)2
دراستقرارازپسایران.ا.جارتشدریایینیرويهاينقشتوسعهبحرانیتعیین چگونگی خطوطهاي پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده)3

.شدهاحصاءهايشاخصوهامؤلفهدرمکرانسواحل
:هاي پژوهشسئوال-3- 2

مکران کدام است؟سواحلدراستقرارازپسایران.ا.جارتشدریایینیرويهاينقشتوسعهالگوي:سئوال اصلی پژوهش)الف
:سئواالت فرعی پژوهش)ب

کدام است؟ایران پس از استقرار در سواحل مکران.ا.هاي نیروي دریایی ارتش جهاي توسعه نقشمؤلفه)1
کدام است؟مکرانسواحلدراستقرارازپسایران.ا.جارتشدریایینیرويهاينقشهاي توسعهشاخص)2
ي احصاء شده چگونه هاها و شاخصمؤلفهایران پس از استقرار در سواحل مکران در.ا.جهاي نیروي دریایی ارتش توسعه نقشخطوط بحرانی)3

است؟
:پژوهششناسیروش- 4- 2
.باشدمیايتوسعه-کاربردينوعازپژوهشاین:نوع پژوهش)1
.استشده استفادههمبستگیوايزمینهومورديهايروشهمراهبهآمیختهپژوهشروشازتحقیقایندر:روش پژوهش)2
منطقه و مکرانایران و قلمرو مکانی آن به سواحل .ا.ج1404انداز قلمرو زمانی این پژوهش افق چشم): زمانی و مکانی(پژوهشقلمرو- 5- 2

.باشدمیدرجه شمالی در شمال اقیانوس هند و سواحل مکران 10تحت مسئولیت نداجا حدفاصل مدار 
ستادمسلح،نیروهايکلستادکارشناسانومدیرانفرماندهان،معاونین،شاملآماريجامعهپژوهشایندر:جامعه آماري پژوهش- 6- 2

راهبرديمطالعاتوعالیآموزشمراکزکارشناسانواساتیدآجا،راهبرديدریایینیرويمسلح،نیروهايپشتیانیودفاعوزراتآجا،کلفرماندهی
.باشدنفر می750به استعداد مکرانسواحلودریاحوزهبامرتبطکشوريهايسازمانمدیرانومعاونینومسلحنیروهاي

می باشدنفر89معادلجامعه باالبینازنمونهحجم:گیرينمونهروشوآمارينمونهحجم- 7- 2
هاي علمی تخصصی و مطالعه میدانی براي گردآوري اطالعات و دادهيهاي کتابخانهدر این پژوهش از روش:اطالعاتگردآوريروش- 8- 2

.استفاده شده استپژوهش 
.استفاده شده استهادادهگردآوريبرايمیدانیو منابعمطالعهابزارهايازپژوهشایندر:پژوهشهايدادهگردآوري ابزارهاي-9- 2
و Beta(استنباطیوتوصیفیآمارهايروشازاستفادهباشدهآوريجمعهايدادهپژوهشایندر: هاي پژوهشو تحلیل دادهتجزیهروش -10- 2

.داده شده استقراراستنباطیتحلیلوتوصیفمورد) رگرسیون
پژوهشادبیات- 3
١- ٣-:

ایران با کشور پاکستان .ا.حدفاصل بندر جاسک در استان هرمزگان تا مرز ج(شامل سواحل دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستانمکرانسواحل 
ایران .ا.اي براي جاین سواحل به دلیل دسترسی بالواسطه به آبهاي آزاد جهان از اهمیت ویژه. گرددمی)در ساحل واقع در استان سیستان و بلوچستان

اند، سواحل جنوب شرق ترین تهدید جمهوري اسالمی ایران تعیین فرمودهآمریکا را به عنوان اصلی)العالیمدظله(ايحضرت امام خامنهبرخوردارند و از آنجا که 
برخی از تدابیر مقام معظم رهبري در خصوص . رودشمار میاي بهمقابله با تهدیدات نظامی فرامنطقهيترین و مهمترین نقطهکشور به عنوان اصلی

:اپایه به شرح زیر استسواحل جنوب شرق و تهدیدات دری
کشور عزیزمان در آن منطقه است که از یو ممتد دریاییطوالنيهاجنوب و کرانهيمرزيکشور، منطقهيمناطق مرزيتر از همهامروز حساس)1

.سرنوشت کشور کمال اهمیت را داراستيها، براو دیگر جنبهیو سیاسيو از نظر اقتصادیالجیشو موقعیت سوقیالملللحاظ حساسیت بین
)9/8/1368-اياهللا خامنهحضرت آیت(
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دهیم کسی است که در دشمنی که ما احتمال حمله و تهدید او را می. امروز دشمن ما فالن کشور همسایه خلیج فارس نیست)2
)19/12/1386-همان(.                         بنابراین، کار خیلی مهم است. ها گسترش یافته استاقیانوس

دریا را دست کم نگیرید، خیلی مهم است و اگر چنانچه ما یک مساله اي در دریا داشته باشیم دشمن این ریسک را نمی کند که )3
)7/9/1390-همان(.تر خواهد رفتاز خلیج فارس اقدامی بکند، جنگ نامتقارن است، هرچه بخواهد دوردست

ریزي کشور، وضعیت آمایش سرزمینی دو برنامهگفته، برابر مطالعه انجام شده توسط سازمان مدیریت و عنایت به موارد پیشبا 
)143: 1383ریزي،سازمان مدیریت و برنامه(: شرقی کشور به شرح زیر استغربی و جنوبنیمه شمال

.نیمه شمال غربی واقع شده استدرصد آن در 45درصد وسعت کشور در نیمه جنوب شرقی و 55: وسعت)1
. درصد آن در نیمه جنوب شرقی استقرار یافته است2/10درصد جمعیت کشور در نیمه شمال غربی و حدود 8/89: جمعیت)2
درصد از شاغلین کشور در نیمه شمال غربی مشغول 87درصد از کل شاغلین کشور در نیمه جنوب شرقی و 13حدود : شاغلین)3

به کار هستند
درصد در نیمه 7/17درصد در نیمه شمال غربی و 3/82از کل شاغلین در بخش کشاورزي کشور، : غال در بخش کشاورزياشت)4

جنوب شرقی مشغول به کار هستند
درصد در نیمه 2/10درصد در نیمه شمال غربی کشور و 8/89از کل شاغلین در بخش صنعت کشور، : اشتغال در بخش صنعت)5

ر هستندجنوب شرقی مشغول به کا
تقریباً با (درصد در نیمه جنوب شرقی قرار دارد 10هاي کشور در نیمه شمال غربی و درصد از بیمارستان90حدود : بیمارستان)6

)نسبت جمعیت تناسب دارد
درصد آنها در نیمه جنوب شرقی مشغول 8درصد از جمعیت دانشجویان کشور در نیمه شمال غربی و حدود 92حدود : دانشجو)7

هستند تحصیل
انددرصد آنها در نیمه شمال غربی بنا شده95درصد از سیلوهاي کل کشور در نیمه جنوب شرقی و 5حدود : سیلو)8
.انددرصد آنها در نیمه شمال غربی بنا شده84هاي کشور در نیمه جنوب شرقی و درصد از سردخانه16حدود : سردخانه)9

در نیمه جنوب شرقی باسوادند و در نیمه شمال غربی حدود مستقر ت کشور درصد جمعی2/10درصد از 08/82حدود : باسوادي)10
. درصد جمعیت کشور که در این بخش استقرار یافته اند با سواد هستند8/98درصد از 04/86

یافته درصد آن در نیمه شمال غربی امتداد 30درصد از مرز آبی کشور در نیمه جنوب شرقی امتداد دارد و فقط 70: مرز آبی)11
.است
توان وضعیت توسعه این منطقه و نیست، لیکن از آمارهاي فوق میمکرانهمه وضعیت سواحل ،باال آورده شدرآنچه د،در واقع

هاي نیروي دریایی ارتش جمهوري ي نقشتوسعهگیري در را که به منظور بهرهملی موجود در سواحل مکران کمیت و کیفیت منابع
.گیري هستند را تبیین نمودقابل بهرهاسالمی ایران

، اقتصادي، نظامی، سیاسیهايتواناییریزي شده و متمرکزبرنامهکارگیريعبارت است از بهدریایی راهبرد:راهبرد دریایی-2- 3
پنج عنصر . اهداف ملی در بخش دریایی بر روي یک پایه بلند مدتتحققو فکري یک ملت براي تأمین امنیت و فناورانهمنابع 

دریایینیروي،یاقتصادي اقیانوسو ذخایرمنابع،دریاییصنایع، بازرگانی دریایی، بنادر:اساسی از استراتژي دریایی عبارتند از
)Thayer Mahan-2004:chapter1()هاي دریایی ساحلیزیرساخت-قدرت هوایی- دریاییناوگان(

3 -3-:
 ).

