
 

 

 
  

  هاي آيندههاي پهپاد درجنگتوانمندي
  1حسين شكوهي

  2همت عندليبيعلي

  :چكيده

هاي آينده از انسان محوري به سمت تجهيزات محوري و به ويژه تجهيزات هوايي مهم و ي جنگبخش عمده

ي شروع، زهجنگ در آينده در هر منطقه از جهان كه واقع شود بدون ترديد از لحاظ انگي. حياتي پيش خواهد رفت

- هاي تسليحاتي و تجهيزات جنگي با جنگكارگيري فناوريي آن و نيز از لحاظ مدت و بهماهيت، شدت و دامنه

كاربردن نيروهاي مسلح براي هاي گذشته متفاوت خواهد بود؛ در نتيجه تجهيزات، روش جنگيدن و راه و رسم به

اهد كرد؛ يكي از اين تجهيزات، هواپيماهاي بدون سرنشين رسيدن به اهداف مورد نظر نيز نسبت به گذشته تغيير خو

دار قطاران سرنشينهاي خود را به رخ همهاي بالقوه خود را به فعل تبديل نمايند و توانمندياست كه توانستند قابليت

- نگراني    هاي پرخطر هميشه باهاي خود، در مأموريتهواپيماهاي باسرنشين با وجود امكانات وتوانايي .خود بكشند

از طرفي جثه بزرگ، . هايي از قبيل سقوط، انهدام پرنده و در نتيجه صدمات نيروي انساني و تجهيزاتي مواجه هستند

ها با رادار و از بين رفتن اصل غافلگيري، محققان و پژوهشگران نظامي و صنايع دفاعي دنيا را بر كشف شدن پرنده

هواپيماهاي . ه و راهبردي جديدي استفاده و اين مشكل را برطرف نمايندآن داشته كه از ابزار و تجهيزات پيشرفت

كاري تر و خاصيت پنهاندار، داراي ابعاد كوچك بدون سرنشين در مقايسه با هواپيماهاي جنگنده سرنشين

ينده هاي آ كارگيري پهپادها در جنگبه. هاي متنوعي هستندبيشتر بوده و قادر به انجام مأموريت) رادارگريزي(

اي خواهند پهپادها در حال و آينده برترين سالح و سامانه. ساز اقتدار هر چه بيشتر نيروهاي درگير خواهد بود زمينه

گيرد؛ همچنين يكي از بود كه در خدمت نيروهاي مسلح جهان بخصوص نيروهاي مسلح كشور ايران قرار مي

    آوري اطالعات با استفاده از پهپادها است، زيرا باهاي آينده، جمعسناريوهاي برخي از كشورهاي دنيا در جنگ

توانند اطالعات با ارزشي را در حداقل زمان ممكن از مناطق كارگيري آسان و كمترين هزينه و تلفات جاني، ميبه

 .دست آورندعملياتي به

  

  كليدواژگان

  ي نبردهاي آينده، صحنهسامانه پهپاد، جنگ 

                                                           
  و ستاد نشكده فرماندهيدكتري علوم دفاعي راهبردي و مدرس دا .1
 كارشناس ارشد آمار و مدرس دانشگاه پيام نور .2

  فصلنامه علوم و فنون نظامي

   5- 18:، صص1389 پاييز، 18م، شماره هفتسال 

  31/2/1390: مقاله دريافتتاريخ 

 20/6/1390: تاريخ پذيرش مقاله
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  مقدمه

 كه براي پرواز هستند  يتجهيزات نقليه هوايي بدون خلبان )1پهپاد( رنشينواپيماهاي بدون سه

را بر  نياز موردهاي  انواع محموله مستقل،كنند و به صورت از نيروهاي آيروديناميك استفاده مي

يا به طور هستند  قابل هدايت و كنترل از راه دور يا ها اين پرنده. كنند حمل مي اساس نوع مأموريت

 .كنندمي هوشمند پرواز  هاي پوياي پيچيده شده و يا سامانه  بر اساس برنامه از پيش تعيينخودكار 

از سه قسمت هواپيما، ايستگاه كنترل زميني و اپراتور كه  اي استسامانه پهپاد )5 :2007، 2وزمن(

ين بدون سرنش هاي يك هواپيماي اجزاي اصلي و سامانه )5 :2005، 3خانعباس( .تشكيل شده است

