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 چکیده
ترین عملیات نیروهای  ترین و موفق المقدس بزرگ به اعتقاد کارشناسان نظامی، عملیات بیت
سال جنگ تحمیلی بوده است. به این دلیل که  ۸مسلح جمهوری اسالمی ایران در طول 

ترازو را به نفع  ةتوانست در سال دوم جنگ، کف ،منجر به دستاوردهای بزرگ تاکتیکی  شد
در طول هشت سال دفاع  گرفته انجامهای  . نام هوانیروز آجا با اکثریت عملیاتایران برگرداند

شته است. عملکرد مؤثر هوانیروز در هشت سال عجین گ المقدس تیبویژه عملیات  مقدس به
گان در روزهای ابتدایی جنگ آغاز و با فشانی خلبانان و پرسنل فنی این ی با جاندفاع مقدس 

است ادامه یافت. سوال اصلی این  المقدس تیبیکی از فتوحات بزرگ جنگ که همان عملیات 
در  (برن، تخلیه مجروحین و پشتیبانی آتشراستای هلی درمقاله، چگونگی عملکرد هوانیروز )

باشد. جامعه آماری شامل کارکنان هوانیروز اعم از فرماندهان، می المقدس تیبعملیات 
باشد. روش تحقیق، اند میالمقدس شرکت داشتهبیت  اتیعملخلبانان، کارکنان فنی که در 

 اطالعاتی هایباشد. دادهکیفی )آمیخته( می -کیفی با رویکرد تحلیل اطالعات کمی -توصیفی
 از استفاده با و آوریجمع پرسشنامه مصاحبه، ابزارهای با و ایکتابخانه و میدانی هایروش به

 آن مؤید مقاله هاییافته .است قرارگرفته حلیلتتجزیه و مورد استنباطی و وصیفیت آمارهای
 .المقدس داشته استسزایی در پیروزی عملیات بیت عملکرد هوانیروز آجا تأثیر به که است

های آموزش هوانیروز  با توجه به شناخت دقیق مأموریتمرکز بنابراین پیشنهاد گردیده است: 
 طور دقیق اقدام نماید. های مختلف خلبانی بهبرای آموزش دانشجویان در تایپ ذاتی هوانیروز

   های کلیدی:واژه
 .برن، تخلیه مجروح، پشتیبانی آتش المقدس، هلیعملیات بیت

                                                           
 فرماندهی و ستاد آجا. کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه 1
 . عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا2
 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا .3

 انامهیرا : mhassannorouzi92@gmail.co                                   :                 نویسنده مسئول* 
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 مقدمه

 مورد امریکااهداف  و زد برهم منطقه را در سیاسی های قدرت و تعادل توازن اسالمی انقالب یپروزی

 هر اقدامی به اسالمی نوپای پرفروغ چراغ کردن خاموش برای و خارجی داخلی عوامل گرفت. قرار خطر

 مردم صفوف به خود پیوستن با که و انتظامی (ارتش) ینظام در نیروهای حوادث وقوع و روند زدند دست

و  عراقی سیاستمداران محاسبات .را بوجود آوردند بودند نموده ایفا انقالب پیروزی را در بارز و اصلی نقش

 ارتش .نمود متمایل عراق نظامی قدرت ترازوی نمودن کفه سنگین سوی را به کشور آن سران نظامی

 در از نیروهایش ای عمده قسمت کارگیری و به رزمی توان کاهش برخالف ایران اسالمی جمهوری

 احتمالی تجاوزدر مقابل  قبلی، دفاع یها طرح بر اساسانقالب  ضد بانبرد  در غرب شمال یها یریدرگ

 به مختلف و در مراحل گرفت کار به راشده   تجربه نظامیو اصول  کیتاکت نبرد، ابتدای از عراق

 .(3: 13۸7)جعفری، نمود  اقدام اتخاذ شده تدابیر و اجرای تیهدا ریزی، طرح

 و ایثار مقاومت، روز و( 1361) المقدس بیت عملیات در خرمشهر فتح روزعنوان  به خردادماه سوم

 روز 57۸ از پس خورشیدی 1361 خرداد سوم روز در خرمشهر آزادسازی. است رسیده ثبت به پایداری

 جمهوری ارتش توسط عراق و ایران جنگ دوره در المقدس بیت عملیات هدف ترین مهمعنوان  به اشغال

 محسن فرماندهی به) اسالمی انقالب پاسداران سپاه و( شیرازی صیاد علی فرماندهی به) ایران اسالمی

 1361 خرداد 4 تا 1 از که المقدس بیت عملیات چهارم مرحله پی در آزادسازی این. گرفت انجام( رضایی

 .(25: 1373سازمان عقیدتی آجا، گردید ) محقق شد، انجام

ویژه عملیات  های انجام گرفته در طول هشت سال دفاع مقدس به نام هوانیروز آجا با اکثریت عملیات

با رشادت و  عجین گشته است. عملکرد مؤثر هوانیروز آجا در هشت سال دفاع مقدس المقدس تیب

ت بزرگ فشانی خلبانان و پرسنل فنی این یگان در روزهای ابتدایی جنگ آغاز و با یکی از فتوحا جان

های  پس از کسب تجربه از عملیاتاست ادامه یافت. هوانیروز آجا  المقدس تیبجنگ که همان عملیات 

های رزمی ارتش و سپاه با  المبین جهت پشتیبانی نزدیک هوایی از یگان القدس و فتح غرورآفرین طریق

هزار ساعت پرواز را در این  6نزدیک به  که این عملیات شرکت نمود در فروند بالگرد در انواع مختلف 95

عظمت این پیروزی به حدی است که قلم از توصیف آن قاصر  .(1396 قربانی،)شد عملیات انجام 

درک ( ره) خمینی امام است. پس صالح آن است که وصف آن روز فراموش نشدنی را در پیام

خداوند قادر که کشور اسالمی و رزمندگان متعهد و فداکار آن را مورد  حد یبسپاس نماییم: 
و عنایت خویش قرار داد و نصر بزرگ خویش را نصیب ما فرمود، هزاران مبارک باد بر شما 

پایان برای این فتح و نصر عظیم که با توفیق الهی و ضایعات کم و غنائم بی .نور اسالم زانیعز
فرماندهان  کهر ابدی هدیه آوردید و مبارک باد بر فرماندهان قدرتمند اسالم و میهن عزیز افتخا
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های آنان بر تارک تاریخ تا نفخ صور چنین فداکارانی هستید که ستاره درخشنده پیروزی
 .(1 :13۸2 وزیری، )معین نورافشانی خواهد کرد

، جنگ ویتنام ترین نبرد کالسیک در قرن بیستم و دومین جنگ طوالنی این قرن پس از طوالنی

جنگ  های دفاع مقدس، که در ایران با نامی جنگ جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسالمی ایران بود.

 31از تاریخ  شود یمقادسیه صدام و جنگ اول خلیج فارس شناخته  های تحمیلی و نزد اعراب با نام

 (CLUMBIA ENCYCLOPEDIA, 1990).   گردیدبا تجاوز عراق آغاز  1359شهریور 

آفندی و پدافندی زیادی توسط نیروهای مسلح ایران  های عملیاتهشت سال دفاع مقدس  در طی

 و ترین مهم از ها بود. این عملیات یکی آن نیزتریآم تیموفقاز  المقدس تیبانجام گرفت که عملیات 

 اساتید اعزام در صیادشیرازی شهید با تدبیر که باشد یمایران  مسلح نیروهای های عملیات ترین بزرگ

 ریزی عملیات و در طرح ها آن تجارب از استفاده و منطقه عملیات به( دافوس) ستاد و فرماندهی دانشگاه

ترین فتوحات این  عراق انجام شد. یکی از مهم و ایران در جنگ سپاه و ارتش بیشتر همکاری همچنین

که در بُعد عوامل  اند داشتهعملیات آزادسازی خرمشهر بود. در پیروزی این عملیات عوامل متعددی نقش 

ی ها تخصصهای نظامی با  فیزیکی یا عوامل محسوس به دلیل شرکت گسترده یگان و توان رزمی

 ارتشو... برتری به سود نیروهای خودی بود. هوانیروز  مختلف شامل پیاده، زرهی، توپخانه، مهندسی

انواع مختلف فروند  95با کننده در این عملیات بود که  های شرکت یکی از یگان جمهوری اسالمی ایران

 دنمو ایفا این عملیات برن و کنترل و فرماندهی نقش بسزایی در پیروزیبا پشتیبانی آتش، هلی بالگرد

 (. 70 :13۸۸ زاده و پایخان،ریم)ک

ی ا اشارهها  تألیف گردیده است که در بیشتر آن ها اتیعملوتحلیل  ی زیادی در مورد تجزیهها کتاب

کننده در عملیات در اختیار  مختصر به عملکرد هوانیروز آجا شده و تنها آماری از تعداد بالگردهای شرکت

طور کامل بیانگر عملکرد هوانیروز آجا در  به تواند ینمخوانندگان قرارگرفته است. بدون شک این آمار 

این مسئله سبب گردیده است که نسل جوان ارتش دربارة هوانیروز آجا و عملکردش در  .باشد ها اتیعمل

باعث استفاده نادرست از هوانیروز آجا  تواند یمدفاع مقدس آگاهی کامل نداشته باشند و این عدم آگاهی 

 المقدس تیببا نگاهی به وقایع و عملکرد هوانیروز در عملیات  ر این مقالهد آینده گردد. های عملیاتدر 

برن، تخلیه مجروحین و پشتیبانی آتش به ثبت وقایع و مستندات پرداخته تا مورد استفاده  در ابعاد هلی

 باشد: به سواالت زیر می  بنابراین این پژوهش در پی پاسخ آیندگان قرار گیرد.

