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 مقدمه

آن از لحظه کشته  انیاست و بن یانسان طوالن اتیح اندازۀبهاست که قدمت آن  اتدهیمنگ پد

یکههی از  عنوانبهمنگ و دفاع ج (1397)غضنفرت و نقوت،  نهاده شد  یبه دست قاب  یشدن هاب

ههها ها، گروههات مختلفی در بین مل ، حکومتهات زندگی بشر در طول تاریخ شاهد سب  پدیده

کارگیرت آورت و بهههههها بهها پیشههرفت فههن(ج امروزه منگ 1397بوده است )دلیر،  پردازانهینظرو 

ات از مهههان، در گوشههه هههرروزترت به اود گرفتههه و تر و مخربتسلیحات نوین ماهیت پیچیده

ههها، مراکههز حیههاتی و م منههابع، سههرمایهگنههاه و تخریهها و انهههداهات بیشاهد کشتار انبوه انسان

مو هستیم )بههرادران و حبیبههی، هات سلطهها و انبوه آتش ویرانگر قدرتاقتصادت در اثر بمباران

که در  مشابهیو همچنین تجربیات  سالههشتمنگ تحمیلی  اتدست آورده بیندراین (ج1398

آتههش نقههش  دهههد کهههن مههیاست نشهها آمدهدستبههات اایر در سطح منطقه ااورمیانه منگ 

اعتقههاد محههورت بههر پوشیده نیست و نظامی نظران از صاحا ی  هیچبر  هامنگ  این درتوپخانه 

برات موفقیت و پیروزت در رزم و امرات هرگونه عملیات نظههامی قبهه  از هههر چیههز  آن است که

 اسههت ناپههذیرامتنابامههرت ضههرورت و  اثههربخشثر و ؤمهه پشههتیبانی آتههش ومود یهه  سیسههتم 

توپخانه صحرائی تهیه پشتیبانی آتش مداوم  مأموریت طورکلیبه (ج1397)آتشگاهی و همکاران، 

هههایی کههه امههرات از طریق انهدام یا انثی کردن آماج کنندهعم ت برات فرمانده نیرو موقعبهو 

را  ؤثرنزدیهه  و مهه  در ی  منههگ، توپخانههه پشههتیبانی جاستاندازند نیرو را به اطر می مأموریت

و تخریهها  هات دشمنیگان فراهم نموده و در مهت انثی کردن آتش مانور کننده برات عوام 

  ج(1397)مطاعی،  است آلو ایده مناساها ی  واحد آن سیسات و تجهیزاتأت

شههرایج مههو ت و زمههین  هرگونههههات توپخانه صحرایی امرات آتش تحههت از مقدورات یگان

در مقابلههه بهها  ویژهبههههات نوین هات توپخانه صحرایی از عملیاتپشتیبانی یگان حالبااین، است

و قههدرت بههاالت  آمههاج یههابیهههات مههانورت، هات تکفیرت با تومه بههه نحههوۀ گسههترش یگانگروه

(ج 1394نمایههد )سههیفی، را ایجههاب می بخصوصههیتسههلیحات عصههر کنههونی، انجههام اقههدامات 

هات امروزت که بههر محههور هوشههمندت بنهها گردیههده با تومه به رویکرد نوین منگ  دیگرعبارتبه

طلبههدج بههه همههین مهههت توپخانه را می ازمملهها در کلیه رسته است، این شرایج ابتکار و تدبیر

نیاز به مهش و پیشرفتی عمیق اعم از تدارک سهه ح و تغییههر تاکتیهه  در ایههن رسههته ضههرورت 

 استج

هههات نیههابتی و اسههتفاده از اند که بهها منههگ در سالیان اایر، کشورهات استکبارت بر آن شده

اود دست یابنههدج نههوع عملکههرد  مویانهسلطهاهداف   مزدوران داالی با صرف کمترین هزینه به
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هات نیابتی را به منگ سخت برات تغییههر دهد دشمنان نظام اس می منگ ها به ما نشان میآن

گههروه باشههند بهها اسههتفاده از مههزدوران تروریسههتی )حاکمیت در ایران ترمیح داده و درصههدد می

  ،طلبی مههردم و نیروهههات مسههلحیه شهادتبا تضعیف ایمان، اراده ملی و روحتروریستی داعش( 

در راسههتات (ج 1396قدرت دفاعی ججا ایران را انثی تا به اهداف شوم اود دست یابند )آگشته، 

هات مختلفی مبارزات اود را در اماکن هات تروریستی و مخالفین مسلح به علتگروهاین هدف، 

دهنههدج لههذا در و متفههرا انجههام مههیهات کوچ  ها و دستهمسکونی )شهرها و روستاها(، در تیم

ها در ایههن امههاکن و ها و پناه گرفتن این گروهها و سااتمانها به علت ومود سازهگونه منگ این

آتههش مثهه  پشههتیبانی  هههات پشههتیبانیومود ساکنین غیرنظامی و ججج، استفاده گسترده از س ح

(ج بنابراین در 1395و رضایی،  یابد )قاسمیگیرت کاهش میطور چشمهوایی و هوانیروز بهآتش 

 هههات توپخانهههآتش از نیروهههات مههانورت بهها اسههتفاده از یگههان ات مز پشتیبانیاین شرایج چاره

توپخانههه در  سههه حههوزه سههازمان بههرات رزم،  کاربرداصلی در چگونگی  مسئله ومودبااین نیستج

هههات تروریسههتی در ریزت آتش و شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در مقابله با ایههن گههروهطرح

اصلی پژوهشگران در این مطالعه بوده و این پههژوهش  که دغدغه استهات نیابتی امروزت منگ 

هههات سههازمان دادن یگاناسههت کههه بر آن  کلیاستج قاعده  بناشدهگویی به آن در راستات پاسخ

توپخانه برات رزم تحت هرگونه شرایج و در هر نوع عملیههات، اعههم از مههنظم و یهها نههامنظم و یهها 

 گانهههپنجعملیات ناهمتراز نباید اارج از اصول اولیۀ سازمان برات رزم باشد و بایستی برابر اصول 

توپخانههه دو حالههت ومههود  هاتز یگاناستفاده ا در هر نوع عملیات برات درنتیجهآن انجام گیردج 

 شههدهتعریفتههاکتیکی  هههاتمأموریتهههات توپخانههه بهها اسههتفاده از الف( حالت اول: یگههان دارد؛

ب( حالت دوم: واگذارت توپخانه به یگان پشههتیبانی شههونده  بهها رابطههه  قرار گیرندج مورداستفاده

 (ج1377فرماندهی کنترل عملیاتی و زیر امر )عارف، 

و  موقعبهههعبههارت اسههت از تهه   هههاآماجریزت هات توپخانه منظور از طرحاز طرفی در یگان

(ج 1389د )احمههدت، نیههرو را بههه مخههاطره اندازنهه  مأموریههتهایی که قادرند امرات دقیق به آماج

ممکن است طبق برنامه یهها طبههق دراواسههت باشههد و یهها  شدهتزیرطرحامرات آتش روت آماج 

ریههزت صههورت نگرفتههه باشههدج گونههه طههرحامرات آتش روت ی  آماج ناگهانی که روت آن هههیچ

هههات انجههام شناسایی، انتخاب و اشغال موضههع در توپخانههه، بههه شههااص تمؤلفهبرات  درنهایت

