
  

    

  

  

  اي با استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشينرويارويي با نيروهاي فرامنطقه

  

  1سرهنگ خلبان ستاد محمد اسماعيل شريفان
  :چكيده 

در . اگر حمله نظامي بر عليه ايران در آينده صورت پذيرد، ما بدون شك وارد يك نبرد نـاهمتراز خـواهيم شـد   

بنـابراين   .شـدت بمبـاران خواهـد كـرد    اف نظامي و غير نظامي را بـه اين جنگ دشمن در موج اول حمالت خود اهد

شود، پـس از تحمـل ايـن حمـالت بايـد      عالوه بر انجام اقدامات پدافندي كه خود شامل پدافند عامل و غيرعامل  مي

  .كارهاي موثر انجام پذيرداقدامات آفندي نيز از طريق راه

عليه نيروي هـوايي دشـمن، جداسـازي منطقـه نبـرد و پشـتيباني        حمله هوايي "هاي آفندي براي انجام مأموريت

  .توان از پهپادهاي رزمي ساخت كشورمان به وفور استفاده نمودمي "هوايي نزديك 

هـا تنهـا تكنيـك بكـارگيري پهپادهـاي داخلـي، بمبـاران سـينمايي و         در حال حاضر به دليل بعضـي محـدوديت  

  . شود و چندان كارآمد نيستاي آينده يك ضعف محسوب ميفروندي است و اين براي نبردهصورت تك به

در تنها تكنيك مورد استفاده، هواپيماي بدون سرنشين خودي همواره مجبور به عبـور از خـط پدافنـدي دشـمن     

هاي مختلف ها و تكنيكدر حاليكه روش. بخش خواهد بوداست و اين روش فقط با استفاده از اصل غافلگيري نتيجه

  .دهدتر روي هدف قرار   ميروازهاي آفندي وجود دارد كه خلبان را ايمنزيادي در پ

هـاي پـروازي مناسـب در شـرايط     هـا بـا تكنيـك   است، به چگونگي انجام اين مأموريـت  در اين مقاله سعي شده

  . بحران و نبردهاي ناهمتراز و همچنين نوع و مقدار مهمات قابل حمل توسط يك پهپاد پرداخته شود

  

   :اژگانكليد و
   .انواع مهمات ،هاي بمبارانتكنيك ،عمليات آفندي ،نيروي هوايي تاكتيكي، )ادپپه(هواپيماي بدون سرنشين

  

  

                                                           
 

 .و عضو هيئت علمي دافوس آجا كارشناس ارشد مديريت دفاعي 1
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  : مقدمه

.  "توان با تهاجم آمريكا مقابله كـرد؟  آيا مي "ل به ذهن شما نيز خطور نمايد كه اشايد اين سو

جود دارنـد كـه شـرايط آينـده را رغـم       جواب به اين سوأل آسان نيست، چرا كه متغيرهاي زيادي و

توان گفت كـه ايـن   دهند، اما در يك بررسي خيلي كلّي ميزنند و ميدان نبرد آينده را شكل ميمي

  .پذير خواهد بودامكان) البته به صورت مشروط( امر يعني مقابله با تهديد آمريكا 

آموز است سي آنها، هم عبرتهاي ناهمتراز رخ داده كه برردر طول تاريخ بارها و بارها جنگ

  .باشدهاي واالي يك مّلت ضعيف در برابر اهريمن بزرگ ميو هم بيانگر آرمان

انـد روح  هاي بزرگ سرزمين ملتي را اشغال كنند، ولي هيچگاه نتوانستهممكن است كه قدرت

بـر قـدرت   آموزد كـه پايـداري يـك مّلـت در برا    تاريخ به ما مي. مردم آن سرزمين را تسخير نمايند

  .زانو در خواهد آورداشغالگر همواره و در نهايت، آن قدرت بزرگ را به

اي در بعـد هـوايي اسـتفاده از هواپيماهـاي بـدون      هاي مقابله با نيروهاي فرامنطقـه كي از روشي

هـاي خـود را در شـرايط    دهـد كـه مأموريـت   سرنشين است كه به نيروي هوايي تاكتيكي اجازه مـي 

