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چکيده
بررسی ماهیت تهدیدهاي نظامی ،نتایج جنگهاي اخیر در منطقة غرب آسیا ،پیشرفت روزافزون فناوريهاي
نظامی بهویژه ویژگیهاي تهدیدهاي هوایی آینده از جمله طرحهاي نیروي هوایی  2025و  2035آمریکاا ،لازو
توجه علمی و دقیق به مقولة پدافند هوایی را اجتنابناپذیر نموده است .در این میان ارتقاي توان رزمای پدافناد
هوایی جهت مقابله با تهدیدهاي موصوف از اهمیت ویژهاي برخوردار مایباشاد .تاوان رزمای داراي ساه بعُاد
فیزیکی ،غیرفیزیکی و برترساز بوده که افزونبر نقش انکارناپذیر ابعاد غیرفیزیکی و برترساز در تاوان رزمای ،از
نظر محقق بعُد فیزیکی نیز نقش مهمی در توان رزمی نیروهاي مسلح از جمله پدافند هوایی دارد .هدف تحقیاق
شناسایی و تبیین مهمترین مؤلفهها و شاخصهاي اثرگذار بعُد فیزیکی ارتقاي توان رزمی پدافناد هاوایی جهات
مقابله با تهدیدهاي هوایی آینده است .تحقیق از نوع کاربردي -توسعهاي بوده و رویکارد آن آمیختاه و از روش
موردي -زمینهاي استفاده شده است .در این تحقیق ابتدا تهدیدهاي هوایی آینده که بر مأموریات پدافناد هاوایی
مؤثر هستند ،مورد مطالعه قرار گرفته و سپس نظریههاي توان رزمی بررسی شدند .در مطالعات تطبیقی مهمترین
مؤلفههاي پدافند هوایی شش کشور خارجی مورد بررسی قرار گرفت .براي غناي بیشاتر تحقیاق باا تعادادي از
خبرگان حوزة پدافند هوایی مصاحبه گردید .نتیجه تحقیق ،تبیین و شناسایی  6مؤلفه با  40شاخص اثرگذار بُعاد
فیزیکی بر ارتقاي توان رزمی پدافند هوایی میباشد.

 .1دکتراي علو دفاعی راهبردي دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهباردي و اساتادیار دانشاگاه پدافناد
(ص)

هوایی خاتم االنبیاء

(نویسنده مسئول)iffradar_1370@yahoo.com-
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واژگان کليدي:

