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چکیده 
هاي مهندسی هاي یگانتوانمنديکارگیريمتمرکز بر موضوعی است که نحوه بهتحقیق حاضر 

ترکیبی و هاي نماید. باتوجه به ظهور جنگهاي ترکیبی را تبیین میرزمی نزاجا در جنگ
هاي ناشناخته بودن آن، این سؤال مطرح گردیده که مهندسی رزمی نزاجا چگونه باید از قابلیت

هاي عمده نزاجا بوده که نقش بسزایی خود در این جنگ بهره ببرد؟ مهندسی رزمی یکی از بخش
از است کهقدر حیاتی کند. این نقش آنور در نبردها ایفا میهاي تکدر افزایش توان رزمی یگان

ها در ي این یگانریکارگتبیین چگونگی بهبرند؛ لذا کلید آفند و قفل پدافند نام میعنوانبهآن 
ازآوري اطالعات اولیه پس از جمعباشد. هدف این تحقیق مینبردهاي آینده با رویکرد هیبریدي 

هاي شاخصهوتحلیل آن، مشخص گردید که تحرك با اسناد و منابع معتبر و تجزیهطریق
هاي ایجاد میادین مین، ضدتحرك با شاخصهشناسایی مهندس، ایجاد جاده و پل و رفع موانع و

هاي مهندسی هاي انفجاري از تأثیرگذارترین مؤلفهتخریبات، ایجاد تخریبات انفجاري و ایجاد تله
از افراد نفر 45هاي مذکور از بین هاي آماري هریک از شاخصهشود. دادهرزمی شناخته می

آوري و به هاي آن جمعهاي ترکیبی و مهندسی رزمی و مؤلفهآشنا به مقوله جنگنظر وصاحب
وتحلیل قرار گرفت؛ و مطابق ستنباطی) مورد تجزیهو اتوصیفیهاي آماري روشروش کمی (

هاي در جنگ617/0و 531/0ترتیب با ضریب توافقی هاي تحرك و ضدتحرك بهها، مؤلفهیافته
هاي جنگ کیبی تأثیرگذار بودند. درنهایت این نتیجه حاصل گردید که باتوجه به پیچیدگیتر

شده با استفاده از تجهیزات هاي اشارهترکیبی و اهمیت سرعت در آن، انجام هر یک از شاخصه
اول قرار دارد.هوشمند و ابتکاري در اولویت

:يدیکلاي واژه
.تحرك، ضدتحركمهندسی رزمی، جنگ ترکیبی، هیبریدي،
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بینی اوضاع آینده مرتبط با ها است؛ پیشنقطه عطف در زندگی ملتکیآنهاي جنگ و پیامد
یابی به منافع و اهداف ملی یک ملت است. امروزه کسانی متضمن موفقیت و دستپدیده جنگ

روند حاکم بر هاي مختلف موفق باشند؛ که با درك صحیحی از اوضاع کنونی و قادرند در عرصه
اهداف انقالب با خوانی سویی و همهمو عدم منابع سرشار کشورمانآن به پیشواز آینده بروند.

ساقط نمودن درصددهمواره و بسیاري از متحدان غربی اوآمریکاآنان، باعث شده کهمنافع
طول بیش از یابی به این مهم درآمریکا براي دستمتحدهاالتیاجمهوري اسالمی ایران باشند. 

یم، تدارك و پشتیبانی کودتا، سه دهه گذشته از ابزارهاي گوناگونی همانند درگیري مستق
اندازي شورش خیابانی و تالش براي براندازي نرم، فشار و تحریم ، راهسالههشتاندازي جنگ راه

.)90، ص 1390اقتصادي و تهدید نظامی سود جسته است (قلخانباز، 
شورهاي اکراین، سوریه و عراق، ویژه در کهاي اخیر منطقه بهجنگبا اندکی تأمل در 

هاي مسلح و مبارزات مسلحانه متحول شده و گروهنبردهاتوان دریافت که شکل می
تر و مجهزتر نسبت به قويمراتببهاند در برابر نیروهاي نظامی کوچک توانستهافتهیسازمان

هاي نظامی بزرگ کشورها را با چالشی سازمانوخود در یک دوره نامحدود مقاومت نموده
این شکل از نبرد که چندي است تحت عنوان تهدیدات هیبریدي یا بزرگ مواجه سازند.

، اولین بار توسط قرارگرفتهموردتوجههاي ترکیبی در محافل علمی و نظامی کشورمان جنگ
ها گذاشت. این مدل گعمالً پا به عرصه ادبیات جن2006جی هافمن مطرح گردید؛ از سال 

هاي سنتی کنند که شامل قابلیتها الگوهاي مختلف جنگ را با یکدیگر ادغام میجنگ
هاي نامنظم، اقدامات تروریستی شامل خشونت و ارعاب کورکورانه و و آرایشهاراهکنش

.)20، ص 1395تبهکاري است (شیخ، 
نماید که نیروهاي مسلح کشور هاي ترکیبی ایجاب میي جنگچندبعدماهیت پیچیده و 

اش در دفع هرگونه تجاوز، با ویژه ارتش جمهوري اسالمی ایران با توجه به مأموریت ذاتیبه
) سازبرترسازي و ترکیب کلیه عوامل توان رزمی (محسوس، غیرمحسوس و ي، بومیریکارگبه

زمان اقدام نمایند.نیتردر کوتاهبر دفع تجاوز و انهدام متجاوز 
مورداستفادهکه قطعاً در کلیه نبردها عوامل فیزیکی (محسوس) توان رزمی نزاجاجملهاز
هاي مهندسی رزمی هستند؛ که با یگانجملهمنهاي پشتیبانی رزمی نزاجا، یگانگیرد؛میقرار 
هاي خودي توانند؛ با تسهیل حرکت عدهها، امکانات و تخصص الزم میگیري از توانمنديبهره

باعث افزایش توان رزمی )،ضدتحرك(ایجاد ضدتحرك در برابر حرکت دشمنو) (تحرك
هاي آفندي و پدافندي گردند.هاي مانوري در عملیاتیگان

هاي مهندسی رزمی نزاجا هاي یگانيهاي کاربرد توانمنددر حال حاضر کلیه فنون و روش
تعریف و مدارك، هاي متعارف و کالسیک عمدتاً براي جنگضدتحركدر بحث تحرك و 

رسد نظر میاند؛ لذا بهشدههاي مربوطه در همین راستا تبیین و تدویننامهمستندات و آیین
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هاي ترکیبی که هاي نوظهور کنونی و آینده همانند جنگها و فنون در عرصه جنگاین تکنیک
شده نیست؛ شناختهطور کامل هاي خاصی برخوردار بوده و ابعاد مختلف آن بهاز پیچیدگی

استفاده و جوابگو نباشد که در این صورت خسارات و تلفات روزرسانی، قابلبدون بازنگري و به
ناپذیري را به نیروها وارد خواهد ساخت.جبران

ارتش آمریکا: 5- 0نامه هاي هیبریدي، آیینشده از تعریف راهبردي سازمانرهنامه حاصل
هاي متعارف، نامنظم، صورت ترکیب پویاي قابلیتیدي را بهفرایندهاي عملیاتی، تهدید هیبر

ارتش 3- 0نامه کند. آیینهاي سنتی تعریف میمقابله با مزیتمنظوربهتروریستی و مجرمانه 
کند: کارکردي و به این صورت تعریف میصورتبهها و تهدیدات هیبریدي را آمریکا عملیات

ظم، نامنظم، اجزاي مجرمانه و یا ترکیب این نیروها و یک ترکیب متنوع و پویا از نیروهاي من
هاي خود براي مزیتی براي دیگري باشند. این نیروها تواناییهرکداماي متحد که گونهاجزا به

کالو، کنند (مکي منظم و نامنظم را با یکدیگر ترکیب میهاراهکنشها و استفاده از سالح
).36، ص 2013

هاي سنتی، ها و تاکتیککارها، تکنیکها و راهقطعاً ترکیبی از روشدشمن هیبریدي آینده 
توأمان براي تحقق موفقیت راهبردي، عملیاتی و طوربهآمیز و بازدارنده را نامنظم، فاجعه

آفرینان این رویارویی فقط بر اقدامات عملیاتی خواهد گرفت. بازیگران و نقشبه کارتاکتیکی 
اي جهانی نیز از که عملیات اطالعاتی و استفاده از مجاري و ابزار رسانهمتمرکز نخواهند بود؛ بل

کوشد از اهمیت شایانی برخوردار است. دشمن هیبریدي در وهله اول پیش از هر چیز می
ها و ها، تکنیکقی از تاکتیکرویارویی نظامی رزمی متعارف و فرسایش فاصله بگیرد. تلفی

طور همزمان پذیرهاي دشمن بهه به نقاط ضعف و آسیبکارهاي منتخب، همراه با توجراه
هاي راهبردي، عملیاتی و تاکتیکی کارهاي کلیدي که در حوزهقرار خواهند گرفت. راهموردتوجه

ی بوده و با توجه به معیارهاي نیبشیپشوند، کمتر قابل که براي این نوع جنگ انتخاب می
تیدرنهاشوند. وحشیانه و ضد حقوق بشري تلقی میسنتی و اخالقی موجود، کامالً استکباري، 

اي مناسب و عرصه رویارویی انتخاب شود. از گزینهعنوانبهيشهرحتی ممکن است ساختار 
ها و صدمات وسیع انسانی را ایجاد فضایی از محدودیتتیپرجمعاین گذشته، جنگ در مراکز 

نشینی حکومت نین موقعیتی در عقبکند؛ که متجاوزین هیبریدي نیز مترصد استفاده از چمی
ا... لبنان توان به جنگ رژیم صهیونیستی با حزبنمونه میعنوانبهباشد؛ که میموردحمله
).188، ص 1389(کوچکی بادالنی، اشاره کرد

هاي مهندسی رزمی نزاجا هاي یگانيهاي کاربرد توانمنددر حال حاضر کلیه فنون و روش
هاي متعارف و کالسیک تعریف و مدارك، عمدتاً براي جنگضدتحركدر بحث تحرك و 

رسد نظر میاند؛ لذا بهشدههاي مربوطه در همین راستا تبیین و تدویننامهمستندات و آیین
هاي ترکیبی که هاي نوظهور کنونی و آینده همانند جنگها و فنون در عرصه جنگاین تکنیک
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شده نیست؛ طور کامل شناختهابعاد مختلف آن بههاي خاصی برخوردار بوده و از پیچیدگی
استفاده و جوابگو نباشد. در این راستا تحقیق موردنظر باهدف روزرسانی، قابلبدون بازنگري و به

ها متناسب با جنگ ترکیبی ها، امکانات و تخصص این یگانسازي روشبررسی، بازنگري و بهینه
گرفته است.انجام

هاي پژوهشیو پیشینهمبانی نظريمرور 
هاتعاریف مفاهیم و واژهالف. 