 :سوال اصلی پژوهش

 المقدس تیببرن، پشتیبانی آتش و تخلیه مجروحین( در عملیات راستای هلی درکرد هوانیروز آجا )عمل

 چگونه بوده است؟
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 های فرعی تحقیق:سؤال 

 چگونه بوده است؟ المقدس تیببرن در عملیات راستای هلی درعملکرد هوانیروز آجا  -1

 چگونه بوده است؟ المقدس تیبراستای تخلیه مجروحین در عملیات  درعملکرد هوانیروز آجا  -2

 چگونه بوده است؟ المقدس تیبراستای پشتیبانی آتش در عملیات  درعملکرد هوانیروز آجا  -3

 باشد: های پژوهش به شرح زیر می همچنین فرضیه

المقدس، عملکرد برن نیروهای خودی در عملیات بیترسد هوانیرور آجا در هلیبه نظر می -1

 خوبی داشته است.

المقدس، عملکرد رسد هوانیرور آجا در راستای تخلیه مجروحین در عملیات بیتبه نظر می-2

 خوبی داشته است.

المقدس، عملکرد در عملیات بیتراستای پشتیبانی آتش رسد هوانیرور آجا در به نظر می -3

 خوبی داشته است.

 خواهم یم: ندیفرما یخود م اناتیدر ب یا خامنه اهلل تیمعظم کل قوا حضرت آ یفرمانده 
آن هشت  م؟یگنج استفاده کن نیتوانست از ا میخواه ایاست آ خیتار کیجنگ  نیکه ا میبگو

 .تاریخ ما را تغذیه بکند یسال جنگ بایست

با گذشته متفاوت است اما  ندهیدانست. هرچند که آ ندهیچراغ راه آ توان یرا م گذشته

 گرید یمستقل از تحوالت و اتفاقات گذشته در نظر گرفته شود. از سو تواند یهرگز نم

رفتن زحمات و دستاوردها و  نیاست باعث از ب داده ینسبت به آنچه درگذشته رو یتوجه یب

 .(1370،یا خامنه ماما) اند آمده دست به یگزاف متیبا ق هتجارب خواهد شد که گا

وجود داشته و دارد  روزیفکر در هوان متعهد، کارآمد و خالق و خوش یها چهره نکهیبه ا نظر

و  یکه در طول دفاع مقدس داشتند و توانمند یو نقش برجسته و کارنامه قابل قبول

یگان در راستای هلی برن، تخلیه  نیا گاهیلذا جا ،دارد عیواکنش سر گانی نیکه ا ییها تیقابل

 یدرست به یستیبا المقدسرزمنده در عملیات بیتآتش از نیروهای مجروحین و پشتیبانی

و نقش برجسته، حساس و  روزیخلبانان هوان یها یها و فداکار شود و به رشادت نییتب

در کاربرد  گانی نیاز ا یشناخت خوب پرداخته شود تا این عملیاتدر  روزیهوان گانی رگذاریتأث

 آن حاصل گردد. یکیو لجست یاتیعمل ،یکیتاکت

برن، تخلیه مجروح پشتیبانی  عملکرد هوانیروز )هلی به مغفول و مظلوم ماندنبا توجه 

 که یدرصورتالمقدس،  طی عملیات بیتدشمن  و انهدام تثبیتعنوان یکی از عوامل  آتش( به
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در لحظات خطر و  یتوانمند و ناج گانی نیا یها تیمقدورات و قابل انجام نگردد، قیتحق نیا

  . خته نخواهد شدفرماندهان شنا یحساس برا

مسلح ج.ا.ا و محققان  یروهایبه نسل جوان ارتش و ن یستیجنگ با خیتار نکهیتوجه به ا با

 گونه چیتازه بدون ه یدگاهیخواهد شد، با د یپژوهش سعاین بماند در  ادگاریو پژوهشگران به 

 یبالگردها یریکارگ که با بهالمقدس  عملیات بیترا در  روزیعملکرد هوان یدخل و تصرف

عراق، سد  یبا دشمن بعث یقطع یریخود در درگ یهجوم یبانیو پشت یهجوم ،یشکار

 ریقرارگرفته را به رشته تحر مورد استفادهمجروح  هیو تخل برنهلیها،  آن تیو تثب یشرویپ

 برای. تا باعث انتقال تجربه دینما انیب یخیصورت تار درآورده و آنچه درگذشته اتفاق افتاده به

ها در  آن یکردن خاطرات و انجام مصاحبه با تعداد یآور با جمع نیچنباشد و هم ندگانیآ

 .ببرند ی نهیهشت سال دفاع مقدس ثبت گردد تا نسل جوان از آن استفاده به خیتار
 

 های پژوهشی مرور مبانی نظری و پیشینه
 هوانیروز در آفند نقش

برای این  .رودو زرهی دشمن بکار می ادهیپ انهدام عناصر رزمی، منظور بهور بالگردهای تک

های خط مقدم در جلوی  پذیر دشمن و با یگانمنظور بالگردها برای درگیری در جناح آسیب

در صورت تیم آتش سبک )شامل دو فروند بالگرد کبرا و  معموالًروند و منطقه نبرد به کار می

یا تیم آتش سنگین )سه فروند بالگرد کبرا و یک فروند بالگرد  ( ویک فروند بالگرد شناسایی

شناسایی( وارد عمل شده و برای انهدام عناصر رزمی دشمن که توسط بالگرد شناسایی و یا 

معاونت عملیات و اطالعات هوانیروز، روند )اند به کار میهای شناسایی گزارش شده سایر یگان

137۸ :113). 
 فندهوانیروز در پدا نقش 

روند چنانچه عناصری از نیروی تأمین و یا احتیاط بکار می عنوان بهدر پدافند بالگردهای مسلح 

دشمن بتواند در خطوط پدافندی خودی رخنه نمایند، این بالگردها با استفاده از سرعت و 

قدرت آتش خود قادرند رخنه عناصر دشمن را متوقف و یا روند آن را کند نمایند و به عناصر 

طرح وبرنامه هوانیروز، )ی فرصت بدهند تا جلوی رخنه دشمن را بگیرند خودرهی، مکانیزه ز

13۸5). 
 هوانیروز مقدورات

 فرماندهی و کنترل. -الف

 تنظیم تیر توپخانه. -ب
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 بانی. دیده -پ

 انداختن در تحرکات دشمن. ریتأخشناسایی با آتش و  -ت

 های زمینی. یگانهای  اسکورت بالگردهای نفربر و ستون -ث

 ترابری پرسنل و تجهیزات. -ج

 برن(.عملیات هجومی هوایی )هلی -چ

 تأمین جناحین یگان در تک. -ح

 پشتیبانی نزدیک هوایی با اجرای آتش مستقیم. -خ

 تخلیه مجروحین و اسراء از منطقه نبرد. -د

 هدایت و اجرای عملیات فریبنده. -ذ

 عملیات نفوذی. -ر

 جدید تدارکات.امدادرسانی و ت -ز

 ی.چتربازعملیات  -س

 های دشمن. تک هوایی به یگان -ش

 عملیات پوششی. -ص

 برداری هوایی. عکس -ض

 .(134: 1377معاونت آموزش و پژوهش هوانیروز، )پخش اعالمیه  -ط
 برنهلی

گردد که طی آن عملیات تحت فرماندهی و مسئولیت مستقیم  برن به عملیاتی اطالق میهلی

به اقصی نقاط  ها آنفرمانده نیروی زمینی )در صحنه عملیات( نیروهای جنگی و تجهیزات 

ستردگی و تعداد بالگردهای بکار رفته د. گشو و انتقال داده می منطقه نبرد از طریق هوا ترابری

توان با  برن بستگی به تعداد موجودی بالگردها دارد. این عملیات را میهلیشده در عملیات 

 .(101: 1392یاری، ) استفاده از یک فروند تا چند گردان پروازی انجام داد
 تخلیه مجروح

ها و سرعت عمل به  در زمان وقوع سانحه یا در هنگام هدف قرار گرفتن در میدان رزم این ثانیه

کننده در کاهش میزان خسارات جانی و در زمان رزم باعث  عامل تعیین موقع و مناسب است که

در اغلب  .شود می اند نجات جان و عدم اسارت خلبانانی که وسیله پرنده خود را از دست داده

دیده شده سرعت عمل در انتقال مجروحین و مصدومین  تعداد زیادهای پزشکی نیز به  فوریت

 به .گردد یر و شرایط بهتر امداد و بهبود و رفع خطر جانی میناپذ های جبران باعث کاهش آسیب
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منظور در نظر گرفتن موارد فوق همواره از یک بالگرد با قابلیت مانور قابل توجه و گنجایش و 

: 13۸4پور، وطن) گردد الخصوص در شرایط رزم استفاده می علی ظرفیت مناسب انتقال مجروح،

34). 