حاضـر هواپيماهـاي بـدون سرنشـين بـراي عمليـات شناسـايي هـوايي          در حال. رساندانجام بحران به

اند و چندي است كه نهاجا بـه سـمت پهپادهـاي رزمـي روي     برداري قرار گرفتهتاكتيكي مورد بهره

هاي زيادي وجـود دارد كـه عـالوه    ها و تكنيكبراي استفاده از پهپادهاي رزمي روش. آورده است

نمايـد مشـروط بـر اينكـه      ده امكان موفقيت و نابودي هدف را چنـدين برابـر مـي   بر ايمن نمودن پرن

  . ها را تمرين نمايندها مدام اين تكنيكخلبان

اي برخـوردار  شـود نيـز از اهميـت ويـژه    نوع مهماتي كه بر روي پهپادها بـارگيري مـي   مقدار و

  .است كه بايد قبل از وقوع درگيري در نظر گرفته شود

منتهي با توجه بـه  . بيني قطعي و راسخي را انجام دادتوان پيشي حمله به ايران نميبراي سناريو

تـوان  هاي اخير به كشورهاي عراق، صربستان و افغانسـتان داشـته، مـي   تهاجماتي كه آمريكا در سال

تجربه نشان داده كه هميشه و قطعاً موج اوليـه تهـاجم نيروهـاي    . روش حمالت آمريكا را حدس زد

بـاران بـا   آنها پس از موشـك .. ايي را بايد تحمل كرد تا در رفتار سياسي او تغيير حاصل شودآمريك

الكترونيـك سـعي در فلـج كـردن و     هاي هوشمند، با استفاده از بالگردها و هواپيماهاي جنگسامانه
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 ما را دارند و همزمان توسط انبوهي از هواپيماهـاي تهـاجمي، كنتـرل    1همچنين حذف پدافند هوايي

، 1386ايزدي، رضا، . (گيرندآسمان را با برتري اوليه هوايي و بعداً برتري مطلق هوايي در دست مي

  )55ص

هـاي  هـاي رادار و سـايت  لترهاي هواپيماهـا، ايسـتگاه  ياهداف نظامي عمدتاً باندهاي پروازي، ش

هـا،  نيروگـاه  هـا اغلـب  و اهداف غيـر نظـامي آمريكـايي   ) در بعد نيروي هوايي و پدافند ( موشكي  

تهـاجم بـه   . هاي ارتباطي خواهد بودو گره) مانند ايستگاه راديو و تلويزيون ( وسايل لرتباط جمعي 

هـا و  منتهي در ايـن تهـاجم اكثـراً سـازمان    . تهران و شهرهاي بزرگ در اولويت قرار خواهند داشت

دنبـال خواهـد   ر نظامي هم بـه بع تلفات غيتالهاي كليدي مورد حمله قرار خواهند گرفت كه بااُرگان

  .داشت

 افكـن و شـكاري  بمـب  هاي متعدد نهاجا، براي اسـتفاده از هواپيماهـاي جنگنـده   عالوه بر طرح

ترين و بهترين گزينـه بـراي رويـارويي بـا نيروهـاي      رهگير در زمان بحران و نبردهاي ناهمتراز، مهم

حمالت دشمن، استفاده از هواپيماهاي اي و انجام عمليات آفندي، پس از تحمل موج اول فرامنطقه

  .هاي آفندي استبدون سرنشين تهاجمي براي عمليات

فكر عمليات آفندي به هر نحو ممكن باشـد و تنهـا   نكته قابل تأمل اينجاست كه ارتش ما بايد به

يادگـار  خـواهيم يـك خـط مـاژينو ديگـر بـراي تـاريخ بـه        چرا كـه نمـي  . به سپر دفاعي بسنده نكند

الملل دوم اگر ارتش فرانسـه در دسـت ديگـر، شمشـيري بلنـد و بـرّا داشـت و        در نبرد بين. بگذاريم