ناوبري ، هاي پرتاب و بازيافت سامانه، هاي كنترل خودكار سامانه، پيشرانش  سامانه، بدنه :عبارتند از

  )1389توكلي كاشي،( .تجهيزات ارتباطاتي و اطالعاتي ،محموله، ايستگاه كنترل زمينييت، و هدا

  

  تاريخچه و سير تحوالت پهپاد 

  تاريخچه پهپاد در جهان

ساخته  1916سال  لو بود كه در.ام.اي اريال تارگترنشين هواپيماي اولين هواپيماي بدون س

يق در طول جنگ جهاني اول دو كشور اياالت متحده آمريكا و انگلستان اقداماتي جهت تحق. شد

باالخره  مايد؛انجام دادند تا بتواند يك كالهك جنگي را حمل ن و توليد هواپيماي بدون سرنشين

نام  دار و بهبه صورت توپ دور برد هوا به زمين با موتور ملخ حقيقاتاين ت ميالدي 1927در سال 

مايل در  200اي بود كه به حداكثر سرعت گونهطراحي اين وسيله به. به نتيجه رسيد 4الرينكس

پوند  250رسيده و قادر به حمل يك كالهك جنگي با وزن ) كيلومتر در ساعت 320(ساعت 

ا از اين وسيله از خشكي ي .باشد) كيلومتري 480(مايلي  300فاصله  تا) كيلوگرم 5/113تقريباً (

ترتيب اولين هواپيماي بدون سرنشين يا پهپاد پا به عرصه  بدين شد وروي ناو جنگي پرتاب مي

هايي با قابليت هدايت نسل جديدي از پهپادها به صورت بمب 1930در سال . وجود گذاشت

   -ها پهپادي به نامترين نوع آنقموف. توليد شدند 1و بت 5اي باگهنامراديويي، زمين به زمين به 

                                                           
١
 پذير از دورپرنده هدايت .

2
 .Wezeman 

3
 .Abbas khan 

4
 .larynx   

5
 .BUG 
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  رها  173.حاوي هزار كيلوگرم مواد منفجره بود كه با هدايت راديويي از هواپيماي بي 12.بي. جي

بعد از . وارد ساختها آلمان ناپذيري بهطول جنگ جهاني دوم خسارات جبران شد و بعدها درمي 

انگلستان اقداماتي جهت ساخت تعدادي هواپيماي بدون سرنشين به عنوان در  ،جنگ جهاني دوم

در . ناميدندمي 4وسپبي و كوئيناين هواپيماها را كوئين. ام گرفتانج هاي ضدهواييهدف توپ

با امواج  و قابل هدايتهواپيماي هدف در اندازه مدل  5پلنآمريكايي راديو شركت 1935سال 

 در خالل جنگ جهاني. كشور آمريكا دانستوان آن را نخستين پهپاد ت كه مي را ساختراديويي 

تا آخر جنگ . گرفت، توليد و ساخت اصلي هواپيماهاي پهپاد در كشور آلمان صورت ميدوم

دانش فني كه . بود V1شد، طور گسترده توليد ميتنها هواپيماي بدون سرنشين كه بهجهاني دوم، 

اي قرار گرفت بود، در اختيار توليد وسيله بي شكل گرفتهس و كوئينان با تكيه بر الرينكدر انگلست

نيروهاي آمريكايي در طول . هاي آلماني كمك كندكه با پرتاب از هوا بتواند به حمله بمب افكن

هاي جنگ ُكره از هواپيماهاي بدون خلبان و كنترل از راه دور براي عمليات اكتشافي و عمليات

  )21 :1366بوفر،( .دكردن ديگر استفاده مي

 به هاي مختلف بود، هايي در زمينهصنعت پهپاد شاهد تحوالت و پيشرفت 1980در دهه 

 1980در دهه . ريزي شدنيز پي 1990اي كه مبناي تكامل هواپيماهاي بدون سرنشين در دهه گونه

آلمان و  كشورهاي زيادي به جمع سه كشور توليد كننده هواپيماي بدون سرنشين يعني آمريكا،

دو كشور  پهپاد، صنعت پيشگام به عنواناياالت متحده  بر عالوهدر قاره آمريكا . انگلستان پيوستند

