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آوری اطالعات از صحنه نبرد در  جمع جهت پهپادکارگیری  به یچگونگ نییتب

 نزاجا های رزمییگان

 7*یمسعود مطاع

 7یانیمحسن پر

 چکیده

 تسهیالتاز صحنه نبرد،  آگاهی تجهیزاتو  فرماندهیکنترل هوشمند  های نهسامااستفاده از 

امکانات موجب  اینکه استفاده مؤثر از  یا گونه به است؛ فراهم کرده ها ارتش برایرا  فراوانی

تبیین انجام این تحقیق  ی ازکلهدف . شود میبر صحنه نبرد  فرماندهی بیشترتسلط هرچه 

از صحنه نبرد در اطالعات آوری  جمع ماهای بدون سرنشین جهتهواپیکارگیری  به چگونگی

تحلیل  کردیرووصیفی با تروش به و ی کاربرد نوعق از یاین تحقباشد.  میهای رزمی نزاجا یگان

و جامعه  های رزمی نزاجا یگانکلیه ، تحقیقجامعه مورد مطالعه این  باشد.ها می داده آمیخته

ای نزاجا و  های منطقه ان، مدیران و کارشناسان قرارگاهفرمانده نفر از 706شاملآماری 

روش  اساس بر هک باشدمیهای اطالعات و عملیات نزاجا  اطالعاتی و امنیتی معاونت های یگان

 حاصله یها دادهعنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شده است.  نفر به 746تصادفی طبقاتی تعداد 

 مورد spss افزار نرم از استفاده با کای دو،و   tیها آزمون قیطر از اطالعات یآور جمع از

اطالعات از طریق  آوری جمعنتایج تحقیق مبین این مطلب است که  .ستا  گرفته قرار یابیارز

شده را  آوری جمعتواند صحت و سقم اطالعات  مختلف و با استفاده از وسایل بدون سرنشین می

 های فرصتتهدیدات و ایجاد  موقع بهناخت به میزان زیادی بهبود بخشد و از طرفی در ش

 .امنیتی مؤثر واقع شود

 
 : واژگان کلیدی

 پهپاد آوری اطالعات، صحنه نبرد، جمع
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 قدمهم

 امروزی با توجه به گسترش روزافزون فناوری و های جنگاهمیت اطالعات در شرایط سیال 

تا آن حد چشمگیر است  ی آفندی و پدافندی الکترونیکیها دانیممیکرولوژی نظامی و وسعت 

در همه  ربط ذیعنوان یک تخصص  ی اخبار الکترونیکی و عملیات اطالعاتی بهآور جمعاز  که

 ، این تخصص نیاز به بصیرتی کامل، دقتی وافر، تجربه وشود یمنیروهای مسلح یاد  ارکان

 متعارف امروزی همواره های جنگدر  (.7933بینش،)تحلیلی منطقی دارد دانشی عمیق و

 بوده فرماندهی و کنترل هوشمند، یها سامانهحمالت پیشگیرانه معطوف به مراکز و تجهیزات 

 ها یریگ میتصم کاراییو  درستیدقت،  ، بهدخیل محیطی متغیرهایاز عناصر و  آگاهی. است

 ها این. کاهد میدرصحنه نبرد  پذیری آسیبفعال و در کل  انسانی نیروهای، از تلفات انجامد یم

آوری  و جمع پایش تجهیزاتو  فرماندهی های سامانهدر  برتری اهمیت دهنده شانن همگی

نظامی  های مختلـف توسـط نیروهـای در جنگ پهپاد یریکارگ بهاطالعات از منطقه نبرد است. 

های اخیر خصوصاً در  استفاده از پهپادها در جنگ های جهانی اول و دوم دارد. سابقه در جنگ

تأثیر  تواند یمجنگی بدون خلبان  ایـن وسـیله یریکـارگ بـهنشان داد کـه  خاورمیانه، ی منطقه

دارای مراحل هدایت  قبالً اطالعاتی که مدار . با نگرش به اینزیادی در میدان نبرد داشته باشد

سامانه اطالعاتی پنج  حال حاضر این مدار در بود، در اخبار آوری، پرورش اخبار و انتشار جمع

سه  تولید اطالعات و پردازش، آوری، جمع آمادگی، ریزی، باشد که شامل: طرح ای می مرحله

با توجه به وظیفه نزاجا  (7679)باوم،نتشار و برآورد( است ) تجزیه و تحلیل، ای عمومی  وظیفه

از سویی و ماهیت و شکل تهدید نیروهای  ج.ا.ایرانیعنی حفظ قلمرو سرزمینی کشور 

همیت روزافزون اطالعات در عملیات نظامی ازنظر صحت، دقت و ای از سوی دیگر، ا فرامنطقه

 موقع بودن در جنگ را تضمین خواهد نمود.  به
 

 مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش

و نـوع  پیـدا کـرده    ای ویـهه  جایگاهمختلف  کشورهای دفاعیدر امور  ها یگانامروزه نحوه کاربرد 

 نیـروی دارد. در جنـگ بـا    اساسـی نقـش   ینـده آو  فعلـی  های جنگ نتیجه و  هدایتکاربرد در 

کارآمـد و فعـال درصـحنه نبـرد      انسانی نیرویبه حفظ  ها یگاناز  بعضیای استفاده از  فرامنطقه

از  یکـی . نمایـد  مـی  زیـادی کمـک   انسـانی  نیـروی و تلفـات   ها یریپذ بیمنظور کم کردن آس به

هـای  یگـان نبرد را داشته اسـت   یها گذشته درصحنه های جنگکه سابقه استفاده در  هایی یگان

ت آن به حدی یو اهم داکردهیدر نبردها پ خاصی جایگاه، امروزه ها یگان اینهستند. رزمی نزاجا 

را به فرماندهان ارائـه دهـد. بـا     زیادی عملیاتی بسیار های کمکدرصحنه نبرد  تواند میاست که 
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کمـک   هـا  یگـان  ایـن از  بهینـه ، استفاده آیندهو  فعلی های جنگ اهمیتبودن و  جدیدتوجه به 

 قـابلی عنصـر  های رزمـی نزاجـا   یگانشکست درصحنه نبرد خواهد داشت.  یا پیروزیبه  شایانی

و امکانـات   پهپادهـا نیـاز بـه   هستند.  عملیاتی نیازهایبه  پاسخگوییجهت  رنقش د ایفای برای

 یا فرامنطقه نیروهایر خواهد داد که در برابهای رزمی نزاجا یگانرا به  توانمندی این، آن جدید

امروزه تولید و کاربرد تجهیزات جنگی در امـور دفـاعی کشـورهای     قدرت مقابله را داشته باشند.

هواپیماهای بـدون   جمله ازجدید نظامی و جنگی  و تجهیـزات داکردهیپ یا ههیومختلف جایگاه 

بـه   هـا  جنگدر این آینده دارند.  فعلی و های جنگدر هدایت و نتیجه  یا سازندهسرنشین نقش 

مـدرن   نبـرد و اسـتفاده از تجهیـزات جنگـی     ی درصـحنه حفظ نیروی انسـانی کارآمـد و فعـال    

مـروزه  ا پهپادهـا  .شود یمو تلفات نیروی انسانی تأکید زیادی  ها یریپذ بیآس کم کردن منظور به

اسـت   یپیداکرده و اهمیت آن به حد نبرد ی صحنهاخبار  یآور جمعجایگاه خاصی در نبردها و 

اطالعـات تـاکتیکی را بـه     اطالعاتی داده و اخبار و یپوشان همنبرد  ی صحنهبه تمام  تواند یمکه 

جمله  فعلی و آینده از های جنگبه جدید بودن و اهمیت ه با توج. فرماندهان عملیاتی ارائه دهد

کمـک   نـد توا یمـ تجهیـزات اطالعـاتی، عملیـاتی     اطالعاتی، استفاده بهینه از این نوع های جنگ

نبـرد و   ی صـحنه اطالعات  سـریع و صـحیح یآور جمـعشایانی به نیروهای عملیاتی نموده و با 

خطرات و  منظور عملیاتی شدن نیروها، جهت مقابله با به شده آوری جمعچرخش سریع اطالعات 

ی تـوجه  به طـرز قابـل   تواند یم ای فرامنطقههای نظامی و اطالعاتی احتمالی با نیروهای  درگیری

از آن در  یریـ گ بهـره و  سرنشـین  به قابلیت هواپیماهـای بـدون   هبا توج. مورداستفاده قرار گیرد

 احسـاس  پـیش  از  بـیش  نزاجـا در سـطح   تجهیزات این یریکارگ بهمختلف، لزوم  یها تیمأمور

موجود در اطراف کشور عزیزمان ایران، بر ضرورت و  ای فرامنطقهو  یا منطقه. تهدیدات گردد یم

اطالعات مناطق مرزی و  یآور جمع جهت استفاده مناسب از هواپیماهای بدون سرنشین اهمیت

، اطالعـات  تجهیزات بایستی قادر باشند با استفاده از ایننزاجا  های یگانمرزها افزوده و  یسو آن

 با توجه بـه  بنابراین. موقع از اقدامات دشمنان در منطقه باخبر شوند  تا به هموردنیاز خود را تهی

 بـرای  تجهیـزات  ایـن  یـافتن  محوریـت از صـحنه نبـرد و    آگـاهی  تجهیزات ازپیش بیش اهمیت

هـای  یگـان در  تجهیـزات  ایـن مناسـب   کارگیریبه ،صحنه نبردفرماندهان در  های گیری تصمیم