پدافند هوایی ،توان رزمی ،بعُد فیزیکی ،بعُد برترساز ،تهدیدهاي هوایی آینده

مقدمه
قدرت و توان نظامی از مؤلفههاي اصلی و اثرگذار در حفظ امنیت ،اساتقلل و باهطاور
کلی قدرت ملی یک کشور میباشد .در تما کشورهاي جهان ،توجه به کارآمدي نیروهااي
نظامی ،دغدغة سیاستگذاران بوده و از آن بهعنوان ابزاري باراي تاأمین امنیات و بساتر الز
براي توسعه در تمامی زمینههاي اقتصاادي ،فرهنگای و اجتمااعی یااد مایشاود .بناابراین،
تقویت و ارتقاي توان نظامی از اولویتهاي بیشتر کشورها از جمله ایران اسلمی میباشاد.
با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ج.ا.ایاران ،پیشارفتهااي نظاامی و تسالیحاتی کشاورهاي
جهان ،به ویژه در منطقة غرب آسایا و نیاز لازو آماادگی بایش از پایش باراي مقابلاه باا
تهدیدهاي نوین و غیرقابل پیشبینی دقیق ،نیروهاي مسالح ج.ا.ایاران باهعناوان کاارگزاران
اصلی دفاع از منابع ،منافع و ارزشهاي حیاتی ملت و کشور ،باید خود را از هر لحاظ آماده
نمایند .در بیشتر نبردهاي گذشته ،حال و آینده ،شناسایی وضعیت و توانمندي آفناد هاوایی
دشمن و اقدا هاي پدافند هوایی مؤثر در جهت مقابلاه ،باهمنظاور کااهش توانمنادي آن از
اقدا هاي اولیه بوده و خواهد بود .نقش پدافناد هاوایی کارآماد در پیشاگیري از شناساایی
مراکز و هدفهاي حساس ،حیاتی و مهم کشور و درنهایت مواجهه مؤثر با تهااجم هاوایی،
اهمیت ویژهاي خواهد داشت .در این میان برابر اسناد و مدارک ابلغی ،پاسداري و دفاع از
قلمرو هوایی ج.ا.ایران در مقابل هرگونه تهدیاد هاوایی ،مأموریات اصالی قرارگااه پدافناد
هوایی است که با بهرهگیري از نیروهااي دراختیاار ،مأموریات عملیااتی خاود را در اهاار
مرحلة کشف 1،شناسایی 2،رهگیري ،3درگیاري4و انهادا هادفهااي هاوایی متجااوز انجاا
میدهد .باتوجه به پیشرفتهاي فناورانة دشمن از لحاظ تجهیزات و سامانههاي آفند هوایی
و بهمنظور مقابلة مؤثر و کارآمد با تهدیدهاي هوایی گفتهشده ،تقویت و ارتقاي توان رزمای
1. Detection
2. Identification
3. Interception
4. Engagement
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پدافند هوایی در تمامی ابعاد توان رزمی بهویژه بُعد فیزیکی الز و ضروري بوده و بهمنظور
دستیابی به این مهم ،شناسایی و تعیین مهمترین مؤلفههاي فیزیکی و شاخصهااي اثرگاذار
بر ارتقاي توان رزمی پدافند هوایی از اهمیت ویژهاي برخوردار است.
 .1کليات
 .1-1بیان مسئله
از عوامل اصلی مؤثر در پاسداري و دفاع هوایی از قلمرو فضااي کشاور ،تاوان نظاامی ایان
حوزه بهویژه قابلیتهاي فیزیکای و فناوراناة آن اسات ،زیارا دشامن افازونبار بهارهمنادي از
قابلیتهاي فناورانه و تجهیزات پیشرفتة هوا و فضایی در وضعیت فعلی ،تقویت قادرت هاوایی
خود در آینده را در دستورکار دارد که موضوع آن از بحثهاي کالن راهباردي نظاامی دشامن
بوده و آن را در قالب طرح نیروي هوایی  2025و  2035در سلسله پروژههاي انقالب در اماور
نظامی خود پیگیري مینماید .ویژگی تهدیدهاي هوایی بهصورت دائمی در حال تغییر میباشاند.
بهمنظور مقابله با تهدیدهاي گفتهشده ،تقویت و ارتقاي توان رزمی پدافند هوایی کشور متناساب
با تهدیدهاي هوایی آینده الزامی است .برابر بررسیهاي انجا شده ،تاوان رزمای پدافناد هاوایی
داراي سه بعُد فیزیکی ،غیرفیزیکی و برترساز میباشد که در این میان بعُد فیزیکای باراي محقاق
از اهمیت شایانی برخوردار بوده و نقش اساسی و مؤثر جهت مقابله باا تهدیادهاي هاوایی دارد.
شناسایی و تبیین مهمترین مؤلفه و شاخصهاي مؤثر ایان بُعاد ،تاأثیر انکارناپاذیري در ارتقااي
توان رزمی پدافند هوایی خواهد داشت .دغدغة اصلی محقق در این تحقیاق ایساتی مهامتارین
مؤلفهها و شاخصهاي اصلی اثرگذار بُعد فیزیکی در ارتقاي توان رزمای پدافناد هاوایی جهات
مقابله با تهدیدهاي هوایی آینده است که محقق قصد دارد با بررسی ادبیات نظري تحقیاق و باا
بهرهگیري از نظر صاحبنظران و خبرگان به آن پاسخ دهد.
 .2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
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انجا تحقیق حاضر ،زمینههاي الز جهت انجا اثربخش مأموریت پدافند هوایی کشاور
و رشد و بالندگی فعلی و آتی یگانهاي پدافند هوایی را فراهم مینمایاد .باا تبیاین علمای
مؤلفهها و شاخصهاي بُعد فیزیکی توان رزمی پدافند هوایی ،امکان افزایش قابلیت دفااعی
خودي فراهم شده و بسترساز تحمیل هزینههاي سنگین به دشمن میشود.
همچنین عد توجه به موضوع تحقیق ،موجب خواهد شد افزون بر حل نشدن مسئلة
تحقیق ،مدون نشدن دانش علمی در این زمینه و انجا فعالیت هاي غیرضرور و افزایش
هزینه ها را سبب شود .با توجه به پیشرفت فناوري نظامی دشمن ،تغییر ماهیت جنگها
و تهدیدهاي هوایی آینده ،رویارویی با تهاجم هوایی آتی دشمن از طریق ادامة شارای
فعلی ،موجب وارد شدن خسارت سنگین به مراکز حیاتی ،حساس و مهم کشور خواهد
گردید.
 .3-1پیشینة تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق تعداد  4رسالة دکتري و  4مقالة علمی -پژوهشای مارتب باا
موضوع تحقیق موردمطالعه و بررسی قرار گرفت که اکیدة  3مورد از ایان پیشاینههاا کاه
ارتباط بیشتري با موضوع تحقیق دارند در زیر بیان میگردد:
(« )1مهدي علینژاد» ( )1396در رساالة دکتاري بااعنوان «طراحای الگاوي آرایاههااي
پدافندي زمین به هوا در مقابله با تهدیدات علیه مناطق و مراکز حیااتی و حسااس (در افاق
اشمانداز  »)1404که در دانشگاه عالی دفاع ملی انجا گرفته آرایههاي پدافند زمین به هاوا
را شامل سه بُعد زیر میداند:
الف .سامانههاي سلح با  5مؤلفه شامل سامانههاي موشاکی ،ساامانههااي توپخاناهاي،
سامانههاي دوشپرتابی ،سامانههاي انرژي مستقیم و سامانههاي آفند جنگال؛
ب .سامانههاي فرماندهی و کنترل شامل  5مؤلفه شامل مشاهده ،توجیه ،تصمیمگیاري و
اقدا  ،ارتباطات و شبکهسازي و بازي جنگ؛
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ج .پدافند غیرعامل با  4مؤلفاه شاامل فریاب ،اساتتار و اختفااء ،آماایش و مکاانیاابی،
استحکامات و سازههاي

امن(.علینژاد)1396 ،

(« )2سیداسماعیل شهرآئینی» ( )1395در تحقیقای بااعنوان «طراحای الگاوي راهباردي
اابکسازي یگانهاي عمده قرارگاه پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص) آجا متناسب با تهدیادات
ناهمطراز» به نتایج زیر دست یافته است:
الف .شناسایی  12مورد بهعنوان مهمترین تهدیدهاي هوایی مؤثر بار مأموریات قرارگااه
پدافند هوایی خاتماالنبیاء(ص)؛
ب .در ارزیابی موجود اابکی بُعد اطلعات و حفاظت اطلعات در وضعیت مطلوب و
بُعد فناوري در وضعیت اابکی کم قرار

دارد(.شهرآئینی)1395 ،

(« )3سااارهات بورمااااگلو و اوزکاااان سااااریتاس» ( ) 2016در تحقیقااای بااااعنوان
«ویژگی هاي متغیر جنگ و آیناده تحقیاق و توساعة نظاامی» در نتاایج تحقیاق عناوان
نموده اند که تغییر در شرای محیطی ،ناگزیر بر ویژگی هاي جنگها از راه انگیزه ،شکل
و اندازه آن اثر میگذارد .تجزیه وتحلیلهاي تاریخی ،موجب طراحی دو ساناریو باراي
آیندة تحقیق و توسعة نظامی براساس دو عامل «مفهو محور» و «فنااوري محاور» شاده
است(Burmaoglu&Sarıtas, 2016).