هههات ههها )گههروهو سهولت دسترسی با تومه به میدان منگی کههه در ایههن نههوع منههگ  تمأموری

 (ج1377گردد )عارف، دهند در آن بجنگند تومه میتروریستی( ترمیح می
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دهد که اگرچههه قواعههدت مشههخص بههرات هریهه  از هات مومود نشان مینامهنگاهی به آئین

 بههه شههک  حههالباایناسههت،  شدهپذیرفتهاصول  عنوانبهدر تاکتی  توپخانه  شدهبیانهات مؤلفه

ریزت آتش، و شناسههایی، توپخانه در سه حوزه سازمان برات رزم، طرح کاربردچگونگی  ،مشخص

در یهه  پههژوهش علمههی ارزیههابی و هههات تروریسههتی انتخاب و اشغال موضع در مقابله بهها گههروه

ین در این پژوهش با تومه به اههت تحقیقههاتی مومههود و بههرات بنابرا استج اعتبارسنجی نگردیده

هات نیههابتی، تهه ش شههده هات توپخانه صحرایی در منگ هات یگانارتقات اثربخشی و توانمندت

ت آتش و زیرطرحسازمان برات رزم،  لفهتوپخانه صحرایی مبتنی بر سه موهات یگان کاربرداست 

هههات تروریسههتی شناسههایی گههردد و در ادامههه گروه علیهههشناسههایی، انتخههاب و اشههغال موضههع 

هههات توپخانههه کههارگیرت و اسههتفاده بهتههر از توانههاییکارهات مناسبی مهت ارتقات کیفیت بهراه

گههردد کههه؛ بنابراین پژوهش با این سؤال آغههاز مههی هات تروریستی ارائه شودجگروه علیهصحرایی 

ت آتههش، شناسههایی، انتخههاب و زیهه رطرحتوپخانه صحرائی )سههازمان بههرات رزم،  هاتکاربرد یگان

 هات تروریستی چگونه باید باشد؟هاشغال موضع( در مقابله با گرو

  

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه

 هاتوپخانه و تاریخچه آن در جنگ

ها یا و شام  توپکند افزارهایی است که گلوله )مرمی( را پرتاب میمجموعه منگ 1توپخانه

در تعریف دیگر توپخانه به تجهیزات،  شودجت قنداا یا سکوهات مناسا میرو دراندازها موش  

گردد که در استفاده از توپ داالت دارندج همچنین توپخانه اط ا می کارکنانآمادها، مهمات و 

کافی متحرک  اندازهبهت قنداا سوار بوده و رو درگردد که ات اط ا میصحرایی به توپخانه

(ج توپخانه 1380هات پیاده یا زرهی را در رزم همراهی نماید )عارف، است که بتواند یگان

  جشودمی کاربردهبهت زمینی هاباهدفیر شدن درگ منظوربهصحرایی اساسًا 
دهد در طول تاریخ، هر چه انسان در انجام امور منگی تخصص بیشترت ها نشان میبررسی

تر شده است )مظلوم ، در رابطه با وسای  دفاعی و استفاده از تجهیزات مدید نیز آگاهپیداکرده

سال  800یخی ومود دارد که در حدود هات تار(ج در این رابطه نشانه1398اراسانی، محمد، 

عنوان توپخانه است که به شدهاستفادهافزارهایی قب  از می د مسیح در ناحیه اورشلیم از منگ 

کارگیرت این (ج با به1388 ،رحیمیو  زادهامام ممعهرفتند )و برات محاصره شهرها بکار می
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استفاده از این  نیتربزرگافزارها، اصول اساسی و اولیه توپخانه برقرار شدج الکساندر، منگ 

نه( انجام دادج ها در دریات مدیتراماه حمله به شهر صور )بندر فینیقی 7وسای  را در عرض 

ترین موفقیت نظامی الکساندر بودج مدافعان شهر محاصره شهر صور به عقیده بسیارت بزرگ

، بحرانی پور) و ججج ت یاد گرفتند که از مزایات این ماشین منگی به نفع اود استفاده کنندزودبه

 هااست که برای از آن شدهاستفادههات مختلفی از توپخانه در منگ  طورکلیبه  (ج1397

منگ مهانی اول: منگ مهانی اول درمه و سطح اهمیت توپخانه را در  -؛ الفاز اندعبارت

ی  سد  عنوانبههات انبوه و مؤثر هات شیمیایی، امرات آتشمیدان رزم افزایش دادج ورود گلوله

 ازممله انان هوایی توپخانه و افزایش حوزه قدرت رزمی نیروها با استفاده از دیدب شدهکنترل

 عنوان بههات چشمگیرت بود که در امر توپخانه حاص  شدج توپخانه در این منگ پیشرفت

امام ) درصد ک  تلفات را به دشمن وارد کرد 75س ح کشنده مطرح گردید و  نیتربزرگ

 ج(1388 ،رحیمیو  زادهممعه

توپخانه مایگزین  کنندهحم عنوان وسای  منگ مهانی دوم: در این دوران اودروها به -ب

مجم وارد منگ شدند و از مرکز  240اینچی و  8مجم و 155ها و قاطرها شدند و هویتزرهات اسا

 کاراییهدایت آتش و دیدبان ملو و هوایی استفاده مؤثرت به عم  آمد و این امر باعث افزایش 

 (ج1397، بحرانی پور) توپخانه گردید

زد، در میادین منگ میمنگ ایران و عراا: در منگ ایران و عراا آنچه حرف اول را  -پ

عملیات و گرفتن مواضع  زمانمدتبرترت آتش توپخانه بود که این امر با تومه به طوالنی بودن 

هات طرفین در بیشتر اوقات غر ش توپ کهتطوربهپدافندت هر دو طرف به نحوت مشهود بودج 

کرد، دلی  بر انجام یافزایش پیدا م طرفازی  ها که این آتش انداز بود و زمانیها طنینگوش

 (ج1396، شمشیرگرهااز طرف مقاب  بود ) الوقوعایقرحمله 

در هدف قرار  اهللحزبلبنان علیه رژیم صهیونیستی: توان موشکی  اهللحزبروزه  33منگ  -ت

به شمار  اهللحزبترین نقاط قوت عمده ضدتان  هات و موش   صهیونیست نشیندادن مناطق 

هات کاتیوشا گرفتن مناطق مختلف رژیم صهیونیستی با موش   آتش ریزاهلل با رفتج حزبمی

هات رعد و زلزال برترت و موش   5و 3هات فجر کیلومتر بود و موش   22تا  12ها از که برد آن

ن امر زیادت نسبت به نیروهات رژیم صهیونیستی پیدا کرد که تا آن زمان پیدا نکرده بود و همی

 (ج1388باعث شکست طرح ااورمیانه آمریکا گردید )م لی، 
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 توپخانه برای رزم  کاربرد

رزم در سه مؤلفه کلی؛ سازمان بههرات رزم،  درتوپخانه  کاربرد در این پژوهش ت ش شده است تا

کههه در ادامههه بههه بررسههی  ارزیابی گههرددریزت آتش و شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در طرح

 شود:ها پردااته میچگونگی هری  از این مؤلفه
 

 سازمان برای رزم

منظور از سازمان دادن توپخانه برات رزم، فراهم نمودن بهترین امکان پشتیبانی آتش  طورکلیبه