  .گرفت، محكوم به شكست نبودپشت سپر ماژينو سپر بزرگتري در دست نمي

اين يك ايده معروف جنگي است كه همواره دشمن را ترغيب كن كه به پدافند بيانديشد و از 

  . وهاي سطحي تو همواره در طول نبرد راحت خواهند بودنير  آفند غافل شود، در اين صورت

هاي آفندي توسـط هواپيمـاي بـدون    در اين مقاله سعي خواهد شد كه چگونگي انجام تكنيك

  .شود، بررسي گرددسرنشين، همانگونه كه با هواپيماهاي جنگنده اجرا مي

. قه طـوالني دارنـد  آنها در هوانـوردي سـاب  . هواپيماهاي بدون سرنشين محصول جديدي نيستند

اي تر، داراي تاريخچـه عنوان اهداف هوايي و چه براي اهداف رزميهواپيماهاي بدون خلبان، چه به

  )20، ص  1386نوري، جالل، . (گرددهستند كه به جنگ جهاني اول باز مي

                                                           
 

1- S.E.A.D=Superation of Enemy  Air Defenc  
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ويـژه در انهـدام   ، فراتـر از شناسـايي، بـه   1هاي جهان بر روي گسترش نقش پهپادهااكنون ارتش

از طرفي ديگر افزايش حساسيت افـواه  . كنندهاي تهاجمي مطالعه ميمانه دفاع هوايي و مأموريتسا

هـاي بـزرگ جهـان ماننـد ارتـش      هـا ارتـش  عمومي نسبت به درخطر افكندن جان انسـان در جنـگ  

روشن است كه در اين كشورها پهپادهـا  . دهدآمريكا را به سوي توسعه كاربردي، پهپادها سوق مي

  .هاي قرن بيست و يكم خواهند بودميلي توانائي آنها در مقابله با چالشجزء تك

هاي يمن اتومبيل يابد كه در بياباناوج قدرت تهاجم هواپيماهاي بدون سرنشين زماني تبلور مي

گيـرد و نكتـه جالـب توجـه     با موشك هـدايت ليـزري مـورد هـدف قـرار مـي       2حامل سران القاعده

  .شدوسط دو اتومبيل ديگر در جلو وعقب اسكورت مياينجاست كه اين اتومبيل ت

 بـدون  ارتش آمريكا براي حمالت آفندي خود از پهپادهاي رزمي زيادي همچـون هواپيمـاي  

كه حمـل  )  ( 3MQ-1پريديتورپوندي است و پهپاد  250بمب  8كه حمل كننده  X45Aسرنشين 

چينـي و جهـت   بـراي خوشـه  نمايـد كـه   اسـت، اسـتفاده مـي   ) 4آتش دوزخ (هل فاير كننده موشك

نـوري،  .(آشنايي خوانندگان مختصري در مورد پهپـاد شـكارگر در اينجـا توضـيح داده شـده اسـت      

  )20ص1387

  

  :هل فايرحمل كننده موشك ) ( MQ-1پهپاد شكارگر پريديتور

بـود   ييهواپيما باشد، در ابتداكه متعلق به كشور آمريكا مي)1شكل شماره (اين پهپاد تهاجمي 

امـا در جنـگ افغانسـتان بـا      هاي جاسوسـي و شناسـايي طراحـي شـد    اً براي انجام مأموريتكه صرف

هواپيماها قادرنـد مسـافات    اين. تهاجمي، عملياتي تبديل شد افزودن دو موشك به آن به هواپيمايي

كيلـوگرم مهمـات مشـتمل بـر بمـب و       1200و تـا   بسيار طوالني را بدون سوخت گيري طي كـرده 

  )20ص1387نوري، جالل، سال (.شونده با خود حمل كنند هدايت هاي ليزريموشك

                                                           
 

1
 پرنده هدايت پذير از دور= پهپاد  -

ي القاعده به همراه پنج از همدستانش كه در همان ماشين بودند به قتل رسـيدند البتـه    علي قائد صنام الحارسي مسئوول بلند پايه -2

 .ي و تأييد دولت يمن انجام شد عمليات  با اجازهاين 
 پريديتور يعني شكارگر -3

4
 - Hell  Fire   Missile 
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 ابي پيشرفته بهيبا يك سامانه هدف پريديتوريا همان  RQ-1 تعويض دوربين هاي متعدد پهپاد