 .4-1سؤالهاي تحقیق
 .1-4-1سؤال اصلي

مهمترین مؤلفهها و شاخص هاي اثرگذار بُعد فیزیکی ارتقاي توان رزمی پدافناد هاوایی
جهت مقابله با تهدیدهاي هوایی آینده کدامند؟
 .2-4-1سؤالهای فرعي

( )1مهمترین تهدیدهاي هوایی آینده در حوزة مأموریت پدافند هوایی کدامند؟
( )2مهمترین شاخصهاي اثرگذار مؤلفههاي بُعد فیزیکای ارتقااي تاوان رزمای پدافناد
هوایی جهت مقابله با تهدیدهاي هوایی آینده کدامند؟
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( )3ارتباط بین بُعد فیزیکی ،مؤلفهها و شاخصهاي مربوطه اگونه میباشد؟
 .5-1هدفهاي تحقیق
 .1-5-1هدف اصلي

تبیین و شناسایی مهمترین مؤلفهها و شاخصهاي اثرگاذار بُعاد فیزیکای ارتقااي تاوان
رزمی پدافند هوایی جهت مقابله با تهدیدهاي هوایی آینده.
 .2-5-1هدفهای فرعي

( )1شناخت مهمترین تهدیدهاي هوایی آینده در حوزة مأموریت پدافند هوایی؛
( )2تعیین مهمترین شاخصهاي اثرگذار مؤلفههاي بُعاد فیزیکای ارتقااي تاوان رزمای
پدافند هوایی جهت مقابله با تهدیدهاي هوایی آینده؛
( )3تعیین رواب بین مؤلفهها و شاخصهاي بُعد فیزیکی توان رزمی پدافند هوایی.
 .6-1روش تحقیق
این تحقیاق از ناوع کااربردي -توساعهاي و رویکارد آن آمیختاه اسات .روش تحقیاق
مااوردي -زمینااهاي ماایباشااد .در ایاان پااژوهش جهاات گااردآوري اطلعااات از دو روش
کتابخانهاي و میدانی استفاده شده است .ابزار گردآوري کتابخانهاي اطلعات ،فایشبارداري
از اسناد مدارک و منابع کتابخانهاي و اینترنتی داخلای و خاارجی باوده و ابازار گاردآوري
میدانی اطلعات ،پرسشنامه (باز و بسته) و مصاحبه باا صااحبنظران باوده اسات .در زمیناة
جامعة آماري دو پرسشنامه در دو مقطع زماانی تهیاه و ابتادا پاس از شناساایی مهامتارین
مؤلفهها و شاخصها از مبانی نظري جهت روایی و غناي ادبیات تحقیاق در اختیاار جامعاه
خبره به تعداد  12نفر از صاحبنظران (با ویژگیهایی از جمله ،داراي مشاغل راهبردي رتباه
 19به باال ،حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ،سابقه خدمت  25سال به باال ،آشانا باه
حوزة پدافند هوایی) که با روش نمونهگیري هدفمناد انتخااب شاده بودناد ،قارار گرفات.
سپس پرسشنامة دو جهت برخی از اعضاي جامعة آماري که تعداد  130نفار از مادیران و
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متخصصین آشنا به حوزة پدافند هوایی بودند و باا اساتفاده از «فرماول کاوکران» باا ساطح
خطاي  %5معادل  97نفر ارسال و توزیع گردید .پایایی پرسشنامة این تحقیق نیاز باهوسایلة
«آلفاي کرونباخ» محاسبه شده که ضریب آن  0/78بوده و باتوجه به اینکه این ضریب باالي
 0/75میباشد ،پس پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.
 .2ادبيات و مباني نظری تحقيق
 .1-2مفهومشناسي
( )1توان رزمي 1:توان (قدرت) رزمی قدرتی است که در اختیار فرمانده یک یگان باوده
و او میتواند از این قدرت باراي از باین باردن دشامن و انجاا مأموریات در میادان رز
استفاده نماید .توان رزمی ترکیبی از عوامل فیزیکی ،عوامال روحای (غیرفیزیکای) و ساایر
عوامل

میباشد(.رستمی)291:1386 ،

( )2تهديد هوايي :هر نوع عملیات هوایی دشمن که وضعیت «آفندي» یا «پدافنادي» و
«پشتیبانی» نیروهاي خودي را به مخاطره

میاندازد(.نوروزي)277:1385 ،

( )3پدافند هوايي 2:کلیة اقدا هایی که به منظور انهدا  ،خنثیکاردن ،کااهش اثرگاذاري
تکهواپیماها ،موشکهاي بالستیکی و سایر موشکها و سامانههاي تهاجمی دشمن در هاوا
انجا

میگیرد(.نوروزي)207:1385 ،

 .2-2مباني نظري
در خصوص توان رزمی صاحبنظران و متخصصان مربوطاه نظرهااي مختلفای را عناوان
نمودهاند که خلصة آنها به شرح زیر میباشد:
( )1براي تعیین عناصر تشکیل دهندة قدرت (توان) نظامی ابتدا بایستی قدرت نظاامی را
مشخص کرد .قدرت (تاوان) نظاامی از عوامال فیزیکای ،غیرفیزیکای و برترسااز تشاکیل
1. Combat Power
2. Air Defense
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می گردد که عوامل فیزیکی (کمی یا محسوس) به عناصر کمی و قابل انادازهگیاري عناصار
محسوس از قبیل تعداد نیروهااي مسالح (اساتعداد نیاروي انساانی) ،تعاداد جناگافازار و
تجهیزات عمده (شناورهاي سطحی و زیرسطحی ،هواپیماها ،بالگردها ،موشکها ،تانکها و
توپ ها ،)...،تعداد نیروهاي احتیاط و ذخیره (بسایج نیاروي انساانی) ،تعاداد قرارگااههااي
عملیاتی و یگانهاي عمدة رزمی ،پشتیبانی رزمی و پشاتیبانی خادمات رزمای در نیروهااي
مسلح ،منابع آماد و پشتیبانی (مناابع لجساتیکی) ،تاوان تولیاد صانایع نظاامی ،قراردادهااي
تسلیحاتی ،منابع خرید نظامی و دریافت کمکهاي نظامی از سوي ساایر قادرتهاا ،میازان
ذخایر مهمات و تجهیزات نظامی ،تعداد پادگانها ،پایگاهها و بنادر نظامی اشاره

دارد(.حقیاري

و ستاريخواه)1384 ،

( )2مؤلفه هاي قدرت (توان) نظامی عبارتند از :نیروي انسانی ،روحیه و انگیزه ،وفاداري
و اطاعت پذیري ،انضباط ،آموزش ،تجهیزات و امکانات ،فناوري ،فرماندهی کارآمد ،آمااد و
پشتیبانی فعال ،مردمی بودن ،بودجة دفاعی ،قدرت تولید و حفظ اطلعات نظامی ،عضویت
در اتحادیههاي

منطقهاي(.صنیعی)22-64:1398 ،

( )3عناصر تشکیل دهندة قدرت نظاامی (تاوان نظاامی) عبارتناد از :سااختار ساازمانی،
سامانههاي جنگافزار و تجهیزات ،فرمانادهی و کنتارل ،پشاتیبانی و آمااد ،نظاا آماوزش،
تجربه هاي تاریخی و جنگی ،ارادة ملی ،رهبري ملای ،روحیاه و انضاباط ،قابلیات رزمای و
جنگآوري(.باقري)96:1393 ،

