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چکیده
موشک بالستیک به سببب ویژگیهاي خواصی که در طراحی آنها لحاظ باعث 

اي در قدرت نظامی کشورهاي دارنده این موشکها ایجاد توانمندي قابل مالحظه
گردیده و به عنوان فاکتوري مهم در معادالت قدرت نظامی مطرح میباشد. تشریح 

نوع سر جنگی و برد این موشکها به عالوه انواع مختلف هدایت مسیر پرواز،سیستم
سکوهاي پرتاپ ثابت و متحرك این موشکها در این مقاله شناخت مناسبی به 

خوانندگان و عالقمندان به موشکهاي بالستیک ارائه میدهد. 

وشک بالستیک، مبالستیک، موشکژه هاي کلیدي: وا

استاد دافوس آجا-١

فصلنامه علوم و فنون نظامی
1386و تابستانبهار
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مقدمه
هاي نظامی کشورها در عرصه بین المللی، قدرت یکی از پشتوانه ها و تکیه گاه

امضاي پیمان نامه هاي متعدد کشورها و موشکی آنهاست. در جهان امروزي به رغم
موشکی در سازمان ملل به امضاء می قراردادهاي بین المللی که براي کنترل تکنولوژي

تا قبل موشکی مجهزتر باشد.می زند که به لحاظرسد، در نهایت کشوري حرف اول را 
کشور که در حال جنگ بنا به مقتضیات جنگ ، فقط چندین-از جنگ جهانی دوم

بودند ابرقدرت موشکی محسوب می شدند (مانند روسیه و آلمان). پس از فروکش 
التهابات جنگ جهانی دوم، بسیاري از کشورها دست به کار شدند و شروع به کردن

خرید موشک کردند زیرا می دانستند اگر سیستم موشکی قوي داشته ت یا حداقلساخ
براي حفظ امنیت دارند. هرروزه انواع موشک ساخته و آماده می باشند، پشتوانه خوبی

فناوري، توجه همگان را بیش از دیگر شاخه ها به خود جلب شد و در این میان یک
تیک بود.موشک هاي بالسکرد و آن، تکنولوژي ساخت

نظري اجمالی بر موشکها
هر وسیله پرنده از یک نیروي جلوبرنده براي غلبه بر نیروهائی که طبیعت به آن 
وارد می کند و همچنین پیشروي استفاده می کند. در وسایل پرنده این نیروي جلوبرنده 
توسط انواع موتورهاي توربوجت، توربوفن، توربوپراپ، توربوشافت، رم جت، اسکرم 
جت و موتورهاي راکت سوخت جامد و سوخت مایع به دست می آید. انواع موتورهاي 
یاد شده از یک ماده سوختنی و یک اکسیدکننده براي ایجاد نیروي جلوبرنده استفاده 
می کنند که در هواپیما ها و هلیکوپتر ها وسیله پرنده ماده سوختنی را با خود حمل می 

کسید کننده استفاده می کند. ولی موشکها وسایل پرنده کند و از هواي محیط به عنوان ا
اي هستند که عالوه بر مواد سوختنی اکسید کننده ها را نیز با خود حمل می کنند. با این 
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تفسیر موشکها در محیطهائی که هوا وجود ندارند نیز قابل استفاده هستند مانند خارج از 
تورهاي راکت سوخت جامد و یا جو زمین و یا در زیر آب. اکثریت موشکها از مو

سوخت مایع براي ایجاد نیروي جلوبرنده استفاده می کنند ولی در برخی موارد از 
موتورهاي توربوجت و رم جت و اسکرم جت نیز در موشکها استفاده می شود.