هاي یک ملت را در حمایت از اهداف قدرت دریایی توانایی. تر فراتر از قدرت نظامی دریایی استقدرت دریایی در مفهومی دقیق) ٢٠: ١٣٨٦
صنایع ،علوم دریایی اقیانوسی،نظامی: اجزاي اصلی قدرت دریایی عبارتند از. نمایدسیاسی، اقتصادي و نظامی از طریق کنترل دریاها بیان می

)Thayer Mahan-2004:chapter 6(. بازرگانی دریایی،اقیانوسیدریایی
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)همان(ساحلی با توانایی چیره شدن و تسلط بر دریا
٤- ٣-
کهاستعملیاتینوعتعیینوسازمانیاهدافبرگیرندهدرکهباشدمیکلیايوظیفهوسازمانوجوديدلیلحقیقتدرمأموریت: مأموریت)1

خودفعالیتووجوديفلسفهتانویسندمیمأموریتبیانیهخودبرايهاناسازماغلب).176: 1370معینی،(استآندادنانجاممسؤلسازمان
آنوسیلهبهکهاستکوتاهیعبارتیاجملهمأموریتبیانیهچیست؟مافعالیتکهمیدهدپاسخسؤالاینبهمأموریتبیانیه. نماینداعالمرا

) 18: 1385دیوید،. (استسازمانوجوديفلسفهکنندهبیانوشودمیمتمایزدیگرمشابههايسازمآنمقصودازسازمانیکمقصود
دریایینیرويوظیفهصلحدوراندر. استدشمندریاییتوانشکستودریاکنترلبهموظفدریایینیرويجنگ،در:دریایینیرويمأموریت)2

: گیردمیبردررامحورسهدریاییقدرت. استزمینودریادرمتجاوزانازممانعتوجهانیاقتصاديبازارهايومنابعبهدسترسیتضمین
نفوذودارندگیازبدیپلماسی، ابزارعنوانبهدریایینیروهايازاستفادهوجنگدردریایینیرويالمللی، عملیاتبینستدودادوتجارتکنترل

).165: 1383همکاران،وبیلیسجان. (صلحدوراندرسیاسی
هاي نیروي دریایی راهبرديقابلیت-5- 3

:هاي زیر برخوردار باشدها و توانمنديرود از قابلیتبطور معمول از هر نیروي دریایی راهبردي انتظار می
نماینداستفادهخودمقاصدبرايرادریابتوانندمشخصمکانوزماندرطرفیکنیروهايآندرکهگرددمیاطالقوضعیتیبه: دریاییکنترل)1

سطحبااليفضايوسطح،زیرسطح،دریا،بسترزیربرداشتنکنترلشاملدریاییکنترل. شوندآنازمقابلطرفاستفادهمانعلزومصورتدرو
.شودمی

تأثیراتبهیابیدستبرايجهانیابعاددرملیقدرتابزارهايسایرومشتركنیروهاينظامیقابلیتازاستفادهیاکردنتهدید: قدرتاعمال)2
.ملیسیاستاهدافازحمایتبرايراهبردي

منعدریاازقسمتیازبرداريبهرهازخودمقاصددلیلبهرادیگرطرفنبردطرفیکآندرکهگرددمیاطالقوضعیتیبه: دریاییممانعت)3
.نمایدمی

اینبهیافتندست. شدخواهدتمامگراناوبراينظامیدرگیريیاقدرتازاستفادهنتیجهکهبالقوهتهدیدیککردنمتقاعد: بازدارندگی)4
:BR1806،2006(. استکارآمدوشفافسیاسیعملکردازبرخورداراستراتژيووثوققابلنظامیتواناییازبرخوردارينیازمندوضعیت 253-

289(
ايفرامنطقهرقبايدریایینیروي- 6- 3

ها گسترش یافته است و با در نظر گرفتن برترین قدرت اند دشمن ما کسی است که در اقیانوساي تأکید فرمودههمانگونه که حضرت امام خامنه
گرفتن این موضوع که سواحل مکران مشرف به شمال با در نظر. اي، در این مقاله صرفاً به نیروي دریایی آمریکا پرداخته شده استدریایی فرامنطقه

اقیانوس هند است و استقرار نداجا در این منطقه این نیرو را بصورت بالواسطه با تهدید 
.سازد، توجه به گسترش و دکترین نظامی آن حائز اهمیت استمواجه میاياین قدرت فرامنطقه

نواردارايدالرمیلیارد13800میزانبهملیناخالصتولیدودالرمیلیارد8/692دفاعیبودجهباکشوراین: آمریکامتحدهایاالتدریایینیروي)1
است یافتهگسترشمشتركنیروهايفرماندهی9دارايکشوراین. استگرفتهقرارآرامواطلساقیانوسدوجواردرمایل،10762طولبهساحلی

قطردرمرکزيفرماندهیوبحرینآمریکا درپنجمناوگان. داردعهدهبهراجهاننقاطاکثردرآمریکاملیمنافعحفظمسئولیتآنفرماندهی6که
پپرامونیمحیطدرناوگانسهاینکهباشندمیمستقرآراماقیانوسدرهفتمناوگانومدیترانهدرششمناوگانهند،اقیانوسغربشمالمسئولیت

Jane’s(.اندگرفتهقرارایران Fithing ship2008-2009: 884 ( به ،شودمیاجرامشتركعمدتاًکهدریاییعملیاتدرآمریکادریایینیرويدکترین
)5: 1389م،.ن.ك.سعملیاتمعاونت. (استشرح زیر

.سواحلوبنادرها،آبراهازگیريبهرهبامواصالتیخطوطکنترلودریاییبرتريکسب-
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ازهواپیمافروند80ازبیشکدامهرمتوسططوربههواپیمابرناو11ازاستفادهبازمینیوهوایینیرويعملیاتازپشتیبانیحداکثرکردنفراهم-
حمایتمرکبیاومشتركعملیاتدرهواییوزمینیعملیاتانواعازپشتیبانیولجستیکینیروبرناوهايانواعبالگردبر،ناو12مختلف،انواع
.نمایدمی

.ضدزیرسطحیوضدسطحیهوایی،ضدتجهیزاتازاستفادهبامستقلصورتبهزیرسطحیوسطحیاهدافبههماهنگوقاطعسریع،گوییپاسخ-

.جهانمهمهايآبراهوهاتنگهکنترلوبازرسیباعملیاتیمنطقهنزدیکودورمحاصره-

.دستدوراهدافگیريهدفدرکروزازموشکاستفادهبادورایستاصورتبهنظرمورداهدافعلیهعملیاتانجامبرتأکید-

.پشتیبانیبالگردهايکرافت،لندینگونیروبرناوهايازاستفادهبامختلفسواحلدرآبخاکیعملیاتبرتأکید-

.بالگردهواییگشتوراداريهايسامانهسرنشین،بدونتندروهايقایقازاستفادهباناوهاامنیتوحفاظتحداکثرازبرخورداريبرتأکید-