ی نوعبهها ساختار نیروهاي خود را ی از طرفکیآنجنگ ترکیبی: نوعی از جنگ است که در 
در یک زمینه - هم متعارف و هم نامتعارف- بهینه نموده که از ترکیب تمام منابع موجود

افزایی در برابر یک رقیب اثرات خاص و همتیدرنهااستفاده کند و فردمنحصربهفرهنگی 
.)41، ص2013کالو، متعارف ایجاد کند (مک

و پیاده مکانیزه پیاده، زرهی، هوابرد، يهاپیعناصر سازمانی تي مهندسی رزمی: هاگانی
افزایش قدرت رزمیهاگانیباشند. مأموریت اصلی این صورت وجود) می(درهاي مستقلگردان

.)4ص،1392حسینی، باشد (میتیپ یا گردان
امکان حرکت از مکانی به مکانی دیگر هاآنتحرك: خصلت یا توانایی نیروي نظامی که به 

نماید. تحرك اجراي مأموریت حفظ میمنظوربهقابلیت و توانایی خود را کهیدرحالدهد می
.)253ص،1386و دریاست (رستمی،رسیدن به هدف و مانور در زمین، هوامنظوربه

.)192، ص 1379ي، ریوزنیمع: محدود کردن مانور نیروهاي دشمن (ضدتحرك
کانالیزه منظوربهتطبیق شده که عبارت است از یک سري موانع هماهنگ وموانعسد:موانعسد

تلفات و ضایعات اضافی رود ومیبه کار دشمنیا توقف حرکت تأخیرکردن، هدایت، ممانعت، 
.)2، ص 1391، پور محمدنماید (میواردي دشمنل نیرویبه کارکنان و وسا

ها این مین؛ اي از زمین که حاوي تعدادي مین باشدهر منطقهاست ازعبارت :میدان مین
، ص 1392(محمودي،شده باشندزمین قرار دادههاي منظم یا نامنظم درممکن است با طرح

2(.
که حسگر در آن چشم به همراه مغز استتسلیحات هوشمند: تسلیحات هوشمند نمادي از 

توانند عملیاتی را از قبیل ها میکند. این نوع سالحنقش چشم و پردازشگر نقش مغز را ایفا می
را انجام ...، شلیک کردن و کردنقفلبرداري، گیري، درگیري، ردیابی، عکسدیدن، شناسایی، ره
برد از فاصله دور اموري از قبیل تنظیم و تواند بدون نزدیک شدن به صحنه ندهند و انسان می

گلستانه، افزار بسپارد (ریزي سالح را انجام داده و سایر کارها را به هوشمندي خود جنگبرنامه
.)145، ص 1389
.)85، ص 1386سابقه پدید آوردن (معین، خالقیت): نو آوردن، امر بکر و بیابتکار (
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منظور هاي بدیع مهندسی بهتاکتیکها وگیري از روشپویایی و بهره:خالقیت در مهندسی
براي دشمن و دفع محدودیت از تصوررقابلیهاي جغرافیایی و عملیاتی غفراهم آوردن محیط

.)1389، (پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسمقدورات نیروهاي خودي است
نیروهاي انبوه در مقابل یکدیگر و تخریب جنگ کالسیک: این نوع جنگ، متمرکز بر قرارگیري 

باشد هرچه بیشتر تأسیسات و تجهیزات و نیروهاي مقابل تا هنگام دستیابی به پیروزي می
.)21، ص 1395هاي تخصصی زمینی، (گروه آموزش

جنگ ترکیبی:.ب
. ): جنگی با ترکیبی از ابزارهاي متعارف، نامنظم و نامتقارن است1جنگ ترکیبی (هیبریدي

هاي در دسترس ي ابزاری از همهردولتیغجنگ ترکیبی شامل استفاده یک بازیگر دولتی یا 
جنگ ثباتی در کشور هدف است.ایجاد بیباهدفدیپلماتیک، اطالعاتی، نظامی و اقتصادي 

همزمان تحت فرماندهی طوربهی توجهقابلترکیبی جنگی است که نیروهاي منظم و نامنظم 
ی ردولتیغهاي ها یا نهادتوانند توسط دولتهاي هیبریدي میجنگکنند.واحدي رزم می

ازجملهاي از حاالت متفاوت جنگ هاي هیبریدي شامل گسترههماهنگ شوند. جنگ
باشدیمو اغتشاشات جنایی هیرویبهاي نامنظم، انجام خشونت هاي متداول، تاکتیکتوانایی

.)9ص ،1395شود (یارندي،ی نیز گفته میچندوجهجنگ که
هاي در دسترس ابزاراز همهیردولتیغیادولتیبازیگریکاستفادهشاملترکیبیجنگ

(مرکز باشدیدر کشور هدف میثباتیدیپلماتیک، اطالعاتی، نظامی و اقتصادي باهدف ایجاد ب
.)1394، تحقیقات راهبردهاي دفاعی

یاوکوچکيهاجنگپیچیده،يهااتیجنگ هیبریدي که گاهی از آن با عنوان عمل
نظامینیروهاييهاتیقابلترکیبیِيریکارگبهبیانگرِ،شودیمیادنیزنامنظميهاجنگ

ازکهاستعواملیشاملنبرد،نوعاین. استشده		هماهنگوپیچیدهياوهیشبهمتعارف
يها. جنگردیگیفته تا حمالت نظامی و غیره را در برمگرنظامیيهاشیآراوهاکیتاکت

میداندروشدهرهبريعملیاتیلحاظبهچریکی،ونامتقارنيهابرخالف جنگهیبریدي
ومتمرکزفرماندهییکداشتنمستلزمنبردهاگونهنیابنابراین،؛گرددیمهماهنگنبرد

. آوردشماربهنهادکیيااندازهآن را تاتوانیمبنابراینواستنبردروندکنترلساختارِ
برخوردارشرایطوامکاناتگونهنیازاغیردولتی،بازیگرانِبیشترکهاستطبیعیبنابراین،
آموزشترفندهايتمامیازچهارچوب،ایندرهیبریدييهاجنگکهگفتتوانی. منیستند

باهم رافناوريونظامیيهاکیو تاکتبرندیمبهرهنظامیکالسیکيهاکتابدرشده داده
لحاظبهنبرد،ازگونهنی. ارندیگیمکار	بهغیرمنتظرهوجدیدییهادر روشوکردهترکیب
جدیدنیزخوديخودبهونیستضعیفوغیردولتیبازیگرانبهمحدودتنهاتاکتیکی،گزینش

1. Hybrid war
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در حد نیروهاي کالسیک است و نه نهنظموآموزشهیبریدييهاجنگدر. دیآینمشماربه
واحدهاي نظامی در این نوع نبردها در .قاعدهیچریکی و نامنظم بيهاهمچون جنگ

. باشدیمبرخوردارمتمرکزمهینفرماندهییکازوشودیمیدهسازمانگردانیک	اندازه
صورت مستقل بهنیازصورتدرتادارند راتواناییایننظامیيهاگانیوها دستهفرماندهی

ولینامنظم،نبردهاييهاها مشابه سالحمورداستفاده در این نوع جنگيهاعمل کنند. سالح
پدافندحمل قابليهاستمیسضدتانک،يهاموشکدوربردتر،يها(موشکباالتريهاتیباقابل

محدود نیست.نبردمیدانبهتنهاترکیبیيهاجنگکهکردتصریحبایستیالبته.است) هوایی
شده است نبرد هیبریدي شامل تر که توسط اجالس امنیتی مونیخ ارائهدر یک تعریف جامع

. این ابزارها از دیپلماسی تا جنگ باشدیمرمتعارفیترکیبی از ابزارهاي مختلف متعارف و غ
.)1393، هیبریدي و الگوي نوین نبردهاي نظامیيهاجنگ(شودنظامی را شامل می

نامنظم، هايترکیبی از تسلیحات غیر اتمی و مرسوم، تاکتیکواقعبههاي ترکیبی جنگ
هاي هاي ترکیبی، خرابیدر فضاي نبرد است. در جنگکارانهتیجناتروریسم و رفتارهاي 

هاي تلفن همراه، . دوربینشوندیمفیزیکی و جنگ اطالعات همه و همه با یکدیگر ترکیب 
) و رقابت اطالعاتی را اضافه کنید هاستآنموافق منافع آنچهافزار فتوشاپ (براي جلوه دادن منر

گران این شکل از جنگ را جنگ نامتقارن تا به عمق وضعیت جنگی پی ببرید. گروهی از تحلیل
.)61، ص 1392(ناي، کنندیماطالق 

زیر را احصاء کرد:يهایژگیوتوانیترکیبی ميهابراي جنگ
حضور عناصر عمده نیروهاي منظم و نامنظم دولتی و غیردولتی- 
مشارکت راهبردي- 
فرماندهی چندوجهی- 
اقدامات همزمان- 
تهدیدات متنوع و سریع- 
.)1394، (مرکز تحقیقات راهبردهاي دفاعفقدان دکترین عملیاتی مشخص- 

:کرديبندترکیبی را به اشکال مختلف طبقهيهاجنگتوانیمهایژگیدر کنار و
جنگ ائتالفی یا مرکب (ترکیب عناصر عمده دو یا چند نیرو (زمینی، دریایی، هوایی و - 

)هاي متفاوتنیروهاي ویژه) با ملیت
اي محیط عملیاتی براي ارتقاي آگاهی از وضعیت و تحلیل محور (معماري شبکهجنگ شبکه- 

)محورریانجام عملیات تأثجهیسیستم دشمن و درنت
عد زمان، فضا و سطوح جنگ (تاکتیکی، عملیاتی و هاي موازي از سه بعملیات(جنگ موازي - 

)کنندراهبردي) براي دستیابی همزمان استفاده می
جنگ ناهمگون (نامتقارن)- 
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)رازتجنگ ناهمتراز (ناهم- 
از برد عملیاتی دشمن با استفاده از تراي دورقابلیت ضربه زدن از فاصله(ستایجنگ دور ا-

هاي جنگ) (ترکیبی از حمالت موشکی، پهپادها، جنگ الکترونیک، عملیات روانی و ...
.)1393، هیبریدي و الگوي نوین نبردهاي نظامی

گانه ریدي شامل موارد هشتشده در اجالس امنیتی مونیخ جنگ هیببر اساس تعریف ارائه
ت:زیر اس

دیپلماسی- 
جنگ اطالعاتی و پروپاگاندا- 
محلیيهاو شورشهایحمایت از نابسامان- 
نیروهاي نامنظم و چریکی- 
نیروهاي ویژه- 
نیروهاي کالسیک نظامی- 
جنگ اقتصادي- 
.سایبرييهاحمله- 

ها بررسی هاي ترکیبی و نظرات اندیشمندان را در مورد این جنگچنانچه نمونه جنگ
باشند.بندي میزیر قابل استنباط و جمعهاي نماییم، ویژگی

ترکیب تعداد محدود از نیروهاي ی:ردولتیحضور عناصر عمده نیروهاي منظم و نامنظم دولتی و غ- 
یی در قوا یا اجراي عملیات در یک محور فرعی جوصرفهباهدفنامنظم با نیروي منظم 

نماید، ذشته متمایز میهاي گجنگوجود داشته است. آنچه جنگ ترکیبی را ازدرگذشته
اصلی به واسطهی و اهداف ردولتیغترکیب عناصر عمده نیروهاي منظم و نامنظم دولتی و 

هاي کشور اسپانیا در جنگ ترکیب ارتش منظم انگلستان با چریکمانند؛ ها استهریک از آن
.با ناپلئون

ي، درگیر شدن تمامی چندبعدی، تیچندملجنگ ترکیبی به دلیل ماهیت : مشارکت راهبردي- 
اجراریزي و ، تنها در سطح راهبردي قابل طرحمدتیطوالنعناصر قدرت ملی و اثرات فراگیر و 

. تاکنون الگویی براي جنگ ترکیبی در سطح عملیاتی و تاکتیکی ارائه نشده است.هست
به دارد.هاي فرماندهی متمرکز تفاوت این شیوه از فرماندهی با روش:1یفرماندهی چندوجه- 

با مشکالتی بیشتر ازآنچه یک فرمانده ان، فرماندهجنگ ترکیبیعلت پیچیدگی و ابهام 
در شیوه فرماندهی جنگ ترکیبی، فرماندهان د.نباشمواجه است روبرو مییوجهتکهاي جنگ

که در مسائل مختلف داراي یک بینش و افق دید هستند، براي اهدافی که مشخص و مسئوالنی
.رادارندرفیت ایجاد اجماعکنند ظمی