( )4مؤلفه هاي قدرت نظامی یا کیفی هستند یا کمی و در مواردي هم دو بعاد را شاامل
میشوند .بهعنوان مثاال ،در بررسای ابعااد کمای آماادگی و تاوان رزمای ،تعاداد و ترکیاب
جنگ افزارهاي برتار مانناد تعاداد تاناک ،نفربار ،تاوپ ،هواپیماهااي جنگای ،ناوشاکن و
کشتیهاي جنگی ،استعداد نیر وي انساانی ،بودجاة دفااعی و ماواردي از ایان قبیال ماورد
ارزیابی کمی قرار

میگیرد(.شیرازي و مرادیان)199:1389 ،

( )5توان رزمی ،مجموعهاي از عوامل فیزیکی ،عوامل غیار فیزیکای و عوامال برترسااز
است که ترکیب و تلفیق مطلوب و کاربرد صحیح آنها در زماان و مکاان مناساب در انجاا
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موفقیتآمیز مأموریت مؤثر میباشد .در این میان ،عوامال فیزیکای باهلحااظ کمیات شاامل
نیروهاي نظامی ،استعداد و تنوع جنگافزارهاا ،تجهیازات نظاامی و ...و ازنظار یگاانهااي
نظامی شامل یگانهاي رزمایش رزمی ،یگانهااي پشاتیبانی رزمای و یگاانهااي پشاتیبانی
خدمات رزمی

است(.نوروزي)31:1385 ،

( )6توان رزمی ترکیبی از عوامل محسوس یا فیزیکی ،عوامل نامحسوس یاا غیرفیزیکای
و برترساز می باشد .عوامل محساوس یاا فیزیکای عاواملی هساتند کاه در اختیاار فرماناده
می باشند و عبارتنداز یگاانهااي ماانوري ،آتاشهااي ساازمانی ،آتاشهااي غیرساازمانی،
یگانهاي پشتیبانی رزمی ،یگانهاي پشتیبانی خدمات

رزمی(.رضایی)17:1379 ،

 .3-2محیطشناسي
 .1-3-2محيط داخلي

شاکلههاي (مؤلفههاي) اصلی پدافند هوایی ج.ا.ایران از سه عنصر اصلی تشکیل شده که
مجموعة این سه عنصر ،اساس و بنیاد پدافند هوایی است:
( )1حسگرها (سنسورها) :به روشهااي گونااگون ،وجاود شایء پرناده را در فضااي
کشور کشف نموده و از محل و اگونگی فعالیت آن شبکة یکپاراه ،پدافناد هاوایی را باه
روشهاي مختلف مطلع مینماید.
( )2بازوهاي اجرايي :مجریان سامانة یکپاراة پدافند هوایی هستند و وظیفه درگیري با
متجاوزین به حریم هوایی یا دشمن را تحت فرمان و واپایش (کنترل) سامانة فرمانادهی باه
عهده دارند و از دو بخش کاملً مجزاي هواپایه و زمینپایه تشکیل شدهاند.
( )3شبکة فرماندهي و کنترل :مسئولیت گاردآوري ،تجزیاهوتحلیال و تطاابق اخباار و
گزارشها را بهصورت لحظهاي در کل شبکه و اطالعرساانی ،واپاایش (کنتارل) و صادور
فرامین به اعضاي شبکة یکپاراة پدافند هاوایی را باه عهاده دارد(.غلمای )1-2:1394 ،اجازاي
تشکیلدهندة سامانة فرماندهی و کنترل پدافند هوایی عبارتند از:
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( ) 1شبکة واپاایش (کنتارل) و گازارش :ایان شابکه در ارتبااط باا کشاف و شناساایی
تهدیدهاي هوایی ،اعل خطر ،ارائة اطلعات صحیح و بهموقع و واپایش (کنترل) و هدایت
کلیة جنگ افزارهاي پدافند هوایی عمل مینماید .شماي شبکة فرماندهی و کنترل متناسب با
نیاز و دستورالعمل هر کشوري تشکیل میگردد .این شابکه شاامل مرکاز عملیاات پدافناد
هوایی 1،تعدادي مراکز عملیات منطقهاي 2،مرکز کنتارل و گازارش 3،پسات کنتارل و گازارش
و پست

4

گزارش5است(.باالزاده و خوشدل امامی)69:1394 ،

( )2تجهیزات عمده پدافند هوایی :این تجهیزات شامل موارد زیر است:
 ایستگاههاي رادار زمینی و سامانههاي ارتباطی؛ هواپیماهاي شکاري رهگیر؛ -سامانة جنگافزارهاي زمین به

هوا(.باالزاده و خوشدل امامی)71:1394 ،

 .2-3-2محيط خارجي

 .1-2-3-2ويژگيهاي جنگهاي آينده

( )1جنگهاي آینده در محیطی ناهمگون رخ میدهد؛
( )2ازنظر زمان کوتااه و از نظار مکاان بسای باوده و در قالاب عملیااتهااي آفنادي
غیرخطی اجرا میشوند؛
( )3از دقت ،قدرت و هوشمندي زیادي برخوردار بوده و بهصاورت پیوساته و مساتمر
اجرا میشوند؛
( )4جنگهاي جدید پرشدت ،سریع و دقیق و در عمق کشورها انجا میشوند؛
( )5جنگهاي آینده بهصورت ائتلفی و از راه دور واپایش (کنترل) میشوند؛

1. ADOC: Air Defenc Opration Center
2. SOC: Sector Opration Center
3. CRC: Control Reporting Center
4. CRP: Control Reporting Post
5. RP: Reporting Post
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( )6سامانههاي اطلعاتی پیشرفته و با سرعت دریافت اطلعات بسیار باال باهکاار بارده
میشوند؛
( )7جنگهاي آینده ،تحت تأثیر تحوالت و پیشرفتهاي فناوريهاي شاتابدار ناوین قارار
داشته و جنگها بهصورت فزایندهاي ،ماهیت فناوري پیدا