خـط مقـدم    آن را به يك مبارز اتوماتيك در هل فاير و مجهز كردن آن به دو موشك  MTS نام

  .جنگ تبديل كرده است

  

 
  

  پريديتور پهپاد) 1(شكل

  

، خـود   2003ي عراق در مـارس  سازمليات آزاد مستقيم در  پهپاد پريديتور توانست با دو حمله

 آنـتن ها بر عليه يك سـايت ضـد هـوايي و ديگـري بـر عليـه يـك        حمله يكي از اين. را نشان دهد

يـدي از  ي مـدل جد  مشغول توسـعه  آمريكا اكنون اياالت متحده. اي در بغداد بودتلويزيون  ماهواره

را ) بـه جـاي دو موشـك   (فـاير  موشـك هـل   8قابليـت حمـل    باشد كهپهپادهاي مسلح پريديتور مي

  )15، ص  1386نوري، .(خواهد داشت
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  HELL FIRE AGM-114 موشك)   2(شكل 

  

هوا به هوا از نوع استينگر را بـه سـمت يـك     ، پهپاد پريديتور يك موشك 2003در ماه مارس 

اين امـر   .قبل از آنكه هواپيماي فوق بتواند آنرا سرنگون سازد، شليك كرد هواپيماي ميگ عراقي،

هـاي ضـد   تواننـد در عمليـات  حتـي مـي   باعث ايجاد اين فكر جديد شد كه پهپادهاي ضربتي مسلح

  ).هاي برتر هوايي باشندشايد هم در آينده به عنوان جنگنده حتي(هوايي هم نقشي بر عهده گيرند 

نيز عالوه بر پهپادهاي شناسايي، پهپادهاي رزمي از دو نوع انتحاري و نـوع    ايران. ا.در كشور ج

 .شود كه اين صنعت رو به رشد استافكن توليد ميبمب

  :هاي زير را پشتيباني كردتوان عملياتبا استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين رزمي مي

  .1عمليات عليه نيروي هوايي دشمن -١

 .2نبردعمليات مجزا كردن منطقه  -٢

 .3عمليات پشتيباني هوايي نزديك -٣

 .اسكورت هوايي -�

منظور بتوانيم بر روي پهپادهاي تهاجمي با توجه به كوچك بودن سطح مقطع راداري بهما بايد 

هاي مذكور بايد به ها، مهمات مختلفي را سوار كنيم، چرا كه در هر يك از عملياتانجام مأموريت

هـا و  عمليات هوايي عليه نيـروي هـوايي دشـمن بايـد بانـد     در . ور شديك سري هدف خاص حمله

                                                           
 

1- Counter Air Operation 
2- Air Interdiction Operation  
3- Close Air Support Operation 
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هواپيماهاي پارك شده روي زمين، انبارهـاي مهمـات و مخـازن سـوخت نيـروي هـوايي دشـمن و        

همچنين سكوهاي پرتـاب موشـك و رادارهـاي آنـان مـورد حملـه قـرار گيـرد ولـي در مأموريـت           

-هـاي زره موجود در آن، نظير تانـك هاي و هدف "لجمن "پشتيباني هوايي نزديك خلبانان فقط به

تازند و در مأموريت جداسازي منطقه نبرد، نبايد اجـازه داد كـه چرخـه    پوش و سنگرهاي مقاوم مي

هـاي  هـا و انبارهـاي آمـادي، كـاروان    ها و تونلبنابراين بايد پل. آماد و پشتيباني دشمن كامل گردد

  )25، ص1386ايزدي، .(ه قرار گيردشدت مورد حملهاي ترابري بهشناور و محل تجمع يگان

آهن،  ها و راهتوان به كارخانجات مهم، پااليشگاهعالوه بر اين اهداف در حمالت راهبردي مي

هاي هاي مظنون به توليد سالحهاي دريايي و كارخانهها و اسكلهمنابع و ذخاير انرژي، ناوها، كشتي