 .  رسد می به نظر ضروری  نزاجارزمی 
 

 تحقیقهای فرضیه

 تناسـب   -آسـان  و دقیـق  کنترل -اطالعات ارسال قدرت -سرعت و دقت عمل) پهپاد ( برد عملیاتی7

-یگـان  در نبرد صحنه از آوری اطالعات جمع جهت (دقیق پاسخگویی و واکنش -سازمانی مأموریت

 باید ارتقاء یابد.های رزمی نزاجا 
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 دقت -اقلیمی و جغرافیایی شرایط  -بودن رادارگریز -تجهیزات حمل توان) پهپاد ( مدت زمان پرواز7

هـای  یگـان  در نبـرد  صـحنه  از آوری اطالعات جمع جهت (جنگال محیط در یداریپا -باال کنترل و

 باید ارتقاء یابد.رزمی نزاجا 

 هـای  سـامانه   -جنگی تسلیحات -تصویربرداری و برداری عکس -لیزری های سامانه) پهپاد ( تجهیزات9

هـای رزمـی   یگـان  در نبرد صحنه از آوری اطالعات جمع جهت (الکترونیک جنگ اقدامات -راداری

 باید ارتقاء یابد.نزاجا 

 

 تحقیقپیشینه 

آوری اطالعات از صحنه  جمع هواپیماهای بدون سرنشین جهتکارگیری  چگونگی بهاین تحقیق 

عمل آمده با بررسی بهتحقیق فوق  نهید که درزمینمایمطرح مرا  های رزمی نزاجا یگاننبرد در 

تـا کنـون     همچنین سامانه تحقیقات نظـری آجـا   دانشگاهی نیروهای مسلّح وعلمی و از مراکز 

 .با این عنوان صورت نپذیرفته استپهوهشی 

 

 مفهوم اطالعات

معنایی اسـت   درواقعدر اشکال گوناگون  ها دستورالعملو  ها دادهاطالعات عبارت است از وقایع، 

. در قـرن  اند هشد  ارائه شده نییتعکه توسط قواعد از پیش  دهد یمیی نسبت ها دادهکه انسان به 

. اطالعـات محصـولی اسـت    باشد یمبیست و یکم اطالعات ابزار کلیدی موفقیت در میدان جنگ 

 شده. آوری وتحلیل، ادغام و تفسیر اخبار جمع آوری، پردازش، ارزیابی، تجزیه منتج از جمع

کـه   ی اسـت ا لهیوسـ فرماندهان برای امور فرماندهی نیازمند اطالعات دقیق هستند. اطالعات    

. اطالعـات بـه   کنـد  یمـ گیری و اجرای عملیـات اسـتفاده    اندازی چرخه تصمیم راه فرمانده برای

یی را بـرای  کارها راه، دینما یم، مراکز ثقل دشمن را مشخص دهد یم سو و  سمتعملیات نیروها 

ـ     دهد یمو این امکان را به نیروها  سازد یمنیروهای خودی فراهم  ه تـا بتواننـد مأموریتشـان را ب

 .  (7937)محمدی، اتمام برسانند

 

 محیط اطالعات

آوری،  یی کـه بـه جمـع   هـا  سامانهو  ها سازمانمحیط اطالعاتی عبارت است از مجموعه اشخاص، 

. گـردد  یم. اطالعات نیز خود شامل این موارد پردازند یمپردازش، ذخیره، ارائه و انتشار اطالعات 

فراینـد   درواقـع یـک محـیط نظـامی نیسـت.      اًلزومـ ساخت که محیط اطالعاتی  خاطرنشانباید 
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استفاده نظامی از اطالعات در جهان امروز توسط بازیگران اطالعـاتی در سـطوح مختلـف ملـی،     

 (.7937،همان) باشد یمی و فرعی ا جنبهکشوری ر ی، غیالملل نیب

 

 اطالعات نظامی

و این  دیآ یمت دسو پرورش اخبار نظامی به آوری اطالعات نظامی محصولی است که از جمع

مناطق عملیاتی و یا جغرافیایی بوده و برای توسعه و ه، مربوط به ملل بیگان تواند یماطالعات 

 دارد و عملیات اهمیت بالقوه داشته و یا ضرورت فوری ها یمش خط، ها طرحاجرای 

  (.7937،همان)

 

 سطوح مختلف اطالعاتی

کارگیری منابع و  هنـر و فـن به: ست ازطبق تعریف راهبرد نظامی عبارت ا: ( سطح راهبردی7

 امکانات نظامی یک کشور برای رسیدن به اهداف کلی نظامی و سیاسی کشور. 

 دهد یم( سطح عملیاتی: به فرماندهان سطح عملیاتی مستقر در منطقه عملیات این امکان را 7

 که از نیروهای خود در مقابل انواع تهدیدات نیروهای دشمن محافظت نمایند.

عنوان یک عنصر حیاتی و  جنبه تاکتیکی اقدامات اطالعاتی، بهز ا: ( سطح تاکتیکی9

عنوان عنصر تقویتی یا چند برابر کننده توان  ی که از آن بها گونه به باشد یح ممطر ساز سرنوشت

 .شود یم برده نامنیروهای خودی 
 

 اطالعات انواع

7اطالعات انسانی (7
 

7اطالعات سیگنالی (7
 

9اطالعات راداری (9
 

5اطالعات تصویری (5
 

4یعالئم ی واطالعات سنجش (4
 

 (.7937)محمدی،0راطالعات منابع آشکا (0

                                                 
1. Human Intelligence 

2. Signal Intelligence  

3. Radar Intelligence 

4. Imagery Intelligence 

5. Measurement &Signature Intelligence 

6. Open Source Intelligence 
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 اطالعات آوری منابع جمع

 ، وابستگان نظامی ها پلماتیدمنابع پنهان: از طریق  (7

 منابع آشکار: از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه، ماهواره، رایانه، اینترنت و... (7

ایی تصویری، سیگنالی )الکترونیکی و ارتباطی(، رادار، شناس، منابع فنی: از طریق عکاسی (9

ی جاسوسی ها ماهوارهو وسایل شنود، ن ی شناسایی باسرنشین و بدون سرنشیماهایهواپ

 (.7937)محمدی، ایردریزی ها کابل گیری اطالعات سیگنالی، ره

 

 7پهپاد

ان اُپراتور را با خود حمل ای هستند که افرادی با عنو یی با نیروی محرکههواوسائط نقلیه  پهپادها

هـای   کنند و برای مأموریّـت  ها برای بلند شدن از نیروهای آیرودینامیک استفاده می کنند. آن نمی

ـ   به پهپادهااند.  شناسائی، فرماندهی و کنترل و فریب طراحی شده یی ا هـوا وسیله کنترل زمینـی ی

ای هدایت شـونده از راه دور نامیـده   دلیل هواپیم نیبه همشوند،  ریزی می هدایت شده و یا برنامه

هـای   شوند و انـدازه  هواپیما یا بالگرد ساخته می به صورتهای گوناگون  در طرح پهپادهاشود.  می

هـای مربـوط بـه مأمورّیـت را بـه یـک ماشـین         پرنده بـدون سرنشـین، داده   ها متفاوت است. آن

دارد و  پیماهای مادر( ارسـال مـی  های زمینی ثابت و متحرك یا هوا گیری بیرونی )ایستگاه تصمیم

ـ     عکـس  به عنـوان  ریگ میتصمهایی را که ماشین فرمان هـا و سـایر    ایـن داده ه العمـل یـا پاسـخ ب

 دهد. پذیرد و انجام می فرستند، می می پهپاداطالعات به 

امروزه  و بـاشـد ینمهای آن منحصر در امور نظامی  پهپاد با توجه به قابلیت کارگیری بهدامنه 

کاربردهای  در موردبنابراین بحث و بررسی  ؛بردهای وسیعی در بخش غیرِنظامی نیز دارندکار

 .میینما یمبه دو بخش نظامی و غیرِنظامی تقسیم  را ها آن

که با اسـتفاده از  باشد یمانواع پهپاد  یریکارگ بهکاربردهای غیرنظامی، حوزه وسیعی از 

کنترل ترافیک، تعقیب قاچاقچیان و اشرار،  های تمأموریبالگردان،  بـال ثابـت و یها پرنده

. کاربردهای مذکور رسانند یمانجام  نباتی را به و مبارزه بـا آفـات یپاش سمورزشی و تفریحی، 

دریافت صالحیت پروازی  برای شده و با تالشی کـهازجمله موارد فراوانی است که امروزه محقق

 طـور بـهعلت اینکـه در انـواع عملیـات انـسان به .دیآ یمعمل در سراسر جهان به ها پرندهاین 

- عملیـات نبـوده و لحـاظ محدودکنندهبرای انسان،  بار انیزمستقیم حضور ندارد، لذا شرایط 

                                                 
 ذیر از راه دورپهای هدایتپرنده  .7
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معنی و مفهوم ندارد. تنها محدودیت موجود همان  شرایط ایمنی نمـودن بـسیاری از

صحیح سامانه الزم است.  عملکردهایط و مح فنی است که برای غلبه بر شرایط یها تیمحدود

 برد به شرح زیر نام توان یم را ها آن و توان پهپادها، کاربردهـای غیرنظـامی ییکارابا توجه به 

 .(7936،نیازی)

 (کنترل ترافیک، تعقیب قاچاقچیان، نظارت بر مرزه)گشت انتظامی  (7

 (مانند کنترل وضعیت هوا ازنظر آلودگی)طالعات هواشناسی م (7

در دریا، کنترل محیط زیسـت   یگذار لولهاقیانوس شناسی، تعیین مسیر )ترل منابع دریایی کن (9