در قاره اروپا هم، فرانسه . آرژانتين و برزيل نيز شروع به ساخت هواپيماي بدون سرنشين كردند

در قاره آفريقا، ، دوارد اين صحنه شد تا از دو كشور آلمان و انگلستان در اين صنعت عقب نمان

پيماهاي بدون سرنشين كشور آفريقاي جنوبي، اولين و تنها كشوري بود كه به توليد و ساخت هوا

اولين  80چين در دهه و كشورهاي پاكستان ودر قاره آسيا رژيم صهيونيستي  پرداخت؛ همچنين

هدايت  هواپيماي هدف 1982در آوريل سال  چين. خود را عرضه كردند پهپادي هايسازه

                                                                                                                                                    
1
 .BAT   

2.GB.1 
3.B.17 
4.QUEEN BEE , QUEEN WASP    
5.RADIO PLAN COMPANY 
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 1هاياز خصوصيات اين هواپيما استفاده از مواد مركب و پكيج را تكميل نمود؛ B-2 خودكار

  )52-50 :1371سرمدي،(.بود كه باعث سبكي زياد آن گرديددر بدنه و سازه  2ساندويچي هانيكوم

  

  اريخچه پهپاد در ايرانت
  قبل از انقالب اسالمي )الف

كارگيري هواپيماي مدل هجري شمسي، آموزش و به 1345در ايران براي اولين بار در سال 

در آن زمان به هواپيماي مدل صرفاً از ديد . كوچك در باشگاه هواپيمايي كشور آغاز شد

شونده با ورود هواپيماهاي هدايت 1347در اوايل سال شد وليسرگرمي و يك نوع ورزش نگاه مي

تر از هواپيماهاي يما كه از نوع پيشرفته و بزرگاز راه دور به خدمت ارتش استفاده از اين نوع هواپ

كه ميدان تمرين  1355 تا 1353هاي بين سال. هم يافت، كاربرد نظامي شدمدل محسوب مي

، تعدادي از اين هواپيماها از جمله شدمي الكترونيك انارك آماده استفادههاي جنگ

دليل عدم ه يد، ولي متأسفانه بخريداري و آزمايش گرد 255.آر.دي.و كا4چاكر ،3تي.تي.اس.وي

اندركاران از جايگاه واقعي و عملياتي اين نوع وسايل، به مرحله عملياتي اطالع كافي و دقيق دست

برداري بهره      ها، مورد كامل نرسيد و فقط در بعضي موارد براي كنترل صحت عملكرد دستگاه

يي و رهگيري در ميدان تير سمنان براي آموزش پدافند هوا نيز تي.تي.اس.از وي .قرارگرفت

  )1385:19نيازي، (  .شداستفاده مي

  بعد از انقالب اسالمي)ب

هاي تندرو، با ساخت و نصب سكوي پرتاب پهپاد بر روي قايقدر جريان جنگ تحميلي، 

در طول جنگ تحميلي، يك نمونه از  .در هورالعظيم آغاز شد 1364هاي آبي پهپاد در سال فعاليت

توانست به ، مجهز شده بود كه 6 7جي آرپي اي بدون سرنشين نيز به سيستم موشكهواپيماه

                                                           
  .هاي از قبل آماده شدهبسته  -1

2. Honey comb    
3 .V.S.T.T 
4 .Chaker 
5 .KDR.25 
6
 .RPG.7 
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 . وي ديده باني عراقي را منهدم ساختاهداف شليك نمايد و حتي يك سك صورت تخميني به

  )12 :1385نظري، (

با مأموريت طراحي،  صنايع هوايي قدس بعد از ادغام دو وزارت دفاع و سپاه، فعاليت خود را

 و توليد هواپيماهاي بدون سرنشين زير نظر مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاع ادامهساخت 

    در زيرمجموعه سازمان صنايع دفاع فعاليت  1376پايان سال  تا 1371اين صنعت از سال . داد

دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اين صنعت از  بنا به دستور وزارت 1377آغاز سال  از. كردمي

ها و فعاليت 1379از فروردين  .، منتزع و به سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح پيوست»دساص«

ي طراحي، ساخت، بهسازي، تعمير و نگهداري و تحقيق در زمينهصنايع هوايي قدس هاي مأموريت