)عههارف،  استها هات توپخانه و استفاده از مقدورات آنلیه یگانبرات طرح مانور با به کار بردن ک

(ج بنابراین قب  از سازمان دادن توپخانه برات رزم باید مأموریت و تدبیر عملیات و وضعیت 1377

و بررسی قرار گیردج سایر عوام  کههه در سههازمان  وتحلی تجزیههات پشتیبانی شونده مورد یگان

، در دسترس افزارهامنگ هات توپخانه، مقدورات از: تعداد و نوع یگان اندعبارتبرات رزم مؤثرند 

بودن مناطق مناسا برات اشغال مواضع، مومود بودن مهمات، داشتن اط عات در مورد دشههمن 

ها، آگاهی از عملیات آینده، شههرایج مههوت، و آمههادگی رزمههی یگههان )احمههدت، هدف اصوصبه

توان چند سازمان رزم تهیه نمود که هم عملی بههوده و هههم ی میدر هر وضعیت تاکتیک (ج1389

هات توپخانههه را در گوت احتیامات تاکتیکی باشد، اما سازمان رزم اوب آن است که؛ آتشمواب

هر مح  که الزم باشد تمرکز دهد، پشتیبانی کافی برات واحدهات پشههتیبانی شههونده را تههأمین 

ه بهترین ومه استفاده شههود و عملیههات آینههده را تسهههی  مومود ب هاتس حنماید، از مقدورات 

گیههرد: هات زیههر انجههام مههیمنظوربههه(ج در ک  سههازمان توپخانههه بههرات رزم 1380نماید )عارف، 

منطقه تهه ش اصههلی در آفنههد و یهها  پشتیبانی نزدی  واحدهات در اج، دادن قدرت بیشترت به

آن  وسههیلهبههههات تمرکههزت تهها ا آتههشمنطقههه در پدافنههد، پشههتیبانی سههریع بهه  پذیرترینآسیا

هات احتیاط به هنگههام وارد عمهه  فرماندهی بتواند در عملیات نفوذ کند، پشتیبانی نزدی  واحد

هههات توپخانههه )احمههدت، شدن، دادن عمق بیشترت به منطقه عملیات، استفاده بهینههه از یگههان

 (ج1389

شود:  نظر گرفتهول مشروحه زیر در هات توپخانه برات رزم باید اصدادن یگانسازمان  هنگام

هات ( پشتیبانی توپخانه مناسا برات یگان2( امکان داشتن حداکثر کنترل تمرکزت ممکنه، )1)

 پذیرترینآسههیا( ااتصاص آتش بیشتر به ت  اصههلی در عملیههات آفنههدت و 3مانورت درگیر، )

( دسترسههی فههورت 5نده، )( تسهی  عملیات آی4(  منطقه در عملیات  پدافندت، )تریناطرناک)

(ج این در حالی اسههت 1397، میرزاییفرمانده در عملیات ) نفوذاعمالبه پشتیبانی توپخانه  برات 

( 2( حداکثر کنتههرل تمرکههزت ممکنههه )1که اصول سازمان برات رزم در منگ ناهمتراز شام ؛ )
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( ااتصههاص آتههش 3هات پشتیبانی شههونده درگیههر در رزم )پشتیبانی توپخانه مناسا برات یگان

( تسهههی  عملیههات 4پذیرترین منطقههه تهدیههد در پدافنههد )و آسیا در آفندبیشتر به ت  اصلی 

گههروه فرمانههده در عملیههات ) نفوذاعمال منظوربه( دسترسی فورت به پشتیبانی توپخانه 5آینده )

 (ج 1390کامیاب، و  1394مؤلفین مراتو، 
 

 ریزی آتشطرح

موقع توپخانه صحرایی عبارت است از فراهم نمودن پشتیبانی آتش مداوم، نزدی  و بههه مأموریت

منظور انهدام یا انثی کههردن برات فرمانده یگان پشتیانی شونده )پیاده، زرهی، پیاده مکانیزه( به

 مأموریههتج با تومه بههه  اندازدوت را به مخاطره می مأموریتهایی که به ترتیا تقدم، انجام آماج

پشههتیبانی از  منظوربههههههات توپخانههه را مذکور ی  افسر توپخانه بایههد بدانههد کههه چگونههه آتش

هههات (ج وت همچنههین بایسههتی بهها انههواع آتش1380ریزت نماید )عههارف، هات مانورت طرحیگان

ریزت آتش مشخص کردن مواردت از قبیهه ؛ منظور از طرح پشتیبانی آشنایی کام  داشته باشدج

برات تهه  بههه  موردنیاز( تعیین تعداد و نوع مهمات 3( تعیین یگان تیرانداز )2) ( تعیین آماج1)

(ج آماج ممکههن 1389)احمدت،  است ( تعیین زمان امرات تیراندازت روت هر آماج4هر آماج و )

یهها  ، تجهیزات، یهها قسههمتی از زمههین باشههد کههه بههرات مرامعهههتأسیسات است اشخاص، وسای ،

ههها دهنههدج تمههام آماجمح  آن را مشخص کرده و به آن شههماره می انتقال از آتش،تیراندازت، یا 

(ج 1397، کاظمیشههریفگردنههد )گذارت می)اسههتفاده در آینههده( شههماره بههرات مرامعههه بعههدت

شههود بههه شههرح ههها انجههام مههیریزت آتش بر روت آنبندت انواع آماج که طرحتقسیم طورکلیبه

 مدول زیر است:

 ( 1380)برگرفته از عارف،  ریزی آتش توپخانه طرح   ازنظرع آماج  ( انوا1جدول )
 توضیحات انواع آماج مبنا

-طرح ازنظر

 ریزت

آماج 

 شدهریزتطرح

 شودمی  امرات آتش روت آن طبق ی  برنامه زمانی انجام آماج طبق برنامه

آماج طبق 

 دراواست
 گیردامرات آتش روت آن طبق دراواست انجام می

 ریزت نشده استآمامی است که روت آن از قب  طرح ناگهانیآماج 

 شک  ازنظر

 اتآماج نقطه
آمامی است که با ی  شلی  آتشبارت توپخانه صحرایی پوشیده 

 گرددمی

 آماج اطی
آمامی است که طول آن چند برابر عرضش بوده و با ی  شلی  

 شودآتشبارت پوشیده نمی

 اتآماج منطقه
ات بوده و با ی  شلی  م حظههات که دارات طول و عرض قاب آماج

 گردندآتشبارت پوشیده نمی
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 توضیحات انواع آماج مبنا

 هات ویژهآماج
ها با مهمات باشند که امرات تیراندازت روت آنهایی میآماج

 گیردمخصوص صورت می

 

 

 ازنظر

 اهمیت

 مواضع تأییدشده دشمن
تجهیزات وت در آن مناطقی هستند که ومود عوام  دشمن و یا 

 هات اودت قطعی باشدنقاط برات یگان

 مواضع مشکوک دشمن

ها فعالیتی از دشمن مشاهده گردیده ولی مواضعی هستند که در آن

ها حاص  مح  دقیق یا اط عات الزم دیگر برات تأیید این آماج

 نگردیده است

 مواضع احتمالی دشمن
نقشه مومود تاکتی  و تکنی  این مواضع از مطالعه دقیق زمین و 

 گردنددشمن تعیین می

 عوارض مشخص زمین

هات معلوم که آماجوضعیت دشمن معلوم نباشد یا این کهوقتی

ریزت به تعداد کافی در دسترس )تأییدشده( و مشکوک برات طرح

 نباشد

  