 (آبزیان

 ی(بردار نقشهبرآوردها و )مطالعات ژئوفیزیک  (5

بـرای   یالمللـ  نیبـ سیاسـی و مـدنی بـر اسـاس قـوانین       های فعالیت)ملیات مقابله با بحران ع (4

 (از مناقشات و حل اختالفات همکاری در جلـوگیری

 .(7936،نیازی) :پهپادنظامی ی ربردهاکا

آوری اطالعات در  یا منابع دشمن و یا جمع ها فعالیتکسب اطالعات در مورد ) شناسایی (7

 -بصریشناسایی ( که شامل هوایی و جغرافیایی یک منطقه خاص و مورد مشخصات آب

 باشد.میالکترونیکی شناسایی جوی و شناسایی  -عکاسیشناسایی 

حول منطقه و انعکاس  یزن گشت بِالدرنگ رویـدادهای منطقـه نبـرد،مشاهده ) مراقبت (7

 (ایستگاه کنترل زمینی هشده ب آوری اطالعات جمع

 از قبیل و سایر اهداف زمینی رادارها نابودکردن شناورهای نظـامی، هواپیماهـا،) انتحاری (9

و  محلی و ساختارها یها موشکسکوهای پرتاب  یساز یخنثانهدام، ممانعت و یا 

 (آن پشتیبان های سامانه

تجسس، کشف و  اطالعاتپشتیبانی از نیروهـای مـشترك و ارائـه ) فرماندهی و کنترل (5

 شناسایی اهداف

های  ایستگاه کنترل زمینی، محمولهاز جمله متفاوت  های آوری فنتلفیق ) ارتباطات (4

ابرات تاکتیکی، پرتاب و بازیافت و تجهیزات مخ تجهیزات ارتبـاطی، یها نکیل تی،یمـأمور

  (و نگهداری حمل نـاوبری و کانتینرهـای ،سازه، موتور، تولید الکتریـسیته

رله و سویچینگ ارتباطات چند باندی چند حالته از طریق ) یا گره ارتباطی ی مخابراتی رله (0

  (م و مرکز فرماندهیدمستقیم بین نیروهای خط مق برقـراری ارتباطـات

امی از الکترونیک در تعیین، اقدام، کاهش یا ممانعت استفاده استفاده نظجنگ الکترونیک ) (2

 طیف الکترومغناطیسی  دشـمن از
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  (آموزش پدافند هوائیهدف ) (3

مربوط به محل دقیق وسایل نقلیه جهت حمله به  رله اطالعـات و آشکارسازیی )ابی هدف (3

 (ها آن

  (لیـزری هـدف گـذار عالمـتهای  هتوانایی و ظرفیت حمل محمول) هدفی گذار عالمت (76

تشخیص و تعیـین منـاطق جنگـی آلـوده بـه ) آشکارسازی جنگ بیولوژیکی و شیمیایی (77

  (بیولوژیکی اثـرات سـالح مهلـک شـیمیایی و

  (منظور هدایت عملیات نجات زده بهآوری اطالعات از منطقه سانحه جمعواکنش در سانحه ) (77

توپخانه یا  دافی است که توسط آتـشمیزان خسارات وارده به اه) ارزیابی خسارت جنگی (79

  (اند گرفتههواپیماهای جنگنده مورد حمله قرار 

قلمرو دشمن و در حالت خاص  نجـات افـراد مجـروح در )جستجو و نجات در محیط نبرد (75

  .(انـد شدههوایی که از هواپیما جدا  ی خدمهمنظور بازگرداندن  به

  تجهیزات نظامی پهپاد:

ال.دی اچ  فیلیپس از نوع 7سی.سی.دی، 7هاسل بلید و7کانن.اف) یجهیزات تصویربردارت (7

0666666 ).  

رادارهای هجومی، رادارهـای ثانویـه، رادارهـای شناسـایی و ) و شناسایی راداری های سامانه (7

 .(و رادارهـای آب و هـوا ی سیگنت)الینت و کامینت(، ها سامانه مانند نظـارت

پرتاب چـف و  های سامانه) جنگ الکترونیکیا کترونیکی وسایل و تجهیزات اقدامات ضد ال (9

 (.الکترونیکـی تجهیزات ضد تشعـشع راداری یهـا کننـده اخـاللفِلـر و 

  (.پرتـابشونده سـبک وزن و قابـل هدایت یها موشک، راکت و بمب) تسلیحات جنگی (5

  (7934، 9یلی)خل (.ها کنندهدر محدوده حس ابی هدفسنج و ارتفاع) لیزری های سامانه (4

 

 اطالعات توسط پهپادها آوری جمع

کلیه اخبار و اطالعات مربوط به  آوردندست آوری اطالعات توسط پهپادها به منظور از جمع

. این باشد یمبر روی زمین منطقه عملیات قرار دارد،  آنچه هرنیروها و  عـوارض، تجهیـزات،

 .شود یمل تصویربرداری حاص برداری و فیلم لهیوس بهاطالعات 

                                                 
1. Canon.f1 & .Hassel blad 

2. Charge Coupled Device 
 7934پهباد، انتشارات صنایع هوایی قدس،  یربرداریو تصو یسبردارکزات عیجهتخلیلی، نصراله،   .9
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صورت  برداری توسط پهپادها به فیلم .برداری است اولین کاربرد اطالعاتی پهپادها قابلیت فیلم -

، اقدام به باشد یمحال پرواز و حرکت  در پهپادکه طوری؛ یعنی همانشود یمزمان انجام هم

. وندش یم زمان نیز ضبط شده همگرفته یها لمیف. دینما یمبرداری از روی زمین  فیلم

 سـرعتی)بـر سـاعت  لومتریک 766زیر برداری توسط پهپادها سرعت  سرعت فیلم نیتر مناسب

برداری مناسب بوده و  ؛ زیرا با این سرعت کیفیت فیلمباشد یم (لومتریک 736 تا 756معادل 

 .باشد یم یبردار بهرهقابل  یراحت به

ایـن کـاربرد دربـاره     .نالی اسـت آوری اطالعـات سـیگ   دومین کاربرد اطالعاتی پهپادها جمـع   -

انسانی  پهپادهای کشور هنوز رایج نشده است. لیکن در پدافند هـوایی اقـداماتی توسـط عوامـل

. کشورهای غربی و صاحب فناوری از ایـن شود یمجهت کنترل هواپیماها در فضای کشور انجام 

 .ندینما یمپهپادها استفاده خوبی  امکانـات

ایـن امکـان    .آوری اطالعات انجـام مراقبـت هـوایی اسـت     دها در حوزه جمعکاربرد دیگر پهپا  -

، هــا  لمیفــ مناطق پروازی، انجـام و اطالعــات الزم بالفاصــله از روی     برداری از زمان با فیلم هم

   .ردیگ یم تحلیل قرار گرفته و مورداستفاده قرار تفـسیر و

یکی اطالعات  :بر دو نوع است دهد یماطالعاتی که پرنده بدون سرنشین به ایستگاه کنترل 

و دیگری اطالعات  شود یمتصویری شامل فیلم و تصویر است و توسط امواج سیگنالی دریافت 

های پهپاد شامل  و کنترل پهپاد، وضعیت سامانه یعنی اطالعاتی که برای هدایت ؛است یمتر تله

ارسال اطالعات پهپاد نیز بر دو نحوه  .باشد یمموتور، سوخت و غیره، الزم  های پروازی، سامانه

صورت زنده  به ها لمیفاگر ارتباط پرنده با ایستگاه کنترل زمینی برقرار باشد تصاویر و  :نوع است

اگر ارتباط دید سیگنالی  .ردیگ یماستفاده قرار  شده و موردزمان ضبطبه ایستگاه ارسـال و هـم

بر روی حافظه مستقیم دوربین پهپاد  ریبردا فیلم پرنده با ایستگاه کنترل زمینی قطع شود

  .ردیگ یمـاستفاده قـرار  و بعد از بازیافت پهپاد مورد شود یمضبط 

 فـاکتور وابـسته بـه 3آوردن برتری اطالعات  به دستفرماندهان عملیاتی درصحنه رزم برای 

 .کنند یم تیهدا ورا رهبـری  هـم

 9عملیات اطالعاتی( 9     7اطالعاتمدیریت ( 7    7شناسایی و مراقبت یکپارچه( 7

 :باشند یم موارد زیر ویهه بهدر تمامی جهات   ها اتیعملکننده اجرایی ها تکمیل این فعالیت

  ها احتمالی آن های فعالیت ینیب شیپآشکار کردن و نگهداری تصویر کاملی از دشمنان و. 

                                                 
1. ISR: intelligence-surveillance-and reconnaissance 

2. IM: information management 

3. IO: information operation 
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  مربوطه یها اتیعملو جلوگیری از فعالیت اطالعاتی دشمن در رابطه با نیروهای خودی. 