 .ي هواپيماهاي بدون سرنشين اعم از بال ثابت و بال گردان توسعه داده شددر زمينه

استراتژي  .كار نموددر صنايع مكانيك وزارت دفاع شروع به 1363سا نيز در سال صنايع هوايي ه

هاي توانمندي و دستيابي به محصوالت با  عبارت است از رفع موانع تكنولوژيكاين شركت 

اي، تعريف ي بسترسازي استفاده از ارتباطات ماهوارهدر زمينه عملياتي مورد انتظار نيروهاي كاربر

هاي عملياتي دريافت دقيق نيازمندي ،هاي زيربنايي و ساختاري پهپادتعريف پروژه ها،دقيق محموله

  )49 :1387عليزاده،(. و غيره نيروهاي كاربر

  هاي پهپاد  كاربردها و قابليت

توان به شناسايي و مراقبت طوالني مدت در ارتفاع زياد، رله  از انواع كاربردهاي پهپاد مي

پهپادها با توجه به نوع طراحي و . اشاره كرد هاآن دفاعي نقشك و مخابراتي، جنگ الكتروني

در كل . هاي نظامي و غيرنظامي دارند كنند كاربردهاي مختلفي در عرصه تجهيزاتي كه حمل مي

هاي  هاي شناسايي و محموله لهتوان به دو گروه محمو كنند مي هايي را كه پهپادها حمل مي محموله

  هاي مختلفي هستند كه از اهداف نظامي پهپادها قادر به انجام مأموريت. شناسايي تقسيم كردغير

  .كنند مي پشتيبانيهوشمند  صورتبه

شناسايي، مراقبت، هواپيماي هدف بدون خلبان، فريب دهنده، انتقال امواج راديويي، جنگ 

ولوژيك اي، بي هاي فريب، شناسايي و آشكارسازي هسته عمليات عمليات هواشناسي، ،1الكترونيك

                                                           
1. SIGINT  
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هاي خاص و رواني، رله و تقويت ارتباطات راديويي و ديتا، ارزيابي ميزان  و شيميايي، عمليات

مستقيم، قه فرود و خط سير، تنظيم آتش غيرتخريب در ميدان نبرد، پشتيباني و شناسايي منط

با  عمليات ضد رادار، حمله به اهداف ثابت و متحرك، عمليات هوا به هوا، انهدام اهداف دشمن

، گشت هوايي جنگي، ناوبري، 1الكترونيك هاي هوايي، ضربت سريع، اختالل حمله به پايگاه

، انهدام )كروز و بالستيك(ريزي عمليات موشكي  كردن اهداف، پرتاب بمب، طرحنمايان 

تأسيسات شيميايي و ميكروبي، عمليات انتحاري و تهاجمي، مراقبت و كنترل اغتشاشات شهري، 

هاي ويژه و وابسته جستجو و نجات رزمي، مأموريت مراقبت در زمان صلح، قاچاق،كنترل عمليات 

 /ياب ، آشكارسازي مين، فاصله3تصويربرداري راداري 2،چند طيفي تصويربرداريباني، به ديده

، جنگ 4گيري باالي افق پشتيباني آتش نيروي دريايي، هدف ،عمليات دريايي ،اب ليزرييهدف

پور، مهدي(.ي پهپادها هستنداز جمله موارد استفادهضد كشتي  ياع موشكو دف 5ضد زيردريايي

1380: 13(  

كار گيري يك سازمان به، )پا 100حتي تا حدود (پرواز پهپاد در ارتفاع بسيار پايين همچنين 

هاي كنترل زميني پذيري باال، ايستگاههايي با قابليت تحركپهپاد پويا و متحرك و استفاده از پرنده

تحرك، پايانه داده زميني متحرك، مركز تعميرات سيار، پرتابگرهاي متحرك، طراحي يك پهپاد م

هاي نبرد، با قابليت تغييرپذيري از نظر شكل ظاهري و سيستماتيك با توجه به تغييرپذير بودن صحنه

هاي هاي تك تك نيروبرخي پهپادها، برطرف كردن خواسته خودكارقابليت نشست و برخاست 

هاي شهري؛ پخش گاز كننده در صحنه نبرد، قابليت استفاده در نبردهاي چريكي و جنگ عمل

هاي همچون محيط هاي خطرناكاستفاده در موقعيت بليتآور و دود با دقت بسيار زياد، اشك

پهپادها به دليل قابليت  .هاي پهپادها استمسموم و آلوده به پرتوهاي راديواكتيو از جمله قابليت