1. Leadership
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است انتخاب کارراهپندارد بهترین تواند همیشه آن راهی را که میفرمانده جنگ ترکیبی نمی
بایستی تصمیم اتخاذ شود. در چنین اوضاعی فرمانده ابتدا باید محاسن نیاباوجودنماید ولی 

هاي دیگر ید که کمتر از راهنسبی عوامل مورد اختالف را ارزیابی نموده و راهی را انتخاب نما
سفید یا سیاه حلراهنقاط ضعف دارد. این روش بهتر از آن است که تالش بیهوده در انتخاب 

آورد.به عملنامید حلراهبهترین عنوانبهرا که بتوان آن 
نظامی مختلف هايعرصهدر جنگ اداره ): 1388(پیدایش جنگ ترکیبی. اقدام همزمان- 

راتیدر یک دوره زمانی براي دستیابی به تأثاي سیاسی، حقوقی، اقتصادي، اطالعاتی و رسانه
را اقدام همزمان در جنگ ترکیبی در فازهاي مختلفجنگيجابهنهیهزکمو موقعبه

گویند.می
در داخل و خارج میدان نبرد ی رنظامیغنظامی و تمامی منابع ی: چندوجهابزارهاي - 

شود.میقرارگرفتهمدنظرجنگ ترکیبیيزیرو طرحیدهنسازما
): تهدیدات جنگ ترکیبی اغلب نوظهور و داراي تنوع 1998(دالبی، تهدیدات به شکل و سریع- 

ی و تهدید قابل دگردیستی در ابزارها و چندوجههستند. چند تهدید همزمان، یک تهدید 
توان را از انواع تهدیدات در شرایط جنگ ترکیبی دانست. بر این اساس ها را میتاکتیک

نیاز به بازنگري دارند.محیط جنگ ترکیبیسناریوهاي تهدیدات با در نظر گرفتن 
یکی از مشکالت اجراي جنگ ترکیبی، تلقی اشتباه از آن فقدان دکترین عملیاتی مشخص: - 

چند نیرو، در یک منطقه نیست بلکه اقدامات زمانهماست، جنگ ترکیبی به معنی عملیات 
براي هستافزاي تمامی عناصر قدرت ملی و فراملی براي دستیابی به یک هدف هماهنگ و هم

ها نیاز است. تجربه و کسب مهارت در اجراي آنتیمأموراین منظور به تدابیر متناسب با هر 
ی و درس گرفتن از فراملاصر قدرت ملی و عملی فرماندهان و مدیران غیرنظامی در ترکیب عن

ریزي و ترین الگوي فرماندهان و مدیران براي طرحهاي واقعی، مهمبازخورد اقدامات در جنگ
.)10و9هاي ترکیبی است (یارندي، محسن، ص اجراي جنگ

نمایند:ی بر اساس این هفت اصل تشریح میطورکلبهتوان جنگ هیبریدي را می
ها و اثرات جنگ هیبریدي در بستر زمانی و مقطع خاص مربوط به ترکیب ظرفیتاصل اول:- 

زمان، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و مقطعفرد است. این بسترها شامل آن نیرو منحصربه
دهد.تاریخی است که در آن مقطع جنگ رخ می

گفتمان یک ایدئولوژي در جنگ هیبریدي وجود دارد که باعث تشکیل یک اصل دوم:- 
، به زمینه راهبردي مرتبط است و ریشه در طورمعمولبهيدئولوژیاشود. این ی میسازماندرون

هویت اجتماعی، فرهنگی و دینی نیروي هیبریدي دارد.
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نیروي هیبریدي معتقد است رقباي بالقوه در پی از بین بردن آن هستند این اصل سوم:- 
از خرد نظامی متعارف دست کشیده تا هرچه شود نیروي هیبریدياحساس تهدید باعث می

بیشتر به بقاي خود ادامه دهد.
ظرفیت بین نیروي هیبریدي و دشمنان بالقوه آن وجود اختالف: همیشه یک اصل چهارم- 

دارد. نیروي هیبریدي ظرفیت نظامی متعارف کمتري در مقایسه با دشمن خود داشته و 
زیت رقیب را جبران کند.باید به دنبال راهی باشد که مجهیدرنت

اجزا نیانیروي هیبریدي هم داراي اجزاي متعارف و هم نامتعارف است.اصل پنجم:- 
ی است. همچنین ممکن رنظامیغهاي پارتیزانی هاي نظامی و فناوريشامل فناوريطورمعمولبه

هاي ی در اجزاي آن وجود داشته باشد. این ظرفیتستیتروریا مجرمانهي هاراهکنشاست 
کنند.ترکیبی، یک مزیت غیرمتقارن را براي نیروي هیبریدي ایجاد می

هایی هستند که ماهیت دفاعی دارند. هاي هیبریدي وابسته به عملیاتسازماناصل ششم:- 
ند و راهبرد کلی مبتنی بر کند که از موجودیت خود دفاع کنیروي هیبریدي تالش می

ها چندین جز هجومی نیز دارند اما گرایش اصلی آن هاي دفاعی دارد. این عملیاتعملیات
دفاعی است.

کنند؛ که فرسودگی دشمن را به یی استفاده میهاراهکنشسازمان هیبریدي از اصل هفتم:- 
شناختی خود را نشان صورتبهفیزیکی و هم صورتبههم هاراهکنشدنبال داشته باشد. این 

.)41و 40ص ، 1395کالو، ز نیروهایش کاهش دهد (مکدهد تا تمایل رقیب را در استفاده امی
ها در گیرند. ممکن است تمایز جنگهاي متفاوتی قرار میها، از زوایاي مختلف در گروهجنگ

ها یا هویت نیروهاي رزمنده باشد. یا وسعت، شدت، مدت، انگیزه، صحنه نبرد، نوع سالح، روش
تواند عاملی براي باشد. انرژي هم میهاآنگذارانهیپامکتب فکري هاآناینکه مبناي تفکیک 

توانند فراتر از حوزه عملیات نظامی و در ها میشمار رود. همچنین جنگها بهمرزبندي جنگ
و به جایگاه ارائهها ي مختلفی از جنگهايبندمیتقسسطح قدرت ملی تعریف شوند. در ادامه 

شود.ها پرداخته میهاي ترکیبی در آنجنگ
هاي فرانوین گذاران آن در دسته جنگمکتب فکري پایهازنظرهاي ترکیبی جنگ

عرصه، ازنظرروند. ولی نوعی محصول این نوع جنگ به شمار میگیرند و بهمحور) قرار میریتأث(
یندهاي مختلف، با شدت مختلف و در هاي مختلف، با فرافرایند، شدت و شکل، در عرصه

هاي ترکیبی از همه ابزارهاي قدرت ملی هم در جنگازنظرشوند. هاي مختلف انجام میشکل
هاي ترکیبی جنگگریبازشود.اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و ... استفاده میدسترسقابل

ثباتی جنگ ایجاد بیی هستند و هدف اصلی این نوع ردولتیغنیروهاي منظم، نامنظم، دولتی یا 
باشند ، ترکیبی از ابزارهاي متعارف، نامنظم و نامتقارن میهاباشد. این جنگدر کشور هدف می
رویه و هاي بیهاي نامنظم، عملیات روانی، خشونتهاي متداول، تاکتیککه شامل توانایی
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ی را شود. جنگ ترکیبنیز گفته می1یچندوجهاغتشاشات جنایی هستند که به آن جنگ 
جنگ نامید. در شکل زیر جنگ ترکیبی و ابعاد رمرسومیغتوان ترکیبی از ابزارهاي مرسوم و می
گردیده است.ارائهآن 

ابعاد جنگ ترکیبی)1(شکل 
به موارد زیر اشاره نمود:توانیمترکیبی هايدر جنگمورداستفادهاز ابزارهاي نظامی 

تر از برد عملیاتی دشمناي دورقابلیت ضربه زدن از فاصله: *جنگ دور ایستا
ي حضـور  جـا بهمانانیپهماي و حمایت از ایجاد منازعات منطقه: نامنظممنظم و*جنگ نیابتی

مستقیم نظامی
اتحادیه نظامی ناتو در افغانستان)اي (جنگ*جنگ اتحادیه

هاي متفاوتترکیب عناصر عمده دو یا چند نیرو با ملیت: هاي ائتالفی*جنگ
، 1394نیروهاي دشـمن (کرباسـی،   افکار و احساساتشدهتیهداي کار: دست*جنگ شناختی

.)3ص 

1. Multi Model Conflicts

جنگ ترکیبی = ترکیب 
ابزار مرسوم و غیر مرسوم 

جنگ

پشتیبانی از 
هايناآرامی

محلی

نیروهاي 
ویژه

نیروهاي 
نظامی نیروهاي 

نامنظم

حمالت 
سایبري

تبلیغات 
جنگ

اطالعاتی

جنگ 
اقتصادي

امور 
سیاسی
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اوکراین مشاهده کرد. يهایدر ناآرامتوانیهیبریدي را ميهاجنگيهایکی از نمونه
در موضوع انرژي ژهیوگیري از توان اقتصادي خود براي تحریم اوکراین بهروسیه همزمان با بهره

اي را اروپایی یک جنگ عظیم رسانهزنی با مقامات دیپلماسی خود و چانهيسازو همچنین فعال
هاي اجتماعی مجازي راه انداخته خبري این کشور و همچنین در شبکهيهااز طریق رسانه

ایناخباروهااستیسهااست. هزاران کنشگر طرفدار روسیه هرروز با حضور خود در این شبکه
اتودي،راشخبرييهاشبکه. سندینویمتفسیرآنتأییددرودهندمیتوضیحراکشور
... یک جنگ اطالعاتی و پروپاگانداي جدي را براي یه وروسصداياسپوتنیک،الیوم،روسیه

از سوي ؛ کنندمقابله با تبلیغات غرب و همراه کردن مردم در مناطق شرقی اوکراین دنبال می
باعث تنها هایی که نهکند، حمایتشرق حمایت میطلبانییشدت از جدادیگر مسکو به

تنها ها نهسیاسی بلکه باعث تغییر خطوط مرزي در اوکراین شده است. اوکراینییختگیرهمبه
یف هم بایستی با هواداران مسکو مقابله کنند. همزمان نیروهاي در شرق این کشور بلکه در کی

شوند در حال افزایش مناطق که توسط ارتش مسکو حمایت میطلبیینامنظم چریکی جدا
آورد. رف خود هستند، مسکو از این نیروها حمایت لجستیکی و سیاسی به عمل میتحت تص

وارد عمل شده و » ساًأر«هایی که ضرورت ایجاب کند نیروهاي ویژه ارتش روسیه البته در زمان
دهند. این اتفاقی است که در جریان بحران عملیات نظامی انجام میطلبانییدر حمایت از جدا

نیروهاي کالسیک ارتش روسیه با هانیبارها شاهد آن بودیم. در کنار همه ااوکراین بارها و
یفانجام مانورهاي نظامی در مرزهاي اوکراین سایه وحشت اقدام نظامی مسکو را بر سر کی

یف همواره نگران مداخله مجدد رسمی روسیه در داخل مرزهاي اوکراین اند. کیزنده نگاه داشته
دیگري از این کشور مانند کریمه است. در این جنگ هیبریدي که يهاو جدا کردن بخش

گسترده يهارساختیمسکو علیه اوکراین آغاز کرده است، به دلیل برخوردار نبودن اوکراین از ز
از حمالت سایبري مسکو ارائه نشده است. آندرس یتوجهقابليهاو جدي سایبري گزارش

گوید: هیبریدي میيهاه توانایی پوتین در جنگکل سابق ناتو دربارریفوگ راسموسن، دب
را علیه کشورهاي حوزه بالتیک رهبري کند و اریعاي تمامحملهتواندیروسیه ميجمهورسیرئ

: دیگویهدفش آزمودن توانایی ناتو خواهد بود. راسموسن در مصاحبه با روزنامه دیلی تلگراف م
هاي هیبریدي و الگوي نوین نبردهاي جنگ(هیبریدي متخصص استيهاپوتین در جنگ

.)1393، نظامی
1یردولتیعنوان یک بازیگر غعنوان یک بازیگر دولتی، حزب ا... لبنان بهدر کنار روسیه به

اندیشکده مطالعات امنیتی اتحادیه . مثال دیگري براي استفاده موفق از نبردهاي هیبریدي است
پس ": سدینویر ارشد این مؤسسه در این رابطه ماروپا در گزارشی به قلم فلورنس گاب تحلیلگ

اسرائیل که موجب هواییلی در تالفیِ حملهاسرائیگشتیکبه... احزبغافلگیرانهاز حمله

1. Non State Actor
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اظهار... انصرا... رهبر حزبحسنشد،ژانویهماهاواخردر... اکشته شدن شش فرمانده حزب
تا در هر میدارو ما این حق را؛نخواهد کردرعایتراجنگقواعددیگرمقاومت“کهداشت

ماهیتدهندهاین اظهارات، نشان” رو شویم.روبهدشمنباي،اوهیزمان، هر مکان و به هر ش
این دهدیمنشانکهاستگواهیها ساختار این گروه نظامی لبنانی است و این گفتههیبریدي

و ؛ نامنظم را اجرا نمایديهاجنگگوناگونِيهاگونه،سرعتبهویآسانبهتواندیگروه نظامی م
این گزارش با بررسی "در همان حال، شکل و ساختار یک نیروي نظامی متعارف را حفظ نماید.