  فرمانـدهان نیروهـای دشـمن در مخالفـت بـا  تیانآگـاهی و  ها فعالیت، هـا برنامـهتـأثیر

 .نیروهـای خـودی

  های نیروهای خودی و یـا عـدم  در پشتیبانی از مأموریت طرفان یبتأثیر غیرِنظامیان و

 .خودی های فعالیت مقاومـت در ها آنتـأثیر 

 بتوانند هماننـد نیروهـای  ها آنکه  یطور به طرف یب های سازماننظامیان و غیرِ کردن آگاه

 .را پشتیبانی نمایند ها هدف و ها فعالیتپلـیس، 

 یک تـصمیم در نیروهـای  اتخاذهای اطالعاتی، مراحل  محافظت و نگهداری از سامانه

ندهان و ستاد برای فرما (شامل اطالعات نظامی)مرتبط  اطالعات مـستمر هخـودی و تهی

 .استفادهدر یک ساختار قابل

 از مراحل ایجـاد  یبردار بهرهدادن، انداختن، فریبنابود کردن، از هم گسیختن، تأخیر

ها بر دشمنان و  های اطالعاتی و تأثیر آن اطالعات و سامانه از یبـردار بهـرهتـصمیم، 

 .سایرین

 پـرواز، دارای توانـایی و سـقف (بقـاء)ی پهپاد ازنظر برد، مداومت پروازی، قابلیت باز زیست 

در  (صرفه اقتصادی)منظور اجرای عملیات نظارت و شناسایی با کمترین هزینه  الزم به

 (7937)رستمی، باشند یممتعارف  مقایسه بـا هواپیماهـای

 
 

 ندهپهپادهای نسل آیهای  مأموریت

نی و نیاز به کنترل توسط خلبان زمینی، با کمترین اتکاء به نیروی انسا توانند یم پهپادهای آینده

پیش تعیین شده را انجام دهند و سپس به پایگاه بازگردنـد. انجـام    از پایگاه برخیزند، مأموریت از

بـا اسـتفاده از تعـدادی پـارامتر مربـوط بـه        پهپـاد  صورت خودکار به این معناست که عملیات به

 :  شود یممأموریت که پیش از برخاست یا پرتاب به آن داده 

 شود؛ ریزی برنامه 

 آوری کند؛ الزم را در حین مأموریت با استفاده از حسگرها جمع یها داده 

 شده را تحلیل کند؛ آوری جمع یها داده 

  شده را اصالح کند؛، مأموریت از پیش تعیینها دادهبا استفاده از نتایج تحلیل 

 و امن منتقل کند؛ارتباطی سریع  یها نکیلمناسب را با استفاده از  یها داده 

 به پایگاه باز گردد و بنشیند. 
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ارتباطی  یها نکیل. در آینده ردیگ یماکنون تمامی این مراحل با دخالت نیروی انسانی صورت هم

پایگاه به جهت افزایش امنیـت اطالعـات و امکـان تغییـر مأموریـت در صـورت نیـاز         بین پرنده و

که امروزه در پایگـاه زمینـی و یـا     ها دادهتحلیل  بسیاری از مراحل افزایش خواهد یافت. همچنین

-آینده به خود پهپاد منتقل خواهند شد. به ایـن  ، درردیگ یمدار انجام سایر هواپیماهای سرنشین

هـای   و خلبانی پرنده به سامانه ترتیب، نیروی انسانی فقط نقش نظارت بر سامانه را خواهد داشت

صورت زمان واقعـی   و انتقال اطالعات به ها دادهآوری  عهوشمند خود پرنده منتقل خواهد شد. جم

را  انجام خواهد گرفت و مرکز زمینی با نظارت بر اطالعات ارسالی در صورت نیاز مأموریـت پهپـاد  

عالوه بر پهپادهای شناسایی و مراقبت که با حمل حسگرهای شناسـایی امکـان    .تغییر خواهد داد

 زانیـ ر برنامه، کنند یمرا برای فرماندهان نظامی فراهم  مختلف آگاهی از وضعیت و شرایط مناطق

جدید، پهپادهای رزمـی در آینـده    یها گزارشرزمی هستند بر اساس  نظامی به فکر توسعه پهپاد

 هـا آن  انجـام های خطرناك که  شد و با انجام مأموریت دار خواهندجایگزین هواپیماهای سرنشین

رزمـی   هـای  قابلیـت خلبـان اسـت،    بروز خطر زیاد بـرای مستلزم  دار نیسرنشتوسط هواپیماهای 

 .(7937)کیانمهر،نیروهای نظامی را ارتقاء خواهند داد

 

 های آینده در جنگ پهپادنقش 

 مجهّز بهی و در مواردی که سامانه دفاع هوایی دشمن قوّ ههیبه و پهپادهاکارگیری  به

 پهپادهااز  جحیت دارد.های واکنش سریع باشد، ار حساس و موشک یهای رادار سامانه

ارسال اطالعات به  وآوری  های دشمن و جمع توان در عملیات نظارت بر فعالیّت چنین می هم

 پهپادهازیرا  ،به لحاظ تکنیکی قابل اجراء است پهپادکارگیری  استفاده کرد. به هیمراکز فرماند

طور دقیقی  ها را به های آن فعالیّت توان د و مینتمام نیازهای عملیاتی را برآورده ساز ندقادر

هوایی نقش اساسی داشته  یگان های آینده نیز رسد که در جنگ نظر می هریزی کرد. ب برنامه

تعیین کند  زیادی باشد و پیش از درگیر شدن نیروی زمینی با دشمن، سرنوشت جنگ را تا حد

ه به سرعت و قدرت وجّای خواهند داشت. با ت نقش ارزنده هادر تقویت نیرو پهپادو در این میان 

عملیات نفوذ به داخل حریم هوایی دشمن و اجرای  ها در توان از آن می پهپادهامانور زیاد 

کارگیری  به .کرد دفاع هوایی دشمن استفاده یکار انداختن سامانه عملیات تجسس، نظارت و از

توانند مأموریّت  می دهاپهپا ،دهد. عالوه بر موارد مذکور کاهش مینیز عملیات را  یهزینه ،پهپاد

. دار است تر از هواپیماهای سرنشینو طول عمرشان نیز بیشدهند تری انجام ی بیشیهوا

به عنوان  پهپادجنگ، برای  م پیروزی درهوایی به عنوان عنصر مهّ برتریبنابراین، طرفداران 
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 ند:دان های مشخصی را به شرح زیر ضروری می کیفیت ،جدید تسلیحاتی ییک سامانه

 (7937)کیانمهر،

دیگـر  خلبان  گیخست عامل  پهپادها به کمک عملیات انجام که در ییاز آنجا تداوم عملیاتی: (7

 د.  ند پیوسته کار نظارت و تجسس را انجام دهنتوان می پهپادهامطرح نیست، 

باید قادر به حمل سالح باشـد و بتوانـد وظـایف جنـگ فرسایشـی را       پهپاد توانایی عملیاتی:( 7

های شیمیایی و بیولـوژیکی   های آینده احتماالً سالح که در جنگ ییچنین از آنجا انجام دهد. هم

 د.  نهای آلوده باش باید قادر به انجام عملیات در محیط پهپادهاکار گرفته خواهند شد،  هب

ر تـ کارگیری آن نیـز آسـان   ن دار بوده و بهسرنشیهای  تر از جنگنده ساده پهپاد کاهش هزینه: (9

 دار است.  تر از هواپیمای سرنشینکارگیری آن نیز کم آموزش به یاست و هزینه

بـا چنـد نـوع     ،دشمن عملیات اجراء کنـد  یهباید بتواند در پشت جبه پهپادها واکنش سریع:(5

پیوسـته کـار    د،آوری کنـ  العـات جمـع  از منطقـه وسـیعی اطّ   ،سالح حمالت مختلف انجام دهد

در مقابـل حمـالت دشـمن     کمیپذیری نظارت را انجام دهد و با داشتن قدرت مانور باال، آسیب

 باشد و بتواند در ارتفاعات باال نیز عملیات اجرا کند. داشته

در ارتفاعات پـایین قـادر بـه انجـام مأموریّـت هسـتند،        پهپادهادر حال حاضر  وری عالی:افن( 4

ـ   های کوچک در آن باشد و سالح ها نیز کوتاه می آن د است، بردها زیا پذیری آنآسیب کـار   ههـا ب

 شود. گرفته می
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 مدل مفهومی تحقیق

 

 روش شناسی پژوهش

باشد تـا نتـایج آن بـر    های مطرح شده می از آنجا که هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سؤال

اجـا مـورد بررسـی و تجزیـه و     هـای رزمـی نز  از صحنه نبرد در یگانپهپاد کارگیری  چگونگی به

کـاربردی   تحقیق توصیفی و از نظر نوعبه صورت  تحقیق روش نظر از نیبنابرا ،تحلیل قرار گیرد

 باشد.   ی( میمک -ییف)ک هاداده رویکرد تحلیل آمیخته با

و جامعه آماری  های رزمی نزاجا یگانجامعه مورد مطالعه در این پهوهش، عبارت است از 

های رزمی یگان، جانشینان، معاونین، رؤسای ارکان فرماندهان، مدیراناز نفر  706شامل تحقیق 

نفر  746تعداد  سنوات خدمت و سازمانی جایگاه ،میزان تحصیالتبر اساس  باشد کهمی نزاجا

 انتخابشرح زیر  کوکران بهبا استفاده از فرمول  به روش تصادفی طبقاتی بعنوان جامعه نمونه

 شده است: 

 آوری اطالعاتجمع

 پهپاد

 برد عملیاتی مدت زمان پرواز تجهیزات

 سرعت و دقت عمل

 عاتقدرت ارسال اطال

 کنترل دقیق و آسان

 توان حمل تجهیزات

 بودنپنهان کار 

 شرایط جغرافیایی 

 دقت و کنترل باال

 جنگال طیمحپایداری در 

 سازمانی تیمأمورتناسب 

 واکنش و پاسخگویی دقیق

 وتصویر برداری  عکس

 تسلیحات جنگی

 ی راداریها سامانه

 ی لیزریها سامانه

 اقدامات جنگ الکترونیک
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 ها روش و ابزارهای گردآوری داده