 شناسایی، انتخاب و اشغال موضع

شود اعههم از هایی که موردتومه قرارگرفته و یا امرا میتوپخانه کلیه اعمال و فعالیت مأموریتدر 

منظور فراهم کردن پشتیبانی آتش سریع برات فرماندهی حرکت، انتخاب و اشغال موضع، باید به

)گههروه مههؤلفین  صرف شههود استکه این پشتیبانی همیشه در دسترس او نیرو و اطمینان از این

ج باید به ااطر داشت که توپخانه صحرایی وقتههی بههرات اشههغال موضههع مدیههد در (1397مراتو، 

موقع امرا نماید و نیز در لحظات حرکههت بههه تواند پشتیبانی آتش بهحالت راهپیمایی است نمی

(ج 1390ترین زمان را در برابر عملیههات دشههمن دارد )کامیههاب، پذیرداا  یا اارج موضع آسیا

سههایی، انتخههاب و اشههغال موضههع، بههه حههداق  رسههانیدن ایههن هههدف از آمههوزش اصههول شنا

 ج(1397)میرزایی،  استها پذیرتآسیا

 مأموریههتمنظور تعیین متناسا بودن آن بههرات امههرات منظور از شناسایی، بررسی زمین به

موقع و مههداوم موقع و فعاالنه کلید موفقیت در تهیههه پشههتیبانی آتههش بهههج ی  شناسایی بهاست

هات الزم ریزتطور مداوم انجام داده و طرح(ج فرمانده بایستی شناسایی را به1380)عارف،  است

بینی نمایدج ی  شناسایی اوب بهها بررسههی را قب  از هر اقدام برات عملیات احتمالی آینده پیش

هات هوایی و با شناسایی زمینی یا هههوایی هات برمسته و عکسنقشه بامطالعهشده،  نقشه شروع

هات شناسایی را  ودج چون وقت یا وضعیت تاکتیکی امکان استفاده از همه این روششتکمی  می

هههات مختلههف دهد، فرمانده باید قادر باشد بهترین شناسههایی ممکههن را بهها ترکیبههی از روشنمی

 (ج1377عارف، و  1397گروه مؤلفین، انجام دهد )
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 بندی مبانی نظری و اهداف جمع

هات توپخانه در رابطه با کاربرد یگانمومود  هات پژوهشیو پیشینه نظرت ادبیاتبندت از ممع

هایی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش یا نزدی  به نامهها و آییندهد که تاکنون کتابنشان می

 1394گروهی از مؤلفین مرکز آموزش توپخانه در سال  مثالعنوانبهآن به چاپ رسیده استج 

( به 1395فر )اندج همچنین سعیدتاربرد توپخانه در رزم ناهمتراز پردااتهنامه کبه تدوین آیین

تدوین کتابی در اصوص کاربرد توپخانه در مقابله با نیروهات تکفیرت پردااته استج 

نامه تکنی  توپخانه صحرایی در رزم ناهمتراز را بازنگرت نموده ( نیز آیین1397کاظمی )شریف

نامه تاکتی  توپخانه صحرایی در رزم ناهمتراز ( به بازنگرت آیین1397استج همچنین میرزایی )

دهد توپخانه نشان می کاربردمرتبج با ادبیات نظرت نگاهی کوتاه به ، حالبااین پردااته استج

هایی در اصوص کاربرد توپخانه در رزم ناهمتراز و یا در موامه با نامهکتا و آئینکه اگرچه 

هات کاربرد رسیده است و قواعدت روشن برات هری  از مؤلفه هات تکفیرت به چاپوهگر

ریزت آتش، و شناسایی، انتخاب و اشغال موضع در توپخانه در سه حوزه سازمان برات رزم، طرح

ها مبتنی بر در این پیشینههات منظم و حتی نامنظم تا حدودت ومود دارد، اما منگ 

بنابراین پردااته نشده استج  شدهبیانهات اعتبارسنجی ادعابه  و آمارت شناسی علمیروش

 گردد:پژوهش حاضر به شرح زیر بیان می هاتسؤال

 اصلی:  سؤال

 چگونه باید باشد؟ هات تروریستیهات توپخانه در مقابله با گروهیگان کاربرد

 فرعی:  هایسؤال

 چگونه باید باشد؟ هات تروریستیهات توپخانه در مقابله با گروهسازمان برات رزم یگان .1

 چگونه باید باشد؟ هات تروریستیهات توپخانه در مقابله با گروهریزت آتش یگانطرح .2

چگونههه  هات تروریستیهات توپخانه در مقابله با گروهشناسایی، انتخاب و اشغال موضع یگان .3

 باید باشد؟

 شود:در ادامه چارچوب نظرت پژوهش ارائه می
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 نظری پژوهش ( چارچوب 1شکل ) 

 شناسی پژوهشروش

پدیههده  از مفصهه  و واقعههی اط عههات آورتممههع بههه صههرفاً محقههق پههژوهش ایههن در ازآنجاکههه

 را هسههت آنچههه تهها نمههوده سههعی و است نموده هات توپخانه مبادرتدر سطح یگان موردبررسی

 درنتیجههه بگیههرد، موقعیت از عینی نتایج و دهد گزارش ذهنی استنتاج ای داالت گونهچیه بدون

 تحقیق کهاین به تومه با همچنین جاستپیمایشی  و (موردت -اتزمینه) پژوهش توصیفی روش

 پردااتههه موردبررسیبرات تحلی  پدیده  موردنیازهات به گردآورت داده مرحله دو در روت شیپ

استج در این راستا در  بوده( کمی -کیفی) آمیخته تحلی  صورتبه رویکرد، ازنظر است، بنابراین

پژوهش کههه منههتج بههه  نظرتگیرت مبنات ات و شک گام نخست پس از انجام مطالعات کتابخانه

ت آتههش، شناسههایی، انتخههاب و زیهه رطرحتاکتی  توپخانه صحرائی )سازمان برات رزم، آشنایی با 

نیمههه به گردیههد، در ادامههه بهها تنظههیم مصههاحهههات تروریسههتی هاشغال موضع( در مقابله با گههرو

ت آتههش، زیهه رطرحچگونگی تاکتی  توپخانه صحرائی )سازمان بههرات رزم، به تبیین  سااتاریافته

هات تروریسههتی بههر مبنههات نظههرات مامعههه هشناسایی، انتخاب و اشغال موضع( در مقابله با گرو

در  محقههق سههااتهپردااته و در بخش بعدت با استفاده از ابزار پرسشههنامه  موردمطالعهابرگان 

 هات پژوهش بوده استجپی اعتبارسنجی فرضیه
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با  نیمه سااتاریافتهات، شام  مصاحبه ها ع وه بر مطالعات کتابخانهبنابراین ابزار گردآورت داده

هات پژوهش و گویی به سؤالسخپا منظوربههات کیفی نظران توپخانه برات گردآورت دادهصاحا

هات پژوهش بوده ارزیابی فرضیه منظوربهها کمی برات گردآورت داده محقق سااتهپرسشنامه 

سؤال برات  14سؤال عملیاتی )شام   27شناسی و ممعیت سؤال 4این پرسشنامه دارات استج 

سؤال  4و ریزت آتش، سؤال برات سنجش طرح 9سنجش سؤال چگونگی سازمان برات رزم، 

مصاحبه و  سؤاالتهمچنین روایی  جبوده است برات سنجش شناسایی، انتخاب و اشغال موضع(

گردیده استج در  تأییدمتخصصان و کارشناسان  تأییدپرسشنامه به روش روایی محتوایی و با 