 تخلیه پزشکی از راه هوا

اغلب الزم  .دینما یریع مسرا به تسهیالت پزشکی عقب ت ها یتخلیه هوایی مسئله تخلیه زخم

کلی برای انجام این  یها یازمندیکه پرسنل زخمی از منطقه غیر امن تخلیه شوند. ن شود یم

 عمل شامل:

 پزشکی هیبالگرد تخل -الف

 پاسگاه امدادی گردان -ب

 ترتیب تخلیه-پ

 .(FM 57-35, 1971: 34) یبانی کنندهیگان هواپیمایی پشت -ت
 موریت آمبوالنس هواییأم

 :دهد یموریت آمبوالنس هوایی تخلیه مردگان نیست ولی در شرایط زیر این عمل را انجام مأم

 منبع دیگری در اختیار ندارد. گونه چیکننده ه وقتی که قسمت درخواست -الف

 .گردد یها نم مانع کارهای خدماتی آمبوالنس هوایی برای زنده تیوقتی که مأمور -ب

 .(34)همان منبع،  شود یها نم جهت متوجه بالگرد آمبوالنس و خدمه آن وقتی که خطر بی -ج
 پشتیبانی آتش

منظور کمک و حفاظت یک یگان درگیر های پشتیبانی کننده بهیگان لهیبه وسآتشی است که 

های هوایی، دریایی، توپخانه صحرایی و آتش لهیبه وسگردد، این پشتیبانی می اجراعملیات 

 .(FM 1- 100, 1971: 7) شودتوپخانه پدافند هوایی و سایر عوامل پشتیبانی انجام می

 پشتیبانی نزدیک هوایی

منظور کمک به های هوایی در پشتیبانی تاکتیکی نیروهای زمینی، بهعبارتست از کاربرد یگان

های هوایی که در نتیجه آن نیروهای نظامی دشمن را از ادامه ها توسط اجرای فعالیتآننبرد 

 .(15: 13۸0هیئت مؤلفین معاونت آموزش نزاجا، دارد )مقاومت بر علیه نیروهای خودی باز می

 روش درخواست پشتیبانی نزدیک هوایی
 .(FM 1- 100, 1971: 1فوری ) -2 ریزی شده.طرح -1

 به هدف های حملهروش

 .آتش در حال حرکت -1

 .(4ص )همان منبع،  آتش ایستایی -2
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 المقدسعملیات بیت

المقدس با شرکت نیروی  طراحی و بنام عملیات بیت (3)طرح عملیاتی کربال  تحت عنوانکه  عملیاتی 

جهاد  زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیروهای بسیج مردمی،

از تاریخ دهم و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران سازندگی و پشتیبانی نیروی هوائی 

جمله  از که غربی خوزستان انجام گرفتدر منطقه عمومی جوب 1361 تا سوم خرداد ماه بهشتیارد

آزادسازی خرمشهر  .(131: 13۸9گروه اساتید، ) عملیات موفق نظامی نیروهای مسلح ایران بوده است

های   حیثیت و اعتبار نیروهای رزمنده ما را در جهان افزایش داد و نتیجه این عملیات از مرز موفقیت

های  های تبلیغاتی جهان را وادار ساخت که به پیروزی نظامی فراتر رفت و کارشناسان نظامی و دستگاه

های ارتش عراق در این منطقه توان  یگاناکثر  که یحال ما اعتراف کنند و در نیآفر رزمندگان حماسه

درآمده  به اسارت نیروهای خودی و آن کشته، زخمی کارکنانداده و تعداد زیادی از  رزمی خود را ازدست

 با عنوان کردنخود را  بار خفت شکست المبین این فتحمتجاوز این بار نیز مانند عملیات ، بودند

 .(1 :13۸2وزیری،  معین) نشینی اختیاری تاکتیکی توجیه نمود عقب
 المقدس ی عملیات بیتزیر طرح 

های پیشین بود که با شکستن حصر آبادان  ی اجرای عملیات بیت المقدس متأثر از نتایج عملیاتزمینه

 (41: 1373 درودیان،) د از:دامه یافت. این نتایج عبارت بودنآغاز شد و پس از آن نیز ا

 
 

 

 

 

 

 

 
 المقدس ( نتایج عملیات بین1شکل )

 (:3کربالی المقدس ) بیت تایدر عملتدبیر عملیات نیروهای خودی 
را  دشمن تک نموده، فتح و نصر های قدس، قرارگاه با المقدس در جنوب،فرماندهی عملیات بیت

و آفند خود را تا  نیتأممرز را  و خط خرمشهر در منطقه عمومی اهوازـ غرب کارون منهدم،

زرهی سپاه  30 پیت .دینما یمرسیدن به ساحل اروندرود ادامه داده و سپس در منطقه پدافند 

 منطقه قرارگاه فتحتقدم درگیری در  و دهد پاسداران احتیاط قرارگاه کربال را تشکیل می

تسلط اطالعاتی بر  افزایش

 دشمن

بخش وسیعی از  آزادسازی

 مناطق اشغالی

انهدام بخش وسیعی از 

 نیروهای دشمن

 عملیات

 المقدسبیت
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ی مقدم دشمن را در منطقه مربوطه زهایر خاک ،قدس در شمال تک نموده قرارگاه .باشد می

 در غربکارون خط سرپل را  از رودخانهبا عبور  و نصرفتح  های قرارگاه زمان همتأمین و 

ای تأمین فتح و نصر به آفند خود بر های قرارگاهسرپل  نیاز تأم پس. ندینما یمرودخانه تأمین 

فتح و قرارگاه  نماید. زمان برای آزادسازی خرمشهر تک می خط مرز ادامه داده و قرارگاه نصر هم

تأمین تنومه و ساحل شرقی  منظور بهرا  آفند نصر پس از تأمین مرز در منطقه واگذاری،

و سپس بنا  نیرا تأم نشوه را ادامه داده، دستور تکقدس بنا به  قرارگاه ،دهند یماروندرود ادامه 

 .(156: 1391 بختیاری،)می نمایند  سه قرارگاه در ساحل شرقی اروندرود پدافند دستور هربه 
 های منطقه عملیات ویژگی

ریزی گردید به شکل یک چهار ضلعی  المقدس برای آن طرحای که عملیات بیت منطقه -الف 

و  خرمشهر ،در شرقکارون  رودخانه های کرخه کور و نیسان در شمال، در محدوده رودخانه

 6000از منطقه غرب به منطقه شرق بصره قرار داشت. وسعت این منطقه و اروندرود در جنوب 

  (.13۸2، سپاه )مرکز مطالعات و تحقیقات کیلومتر مربع بود

 المقدسنقشه عملیات بیت( 2شکل )

 المقدس های نبرد بیت ویژگی

 برای اولین بار.عملیات تهاجمی با عبور از رودخانه  -1

 ی و آمادگی برای عملیات )یک ماه(.زیر طرحزمان کوتاه  -2

 اهمیت و ارزش مناطق آزادشده. -3

های هشت سال دفاع ی و روانی بیشتر نسبت به سایر عملیاتنظام آوردهای سیاسی،دست -4

 مقدس.
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قرارگاه 

 کربال

نصرقرارگاه  قرارگاه قدس قرارگاه فجر قرارگاه فتح

 

 1فتح 

فتح 

2 

فتح 

3 
فتح 

4 

 نصر

2 

 نصر

3 

 1نصر 

4 

 نصر

  5نصر

 1 قدس

 2قدس

3قدس

 4قدس

 5قدس

لشکر  3تیپ 

 خراسان 77

 روز( 26) اتیعملمدت مداومت  -5

 کیلومترمربع( 5400) اتیعملوسعت منطقه  -6

 19500حدود وارده به دشمن ) و خساراتاز دشمن و شدت تلفات  شده گرفتهاسرای  تعداد -7

 .(1390طلب: رخصت) نفر(
 المقدس بیت اتیدر عمل کننده شرکتنیروهای خودی  

گردان مانوری را در این  195نیروی مانوری به استعداد  نیروی زمینی ارتش و سپاه پاسداران جمعاً

گردان نیروهای بسیج  134و  گردان مربوط به ارتش 61نمودند که از این تعداد عملیات وارد عمل 

گردان  14گردان تانک،  15گردان مذکور شامل  195مردمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بودند. 