تحول":سدینویحزب ا... لبنان و تحوالت رفتار نظامی این حزب ميریگتاریخچه شکل
توجه جلببدونوپنهانی،ترزیگر متعارفنیروي چریکی به یک بایکاز... احزبيسروصدایب

بود که آشکار گردید. این 2006سالدراسرائیلبااش روزه33تنها حین جنگ ورفتپیش
چیزي بود که انتظار آنازفراتربسیارکهدادنشانخودازییهاتیقابلوهاکیسازمان، تاکت

یخوب... بهاتهاجم اسرائیل، حزبازپس. شدبدلهیبریدييهاجنگنمادبهسپسورفتیم
ی براي مانورهاي مسلحانه کابوسولی،نظامادهیپحرکتمناسبکهلبنانناهموارنواحیاز

مانندسنگینجنگیادواتونظامیپیشرفتهيهاکیترکیب تاکتاز... ااست، بهره برد. حزب
کهییهاجادهونمود؛استفادهدریابهزمینوهوابهزمینيهاموشکواندازها خمپاره،هاراکت
شمارِلحاظبه... اهرچند حزب؛ي کردگذارمینراشدندیمردها آنرويازاسرائیلیيهاتانک

دفاعدربودند ومنظمومنسجم،دهیدآن آموزشواحدهايولیبود،اسرائیلازترنییپانفرات
باتماسامکانپیچیده،ارتباطینظامیکلطفبهکه... اداشتند. حزبتبحربسیارقلمرواز

.اجرا گذاشتبهراخارپشتدفاعیيهاکیتاکتموفقیتباداشت،رافرماندهیمراتب سلسله
یکمانندشده،سنگربنديزیرزمینیيهاپناهگاهدردفاعیيهاکیتاکتاجراينمونه،براي

روزه با اسرائیل، موفق شد با استفاده از 33نبردحیندر... احزب. منظمنظامینیروي
را به سمت اسرائیل ییهادشمن)، موشکخطوطپشتدرحتیشده (پنهانهاياندازموشک

يهاکیتاکتازکیچی. هبودها آنراهبردييهاامیپازبخشیهمههانیاکه؛روانه سازد
يهاوهیشبراغلبکهچریکینیروهاييهایژگیوجزء... احزبتوسطشدهکاربرده به

... در اصل احزب. دیآینمشماربهسازند،پنهانراخودشانتاکنندمیاتکامحورجمعیت
توسط نیروهاي نهکهنمودرفتارجنگدرياوهیاسرائیل را به این دلیل غافلگیر کرد که به ش

هاي هیبریدي و الگوي (جنگ"منظمدولتیبازیگریکتوسطنهوشدینظامی نامنظم پیاده م
.)1393، نوین نبردهاي نظامی

:مهندسی رزمیيهاگانی.ج
هاي مستقلو گردانپیاده مکانیزه پیاده، زرهی، هوابرد، يهاپیها عناصر سازمانی تاین یگان

تیپ یا گردانافزایش قدرت رزمیهاگانیباشند. مأموریت اصلی این صورت وجود) می(در
)4، ص 1392از: (حسینی، اندمهندس رزمی عبارتيهاگانیکلیوظایفباشد.می
؛مهندس مأمور به تیپيهاگانیو نظارت در کاربرد یستادي مهندسيهاتهیه طرح)1



67یبیترکهايجنگدریرزمیمهندسيکارکردهایبررس

؛اجراي شناسایی مهندس)2
؛ها (شناور و ثابت)گدارها، پلها، گذارها،ساختمان، مرمت و نگهداري راه)3
؛پست فرماندهیيهاپدافندي و پناهگاهساتیایجاد تأس)4
براي عبور از رودخانه و حمله به دهیدافراد مهندس آموزشو اعزام تجهیزات الزم تهیه) 5

؛مواضع مستحکم
؛تهیه و تدارك آب و سایر خدمات آمادي مهندس براي تیپ یا تیپ)6
؛سخت و ایجاد معبر در موانعيهانیرزمی در زميهاگانیکمک به حرکت )7
و ي خاردارهاشبکهي مین،هادانیمازجمله) احداث و برداشت انواع موانع مصنوعی 8

و غیره.ضدتانکي هاخندق
از:اندعبارتی سیستم مهندس سه وظیفه اصلی و عمده را به عهده دارد که طورکلبه

ازدیاد و حفظ مانور نیروهاي خودي (ازدیاد تحرك)- 
)دشمن (ضدتحركمحدود کردن مانور نیروهاي - 
افزایش قابلیت بقا و دوام نیروهاي خودي (ماندگاري)- 

هاي خودي ي مهندسی در آفند، ازدیاد تحرك یگانهاستمیسمنظور از کاربرد نیترمهم
است براي این کار الزم است در سیستم مانور، سیستم پشتیبانی آتش و حرکت و جابجایی 

هاي مهندس واگذاري به یگانتیمأموریاتی، تحرك و سرعت بیشتري ایجاد شود.آمادهاي ح
)193و 192در عملیات آفندي به شرح ذیل است: (معین وزیري، ص 

* شناسایی فنی و مهندسی
ها و تسهیل عبور مرور* تعمیر جاده

هاجادهو توسعه هاراهکوره* تعریض 
هاپلها و رادهط* ایجاد و توسعه گدارها و فراهم کردن

و گدارهاهاپلي الزم در مورد عبور از هاییراهنما* 
* نصب موانع حفاظتی در پهلوي نیروهاي تک ور

* تهیه اطالعات مورد لزوم مهندسی
هاگانو ثابت براي یحملقابل* فراهم کردن آب 

.هاپناهگاه* فراهم کردن و برپا کردن 
)56، ص 1392حسینی، (از:اندعبارتدرحرکت براي اخذ تماسرزمیوظایف مهندس

.هاییهدایت شناسا- 
ها.و یا تخریب آننبرداشتباکاهش موانع - 
ها.ها و شکافکمک در عبور از تنگه- 
قابل دور زدن.هايساختمان و احداث راه- 
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موجود.يهامرمت و توسعه جاده- 
.هایدگیاستقرار پل براي عبور از بر- 
.فرعی براي حرکت و تخلیه نفرات و آمادهايهااحداث راه- 

:دهدیممهندسی در عملیات پدافندي چهار نوع کار اساسی زیر را انجام 
پشتیبانی عمومی- مداومت کار              -ركضدتح- تحرك          - 

است اما در نظر گرفتن موردنظربیش از همه در پدافند ضدتحركعملچهار عمل باال،از
به سزایی در توان رزمی یگان پشتیبانی شده دارد.ریتأثسه عامل دیگر نیز 

در تهیه مواضع دفاعی و استقرار سیستم سد موانع در منطقه پدافند یمهندسيهاگانی
:دینمایعملیات امور زیر را اجرا ماینبراي انجام.دینمایطور وسیع کمک و نظارت مبه
عملیات پدافندي همانند شناسایی مهندس در عملیات درشناسایی مهندس : شناسایی- 

،تخریبيهادر این مرحله شناسایی روي محلشود.اجراطور پیوسته و مداوم باید بهيآفند
.ردیگیشود انجام متک میبهبراي نیرویی که مأمورازیموردنيهاایجاد موانع و ساختمان راه

معموالً هر یگان رزمی مسئول ساختمان آن قسمت از موانعی است که در داخل : سد موانع- 
. شوندیپیاده و یا زرهی پدافند ميهاگانیلهیسوشده است. این موانع معموالً بهواقعمنطقه

صورت نظارت رزمی را در تهیه و ساختمان موانع راهنمایی و بهيهاگانیمهندس، يهاگانی
یکی از کهیدرصورتضمناً، ندینمایاز موارد با واگذاري ابزار کار، کمک ميافنی و در پاره

شرایط زیر وجود داشته باشد یگان مهندس ممکن است رأساً مسئول انتخاب محل و ساختمان 
:موانع و یا مواضع سد کننده گردد

؛باشدساختمان موانع یا مواضع سدکننده به تجهیزات ویژه و تخصصی نیاز داشتهکهیهنگام*
؛ن نباشدجناحین و عقب باز باشد و امکان کاربرد یگان دیگري ممک*
؛مند گردندبهرهشودیاز کار مهندسی که انجام مهاگانیهمه *
؛مانوري مواضع آماده گردنديهاگانیلهیوسقبل از اشغال مواضع الزم باشد بهکهیدرصورت*
پدافند کننده باشد.يهاگانیساختمان موانع خارج از مقدورات *

پدافند کننده مزاحمت يهاگانیبراي اینکه هنگام استقرار موانع در کار يادر پدافند منطقه
چنانچه موقعیت اجازه دهد .و مشکالتی ایجاد نشود باید همکاري و هماهنگی دقیق انجام گیرد

تا آماده شدن موانع براي جلوگیري از نفوذ دشمن و وارد آوردن تلفات زیاد به نیروهاي خودي
موانع مصنوعی سبک آرایش داد. یک روش مؤثر براي لهیوسدافندي را بهجلو مواضع پتوانیم

در این صورت این راه.باشدیمهامعمولی تخریب پل روي رودخانهيهانیایجاد موانع در زم
ها براي ها باید آماده تخریب و چاله خرجعبور است. کلیه پلقابلیسختیا بهعبوررقابلیغ

دقت مراقبت و نگهبانی شوند.تبرد دشمن بهجلوگیري از مداخله و دس
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در نقاط عبور اجباري ژهیواصلی بهيهاعمودي در شبکه راهيهاها و تهیه چالهایجاد خندق
دور زدن، موانع خواهند بود.رقابلیو غ

کاره منظور تأخیر یا کانالیزه نمودن دشمن بدر پدافند متحرك ایجاد و ساختن موانع، به
براي حفظ آزادي و حرکت نیروهاي مانور کننده در پاتک باید کامالً هماهنگ و یول،روندیم

خودي به يهاگانیکافی براي حرکت يهاتطبیق گردند، باید توجه داشت که معابر و شکاف
،1392(حسینی،دمنظور حفظ مواضع، موجود و آماده باشجلو یا عقب و یا مناطق مجاور به