نظران اساتید و صاحا رؤیتبه  سؤاالتاین راستا با اعمال رفت و برگشتی در چندین مرتبه 

ده و نظرات آنان اعمال گردیدج همچنین پایایی ابزار مصاحبه با روش پایایی باز آزمون به رسی

درصد محاسبه گردیده است که از قابلیت اطمینان باالیی براوردار استج پایایی ابزار  91میزان 

گیرت شده است که از قابلیت درصد اندازه 90پرسشنامه نیز با ضریا آلفات کرونباخ به میزان

 جاستمینان بسیار باالیی براوردار اط
باشههندج مامعههه هههات توپخانههه مههیها و گردانپژوهش شام  گروه این در موردمطالعهمامعه 

نظران حوزه توپخانههه صههحرایی بههوده کههه بههه آمارت پژوهش برات مرحله مصاحبه شام  صاحا

داده شدج مامعههه آمههارت نفر از آنان در فرآیند مصاحبه مشارکت  6روش هدفمند قضاوتی تعداد 

پژوهش برات مرحله پرسشنامه نیز شههام  مسههئولین، مههدیران و فرمانههدهان در رسههته توپخانههه 

 به رات آمار مامعه پژوهشگر ،روازاین جاستهات توپخانه ها و گردانصحرایی در ستاد نیرو، گروه

 اسههت گرفته نظر در نفر 120 حدوداً را هاآن تعداد ااص ضریا   ی با آن، بودن محرمانه  یدل

نفههر  50با استفاده از فرمول کوکران در مامعه محدود به تعداد  که حجم نمونه برات این مرحله

 استج شدهانجامهات مختلف ات در بین یگانگیرت به روش تصادفی طبقهمحاسبه و نمونه
 ( تعیین حجم نمونه برای هریک از طبقات جامعه آماری 2جدول )

 جمع کل  وه و گردان توپخانه گر ستاد نزاجا 

 120 70 50 مامعه آمارت 

 50 29 21 تعداد نمونه 

 

ها برات مرحله مصاحبه به روش تحلی  محتوا و با رویکههرد داده وتحلی تجزیهروش  درنهایت

 Spss 22افههزار ات و بهها نرمنمونهههتوصیفی و برات مرحله پرسشنامه با استفاده از آزمون تی تهه  

 شودجهات پژوهش پردااته میاستج در بخش بعدت به تبیین یافته شدهانجام
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 های پژوهش  یافته

 های کیفیداده  وتحلیلتجزیه

نظران از مصاحبه با صاحا شدهآورتممعو مطالا  آمدهدستبهبا تومه به اط عات  هدف اول(

و مطالعه منابع و اسناد و مدارک در اصوص هدف مزئی اول )تبیین و چگونگی سههازمان بههرات 

 شود که:هات تروریستی( چنین تحلی  میرزم توپخانه در مقابله با گروه

هات تروریستی نیههاز بههه تلفیقههی از برات رسیدن به سازمان برات رزم توپخانه در مقاب  گروه( 1

؛ زیرا در اغلهها استسازمان برات رزم توپخانه در نبرد ک سی ، رزم ناهمتراز و عملیات نامنظم 

هات تروریستی( و ارتش ی  کشور، مخالفین به دلی  مسلح بههودن نبردهات بین مخالفین )گروه

هههات سههب  و نداشههتن تجهیههزات سههنگین و همچنههین فقههدان فرمانههدهی مرکههزت و  حبه سهه 

 آورندج ساماندهی مشخص مانند ارتش به نبرد نامتقارن روت می

هههات تروریسههتی بسههته بههه نههوع منطقههه شهههرت و غیرشهههرت ( رویکرد ارتش در نبرد با گروه2

و  اتتوپخانهههنگین و حمایههت ت سهه افزارهههامنگ ارتههش از  )مناطق بیابانی( بههه دلیهه  اسههتفاده

ها چنههدین برابههر منههاطق دیگههر پشتیبانی هوایی، متفاوت استج در مناطق شهرت که اهمیت آن

کنههدج ویرانههی زیههاد، آسههیا مناطق غیرشهرت عم  نمی اوبیبهاست، استراتژت نبرد ک سی  

دالیلی است  هازمملشهر و تلفات کم نیروهات رقیا،  تأسیسات، از بین رفتن غیرنظامیاندیدن 

 کندجکه نبرد ک سی  را در مناطق شهرت با شکست موامه می

ههها بههه هات تروریستی در عراا و سوریه ایههن گههروهگروهدکترین نظامی و عملیاتی  بر اساس( 3

هههات منههاطق مسههکونی یهها شهههرت آورند و با تومه به ویژگیمناطق مسکونی و شهرت روت می

ها، عدم دسترسی به ارتبههاط عههالی، کانالیزه بودن حرکت یگان مانند: کنترل و فرماندهی مشک ،

شوند تا نیروت اودت )مههانورت و توپخانههه( ، باعث میغیرمتمرکزتریزت تمرکزت و امرات طرح

 وارد عم  شوندج غیرمتمرکزت صورتبه

نفوذت، هات تروریستی شام : حرکات و مانورهههات گروه هات( برات مقابله با تاکتی  و توانایی4

با استفاده از اودروهات تندروت مجهز به تیربار و دوشههکا، اسههتفاده از اصهه   ات و احاطهرانه

هات تمرکز قوا در گام اول، استفاده از اص  پراکندگی و عدم تمرکز در گام دوم، ایجاد فرماندهی

ها، حمله به اهداف کلیدت و اسههتفاده کام  به آن کوچ  و محلی و میدانی و واگذارت ااتیارات

هات بزرگ( و مابجایی سریع نیروهات مقاب  )یگان حم قاب هات سب  و نیمه سنگین از س ح

در ایههن حالههت  شده و در شهر مبادرت به انجام عملیات نماینههدهات کوچ  تقسیمباید به دسته

 هههاتمأموریتهات مههانورت اههودت بهها واگههذارت از این پراکندگی و باز شدن نیرو متأثرتوپخانه 
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هههات کوچهه  )آتشههبار( و در کنترل عملیههاتی(، بههه یگههان زیر امر) غیراستانداردو  غیرمتمرکزت

و در عمهه  بههرات هههر یهه  از شود تا بتواند موابگوت نیازمندت پشتیبانی آتش بههوده تقسیم می

 هدر رفتن امکانات اودت شودجو مانع از  ور پشتیبانی آتش الزم را داشته باشدعناصر ت  

نظههران و مطالعههه اسههناد و مههدارک نتههایج ذیهه  حاصهه  از پردازش اط عات صاحا هدف دوم(

 گردید:

هههات هههات پراکنههده و متفههرا را در زمههانهات تروریستی کههه تهه  گروه ( با تومه به مشخصه1

دهنههد و در دستبرد و گریز با حمهه ت ناگهههانی و غیرمنتظههره انجههام مههی صورتبهو  غیرمترقبه

ها دقیقاً مشههخص نیسههت بایسههتی در ابتههدا بههر روت مبهه ااصی گسترش ندارند و موقعیت آن