در صورتی که مباحث مربوط به راکت و موتور راکت را به عنوان دو بحث 
وان دو تعریف جداگانه براي آنها در نظر گرفت. راکتها جداگانه در نظر بگیریم می ت

وسایل پرنده اي هستند که در ابتدا به سوي یک هدف نشانه روي می گردند و پس از 
شلیک هیچ گونه کنترلی بر روي آنها وجود نداشته و موتور راکت فقط یک سیستم 

ت که موشکها جلوبرنده است. در قیاس راکت با موشک توجه به این نکته ضروري اس
در تمامی و یا قسمتی از مسیر حرکت خود به صورتهاي مختلف قابل کنترل هستند. 
بنابراین سه عنوان راکت و موشک و موتور راکت داراي معانی و مفاهیم مستقلی هستند.

انواع موشکها
موشکها را در یک دسته بندي کلی می توان به سه دسته کلی تقسیم بندي نمود.

هواره برموشکهاي ما.1
موشکهاي تحقیقاتی.2
موشکهاي جنگی.3

موشکهاي حمل کننده ماهواره براي حمل ماهواره و محموله هاي فضائی و قرار دادن 
آنها در مدارات مختلف بکار می روند.

موشکهاي تحقیقاتی براي انجام ماموریت هاي تحقیقاتی مانند هواشناسی یا زمین شناسی 
کاربرد دارند.

ه پنج دسته کلی تقسیم بندي می گردند:موشکهاي جنگی ب
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Shortبا بردهاي مختلف از موشکهاي برد کوتاه (موشکهاي بالستیک.1

Range Ballistic Missile تا موشکهاي قاره پیما (
)Intercontinental Ballistic Missile دلیل نامگذاري این موشکها .(

نیک پرتابه اي مسیري است که این موشکها به صورت منحنی و در قالب مکا

طی می نمایند.
) که از باله ها و نیروهاي آیرودینامیکی براي Cruise(موشکهاي کروز.2

کنترل وضعیت خود استفاده می کنند.
موشکهاي پدافند هوائی.3
موشکهاي ضد زره.4
موشکهاي دوزیست (موشکهاي شلیک شونده به یا از داخل آب).5

موشک بالستیک
شکی است که از مسیر پروازي زیر مداري پیروي کرده و موشک بالستیک مو

داراي سر جنگی است که به سمت هدف از پیش تعیین شده اي شلیک میشود . مسیر  
این موشکها فقط در حین مرحله پروازي که در آن نیرو ایجاد میگردد بر اساس قوانین 

مکانیک اربیتال و بالستیک اداره میشود.
یکتاریخچه موشکهاي بالست

بود .  این موشک که معموال بنام موشک A-4اولین موشک بالستیک موشک 
V2 توسط آلمان نازي تحت هدایتهاي والتر دورن 1940و1930شناخته میشود در دهه

انجام شد و در 1942توسعه یافت. اولین شلیک موفق این موشک در سوم اکتبر 1برگر 

١ -walter dornberger
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اریس بکار گرفته شد . دو روز بعد از این بصورت عملیاتی علیه پ1944ششم سپتامبر 
بالغ 1945موشک در حمله علیه لندن استفاده شد و تا پایان جنگ جهانی دوم در ماه مه 

شلیک گردید.v2موشک 3000بر 
عملکرد موشکهاي بالستیک

، بخش مسیر پروازي موشکهاي بالستیک شامل سه قسمت است : بخش قدرتی 
ن پرواز را شامل میشود) و بخش ورود مجدد (که در این پرواز آزاد(که بیشترین زما

بخش موشک مجددآ به اتمسفر زمین وارد میشود). موشکهاي بالستیک میتوانند از 
سایتهاي ثابت و یا النچرهاي متحرك از جمله خودروهاي موشک انداز ، هواپیماها ، 

کن است از حدود کشتیها و زیر دریائیها شلیک شوند.مدت زمان  بخش قدرتی پرواز مم
یک دقیقه تا چند دقیقه بطول بیانجامد ومیتواند شامل بکارگیري راکتهاي پروازي چند 