.)70الی69ص 
در جنگ ناهمتراز داریم:سامانه مهندسیدر خصوص 

دیگر یکی از يهاها در عملیات مقابله از رزمگاهی به رزمگاهتحرك: امکان جابجایی یگان- 
بتواند مسیرهاي امن و پوشیده براي دبایمهندسیترین وظایف یگان مهندس است. یگاناصلی

ند.کهاي خودي ایجاد حرکت یگان
پل و افزارها و تخریبموانع در زمین مناسب، تهیه مواضع جنگضدتحرك: شامل برقراري - 

هاي انفجاري.ها و کمینجاده
اجراي طرح پدافند غیرعامل و همچنین عملیات دود بر روي تأسیسات حیاتی و مواضع سد - 

کننده.
ها تا قبل از درگیري قطعی با دشمن.حفاظت از آمادگی رزمی یگان- 
پشتیبانی عمومی: شامل تهیه آب آشامیدنی و تهیه اطالعات فنی در مورد زمین منطقه - 

نند اما یگانکها در ایجاد و بهبود موانع مهندسی شرکت می. کلیه یگانشودمیعملیات
دهد.مهندسی کار تخصصی مربوط به این موانع را انجام می

بر اساس دهاي مهندسی بای، کلیه طرحيابا توجه به توان رزمی برتر نیروهاي فرا منطقه
عنوان یک عامل برتر ساز در مقابله با این ریزي و از نقش زمین بهاستفاده صحیح از زمین طرح

.)3و 2، ص 1393(ملکی، نیروها استفاده کرد
:وظایف مهندس در جنگ شهري- 

باشد:تواند شامل موارد زیر یمخالصه اقدامات مهندسی رزمی در جنگ شهري 
باشد.را داشتهکه قابلیت انفجار از راه دور ينحوبههاي گاز زیرسطحی ي لولهگذارخرج- 
هاي بزرگ، ي مخفی میادین ورزشی، میادین شهر، محوطه حیاطکارینمي و گذارخرج- 

که ينحوبهو هوابرد دشمن بردبالي مناسب براي فرود جهت مقابله با هابامپشتها و فرودگاه
قابلیت انفجار با کنترل از راه دور را داشته باشد.

هاي شهر در هر بخش مجزا براي انفجار از راه دور.ي مدخل ورودي و پلگذارخرج- 
که امکان انفجار از راه دور را نحويي بهسازپاكهاي مختلف براي پلهي طبقات و راهگذارخرج- 

داشته باشد.
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ها و اگوي فاضالب براي ممانعت از نفوذ زیرگذرها، کانالي مدخل ورودي متروها،گذارخرج- 
ها.دشمن از طریق آن

ها.تهیه مواضع مستحکم در زیرزمین خانه- 
هاي سد موانع براي مقابله با ادوات زرهی و مکانیزه هاي سیمانی و سامانهآماده نمودن بلوك- 

دشمن.
ها براي انفجار از راه دور در هنگام هجوم وچهها و کها، بزرگراههاي خیاباني کنارهگذارخرج- 

دشمن.
ایجاد موانع عمده در تحرك زرهی و پیاده هاآنها که با ریزش ي سازهگذارخرجتعیین و - 

دشمن به وجود آورد.
، 1389(سزا، و داخل شهر براي مدافعینینی در حومهنشعقبهاي تفرقه و تعیین و تهیه راه- 

.)78ص 
کارهاي مقابله با آنمهندسی رزمی در جنگ آینده و راهچالش -چ
1)دي- ایی-آيیاسازدستبمب (هاي انفجاري تله-)1(

هاي انفجاري به قدمت خود جنگ هستند؛ اما در دوران کنونی در ویتنام، ایرلند شمالی، لهت
ساختاري با یمتقعنوان یک سالح ارزانجاي خود را بهازپیشیشلبنان، فلسطین و عراق ب

تلفات نیروهاي سومیکنیرومند بازکرده است. بنا به آمار چیزي در حدود حالینساده و درع
70حاصل شد. در دهه یافتهآمریکایی در ویتنام براثر انفجار مین و یا مواد منفجره ارتقاء

موجبات ینوعبود و بههادي-ایی-آيمیالدي نیز ایرلند شمالی شاهد استفاده بسیار گسترده از
نیز که جهان سوینمیالدي به ا70ابزار را فراهم کرد. بعدازآن، از اواخر دهه گونهینپیشرفت ا

ها به بخش دي- ایی- آيوانی بوده است کهافرهايیريشاهد درگیانهاسالم و منطقه خاورم
ی و ناتو تنها بنا به گزارشات واصله از نیروهاي آمریکایها تبدیل شدند.ناپذیر این درگیريجدایی

حمالت از طریق این ابزار سه و نیم برابر افزایش داشته سوینبه ا2007در افغانستان، از سال 
.شده استهایکه باعث افزایش چهار برابري مرگ نیروها و هفت برابر شدن تعداد زخم

از مواد منفجره شده است این است که اغلب به مهاجم گونهیناي که باعث جذابیت امسئله
هاي تاکتیکی نیروهاي مدرن دفاع در برابر قدرت آتش و برتريکه بدون اینکه بیدهداجازه می

به انواع مختلف تقسیم کرد. توانیرا میافتهقرار گیرد، اقدام به حمله کند. آالت انفجاري بهبود
هاي انفجاري و یا جلیقهشدهیتزمینی تقوهايیندفن شده، مو یا ياکنار جادهيهامثل بمب

چندان هوشمند حمل بمب را و یک نوع سیستم نهشودیکه توسط عوامل انتحاري پوشیده م
که ثابت هستند و یا توسط عوامل انتحاري ايشدهيگذارآورد. خودروهاي بمببه وجود می

عنوان توان بهرا مییافتهگرفته بهبودانفجاري شکلهاي شوند و انواع گوناگون از خرجرانده می

1. Improvised explosive device
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کرد. در اصل هر نوع تسلیحات انفجاري که از یک خط يبنددستهیافتهمواد انفجاري بهبود
شود. يبندطبقهیافتهعنوان مواد منفجره بهبودتولید صنعتی تهیه نشده باشد ممکن است به

متريیلیم155هاي هاي توپچند عدد از گلولهها استفاده از یک یا ترین حالتیکی از معمول
چند رشته یلهوسبههاي هوا پرتاب است که معموالًهاي ضدنفر یا ضدتانک و یا بمبیا مین

گونهیناین مسئله در دسترس بودن اشوند.سیم به هم متصل و سپس به چاشنی وصل می
در عراق در اًهاي آمریکایی خصوصدهنده عدم موفقیت نیروو نشانگذاردیمواد را به نمایش م

ییهاها نیز از روشبراي فعال نمودن این بمبدهد. یمواد منفجره را نشان مپو پلمینامر تأم
با وصل به فیوز انفجاري از طریق یسادگقرمز و یا بهمثل امواج تلفن همراه و یا امواج مادون

شود. سیم، عمل می
چالش پیشروي نیروهاي ینترها امروزه به بزرگدي-ایی- آيگفت کهتوانیمیسادگبه

اند.شدهیلنظامی تبد
دي-ایی-آيرویارویی با چالش-)2(

تعریف سازيیبخش حفاظت، کشف و خنثسهامروزه در دي-ایی- آيمقابله با تهدید
منظور در حال افزایش است و بهدي-ایی-آيو این در حالی است که تهدید مربوط بهشودیم

يرومقابله با این تهدیدات خودروهاي جدیدي در حال طراحی و ساخت هستند. شرایط در
ناچار باعث افزایش اهمیت عناصر سنتی حفاظت کننده در است که بهياگونهزمین به

یجه. درنتباشدیکه همانا حفاظت، تحرك و قدرت آتش مشودیخودروهاي زرهی جنگی م
سرعت در دستور کار قرار گرفت؛ اما جهش بسیار سریع در دروها نیز بهاصالح و ارتقاء این خو

دو طرح تریمیقديهاپوشجنگی نیروهاي شورشی باعث شد تا عالوه بر ارتقاء زرههايیکتاکت
و دیگري خودروي 1شدهجدید نیز طراحی و ساخته بشوند که یکی خودروي گشتی حفاظت

در هایشرفتاین پکهیهستند. البته درحال2برابر کمینشده در حفاظتمقاوم در برابر مین
خود هستند. بایستی به هايیکحال انجام است، نیروهاي طالبان نیز در حال تغییر دادن تاکت

سنگین يهاپوشاین نکته توجه داشت که در مناطق کوهستانی افغانستان امکان استفاده از زره
، فلذا نیروهاي طالبان نیز با شودیپوش سبک استفاده موجود ندارد و بیشتر از خودروهاي زره

سنگین برداشته و بیشتر به سمت يهاپوشتغییر تاکتیک خود توجه خود را از حمله به زره
.اندیداکردهحمله به نفرات و خودروهاي سبک تمایل پ

دي- ایی- آيفنّاورانه براي مقابله با هايينوآور-)3(

1. PPV
2. MRAP
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براي نمونه در افغانستان، سرعت به این مبارزه وارد شدند.یز بهدفاعی نیعدرهرحال، صنا
مجهز شده است که شامل یک دي-ایی-آيبا یک کیت مخصوص کشف1هوسکاييخودرو

باشد که قابلیت نفوذ در زمین و شناسایی اجسام دفن شده فلزي و رادار نفوذگر در زمین می
در افغانستان عملیاتی شد و ارزش خود را با 2009را دارد. این تکنولوژي در سال یرفلزيغ

بدون تلفات انسانی دي- ایی- آيو یا منهدم کردن سازيیانجام چندین عملیات کشف و خنث
در مورد تجهیزات سربازان نیز به انجام رسیده است. بنا بر هایشرفتاین پاثبات کرده است.

که 2اهوراآمریکا سیستم شناسایی مواد شیمیاییدي- ایی- آيترك مبارزه بااعالم اداره مش
اولین سیستم عملیاتی در میدان نبرد است که قابلیت تشخیص مواد منفجره خانگی و تشخیص 

را نیز کسب کرده هایییترا دارد نیز در عراق و افغانستان عملیاتی شده و موفقايیهمواد پا
.است

در کل تبدیل به دي- ایی-آيهاي کشف و مقابله باه نسل دوم از تکنولوژيطراحی و توسع
هاي تحقیق و توسعه هاي دفاعی در سطح جهان براي برنامههاي بخشاولویتینتریکی از مهم

دارند. جدا از یاجبه نیازها، احتییگوبودجه زیادي را نیز براي پاسخخود نوبه شده است که به
ها با پتانسیل باال براي حفظ جان نفرات در تعداد دیگري از تکنولوژيبحث مراقبت و کشف،

کننده اپتیکی پیش و مختلسیمیبه سیستم دورایستاي بتوانیمرحله پیشرفت هستند که م
در سرتاسر جهان ارزان نخواهد بود. بنا بر هاياما استفاده از این تکنولوژ؛ از انفجار اشاره کرد

تحقیقاتی وزارت امنیت داخلی آمریکا، تکمیل و عملیاتی کردن نسل بعدي يهاتخمین
.میلیارد دالر نیاز دارد5به بودجه سالیانه بیش دي- ایی- آيضدهاييتکنولوژ

هرحال براي آنانی که در خط مقدم حضور دارند، زمانی براي از دست دادن وجود ندارد. به
ها در دي-ایی-آيفعلی مقابله باهاييتکنولوژ2010از همان منبع در نوامبریبنا برگزارش

.مؤثر هستنددرصد45بهترین حالت 
دي-ایی- آيمقابله با -)4(

سازي تهدیدخنثی- 
؛هاي مشخص توجه براي نوآوري و پیشرفت استسازي تهدیدات نیز یکی دیگر از کانونخنثی

اقدامات متقابل .صورت عملیاتی وارد عمل شدنددر این زمینه نیز بهیهایکه امروزه فناوري
هایی هستند که امروزه کشف، اخالل و قطع ارتباطات نیز از بخشمباحثالکترونیک، مخصوصاً

يهاکنندهاي و یا مختلهاي ماهوارههکنندمثل مختلیهایفناوريظهورتوسعه هستند.درحال

1. Husky
2. Ahura
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باعث شده و4و کرو3نت الینهايبا پهناي باند زیاد مثل سیستم2فوي اچ ا-1یو اچ افباند
که با استفاده از امواج رادیویی اقدام به منفجر کردن یگذاراناست تا برتري از دست بمب

امروزه دي-ایی- آيکردند گرفته شود. بر طبق گزارش اداره مشترك مبارزه باها میبمب
کار بگذارد. به نظر دي- ایی- آيعددهفتتلفات بایستی نفریک گرفتن يدشمن برا

.رسد که موازنه در حال تغییر استمی
در این قسمت البته در افغانستان نیاز به دید و تقرب متفاوتی نسبت به مسائل وجود دارد.