 .(27۸: 13۸2معین وزیری، ) گردان پیاده بود 166مکانیزه و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 المقدس درگیر در عملیات بیت خودی های ( استعداد یگان3شکل )

 المقدس بیت اتیدر عمل کننده شرکتهای دشمن نیروها و یگان

 .زرهی از جنوب رودخانه کرخه کور تا هویزه 6لشکر  -

 .مکانیزه از غرب اهواز تا روستای سید عبود 5لشکر  -

 .پیاده از سید عبود تا خرمشهر 11لشکر  -
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 گارد مرزی حفاظت شهر خرمشهر. 113تیپ  -

 .زرهی جهت احتیاط منطقه غرب ایستگاه حسینیه 9لشکر  -

 .زرهی برای احتیاط منطقه شمال خرمشهر تا ایستگاه نود 3لشکر  -

 .زرهی گارد ریاست جمهوری احتیاط سپاه سوم در منطقه خرمشهر 10تیپ  -

 .(۸1: 1375کاظمی، ) نیروی مخصوص جهت احتیاط خرمشهر 33تیپ  -
 فرماندهی عملیات

 و سپاهاین عملیات از قرارگاه کربال در جنوب )قرارگاه تاکتیکی مشترک نیروی زمینی  

 عصر یولهمچنان به عهده  ساز سرنوشتگردد. رهبری این عملیات می تی( هداپاسداران انقالب

این عملیات و با  تیو هدابرای حفظ وحدت فرماندهی، مسئولیت فرماندهی  باشد ( میعج)

معین ) گرفت ( قرارده فرمانده نیروی زمینی ارتش )سرهنگ صیادشیرازیعه خدا بهتوکل به 

 .(64: 13۸2وزیری، 
 المقدسهوانیروز در عملیات بیت

به منظور « پیروزی دوم»هوانیروز طرح عملیاتی خود را با نام  1361در اول اردیبهشت ماه سال 

و مأموریت و سازمان رزمی  المقدس صادر کردکننده در عملیات بیت پشتیبانی از نیروهای عمل

های هوانیروز، عملیات یگان .(71: 13۸0زاده، پایخان،  کریمخود را به شرح زیر اعالم نمود )

المللی، را به منظور انهدام نیروهای دشمن در منطقه و تامین مرزهای بین 3آفندی کربالی 

در  شده گرفتهتعداد وسایل پرنده به کار  .(26 :13۸7)پورداراب، نبی،  نمایندپشتیبانی می

کریم زاده، پایخان، ) باشدبالگرد و سه فروند هواپیما برابر جدول زیر می فروند 95عملیات جمعاً 

13۸0 :67). 
 المقدسعملیات بیت( وسایل پرنده خودی در 1جدول )

 

 
 

 
 

 

 

 هواپیما شینوک بالگرد کبرا 205و  214بالگرد  206بالگرد 

 سه فروند فروند 16 فروند 2۸ فروند 3۸ فروند 13
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 المقدس نقش هوانیروز در عملیات بیت

محوله به هوانیروز در ارتباط با  های مأموریت 10/2/1361 با اولین طلیعه خورشید در صبح روز مورخه

وضعیت با بالگردهای  نیآخری آتش بر روی دشمن و شناسایی اجرا ،روهاینبرن یهل تخلیه مجروحین،

در شمال منطقه نبرد با  مانیمسجدسلآغاز گردید. خلبانان پایگاه هوانیروز و  206و  کبرا ،شینوک ،214

قدس را در ارتباط با  قرارگاهتحت امر  های بالگردهای خود وارد منطقه شدند و نیازمندی فرماندهان یگان

برن نیروها را با کبرا و تخلیه مجروحین و هلیپشتیبانی نزدیک هوایی و اجرای آتش با بالگردهای 

پایگاه هوانیروز  خلبان دارخوین، و غرب منطقه غرب اهواز در نمودند. برآوردهو شینوک  214ی بالگردها

 جنوب یلومتریک 27پشتیبانی عمومی اصفهان را که در کارخانه فوالد اهواز و منطقه خضریه واقعه در 

عملیاتی فتح و  های قرارگاه و بنا به دستور فرماندهی کننده عملندهان یگان فرما و بااهواز مستقر بودند 

ماهشهر و اجرای آتش با  ایو تخلیه مجروحین عملیات از دارخوین به اهواز  و بانصر وارد عمل گردیدند 

فرماندهان واحدهای  یها درخواست تاو و راکت، های موشکموشک ماوریک و  کیو شلبالگردهای کبرا 

 .(70: 13۸۸ کریم زاد، پایخان،) نمودند یمی را اجابت آفند

جایی خلبانان از اصفهان، کرمان و مسجد تهران نیز ماموریت داشت ضمن جابه انیروزپایگاه هو

سلیمان به مناطق عملیاتی به تخلیه مجروحین و بردن ابزار و تجهیزات و قطعات بپردازد. عالوه بر این 

روز اول  از .ها قرار گرفت که پروازهای زیادی را انجام دادند پشتیبانی این یگانچهار فروند هواپیما هم در 

از خاک جمهوری اسالمی ایران  لومترمربعیک 5400 عملیات تا روز آخر که به آزادسازی خرمشهر و

ند ارتش بعثی وارد کرد ی برریناپذ جبرانساعت پرواز ضربات  51۸0 انجامید، بالگردهای هوانیروز با انجام

ی خودی نیروی مضاعف روهاین متحمل تلفات فراوانی نمودند. با پرواز هر بالگرد در منطقه، ها آنو 

 .همان منبع() نمودند یمی به مواضع نیروهای عراق حمله ازخودگذشتگ و ثاریا و با گرفتند یم
 المقدسآوردهای هوانیروز در عملیات بیتدست

معاونت عملیات و اطالعات المقدس: )هوانیروز در عملیات بیت شده انجامهای فعالیت -الف

 (21: 1373 هوانیروز،
 المقدسعملیات بیتدر  هوانیروز شده انجامهای فعالیت( 2جدول )

ساعت پرواز 

 شده انجام

نیروهای رزمنده ترابری  تجهیزات و تدارکات حمل شده شده هیتخلتعداد مجروحین 

 شده

 نفر 3651 تن 101 نفر 7۸20 ساعت 51۸0

 المقدس:هوانیروز در عملیات بیت شده مصرفمهمات  -ب
 المقدسهوانیروز در عملیات بیت شده مصرفمهمات ( 3جدول )
 مم 20توپ گلوله  انواع مختلف راکت موشک تاو موشک ماوریک

 ریت 7۸50 ریت 14۸0 فروند 39 فروند 4
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: 13۸۸کریم زاد و پایخان، )المقدس: عملیات بیتکننده هوانیروز در  تعداد کارکنان شرکت -ج

210) 
 المقدسدر عملیات بیت تعداد کارکنان شرکت کننده( 4جدول )

 فنی هوایی خلبان

 نفر 322 نفر 25۸

  
برن، تخلیه مجروح و پشتیبانی آتش در عملیات  در رابطه با عملیات هلی شده یآور جمعخاطرات مستند و 

 المقدس بیت

راهکارهای عملیات، گفت:  روز، پس از خوشامدگویی و ارائهی هوانیها بچهشهید صیاد شیرازی خطاب به 

که اولین و آخرین تیر ترکشم در هر مأموریت و عملیاتی شما  طور همانمن امید زیادی به شما دارم. 
  .(53: 13۸9سلطانی، ) ام کردههستید، در این عملیات هم روی شما خیلی حساب 

المقدس در همه ابعاد هوانیروز در عملیات بیتامیر سرلشکر حسین حسنی سعدی: 
دادند و سایر بالگردها های دشمن را مورد اصابت قرار میفداکاری کرد. بالگردهای کبری تانک

 هم در تخلیه و انتقال مجروحان و اقدامات پشتیبانی نیروی انسانی و لجستیکی حضور داشتند

  .(23: 1396)ماهنامه صف، 

با ساعت شروع عملیات، مأموریت بالگردهای هوانیروز نیز در جابجایی رزمندگان و تدارکات شروع 

نفر رزمنده را در شرایطی که هواپیماهای جنگی و پدافند دشمن فعال بودند،  3651گردید و توانست 

 .(21: 1373 هوانیروز،معاونت عملیات و اطالعات )برن نماید ترابری و به نقاط مختلف نبرد هلی