ها و اسناد و مدارك موجود در  کلیه کتب، مجالت، مقاالت، پایان نامه ی؛ا در روش کتابخانه

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و  مراکز دانشگاهی نیروهای مسلح، سامانه تحقیقات نظری آجا و

های اطالعاتی و امنیتی سایر نیروها  ا و همچنین یگاننزاجاجا و عملیات  و معاونت اطالعات

 .شده استمصاحبه استفاده  و پرسشنامهاز ی دانیو در روش م گرفتهمورداستفاده قرار 
 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

 اسـتفاده  (یکمـ  وی فیهـا)ک تحلیـل آمیختـه داده   های روش از چون پهوهش نیا دری کل طور به

 مـورد  سـپس  ،(شینما و صیتلخ ش،یپاالی )بندطبقه ابتدای فیکی اهداده نیبنابرا شد، خواهد

 بـا  زیـ نی کمـ ی هـا داده نیهمچنـ  گرفت، خواهند قرار محقق قضاوت مورد تینها در و پردازش

 خواهنـد  قـرار  لیـ تحل و هیـ تجز مورد 79spss افزارنرم از استفاده وی آمار های روش از استفاده

 .گرفت

 ققیتجزیه و تحلیل کیفی اهداف تح

 در نبـرد  صـحنه  از آوری اطالعـات  جمـع  جهـت  چگونگی برد عملیاتی پهپـاد  تبیینهدف یکم: 

 های رزمی نزاجا یگان

کارگیری پهپادها جهت انجام مأموریت پشتیبانی  های نزاجا به با در نظرداشتن مأموریت (7

این نزدیک هوایی و شناسایی هوایی تاکتیکی در حدود منطقه عملیاتی و لجمن الزم است. 

های عملیاتی از عمق مناطق گسنرش دشمن را  های یگان ها باید بتوانند نیازمندی پرنده

 تهیه نمایند.

باشد، در  کیلومتر می 546با توجه به عمق عملیاتی نیروهای فرامنطقه ای که تا حدود  (7

 کیلومتر مناسب است. مدت زمان پرواز 966کارگیری پهپادهای برد بلند تا حداکثر  نزاجا به

نیز بستگی به نوع مآموریت یگان دارد. بعضی اوقات الزم است مأموریتی تاکتیکی در 

ی عملیات تهیه و مورداستفاده قرار  حداقل زمان انجام شود تا بتواند اطالعات الزم از صحنه

 گیرد. 

بر اساس شناخت از نیروهای دشمن باید از پهپادهای برد کوتاه، نزدیک و برد بلند؛ با توجه  (9

مأموریت واگذاری استفاده نمود و در این راستا باید سازمان تجهیزاتی مناسبی در نظر به 
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گرفته شود. با توجه به حداکثر برد پهپادهای نزاجا، در حال حاضر برد پروازی از منطقه 

کیلومتر است. بنابراین باید تداوم پروازی پهپاد شناسایی تا حد ممکن  746عملیاتی حدود 

ر چه عمق منطقه عملیاتی و مدت زمان پرواز پهپاد نزاجا افزایش یابد، افزایش یابد. ه

 باشد. تر می میزان شناسایی از نیروهای دشمن بهتر و روشن

شود.  برد عملیاتی هواپیمای بدون سرنشین بر اساس نوع مأموریت و نوع پهپاد تعریف می (5

گویی باید توانایی پاسخ ی عملیاتی، آوری اطالعات در عمق منطقه ی جمع پهپادها در حوزه

 های عملیاتی را داشته باشند. های اطالعاتی یگان نیازمندی

آوری اطالعات بوده و باید  در حال حاضر مأموریت اصلی پهپادهای نزاجا، شناسایی و جمع (4

برداری و  صورت آنالین باشد تا امکان بهره کننده بههای عمل تهیه و ارسال اطالعات به یگان

های عملیاتی فراهم گردد و عالوه بر آن  های تهیه شده در یگانر و فیلمتفسیر تصاوی

 صورت فوری به هواپیما برسد.  درخواستهای یگان عملیاتی نیز به

 546ها در حدود  عمق عملیاتی نیروهای فرامنطقه ای بر اساس دکترین عملیاتی آن (0

ملیاتی در نیروی زمینی باشد، لذا جهت آگاهی و کسب اطالعات از این عمق ع کیلومتر می

 کیلومتر مناسب است.  966کارگیری پهپادهای برد بلند تا  به ج.ا.ایرانارتش 

های مراقبت و  یاتعملدر  ها آنتوان از  یمسرعت و قدرت مانور زیاد پهپادها،  با توجه به (2

ی دفاع  سامانهی نبرد، اجرای عملیات تجسس، نظارت و از کارانداختن  منطقهشناسایی 

 یی دشمن استفاده کرد.هوا

صورت دیداری یا الکترونیکی)مخفیانه یا علنی( از  ی عملیات را بهها صحنهپهپادها قادرند  (3

ی نبرد،  منطقهی بالدرنگ رویدادهای  مشاهدهنظر داشته و با داخل یا بیرون منطقه تحت

ه آوری شده به ایستگاه کنترل زمینی ب زنی حول منطقه و انعکاس اطالعات جمعگشت

 ی نبرد کمک نمایند. منطقهمراقبت از 

توانند با همکاری دیگر  یمپایه و اساسی برای شناسایی و مراقبت در آینده بوده و  ،پهپادها (3

دست آورده و با ادغام و منابع اطالعاتی حجم باالیی از اطالعات موردنیاز را در شب و روز به

ی فرماندهان درصحنه عمل ها استدرخوهای فوق، نسبت به برآورده نمودن انتشار داده

 نمایند. 

ی  جبههتواند در پشت  یمپهپادها قادر به واکنش سریع در منطقه عملیاتی خود بوده و  (76

دشمن با چند نوع سالح مختلف، عملیات انجام داده و از منطقه وسیعی اطالعات 

 آوری کند.  جمع

 



 
 

 7932 پاییز ،54 شماره ،چهاردهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                            55

 

 در نبـرد  صـحنه  از وری اطالعاتآ جمع جهت چگونگی مدت زمان پرواز پهپاد هدف دوم: تبیین

 های رزمی نزاجا یگان

صدا، افزایش مداومت پروازی، کاهش آسیب پذیری در برابـر  با داشتن پروازهای بی پهپادها (7

تـر بـه اطالعـات     یعسرایجاد اختالل جهت کاربران میدان نبرد و اهداف تاکتیکی، دسترسی 

زمان، نرخ اطالعات باالتر و ارسال  هم ی پردازش اطالعاتها سامانهخاطر به ها جنگندهجهت 

کننــده هــای عمـل  شـماری بــرای فرمانـدهان و یگـان   مخفـی اطالعـات، دارای مزایــای بـی   

 باشند. یمی رزم  درصحنه

توانــد  یمــپهپادهــا در ارتفاعــات بــاال و یاپــایین دارای مــداومت پــروازی بیشــتری بــوده و  (7

ـ   دهنده و جمـع ی تشخیصها دستگاه ا خـود حمـل و حملـه بـه اهـداف      آوری اطالعـات را ب

ی رادارهـای دشـمن عمـل     کننـده در نقش فلج مؤثرطور  انجام داده و به تر آسانمشخص را 

 کند.

دهند، چرا که افزایش عمق حمله به جـزء سـوخت    عمق را برای حمله افزایش نمیها پهپاد (9

گی دارد. نزاجا ی کنترل پرنده و یا قدرت دوربین نیز بست به پارامترهای دیگری نظیر سامانه

بهترین ) باید با افزایش مدت زمان پرواز بازدارندگی ایجاد نماید و یا اهداف را انتخاب نموده

 هدف( و بعد از بین ببرد. 

پهپادها قادر هستند به مدت طوالنی در ارتفاعات باال و با وسایل کمکـی الکترونیکـی پـرواز     (5

شـدت مـورد محافظـت     د تا به اهدافی که بـه ده یمها، این امکان را افکنکند؛ و لذا به بمب

 ی متعددی وارد کنند.  ها ضربهگیرند  یمقرار 

که امواج حرف اول را می زند،  در مورد عمق عملیاتی و شعاع عمل پهپادها، با نگرش به این (4

بایسـت بـر    عمق پرواز کم باشد؛ لـذا در وهلـه اول ضـمن رادارگریـز نمـودن پهپادهـا، مـی       

هایی نصب که دشمن قادر به تسلط امواج هـدایت هواپیمـا    آتی، دستگاههای فعلی و  سامانه

هـای   کـه بعـد از پـرواز، سـامانه     ی ایستگاه کنترل زمینی را نداشته باشد یا از ایـن  از سامانه

 پروازی توسط رادار هدایت و کنترل گردد.  

عمق کمتـر و   که بعضاً ممکن است ما نیاز داشته باشیم که مأموریتی را در صرف نظر از این (0

حداقل زمان توسط پهپاد انجام دهیم، مسلماً هر چه که به توان ساخت پهپادهایی با مـدت  

تر شویم، قادر خواهیم بود عملیات را در عمق بیشتر بـر علیـه    تر، نزدیک زمان پرواز طوالنی

 دشمن اجرا نماییم و این حسن بزرگی است.
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باشـد، لـذا    یروهـای دشـمن بسـیار نـاچیز مـی     مدت زمان فعلی پرواز پهپادها در مقابله با ن (2

بایستی مدت پرواز را با توجه به مأموریت تعیین و تعریف نمود. عمق عملیاتی و مدت زمان 

گـردد.   ای در حد ضعیف ارزیابی می پرواز فعلی پهپادهای موجود در برابر نیروهای فرامنطقه

ن عملیـاتی پهپادهـای موجـود    لذا باید سازوکارهایی تعریف و تهیه گـردد تـا بتـوان از تـوا    

های مختلف ازجملـه ضـدالکترونیک،    عمل آورد. پهپادها اگر به قابلیتحداکثر استفاده را به

 فریب و غیره مجهز باشند کارایی بیشتری خواهند داشت.