براي نمونه، بانی وجود دارد.هاي دیدهزیادي بر روي مراقبت و انجام دقیق عملیاتیدتأک
و شناسایی چه در فواصل نزدیک و چه بانییدهتفاده از هواپیماهاي بدون سرنشین در امر داس

فرستادن یلهوسخود را در امر مبارزه با نیروهاي شورشی بههايا ارزشتدور، توانسته است 
.و کاربران آن به اثبات برسانددي-ایی- آيتصاویر زنده و اطالعات مربوط به

دي- ایی-آيباایستمبارزه دور ا- 
اتکا به هواپیماهایی مثلیلهوسهاي بدون سرنشین، تنها بههاي پرندهباوجود موفقیتحال ینباا

کهیتوان در این جنگ به پیروزي رسید. درحالنمی7اسکاي الرکسو6و رییپرس5پردیتورس
است، پس فراهم کردن ابزار شدهیزيرنفرات برنامهیهعلهاي طالبان این روزها مستقیماًتالش

ه سیستمی مثل سیستم کاشف تسلیحات ن. براي نمورسدیبه نظر ضروري میستا امقابله دور
در امنیت کامل در خودروهاي خود هستند، کهیدرحالدهد تاکه این اجازه را به نیروها می

ا یک پنجه نسبت به امتحان اشیاء مشکوك در فاصله دورتر اقدام کنند. این سیستم که ب
مخصوص جهت جستجو در زمین و یک سیستم کشف فلزات مجهز شده است، بر روي 

رود، کننده جاده به کار میکه توسط نیروهاي گشتی پاك31- آر جیخودروهاي مدل
ترینپوش سنگرهزرا در مناطقی که خودروهاي دي-ایی- آيشده است و قابلیت کشفنصب

-ایی-آيهارات اداره مشترك مبارزه باظامکان حضور ندارند را به وجود آورده است. بنا به ا
ها یکی از روباتد؛از عراق و افغانستان بازگشتنیتازگکه بهسازيیخنثهايیمو تدي
، ایکس 8: مارك بوتی مثلیهاروبات. ها هستنددي- ایی-آيابزارها در بحث مقابله باینترمهم
کند و این در جدي را براي نیروهاي آمریکایی فراهم میيسازقابلیت پاك10و تالون9بوت

1. UHF
2. VHF
3. Netline
4.CREW
5. Predators
6. Reapers
7. Skylarks
8. MARCBot
9. XBOT
10. Talon
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نیروهاي انگلیسی نیز روبات اژدهاي دونده را که روبات پیشرفته 2010است که در ژانویه یحال
آل براي شرایط افغانستان است را عملیاتی کردند. اضافه شدن این یدهحمل توسط نفر و او قابل

جزء ینترعنوان مهمها به، روباتیستاکند که در امر مبارزه دور اهاي برتر تضمین میتکنولوژي
.)www.centralclubs.com(مانندباقی می

تجهیزات مهندسی رزمی نوین- ح
1کودیاك

سوئیس RUAGمتال آلمان وتوسط دو شرکت راین "کودیاك"خودروي رزمی مهندسی 
.منظور رفع نیاز ارتش کشور سوئیس براي یک خودروي مهندسی رزمی طراحی و ساخته شدبه

يهااتیآلمان سوار شده است و توان انجام عمل2این وسیله رزمی بر روي شاسی تانک لئوپارد 
را دستنیازاکشی و اموريشده توسط دشمن، جاده، از بین بردن موانع ساختهيبردارخاك

پوش رزمی مهندسی در حال حاضر در اختیار سه کشور سوئیس، سوئد و هلند دارد. این زره
.باشدیم

توانیاین خودرو توان انجام نقش جرثقیل را نیز داشته و با وصل کردن بازوهاي باالبر م
بازیابی خودروهاي براي توانیتن را جابجا کند. از این بازوهاي مکانیکی م62بارهایی تا وزن

بدنه این .ها در میدان نبرد بهره بردکردن آنکشدكیینوعها و بهزرهی و تانکدهیدبیآس
کالیبر باال يهاتوپ و گلولهيهاطور کامل در برابر ترکش گلولهخودروي مهندسی رزمی به

.باشدیم2لئوپارد يهاضد زره برابر با تانکيهانیمقاوم بوده و توان آن در برابر انفجار م
که يمتریلیم7/12همچنین به یک جایگاه حمل سالح براي یک مسلسل سنگین ك ایکود

یک توانیقابلیت کنترل از راه دور را دارد نیز مجهز است و بنا به سفارش مشتري م
.کردنیز بر روي آن نصبيمتریلیم40انداز نارنجک

2سامر

العاده وهاي مهندسی رزمی هستند که از اهمیت فوقشناور بخش دیگري از خودريهاپل
مکانیزه، زرهی و توپخانه از يهاگانیهاي رزمی منظم برخوردار بوده و براي باالیی در عملیات

يهايازمندیبر اساس نسامر اهمیت حیاتی برخوردار هستند. سامانه پل شناور متحرك
این پل توان پذیرش .شده استاختهسFNSSياهینیروهاي مسلح ترکیه و توسط شرکت ترک

تن را 70ها تا وزن دار مثل تانکچرخریتن و واحدهاي زنج100دار تا وزن خودروهاي چرخ
نفر خدمه بهره برده و بدنه آن در برابر آتش 3این پل شناور متحرك ترك از .باشدیرا ماد

به سامانه دفاع در سامرنشده است. همچنیتوپخانه حفاظتيهاانفرادي و ترکشيهاسالح
.برابر عوامل جنگ نوین نیز مجهز شده است

1. Kodiak
2. Samur
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1ام3-بی ام آر 

مهندسی رزمی يهاگانیوظایف نیتریانفجاري یکی از اصليهامین و تلهيهادانیمقابله با م
که براي این امر به آموزش و البته تجهیزات پیشرفته نیاز دیآیحساب مدر میادین نبرد به

است که در حال حاضر براي ارتش BMR-3Mیکی از این تجهیزات خودروي روسی.است
T-90مین بر روي شاسی تانکيهادانیکننده ماین خودروي پاك. روسیه در حال خدمت است

روسی سوار شده و بدنه آن خصوصاً بخش زیري تانک براي مقابله با انفجار انواع مین و مواد 
اي در مخصوص که به شکل استوانهيهاپوش روسی با چنگکزرهاست. این شدهتیمنفجره تقو

کیلومتر بر ساعت 12با سرعت تواندیمرودیشده به عمق زمین فرو مجلوي تانک بسته
.سازي سطوح آلوده به مین را به انجام برساندعملیات پاك

يهاجار بمبگر امواج رادیویی نیز مجهز شده است تا از انفبه سامانه اخاللاین وسیله 
بدنهجلوگیري کند.شوندیتلفن همراه فعال ميهاگنالیکنترل از راه دور که معموالً با س

محل نشستن خدمه در وشدهپوشیدهانفجاريدهنده واکنشيهازرهباکاملطور بهتانک
.هاي ناشی از انفجار تجهیز شده استصورت خاص براي جذب شوكدرون تانک نیز به

7/12انداز دودزا، مسلسل کالیبر نوین، نارنجکيهاسامانه کامل مقابله با جنگهمچنین 
پوش مجهز شده تن در انتهاي زره5/2کنترل از راه دور و همچنین یک بازوي کشنده با توان 

.است
2اي- 10/25ز-سی

با حذف لوله توپ و با کهنیاست و جالب اM-60شاسی این خودرو همان تانک آمریکایی
در پشت این خودرو زرهی نیز .شده استآن نصبيجاحفظ برجک یک بازوي مکانیکی به

تن وجود دارد. بیل فلزي موجود در 25تا وزن يهاکشش محمولهتیسامانه کشنده باقابل
تن 7ن بارهایی با وزتواندیمتاًیلیتر را داشته و نها430شده ظرفیت جلوي بازوي فلزي نصب
مخصوص يهاسامانهتوانیپوش نیز مالبته در بخش جلویی این زره.را از جاي حرکت دهد

میادین مین را نیز نصب کرد. تعدادي از این خودروها نیز در ارتش اسپانیا تبدیل به يسازپاك
این خودرو مهندسی رزمی به یک مسلسل کالیبر .اندمتحرك و شناور شدهيهاحامل پل

در دسترس از؛ (بردینفر خدمه بهره م3مجهز بوده و از يمتریلیم7/12
https://www.yjc.ir(.

شناسی پژوهشروش
ي مهندسی رزمی نزاجا در هاگانکارگیري یتبیین نحوه بهباهدفنوع پژوهش کاربردي بوده و 

نفر از افسران ارشد رسته 200و؛استیروش تحقیق، توصیفاست. گرفتهانجامجنگ ترکیبی 

1. BMR-3M
2. CZ-10/25E
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استحکامات و عمران اداره مهندسی اجا، معاونت مهندسی نزاجا، مرکز آموزش مهندس نزاجا و 
هاي مهندسی رزمی نزاجا و آشنا به مهندسی بروجرد، داراي سابقه خدمت در یگان411گروه 

استفاده از فرمول ؛ که باداده بودندمباحث جنگ ترکیبی جامعه آماري این پژوهش را تشکیل 
ها توزیع نامه بین آنپرسشسؤاالتجامعه نمونه در نظر گرفته شد و عنوانبهنفر 45کوکران 
گردید.