.دریادراطالعاتیبرتريکسببرتأکید-

.الکترونیکجنگعملیاتبرگستردهتکیه-

.موجودتجهیزاتوامکاناتتمامیازاستفادهباعملیاتیفریبوسنگینروانیعملیاتبرتکیه-
برخورداري ،یاتمحملهروها،ینییایدرنظارت،یآبخاکاتیعملانجامبرايیطوالنمسافتدرروینانتقالوحملتیقابلبه دلیلنیروي دریایی آمریکا

تیقابلجهتنیهمبه.باشدقادر به انجام عملیات مستقل میاي و ناوهاي هواپیمابر،نیروي رانش هستهوکیبالستسالحباراهبردي ییایردریزاز 
باکیپلماتیدنقشي اجراهمراهبهی نظاممداخلهباصلحي برقرارنیچنهم،رمتعارفیغومتعارفي راهبردي هاسالحبایی ایدرکنترل،یبازدارندگ

The(داردخودکاردستوردرراسمیتروربامبارزهو قدرتاعمالمنظوربهي امنطقهي هامانیپجادیا Military balance 2010: 168(.
صادرات و واردات و نقش نیروي دریایی در سواحل مکران-7- 3
توجه به این نکته حائز اهمیت . درصد آن مرز دریایی است31اي و درصد مرز رودخانه15درصد آن مرز خشکی، 54ایران .ا.مجموع مرزهاي جاز 

درصد باقیمانده 69اي و خشکی که درصد از صادرات و واردات و از مجموع مرزهاي رودخانه91درصد مرزهاي دریایی کشور بیش از 31است که از 
بخش عمده صادرات و واردات از طریق بنادر جنوبی انجام . پذیرددرصد از صادرات و واردات کشور انجام می7دهد صرفاً اي کشور را تشکیل میمرزه
یعنی .گیردالمندب انجام میهاي راهبردي ماالکا و بابگیرد که پس از عبور از تنگه هرمز، همه صادرات و واردات کشور در جنوب از طریق تنگهمی

)1شکل . (داشته باشدبه آنها اشراف الزم است از استقرار در سواحل مکران پس ازمناطقی که نیروي دریایی

راهبرديدریایینیرويهاينقش- 8- 3
ایفاءمحولهمأموریتبامتناسبوشدهتعییناهدافراستايدرراوظایفیوهانقشرودمیانتظارمعموالًدریایی،نیرويهرمأموریتدرنظرگرفتنبا

:نمایندمیبنديدستهزیرصورتبهراهانقشایندنیامختلفدریایینیروهاي. نماید
)BR1806,2006:57(استکردهبنديتقسیمزیردسته3بهرادریایینیرويهاينقشانگلستانکشوردریایینیرويدکترین:انگلستان) الف

:نمایداجراءرازیروظایفباشدقادربایددریایینیروينظامی،نقشایفايدر: نظامینقش)1

آندرپیروزيوجنگینظامیهايمأموریتکلیهاجرايتوانایی-

انوس هندیتجارت در شمال اق- 1شکل
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دیپلماسیازپشتیبانیتوانایی-
شدنپیروزوجنگیدنلزومصورتدرو) وادارسازيواجبار(دریادرارادهاعمالتوانایی-

:نمایداجراءرازیروظایفباشدقادربایددریایینیرويانتظامی،نقشایفايدر: انتظامینقش)2

قانوناعمالتوانایی-
المللبینجامعهسويازشدهحکمحقوقیرژیمیکاجرايتوانایی-

:نمایداجراءرازیروظایفباشدقادربایددریایینیرويبشردوستانه،ومالطفتنقشایفايدر: دوستانهبشرومالطفتنقش)2

مردمبهکمکودوستانهبشرهايکمکارائهتوانایی-
طبیعیبالیايوقوعهنگامدرآالمکاهشورسانیکمکتوانایی-
)دریاییفناوريوعلمحوزهدرکشورنرمقدرتاعمال(هیدروگرافیعملیاتانجامتوانایی-
)دریادرکشورنرمقدرتاعمالودریاییامنیتوایمنیاعمال(نجاتوتجسسعملیاتانجامتوانایی-
جنگازماندهباقیمهماتانهدامتوانایی-

فصل-2010- هنددریایینیرويدکترین: (استکردهبنديتقسیمزیردسته4بهرادریایینیرويهاينقشهند،کشوردریایینیرويدکترین:هند) ب
7(

امنیتجنگ،بروزصورتدرنظامیقاطعپیروزيمداخله،وجنگبرابردربازدارندگیهدفبابایددریایینیرويیکنظامینقشدر: نظامینقش)1
ازصیانتخشکی،درجاريامورووقایعبراثرگذاريونفوذپایه،دریاتهدیداتمقابلدرساحلازدورهايداراییوشهروندان،،کشورارضیتمامیت

:باشدبرخوردارزیروظایفانجامبرايالزمهايتواناییاز) دریاییامنیتوملیعالئقازصیانتودریاییستدودادبازرگانی،

فعالدفاعاعمالتوانایی-
دریاییقلمروازوضعیتیآگاهیکسبتوانایی-
دریاییکنترلاعمالتوانایی-
دریاییممانعتاعمالتوانایی-
)نزدیکیادور(دریاییمحاصرهاعمالتوانایی-
)دریاییعملیاتانجامبرايدوردریاهايبههاناوگروهاعزام(بحارماوراءعملیاتانجامتوانایی-
)وادارسازيواجبار(دریادرارادهاعمالتوانایی-
دریاپایهتهدیدهرگونهانهدامتوانایی-
دشمندریاییمواصالتیخطوطبستنوکشتیرانیممانعتاعمالتوانایی-
خوديدریاییمواصالتیخطوطداشتنبازنگاهوحافظتتوانایی-
ویژهعملیاتانجامتوانایی-
کشوردریاییمنابعوهاسرمایهازمحافظتتوانایی-
دریاطریقازدفاعاعمالتوانایی-
آبخاکیضدوآبخاکیعملیاتانجامتوانایی-
)جنگدرزمان(آنهاهدایتنیازدرصورتودریاییارگانهايسایرهمکاريارائهتوانایی-
مشتركدریاییعملیاتانجامتوانایی-
مرکبعملیاتدرمشارکتتوانایی-
دریاییمراقبتاعمالتوانایی-
دریاییحمالتانجامتوانایی-
زیردریاییضدعملیاتانجامتوانایی-
سطحیضدعملیاتانجامتوانایی-
هواییضدعملیاتانجامتوانایی-



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

4007:کدمقالهایران پس از استقرار در سواحل مکران   .ا.هاي نیروي دریایی ارتش جتعیین الگوي توسعه نقش

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

اطالعاتیعملیاتانجامتوانایی-
الکترونیکجنگانجامتوانایی-
مینجنگعملیاتانجامتوانایی-
بندرازدفاعتوانایی-
دریادرتفتیشوبازرسیعملیاتانجامتوانایی-

بادفاعیروابطتحکیمنیت،حسنوسیاسیروابطتحکیمهدفبابایددریایینیرويدیپلماتیکنقشایفايدر): سیاسی(دیپلماتیکنقش)2
وايمنطقهثباتوتعادلارتقاءمسئولیت،تحتمنطقهدردریايامنیتتحکیمموثق،دفاعقابلیتوتوانمندينمایشدوست،کشورهاي

:نمایداجراءرازیروظایفباشدقادر)جهانی

دریاییپشتیبانیوکمکارائهتوانایی-
ودوستدریایینیروهايازبازدیدبخشی،الهاموملیاقتدارپرچم،نمایشدریاها،سطحدرگسترش(آزادآبهايدرفعالومؤثرحضورتوانایی-