ي هاي صحنهتوانند از ويژگيمي هاي نبرد،مختلف و متنوع پشتيباني در صحنههاي مأموريتانجام 

  )8 :1388پور، جانعلي( .را به خوبي پاسخ دهند ي نيروهاي درگيرنيازها نبرد بهره گرفته و

  

                                                           
1. ECM  
2
. Imagery In telligence (IMINT)  

3
. Synthetic Aperture Radar (SAR) 

4. Over The Horrizon (OTH) 
5. Anti Submarine War (ASW) 
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  هاي پهپاديمأموريت

ند به شرح جدول نيروهاي مسلح قادر به انجام آنواپيماهاي بدون سرنشين هايي كه همأموريت 

 :دباشمي)1(

  
  هاي پهپاديدسته بندي مأموريت) 1(جدول 

  پشتيباني  عمليات  اطالعات

  پشتيباني و فرماندهي  هدف  يابيمراقبت هدف

  هواشناسي  انتحاري  شناسايي

  آموزشي  رزمي  )شنود(آوري الكترونيكيجمع

  ارتباطات  جنگال  عمليات رواني

  -  فريب  -

  هاي آيندهتعريف جنگ
ي شروع، جنگ در آينده در هر منطقه از جهان كه واقع شود بدون ترديد از لحاظ انگيزه

هاي تسليحاتي و تجهيزات كارگيري فناوريي آن و نيز از لحاظ مدت و بهماهيت، شدت و دامنه

كار بردن هاي گذشته متفاوت خواهد بود و در نتيجه آيين جنگيدن و راه و رسم بهجنگي با جنگ

آشتياني، دانش( .ي مسلح براي رسيدن به اهداف مورد نظر نيز با گذشته متفاوت خواهد بودنيروها

ها با در موضوع جنگ عوامل و متغيرهايي وجود دارند كه باعث عدم شباهت جنگ )33 :1383

، اين عوامل عبارتند از افكار، )هيچ جنگي شبيه جنگ قبل خود نخواهد بود(شوند يكديگر مي

. هاي پيشرفته در ساخت سالح و تجهيزاتكارگيري فناوريها، رشد فناوري، بهتئوري ها وانديشه

-طرف   استفاده از اهداف كاذب هميشه مورد توجه  هاي آيندهجنگدر  )45 :1389حيدري، (

اين اهداف كاذب كه قبالً از زمين به هوا پرتاب يا . استتر خصوص جبهه ضعيفهاي درگير به

هاي پرواز اين پهپادها مانند هدف. شوندبا هواپيماهاي بدون سرنشين همراهي ميشدند، مي شليك 

حتي . گيردها پايان مييابد و در نهايت با سقوط آنها ادامه ميكاذب، تا زمان اتمام سوخت آن

در اين . ها ممكن است به عنوان قطعات برجاي مانده از پهپادهاي رزمي شناسايي شودهاي آنالشه
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امكان طي مسيرهاي از پيش تعيين شده  1اس.آي.هاي پيشرفته مبتني بر سيستم جيها، سيستمپهپاد

ادار را در نقاطي كه سازد مواد مختل كننده امواج رها را قادر ميرا به هواپيما داده و در ضمن آن

  )68-66 :1381-82 ،مختاريان( .پخش نمايند كنند،ميبيني عمليات پيش طراحان
  با  است كه از نظر ماهيت هاييدر پژوهش حاضر مفهوم جنگ آينده عبارت از جنگ

 :هاي پيشين و تجربه شده حداقل سه تفاوت اساسي دارندجنگ

  تر از گذشته؛فناوري تسليحاتي به مراتب پيشرفته) 1

 راهبردهاي جديد نظامـي؛ ) 2

  .ههاي آيندهاي صحنه نبرد ناهمگون در جنگتوجه به شيوه) 3

اي كه قابليت عدم هاي جنگندهتدوين راهبردهاي مشخص براي ضربه زدن به دشمن با پهپاد

هاي كار نيروو مقابله با پهپادهاي پنهان) هاي رواني استاي از جنگاين خود شيوه(رؤيت دارند 

هاي تمأموري پهپادها. است آينده نبرد هايهاي استفاده از پهپادها در صحنهدشمن يكي از زمينه

