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 گه  عگد از اهیلگت روزافزونگی      1989جانبگه و رسگ رد  زن از    ویه  از نوع یگک  ه 
 ا ، منطقگه   مطالعگات  و  الییگل   گلج   روا ط  ها  نظریه )قاسیی،   رخوردار شد  است

ایگران مب نگی  گر  ازدارنگدری      اسگممی  دب ریج  ازدارنگدری جیرگور    (385:1394
، ایج نوع از  ازدارندری معطوف  ر اسگ واد  از نلروهگا، حجرلگزات و    استم عارف 

ثقل حسگیلمات و حجرلگزات م عگارف نظگامی ایگران را          نقطهاستادوات م عارف 
دهد  در  ازدارندری م عارف  میها  موشکی حشکلل  ها و سلس م حسیلمات، سامانه

( دس لا ی  گه  1ها  مقا ل خواهند  ود:  ها  موشکی دارا  باربرد ا ، سلس م منطقه
ها و درن لجه اعیال  رلر  زن ا  و هدف حأسلسات و نقاط حساس چالشگران منطقه

حردید درصورت بنش اس راحهیک چالشگر و درن لجه اعیال حردید در قال  حمفی 
جانبگه و رسگ رد (؛    پذیر عیله زن )در قال   ازدارندری یک اسخ انعطافرس رد  یا پ

رگر حوسگط    ا  قگدرت مداخیگه   ( دس لا ی  ه نقاط اس راحهیک یعنی م مدیج منطقه2
( مع بگر  3پگذیر   ازدارنگدری مثیثگی(؛     منظگور امکگان   ا  ) ه قدرت چالشگر منطقه

بن رل  گر فراینگدها     ا  ازطریب میکج ساخ ج ا  منطقه ساخ ج  ازدارندری شبکه
اساسگا   (498: 1392 )قاسگیی، ا  ا  و فرامنطقگه  شبکه منطقگه    ازخورانی  لج اجزا

ها  موشکی یکی از ا زارها  اس راحهیک  ازدارنگدری    اید حوجه داشت به سلس م
انگد،   برد  عنوان مکیل یکدیگر عیل می دو  ه شوند و از هیان ا  دا ایج ممسوب می

هگا  حرگاجیی    ری دارا  اصول منطقی خاصی است بگه سلسگ م  الواقع  ازدارند فی
الییگل خواهنگد شگد  لگذا      موشکی سب  حمقب چنلج منطقی در عرصه روا گط  گلج  

ا  و ممیی، م غلرهگا  مگرحبط    ررورت مر وط  ه مملط اس راحهیک جرانی، منطقه
 ا فضگا، دس رسگی  گه حأسلسگات حلگاحی دشگیج، اعیگال حردیگد، مع بگر سگاخ ج           

هگا    یکج ساخ ج اصل حمفی رسگ رد  ازجییگه باربردهگا  سلسگ م    حردیدات، م
ب  ازدارنگدری نلگز   عنوان شرایط و اصول منطقی حمقگ  حراجیی موشکی است به  ه

 هگا   رئیگم  و  نظگم   هگا   ) نلگان  الییگل   گلج   روا ط  ها  نظریه )قاسیی، خواهد  ود 
هگا    لس سلس مررچه واحدها  سلاسی  ا اس قرار و حأس(501 :1392 الیییی(،  لج 

انگد،   ها  موشگکی  گود    ساز  اثرات سلس م دنبال خنثی دفاع اس راحهیک موشکی  ه
هگا    ها  دفاع اس راحهیک موشکی حابنون موفقلگت  اما واقعلت زن است به سلس م