)آنهاازمیزبانی
)صلححفظوتحکیماعمال،عملیات(صلحازپشتیبانیعملیاتانجامتوانایی-
پشتیبانیوفنیهايکمکومساعدتارائهتوانایی-
دوستکشورهايدریایینیرويبهآموزشارائهتوانایی-
عالقهمورددریاییمناطقوخوديدریاییمناطقدردریاییهايگشتانجامتوانایی-
چندجانبهودوجانبهدریاییتمریناتوهارزمایشانجامتوانایی-
خوديدریاییمناطقازخارجدرمحتمل،دریاییعملیاتانجامتوانایی-
نظامیانغیرتخلیهعملیاتانجامتوانایی-

حضور) 1EEZ(اقتصاديانحصاريمنطقهامنیتتأمینساحل،امنیتتقویتهدفبابایددریایینیرويانتظامینقشاجرايدر: انتظامینقش)3
:نمایداجراءرازیروظایفباشدقادردریادراثربخش

)...واسلحهکاال،انسان،قاچاق-دریاییدزديبامقابله(تروریسمضدعملیاتانجامتوانایی-
...)وکشوردریاییمناطقدرغیرمجازحفاريوبرداريبهرهازجلوگیري-نفوذيعملیاتبامقابله(پلیسینقشایفايتوانایی-
آزادآبهايوکشوردریاییمناطقمحدودهدرالمللیبینوملیمقرراتوقوانیناعمالتوانایی-
نفوذيعملیاتبامقابلهتوانایی-
قانونیغیرصیدازجلوگیريوصیاديمناطقازحفاظتتوانایی-
آنهامنابعوکشوردریاییمناطقبهمجازغیردسترسیازجلوگیريتوانایی-

باشدقادرملینرمقدرتاعمالوغیرنظامیامنیت،ایمنیارتقاءهدفبابایددریایینیروينقش،اینایفايدر: بشردوستانهوامداديمالطفت،نقش)4
:نمایداجراءرازیروظایف

در... وسونامی-طوفان-زلزلههنگامبهکشورنرمقدرتاعمال(طبیعیبالیايوقوعهنگامدرمردمبهکمکودوستانهبشرهايکمکارائهتوانایی-
)المللیبینوايمنطقهملی،سطح

خصوصیبخشمسئولینوهاخانهوزارتبهرسانیکمکتوانایی-
)دریاییفناوريوعلمحوزهدرکشورنرمقدرتاعمال(هیدروگرافیعملیاتانجامتوانایی-
)دریادرکشورنرمقدرتاعمالودریاییامنیتوایمنیاعمال(نجاتوتجسسعملیاتانجامتوانایی-
پشتیبانیوامداديامکاناتتداركتوانایی-
درمانوداروهايکمکارائهتوانایی-
غواصیخدماتارائهتوانایی-

1 -Exclosive Econommic Zone
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یابی و ایفاي نقش بالواسطه در محیط جدید و متفاوت از محیط دهد و فرصت دستاي بالواسطه نداجا را در مجاورت با اقیانوس هند قرار میبگونه
به . ط قبلی هستندتر از تهدیدات محیتر و متنوعتر، جديآورد و از طرفی دیگر بازیگران و تهدیدات این عرصه متفاوترا فراهم می) خلیج فارس(قبلی 

کرانه سازوکارهاي هاي الزم است و نیاز است نداجا در دریا، سواحل و در پسآفرینی فاقد مطلوبیتهمین جهت سازوکارهاي پیشین نداجا براي نقش
. مناسب را در اختیار داشته باشد

گرفت، لیکن اکنون نمود در قالب نیروي دریایی آبهاي ساحلی شکل میرار در سواحل مکران ایفاء میتر از استقاز سویی نقش هایی که نداجا پیش
ي اقیانوس هند و آبهاي آزاد یعنی حضور در عرصه. هاي نیروي دریایی آبهاي عمیق را نیز ایفاء نمایدگفته،  نقشهاي پیشالزم است عالوه بر نقش

و اکنون به واسته استقرار در سواحل مکران شکل استقراري به خود گرفته است، با وجود تهدیدات و جهان که پیشتر شکل مأموریتی داشت 
هاي این پژوهش مؤید آن است که نیروي دریایی با توجه به تهدیدات، به همین جهت یافته. هایی متفاوت استهاي جدید، نیازمند ایفاي نقشفرصت
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درستی گروه تحقیق در ابتدا . هایی به دست آمداحصاء و براي هر نقش شاخص) اريینظامی، انتظامی، سیاسی و مردم(نقش 4گردید که طی آن 

و پس از اخذ پاسخ و دادمورد سئوال قرار اي از نخبگان جامعهنامههاي به دست آمده را طی پرسشو شاخص) هاي توسعه نقشمؤلفه(ها نقش
هاي به دست آمده به شرح زیر براي د شده را در اختیار جامعه نمونه قرار داده و دادهنامه، در مرحله بعد پرسش نامه استانداراستاندارد کردن پرسش
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% 4/97جامعه نمونه انتخاب شده % 100افزار مبین این مطلب است که جدول و نمودار بدست آمده از خروجی نرم: تفسیر نمودار و جدول)الف
.اندرا خیلی زیاد و زیاد دانستههاي نیروي دریایی راهبردينقش دیپلماسی با توسعه نقشمیزان ارتباط 

: یانتظامهاي مولفه نقش)3
:دهدرا نشان میيراهبردیی ایدري روینهاي نقشمولفه براي توسعهکیعنوانبهیانتظامهاي فراوانی پاسخ به میزان اهمیت نقش3جدول

هاي نقشمولفه براي توسعهکیعنوانبهیانتظامفراوانی میزان اهمیت نقش4 نمودار 
:دهدرا نشان میيراهبردیی ایدر ي روین

% 4/77جامعه نمونه انتخاب شده % 100افزار مبین این مطلب است که از جدول و نمودار بدست آمده از خروجی نرم: تفسیر نمودار و جدول) الف
.اندرا خیلی زیاد و زیاد دانستههاي نیروي دریایی راهبرديتوسعه نقشبا نقش انتظامیمیزان ارتباط 

: انهیجوصلحوي امدادنقش)4
را نشان يراهبردیی ایدري روینهاي نقشمولفه براي توسعهکیعنوانامدادي و صاح جویانه بهفراوانی پاسخ به میزان اهمیت نقش4جدول 

:دهدمی
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هاي نقش
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68کم
117/14متوسط

147/18ادیز
447/58زیادخیلی

75100کل

زیادخیلی

زیادخیلی
هاي انتظامینقش: 4نمودار

فراوانی پاسخ به نقش دیپلماسی: 2جدول

فراوانی پاسخ به نقش انتظامی: 3جدول
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% 4/94جامعه نمونه انتخاب شده % 100افزار مبین این مطلب است که از جدول و نمودار بدست آمده از خروجی نرم: تفسیر نمودار و جدول) الف
.اندی زیاد و زیاد دانستههاي نیروي دریایی راهبردي را خیلتوسعه نقشبا نظامینقشمیزان ارتباط 

:یپلماسیدمولفه نقش)2
:دهدرا نشان میيراهبردیی ایدري روینيهانقشيتوسعهمولفه براي کیعنواندیپلماسی بهفراوانی پاسخ به میزان اهمیت نقش2جدول 

ي توسعه برايمولفهیکعنوانبهدیپلماسینقشاهمیتمیزانفراوانی2نمودار
دهدرا نشان میراهبردي دریایینیرويهاينقش

% 4/97جامعه نمونه انتخاب شده % 100افزار مبین این مطلب است که جدول و نمودار بدست آمده از خروجی نرم: تفسیر نمودار و جدول)الف
.اندرا خیلی زیاد و زیاد دانستههاي نیروي دریایی راهبردينقش دیپلماسی با توسعه نقشمیزان ارتباط 

: یانتظامهاي مولفه نقش)3
:دهدرا نشان میيراهبردیی ایدري روینهاي نقشمولفه براي توسعهکیعنوانبهیانتظامهاي فراوانی پاسخ به میزان اهمیت نقش3جدول

