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سید جَاد ّبشوی فشبرکی 1اهیزهحوَد سادُ ّبدی شْپز
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چکیده:
ًگبّی ثِ کذشتِ جٌگ ًزم ًشبى هی دّد کِ در طَل تبریخ ثشز اس ّوبى اثتدا کِ جٌگ سخت

غاخبس شخد

عولیبت رٍاًی یب جٌگ ًزم ًیش صَرت هی گزفتِ تب اس شَرشْبیی کِ در هٌبطق تستیز شدُ ثخِ ٍجخَد هخی
غهدُ جلَگیزی شَد .اٍلیي کسی کِ رٍی ایي هسئلِ کبر کزدُ اس

«سبى تشٍ» اس

ًکتِ ای را هطزح هی کٌد ٍ هی گَید « هی شَد جٌگید اهب هْوتزیي کبر ایي اس
جٌگ پیزٍسی را ثِ دس

کِ در کتبة ٌّز جٌگ
کِ شوب در یک ًجزد ثدٍى

ثیبٍرید» .چیشی کِ اٍ هد ًظز قزار دادُ ّوبى عولیبت رٍاًی ٍ جٌگ ًخزم اسخ

ثبید ثِ استزاتژی ّبی رقیت ٍ رٍحیِ اٍ حولِ کزد .ثٌبثز غًچِ گفتِ شد اگز ثتخَاّین ترزیفخی اس عولیخبت
رٍاًی ٍ جٌگ ًزم ارائِ دّین هی تَاى گف

«ّز حزکتی کِ احیبًبً ثِ عٌَاى هقدهِ جٌگ ًظبهی هطزح شَد

ٍ رٍحیِ طزف هقبثل را ّدف قزار گزفتِ اس » ثٌبثزایي توبم ثزًبهِ ریشی ّبیی کِ در ایي چبرچَة ثبشخد
جٌگ ًزم ترزیف هی شَد .گزٍُ ّبی ّدف در جٌگ ًزم رّجزاى ًحجگبى ٍ تَدُ ّبی هخزدم ّسختٌد ایخي
تحقیق ثب ثزرسی هفَْم شٌبسی جٌگ ًزم گًَِ شٌبسی ٍ ثزرسی شبخصْب ٍ هزجع تْدید ًزم ثب تَجخِ ثخِ
سطَح جٌگ ًزم ثِ حَسُ ّب ٍ اثربد جٌگ ًزم هی پزداسد ٍ ثب ٍاکبٍی جٌگ ًخزم در حخَسُ ّخبی هتتلخف
هزاحل پیشگیزی ٍ هدیزی

غى در دُ هزحلِ ارائِ هی ًوبید.

واژگان کلیدی :جٌگ ًزم تْدید ًزم قدرت ًزم اهٌی

 -1داًشجَی دکتزای علَم راّجزدی ٍ هشبٍر عبلی پدافٌ
 -2عضَ ّیئ

ایز عبهل

علوی داًشگبُ اساد اسالهی ٍاحد ًجف غثبد

 -3کبرشٌبس عوزاى شزک

ثیي الوللی تحقیقبت ٍ هشبٍر شبخص سبسهبى

ًزم تْبجن فزٌّگی جٌگ رٍاًی ٍ عویبت رٍاًی.