برن نیروها به داخل شهر خرمشهر، دشمن برای جلوگیری از فعالیت بالگردها و بخصوص هلی

لذا  ،موانع زیادی ایجاد کرده بود که این اقدام نتوانست جلوی مأموریت این یگان را گرفته

ات و رساندن تدارکات و آذوقه، مهمبه صورت مداوم مسئولیت  214بالگردهای شینوک و 

 .(103: 13۸4درودیان، دادند )تجهیزات سبک و سنگین برای رزمندگان را انجام می

 اردیبهشت در منطقه قرارگاه نصر بسیار شدید شده بود. 12فعالیت دشمن در مورخه 

های آنان در حال پیاده کردن نیرو بودند. با حضور بالگردهای و تانک پیشروی دشمن آغاز

های آتش هوانیروز حرکت دشمن ینی برقرار گردید و با پشتیبانی تیمهوانیروز تبادل آتش سنگ

های آتش هوانیروز المقدس تیم در عملیات بیت .(102:13۸0متوقف گردید )پورداراب، 

توانستند با شجاعت در شرایط خیلی حساس به پشت جبهه دشمن رخنه و پل مارد که برای 

 .(13۸۸)معارف جنگ،  دم نماینددشمن از اهمیت راهبردی برخوردار بود را منه
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اجرا  77های آتش هوانیروز با موفقیت در عملیات فریب که در منطقه فکه توسط لشکر تیم

این کار های دشمن در این منطقه نقش داشتند. شد شرکت و در انهدام تعداد زیادی از تانک

تصرف خرمشهر برای نیروهای ی خرمشهر کاسته شود و باعث شد که از فشار نیروهای عراقی در جبهه

 .(194: 13۸3خودی قطعی گردد )پوربزرگ وافی، 

در این عملیات در برابر حجم انبوه پاتک دشمن قدم به قدم با نیروهای پیاده و عملیاتی  هوانیروز

 ت.ساخ وارد دشمن به فراوانی آسیب آنانهوایی  های نبمبارا و بالگردها یها یتفعال همکاری داشته و

جلوی پاتک و پیشروی دشمن را سد  های آتشبارهادر این عملیات تیم .(۸5: 13۸3راد،  شاهین)

ویژه در پدافند و پشتیبانی  گذاشتند و بههای زمینی را تنها نمی گاه یگانها هیچنمودند. آن

های آتش هوانیروز توانستند در چند مرحله با اجرای تیم .(6۸: 13۸3 )پوربزرگ وافی، ها آتش از آن

انبوه آتش نیروهای خودی را از محاصره دشمن نجات داده و نظم و آرایش نیروهای زرهی و پیاده دشمن 

را برهم بزنند که این اقدام منجر به تقویت روحیه رزمندگان اسالم و تقویت دور عملیات تا رسیدن به 

 .(130: 1391 محمدی،شاه)اهداف گردید 
 

 پژوهش های پیشینه
 های پژوهشی پیشینه( 5جدول )

 نتایج تحقیق محقق عنوان تحقیق

ا.ج.ا.ا در  عملکرد هوانیروز

 نخستین سال دفاع مقدس
 

 رشیدی

 اسرع در و موقع به حضور با توانست هوانیروز نخستین سال دفاع مقدس در

 عملیاتی پروازهای غرب و جنوب محورهای تمام و جنگی مناطق در وقت

 آورد. وجود به عراقی نیروهای مقابل در را مستحکمی سد و شروع را

تحلیل عملکرد هوانیروز در 

عملیات مرصاد و ارائه 

 تجربیات حاصله

 

 خاجوی

ـادن  از کاربرن باعث عملکرد هوانیروز در راستای پشتیبانی آتش و هلی  افت

ـای خـودی  ماشین جنگی دشمن و تقویت روحیـه  و همچنـین   ی نیروه

 مرصاد شده است.در عملیات  پیروزی در مقابل دشمن

 

عملیات هوانیروز در موزه 

 انقالب اسالمی و دفاع مقدس

 زاده کریم

ـام بـیش از     درمجموع ـا انج  000/300هشت سال دفاع مقدس هوانیروز ب

یکی  عملیات آفندی و پدافندی 62در  و شرکتهزار ساعت پرواز عملیاتی 

 از ارکان پیروزی در هر عملیات بوده است.

سال اول نقش هوانیروز در 

جنگ تحمیلی با تأکید بر 

 منطقه عملیاتی جنوب کشور

شیخ و 

 پور حسن

فرمانــدهان در شــرایط بحرانــی از توانمنــدی ایــن یگــان هــم در هــدایت 

ـای کبـرا و     ها و هم در کمک عملیات ـان  دهیـ دگیری از آتـش بالگرده ی و ب

 جستند. شناسایی آنان در مراحل مختلف عملیات به بهترین نحو بهره می

 

 



 155                     المقدسعملکرد هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در عملیات بیت

 

 شناسی پژوهش روش

 دربارهکمی( انجام شده است. در بخش اول -این پژوهش در قالب رویکردی ترکیبی )کیفی

عملکرد هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در راستای هلی برن، تخلیه مجروحین و پشتیبانی 

اند المقدس با تعدادی از صاحب نظران که در این عملیات حضور داشتهآتش در عملیات بیت

 مصاحبه گردیده است.

حمزه در عملیات  21لشکر  3 پیتامیر سرتیپ پیاده بازنشسته سعید پورداراب فرمانده وقت 

ها خرمشهر را  وقتی عراقیگوید:  المقدس میبرن نیروهای رزمنده در عملیات بیت المقدس درباره هلی بیت
عمودی در  صورت بهخرمشهر را  –ن اهواز آه های راه ها و بخش وسیعی از ریل گرفتند، تیرآهن سقف خانه

جایی نیروها را در  هوانیروز جابه که ییازآنجا. زمین کار گذاشته بودند تا نیروهای هوابرد نتوانند فرود بیایند
های ضد هوایی دشمن، امکان استفاده از این  موانع و سالح نیا وجود باداد،  منطقه پشت دشمن انجام می

عملیات وجود نداشت. پس مأموریت انتقال نیروها از سایر نقاط ازجمله غرب دزفول به جنوب اهواز و 
هوانیروز در این مدت  214و به هوانیروز داده شد که پروازهای سنگین بالگرد شینوک   شمال خرمشهر،

 .ی استزدن مثال

حمزه در  21لشکر  2 پیتراد فرمانده وقت شاهین اهللفرض رتیپ پیاده بازنشستهامیر س

یکی از گوید: تخلیه مجروحین توسط بالگردهای هوانیروز می دربارهالمقدس عملیات بیت
به مراکز درمانی و  ها آنروی ما تعداد زیاد مجروحین و چگونگی انتقال سریع  های پیش چالش

های صحرایی بود. این وظیفه مهم و حیاتی به هوانیروز سپرده شد، هوانیروز هم این  بیمارستان
ی و شکست شرویپرا با شایستگی تمام انجام داد و رزمندگان تمام تالش خود را وقف  مأموریت

 .دشمن نمودند

پیروز خراسان در  77لشکر  2 پیتی فرمانده وقت کهتر منوچهرامیر سرتیپ پیاده بازنشسته 

های مانوری زوایت المقدس در مورد پشتیبانی بالگردهای شکاری هوانیروز از یگانعملیات بیت

های مانوری در آفند و پدافند نقش بسیار خوبی داشته  هوانیروز در پشتیبانی آتش یگان کند:می
عراق بعد از هر مرحله از های سنگین  توان در دفع پاتکمی است. نقطة اوج این عملکرد را
های نیروهای های دشمن توسط بالگردهای کبرا هوانیروز تالش عملیات عنوان کرد. انهدام تانک

 .گذاشتناکام می رفته ازدستی مناطق ریگ پس دربازعراقی را 
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 پژوهشهای تجزیه وتحلیل یافته

 سپس نظران، مطالعه منابع،کیفی اهداف جزئی بر اساس نظر صاحب لیوتحل هیتجزدر این مقاله، ابتدا به  

 است. شده پرداخته، شده یآور جمعهای اطالعات و داده وتحلیل کمی به تجزیه
 تجزیه و تحلیل کیفی هدف یکم

 .المقدس تیببرن در عملیات راستای عملیات هلی درتبیین عملکرد هوانیروز آجا 
 نظران با استفاده ازنظر صاحب تحلیل کیفی هدف جزئی یکم -الف

و مؤثرترین اقدام نظامی ایران در طول جنگ  نیتر عیوس، ترین بزرگنظران این عملیات به نظر صاحب

المقدس و د که باعث آزادسازی خرمشهر گردید. با توجه به ماهیت آفندی عملیات بیتش یممحسوب 

صحنه عملیات، بکارگیری هوانیروز امری ضروری و حیاتی بود. همچنین نفس به  رساندن نیروی تازه