هاي نقشمولفه براي توسعهکیعنوانبهیانتظامفراوانی میزان اهمیت نقش4 نمودار 
:دهدرا نشان میيراهبردیی ایدر ي روین

% 4/77جامعه نمونه انتخاب شده % 100افزار مبین این مطلب است که از جدول و نمودار بدست آمده از خروجی نرم: تفسیر نمودار و جدول) الف
.اندرا خیلی زیاد و زیاد دانستههاي نیروي دریایی راهبرديتوسعه نقشبا نقش انتظامیمیزان ارتباط 

: انهیجوصلحوي امدادنقش)4
را نشان يراهبردیی ایدري روینهاي نقشمولفه براي توسعهکیعنوانامدادي و صاح جویانه بهفراوانی پاسخ به میزان اهمیت نقش4جدول 

:دهدمی

درصدیفراوانهاطبقهسوال

نقش
یپلماسید

27/2کم
327/42ادیز

417/54زیادخیلی
75100کل

درصدیفراوانهاطبقهسوال

هاي نقش
یانتظام

68کم
117/14متوسط

147/18ادیز
447/58زیادخیلی

75100کل

فراوانی پاسخ به نقش دیپلماسی: 2جدول

فراوانی پاسخ به نقش انتظامی: 3جدول
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درصدیفراوانهاطبقهسوال

هاي نقش
وي امداد

انهیجوصلح

00کمی لیخ
68کم

103/13متوسط
283/37ادیز

313/41زیادخیلی
75100کل

يراهبردیی ایدري روینتوسعهي ها در الگومولفه براي بعد  نقشکیعنوانامدادي و صاح جویانه بههاي فراوانی میزان اهمیت نقش4نمودار 

میزان % 6/78جامعه نمونه انتخاب شده % 100که از افزار مبین این مطلب استخروجی نرمجدول و نمودار بدست آمده از : تفسیر نمودار و جدول) الف
.اندخیلی زیاد و زیاد دانستههاي نیروي دریایی راهبردينقش امدادي و بشردوستانه را با توسعه نقشارتباط 

از رگرسیون هاي نیروي دریایی راهبردي شده و الگوي توسعه نقشهاي احصاء نقشانجام آمار توصیفی براي اطمینان از وجود رابطه خطی میان ازپس
.باشدمتغیر وابسته میهاي نیروي دریایی راهبرديو الگوي توسعه نقشمتغیرهاي مستقل هاي احصاء شده شد که در آن نقشاستفاده 

ریمتغنیبیهمبستگزانیمکنندهانیبچندگانهیهبستگبیضرباشد، ستونمییونیرگرسمدلاي ازي خالصهدهندهنشانکه5جدولدر
) انهیجوصلحويامدادهاي نقشویانتظامنقش،یپلماسیدنقش،ینظامنقش(مستقليرهایمتغو)الگوي توسعه نیروي دریایی راهبردي(وابسته

ي نیروي دریایی هانقشالگوي توسعه براحصاء شدهي هانقشکهاستییبسزاریتاثيایگوکهباشد میدرصد86زانیمبهیهمبستگنیا. باشدمی
توانمیدرصد84دقتبایعنی. باشدمیمستقلهاي ریمتغتوسطوابستهریمتغییگوشیپمقدارکنندهانیبنییتعبیضرستون. هستندداراراهبردي

.نمودفیتعرشدهذکرهايمولفهيروازراها نقش
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ضریب 
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ضریب 
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ضریب تعیین 
تعدیل شده

خطاي معیار 
تخمین
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درصدیفراوانهاطبقهسوال
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انهیجوصلح

00کمی لیخ
68کم

103/13متوسط
283/37ادیز

313/41زیادخیلی
75100کل

يراهبردیی ایدري روینتوسعهي ها در الگومولفه براي بعد  نقشکیعنوانامدادي و صاح جویانه بههاي فراوانی میزان اهمیت نقش4نمودار 

میزان % 6/78جامعه نمونه انتخاب شده % 100که از افزار مبین این مطلب استخروجی نرمجدول و نمودار بدست آمده از : تفسیر نمودار و جدول) الف
.اندخیلی زیاد و زیاد دانستههاي نیروي دریایی راهبردينقش امدادي و بشردوستانه را با توسعه نقشارتباط 

از رگرسیون هاي نیروي دریایی راهبردي شده و الگوي توسعه نقشهاي احصاء نقشانجام آمار توصیفی براي اطمینان از وجود رابطه خطی میان ازپس
.باشدمتغیر وابسته میهاي نیروي دریایی راهبرديو الگوي توسعه نقشمتغیرهاي مستقل هاي احصاء شده شد که در آن نقشاستفاده 

ریمتغنیبیهمبستگزانیمکنندهانیبچندگانهیهبستگبیضرباشد، ستونمییونیرگرسمدلاي ازي خالصهدهندهنشانکه5جدولدر
) انهیجوصلحويامدادهاي نقشویانتظامنقش،یپلماسیدنقش،ینظامنقش(مستقليرهایمتغو)الگوي توسعه نیروي دریایی راهبردي(وابسته

ي نیروي دریایی هانقشالگوي توسعه براحصاء شدهي هانقشکهاستییبسزاریتاثيایگوکهباشد میدرصد86زانیمبهیهمبستگنیا. باشدمی
توانمیدرصد84دقتبایعنی. باشدمیمستقلهاي ریمتغتوسطوابستهریمتغییگوشیپمقدارکنندهانیبنییتعبیضرستون. هستندداراراهبردي

.نمودفیتعرشدهذکرهايمولفهيروازراها نقش



زیادخیلی
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درصدیفراوانهاطبقهسوال

هاي نقش
وي امداد

انهیجوصلح

00کمی لیخ
68کم

103/13متوسط
283/37ادیز

313/41زیادخیلی
75100کل

يراهبردیی ایدري روینتوسعهي ها در الگومولفه براي بعد  نقشکیعنوانامدادي و صاح جویانه بههاي فراوانی میزان اهمیت نقش4نمودار 

میزان % 6/78جامعه نمونه انتخاب شده % 100که از افزار مبین این مطلب استخروجی نرمجدول و نمودار بدست آمده از : تفسیر نمودار و جدول) الف
.اندخیلی زیاد و زیاد دانستههاي نیروي دریایی راهبردينقش امدادي و بشردوستانه را با توسعه نقشارتباط 

از رگرسیون هاي نیروي دریایی راهبردي شده و الگوي توسعه نقشهاي احصاء نقشانجام آمار توصیفی براي اطمینان از وجود رابطه خطی میان ازپس
.باشدمتغیر وابسته میهاي نیروي دریایی راهبرديو الگوي توسعه نقشمتغیرهاي مستقل هاي احصاء شده شد که در آن نقشاستفاده 

ریمتغنیبیهمبستگزانیمکنندهانیبچندگانهیهبستگبیضرباشد، ستونمییونیرگرسمدلاي ازي خالصهدهندهنشانکه5جدولدر
) انهیجوصلحويامدادهاي نقشویانتظامنقش،یپلماسیدنقش،ینظامنقش(مستقليرهایمتغو)الگوي توسعه نیروي دریایی راهبردي(وابسته

ي نیروي دریایی هانقشالگوي توسعه براحصاء شدهي هانقشکهاستییبسزاریتاثيایگوکهباشد میدرصد86زانیمبهیهمبستگنیا. باشدمی
توانمیدرصد84دقتبایعنی. باشدمیمستقلهاي ریمتغتوسطوابستهریمتغییگوشیپمقدارکنندهانیبنییتعبیضرستون. هستندداراراهبردي

.نمودفیتعرشدهذکرهايمولفهيروازراها نقش
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احتمالمقدارریزیخروجدر. استوابستهومستقلهاي ریمتغنیبخطیرابطهوجودبررسیمنظوربهرگرسیونانسیوارلیي تحلدهندهنشان6جدول
یونیرگرسمدلنیو بنابرااستوابستهریمتغبایي خطرابطهيدارامستقلهاي ریمتغازیکیکمدستکهآنستانگریبلذاباشدمی05/0ازکمتر