اين گيرند و ها نيستند، به عهده مييابي را كه نيروهاي نظامي قادر به انجام آنشناسايي و هدف

دون ايجاد خطر براي يابي بهاي تجسس، شناسايي و هدفآورد كه مأموريتامكان را به وجود مي

 همچنين تخمين برد و تشخيص هدف، امكان هماهنگي با ادوات. محقق شود نيروي انساني

رساني به جبهه خودي و صدمات ثانوي را به پشتيباني زميني و هوايي را فراهم نموده و خطر آسيب

بدين  ؛دار استهاي مانعكاربرد ديگر پهپاد، افزايش بازده ارتباطي در محيط. رساندحداقل مي

ه خط ديد ي مخابراتي بر فراز مناطقي كتوانند به عنوان يك تقويت كنندهها ميترتيب اين پرنده

  )19 :1386خليلي، ( .وط ارتباطي كور شده، مستقر گردندخط

  هاي آينده هاي جنگويژگي

ها و در شرايط كنوني، عقايد و فرضيات موجود نسبت به محيط پيراموني كه دكترين

پشت  نيازمندطور مداوم در حال تغيير و تحول بوده و هپذيرند، بميها تأثيرراهبردهاي نظامي از آن

كه  باوجود اين )60 :1387اشراقي، ( .هاي متعدد پيش روي خويش هستندگذاشتن آزمونسر

اي، جنگ متعارف، و تعابير مختلفي مثل جنگ سرد، جنگ هسته جنگ داراي انواع متفاوتي دارد

جنگ تمام عيار، جنگ فرسايشي، جنگ نا منظم، جنگ هوايي، جنگ زميني يا دريايي و امثال 

                                                           
1 .G.I.S 
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هاي آينده كه به عنوان محور ترين ويژگي جنگاست، ولي مهم شده هارائجنگ  كه از هااين

گيرد، تأثير ابزار بر توان رزمي و آيين جنگيدن است كه اصلي اقدامات مورد تأكيد قرار مي

  .عليرغم تغييرات فراوان در طول تاريخ كماكان مورد توجه بوده و معتبر هستند

ها گويند كه در آن دولتاي آينده جنگ نسل چهارم ميهبه جنگ بنابه اظهارات ويليام ليند،

به  آينده جنگ نسل. هاي مبارز چريكي گرايش دارندبر جنگ استيال ندارند و مردم بيشتر به گروه

ها و به تبع آن حس كاركرد ذهني افراد و سازمان. ها و به ميان عموم مردم انتقال خواهد يافتشهر

گيري دشمن گيرد تا از اين طريق قدرت تصميمق هدف قرار ميها و اخالقدرت، اعتماد، ارزش

اعي و نظامي به شكل توام هاي سياسي، اقتصادي، اجتمدر اين جنگ از شبكه. مخدوش گردد

هاي آينده جنگ سياه يا جنگ فرهنگي همچنين جان بويد معتقد است كه جنگ .شودمياستفاده 

دشمن )نابودينه(هبردي است؛ يعني ناتوان سازي گير كردن دشمن در بعد راهدف، زمين. هستند

با ضربه زدن به ابعاد فيزيكي، ذهني، روحي و رواني او و متعاقباً از بين بردن روحيه و ميل به 

بهترين روش اين جنگ، منزوي ساختن دشمن و انهدام سيستم كنترل و فرماندهي . مقاومت در وي

  و غافلگيري است به اين ترتيب تحركات و و مراكز آموزش او با تكيه بر دو اصل سرعت 

  )18-17 :2005، ١استيودر( .هاي فيزيكي و رواني دشمن مختل خواهد شدقابليت

هاي اخير از جمله جنگ دوم خليج فارس، يوگسالوي، افغانستان و عراق، بررسي جنگ

 مي ايران قراري نظير جمهوري اسالها و تجارب آموزنده و ارزشمندي را در اختيار كشورهايدرس

هاي آينده، در تغيير سرنوشت مخاصمات مشابه تعيين كننده ها در جنگدهد كه استفاده از آنمي