هههات طبههق مشروح و کام  )آماج صورتبههات اطراف شهرها و روستاها عوارض حساس و ماده

ههها بر روت این نقاط طبق دراواسههت بههر روت آنمشاهده عناصر دشمن  محضبهدراواست( و 

 هههات ناگهههانی بهتههرین حالههت آتههش امههرا شههود و در ادامههه سههاده و تعجیلههی بههر روت آمههاج

 جاستریزت آتش طرح

هات عمهه  هات تروریستی به مناطق مسکونی توپخانهقب  از ورود گروه غیرشهرت( در مناطق 2

ههها ورها، مناطق تجمع، نقاط حساس و گههذرگاهکلی و عم  کلی تقویت آتش اود را بر روت مح

( عمهه  زیر امههر)در کنترل عملیاتی و  غیرمتمرکزت مأموریتها با نمایند و سایر توپخانهامرا می

)طبق دراواست( اسههتفاده  شدهریزتطرحهات کنندج در این مرحله بهتر است بیشتر از آتشمی

 شودج

ف ماهیت عملیات پدافندت کههه کنتههرل تمرکههزت برا ( در مرحله پدافند از مناطق مسکونی 3

هات کوچهه  مههانورت ها زیر امر یگاننماید توپخانههات توپخانه ایجاب میبیشترت را برات یگان

ها که در منههاطق مختلههف شهههر پراکنههده شوند تا بتوانند به نحو بهترت از این یگانقرار داده می

ر مستقیم امههرا نماینههد و بههرات ملههوگیرت از هستند پشتیبانی آتش نموده و در صورت لزوم تی

تصرف شهرها و مناطق مسکونی توسج نیروهات تروریستی با پشتیبانی آتش نزدیهه  از عناصههر 

 مأموریتمانورت و امرات آتش بر روت معابر ورودت و حساس شهر و ملوگیرت از رانه دشمن 

هههات و تعجیلههی بههر روت آمههاجهههات سههاده دهندج که در این مرحله بیشتر از آتشاود را انجام 

 گرددجناگهانی استفاده می

کامهه  و  صههورتبهها ها در ابتدا آتششهرها از ومود تروریست سازتپاک( در مرحله تصرف و 4

شوند و در ادامههه در مرحلههه پیشههروت در دااهه  شهههر ریزت میمشروح )طبق دراواست( طرح

 شودجامرا میهات ناگهانی ساده و تعجیلی بر روت آماج صورتبه
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نظران و مطالعههه اسههناد و مههدارک نتههایج ذیهه  حاصهه  از پردازش اط عات صاحا هدف سوم(

 گردید:

هات تروریستی داعش ( با بررسی و مطالعه بر روت ترکیا، تاکتی  و گسترش و سازمان گروه1

رسیم که این نیروها در کشور عراا و سوریه با ابزارههها و در کشور عراا و سوریه به این مهم می

ات و هههات مههادههات سریع از طریق شبکهمهمی مانند: غافلگیرت و تحرک با یورش راهکارهات

، اسههتفاده از اصهه  هنگامشههاآسات غالباً به هنگام غروب آفتههاب و هات برابا حمله تنیدهدرهم

هههات کوچهه  و نفره(، عدم تمرکز با ایجاد فرمانههدهی 60تا  16هات کوچ  )پراکندگی در گروه

ههها، امههرات حرکههات و مانورهههات سههرعتی  سههرعت محلی و واگههذارت ااتیههارات کامهه  بههه آن

مایی سههریع، شناسههایی، و مابه حم قاب  نیمه سنگینهات سب  و عملیاتی«، استفاده از س ح

هههات توپخانههه بههرات سههت و یگههانانتخاب و اشغال موضع توپخانه را با مشههک  موامههه سههااته ا

 پاسخگویی آتش و در دسترس بودن نیروهات مانورت نیاز به مابجایی مداوم و سریع دارندج
ها به هات تروریستی در سوریه این گروهاز نحوۀ منگیدن گروه آمدهدستبههات ( برابر با یافته2

شههوند یا شهرت باعث میهات مناطق مسکونی آورند و ویژگیمناطق مسکونی و شهرت روت می

وارد عم  شده و هنگههام پیشههروت  غیرمتمرکزت صورتبهکه نیروت اودت )مانورت و توپخانه( 

هایی که اارج از شهر مستقر هستند )معمههوالً عمهه  کلههی و عمهه  کلههی در داا  شهر توپخانه

نی از االمکان در حاشیه شهر مستقر شوند تهها امکههان امههرات آتههش در پشههتیباتقویت( باید حتی

 در کنتههرلو  زیههر امههرهههات ور را داشته باشندج در داا  شهر مح  مواضع )توپخانهههعناصر ت  

شودج مابجایی به ها انتهخاب میهات بازت و باغها و زمینهات ورزشی، پارکعملیاتی( در میدان

ددج ها مهحدود بهوده و ممکن است آتشهبارت و یا توپ به توپ انجام گههرعلهت ومهود سااتمان

ها بایههد در شهها و یهها از چون نیروهات پدافند کننده از دید اوبی براوردار هستند تغییر مکان

 مخفی انجام شودجهات راه
هات هات آتش هنگام مقابله با گروهو سهولت دسترسی به یگان مأموریت( مهت انجام 3

ها و نیاز عملیاتی این گروهتروریستی شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه، به علت سرعت 

هایی که به ماده دسترسی باشد، در امتداد مسیرهات نفوذ به تغییر موضع زیاد بایستی در مکان

ها، آمادرسانی و تدارکات اق م آمادت در حداق  زمان ممکن صورت گیرد تا احتمالی این گروه

 شته باشد در نظر گرفته شودجدر صورت نیاز به مابجایی با سرعت زیاد امکان مابجایی ومود دا
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 های کمیداده  وتحلیلتجزیه

 شههدهاستفاده Spss 22افزار ات در نرمنمونههههات پژوهش از آزمون تههی ت  مهت آزمون فرضیه

 استج شدهپردااتههات پژوهش استج در ادامه به بررسی هری  از فرضیه

صههورت هههات تروریسههتی بهمقابله بهها گههروهاحتماالً سازمان برات رزم توپخانه مهت  فرضیه اول:

 و آتشبارت اواهد بودج غیرمتمرکزت

 ای برای فرضیه اول پژوهش نمونه( نتایج آزمون تی تک 3جدول )
 3با عدد ثابت  میانگین مقایسهآزمون 

 نتیجه

 آزمون

سطح 

 دارتمعنی
 Tمقدار 

درمه 

 آزادت
 میانگین

 اطمینانفاصله 

حجم  میانگیناات ف 

 نمونه
 متغیر مورد ارزیابی

حد 

 پایین
 حد باال

 تأیید

 فرضیه
 سازمان برات رزم 50 456/1 189/1 367/4 49 567/11 000/0

 
دهنههدگان میههزان میههانگین نظههر پاسههخ بر اسههاسدهد ( نشان می3نتایج مدول ) طورکلیبه

و  غیرمتمرکههزتصورت هات تروریستی بهاحتمال سازمان برات رزم توپخانه مهت مقابله با گروه

نشههان  Tنتههایج آزمههون اسههتنباطی  حههالدرعینج است( 3متوسج )میانگین  ازحدبیشآتشبارت 

بیشههتر  98/1از  آمدهدسههتبهT و مقههدار کمتههر 05/0 مقههدار دارت ازچون سطح معنههی دهدمی