.باشدمیداریمعنشدهبرازش


يداریمعنـ یبررسنیهمچنووابستهریمتغبرآنهاریتاثزانیمومستقلهاي ریمتغهاي بیضر،استمعروفبیضراجدولبهکه7جدولدر
.شده استانجامبیضراتکتک

فـرض کـه باشـد مـی مطلـب نیاانگریبامرنیا. است05/0ازکوچکترجدولدرشدهدرجاحتمالریمقادیتمام،شودمیمشاهدههمانگونه که 
الگـوي توسـعه   برپژوهشدرشدهیبررسهاي نقشیتمامواقعدر. شوندمیمدلواردرهایمتغیتماموشودمیردصفربایونیرگرسبیضرايتساو
: میدارBetaستوناعدادبهتوجهباترتیببه این .ثیر گذارنداتهاي نیروي دریایی راهبردينقش
(باشدمیینظاميهانقش،گذاردمیهاي نیروي دریایی راهبردي الگوي توسعه نقشبرراریتاثنیشتریبکهيریمتغ.)350/0=Beta(
)Beta=207/0. (داردقرارهاي نیروي دریایی راهبردي دوم براي توسعه نقشگاهیجادری پلماسیدنقشمتغییر)2
)Beta=175/0(قرار داردهاي نیروي دریایی راهبرديسوم براي توسعه نقشگاهیجادر) یسیپل(یانتظامنقشمتغییر)3
)Beta=125/0(.ددارقرارهاي نیروي دریایی راهبرديچهارم براي توسعه نقشرتبهدرانهیجوصلحوي امدادنقشمتغییر)4

مجموع مدل
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمربع

1
152/284384/9384/9رگرسیون
341/1870742/11باقیمانده

492/4674مجموع

رگرسیونواریانستحلیل: 6جدول
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ضرایب 
استاندارد

ضرایب غیر 
Tاستاندارد

BetaBStd.
Error

471/3013/81587/3ثابت
نقش

350/0132/0134/0595/5ینظام

نقش
207/0367/0794/0112/1یپلماسید

نقش
175/0356/0178/0421/3یانتظام

نقش
125/05687/1123/0675/5يامداد

ضرایب: 7جدول
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هایی نیز لیکن در هر نقش شاخص. هاي نیروي دریایی راهبردي پس از استقرار در سواحل مکران مشخص گردیدبه این ترتیب در گام اول توسعه نقش
حلیل این هاي به دست آمده از مطالعه منابع، در زیر به تجزیه و تهاي دریافت شده از جامعه و دادهکه با توجه به پاسخ. الزم است توسعه داده شود

. شودها براي هر نقش پرداخته میشاخص
:نظامیهاي نقشتجزیه و تحلیل شاخص)1

نقش نظامیوابستهمتغیر. شده استاستفادهرگرسیونازنقش نظامیوهاشاخصمیانخطیرابطهوجودازاطمینانبرايتوصیفیآمارانجامپس
.باشدمینظامینقشهايشاخصمستقلمتغیرو

وابستهمتغیربینهمبستگیمیزانکنندهبیانچندگانههبستگیضریبستونباشد،میرگرسیونیمدلازايخالصهيدهندهنشانکه8جدولدر
دارانقش نظامیبري احصاء شدههاشاخصکهاستبسزاییتاثیرگویايکهباشد،میدرصد97میزانبههمبستگیاین. باشدمیمستقلمتغیرهايو

نقشمولفهتوانمیدرصد95دقتبایعنی. باشدمیمستقلمتغیرهايتوسطوابستهمتغیرگوییپیشمقدارکنندهبیانتعیینضریبستون. هستند
.نمودتعریفشدهذکرهايشاخصرويازرانظامی

مقدارزیرخروجیدر. استوابستهومستقلمتغیرهايبینخطیرابطهوجودبررسیمنظوربهرگرسیونواریانستحلیليدهندهنشان9جدول
مدلبنابراینواستوابستهمتغیرباخطیيرابطهدارايمستقلمتغیرهايازیکیکمدستکهآنستبیانگرلذاباشدمی05/0ازکمتراحتمال

.باشدمیدارمعنیشدهبرازشرگرسیونی

داريمعنیبررسیهمچنینووابستهمتغیربرآنهاتاثیرمیزانومستقلمتغیرهايهايضریباست،معروفضرایبجدولبهکه1پیوست جدولدر
.شودمیانجامضرایبتکتک

استمطلباینبیانگرامراین. باشدمی05/0ازکوچکترجدولدرشدهدرجاحتمالمقادیرتمامی،شودمشاهده می1انگونه که در جدول پیوست مه
نقش برپژوهشدرشدهبررسیهايشاخصتمامیواقعدر. شوندمیمدلواردمتغیرهاتمامیوشدهردصفربارگرسیونیضرایبتساويفرضکه

.گذارندتاثیرنظامی
:داریمپیوست1در جدول Betaستوناعدادبهتوجهباحال

)=657/0Beta(باشدمیدریاییکنترلاعمالتواناییشاخصگذارد،نظامیهاينقشرويبرراتاثیربیشترینکهمتغیري)1
:دارندقراربعديجایگاهدرزیرترتیببهنظامیهاينقشهايشاخصمابقی

. دریادرتفتیشوبازرسیانجامتوانایی)2
مرکبعملیاتدرمشارکتتوانایی)3
دریاییممانعتاعمالتوانایی)4
ویژهعملیاتانجامتوانایی)5
بندرازدفاعتوانایی)6
الکترونیکجنگانجامتوانایی)7
دریاییمراقبتاعمالتوانایی)8

ضریب هبستگی مدل
چندگانه

ضریب 
تعیین

ضریب تعیین 
تعدیل شده

خطاي معیار 
تخمین

1a0,975950.920.1,41282

رگرسیونیمدلخالصه: 8جدول

مجموع مدل
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمربع

174,3282862,40531,264رگرسیون
91,818461,996باقیمانده

1839,14774مجموع

رگرسیونتحلیل واریانس : 9جدول



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

4007:کدمقالهایران پس از استقرار در سواحل مکران   .ا.هاي نیروي دریایی ارتش جتعیین الگوي توسعه نقش

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

سطحیضدعملیاتانجامتوانایی)9
مشتركدریاییعملیاتانجامتوانایی)10
خوديدریاییمواصالتیخطوطبازنگاهداشتنوحفاظتتوانایی)11
زیردریاییضدعملیاتانجامتوانایی)12
داردقرارسیزدهمجایگاهدراطالعاتیعملیاتانجامتوانایی)13
دریاییحمالتانجامتوانایی)14
آبخاکیضدوآبخاکیانجامتوانایی)15
مینجنگعملیاتانجامتوانایی)16
فعالدفاعاعمالتواناییتوانایی)17
دریادرارادهاعمالتوانایی)18
دشمنمواصالتیخطوطبستنوکشتیرانیممانعتاعمالتوانایی)19
آنهاهدایتنیازصورتدرودریاییهايارگانبه همکاريارائهتوانایی)20
کشوردریاییمنابعوهاسرمایهازمحافظتتوانایی)21
دریاطریقازدفاعاعمالتوانایی)22
بحارماوراعملیاتانجامتوانایی)23
دریاییمحاصرهاعمالتوانایی)24
دریاییقلمروازوضعیتیآگاهیکسبتوانایی)25
دریاپایهتهدیدهرگونهانهدامتوانایی)26
هواییضدعملیاتانجامتوانایی)27

به گانه قید شده 27هاي ایران پس از استقرار در سواحل مکران، الزم است براي ایفاي نقش نظامی، توانایی.ا.به این ترتیب نیروي دریایی ارتش ج
.تا بتواند این نقش را بطور تمام و کمال توسعه داده و ایفاء نمایدباال را ایجاد نمایدترتیب