  )12، ص1386ايزدي، .(شيميايي هم، حمله نمود

  :الذكر بايد چند پارامتر را در نظر داشته باشيمهاي فوقبراي انجام عمليات

اول آنكه بايد هواپيماهاي بدون سرنشيني را در دستور كار ساخت قرار دهيم كه بتوان انـواع و  

من باب مثال براي نابودي بعضـي از اهـداف   . افزار را بر روي آنها سوار كنيماقسام مهمات و جنگ

هـاي  پـل  پرتـاب نمـائيم و بـراي    1زاآتـش  هاي چوبي و يا مخازن سوخت بايد بمبي از نوعمانند پل

همچنـين بـراي   . گـردد و با موج انفجار باال استفاده مي  بدون تركش  G.P 2مستحكم بمب از نوع 

) 115، ص 1384مسبوق، محمد، .(هاي نفوذي بكار بردنابودي باندهاي پروازي الزم است كه بمب

ميالدي يك موشـك آتـش دوزخ را بـر عليـه      2001شته باشيد كه پهپاد پريديتور در فوريه ياد دابه

  ) 12ص  -1387سال  –جالل -نوري.( آميز بودتانك استفاده كرد كه موفقيت

نوع پرواز هواپيماهاي بدون سرنشين در كشور ما با توجه به جغرافياي گسترده، ديگر موضـوع  

هاي بـدون سرنشـين   بعضي از پرنده. پهپادهاي داخلي لحاظ گرددقابل تأمل است و بايد در ساخت 

مأمور انجام حمالت آفندي در ارتفاع پست با تداوم پروازي باال و سكوت پـروازي مطلـوب بـراي    

هـاي خـود را بـراي نـابودي مواضـع      جلوگيري از كشف هستند كه بنا به مأموريت تعيين شده بمـب 

ند حال آنكه برخي ديگر بايد در ارتفاع باال اين حمـالت را  كندشمن در ارتفاع پايين فروريزش مي

  .انجام دهند و ارتفاع در تمام فاكتورهاي حمله مخصوصاً وزن و مقدار بنزين مصرفي اثرگذار است

                                                           
 

 ناپالم -1

2- General  Perpous 
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 يا همان سينمايي 1مالتكنيك متداول براي بمباران در ارتش ما با استفاده از پهپاد، بمباران سينه

ايـم كـه پهپادهـايي    پيشـرفت نكـرده   2سازي كنترل فراميننقدر در زمينه بهينهكه ما هنوز آاست چرا 

 Pop up، و يـا   Aply Tactic،Loft  Bombingهاي بمباران نظيـر  بسازيم كه تمام تكنيك

Attack   آنها انجام دهيم را با.)Ground Attack Fase Manual –1985– I.R.I.A.F- 

P.55 (  

ت صنايع هوايي قدس تا حـدودي قابليـت مـانور بهتـري نسـبت بـه       البته پهپادهاي انتحاري ساخ

ها را ندارند و سطوح فرامين افكن ساخت اصفهان دارند اما قدرت انجام اين تكنيكپهپادهاي بمب

اوليه و ثانويه پروازي آنها قدرت تحمل فشار جاذبه را براي انجام تمـام مانورهـا ندارنـد و همچنـين     

ست و تمـام آنهـا مجبورنـد كـه از ديـواره آتـش پدافنـد دشـمن بـراي          مقدار حركت آنها محدود ا

در . آوردرسيدن به هدف عبور نمايند كـه ايـن امـر درصـد موفقيـت و پيـروزي آنهـا را پـايين مـي         

توان، قبل از رسيدن به ديواره آتـش  ها ميسازي در سامانه كنترل فرامين اين پرندهصورتيكه با بهينه

ها را هدف  Loft  Bombing مانندهاي بمباران فلگيري با بهترين تكنيكو با استفاده از اصل غا

اي درجـه در امتـداد خـط دفـاعي دشـمن بگونـه       90مورد حمله قرار داد و يا با گـرفتن يـك زاويـه    

هواپيما    G 7تا  6افزار با تحمل فشار جاذبه زياد در حدود حركت كرد كه در فاصله بين دو جنگ

اي كـه پدافنـد   پس با يك گردش بسيار تند به سمت هدف هدايت كـرد بگونـه  را به سمت باال و س