میکنند(.افشردي و نوشادي)5-27:1398 ،

 .2-2-3-2تهديدهاي هوايي آينده

بااا بررساای روناادهاي فناااوري در ارتااش آمریکااا و همچنااین بررساای راهبردهااا و
اشماندازهاي آتی نیروي هوایی این کشور از جمله اشمانداز  ،2025شش فناوري مهام و
اثرگذار که در حملههاي هوایی دهههاي آینده بسیار مهم خواهند بود عبارتند از:
( )1سرعتهاي فراصوت :در حال حاضر نیروي هوایی آمریکا بر روي فناوري بااعنوان
«بوست گلید» کار میکند که نوید افزایش سرعت هواپیماها تا سرعتهااي فراصاوت را در
داخل جو به هواپیماها میدهد ،ایزي که امکان افزایش سرعت تا « 8مااخ»1را امکاانپاذیر
میسازد.
( )2نانوفناوري :به اعتقاد صاحبنظران نانوفناوري میتواند به بهبود پرواز در جو و فضاا
کمک کند .با سامانه هاي مینییااتوري کاه باا کماک نانوفنااوري سااخته مایشاوند ،امکاان
رزمایش هاي بهتر در عملیات هوایی فراهم گردیده و هواپیماها در نبردهاي هوایی عملکارد
مفیدتري را از خود به نمایش میگذارند.
( )3لیزر :کاربرد نظامی فناوري هاي لیزر در خصوص هدفگیري و فاصلهیابی هدفها
از دهههاي گذشته رواج داشته و دهههاي آینده نیز پیشرفت قابلملحظهاي خواهد داشت.
( )4رادارگريزي :فناوري رادارگریزي در سالهااي اخیار پیشارفتهااي قابالتاوجهی
داشته است .در این حوزه تحوالت عظیمی در مخفیسازي هواگردهاي نظامی ایجاد شده و
درحال پیشرفت نیز میباشد.

 . 1هر ماخ معادل  1062کیلومتر بر ساعت است.
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( )5سامانههاي خودکار مستقل (روباتها) :در آینده سامانههایی کاه قابلیات واکانش
سریع براساس شرای محی و سنجش موقعیت داشته باشند ،جایگزین ساامانههااي سانتی
خواهند گردید .نیاروي هاوایی قصاد اساتفاده از ربااتهااي جنگناده را دارد کاه قابلیات
تصمیمگیري داشته باشند.
( )6سامانههاي هدايتي بدون سرنشین :نیاروي هاوایی آمریکاا در حاال کاار بار روي
گسترش فناوري پهپادهاست و میخواهد از پهپادها براي حملههاي گروهای ،سارکوب یاا
نابودي هدف ها استفاده کند .ایجاد نسل جدیدي از آن براي استفاده در حملههااي هاوایی،
پشتیبانی ،نجات ،خدمات رزمی ،جنگ الکترونیاک و ...در دساتورکار قارار

دارد(.جکساون و

جونز)67:1381 ،

در تدبیر عملیاتی آتی نیروي هوایی آمریکا مبتنی بار اشاماناداز نیاروي هاوایی 2035
آمریکا ،آیندهاي تجسم شده که در آن فناوريهاي اطلعاتی در هر حیطهاي نفاوذ مایکناد.
مطابق سند حاضر ،نیروي هوایی آمریکاا رویکارد مقااو ساازي ایساتا (اساتاتیک) ،مفهاو
انعطافپاذیري پویاا را در پایش مایگیارد .عملیااتهااي یکپارااة انادحوزهاي ،شاامل
تعاملپذیري کامل بین قابلیتهاي هوایی ،فضایی و سایبري ،تسریع در تصمیمگیاري برتار،
اتوماسیون ،توازن بین سرعت ،دقت و صحت ،فرماندهی و کنترل پویاا و کارآماد ،ترکیاب
متااوازن از قابلیااتهااا ،اسااتفادة گسااترده از باادون سرنشااینهااا در عملیااات اطلعاااتی،
سوخترسانی ،ترابري و تهاجم

هستند(.علینژاد)82:1396 ،

 .4-2مصاحبه با خبرگان
با توجه به اهمیت نظر خبرگان در حوزة شاناخت تهدیادهاي هاوایی آیناده ،ماؤثر بار
مأموریت پدافند هوایی و همچنین آشنایی آنها با توان رزمای پدافناد هاوایی ،و باه منظاور
کشف بهتر مفاهیم این تحقیق و تولید ادبیات ،با  12نفر از صااحبنظران و خبرگاان ساطوح
عالی سازمانهاي مختلف لشکري و کشوري که با بحاث مربوطاه آشانایی دارناد مصااحبه
انجا گردید که این افراد مهمترین مؤلفههاي بُعد فیزیکی توان رزمی پدافند هوایی را ماواردي
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مانند سامانههاي کشف (سامانههااي راداري ،ساامانههااي شناساایی الکترونیکای ،دیادبانی)،
سامانههاي سلح (هواپیماهاي شکاري ،سامانههاي زمین به هوا) ،آماد و پشتیبانی ،بهداشات و
درمان ،سختافزارهاي فرماندهی و کنترل ،آماد راهکنشی (تاکتیکی) ،تراباري ،پشاتیبانی فنای،
امور ماالی (شاهرآئینی ،رحایمزاده ،غلمای ،پاردیس ،بختیااري ،اساماعیلی ،ساپهري و الهاامی) عناوان نمودناد.
همچنین مهمترین تهدیدهاي هوایی مؤثر آینده (با ویژگیهاي فناوري ناوین) در مأموریات
پدافند هوایی از نظار مصااحبهشاوندگان عبارتناد از :ساامانة فرمانادهی و کنتارل دشامن،
پایگاه هااي فضاایی (ساامانههااي گاردآوري اطلعاات) ،هواپیماهاا (اناواع جنگنادههاا)،
هواپیماهاي بدون سرنشین و انواع ریزپرنادههاا ،جناگ الکترونیاک و حمالت ساایبري و
موشکهاي کروز.
 .5-2مطالعة تطبیقي
باتوجه به منابع (اسناد و مدارک موجود) و محدودیت دسترسای باه مناابع و همچناین
نظرهاي خبرگان در خصوص دارابودن پدافند هاوایی پیشارفته و باهروز نسابت باه ساایر
کشورها ،مهم ترین مؤلفههاي پدافند هاوایی ارتاش آمریکاا ،انگلایس ،رژیام صهیونیساتی،
پاکستان ،روسیه و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت که برابر جدول شمارة ( )1آمده است.
جدول شمارة ( :)1مهمترين مؤلفههاي پدافند هوايي کشورهاي موردمطالعه
ردیف

کشور

1

آمریکا

2

انگلستان

مهمترین مؤلفههای اصلي پدافند هوایي
سامانههاي راداري هشدار اولیه (هواپایه ،زمینپایه و دریاپایه) ،سامانههاي سلح (هواپایه و
زمینپایه) ،فرماندهی و کنترل ،جنگالکترونیک و جنگ سایبر(Janes Land, 2016).
فرماندهی و کنترل مشترک ،سامانههاي کشف (هواپایه ،دریاپایه و زمینپایه) در قالب نااتو
و سااامانههاااي ساالح (هواپایااه ،زمااینپایااه و دریاپایااه) در قالااب پدافنااد هااوایی
مشترک(Trevithick, 2017).