وسعت منطقه عملیات و حضور سریع نیروهای و آمادها و سرعت و چابکی هوانیروز باعث گردید تا 

بنابراین مأموریت شرکت در این عملیات عالوه ؛ برن و انتقال نیروها به این یگان داده شودمأموریت هلی

از نیروی زمینی،  پشتیبانیهای رزمی، به چهار گروه هوانیروز واگذار شد که مسئولیت بر شرکت یگان

فروند بالگرد و سه فروند  95عهده داشتند. تعداد مجروحین را به هیتخل و و بارترابری نیرو 

هواپیما از سوی هوانیروز در این عملیات شرکت داشتند. با ساعت شروع عملیات، مأموریت 

برن نیروها و اجرای آتش و شناسایی و تخلیه مجروحین شروع گردید. صورت هلیهوانیروز به 

نفر رزمنده را ترابری و به نقاط مختلف منطقه عملیات  3651این یگان توانست در این عملیات 

رزمنده را از اندیمشک به  300برن نماید. هوانیرو توانست با شروع عملیات و خارج از آن هلی

 نقاطی مثلاز  هادبالگراز  ندوفر پنج باقی ترابری و سپس در همان ساعات اولیه پشت نیروهای عرا

که این اقدام در شرایط  منجاا روهاین یبانیپشت ایبررا برن هلی تعملیا، حسینیه هیستگاو ا گرمدشت

برن، دشمن برای حساس منطقه و پدافند شدید دشمن بعثی انجام گرفت. در عملیات ترابری و هلی

جلوگیری از جابجایی نیروها از طریق بالگرد، موانع زیادی در داخل و اطراف خرمشهر ایجاد کرده بود. در 

مدت این عملیات بالگردهای هوانیروز مسئولیت رساندن تدارکات و آذوقه، مهمات و تجهیزات سبک و 

این مأموریت بارها با  سنگین را برای رزمندگان در شرایط و مناطق دشوار بر عهده داشتند که در اجرای

هواپیما و پدافند دشمن برخورد و یا از خط دشمن عبور کرده بودند و حمل مهمات و مواد منفجره با 

 داشتن همه خطرات، مکرراً توسط بالگردها انجام گرفت.
 با استفاده از مطالعه منابع تحلیل کیفی هدف جزئی یکم -ب

تش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب المقدس با شرکت نیروی زمینی ار عملیات بیت

و نیروی دریای ارتش پشتیبانی نیروی هوائی با سازندگی و  اسالمی، نیروهای بسیج مردمی، جهاد

روز در جنوب غربی اهواز انجام  26به مدت  1361 ماه بهشتیاز تاریخ دهم اردجمهوری اسالمی ایران 
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این عملیات به دالیل مختلف، الزامی و حیاتی بوده وجود و شرکت یگان هوانیروز در . گرفت

های آن به این هایی در راستای مقدورات و محدودیتاست که با توجه به توانایی، مسئولیت

برن نیروها و تجهیزات المقدس واگذار گردید که از جمله آن هلییگان در اجرای عملیات بیت

با ساعت شروع عملیات، مأموریت بالگردهای هوانیروز نیز در جابجایی رزمندگان و تدارکات بوده است. 

نفر رزمنده را در شرایطی که هواپیماهای جنگی و پدافند دشمن فعال  3651شروع گردید و توانست 

 صورت گسترده منجر به تجدید نیرویبه ؛ کهبرن نمایدهلیبودند، ترابری و به نقاط مختلف نبرد 

نفس به صحنه نبرد و تقویت دور عملیات شده و نیز تقویت روحیه رزمندگان و فرماندهان میدان  تازه

برن نیروها به نبرد را به دنبال داشته است. دشمن برای جلوگیری از فعالیت بالگردها و بخصوص هلی

ریت این یگان را داخل شهر خرمشهر، موانع زیادی ایجاد کرده بود که این اقدام نتوانست جلوی مأمو

به صورت مداوم مسئولیت رساندن تدارکات و آذوقه، مهمات و  214لذا بالگردهای شینوک و  ،گرفته

 در طول اجرای عملیاتدادند و در نهایت تجهیزات سبک و سنگین برای رزمندگان را انجام می

در را  تن مهمات 101 جابجایی و برنرا هلی نفر از رزمندگان 3561توانست المقدس این یگان  بیت

 9500ساعت پرواز و  51۸0، المقدسبیت در طول اجرای عملیاتنهایتاً  کند.ثبت  خود کارنامه عملیاتی

تن مهمات، در کارنامه عملیاتی هوانیروز  101جایی  نفر از رزمندگان و جابه 3561،برن سورتی پرواز، هلی

 .ثبت شده است
 تجزیه و تحلیل کیفی هدف دوم

 .المقدس تیبراستای تخلیه مجروح در عملیات  درتبیین عملکرد هوانیروز آجا 
 نظران با استفاده ازنظر صاحب تحلیل کیفی هدف جزئی دوم -الف

المقدس و وسعت مناطق آزاد شده شرایط امدادرسانی شرایط منطقه عملیات و نوع مانور در عملیات بیت

های هوانیروز در عملیات لذا پایگاه .نمودوسایل پرنده را الزامی میبه مجروحین را دشوار و استفاده از 

المقدس عالوه بر مأموریت پشتیبانی، وظیفه تخلیه مجروحین و شهدا را نیز بر عهده داشت که بیت

پایگاه هوانیروز  خلبانقدس،  قرارگاهدر شمال منطقه تحت امر  مانیمسجدسلخلبانان پایگاه هوانیروز 

عملیاتی فتح و  های قرارگاهتحت امر  دارخوین، و غرب منطقه غرب اهواز درپشتیبانی عمومی اصفهان 

های صحرایی و مسئولیت تخلیه مجروحین و انتقال آنان به بیمارستان پایگاه هوایی تهراننصر و نیز 

نجات خلبانان بالگردهای مورد اصابت قرار  ای را بر عهده داشتند. یکی از موارد مهم انتقال مجروح،منطقه

گرفته توسط نیروهای عراقی بود که این کار توسط بالگردهای رسکیو و امداد و سایر خلبانان هوانیروز 

بارها در طول عملیات برای نجات خلبانان بالگردهای آسیب دیده و همچنین خلبانان نیروی هوایی که 

رار گرفته بود، انجام شده است که در این مأموریت، بارها جان ها مورد اصابت دشمن قآنهواپیمای 
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ترین زمان، خلبانان رسکیو مورد تهدید جدی قرار گرفته و در میان دود، آتش و تهدید دشمن و در کوتاه

 ای از خود نشان داده و جان مجروحین زیادی را نجات دادند.واکنش شجاعانه
 از مطالعه منابعاستفاده  تحلیل کیفی هدف جزئی دوم -ب

اسناد و مدارک گویای آن است که خلبانان هوانیروز در اجرای این مأموریت و وظیفه، رشادت و 

وحان و فرماندهان، بارها در ایثارگری زیادی از خود نشان دادند که عالوه بر نجات جان مجر

، شجاعانه جان خلبانان بالگردهای حادثه دیده و هواپیماهای جنگی از دل دود و آتشنجات 

اند که این امر باعث تقدیر مجروحین و تقویت روحیه رزمندگان و فرماندهان عمل کرده

این عملیات هوانیروز آجا توانست عملیاتی و سایر خلبانان درگیر در میدان رزم گردیده است. در 

های صحرایی منطقه عملیات به بیمارستانفروند بالگرد ماموریت انتقال شهدا و مجروحین را از  50با 

نفر مجروح به  7000از مناطق آزادشده به مراکز درمانی انجام دهد که در این اقدام بیش از و 

سابقه در سایر  های صحرایی در شهرهای اهواز، امیدیه و ماهشهر تخلیه که اقدام فوق بیبیمارستان

توان نتیجه گرفت میاز مجموع موارد فوق های هشت سال دفاع مقدس و در دنیا بوده است. عملیات

المقدس در تخلیه که یگان هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در مدت اجرای عملیات بیت

های منطقه و نوع مانور نقش مهم و مجروحین و شهدای این عملیات به دلیل محدودیت

 حساسی داشته است.
 تجزیه و تحلیل کیفی هدف سوم

 .المقدس تیبدر عملیات پشتیبانی آتش راستای  درتبیین عملکرد هوانیروز آجا 
 نظران با استفاده ازنظر صاحب تحلیل کیفی هدف جزئی سوم -الف

ور در آفند المقدس بالگردهای تکهای هوانیروز از عملیات بیتدر راستای پشتیبانی آتش یگان

 عنوان بهو زرهی دشمن مورد استفاده قرار گرفته و در پدافند  ادهیپ جهت انهدام عناصر رزمی،

نیروی تأمین و یا احتیاط و بارها با استفاده از سرعت و قدرت آتش خود توانستند جلو رخنه 