دشمن قدرت دنبال كردن خط پرواز آن را نداشته و پهپاد با يـك شـيرجه تنـد مهمـات خـود را بـه       

انجام اين مانور توسط هواپيماي بدون سرنشين زمـاني تحقـق   . سمت هدف شليك و يا پرتاب نمايد

درجـه بـاال آورده و حـول     90ن قدرت داشته باشد كه دماغه هواپيمـا را  يابد كه كنترل فرامين آمي

  . به آن دست ندهد 3درجه بگرداند و حالت واماندگي 360محور طولي هواپيما 

Ground Attack Fase Manual – 1985 – I.R.I.A.F- P.58)  (  

                                                           
 

1-Skip Bombing 
2-Flight  Control 
1- Stall 



  29 ...........................................اي با استفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين رويارويي با نيروهاي فرامنطقه

 
  

  
  

  (Loitering)هاي بمبارانيكي از تكنيك) 3(شكل

  

ن اسـت كـه كنتـرل هواپيمـاي بـدون سرنشـين در لجمـن بـراي انجـام          نكته قابل تفكر ديگر ايـ 

و يا يك خلبان در بـالگرد    1مأموريت پشتيباني هوايي نزديك بايد در اختيار افسر ناظر مقدم هوايي

دانـد كـه چگونـه از ايـن     دليل اينكه او خلبان اسـت و مـي  به. و يا هواپيماي جنگنده ديگر قرار گيرد

تعيين ارتفاع پرتاب بمب، تكنيك اصالح تـأثيرات بـاد بـر روي    . استفاده نمايدپرنده بر عليه اهداف 

مان پدافند، مقدار نيروي وارد بـر هواپيمـا   ، نوع تكنيك حمله متناسب با چيده2افزار و مهماتجنگ

در لحظه پرتاب مهمات به سمت هـدف انتخـاب بهتـرين سـمت فـرار، همـه و همـه دالئـل و         )جي(

ستدلي است كه نظر نويسنده را به اين نكته معطوف كرده است كه بايد كاربران پارامترها و دالئل م

 اند و در غيـر ايـن  ها با هواپيماهاي جنگنده اين موارد را تجربه كردهپهپاد، خلباناني باشند كه ساعت

اي از صورت هواپيماهاي زيادي را در حمالت آفندي با توجه به پدافند قدرتمند نيروهاي فرامنطقه

  .دست خواهيم داد

. كار گرفتـه شـود  هاي رزمي و آفندي بههايي است كه بايد در عملياتمسئله ديگر نوع دوربين

شـود كـه فقـط در زاويـه و در يـك سـمت       هـايي اسـتفاده مـي   در پهپادهاي رزمي موجـود دوربـين  

                                                           
 

1
 - F.A.C 

2
 -Wind  Correction 
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اران هدايت نمايد و تواند پرنده را براي بمببرداري نموده و خلبان با استفاده از همان دوربين مي فيلم

در پهپادهاي پيشرفته جهـان  . پس از رسيدن به هدف با استفاده از همان دوربين به هدف حمله نمايد

هـاي شـناور     گيري دقيق ليزري هستند و اهداف متحرك مانند يگـان ها بعضاً براي هدفاين دوربين

  .نندكبود ميهاي زرهي را به راحتي تشخيص و ناهاي ترابري زميني و تانكيگان

توانند بدون داشتن ديد، بـر روي رادار دشـمن   در بعضي مواقع پهپادها با استفاده از رفلكتور مي

  .نموده و عمليات حذف پدافند را انجام دهند  1قفل راداري

اما نابودي بعضي از اهداف و حمله به آنها در يك عمليات آفندي مسـتلزم انجـام يـك پـرواز      

بـاب  مـن . شـود فروندي باعث عقيم ماندن مأموريـت مـي  صورت تكاپيما بهاست و اعزام هو 2جمع

بـه  ) لتـه پـاري  ( افكن اول با بمب تركشـي مثال براي حمله به مخازن سوخت روكار، هواپيماي بمب

نمايد و هواپيماي دوم بعد از نشت بنزين از مخزن مورد هدف بايد با بمـب  مخزن سوخت حمله مي