مرحله اي باشد. 
قطع 1زمانیکه موشک در فضاي خارج از جو قرار گرفت و نیروي پیشرانه

گردید موشک در مرحله پرواز آزاد وارد میشود . بمنظور اینکه موشک بتواند مسیرهاي 
را طی نماید موشکها در مدارات پائینی پروازهاي فضائی قرار میگیرند . براي طوالنی

موشکهاي قاره پیما باالترین ارتفاعی که در مرحله پرواز آزاد در آن قرار میگیرند حدود 
کیلومتري از سطح زمین است.مرحله ورود مجدد در ارتفاعی شروع میشود که 1200

روازي موشک ایجاد میکند .این مرحله در زمان اتمسفر نقش قابل توجهی در مسیر پ
اصابت موشک خاتمه پیدا میکند.

دسته بندي موشکهاي بالستیک از نظر برد

Thrust١
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موشکهاي بالستیک از لحاظ برد و کاربرد بسیار متفاوتند و اغلب بر مبناي 
بردشان تقسیم بندي میشوند و در این رابطه کشورهاي مختلف دسته بندیهاي مختلفی را 

براي برد موشکهاي بالستیک معرفی میکنند که متداولترین آنها به ترتیب زیر است: 
کیلومتر، سه نوع موشک 1000کمتر از ) برد SRBM1موشک بالستیک برد کوتاه (-1

21، اسکاد و اس اس V2مورد استفاده قرار گرفته در این گروه عبارتند از : موشک 
2500تا1000برد این موشکها بین )MRBM2موشک بالستیک برد متوسط (-2

کیلومتر است. 
کیلومتر 3500تا2500برد این موشکها بین (3IRBM)موشکهاي بالستیک میان برد-3

است
و 3500برد این موشکها بیش از (4SCBM)زیر قاره پیما موشکهاي بالستیک-4

کیلومتر است.  5500کمتر از 
کیلومتر که این گروه خود به 5500قاره پیما : با برد بیشتر از موشکهاي بالستیک-5

سه دسته تقسیم میشوند : 
و برد کامل ( ) LRBM5برد بلند (–کیلومتر 8000تا 5500برد محدود بین 

FRICBM6 کیلومتر. 12000تا 8000) با برد بین
ها زیر دریاییموشکهاي بالستیک-6

Short range ballistic missle١

Medium range ballistic missile٢

Intermediate range ballistic missile٣

٤Sub continental ballistic missile
٥Long range ballistic missile
٦Full range intercontinental ballistic missile
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( مرحله خروج از آب موشک بالستیک زیر دریایی ها )

تاکتیکی یا موشکهاي بالستیک برد کوتاه تا برد متوسط را معموالً بنام موشکهاي 
) نیز می نامند . 1TBMموشکهاي بالستیک صحنه نبرد ( 

اند که قادر به حمل موشکهاي برد متوسط و برد بلند معموالً به نحوي طراحی شده
کالهک هسته اي باشند چرا که حجم محفظه سر جنگی ، کوچکتر از آن است که مواد 

موشکهاي ها مشابهاي پرواز آنهمنفجره متعارف بتوانند تأثیر گذار باشند. مرحله
کیلومتر بوده و مرحله 3500زیر قاره پیماست بجز اینکه بردشان کمتر از بالستیک

پروازي خارج از جو ندارند.   

١Tactical ballistic missile
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هاي سیستم موشک بالستیکویژگی
شونده با کنندة هدایتموشک بالستیک، بدون سرنشین و داراي سکوي پرتاب

که معموالً نیروي رانش را براي بخش کوچکی از مسیر یک یا چند مرحلۀ پرتاب است
هاي موشک از خط سیر آزاد پرواز کند. در بیشتر مسیر پرواز، کالهکپرواز فراهم می

هاي دوربردتر، قسمتی یا تمام آن، بر فراز جو کند که براي موشکبالستیکی عبور می
هاي تاکتیکی کوتاه اي سیستمسوي هدف، از چند دقیقه برقرار دارد. مدت زمان پرواز به