3

رژیم
صهیونیستی

سامانههاي سلح زمینپایه ،سامانههاي سلح هواپایه ،فرمانادهی و کنتارل و ساامانههااي
جنگ الکترونیکی(.منزوي)24:1389 ،
سامانههاي گردآوري اطلعات سیگنالی ،اطلعات رادارهاي ماوراي افق ،رادارهاي نظارت

4

روسیه

هوایی و هشدار و کنترل اولیه ،رادارهاي کشتی پایه ،رادارهااي نظاارتی ثانویاه ،رادارهااي
نظارتی ثانویه و تجهیزات اپتیکای ،درگیاري (هواپایاه ،زماینپایاه ،جناگ الکترونیاک) و
فرماندهی و کنترل)U.S Defence Intelligenc Agancy, 2017(.
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ردیف

کشور

5

ترکیه

6

پاکستان

مهمترین مؤلفههای اصلي پدافند هوایي
سامانههاي راداري و هشدار اولیه ،سامانة فرماندهی و کنترل و سامانههاي سلح (زمینپایه
و هواپایه)(علینژاد)23 :1396 ،
سامانههاي کشف (دیدبانان بصري ،رادارهااي بردکوتااه و متحارک ،رادارهااي مراقبتای و
رهگیري و کنترل زمینی ،کنترل و هشدار اولیة هوایی ،سامانههاي سلح (هواپایاه و زماین
پایه(موشکی و توپخانهاي)) ،سامانة فرماندهی و کنترل زمینی و بالنهاي بالگرد(Bhalla, .
)2012

 .6-2شناسايي شاخصهاي مؤلفههاي بُعد فیزيکي توان رزمي
 .2-6-1سامانههای کشف

بهطور کلی سامانههاي کشف در پدافند هاوایی اعام از رادارهاا (زماینپایاه ،هواپایاه و
دریاپایه) ،سامانههاي کشف بصري و ساامانههااي کشاف اطلعاات و شناساایی یاا شانود
الکترنیکی (ایلنت ،کامنت )...،داراي ویژگیهایی بهشرح زیر هستند:
 .2-6-1-1سامانههاي راداري

( )1عوامل مؤثر بر عملکرد رادار عبارتند از :بیشترین بُرد قابل تشاخیص هادف ،دقات
اندازه گیري محل هدف از لحاظ بُرد و زاویه ،قابلیت تشخیص یک هدف از دیگر هدفهاا،
توانایی کشف هدف در محی جنگ الکترونیاک ،تواناایی تشاخیص ناوع هادف ،قابلیات
دردسترس بودن و قابلیت تعمیر و نگهداري.

1

( )2ویژگیهاي سامانههاي کشف و مراقبت راداري زمینپایاة موردنیااز پدافناد هاوایی
کشور براي مقابله با تهدیدهاي هوایی آینده ،به شرح زیر تبیین میگردد:
 از تنوع در باندهاي فرکاانس ا اف ،2وي ا اف3و یاو ا اف4و همچناین تناوع دربردهاي کوتاه ،متوس و بلند برخوردار باشند؛

1. www.Britannica.com/technology
2. HF: High Frequency
3. VHF: Very High Frequency
4. UHF: Ultra High Frequency
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 قابلیت کشف هدفها با سطح مقطع راداري1مختلاف و ساطح مقطاع راداري کام راداشته باشند؛
 از فناوري احتمال رهگیري کم2و احتمال آشکارسازي کم3برخوردار باشند؛ از تفکیک پذیري باالیی در سمت و برد با بهرهگیري از فن (تکنیک) «فشردگی پالس»براي تشخیص هدفهاي نزدیک به هم برخوردار باشند؛
 از فناوريهاي ضدپنهانکاري و کشف هدفهاي رادارگریز برخوردار باشند؛ از فنون (تکنیکهاي) حفاظت الکترونیکی علیه موشکهاي ضدتشعشاعی برخاوردارباشند؛
 از بهترین و باالترین مقدورات جنگ الکترونیک بهمنظاور پایاداري در محای جناگالکترونیک و مقابله با حملههاي الکترونیکی دشمن برخوردار باشند؛
 سامانهها قابلیت شبکهپذیري و اتصال به مراکز فرماندهی و کنترل به وسیلة شبکههايارتباطی و به اشتراکگذاري اطلعات را داشته باشند؛
 از قابلیت تحرک و جابهجایی سریع و امکان استقرار و عملیاتی شدن در حداقل زمانبرخوردار

باشند(.نوروزي)227:1396 ،

 .2-6-1-2سامانههاي شنود (شناسايي اطالعات) الکترونیکي

توانمندي هاي اطلعات الکترونیکای شاامل دساتیابی باه اطلعاات موردنیااز در زمیناة
شناسایی انواع هواپیماهاي جنگنده ،ترابري ،بالگرد و همچنین موشکهاي دوربرد «کاروز»،
زمین به هوا ،هوا به زمین ،زمین به زمین و سامانههاي راداري استقراري و پرنده ،آگااهی از
نوع عملیات دشمن و داشتن تصور و تصویري صحیح از آن ،تجهیزات و امکانات او ،نیااز
اساساای ،تصاامیمگیرناادگان ،فرماناادهان و دسااتاناادرکاران سیاساای و دفاااعی ماایباشااد.
شاخصهاي راهکنشی (تاکتیکی) که بهوسیلة گردآوري اطلعات الکترونیکی قابل دساتیابی
1. RCS: Radar cross section
2. LPI: Low Probability of Intercept
3. LPD: Low Probability of Detection
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است ،در ایجاد هوشیاري و تولید اطلعات علئم و هشدار ،بسایار بااارزش باوده و نبایاد
فق به تصورات راهبردي اجازة تسل بر نتیجهگیاريهاا و درک ماا از اقادا هااي دشامن
داد2000:56).