عناصر دشمن را سد و در دفع پاتک نقش داشته باشند. در این عملیات مأموریت پشتیبانی 

یگان  ها برعهدهنزدیک هوایی و اجرای آتش با بالگردهای کبرا در آفند و پدافند زیر امر قرارگاه

های آتش فروند بالگرد کبرا در قالب تیم 2۸هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران بود که با 

خوبی پشتیبانی و توانستند ضربات  کننده، عملیات را به های شرکت سبک و سنگین از قرارگاه

 های زرهی ارتش بعث وارد سازند. مؤثری بر یگان اریبس
 اده از مطالعه منابعاستف تحلیل کیفی هدف جزئی سوم -ب 

های آتش خاطرات و اسناد گویای این است که در این عملیات نیروهای بالگرد هوانیروز و تیم

آن توانستند با شجاعت در شرایط خیلی حساس به پشت جبهه دشمن رخنه و پل مارد که 
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ات در برای دشمن از اهمیت راهبردی برخوردار بود را منهدم نمایند. این یگان در این عملی

برابر حجم انبوه پاتک دشمن قدم به قدم با نیروهای پیاده و عملیاتی همکاری داشته و روحیه 

های متهورانه بارها طلبی و ایثار از سوی خلبانان بالگرد در این عملیات با انجام مأموریتشهادت

 های آتش از روش بکاو و بکش استفادهتکرار شده است. توجه به پراکندگی دشمن تیم

 و فهد را نستو عقب و جلوکردند و شجاعانه و ابتکاری پس از رویت ستون دشمن،  می

شدند. در را برهم زده و منجر به فرار سایر نیروها و باعث به جاگذاری غنایم می نستو ضعیتو

های آتش هوانیروز توانستند در چند مرحله با اجرای انبوه آتش نیروهای این عملیات تیم

اصره دشمن نجات داده و نظم و آرایش نیروهای زرهی و پیاده دشمن را برهم خودی را از مح

بزنند که این اقدام منجر به تقویت روحیه رزمندگان اسالم و تقویت دور عملیات تا رسیدن به 

اهداف گردید و پس از رسیدن نیروهای زمینی به جاده اهواز خرمشهر، حضور چشمگیر 

دشمن را نابود و پیشروی  های تانکآتش سنگین توانستند  بالگردهای هوانیروز و با اجرای

نیروهای خودی به سمت خرمشهر را تسهیل کنند. در این عملیات این یگان، برای انجام 

و  تیر انواع مختلف راکت 14۸0 فروند موشک تاو، 39فروند موشک ماوریک،  4مأموریت محوله 

ن توانستند با موفقیت در عملیات فریب مهمات مصرف کردند. همچنی مم 20گلوله توپ  7۸50

های دشمن اجرا شد شرکت و در انهدام تعداد زیادی از تانک 77که در منطقه فکه توسط لشکر 

 ها جلوگیری کنند.در این منطقه نقش داشته و از پیشروی آن
 

 پژوهش تجزیه و تحلیل کمی

ای متشکل از  ها، پرسشنامه همنظور دستیابی به اهداف تحقیق و آزمون فرضی در این پژوهش به

سوال( تهیه گردیده  7 و فرضیه سوم 4 ، فرضیه دوم6 ، فرضیه اول3 سؤال شناسایی) سؤال 17

 است.

 هایفرضیه) است شده الگو آورده فرضیه یکم به عنوان تحلیل کمی و تجزیه این مقاله صرفاً در

 .(است پذیرفته صورت کمی وتحلیلتجزیه سبک همین یزن سوم و دوم
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 بندی سؤاالت مربوط به فرضیه یکم( جمع6)جدول 

مالً های فرضیه یکمشاخص
کا

ب 
لو

مط
ب 

لو
مط

ط 
وس

مت
ب 

لو
مط

نا
 

مالً
کا

 
 

ب
لو

مط
نا

 

ن
گی

یان
م

 

جهـت   برن نیروهای خودی به منطقه عقب دشمن هلی

قطع کردن خطوط آمادی بـه چـه میـزان در موفقیـت     

 نقش داشته است؟ المقدسعملیات بیت

4 9 3 19 10 2.51 

بـه   برن نیروهای خـودی از منطقـه عقـب خـودی     هلی

-به چه میزان در موفقیت عملیات بیـت  منطقه عملیات

 نقش داشته است؟ المقدس

15 19 5 4 2 3.91 

برن نیروهای خودی به جناحین به چـه میـزان در    هلی

 نقش داشته است؟ المقدسموفقیت عملیات بیت
14 22 3 3 3 3.91 

بـه چـه میـزان در موفقیـت      افـزار حمل جنـگ  راستای

 نقش داشته است؟ المقدسعملیات بیت
1۸ 23 2 1 1 4.24 

-به چه میـزان در موفقیـت عملیـات بیـت     حمل آذوقه

 نقش داشته است؟ المقدس
16 19 2 3 5 3.۸4 

-به چه میزان در موفقیـت عملیـات بیـت    مهمات حمل

 نقش داشته است؟ المقدس
16 24 0 3 2 4.0۸ 

 3.74 3.۸3 5.5 2.5 19 13.۸ میانگین

 
 پژوهشهای پراکندگی مرتبط با سئوال یکم میانگین و شاخص

 المقدس برن عملیات بیتدر هلی های مرکزی و پراکندگی عملکرد هوانیروز( شاخص7جدول )

 انحراف معیار میانگین تعداد شماره سئواالت

q1 45 51/2 290/1 
q2 45 91/3 104/1 
q3 45 91/3 125/1 
q4 45 24/4 ۸30/0 
q5 45 ۸4/3 296/1 
q6 45 09/4 019/1 
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 برنعملکرد هوانیروز در راستای هلی هایای کل شاخصمیانگین مقایسه (1نمودار )

افزار با میانگین های، حمل جنگجدول و نمودار فوق گویای آن است که میانگین شاخص

برن در رتبه دوم و شاخص هلی 09/4در رتبه اول و شاخص حمل مهمات با میانگین  24/4

به منطقه  برن نیروهای خودی از منطقه عقب خودینیروهای خودی به جناحین و هلی

 های بعدی قرار دارند.ها در رتبهدر رتبه سوم و سایر شاخص 91/3با میانگین  عملیات
 

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه یکم:

آمده و معنادار بودن تفاوت ایجاد شده در متغیر به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات بدست 

المقدس و تأئید وجود نوعی همخوانی بین برن و عملکرد هوانیروز در طی عملیات بیتهلی

 ها استفاده شده است.و برابر بودن فراوانی (مجذور خی)مربع ها از روش آزمون کای  آن

 تدوین فرضیه: -الف

Ho :المقدس، عملکرد برن نیروهای خودی در عملیات بیتهلی رسد هوانیرور آجا دربه نظر می

 .خوبی نداشته است
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H1 :المقدس، عملکرد برن نیروهای خودی در عملیات بیترسد هوانیرور آجا در هلیبه نظر می

 .خوبی داشته است

 المقدسبرن و عملکرد هوانیروز در عملیات بیتمحاسبه خی دو متغیر هلی -ب

 گردد:استفاده از رابطه و جدول زیر محاسبه میآماره آزمون با 
 برن نیروها( محاسبه خی دو در راستای عملکرد هوانیروز در هلی8شماره )جدول  

2
Fe

FeFO )( 

 

2)( fefo 
 

فراوانی مورد 

 انتظار
Fe 

فراوانی مشاهده 

 شده
Fo 

 فراوانی

 سطوح

 کامالً مطلوب 13 9 16 7/1

 مطلوب 19 9 100 11

 متوسط 3 9 36 4

 نامطلوب 6 9 36 4

 کامالً نامطلوب 4 9 25 7/2

 مجموع 45 45 213 4/23

4/23χ 2  
 المقدسبرن نیروها و تجهیزات در طی عملیات بیتتحلیل عملکرد هوانیروز در هلی -ج

                                                    415 df            1 Ndf                         

448/92         خی دو بحرانی X                            5% 

 242χ                                 خی دو محاسبه شده

 

 

 

 

 

 
 ( معناداری فرضیه اول پژوهش2نمودار )

با توجه به اینکه خی دو محاسبه شده بزرگتر از مقدار بحرانی است و آماره آزمون در 

عملکرد هوانیروز  کهرد شده و نتایج گویای این است  (H0گیرد، لذا فرضیه )قرار می H1ناحیه 

برن از برن نیروهای خودی به منطقه عقب دشمن جهت قطع کردن خطوط آمادی، هلیهلیدر 

 احتمال خطا 

2X 

1

 0H

 
1H

 


 

y 
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افزار، برن نیروهای خودی به جناحین، حمل جنگبه منطقه عملیات، هلی منطقه عقب خودی