:دیپلماسیهاي نقشتجزیه و تحلیل شاخص)2
مستقلمتغیرهاي. شده استاستفادهرگرسیونازمربوطهبعدوهامولفهمیانخطیرابطهوجودازاطمینانبرايتوصیفیآمارانجامپس

.باشدمیدیپلماسینقشوابستهمتغیروهاشاخص
متغیربینهمبستگیمیزانکنندهبیانچندگانههبستگیضریبستونباشد،میرگرسیونیمدلازايخالصهيدهندهنشانکه10جدولدر

ستون. هستنددارامولفهبرهاشاخصکهاستبسزاییتاثیرگویايبوده ودرصد66میزانبههمبستگیاین. باشدمیمستقلمتغیرهايووابسته
هاينقشمولفهتوانمیدرصد66دقتبایعنی. باشدمیمستقلمتغیرهايتوسطوابستهمتغیرگوییپیشمقدارکنندهبیانتعیینضریب

.نمودتعریفشدهذکرهايشاخصرويازرادیپلماسی

مقدارزیرخروجیدر. استوابستهومستقلمتغیرهايبینخطیرابطهوجودبررسیمنظوربهرگرسیونواریانستحلیليدهندهنشان11جدول
مدلبنابراینواستوابستهمتغیرباخطیيرابطهدارايمستقلمتغیرهايازیکیکمدستکهآنستبیانگرلذاباشدمی05/0ازکمتراحتمال

.باشدمیدارمعنیشدهبرازشرگرسیونی

ضریب مدل
هبستگی 
چندگانه

ضریب 
تعیین

ضریب تعیین 
تعدیل شده

خطاي معیار 
تخمین

1a0,6630,6620,6600,08393

خالصه مدل رگرسیونی: 10جدول

مجموع مدل
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمربع

807,487989,7215,653رگرسیون
1031,6606515,872باقیمانده

1839,14774مجموع

تحلیل واریانس رگرسیون: 11جدول



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

4007:کدمقالهایران پس از استقرار در سواحل مکران   .ا.هاي نیروي دریایی ارتش جتعیین الگوي توسعه نقش

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

داريمعنیبررسیهمچنینووابستهمتغیربرآنهاتاثیرمیزانومستقلمتغیرهايهايضریباست،معروفضرایبجدولبهکه2پیوست جدولدر
این. باشدمی05/0ازکوچکترجدولدرشدهدرجاحتمالمقادیرتمامی،شودمیمشاهدههمانگونه که در این جدول .شده استانجامضرایبتکتک
هايشاخصتمامیواقعدر. شوندمیمدلواردمتغیرهاتمامیوشودمیردصفربارگرسیونیضرایبتساويفرضکهاستمطلباینبیانگرامر

 گذارندتاثیرنقش دیپلماسیبرپژوهشدرشدهبررسیمرتبط.
:داریمBetaستوناعدادبهتوجهباحال

.استچندجانبهودوجانبهدریاییتمریناتوهارزمایشانجامتواناییشاخصگذارد،میدیپلماسیهاينقشرويبرراتاثیربیشترینکهمتغیري)1
:دارندقراربعديجایگاهدرزیرترتیببهانتظامیهاينقشمؤلفههايشاخصمابقی

صلحازپشتیبانیعملیاتانجامتوانایی)2
پشتیبانیوفنیهايکمکومساعدتارائهتوانایی)3
خوديدریاییمناطقازدرخارجمحتملدریاییعملیاتانجامتوانایی)4
دوستکشورهايدریایینیرويبهآموزشارائهتوانایی)5
نظامیانغیرتخلیهعملیاتانجامتوانایی)6
آزادآبهايدرفعالوموثرحضورتوانایی)7
عالقهمورددریاییمناطقوخوديمناطقدردریاییهايگشتانجامتوانایی)8
دریاییپشتیبانیوکمکارائهتوانایی)9

:هاي انتظامی و امدادي و بشر دوستانههاي نقشتجزیه و تحلیل شاخص)3
مستقلمتغیرهاي. شده استاستفادهرگرسیونازمربوطهمولفهوهاشاخصمیانخطیرابطهوجودازاطمینانبرايتوصیفیآمارانجامپس

.باشدمیو امدادي و بشر دوستانهانتظامیهاينقشوابستهمتغیروهاشاخص
ووابستهمتغیربینهمبستگیمیزانکنندهبیانچندگانههبستگیضریبستون،استرگرسیونیمدلازايخالصهدهندهنشانکه12جدولدر

ضریبستون. هستنددارامولفهبرهاشاخصکهاستبسزاییتاثیرگویايوبودهدرصد5/76میزانبههمبستگیاین. باشدمیمستقلمتغیرهاي
و انتظامیهاينقشمؤلفهتوانمیدرصد3/76دقتبایعنی. باشدمیمستقلمتغیرهايتوسطوابستهمتغیرگوییپیشمقدارکنندهبیانتعیین

.نمودتعریفشدهذکرهايشاخصرويازراامدادي و بشر دوستانه 

مقدارزیرخروجیدر. استوابستهومستقلمتغیرهايبینخطیرابطهوجودبررسیمنظوربهرگرسیونواریانستحلیلدهندهنشان13جدول
مدلبنابراینواستوابستهمتغیرباخطیرابطهدارايمستقلمتغیرهايازیکیکمدستکهآنستبیانگرلذاباشدمی05/0ازکمتراحتمال

.باشدمیدارمعنیشدهبرازشرگرسیونی

ضریب مدل
هبستگی 
چندگانه

ضریب 
تعیین

ضریب تعیین 
تعدیل شده

خطاي معیار 
تخمین

1a0,7650,7630,7591,53674

خالصه مدل رگرسیونی: 12جدول

مجموع مدل
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمربع

1076,1251382,7796,618رگرسیون
1071,5766112,509باقیمانده

1839,14مجموع
774

تحلیل واریانس رگرسیون: 13جدول



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

4007:کدمقالهایران پس از استقرار در سواحل مکران   .ا.هاي نیروي دریایی ارتش جتعیین الگوي توسعه نقش

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

داريمعنیبررسیهمچنینووابستهمتغیربرآنهاتاثیرمیزانومستقلمتغیرهايهايضریباست،معروفضرایبجدولبهکه3پیوست جدولدر
بیانگرامراین. باشدمی05/0ازکوچکترجدولدرشدهدرجاحتمالمقادیرتمامی،شودمیمشاهدههمانگونه که . شده استانجامضرایبتکتک
درشدهبررسیهايشاخصتمامیواقعدر. شوندمیمدلواردمتغیرهاتمامیوشدهردصفربارگرسیونیضرایبتساويفرضکهاستمطلباین

.گذارندتاثیرمولفهبرپژوهش
:داریمBetaستوناعدادبهتوجهباحال

وکشوردریاییمناطقمحدودهدرالمللیبینوملیمقرراتوقوانیناعمالتواناییشاخصگذارد،میانتظامیهاينقشرويبرراتاثیربیشترینکهمتغیري)1
.استآزادآبهاي

:دارندقراربعديجایگاهدرزیرترتیببهانتظامیهاينقشمؤلفههايشاخصمابقی
پشتیبانیوامداديتدارکاتانجامتوانایی)2
نفوذيعملیاتبامقابلهتوانایی)3
خصوصیبخشمسئولینوهاخانهوزارتبهرسانیکمکتوانایی)4
پلیسینقشایفايتوانایی)5
تروریسمضدعملیاتانجامتوانایی)6
غواصیخدماتارائهتوانایی)7
طبیعیبالیايوقوعهنگامدرمردمبهکمکارائهتوانایی)8
جویانهصلحودوستانهبشرامداديهاينقش)9

آنهامنابعوکشوردریاییمناطقبهغیرمجازدسترسیازجلوگیريتوانایی)10
هیدروگرافیعملیاتانجامتوانایی)11
درمانوداروهايکمکارائهتوانایی)12
نجاتوتجسسعملیاتانجامتوانایی)13