ايد و مخزن را منفجر كند و در غير اين صورت دشمن پس از خالي شـدن  زا حمله را كامل نمآتش

ها را از بدنه بيرون آورده و محل نشت را ترميم خواهد كرد و يا براي انجام عمليـات  مخزن، تركش

ايذايي، ابتدا اولين هواپيما ذهن پدافند دشمن را به خود معطوف نموده و هواپيماي دوم بـا اسـتفاده   

با توجه بـه مسـائل مـذكور، گسـيل پهپادهـا بـه منطقـه        . نمايده هدف اصلي حمله مياز اين غفلت ب

صورت پرواز جمع در بعضي مواقع الزم و ضروري است و انجام اين مهـم مشـروط بـه    مأموريت به

هـاي  خلبان ديد دهد تـا او بتوانـد انـواع موقعيـت     هايي است كه در جهات مختلف بهداشتن دوربين

هـاي جنگنـده   معموالً خلبان. را انجام دهد 4و يا پرواز  نزديك در پشت 3واز موازيپروازي مانند پر

اي پس از شليك موشك اول، سريعاً با موشك دوم روي هدف قفـل  افكن در حمالت شيرجهبمب

كنند و از دوربـين تلويزيـوني موشـك دوم، چگـونگي و نحـوه برخـورد موشـك اول را دنبـال         مي

با هواپيماي بدون سرنشين دوم، در حمـالت مرّكـب و پروازهـاي جمـع بـا       اين حالت بايد. كنند مي

دوربين پهپاد دوم انجام گردد كه در صورت خطـاي بمـب پهپـاد اول، مهمـات پهپـاد دوم بـه هـدر        

  .نرود

                                                           
 

1- Lock  On 
2- Formation  Flight 
3-Line Abrest 
4-Close Trail 
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شـود ولـي   چندي است كه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي پروازهاي جمع پهپادها تمرين مي

گـردد و دوربينـي   نيست و در فواصـل كوتـاه انجـام مـي     1ز جمع نزديكصورت پروااين پروازها به

براي اين مهم تعبيه نشده است و عمل آنها بيشتر حكـم يـك رژه هـوايي را دارد تـا انجـام عمليـات       

  .رزمي

ــه و آمــوزش خلبــان تكنيــك بــه ــراي روز رزم، كــارگيري پهپادهــا، نــوع مهمــات و تجرب هــا ب

  .  اي استهاي آينده در برابر نيروهاي فرامنطقهجنگفاكتورهاي اصلي براي موفقيت در 

  

  گيرينتيجه

اي در ترين گزينه براي رويارويي با نيروهاي فرامنطقهاستفاده از هواپيماهاي بدون سرنشين مهم

مخصوصـاً كــه اكنـون ســاخت   . بعـد شناســايي هـوايي تــاكتيكي، آفنـد و حمــالت تـاكتيكي اســت    

انتحـاري در داخـل كشـور در صـنايع هـوايي قـدس، وابسـته بـه          هواپيماهاي بدون سرنشين رزمي و

وزارت دفاع و پشتيباني از نيروهاي مسّلح و صنايع هواپيماسـازي ايـران در شـهر اصـفهان بـه توليـد       

  .انبوه رسيده است

ها بايد سـريعاً لحـاظ گـردد تـا خلبانـان      ها و كنترل فرامين اين پرندهدوربين اءسازي و ارتقبهينه

هاي تاكتيكي و انهدام اهداف، هيچ محدوديتي نداشـته باشـند و پهپادهـا    ام موفق مأموريتبراي انج

  .در امنيت كامل پس از انجام مأموريت به پايگاه خود براي بازيافت برگردند

ريزي شود كه هواپيماهاي بدون سرنشين سـاخت داخـل قـادر باشـند انـواع و اقسـام       بايد برنامه

طـور  هاي ممكن انجام داده و خلبانان با اين پهپادهـا تمرينـات زيـادي را بـه    تمانورها را با تمام قابلي

  .    روزانه و هر روز دو تا سه سورتي پرواز داشته باشند

  

  

  

  

  

                                                           
 

3- Finger Tip 
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