المقدس از سطح مطلوب به جهت پشتیبانی از نیروهای خودی در عملیات بیتمهمات و آذوقه 

 .باال برخوردار بوده است
 های کیفی، کمی )آمیخته( در دستیابی به اهداف تحقیقنتایج بدست آمده از تحلیل

 المقدس تیببرن در عملیات راستای هلی درهدف یکم: تبیین عملکرد هوانیروز آجا 

برن نیروها از ساعات اولیه عملیات دهد که با شروع عملیات، ماموریت هلینتایج بررسی کیفی نشان می

 از پشت منطقه عملیات به داخل منطقه نبرد شروع و تا پایان عملیات، 214توسط بالگردهای شینوک و 

برن نماید که نقش مهمی در نفر رزمنده را ترابری و هلی 3651ها، این یگان توانست با همه محدودیت

پیروزی و آزادسازی خونین شهر از دست دشمن داشته است. در این عملیات هوانیروز در ترابری و انتقال 

که در این راستا خلبانان تجهیزات، مهمات و آذوقه برای نیروهای پدافندی و آفندی عملکرد خوبی داشته 

تن مهمات را نیز حمل و در منطقه نبرد جابجا  101هوانیروز عالوه بر حمل و تدارک آب و آذوقه، 

المقدس برن نفرات و تجهیزات در عملیات بیتاند که نشان از عملکرد باالی این یگان در بُعد هلینموده

 بوده است. 

 ال اول تحقیق گویای این است کهؤر مورد پاسخ به ستجزیه و تحلیل کمی و آماری انجام شده د

درصد در سطح کامالً  91با میزان « حمل جنگ افزار»های مورد بررسی در این زمینه، شاخص شاخص

درصد در سطح  ۸9با میزان « حمل مهمات»در رتبه اول و شاخص  24/4مطلوب و مطلوب و میانگین 

برن نیروهای خودی به هلی»رتبه دوم و نیز شاخص در  09/4کامالً مطلوب و مطلوب و میانگین 

 در رتبه سوم قرار دارند. 91/3درصد کامالً مطلوب و مطلوب و میانگین  ۸0با میزان « جناحین

بوده لذا  05/0به اینکه مقدار سطح معناداری بزرگتر از مقدار آلفای با توجه در آزمون فرضیه یکم 

برن نیروهای خودی به منطقه که عملکرد هوانیروز در هلی رد شده و نتایج گویای این است Hoفرض 

برن از منطقه عقب خودی به منطقه عملیات،    عقب دشمن جهت قطع کردن خطوط آمادی، هلی

افزار، مهمات و آذوقه جهت پشتیبانی از نیروهای برن نیروهای خودی به جناحین، حمل جنگهلی

 به باال بوده است. المقدس از سطح مطلوبخودی در عملیات بیت
 المقدس تیبراستای تخلیه مجروحین در عملیات  درهدف دوم: تبیین عملکرد هوانیروز 

نتایج بررسی کیفی نشان داده که یگان هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی توانسته است در اجرای تخلیه 

المقدس عملکرد های صحرایی و مناطق و تخلیه شهدای در عملیات بیتمجروحین به بیمارستان

های عملیاتی ماموریت داشتند های هوانیروز تحت امر قرارگاهمطلوبی داشته است. در این عملیات یگان

ای انجام دهند. خلبانان بالگردهای های صحرایی و منطقهتا ترابری و انتقال مجروحین را به بیمارستان

های صحرایی در شهرهای و به بیمارستاننفر مجروح را جابجا  7۸20ترابری در این عملیات توانستند 
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های هشت سال دفاع مقدس و در دنیا اهواز، امیدیه و ماهشهر تخلیه نمایند که این اقدام در سایر عملیات

بی سابقه بوده است. خلبانان بارها با شجاعت و ایثارگری در نجات جان مجروحین و خلبانان حادثه دیده، 

طلبی و دفاع از انقالب و کشور، خود را به دل دود و آتش زده شهادت شگفتی آفریدند و بر اساس روحیه

 و ماموریت خود را به نحوه عالی انجام دادند.

تجزیه و تحلیل کمی و آماری انجام شده در مورد پاسخ به سئوال دوم تحقیق گویای این است که 

 یها مارستانیب به ملیاتع منطقه از مجروحین انتقال»های مورد بررسی در این زمینه، شاخصشاخص

در رتبه اول و شاخص  1۸/4انگین درصد در سطح کامالً مطلوب و مطلوب و می ۸2با میزان « صحرایی

درصد در سطح کامالً مطلوب و  ۸0با میزان « به مراکز درمانی آزادشدهانتقال مجروحین از مناطق »

با « عملیات منطقه از شهدا تخلیه مجروح و تخلیه»در رتبه دوم و نیز شاخص  4مطلوب و میانگین 

 در رتبه سوم قرار دارند. ۸4/3درصد کامالً مطلوب و مطلوب و میانگین  7۸میزان 

 05/0به اینکه مقدار سطح معناداری بزرگتر از مقدار آلفای با توجه در آزمون فرضیه دوم 

تخلیه مجروح، عملکرد هوانیروز در رد شده و نتایج گویای این است که  Hoفرض بوده لذا 

از منطقه عملیات،  های صحرایی، تخلیه شهداانتقال مجروحین از منطقه عملیات به بیمارستان

تخلیه مجروحین از بالگردهای سانحه به مراکز درمانی و  آزادشدهانتقال مجروحین از مناطق 

بوده المقدس از سطح مطلوب به باال جهت پشتیبانی از نیروهای خودی در عملیات بیتدیده 

 است.
 المقدس تیبراستای پشتیبانی آتش در عملیات  درهدف سوم: تبیین عملکرد هوانیروز 

بالگردهای این یگان در قالب نتایج بررسی کیفی نشان داده که در زمینه پشتیبانی آتش، 

فروند بالگرد کبرا در انهدام عناصر رزمی، پیاده، زرهی  2۸های آتش سبک و سنگین با  تیم

جلو رخنه عناصر دشمن را سد و در دشمن بعثی و در پدافند با داشتن سرعت و قدرت آتش، 

های اند. این یگان توانست به همراه سایر یگاندفع پاتک دشمن نقش مهمی داشته

تلف مانند شرکت در عملیات فریب و انهدام ادوات زرهی دشمن در کننده در ابعاد مخ پشتیبانی

منطقه فکه، نفوذ به داخل منطقه دشمن و انهدام نقاط راهبردی دشمن مانند پل مارد، برهم 

زدن آرایش و نظم نیروهای رزمی دشمن و پشتیبانی از نیروهای پدافند کننده در هنگام 

بارها در برابر حجم انبوه  ؛ وثارگری نشان بدهندهای سنگین دشمن، از خود شجاعت و ای پاتک

های آتش مکرراً جلوی پاتک و و تیم پاتک دشمن قدم به قدم با نیروهای پیاده و عملیاتی همکاری

هوانیروز برای اجرای ماموریت های زمینی را تنها نگذاشتند.  گاه یگانپیشروی دشمن را سد و هیچ
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گلوله  7۸50و  تیر انواع مختلف راکت 14۸0 فروند موشک تاو، 39موشک ماوریک، فروند  4محوله 

 مهمات در راستای اجرای ماموریت در این عملیات مصرف کرده است. مم 20توپ 

ال سوم تحقیق گویای این ؤتجزیه و تحلیل کمی و آماری انجام شده در مورد پاسخ به س

های پیاده ی آتش از یگانپشتیبان» های مورد بررسی در این زمینه، شاخصشاخصاست که 

در  33/4درصد در سطح کامالً مطلوب و مطلوب و میانگین  ۸6با میزان « خودی در پدافند

درصد در  ۸0با میزان « پشتیبانی آتش در برهم زدن آرایش نظامی دشمن»رتبه اول و شاخص 

آتش از پشتیبانی »در رتبه دوم و نیز شاخص  16/4سطح کامالً مطلوب و مطلوب و میانگین 

 91/3درصد کامالً مطلوب و مطلوب و میانگین  76با میزان « های زرهی خودی در آفندیگان

 در رتبه سوم قرار دارند.

 05/0به اینکه مقدار سطح معناداری بزرگتر از مقدار آلفای با توجه در آزمون فرضیه سوم 

پشتیبانی آتش از عملکرد هوانیروز در رد شده و نتایج گویای این است که  Hoفرض بوده لذا 

های زرهی خودی در آفند و در های پیاده خودی در آفند و پدافند، پشتیبانی آتش از یگانیگان

برن پشتیبانی آتش از عملیات هلیپدافند، پشتیبانی آتش در برهم زدن آرایش نظامی دشمن، 

نیروهای خودی در عملیات  جهت پشتیبانی ازپشتیبانی آتش در انهدام نیروهای دشمن و 

 المقدس از سطح مطلوب به باال بوده است.بیت
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