  .شودهاي جنگ احتمالي آينده اشاره ميبه برخي از مشخصه صفحه بعددر . خواهد بود

                                                           
1
 Studer 
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  هاهاي پهپاد در آنهاي آينده و نقش سامانه جنگ

 محوري و به ويژه تجهيزات محوري به سمت تجهيزات هاي آينده از انساني جنگبخش عمده

   .رفتهوايي مهم و حياتي پيش خواهد 
  

  هاي احتمالي آيندهها و مشخصات جنگويژگيبرخي از ) 2( جدول

  

  هاي احتمالي آيندهها و مشخصات جنگبرخي از ويژگي  رديف

  شودبت به عالقه طرفين درگير تعيين مياز نظر زمان متغيير و نس  1

  كنددر مناطق درگيري، جنگ گسترش و وسعت پيدا مي  2

  گيردها در محيط ناهمگون و تحت تأثير عدم تقارن توان نظامي طرفين درگير انجام ميجنگ  3

  شوندهاي آفندي غير خطي اجرا ميها در قالب عملياتجنگ  4

  دي زيادي برخوردارنداز دقت، سرعت، قدرت و هوشمن  5

  ها در آينده بصورت مستمر و غير تناوبي شدن آنشبانه روزي شدن جنگ  6

  عميق، سريع و دقيق شدن و مقرون به صرفه بودن  7

  شودها در آينده به صورت ائتالفي و از راه دور كنترل ميجنگ  8

  كنندهاي جنگ ايفا ميق در صحنهاي نقش بسزايي در فرماندهي و هدايت دقيهاي كنترل رايانهسيستم  9

  .ها باال استهاي اطالعاتي سريع، پيشرفته و سرعت دريافت اطالعات در آنسيستم  10

  دهدشود كه اخالل در يك جزء سيستم، تمام اجزا را تحت تأثير قرار ميها باعث ميسيستمي شدن جنگ  11

  شودو سرگرداني دشمن مي دفاع غير عامل و مجازي سازي صحنه ي نبرد موجب فريب  12

  هاي هوشمند در جنگ آينده بسيار كارساز استنقش نيروي هوايي و موشك  13

14  
هاي پيچيده ي عمليات رواني به منظور القائات ذهني، ارعاب و تزلزل در روحيه و ي وسيع و دقيق از تاكتيكاستفاده

  گيرداراده ي دفاعي طرف مقابل صورت مي

  هاي پيروزي يا شكست مربوط به فعل و انفعاالت حين جنگ استوازم و زمينهي لقسمت عمده  15

  دهداراده ي جنگي و ميل به دفاع و تمايل به جنگجويي، مهم ترين ركن قدرت دفاعي يك كشور را تشكيل مي  16

  يگر منطبق هستنددشمن جنگ را از اهداف استراتژيك آغاز و سطوح تاكتيكي، عملياتي و استراتژيك كامالً بر يكد  17

  عمليات رواني بخش اعظم از اقدامات قبل، حين و پس از جنگ را به خود اختصاص خواهد داد   18
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رادار (كاريو قدرت مانور باال و خاصيت پنهانسرعت  جثه كوچك، از با استفاده پهپادها

هاي جاسوسي، مراقبت توانند در عمليات نفوذ به حريم هوايي دشمن و انجام مأموريتمي) گريزي

  .، مورد استفاده قرار گيرنددشمن و توقف دفاع هوايي) نظارت(

را بر عهده خواهد داشت و  سازيو سرنوشت هاي آينده نقش اصلي نيروي هوايي در جنگ

هاي نبرد، سرنوشت جنگ را تا حدود زيادي تعيين خواهد پيش از ورود نيروي زميني به ميدان

  . وايي بازي خواهند كرداي را در پشتيباني از نيروي هدر اين زمينه پهپادها نقش ارزنده. كرد

 اي نيست، اما در مواردي كه استفاده از بيني راهبرد و تاكتيك دفاعي دشمن كار سادهپيش

مكمل مناسبي  تواننددار به دليل خطرات جاني به صالح نيست، پهپادها ميهاي سرنشينجنگنده

ن، افرادي كه از دكترين ايبنابر. دار خود بوده و نقش مؤثري داشته باشندبراي همنوعان سرنشين

به عنوان  كنند، براي پهپادهاهاي تهاجمي حمايت مياي مهم در جنگبرتري هوايي به عنوان مؤلفه

  : شمارندها و مزايايي به شرح ذيل را بر ميسكوي جديد تسليحاتي، ويژگي
  هاي آيندهنقش پهپاد در جنگ): 3(جدول