 بههدینو ایههن  ودشهه میقبههول  3از  متغیههر میههانگینبههودن  تههربزرگبر  مبنیاست،  فرض مقاب  

هههات سههازمان بههرات رزم توپخانههه مهههت مقابلههه بهها گههروهبسههیار بههاالیی  احتمالبه کهمعناست 

  جاستو آتشبارت  غیرمتمرکزتصورت تروریستی به
 

هات تروریستی در ابتدا ریزت آتش توپخانه مهت مقابله با گروهاحتمااًل طرح فرضیه دوم:

 جاستمشروح و کام  و در ادامه ساده و تعجیلی  صورتبه
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 ای برای فرضیه دوم پژوهش نمونه( نتایج آزمون تی تک 4جدول )
 3با عدد ثابت  میانگین مقایسهآزمون 

 نتیجه

 آزمون

سطح 

 دارتمعنی
 Tمقدار 

درمه 

 آزادت
 میانگین

 اطمینانفاصله 

حجم  میانگیناات ف 

 نمونه

 هاتمؤلفه

حد  تأثیرگذار

 پایین
 حد باال

 تأیید

 فرضیه
000/0 324/16 49 543/4 467/1 678/1 50 

ریزت آتش طرح

 توپخانه

 

دهنههدگان میههزان میههانگین نظههر پاسههخ بر اسههاسدهد ( نشان می4نتایج مدول ) طورکلیبه

 صههورتبههههات تروریسههتی در ابتههدا ریزت آتش توپخانه مهت مقابله با گروهاحتمال اینکه طرح

ج اسههت( 3متوسههج )میههانگین  ازحههدبیشمشههروح و کامهه  و در ادامههه سههاده و تعجیلههی باشههد 

 کمتر 05/0 مقدار دارت ازچون سطح معنی دهدنشان می Tنتایج آزمون استنباطی  حالدرعین

 متغیر میانگیندن بو تربزرگبر  مبنیبیشتر است،  فرض مقاب   98/1از  آمدهدستبهT و مقدار

ریههزت آتههش توپخانههه طرحبسههیار بههاالیی  احتمالبه کهمعناست  بدینو این  شودمیقبول  3از 

مشروح و کام  و در ادامه ساده و تعجیلههی  صورتبههات تروریستی در ابتدا مهت مقابله با گروه

  جاست

 

هههات مقابلههه بهها گههروهاحتماالً شناسایی، انتخاب و اشههغال موضههع توپخانههه مهههت  فرضیه سوم:

 جتعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه باشد  صورتبهتروریستی باید 

 
 ای برای فرضیه سوم پژوهش نمونه( نتایج آزمون تی تک 5جدول )

 3با عدد ثابت  میانگین مقایسهآزمون 

 نتیجه

 آزمون

سطح 

 دارتمعنی
 Tمقدار 

درمه 

 آزادت
 میانگین

 اطمینانفاصله 

حجم  میانگیناات ف 

 نمونه
 تأثیرگذار هاتمؤلفه

حد 

 پایین
 حد باال

 تأیید

 فرضیه
000/0 597/17 49 679/4 523/1 789/1 50 

شناسایی، انتخاب و 

 اشغال موضع

 



 43 هات تروریستی                                                       هات توپخانه در مقابله با گروهتبیین چگونگی تاکتی  یگان

 

دهنههدگان میههزان میههانگین نظههر پاسههخ بر اسههاسدهد ( نشان می5نتایج مدول ) طورکلیبه

هههات تروریسههتی شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه مهت مقابله بهها گههروهاحتمال اینکه 

ج اسههت( 3متوسج )میانگین  ازحدبیشتعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه باشد  صورتبه

 کمتههر 05/0 مقدار دارت ازچون سطح معنی دهدنشان می Tنتایج آزمون استنباطی  حالدرعین

 میههانگینبههودن  تههربزرگبههر  مبنههیبیشتر است،  فرض مقابهه   98/1 از آمدهدستبه T و مقدار

شناسههایی، انتخههاب و بسیار بههاالیی  احتمالبه کهمعناست  بدینو این  شودمیقبول  3از  متغیر

تعجیلههی و پراکنههده در  صههورتبههات تروریستی باید اشغال موضع توپخانه مهت مقابله با گروه

   جباشدعرض و عمق منطقه 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

این پژوهش در پی تبیین چگونگی تاکتیهه  توپخانههه صههحرائی )سههازمان بههرات رزم،  طورکلیبه

هات تروریستی بوده اسههتج هت آتش، شناسایی، انتخاب و اشغال موضع( در مقابله با گروزیرطرح

اسههتج نگههاهی  شدهانجامرویکردت آمیخته و در دو مرحله کیفی و کمی در این راستا پژوهش با 

 نظههران دردهد که در حوزه سازمان برات رزم، تأکید صههاحاهات بخش کیفی نشان میبه یافته

 عدم مناسا، آتش حجم به تومه با آتشبار قالا درو  غیرمتمرکزت صورتبه توپخانه کاربردنهب

 هههات تروریسههتیهدر مقابله بهها گههرو هاگذرگاه و محورها مناسا پوشش وی اضاف  امکانات به ازین

هههات ریزت آتش، بایستی در ابتدا بر روت عوارض حسههاس و مادههمچنین در حوزه طرح جاست

 محضبههههههات طبههق دراواسههت( و مشههروح و کامهه  )آمههاج صورتبهاطراف شهرها و روستاها 

ها آتش امرا شههود و در ادامههه اواست، روت آنمشاهده عناصر دشمن بر روت این نقاط طبق در

ج همچنههین اسههتریههزت هات ناگهانی بهترین حالت طههرحهات ساده و تعجیلی بر روت آماجآتش

هههات نتایج نشان داد که شناسههایی، انتخههاب و اشههغال موضههع توپخانههه مهههت مقابلههه بهها گههروه

در ادامههه مبتنههی بههر  باشههدجتعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه  صورتبهتروریستی باید 

هات پژوهش در بین مامعه آمارت با اسههتفاده از آزمههون هات بخش کیفی به ارزیابی فرضیهیافته

-گردیدج بنابراین در راستات یافتههه تأییدات پردااته شد که هر سه فرضیه پژوهش نمونهتی ت  

 شود:هات پژوهش، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می

ها امرا گردد و رزمایش در سطح تیپ مانورت در یکی از شهرها و یا شهرکی   الزم است (1)

 مأموریتپشتیبانی آتش آن توسج ی  گردان توپخانه با سازمان برات رزم غیر تمرکزت با 

ریزت آتههش در ابتههدا مشههروح و در قالا آتشبارت بوده و طرح زیر امردر کنترل عملیاتی و 
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هههات تعجیلههی بههر روت آمههاج صههورتبهدر ادامههه  هات طبههق دراواسههت وکام  روت آماج

تعجیلههی و پراکنههده در  صورتبهناگهانی باشد و شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه 

 عنوانبههههات توپخانه در ایههن رزمههایش بردارت از یگانعرض و عمق منطقه باشد تا با فیلم

 ها استفاده گرددجالگو در سایر یگان
در بنههد یهه  بهها  شدهارائهاز رزمایش  احصا شدههات میدانی ارزیابی و تطابق یافته منظوربه (2)

 عنوانبهههتوان از اساتید مرکز آموزش توپخانههه ها و کتا مومود در این زمینه مینامهآئین