-یگـان  در نبـرد  صحنه از آوری اطالعات جمع جهت چگونگی تجهیزات پهپاد هدف سوم: تبیین

 های رزمی نزاجا 

ای باید از کلیه پهپادهای برد نزدیک، کوتاه متوسـط   ساس شناخت از نیروهای فرامنطقهبر ا (7

و بلند در بحث شناسـایی، رزمـی، جنـگ الکترونیـک و از بالگردهـای بـدون سرنشـین در        

بانی و شناسایی استفاده نمود. کسب اطالعات از دشمن و منطقه عملیات یـک  عملیات دیده

روز تـر   تر و به نظامی است و هر چه اطالعات موجود مطمئناصل مهم و اساسی در عملیات 

 شود.   باشد عملیات با دقت و سرعت بیشتر و مشکالت کمتر اجرا می

-باشند؛ مأموریـت شناسـایی، عکـس    هایی که پهپادها قادر به انجام آن می بهترین مأموریت (7

هـای   ر جنـگ باشـد. د  بردرای عمق میدان نبرد، عملیات روانی، پخـش تراکـت و غیـره مـی    

ای انجـام خواهـد شـد و ایـن      طرز گستردهبهپهپادها ها توسط  امروزی و آینده این مأموریت

هـای   ی شناسـایی منطقـه عملیـات و سـایر مأموریـت      تواننـد از عهـده   خوبی میها به پرنده

 واگذاری برآیند. 

رد کـارآیی  ی نبـ  پهپادها یکی از ابزارهای اطالعاتی قوی هستد که با تهیه اطالعاتی صـحنه  (9

بـانی و  دهنـد. تجهیـزات سـنتی دیـده     های عملیاتی را افـزایش مـی   واحدهای رزمی و یگان

هـای   های امروزی، توانایی تأمین نیازهای اطالعاتی یگان شناسایی و عوامل انسانی در جنگ

درگیر در میدان رزم را ندارنـد؛ لـیکن پهپادهـا قادرنـد عمـق منطقـه عملیـاتی را پوشـش         

 د.  اطالعاتی دهن

و پهپادهـای   در برابر نیروهای فرامنطقه ای باید انـواع پهپادهـای شناسـایی، رزم، جمینـگ     (5

ها نیـز پهپادهـای انتحـاری    ها گذاشته شود؛ درگردان ضدتانک در حد وسیع در اختیار یگان

 ضدتانک پیش بینی شود. 

فاوت در صورت کارگیری و استفاده از تجهیزات پیشرفته و دارای تحرك باال با بردهای مت به (4

موجود بودن عالی است و باید سعی کنیم تا بتوانیم از پهپاد با بردهای کوتاه متوسط و بلند 

کاررفته در پهپادهای شناسـایی)دوربین عکاسـی بـا دقـت بـاال،      تجهیزات بهاستفاده نمائیم. 
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ـ  برداری با لنز ثابت یا متغیر و با زاویه دید مشخص به دوربین فیلم ه همـراه  صورت ثابت یا ب

تواننـد   یمـ های حرارتی با دید شبانه برای عملیات شبانه(  یندوربسکوی پایدار و هم چنین 

صورت زنده به ایستگاه زمینی یا مقر فرماندهی ارسـال و یـا تصـاویر     تصاویر تولید شده را به

 برداری الزم قرار دهند. ضبط شده را در زمان بازیافت، مورد بهره

 ها نامههای حاصل از پرسشهدادتجزیه و تحلیل کمی 

جـداول   اساس براز پرسشنامه  شده آوری جمعاطالعات  وتحلیل تجزیهی و آماری بررسمنظور   به

ی رهـا یمتغ ومـرتبط بـا شناسـایی جامعـه نمونـه       سؤاالتی ترسیم شده در راستای نمودارها و

 دون سرنشـین جهـت  هواپیماهای بکارگیری  به ی استفاده شد تا چگونگیفیتوصاز آمار  ،مستقل

 نیبـد  های رزمـی نزاجـا  تبیـین و مشـخص گـردد.     از صحنه نبرد در یگاناطالعات آوری  جمع

 سـؤال  74مشخصات جامعه نمونـه،   سؤال مربوط به 9)سؤال  73ی بر مبتنی ا پرسشنامهمنظور 

  ت:اس دهیگرد میتنظ ریزشرح به (پهپاد در مورد متغیر

 

 یاطالعات جمعیت شناختی نمونه آمار

میـزان   سـؤال دربـاره   9جامعـه نمونـه تعـداد     یاعضـا  یهـای فـرد   ویهگـی  ییمنظور شناسـا  به

شده آن  شده خواستهسنوات خدمت طرح گردید و از افراد انتخاب و سازمانی جایگاه ،تحصیالت

 :باشد یم لیشرح ذکه به ندینما لیرا تکم
 تحصیالت فراوانی سطح( توزیع 1)جدول

 جمع دکتری کارشناسی ارشد یکارشناس ای نظر مقایسه

 746 73 23 47 فراوانی

 %766 %79 %47 %94 درصد فراوانی

 ( توزیع فراوانی جایگاه سازمانی2)جدول

 جمع  سرتیپی دومیسرتیپ سرهنگی ای نظر مقایسه

 36 - 79 02 فراوانی

 766 - 74/70 24/39 درصد فراوانی
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 ی خدمت ابقهس( توزیع فراوانی 3)جدول

 سال 75تا  76 ای مقایسهنظر 
 73تا  74

 سال
 جمع سال 96باالی 

 746 93 44 42 فراوانی

 %766 %74 %92 %93 درصد فراوانی

 

  هاکمی دادهتجزیه و تحلیل 

های یگان در نبرد صحنه از آوری اطالعات جمع برای پهپاد کارگیری به تبیین چگونگی درباره

آزمون کای  از ق،یتحق یها ی دادهبرای استنباط وی لیتحل سطح درسئوال  74طی رزمی نزاجا 

x)دو
بدین منظور  .است استفاده شده  spss23افزارنرم از استفاده باt (t-test ) آزمون و ( 2

 میانگینبنابراین . نماییم می مقایسه 9را با عدد ثابت  شده گیری اندازهی ها مؤلفه میانگین

هواپیماهای بدون  کارگیری بهدر مورد نظر ی ها همؤلفاست که  ایندهنده  نشان 9از  تر بزرگ

از اهمیت باالیی  های رزمی نزاجا یگان در نبرد صحنه از آوری اطالعات جمع سرنشین جهت

 برخوردارند.

0

1

: 3

: 3

H

H








 

 های تحقیقمتغیربررسی  جهت t (t-test) آزمون( 4)جدول 
One-Sample Statistics 

 از میانگین انحراف انحراف استاندارد میانگین حجم نمونه 

 07009. 85841. 4.2733 150 برد عملیاتی

 07359. 90130. 4.0800 150 مداومت زمان پروازی

 06454. 79043. 4.2933 150 تجهیزات

 

 

Test Value = 3   

 آماره

 آزمون 

درجه 

 آزادی
 داری معنیسطح 

اختالف 

 میانگین

 اطمینان(فاصله )

 حد باال حد پایین

 1.4118 1.1348 1.27333 000. 149 18.167 برد عملیاتی

 1.2254 9346. 1.08000 000. 149 14.676 مداومت زمان پروازی

 1.4209 1.1658 1.29333 000. 149 20.040 تجهیزات



 
 

 7932 پاییز ،54 شماره ،چهاردهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                            53

 

 تحقیق متغیرهایبررسی  جهت( 2 یخ)کای دو  آزمون (5)جدول 

 

 برد عملیاتی
 مداومت

 زمان پرواز
 پهپاد تجهیزات

27.22a آزمون کای دو
 762.30

c
 78.10

a
 65.307

a
 

 4 9 5 9 درجه آزادی

  سؤاالت پرسشنامهپایایی  (6)جدول 
 درصد حجم نمونه

 100.0 746 تعداد

 0. 0 بدون پاسخ

 100.0 746 جمع فراوانی

 
 Reliability Statistics 

 سؤاالتتعداد  ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 74 .967 )کل پرسشنامه( پهپاد

 

 هاگیری و پیشنهادجهتین
 قنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کیفی اهداف تحقی

آوری  هـای جمـع   دسـت شـدن سـامانه   های موازی کاری و یک منظور جلوگیری از فعالیت  به( 7

هـای   منظـور طراحـی و سـاخت سـامانه     اطالعات در سطح آجا و نیروهای مسلح و همچنـین بـه  

باشـد مـوارد زیـر     ج.ا.ایرانمقابله با تهدیدات پیرامون آوری اطالعات، در راستای شناخت و  جمع

 بایستی مورد توجه قرار گیرد:

آوری اطالعات )تمامی اطالعـات راداری،   های جمع طرفانه و اصلی سامانه ماهیت بی بررسیالف( 