ف
دي
ر

  

  هاي آيندهنقش پهپاد در جنگ

  و قدرت مانور باالي پهپادهاسرعت   1

  منحرف كردن سامانه پدافند هوايي دشمن  2

  هاي دشوار جاسوسي و مراقبتيانجام ماموريت  3

  فناوري حساس و واكنش سريع  4

  نفوذ به حريم هوايي دشمن  5

  )رادارگريزي(كاري پنهان  6

  تداوم پروازي  7

  ...فناوري برتر و غيره  8

عنوان اهداف كاذب مورد استفاده قرار توانند بهپهپادها مي هدهاي آينهمچنين در جنگ

عواملي چون سطح مقطع راداري كم، سرعت پايين و عالئم  )68-66 :1381-82 مختاريان،( .گيرند

نموده است و اين قابليت، پهپاد را مشكل   حرارتي نه چندان زياد، شناسايي و هدف قراردادن

هاي مختلف پروازي و  پروفايل. هاي نبرد افزايش خواهد دادها را در صحنهپذيري آنانعطاف
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استفاده از عوارض طبيعي نيز باعث افزايش مضاعف قابليت نفوذ به منطقه دشمن در اين سيستم 

هاي مختلف شركت دارند در ارتفاع پروازي ايمني نسبت به  پهپادها كه در عمليات. شود مي

  . كنند فه ميهاي انفرادي نفرات دشمن انجام وظي سالح

آوري  هاي پهپادي در امر نظارت بر تحركات دشمن، جمعهاي آينده سامانهدر جنگ

هاي عملياتي  در برنامه از نظر فنيو  دارداطالعات و ارسال آن به مراكز فرماندهي كاربرد 

ورده قادرند تمام نيازهاي عملياتي را برآ همچنين .قابل استفاده هستند نبرد ادينفرماندهان در مي

گيري  دار نبايد مانع بهره هاي سرنشين سازند؛ لذا گرايش متداول نيروي هوايي به استفاده از جنگنده

  .هاي پيچيده آينده گردد از پهپادهاي جنگنده در جنگ

آوري اطالعات، نقش پهپادها در آينده شامل جنگ الكترونيك، حمله  عالوه بر وظيفه جمع

ها همچنين كانديداهاي خوبي اين سامانه. ي دشمن خواهد بودزميني، فريب و سركوبي دفاع هواي

كاري بوده و داراي شرايطي مناسب براي تبديل شدن به  سازي برنامه تكنولوژي پنهان براي پياده

  ) 140 :1387گودرزي، ( .هاي موشكي كروز هستند سيستم

  گيرينتيجه

هاي آينده ند كه در جنگرجمله تجهيزات پيشرفته عصر حاض هواپيماهاي بدون سرنشين از

كارگيري هاي آينده، بحث بهموضوع مهم و حياتي در جنگ. اي خواهند داشتجايگاه ويژه

از طرفي، حفظ جان پرسنل نظامي نيز از اهميت فراواني . پيشرفته است هايتجهيزات و فناوري

هاي دور در جنگتوسعه وسايل جنگي كنترل شونده از راه  اهميتو به همين كه  استبرخوردار 

در حال . ها ايفا خواهند كردنقش بسزايي در آينده جنگ هاآن يابد وآينده روز به روز افزايش مي

هاي پيشرفته دنيا، در كنار هاي پهپادي در شاخه نظامي و ارتشكارگيري سامانهحاضر به

وانند مكمل مناسبي تافكن بسيار زياد و گسترده شده است و پهپادها مي هواپيماهاي جنگنده بمب

  .ها باشندها ي آنبراي انجام برخي از ماموريت

، وضعيت تهديدهاي فراروي كشور و الزامات يجهان هاي نوينفناوريپيشرفت علمي و 

پهپادها را در كنار ديگر تجهيزات كارگيري سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به

هاي اطالعاتي و ارتباطي كنوني، عصر پيشرفت فناوريعصر . ناپذير نموده است هوايي اجتناب

تر شدن تجهيزات از يك سو و كاهش نقش پيچيده توان بهمي ها،از نكات بارز اين فناوري است و
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استفاده و تحقيق و سان در كنار تجهيزات از سوي ديگر اشاره كرد كه بر ضرورت فيزيكي ان
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