اي در نوسان است. موشک هاي بالستیک بین قارهبرد، تا حدود سی دقیقه براي موشک
یابی موشک را ثبت هاي هدایت ثابتی است که شتاب و جهتبالستیک، شامل سیستم

شود. کند. پیش از پرتاب، مختصات نقطه هدف و پرتاب، وارد کامپیوتر موشک میمی
اي موشک را هدایت گونهیابی، بهیت و کنترل، با استفاده از اطالعات جهتسیستم هدا

کند که در پایان کار، کالهک، سرعت مناسب را براي رسیدن به هدف داشته باشد. می
برخالف هواپیما، موشک بالستیک سیستمی تک پرتابی است که وقتی پرتاب 

ها بر روي وسائل نقلیه ت. موشکشد، براي بار دیگر قابل برگشت و استفاده مجدد نیس
شوند که کنترل محیطی و قدرت سیتسم پیش هاي متحرك) حمل میکننده(یعنی پرتاب

آورد. وسایل نقلیه دیگر، نظیر آنهایی که براي فرماندهی و کنترل از پرتاب را فراهم می
ه هر کنند. اگرچکنندة متحرك را همراهی میروند، معموالً پرتابو امنیت بکار می

پذیري تر از سیستمی است که پایه ثابت دارد، تحركسیستم متحرك، ذاتاً پیچیده
هاي کنندهتواند قابلیت دوام زیادتر را در وضعیت حمله، تضمین کند؛ چراکه پرتابمی

هاي پراکنده شده، کنندهشوند و مکان پرتابهاي خود دور میمتحرك، از جایگاه
سازي و گاه موشک بالستیک، شامل نیرو و امکانات ذخیرهشود.پایسادگی یافته نمیبه

هاي پرواز، آموزش خدمه و کنترل و استقرار کنترل موشک، تعمیر و نگهداري، آزمایش
العاده پیچیده و پرهزینه و مستلزم نیروهاي بسیار شود و نیازمند فعالیت فوقکالهک می
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شالودة استقراري موردنیاز براي ماهر و آموزش فنی نیست. این موضوع، کامالً برخالف 
هاي هواپیماي پیشرفته است.کارگیري سیستمنگهداري و به
نتیجه گیري
هاي بالستیکی اي، با موشکهاي بالستیک در رقابت نظامی منطقهنقش موشک

ها مطرح بود، تفاوت دارد. روابط استراتژي میان استراتژیک که در رویارویی ابرقدرت
عنوان رفتار واکنش محدود و مستدلی در ارتباط با تواند بهسیه، میایاالت متحده و رو

هاي پرتاب آنها مشخص شود. هر دو طرف، براي کنترل، اي و سیستمتسلیحات هسته
هاي اند. دکتریناي، دقت زیادي معمول داشتهتأمین و امنیت واقعی تسلیحات هسته

یچ طرفی، از این تسلیحات علیه اي هر دو طرف بر بازدارندگی تأکید کرده و ههسته
گیر هاي بالستیک استراتژیک بخش مهم و بسیار چشمدیگري استفاده نکرد. موشک

ها، هیچ سیستم دفاعی از نظر افکنها را تشکیل داده و برخالف بمبزرادخانۀ ابرقدرت
هاي این تسلیحات را کند نماید. این تکنولوژیک در دسترس نیست که بتواند ضربه

عنوان نماد بالقوة قدرت و عنصر هاي بالستیکی بهع، عجیب نیست که موشکموضو
مالحظاتی، الاقل بخشی از انگیزة حساب آید. چنیناساسی نیروي نظامی جدید، به

کند.هاي در حال توسعه را ارائه میهاي بالستیک از سوي ملتدستیابی به موشک
منابع 

سایت هاي اینترنتی :
www . iran – air force . blogfa . com
www . hava – faza – persianblog . com
www . nosazi . ir
www . jubatus . persianblog . com
www . en . wikipedia . org