ماريحجم جامعه آ حجم جامعه نمونه نانیاطمه فاصل
واریانس

هاي آمار توصیفی و هاي آماري با استفاده از روشآوري اطالعات، دادهپس از جمع
مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.استنباطی 

هاي پژوهشتجزیه و تحلیل یافته
آمده دست) به شرح زیر بهشناختیجامعهوتحلیل جامعه نمونه (سؤاالت نتایج حاصل از تجزیه

است:
شناختیجمعیتوتحلیل سؤاالت تجزیه)1(جدول 

میزان تحصیالت جامعه نمونه
مدرك 
دکتريارشدکارشناسیکارشناسیکاردانیتحصیلی

321201فراوانی
درصد 
درصد3/2درصد4/44درصد6/46درصد7/6فراوانی

میزان تجربه افراد نمونه در رسته مهندسی رزمی
هاگزینه

سال به باال20سال20الی 16سال15الی 11سال10الی 5سال)(

1712115فراوانی
درصد 
درصد2/11درصد4/24درصد6/26درصد8/37فراوانی

هاي ترکیبیمیزان آشنایی و اطالعات افراد نمونه در خصوص جنگ
خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادهاگزینه

1142073فراوانی
درصد 
درصد7/6درصد6/15درصد4/44درصد1/31درصد2/2فراوانی

200N n 96.12/ 
74/32 

458.44
74.3)96.1()1200(25.0

74.3)96.1(200

)2/()1(
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درصد از جامعه داراي 3/93از با توجه به اطالعات جدول باال ازنظر سطح تحصیالت بیش 
دهنده سطح باالي تحصیالت جامعه آماري و که نشانتحصیالت کارشناسی به باال هستند

باشد. همچنین ازنظر آشنایی افراد میزان آگاهی باالي این افراد نسبت به موضوع تحقیق می
به خدمت در سال تجر10جامعه نمونه بیش از 2/62،جامعه آماري با مقوله مهندسی رزمی

هاي مهندسی رزمی هستند که نشان از آگاهی باالي این افراد به مقوله مهندسی رزمی یگان
درصد جامعه نمونه 7/77،باشد و ازنظر آشنایی افراد جامعه آماري با مقوله جنگ ترکیبیمی

باشند که براي پاسخگویی به سؤاالت مناسب است. داراي اطالعات متوسط به باال می
هاي مربوط به هاي حاصل از فرایند تحلیل محتوي و چرخه آینده و همچنین شاخصهمؤلف

وتحلیل نظرات وتحلیل اسناد و مدارك و همچنین تجزیهها که حاصل تجزیههرکدام از مؤلفه
شونده در جدول زیر آورده شده است.افراد مصاحبه

ندهیآچرخهويمحتولیتحلندیفراازحاصلجینتا)2(جدول

از سؤال21ترکیبی طی هايهاي تأثیرگذار در جنگمؤلفهماحصل نظرخواهی در خصوص 
، آمدهدستبهو مشخص ساختن اطالعات وتحلیلتجزیهمنظوربهجامعه نمونه مطرح گردید که 

از طریق هر مؤلفههاي در شاخصشدهمطرحسؤاالتشوندگان به هاي پرسشمیانگین پاسخ
ها به شرح زیر انجام گردیده است:جدول و نمودار، ترتیب آزمون مرتبط با آن

مؤلفههاي مرتبط با این تحرك و شاخصمؤلفهتوصیفی لیوتحلهیتجز)3(جدول

ابعاد 
هاشاخصتحرك

ن (
نگی

میا
µ(

س
ریان

وا
)

Va
r

گی)
کند

 پرا
یب

ضر

یت
ولو

ا

فاصله
نانیاطم

ره 
آما

ون
آزم

t

ان 
میز

یر 
فس

ت
ریتأث

حد
ینباال

 پای
حد

شناسایی 
مهندس

شناسایی مهندس ریتأث
ي هاروشمبتنی بر 

کالسیک
باالي 4,040,310,137524,23,912,6

متوسط

شناسایی مهندس ریتأث
ي هاروشمبتنی بر 

ابتکاري
پایین -2,070,200,214032,21,914,16

متوسط

هاشاخص مؤلفه ردیف

رفع موانعو) X13(، ایجاد پل)X12(ایجاد جاده)، X11(شناسایی مهندس
)X14( )X1(تحرك  1

هاي ایجاد تله)، X22(ایجاد تخریبات انفجاري)، X21ایجاد میادین مین (
)X23(انفجاري )X2(ضدتحرك 2
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شناسایی مهندس ریتأث
ي نوین هاروشبرمبتنی 

و هوشمند
باالي 4,670,360,127814,84,518,75

متوسط

ایجاد
جاده

ایجاد جاده مبتنی ریتأث
پایین -2,310,300,238332,52,28,39ي کالسیکهاروشبر 

متوسط
ایجاد جاده مبتنی ریتأث

باالي 3,980,290,135024,13,812,21ي ابتکاريهاروشبر 
متوسط

ایجاد جاده مبتنی ریتأث
ي نوین و هاروشبر 

هوشمند
باالي 4,600,420,140514,84,416,61

متوسط

ایجاد پل

ایجاد پل مبتنی بر ریتأث
پایین -2,330,400,271132,52,17,07ي کالسیکهاروش

متوسط
ایجاد پل مبتنی بر ریتأث

باالي 3,930,280,135624,13,811,74ي ابتکاريهاروش
متوسط

ایجاد پل مبتنی بر ریتأث
باالي 4,690,440,140914,94,517,15ي نوین و هوشمندهاروش

متوسط

رفع 
موانع

مبتنی بر رفع موانعریتأث
پایین -2,200,340,264232,42,09,23ي کالسیکهاروش

متوسط
رفع موانع مبتنی بر ریتأث

باالي 4,580,330,126024,74,418,35ي ابتکاريهاروش
متوسط

رفع موانع مبتنی بر ریتأث
باالي 4,780,170,087014,94,728,69ي نوین و هوشمندهاروش

متوسط

تحرك:مؤلفهتفسیر - 
براي تحرك)هاي خودي (که تسهیل حرکت عدهافراد جامعه نمونه معتقدنددرصد1-63

هاي ترکیبی به میزان زیاد و خیلی زیاد تأثیر دارد.مقابله با جنگ
ریتأث، هامؤلفهبر اساس ضرایب تعیین، در کلیه گرفتهانجامبندي با توجه به اولویت-2
ها و روشریتأثبعدازآنهاي هوشمند از باالترین اولویت برخوردار بوده و کارگیري ابزار و روشبه

ي شاخص شناسایی مهندس که روش استثنابهاست قرارگرفتهابزار ابتکاري در اولویت دوم 
هاي نوین و رفع موانع مبتنی بر روشقرار دارد. در ضمنسوم تیاولوابتکاري در آن در 

ي باالترین اولویت است.دارا087/0هوشمند با رقم 
ي رگذاریتأثها میزان در کلیه شاخص96/1عدد بابا توجه به رقم آماره آزمون و قیاس آن -3

شناسایی مهندس شاخصرازیغبهباشد؛ ها و ابزارآالت نوین و ابتکاري باالتر از متوسط میروش
استاندارد و هوشمند از این ویژگی برخوردار است.روشدرکه 
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مؤلفههاي مرتبط با این ضدتحرك و شاخصمؤلفهتوصیفی لیوتحلهیتجز)4(جدول

ابعاد 
میانگین هاشاخصضدتحرك

)µ(
واریانس

)Var(
ضریب 

اولویتپراکندگی
فاصله اطمینان

آماره 
آزمون

تفسیر 
میزان 

ریتأث
حد 
باال

حد 
پایین

ایجاد 
میادین 

مین

ایجاد میادین مین ریتأث
ي هاروشمبتنی بر 

استاندارد
پایین -2,250,340,259232,42,18,63

متوسط

ایجاد میادین مین ریتأث
ي هاروشمبتنی بر 

ابتکاري
باالي 4,130,260,123524,3414,87

متوسط

ایجاد میادین مین ریتأث
ي نوین هاروشمبتنی بر 

و هوشمند
باالي 4,650,280,113814,84,520,92

متوسط

ایجاد 
تخریبات 
انفجاري

ایجاد تخریبات ریتأث
انفجاري مبتنی بر 

ي استانداردهاروش
متوسط-2,90,340,201133,12,71,15

ایجاد تخریبات ریتأث
انفجاري مبتنی بر 

ابتکارييهاروش
باالي 4,180,340,139524,4413,58

متوسط

ایجاد تخریبات ریتأث
انفجاري مبتنی بر 

ي نوین و هاروش
هوشمند

باالي 4,650,330,123514,84,519,27
متوسط

ایجاد 
ي هاتله

انفجاري

ي هاتلهایجاد ریتأث
انفجاري مبتنی بر 

ي استانداردهاروش
باالي 4,380,280,120834,54,217,79

متوسط

ي هاتلهایجاد ریتأث
انفجاري مبتنی بر 

ي ابتکاريهاروش
باالي 4,50,30,121724,74,318,37

متوسط

ي هاتلهایجاد ریتأث
انفجاري مبتنی بر 

ي نوین و هاروش
هوشمند

باالي 4,880,110,068015,04,838,02
متوسط

ضدتحرك:مؤلفهتفسیر - 
) ضدتحرك(ایجاد موانع در برابر حرکات دشمنکهافراد جامعه نمونه معتقدنددرصد1-77

هاي ترکیبی به میزان زیاد و خیلی زیاد تأثیر دارد.براي مقابله با جنگ
ریتأث، هامؤلفهبر اساس ضرایب تعیین، در کلیه گرفتهانجامبندي با توجه به اولویت-2
ها و روشریتأثبعدازآنهاي هوشمند از باالترین اولویت برخوردار بوده و کارگیري ابزار و روشبه

هاي هاي انفجاري مبتنی بر روشایجاد تلهاست در ضمنقرارگرفتهابزار ابتکاري در اولویت دوم 
ي باالترین اولویت است.دارا068/0نوین و هوشمند با رقم 
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ي رگذاریتأثها میزان در کلیه شاخص96/1ره آزمون و قیاس آن را عدد با توجه به رقم آما-3
هاي انفجاري ایجاد تلهرازیغبهباشد؛ ها و ابزارآالت نوین و ابتکاري باالتر از متوسط میروش

هر سه روش استاندارد، ابتکاري و هوشمند باالتر از درهاي نوین و هوشمند مبتنی بر روش
متوسط قرار دارند.

ي تحرك و ضدتحركهامؤلفهاستنباطی لیوتحلهیتجز)5(ولجد
تعداد مؤلفهردیف

ابعاد
تعداد 
شاخص

آماره 
آزمون

مقدار 
یبحران

ضریب 
داريمعنیتوافقی

دییتأ41271/17488/95314/0تحرك1
دییتأ3969/27488/96172/0ضدتحرك2

و پیشنهادهايریگجهینت
نامه نتایج زیر وتحلیل آماري پرسشوتحلیل اسناد و مدارك و تجزیهتجزیهبا توجه به نتایج 

آمده است.دستبه
باشد. با توجه به این صورت زیر میهاي ترکیبی بهها بر جنگبندي تأثیر مؤلفهالف) اولویت

هاي ترکیبی قرار بندي مؤلفه ضدتحرك قبل از مؤلفه تحرك در تأثیرگذاري در جنگاولویت
دارد.

بندي شده است:ها به شرح زیر اولویتهرکدام از مؤلفهب) برحسب میزان تأثیر شاخص،
.هاي انفجاري، ایجاد میادین مین، ایجاد تخریبات انفجاريضدتحرك: ایجاد تله-1
تحرك: رفع موانع، شناسایی مهندس، ایجاد جاده و پل.-2

ز رویارویی مستقیم با نیروهاي نظامی کشور هدف نیروهاي جنگ ترکیبی اغلب اوقات ا
کنترل مناطق جمعیتی و درصددندخودداري نموده و با توجه به محدودیت نیرو و تجهیزات 

اهرم فشاري علیه کشور هدف عنوانبهحیاتی در دست بگیرند تا بتوانند از آن ساتیتأس
هاي هاي محیطنموده و به نحوي از محدودیتنیتأماستفاده نموده، هزینه اقتصادي جنگ را 

شدهنییتعشهري براي مقابله با نیروهاي نظامی بهره ببرند؛ بنابراین پس از تصرف اهداف 
مسیرهاي دسترسی به این مناطق را تا حد امکان مسدود نموده تا ضمن سخت نمودن تصرف 

ها وارد سازند.تلفات را به آنمناطق اشغالی توسط نیروهاي نظامی، بتوانند حداکثر صدمات و 
محور بوده و روش کار نیز بر این مبنا تعریف هاي مهندسی رزمی نزاجا غالباً تجهیزاتیگان

ها براي نبردهاي کالسیک ها و تجهیزاتی کنونی این یگانگردند؛ ولیکن روشمی
هاي ترکیبی ندارد.که اثربخشی الزم را در جنگاندشدهینیبشیپ

ضدتحرك>تحرك
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اي دارد؛ پس براي کنندههاي ترکیبی سرعت نقش تعیینویژه جنگي آینده بههادر جنگ
هاي هاي مهندسی رزمی براي مقابله با جنگبتوان چگونگی ایجاد تحرك توسط یگانکهنیا