 (Ben-zvi,تلفیق اطلعات در رابطه با یک تهدید از طریق اند منبع مختلاف،

باعث باالرفتن اطمیناان و صاحت اطلعاات ،صارفهجاویی در زماان و همچناین تکمیال
اطلعات و درپایان باعث ارتقاي پردازش اطلعات در شبکة یکپاراة پدافند هوایی خواهد
شد .پس از تلفیق و ادغا اطلعات سیگنالی ،دستهبنادي اطلعاات باا توجاه باه اولویات
تهدیدها میباشد که این مهم در اگونگی تصمیمگیري و نوع مقابله با تهدیدها بسیار ماؤثر
است .بنابراین اساتفاده و باهکاارگیري نار افزارهااي هوشامند و خودکاار در دساتهبنادي
اطلعات و اولویت بندي تهدیدهاي تعریفشده باراي نار افازار مایتواناد باعاث ارتقااي
پردازش اطلعات سیگنالی در شبکة یکپاراة پدافندهوایی

گردد(.رباطی)146:1396 ،

 .2-6-1-3سامانههاي الکترواپتیکي و بصري

شبکة دیدبانی با گزارش و اطلعرسانی بهموقع مسیر هواپیماهاي متجاوز و موشکهااي
زمین به زمین در فضاي کشور ،موجب ارتقاي آماادگی یگاانهااي پدافناد هاوایی جهات
اجراي اقدا هاي راهکنشی (تاکتیکی) مؤثر در مقابله با تهدیدها گردیده و نقش فراوانای در
بهبود عملکرد پدافند هوایی در کشف هدفها بازي

میکند(.عسگري)9:1393 ،

جهت کشف و گزارش هدف هاي کشف شده با بهره گیاري از ساامانههااي ارتبااطی
«باسیم» و «بیسیم» و دوربین هاي مربوطه نسبت به این امر اقدا می نمایند .با توجه باه
ویژگی هاي تهدیدهاي هوایی و سرعت هواپیماها و موشاک هااي دشامن و باه منظاور
ارتقاي کیفیت و سرعت کشف و گزارش نیاز به سامانههاي «الکترواپتیک» باا فنااوري
به روز و جدید و سامانه هاي ارتباطی امن و پای دار جهت ارسال اطلعات میباشد.
 .2-6-2سامانههای سالح

 .2-6-2-1هواپايه
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فهرستی از برخی ویژگیها ،قابلیت ها یا مقدوراتی که باید در هنگا توسعه یا تولید
یک هواپیماي نظامی موردتوجاه قارار گیرناد ،عبارتناد از :نگهاداري و تعمیار آساان،
قابلیت گسترش ،حمل مهمات زیاد در مسافت طوالنی ،ارتباطات امن ،پارواز ساریع و
ارتفاع باال ،قابلیت اندمأموریتی ،امکان بقاي طوالنی مدت ،به کارگیري سالح دقیاق و
مؤثر از ارتفاع باال ،قابلیت کشف مناسب هدف هاا ،قابلیات رزماایش و ااابکی زیااد،
تعداد خدمة پروازي کم ،پنهان کاري ،قابلیت حمل سلحهاي سنگین ،قابلیت اقادا در
میدان دید

کم(Sherman, 2003:24).

 .2-6-2-2زمینپايه
1

در بهکارگیري جنگافزارهاي پدافند زمین به هوا بایاد اهاار اصال تاودة جناگافازار،
ترکیب جنگافزار 2،تحرک3و تلفیق4موردتوجه قرار گیارد .دو اصال جناگافزارهااي پدافناد
زمین به هوا بهعنوان عنصري از توان رزمی و جنگافزارهاي پدافند زمین به هوا بهصاورت
ذخیره (رزرو) نگهداري نمیشوند ،نیز بهعنوان متمم اصول گفتهشده

میباشد(.قنوات)3:1385 ،

از ویژگیهاي یک سامانة پدافند هوایی میتوان به مواردي مانند متحرک بودن ،تواناایی
پوشش  360درجهاي علیه موشکهاي بالستیک ،موشکهااي کاروز ،پهپادهاا ،هواپیماهاا و
راکتهاي با کالیبر باال ،توانایی مقابله با تعداد باالیی از هدفهاي پروازي ،ایجاد همخاوانی
(یکپاراه کردن سامانههاي مورداساتفاده) بیشاتر کااربران و دفااع  360درجاهاي در برابار
تهدیدهاي متغیر و درحال پیشرفت کنونی اشاره کرد .تواناایی عملیاات در هنگاا حرکات
براي دفاع از نیروهاي درحال حرکت ،توانایی اولویتبندي تهدیدها ،بهرهگیاري از حاداقل
کارکنان ،مدت زمان فعالیت بیشتر و هزینة پشاتیبانی و نگهاداري کمتار و داراباودن مرکاز
1. Mass
2. Mix
3. Mobility
4. Integrity
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عملیات راهبردي نظا (سیستم) شبکهمحور با معماري باز و با انعطافپذیري بااال از دیگار
1

ویژگیهاي سامانههاي موشکی زمین به هواي نوین میباشد.
 .2-6-3آماد

به طورکلی یک آماد و پشتیبانی مطلوب باید برمبناي اصولی استوار باشد که در اصطلح
به اصول آماد و پشتیبانی معروف است و عبارتند از
( )1آماد و پشتیبانی و تاکتیک غیرقابل تفکیک هستند؛
( )2طرحهاي آماد و پشتیبانی باید قابلیت انعطاف داشته باشند؛
( )3طرحهاي آماد و پشتیبانی باید ساده و مداو باشند؛
( )4طراحان طرحهاي آماد و پشتیبانی باید از کفایت آماد اطمینان داشته باشند؛
( )5صرفهجویی؛
( )6معاف نمودن یگانهاي رزمی از کارهاي آماد و پشتیبانی؛
( )7باید آماد موردنیاز را با انواع وسایل موجود ،در کمترین زمان از نقاط آماادي عقاب
به خ اول و منطقة درگیري