 مدنظر قرار گیرد( .بانی و سیگنالی، تصویری، دیده

 های رزمی نزاجایگانب( توجه به منابع موجود در 

 های اطالعاتی بندی ج( پرهیز از جدایی و تفرقه بین منابع و تقسیم

آوری اطالعـات   هـای جمـع   هـای سـامانه   بعدی بـه یکـی از توانمنـدی    د( عدم توجه صرف و تک

 همچون سیگینتی نگاه کردن به آن و یا تصویری دیدن آن و غیره.
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ی  گیرنـدگان ایـن مجموعـه    ی تصمیمعبارتافرادی را که با سامانه اطالعاتی سروکار دارند و به( 7

توجـه    آن هایفرآینـد  سـازی و توسـعه و همسـو نمـودن     در راستای بهینهباید گسترده هستند، 

 نمود. ای ویهه

ها، ماننـد سـازمان و    های سامانه اطالعاتی که شامل تمامی عناصر و زیرساخت تمامی جنبه به( 9

سـازی، سـامانه انتقـال و تبـادل اطالعـات،       آوری، سامانه پردازش، سامانه ذخیـره  تجهیزات جمع

 باشد باید توجه نمود. سامانه آشکارسازی و نمایش و سامانه پخش و توزیع اطالعات می

نبـرد   ی صحنه یاطالعات هیهستد که با ته یقو یاطالعات یاز ابزارها یکپهپادها ی کارگیری به( 5

 .  دهند یم شیرا افزا یاتیعمل یها گانیو  یرزم یواحدها ییکارآ

 نیتـأم  ییتوانـا  ،یامـروز  یها در جنگ یو عوامل انسان ییو شناسا بانیدهید یسنت زاتیتجه( 4

پهپادهـا قادرنـد عمـق منطقـه      کنیرزم را ندارند؛ ل دانیدر م ریدرگ یها گانی یاطالعات یازهاین

   دهند. یرا پوشش اطالعات یاتیعمل

تواند صحت و سـقم اطالعـات    می پهپادهاز آوری اطالعات از طرق مختلف و با استفاده ا جمع( 0

موقع تهدیدات و ایجاد   میزان زیادی بهبود بخشد و از طرفی در شناخت به آوری شده را به جمع

 های امنیتی مؤثر واقع شود. فرصت

 متعـدد  های الیه در دفاع بایستی چون ای فرامنطقه نیروهای برابر در مخصوصاً نبرد درصحنه( 2

 ضـمن  تـا  گیرند قرار مورداستفاده الیه به الیه صورت به باید نیز پهپادها شود، امانج و بینی پیش

 تـأخیر بـه  را دشـمن  نیروهای حرکات نشده بینی پیش اقدامات انجام با عملیات، منطقه شناسایی

  .انداخت

 از اسـتفاده  بـه  نیاز دارند، گسترش ای فرامنطقه نیروهای که درجایی مخصوصاً نبرد درصحنه( 3

 منطقـه  فضای در نفوذ و محوله های مأموریت انجام جت تاکتیکی و متوسط کوتاه، برد پادهایپه

 بـدون  بـالگرد  و شناسایی انتحاری، رزمی، پهپادهای انواع توان می فضا، این در. باشد می عملیات

 .گرفت کار به ای منطقه و محلی هدایت با ترکیبی صورت به را سرنشین

 شـنود  دائـم،  شـنود  ازجملـه  مختلفی های مأموریت انجام توانایی که یا فرستنده های دستگاه( 3

 را باشـند  داشته را برداری فیلم و برداری عکس انجام دشمن، های سامانه در اختالل ایجاد موقت،

 و اسـتقرار  منـاطق  در سرنشـین  بـدون  بالگردهـای  و باال پروازی تداوم با پهپادهای از استفاده با

 .راردادق دشمن نیروهای گسترش

یعنـی   ،نگر داشته باشـد باید نگاه کلی و همه های رزمی نزاجایگاندر  یهای اطالعات سامانه( 76

 باید بتواند با توجه به جایگاه راهبردی بالقوه موجود، منافع کل نزاجا را تأمین نماید.
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هـای   انهبایستی با توجه به گستردگی تهدیدات و تنـوع سـام   های اطالعاتی نزاجا می سامانه( 77

معنی که بتواند در ابعاد مختلف سیگنالی در طیف الکترومغنـاطیس  نظامی هماهنگ باشد، بدین

 .فعال باشد

در  یا فرامنطقـه  یروهـا یموجود در برابر ن یپهپادها یو مدت زمان پرواز فعل یاتیعمق عمل( 77

 یاتیـ وان از توان عملگردد تا بت هیو ته فیتعر یید سازوکارهای. لذا باگردد یم یابیارز فیحد ضع

 .آورد عملموجود حداکثر استفاده را به یپهپادها

 یبـرد پهپادهـا   زانیـ به م دیبا های رزمی نزاجایگانپهپاد  یپرواز برا یاتیعمق منطقه عمل( 79

 لـومتر یک 966اسـت )در حـدود    تـر باشـد به  شتریها هرچه ب موجود باشد و مدت زمان پرواز آن

 مناسب است(.  

های مخابراتی زمینـی و   ها در کنترل و هدایت پهپادها، وجود لینک بزرگترین ضعفیکی از ( 75

گرفتـه در  وتحلیل صـورت  آلودگی محیط مناطق ازنظر امواج رادیویی است. لذا با توجه به تجزیه

مؤلفـه تجهیـزات در    نبرد، صحنه از آوری اطالعات جمع برای پهپاد کارگیری این بخش، جهت به

 .در اولویت انتخاب قرار دارد جهیزات پهپادهای ت بین ویهگی

 

 هااز تجزیه و تحلیل کمی داده نتایج حاصل

 کـه مؤلفـه   دادنشـان   پهپـاد  کـارگیری  در بـه مطرح شـده  ی ها ک از مؤلفهیهر اهمیت ت یوضع

ی بـرد  هـا  مؤلفهسپس  وبیشترین اهمیت  باشد(یم 73/5با  )با توجه به میانگین برابرتجهیزات 

ی مخاطبـان  هـا  یگـذار  ارزشدر  تر نییپای ها رتبهداومت زمان پروازی به ترتیب در عملیاتی و م

ـ      T آزمـون  یاستنباط لیبا توجه به تحلقرار گرفته است.  و  یو بـا در نظـر گـرفتن مقـدار بحران

 باشـد و مقـدار  بیشتر می 64/6 مقدار داری ازآمده، چون سطح معنی دستبهمقدار آماره آزمون 

T کـه معناسـت   بـدین و ایـن   بیشـتر اسـت  )مقدار بحرانـی جـدول(    67/7از  کهآمده  دستبه 

 نبـرد  صحنه از آوری اطالعات جهت جمعباالیی  از اهمیتپهپاد در متغیر مطرح شده ی ها مؤلفه

 .برخوردارند های رزمی نزاجا یگان در

 

 پیشنهادها

ا یک و تأسیس یک مرکز آموزش تخصصی پهپاد ی دهی سازماناقدامات الزم جهت  (7

های الزم  تا کارکنان خلبانی و فنی بتوانند در این مرکز آموزش دانشکده پهپاد صورت گیرد

 را طی بکنند و نیازهای آموزشی و فنی آنان برطرف شود.
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ی دهـ  سـامان  منظـور  بـه ، مدیریتی به نام مدیریت پهپاد پهپادهابا توجه به اهمیت و کاربرد  (7

 ل ارتش جمهوری اسالمی ایران تشکیل شود.پهپاد در ستاد فرماندهی ک های فعالیت

ی ناوبری ها سامانهیماهای بدون سرنشین به هواپبا توجه به وابستگی هدایت و کنترل  (9

گردد، صنایع سازنده را بر روی ساخت  یم ها آنهای  یتقابلکه باعث افزایش  پروازی

بدون سرنشین و ی ها پرندهی وابستگی نظامی و مخابراتی انجام تا از میزان ها ماهواره

 یاب جهانی کاسته شود. یتموقعدار به سامانه ینسرنشین چن هم

کاری و یکدسـت شـدن اطالعـات دریـافتی تحـت      موازی های فعالیتجلوگیری از  منظور به (5

آوری یکدست و اطالعـات مکتسـبه در    های جمع عنوان تفکیک تاکتیکی و راهبردی، سامانه

 ،سرویس خدمات اطالعـاتی ارائـه گـردد    ها، ارگانه کلی یک بستر جامع بارگذاری و سپس به

فرمانـدهی اطالعـات و    -نزاجا های رزمییگانکه فرماندهی  رسد یم به نظردر همین راستا 

انون قـ  77مـاده   هبرابـر بنـد   »و شرح وظیفه  مأموریتشناسایی الکترونیکی با توجه به نوع 

آوری اطالعـات(   ردنیاز )منابع جمـع ی موبسترها)تهیه اطالعات راهبردی( و دارا بودن « آجا

 داتیـ تهد تر عیسرو  چه بهترهر ت نسبت به شناخ مکتسبهاطالعات  هیکل قیتلفو  زیتجهبا 

 .اقدام شود «یجیتالی نمودن فضای اطالعات راهبردید» با الگوی

نزاجا را جهت شناسایی هـوایی تـاکتیکی و همچنـین پشـتیبانی      های رزمییگانپهپادهای  (4

بـرداری و   گر بمب و انتحاری و همچنین پهپادهـای مخـتص عکـس   ک به پرتابهوایی نزدی

 برداری مجهز نمایند و در این راستا یک گردان نگهداری قدرتمند ایجاد گردد. فیلم

سازی عمق عملیـاتی و شـعاع عمـل پهپادهـا، و همچنـین رادار گریـز نمـودن        جهت بهینه (0

ایی نصب کنند که دشمن قادر به تسلط امواج ه های فعلی و آتی، دستگاه پهپادها، بر سامانه

 ی ایستگاه کنترل زمینی نباشد. هدایت هواپیما از سامانه

و پهپادهـای   ای از انـواع پهپادهـای شناسـایی، رزم، جمینـگ    در برابر نیروهـای فرامنطقـه   (2

نیـز   های رزمـی یگانها گذاشته شود؛ و همچنین در  ضدتانک در حد وسیع در اختیار یگان

 ی انتحاری ضد تانک پیش بینی شود.پهپادها

-هـای عمـل   صورت آنالین به یگان آوری و تهیه اطالعات پهپادهای نزاجا به شناسایی، جمع (3

هـای   هـای تهیـه شـده در یگـان    برداری و تفسیر تصاویر و فـیلم  ارسال تا امکان بهره کننده

صـورت فـوری بـه     های یگان عملیاتی نیـز بـه  عملیاتی فراهم گردد و عالوه بر آن درخواست

 هواپیما برسد.