:نتیجه-5
:توان نتیجه گرفتهاي به دست آمده از هر ابزار، میهاي پژوهش و تجزیه و تحلیل انجام گرفته بصورت کمی و کیفی در خصوص دادهبا عنایت به یافته

بنابراین دیگر . دهدبالواسطه در مجاورت اقیانوس هند و تعامل با این محیط جدید قرار میياین نیرو را بگونه،استقرار نداجا در سواحل مکران
4را نخواهد داشت و الزم است قادر باشد بصورت کمینه کفایت الزم نمود براي منطقه استقرار جدید تر در خلیج فارس ایفاء میهایی که پیشنقش

:دسته نقش را تحت عناوین زیر ایفاء نماید
)یاريمردم(هاي امدادي و بشردوستانه نقش) 4)پلیسی(ها انتظامی نقش) 3)سیاسی(هاي دیپلماسی نقش) 2هاي نظامیقشن)1

. هاي کلی نیروي دریایی راهبردي با در نظر گرفتن استقرار در سواحل مکران قابل ترسیم استبراي توسعه نقش1بنابراین الگوي 

هاي نیروي دریایی راهبردينقشالگوي توسعه: 1الگوي 



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

4007:کدمقالهایران پس از استقرار در سواحل مکران   .ا.هاي نیروي دریایی ارتش جتعیین الگوي توسعه نقش

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

چهار نقش اصلی یاد شده .در آبهاي اقیانوس هند ایفاء نمایدي استقرار در سواحل مکران به واسطهجزء نقش را 49در مجموع نیز نداجا باید قادر باشد 
.گردنددسته بندي میهاي الزم براي اجراء به همراه جزء نقش4تا 1باال به شرح تصاویر 



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش

4007:کدمقالهایران پس از استقرار در سواحل مکران   .ا.هاي نیروي دریایی ارتش جتعیین الگوي توسعه نقش

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

راآنهاباشدقادربایدراهبرديدریایینیرويرودمیانتظارکهشودمیهایینقشتوسعهموجبمکرانسواحلدراستقرارشد،بیانآنچهبهعنایتبا
اندیافتهتوسعهکهانتظارموردهاينقشایفاءبراينیرواینتجهیزاتوفناوريتوسعهبهنسبتها،نقشتوسعهبامتناسباستمالزسپس. نمایدایفاء
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1جدول پیوست 

مدل
ضرایب 
استانداردضرایب غیر استاندارد

T
مقدار 
احتمال

BetaBStd. Error

1

.634-.23,14648,263480-ثابت
.17221.3,38210,008338.000توانایی اعمال دفاع فعال

.000-. 1,043087-. 25010.091توانایی کسب آگاهی وضعیتی از قلمرو دریایی
.1657.5,7603,1031,856000توانایی اعمال کنترل دریایی

.000-3,7821,120-4563.4,237توانایی اعمال ممانعت دریایی
.000-. 2,021045-. 24012.091توانایی اعمال محاصره دریایی

.23026.3,1591,413000.000توانایی انجام عملیات ماورا بحار
.18220.1,8913,375560.000توانایی اعمال اراده در دریا

.26009.3,0911,7561,760000توانایی انهدام هرگونه تهدید دریاپایه
.000-. 15,188907-19165.13,778توانایی اعمال ممانعت کشتیرانی و بستن خطوط مواصالتی دشمن

.000-. 8,619773-11416.6,666خطوط  مواصالتی دریایی خودينتوانایی حفاظت و بازنگاهداشت
.5478.4,6914,729992.000توانایی انجام عملیات ویژه

.21127.9,7323,9912,438019توانایی محافظت از سرمایه ها و منابع دریایی کشور
.22086.909.1,043871.000توانایی اعمال دفاع از طریق دریا

.15313.2,5544,594556.000توانایی انجام آبخاکی و ضد آبخاکی
.000-. 4,633212-. 20155.982توانایی ارائه همکاري سایر ارگانهاي دریایی و در صورت نیاز هدایت آنها

.10440.2,9594,957597.000توانایی انجام عملیات دریایی مشترك
.3572.5,39910,673506.000توانایی مشارکت در عملیات مرکب

.000-2,4841,343-8470.3,336مراقبت دریاییتوانایی اعمال 
.14346.8,11310,700758.000توانایی انجام حمالت دریایی

.12410.3,4058,290411.000توانایی انجام عملیات ضد زیردریایی
.9461.6,02715,739383.000توانایی انجام عملیات ضد سطحی

.003-4,5653,126-27008.14,270هواییتوانایی انجام عملیات ضد 
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.000-. 9,886377-13409.3,729توانایی انجام عملیات اطالعاتی
.7473.8,2375,003873.000توانایی انجام جنگ الکترونیک

.000-. 4,358605- 16277.2,376توانایی انجام عملیات جنگ مین 
.6476.3,5653,928935.000توانایی دفاع از بندر

.000-3,8131,406-2609.10,313توانایی انجام بازرسی و تفتیش در دریا

2جدول پیوست 

مدل
ضرایب 
ضرایب غیر استاندارداستاندارد

T
مقدار 
احتمال

BetaBStd.
Error

1

29,0753,4788,3590,000ثابت
9037.183.630.290.0,000دریاییتوانایی ارائه کمک و پشتیبانی 

7104.721.1,763409.0,000توانایی حضور موثر و فعال در آبهاي آزاد
2284.1,6771,6461,0190,000توانایی انجام عملیات پشتیبانی از صلح

3235.1,3651,0921,2500,000توانایی ارائه مساعدت و کمک هاي فنی و پشتیبانی
5141.843.1,104763.0,000توانایی ارائه آموزش به نیروي دریایی کشورهاي دوست

8047.324.1,258258.0,000القهعهاي دریایی درمناطق خودي و مناطق دریایی مورد توانایی انجام گشت
0,000-1,9721,712-1476.3,376توانایی انجام رزمایش ها و تمرینات دریایی دوجانبه و چندجانبه

4154.998.1,015983.0,000توانایی انجام عملیات دریایی محتمل درخارج از مناطق دریایی خودي
6121.682.1,285531.0,004توانایی انجام عملیات تخلیه غیر نظامیان

3جدول پیوست 

مدل
ضرایب 
ضرایب غیر استاندارداستاندارد

T
مقدار 
احتمال

BetaBStd.
Error

1

23,4974,7764,9190,000ثابت
0,000-958.1,489-6243.1,426توانایی انجام عملیات ضد تروریسم

5250.1,157826.1,4000,000توانایی ایفاي نقش پلیسی
توانایی اعمال قوانین و مقررات ملی و بین المللی در محدوده مناطق دریایی کشور و 

1آبهاي آزاد
513.3,1231,4692,1260,000

0,000-974.1,698-3284.1,654توانایی مقابله با عملیات نفوذي
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0,000-.960.660-.10083.634توانایی جلوگیري ازدسترسی غیرمجاز به مناطق دریایی کشور و منابع آنها
0,000-.783.755-.9110.592نقش هاي امدادي بشر دوستانه و صلح جویانه

8174.1,027874.1,1760,000توانایی ارائه کمک به مردم در هنگام وقوع بالیاي طبیعی
4270.1,542668.2,3100,000توانایی کمک رسانی به وزارت خانه ها و مسئولین بخش خصوصی

0,000-.906.452-.11077.409توانایی انجام عملیات هیدروگرافی
0,000-.1,229268-.13058.329عملیات تجسس و نجاتتوانایی انجام

2375.2,2061,5091,4620,000توانایی انجام تدارکات امدادي و پشتیبانی
0,000-.1,152330-.12076.381توانایی ارائه کمک هاي دارو و درمان

7193.1,232799.1,5420,000توانایی ارائه خدمات غواصی

راهبرديدریایی نیرويهاينقشتوسعهالگوي: 4پیوست 
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