روز نمودن ها را ارتقاء داد در اولویت اول باید نسبت به بهترکیبی را تعیین کرد و اثربخشی آن
ها اقدام نمود.فعلی آنتجهیزات و ساختار 

ي هامؤلفههاي مهندسی رزمی براي محقق شدن هریک از با لحاظ موارد مطروحه باال، یگان
ي تجهیزات به نحو ذیل عمل نمایند:سازهوشمندتحقیق باید با رویکرد 

تحرك- الف
قابلیت کارگیري اینپس به،قابلیت ایجاد تحرك اغلب اوقات در آفند کاربرد داردکهییازآنجا
توسط شدهاشغالي مناطق و تأسیسات حیاتی ریگبازپسهاي مهندسی رزمی باید در یگان

گرفته شود.به کارها مهاجمین و نابود کردن آن
اول باید با استفاده از وهلههاي مهندسی رزمی در در راستاي محقق شدن این مهم در یگان- 

ها، امواج الکترومغناطیس، هاي متصل به ماهوارهابزارآالت دقیق و هوشمند اعم از سامانه
و ... منطقه، مسیرها و عوارض و حتی هاي هوشمندهاي بدون سرنشین مجهز به دوربینپرنده

توانند پس بررسی تا بدقیق شناسایی نمایندطوربهتوسط دشمن را شدهاحداثموانع مصنوعی 
ها اعم از تجهیزات و نیروي انسانی رو، نیازمنديو احتماالت پیششدهيآورجمعدقیق اطالعات 

متناسب را تعیین نمایند.
گیري ها در جهت بازپسور خودي و باال بردن سرعت آنهاي تکبراي تسهیل حرکت نیروي- 

هاي انفجاري و سایر موانع مین، تلهمناطق اشغالی ضرورت دارد کلیه موانع اعم از میادین 
ي گردند.سازپاك

هاي دشمن قرار بانتیراندازان و دیدهتحت پوشش تکموردنظرکلیه موانع کهنیابا توجه به 
تا غافلگیري گرفتهانجامدارند باید به نحوي عمل کرد که در حداقل زمان ممکن این کار 

هاي سبک و چابک باید ندسی رزمی در غالب تیمهاي مهدشمن میسر گردد. در این راستا یگان
مین و کنندهیخنثکارگیري تجهیزات پیشرفته و هوشمند اعم از خودروهاي هوشمند با به
کننده براي از کار کننده مین و تله، امواج مختلي خنثیهاروباتینیمهاي انفجاري، بمب

شدهتیتربهاي و استفاده از سگي هوشمندهاکوبنیمهاي کنترل از راه دور، انداختن تله
معابر دسترسی را از میان موانع هاي انفجاري،براي شناسایی و خنثی کردن انواع بسته

براي نیروهاي رزمنده آماده نمایند.موردبحث
ها اقدام نسبت به تخریب معابر دسترسی و پلموردنظرنیروهاي ترکیبی بعد از تصرف منطقه - 

ي ایجاد جابهگردد ق آمدن بر این مشکل در اولویت نخست پیشنهاد مینمایند. براي فائمی
عبور از تیباقابلاستفاده از خودروهاي سبک و تاکتیکی ،بودهبرزمانجاده که امري 

هاي رملی، کویري و کوهستانی جهت جابجایی نیروها در دستور کار قرار گیرد؛ لیکن سرزمین
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ي مهندسی رزمی باید با استفاده از تجهیزات هاگاندر صورت ضرورت انجام این مهم ی
مهندسی بدون سرنشین و کنترل از راه دور و تا حد امکان کوچک و سریع این امر را محقق 

نمایند.
هاي هجومی (پی ام پی) با توجه به جثه بزرگ، هاي تجهیزاتی (بیلی) و حتی پلایجاد پل- 

قطعات پل و همچنین تحت مراقبت بودن مناطق بودن احداث و محدودیت در جابجاییبرزمان
ور باشد. براي تسهیل و سرعت بخشیدن عبور نیروهاي تکتوسط دشمن به صالح نمیموردنظر

هاي هاي مهندسی رزمی باید با استفاده از پلخودي و محقق نمودن امر غافلگیري، یگان
هاي مصنوعی ، کانالدهشبیتخرهاي ها، پلمتحرك، مکانیزه و سوار بر خودرو بریدگی

ها هاي هجومی و طرادهتوسط دشمن را پوشش دهند؛ همچنین با استفاده از قایقجادشدهیا
عبور نیروها را از رودخانه را در حداقل زمان ممکن فراهم، نمایند.

ضدتحرك- ب
کارگیري این اغلب در عملیات پدافندي کاربرد دارد؛ پس بهضدتحركقابلیت کهییازآنجا

ساتیتأسهاي مهندسی رزمی بیشتر باید در جلوگیري از اشغال مناطق جمعیتی و بلیت یگانقا
گرفته شود. در به کارشدهگرفتهحیاتی توسط مهاجمین و حفظ و نگهداري مناطق باز پس 

چنانآنهاي ترکیبی هاي کالسیک فعلی (گروهان و گردان) غالباً در جنگاین راستا سازمان
ور که عمدتاً هاي کوچک، سبک و متحرك همراه نیروهاي تکاید در قالب تیمنبوده و بمؤثر

ور طوري نیروهاي تککهنیاکنند وارد عمل شده یا پارتیزانی و چریکی عمل میصورتبه
ی عمل نمایند؛ خود کافصورتبهی و آموزش داده شوند که در هر شرایطی بتوانند دهسازمان

.65هاي تیپ چیزي شبیه یگان
ایجاد میادین مین-)1(

بوده در برزمانهاي فعلی ، پدافندي و ... به روشسد کنندهویژه ایجاد میادین مین تاکتیکی به
بتوانند با سرعت و در کهنیاهاي مهندسی رزمی براي جنگ ترکیبی کارایی الزم را ندارد. یگان

حداقل زمان ممکن میادین مین را ایجاد نمایند باید به شرح ذیل عمل کنند:
، پاشنیمگذاري سریع (خودرو زرهی هاي مینایجاد میادین مین تعجیلی و استفاده از روش- 

هاي ویژه، ریزش هوایی و ...).وسیله راکتپرتاب به
کارایی و وارد ایجاد میدان مین ایذایی) براي افزایش ترکیب میدان مین و تله انفجاري (- 

نمودن تلفات به نیروهاي مهاجم.
ها خودکار و ایجاد میادین مین مجهز به سامانه نظارت تصویري هوشمند متصل به انواع سالح- 

عالئم خطر.
هاي سازمانی وثبت مختصات میادین مین ایجادشده جهت پوشش مداوم با استفاده از آتش- 

غیرسازمانی.
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هاي گذاري همزمان در کلیه مناطق میسر نخواهد بود؛ الزم است یگانمینکهنیابا توجه به - 
مهندسی رزمی در اولویت اول معابر دسترسی و حساسی که احتمال دارد دشمن از آن براي 

ها اعم از نهاي کوچک و چابک با استفاده از انواع میحمله و نفوذ استفاده نماید را در غالب تیم
و ضد خودرو مسدود نمایند.ضدنفر

هاي آنتی شوك مرصاد یک و دو که قابلیت پرتاب توسط توپخانه و بالگرد با استفاده از مین- 
گذاري شود.مسیر عبور نیروهاي مهاجم مینرادارند

هاي کارگذاري مینرود میکوبروب و مینمیني که احتمال استفاده دشمن از موارددر - 
صورت دوبل یا سوبل باهدف انهدام در دستور کار قرار گیرد.ضدتانک سنگین به

ها و یا تعیین هاي هوشمند مجهز به حسگر کنترلی براي فعال نمودن میناستفاده از مین- 
ها در مسیرهاي تردد به مناطق تحت کنترل.زمان عمل آن

طق و سردرگم نمودن دشمن.ایجاد میادین مین فریبنده باهدف ناامن جلوه دادن منا- 
ایجاد تخریبات انفجاري-)2(

هاي ترکیبی براي ایجاد تخریبات انفجاري باید به نحو ذیل عمل هاي مهندسی در جنگیگان
نمایند:

صورت تعجیلی هاي غیرقابل دور زدن بهها و محلها، پلها، تونلتخریبات انفجاري در گلوگاه- 
مهیا گردد.

صورت کنترلی یا هوشمند مجهز به انواع حسگرها همزمان با عبور بهتخریبات انفجاري- 
نیروهاي دشمن انجام شود تا ضمن مسدود نمودن مسیر، تلفات خسارات را تیز به دشمن 

تحمیل نمایند.
جاي تخریب پل، تونل وسیله انفجار بهدر مناطق کوهستانی استفاده از ریزش مصنوعی کوه به- 

ر قرار گیرد.یا جاده در دستور کا
شده براي انجام تخریبات تحت نظارت سامانه تصویري هوشمند مجهز به هاي تعیینمحل- 

خطر قرار گیرد.هاي خودکار یا اعالمانواع سالح
هاي کوچک، متحرك و مجهز سازي تخریبات انفجاري در غالب تیمآمادهجهت تسریع در کار- 

انجام گردد.
ترلی و هوشمند در ایجاد تخریبات انفجاري براي شناسایی خودي از هاي کناستفاده از سامانه- 

دشمن.
هاي انفجاري) ایجاد تله3(

هاي انفجاري در مسیرها هاي مهندسی رزمی باید به شرح ذیل از تلههاي ترکیبی یگاندر جنگ
و مناطق موردنظر استفاده نمایند:



1396پائیز ،41شمارهزدهم،یسسال، ینظامفنونوعلومفصلنامه84

گذاري و بردن سرعت تلهك براي باالهاي کوچک و متحرهاي انفجاري توسط تیماجراي تله- 
گسترش آن در مناطق موردنظر.

هاي هاي استاندارد با استفاده از ماسورههاي انفجاري و استفاده تلهترکیب کردن مین و تله- 
هاي داراي ماسوره مکانیکی فشاري، کششی، قطع فشار و قطع کشش براي تله کردن مین

فرعی.
هاي الکترونیکی.الکتریکی و عدم اتکاي صددرصدي بر تلههاي مکانیکی و ترکیب تله- 
هاي کنار جاده و مقابله با دار رادیویی داراي توالی براي انفجار خرجهاي کداستفاده از پالس- 

جمرها.
استفاده از دو یا چند انفجار تأخیري باهدف تجمع نیروهاي دشمن و تحمیل تلفات - 

حداکثري.
سوئیچ یا کلید جیوه).کاري (مجهز به میکرودستهاي ضدکارگذاري تله- 
هاي حرکت دشمن.هاي ترکشی سمتی در مسیرطراحی تله- 
ها و حسگرهاي هوشمند (لیزري، نوري، مغناطیسی، حرارتی، صوتی و استفاده از انواع ماسوره- 

آن در مناطق عبور احتمالی دشمن.هاي انفجاري و ایجادبراي تهیه تلهلرزشی)
کنترل از راه دور یا تایمري براي مقابله با خودروهاي تیباقابلهاي چسبان استفاده از تله- 

انتحاري دشمن.
اي در مسیر عبور احتمالی نیروي دشمن.هاي هوشمند کنار جادهاستفاده از تله- 
هاي و سیستم کنترلی براي شناسایی خودي از هاي هوشمند مجهز به دوربیناستفاده از تله- 

دشمن.
ها.هاي انفجاري مکانیکی، الکتریکی و هوشمند براي افزایش کارایی تلهترکیب انواع تله- 
، حیوانات نکردهها عملهاي ابتکاري با استفاده از کلیه وسایل موجود اعم از گلولهایجاد تله- 

...مرده، خودروهاي منهدم شده و 
هاي انفجاري.خاردار با تلهاي و سیمترکیب انواع موانع جاده- 
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