 برداری عکسو  برداری فیلمهای  یتباقابلطرح خرید هواپیماهای بدون سرنشین شناسایی  (3

کیلومتر و مداومت پروازی باال  966یری کمتر عمق عملیاتی کارگی و بهنگهدارباال هزینه 
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بانی اقدام به یپشتی قرار داده و پس از به تصویب رساندن، فرماندهی آماد و بررس موردرا 

های  یار یگاناخترا در  ها آناز صنایع سازنده نموده و  ها پرندهعقد قرارداد و خرید این 

 .گیردنزاجا قرار  های رزمییگانپهپاد 

 نظیـر ها و تجهیـزات شناسـایی روز   امر داشتن سیستم یک مرکز تفسیر عکس هوائی با زیر (76

تمـام   درها و رادارهای پیشرفته، حساسهمجهز به دار و سرنشین سرنشینهواپیماهای بدون 

بندی، تعیین مسیر مشـترك  یابی، طبقهشرایط جوی برای شناسایی، تعیین موقعیت، هویت

العملـی  تا با انتقال این اطالعات، زمینـه عکـس  بینی گردد  پیش یابی نیروهای مقابلو هدف

 سریع یا تصمیم گیری منطقی برای فرماندهان فراهم آید.

 

  منابع

 قم تحقیقات اسالمی، پهوهشکده ،نظامی در اسالم اطالعات ،7933 ،نیعبدالحس ینش،ب  

 92 شماره قدس، هوایی صنایع تحلیلی ماهنامه، 7933 ،آینده و پهپاد 

  ،انتشارات صنایع هوایی قدسهبادپ جهیزات عکسبرداری و تصویربرداریت، 7934خلیلی، نصراله ، 

  ،انتشارات مرکز آموزشی و اهای بدون سرنشین)پهپاد(آشنایی با هواپیم، 7937رستمی محمد ،

 وهشی شهید سپهبد صیاد شیرازیپه

 ،قدس، هوایی صنایع انتشارات ،مهاجر پهپاد رادیویی و مخابراتی تجهیزات، 7937شهرام، کیانمهر 

 ،دافوس آجا، چاپ اول ، انتشاراتطرحریزی اطالعات در پدافند هوایی، 7937 محمدی اردشیر 

 انتشارات صنایع هوایی قدس هباد،تاریخچه جهانی پ، 7936د، نیازی، مجی 


	از آنجا که هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سؤالهای مطرح شده میباشد تا نتایج آن بر چگونگی بهکارگیری پهپاد از صحنه نبرد در یگانهای رزمی نزاجا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بنابراین از نظر روش تحقیق به صورت توصیفی و از نظر نوع تحقیق کاربردی با...
	در روش کتابخانهای؛ کلیه کتب، مجلات، مقالات، پایان نامهها و اسناد و مدارک موجود در مراکز دانشگاهی نیروهای مسلح، سامانه تحقیقات نظری آجا و دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا و معاونت اطلاعات و عملیات اجا و نزاجا و همچنین یگانهای اطلاعاتی و امنیتی سایر نیروه...
	1) با در نظرداشتن مأموریتهای نزاجا بهکارگیری پهپادها جهت انجام مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی و شناسایی هوایی تاکتیکی در حدود منطقه عملیاتی و لجمن لازم است. این پرندهها باید بتوانند نیازمندیهای یگانهای عملیاتی از عمق مناطق گسنرش دشمن را تهیه نمایند.
	2) با توجه به عمق عملیاتی نیروهای فرامنطقه ای که تا حدود 450 کیلومتر میباشد، در نزاجا بهکارگیری پهپادهای برد بلند تا حداکثر 300 کیلومتر مناسب است. مدت زمان پرواز نیز بستگی به نوع مآموریت یگان دارد. بعضی اوقات لازم است مأموریتی تاکتیکی در حداقل زمان ...
	3) بر اساس شناخت از نیروهای دشمن باید از پهپادهای برد کوتاه، نزدیک و برد بلند؛ با توجه به مأموریت واگذاری استفاده نمود و در این راستا باید سازمان تجهیزاتی مناسبی در نظر گرفته شود. با توجه به حداکثر برد پهپادهای نزاجا، در حال حاضر برد پروازی از منطقه ع...
	4) برد عملیاتی هواپیمای بدون سرنشین بر اساس نوع مأموریت و نوع پهپاد تعریف میشود. پهپادها در حوزهی جمعآوری اطلاعات در عمق منطقهی عملیاتی، باید توانایی پاسخگویی نیازمندیهای اطلاعاتی یگانهای عملیاتی را داشته باشند.
	4) برد عملیاتی هواپیمای بدون سرنشین بر اساس نوع مأموریت و نوع پهپاد تعریف میشود. پهپادها در حوزهی جمعآوری اطلاعات در عمق منطقهی عملیاتی، باید توانایی پاسخگویی نیازمندیهای اطلاعاتی یگانهای عملیاتی را داشته باشند.
	4) برد عملیاتی هواپیمای بدون سرنشین بر اساس نوع مأموریت و نوع پهپاد تعریف میشود. پهپادها در حوزهی جمعآوری اطلاعات در عمق منطقهی عملیاتی، باید توانایی پاسخگویی نیازمندیهای اطلاعاتی یگانهای عملیاتی را داشته باشند.
	5) در حال حاضر مأموریت اصلی پهپادهای نزاجا، شناسایی و جمعآوری اطلاعات بوده و باید تهیه و ارسال اطلاعات به یگانهای عملکننده بهصورت آنلاین باشد تا امکان بهرهبرداری و تفسیر تصاویر و فیلمهای تهیه شده در یگانهای عملیاتی فراهم گردد و علاوه بر آن درخو...
	5) در حال حاضر مأموریت اصلی پهپادهای نزاجا، شناسایی و جمعآوری اطلاعات بوده و باید تهیه و ارسال اطلاعات به یگانهای عملکننده بهصورت آنلاین باشد تا امکان بهرهبرداری و تفسیر تصاویر و فیلمهای تهیه شده در یگانهای عملیاتی فراهم گردد و علاوه بر آن درخو...
	5) در حال حاضر مأموریت اصلی پهپادهای نزاجا، شناسایی و جمعآوری اطلاعات بوده و باید تهیه و ارسال اطلاعات به یگانهای عملکننده بهصورت آنلاین باشد تا امکان بهرهبرداری و تفسیر تصاویر و فیلمهای تهیه شده در یگانهای عملیاتی فراهم گردد و علاوه بر آن درخو...
	6) عمق عملیاتی نیروهای فرامنطقه ای بر اساس دکترین عملیاتی آنها در حدود 450 کیلومتر میباشد، لذا جهت آگاهی و کسب اطلاعات از این عمق عملیاتی در نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایران بهکارگیری پهپادهای برد بلند تا 300 کیلومتر مناسب است.
	7) با توجه بهسرعت و قدرت مانور زیاد پهپادها، میتوان از آنها در عملیاتهای مراقبت و شناسایی منطقهی نبرد، اجرای عملیات تجسس، نظارت و از کارانداختن سامانهی دفاع هوایی دشمن استفاده کرد.
	8) پهپادها قادرند صحنههای عملیات را بهصورت دیداری یا الکترونیکی(مخفیانه یا علنی) از داخل یا بیرون منطقه تحتنظر داشته و با مشاهدهی بلادرنگ رویدادهای منطقهی نبرد، گشتزنی حول منطقه و انعکاس اطلاعات جمعآوری شده به ایستگاه کنترل زمینی به مراقبت از م...
	9) پهپادها، پایه و اساسی برای شناسایی و مراقبت در آینده بوده و میتوانند با همکاری دیگر منابع اطلاعاتی حجم بالایی از اطلاعات موردنیاز را در شب و روز بهدست آورده و با ادغام و انتشار دادههای فوق، نسبت به برآورده نمودن درخواستهای فرماندهان درصحنه عمل ...
	10) پهپادها قادر به واکنش سریع در منطقه عملیاتی خود بوده و میتواند در پشت جبههی دشمن با چند نوع سلاح مختلف، عملیات انجام داده و از منطقه وسیعی اطلاعات جمعآوری کند.
	به منظور بررسی آماری و تجزیهوتحلیل اطلاعات جمعآوریشده از پرسشنامه بر اساس جداول و نمودارهای ترسیم شده در راستای سؤالات مرتبط با شناسایی جامعه نمونه و متغیرهای مستقل، از آمار توصیفی استفاده شد تا چگونگی بهکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین جهت جمعآور...