ارزیاب در رزمایش بهره الزم را برد تا در صورت امکان مبتنی بر واقعیههت تمههرین میههدانی، 

 در این رابطه اعمال گرددج شدهتدوینها و کتا نامهمتن آئین اص حات الزم در

تاکتیهه   حههوزه هاتنامهههو آئین کتا آموزشی تکمی  و اعمال اص حات الزم در( نسبت به 3) 

رزمههایش میههدانی و  از آمدهدسههتبههات تروریستی با تومه بههه نتههایج توپخانه در مقابله با گروه

 این تحقیق اقدام شودج هاتیافته

اود، تاکتی  توپخانههه در مقابلههه بهها  4هات نوع هات توپخانه موظف شوند در رزمایش( یگان4) 

 هات تروریستی را برابر نتایج این تحقیق امرا نمایندج  گروه

مبتنههی بههر سههه )توپخانه صحرائی  کاربرددر پایان اگرچه در این پژوهش به تبیین چگونگی 

ت آتههش، شناسههایی، انتخههاب و اشههغال موضههع( در مقابلههه بهها زیهه رطرحسازمان برات رزم، مؤلفه 

هات تروریستی پردااته شد، اما به دلی  محدودیت در قلمرو موضههوعی و زمههانی پههژوهش، هگرو

نی اعههم از همههاهنگی پشههتیبا هههاهات توپخانه در این نوع منگ هات توان رزمی یگانسایر مؤلفه

 منظوربهههبررسههی نشههده اسههتج در ایههن راسههتا  ضد آتش، تحرک، ارتباطات توپخانههه و جججآتش، 

تحههرک، نههوع توپخانههه گردد در مطالعات آتی در اصوص پوشش محدودیت مومود پیشنهاد می

و ارتبههاط و مخههابرات  هماهنگی پشتیبانی آتش، ضد آتههش ، انواع کالیبر(،اود کششی)کششی، 

 شودجپردااته  هات تروریستیهمقابله با گروهات توپخانه در یگان

 

 منابع
 توپخانهه دانشهکده ، اصهفهان: انتشهاراتتوپخانهه تاکتیکی هاتمأموریت(ج 1389الهج ) احمدت، امین •

 ج53و  50صحرایی، صص 

، سههرد مدیههد از تئهورت تهها عمهه  منهگ (ج1388ج )رئههوف ،رحیمههیج و سهیدمواد ،زادهامهام ممعههه •

 ج71-94(: 3) 39، (مجله دانشکده حقوا و علوم سیاسی)سیاست  نشریه
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سهازت طراحی و پیاده(ج 1397ج )اصغر، بهارلو ج وهانی، رضاییان ج،اسماعی ، یزدانی ، حسنج،آتشگاهی •

سامانه بومی طرح تیر دیجیتال توپخانه با استفاده از سیستم اط عات مغرافیهایی )مطالعهه مهوردت 

 ج69-89(: 44) 14، فصلنامه علوم و فنون نظامی (،اود کششیم م  155توپ 

، ههات تکفیهرتتبیین و شهناات مبنهات تفکهر تکفیهر در عقایهد گروه(ج 1396آگشته، محمدرضاج ) •

 ج159-181(: 41) 13، فصلنامه علوم و فنون نظامی

نگهارت متئهو پهاریس:  تاریخ نگرت و تاریخ هات صلیبی در منگ اروپا و (ج 1397، علیج )بحرانی پور •

(: 36) 10، مطالعات تهاریخ اسه م نشریه ،نگارت مهانی؟ تاریخ عمومی اروپایی یا گذار به تاریخ ی 

 ج41-11

انه قابلیت اعمال قواعهد حقهوا بهین المله  بشردوسهت  (ج1398ج )همایون ،حبیبیج و نازنین ،برادران •

 ج139-158(: 1) 49، (مطالعات حقوا عمومی )حقوا  نشریه، هات سایبرتمنگ در

، تهران: انتشهارات مبانی نظرت پدافند غیرعام  با رویکرد تهدیدات مدید(ج 1388م لی، غ مرضاج ) •

 ج38حسین)ع(، ص دانشگاه امام 

فصهلنامه ، نیان و صهفاریانسهاما هات منگ بررسی و تحلی  راهبردهات نظامی(ج 1397دلیر، نیرهج ) •
 ج31-52(: 1) 2، مطالعات تاریخی منگ

ج اصهفهان: انتشهارات کاربرد توپخانه در مقابله با نیروههات تکفیهرت(ج 1395اشرفج )فر، علیسعیدت •

 مرکز آموزش توپخانهج

ات ههات منطقههقرارگاه مأموریتهات توپخانه از ت پشتیبانی آتش گروهنحوه(ج 1394سیفی، حاتمج ) •

 ج129-154(: 33) 11، فصلنامه علوم و فنون نظامی، نزاما در منگ ناهمتراز

اصهفهان: . نامهه تکنیه  توپخانهه صهحرایی در رزم نهاهمترازآیین (ج1397کاظمی، مسهعودج )شریف •

 انتشارات مرکز آموزش توپخانهج

، ایههران و عههراا در غههرب منههگ نگههارتِ تههاریخ مراحهه  مریههان(ج 1396ج )محبوبههه ،شمشههیرگرها •

 ج109-131(: 20) 27، (نگارت )علوم انسانیتاریخنگرت و تاریخ نشریه

، اصفهان: انتشارات تاکتی  تخصصی توپخانه صحرایی ویژه دوره مقدماتی(ج 1377عارف، غ مرضاج ) •

 ج95 -110دانشکده توپخانه صحرایی مراتو، صص 

تو، صص صحرایی مرا، اصفهان: انتشارات دانشکده توپخانه ریزت آتشطرح(ج 1380رضاج )عارف، غ م •

 ج60-40

(: 6) 2، یهارنشهریه قهانونههات ههوایی، طرفی در منهگ(ج بی1397غضنفرت، مهنازج و نقوت، رضاج ) •

 ج184-173
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عملیات ک سی  تیپ مستق  زرهی نزامها در مقابلهه بها (ج 1395قاسمی، مجیدج و رضایی، عباسج ) •

 ج83-103(: 36) 12، فصلنامه علوم و فنون نظامی، تکفیرت، تارشگرت هاتگروه

اصهفهان: انتشهارات دانشهکده توپخانهه  تاکتی  توپخانه در رزم نهاهمتراز،(ج 1390کامیاب، سعیدج ) •

 ج13صحرائی مراتو،  ص 

، اصهفهان: انتشهارات مرکهز کاربرد توپخانهه در رزم نهاهمتراز نامهآیین (ج1394گروه مؤلفین مراتوج ) •

 آموزش توپخانهج

فصلنامه علوم ، عملکرد توپخانه صحرایی نزاما در هشت سال دفاع مقدس(ج 1397مطاعی، مسعودج ) •
 ج157-184(: 43) 14، و فنون نظامی

علوم امتماعی )دانشهکده ادبیهات و  نشریه(ج انسان، اسلحه و منگ، 1398مظلوم اراسانی، محمدج ) •
 ج169-211(: 1) 7 د(،علوم انسانی مشه

نامه تاکتی  توپخانه صهحرایی در رزم نهاهمترازج اصهفهان: انتشهارات (ج آیین1397میرزایی، یونسج ) •

 مرکز آموزش توپخانهج
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