رسانید(.شیدایی و توکلی)36:1389 ،

همچنین میتوان ویژگیهاي یک نظا (سیستم) آمادي خوب را به شرح زیر بیان کرد:
( )1داراي قابلیت انعطاف باشد؛
( )2به موقع باشد؛
( )3تحرک کافی داشته باشد؛
( )4تداو داشته

باشد(.منشادي)74:1391 ،

 .2-6-4ترابری

برتري تحرک در عملیاتها و نبردهاي نااهمطراز باراي باه دسات آوردن غاافلگیري و
مقابلة مؤثر با تحرک نیروي دشمن ضروري میباشد ،بنابراین تحرک سریع در ترابري سبب
1. www.Army.technology/meads
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بهبود عملکرد نیروهاي رزمی خواهد شد .همچنین ترابري براي تقویات فاوري واحادهاي
رزمی و جابه جایی کارکنان و تجهیزات با حق تقد خیلی زیاد بهکار میرود .ترابري هوایی
به علت سرعت و قابلیت صرفهجویی در وقت ،سریعترین وسایله باراي تراباري باهشامار
میرود .سرعت اینگونه حمل ونقل اهمیت بسیاري دارد و با توجه به زماان ،مناسابتارین
وسیله براي انتقال کارکنان و تجهیزات میباشد .از دیگر ویژگایهااي اثرگاذار در تراباري،
ظرفیت و قدرت بارگیري زیاد

میباشد(.منشادي)75:1391 ،

 .2-6-5نگهداری و تعمير

( )1نگهداري پیشگیري یا محافظتی که شامل روشها و عملیااتی اسات کاه باهمنظاور
حاضر به کار نگهداشتن وسایل به کاار رفتاه و شاامل سارویس ،بازدیاد ،آزماایش و انجاا
تنظیمها میشود.
( )2نگهداري تعمیراتی که شامل مواردي اون تعویض ،تعمیر ،نوسازي و تغییرات فنی
است .خصوصیات نگهداري خوب شامل موارد زیر میباشد:
 مداو باشد؛ از مقررات فنی پیروي نماید؛ به انواع و تعداد وسایل و تجهیزات مختلف توجه شود؛ -با طرح درست و بهموقع اجرا

شود(.منشادي)78:1391 ،

 .2-6-6بودجه دفاعي

«استفل»1بودجه را بودجه ریزي ،مشخص کاردن ،تخصایص دادن ،بهباود و نظاارت و
مدیریت صندوق ملی سازمان می داند که یکی از دو عامل مهم و ضروري در مادیریت و
داشتن خلقیت در مدیریت میباشد« .تالبوت» بودجاه را باه عناوان یاک موقعیات پاولی
مناسب براي سازمانهایی که نگرانایهاایی درباارة اولویاتهااي ساازمان دارد ،تعریاف
میکند2003:5-7).

 (macky,جریان بودجهبندي به طورخلصه شامل این موارد است :تهیاه
1. Stefel
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و برآورد ،برآورد اختیارات قانونی و اولویت تقاضاهاي دساتگاههااي دولتای و عملیاات
تخصیص به موقع .قواعد و اصولی که رعایت آنها در مراحل تنظیم بودجه ضروري اسات
عبارتند از:
( )1اصل سالیانه بودن بودجه؛
( )2اصل وحدت بودجه؛
( )3اصل جامعیت بودجه؛
( )4اصل شاملیت با تفصیل؛
( )5اصل تخصیص و عد تخصیص؛
( )6اصل تخمینی بودن درآمدها؛
( )7اصل انعطافپذیري؛
( )8اصل تحدیدي بودن هزینهها؛
( )9اصل

تعادل(.تسلیمی)128:1378 ،

 .7-2الگوي مفهومي تحقیق
با نگرش به اطلعات گردآوري شده در قالب مدارک (اساناد و مادارک و مصااحبه باا
خبرگان) ،الگوي مفهومی مهمترین مؤلفههاي اثرگذار بعُد فیزیکی ارتقاي توان رزمی پدافند
هوایی جهت مقابله با تهدیدهاي هوایی آینده به شرح زیر و برابر شکل شامارة ( )1ترسایم
شده است.

ارتقای توان رزمی پدافند هوایی

بُعد
غیرفیزیکی

سامانههای

بُعد فیزیکی

بُعد برترساز
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شکل شمارة ( :)1مهمترين شاخصها و مؤلفههاي مؤثر بعد فیزيکي ارتقاي توان رزمي ج.ا.ايران

 .3یافتههای تحقيق و تجزیه و تحليل آنها
باتوجه به انجا مطالعات اکتشافی این تحقیق ،مؤلفهها و شاخصهااي اولیاه شناساایی،
سپس دو پرسشانامه در دو مقطاع زماانی در باین جامعاة آمااري پخاش گردیاد .پاس از
پیادهسازي و جمعبندي مطالب مصااحبههاا ،پااالیش و دساتهبنادي نظرهااي خبرگاان در
پرسشنامة اول ،وجوه اشتراک آنها استخراج گردید ،پس از انجا روایی توس جامعة خباره
( 12نفر) ،پرسشنامة شمارة ( )2در بین جامعة نمونه ( 97نفر) توزیع گردید.
 .3-1تجزيهوتحلیل جمعیتشناختي
در بخش آمار توصیفی (جمعیتشناختی) شامل سابقة خدمت ،سطح تحصیلت و رتباة
خدمتی پاسخدهندگان جامعة خبره و جامعة نمونه بهترتیب به شرح زیر مشخص گردید:
 .3-1-1سابقة خدمت

با توجه به فراوانی بهدست آمدة سابقه خدمت جامعاة خباره ( 25تاا  30ساال باا 58/3
درصد و بیش از  30سال با  41/7درصد) و سابقه خدمت جامعة نمونه (  15تا  20ساال باا
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 20/6درصد و  20تا  25سال با  25/8درصد و  25تا  30سال با  41/2درصد و بایش از 30
سال با  12/4درصد) هستند.
 .3-1-2جایگاه شغلي

با توجه به فراوانی مشاهده شده جایگاه شغلی جامعة خبره (رتبه  18باا  16/7درصاد و
رتبه  19با  58/3درصد و رتبه  20و باالتر با  25درصد) و جایگاه شغلی جامعة نمونه (رتبه
 18با  67درصد و رتبه  19با  27/8درصد و رتبه  20و باالتر با  5درصد) هستند.
 .3-1-2سطح تحصيالت

با توجه به فراوانی بهدست آمده سطح تحصایلت کال جامعاه خباره دکتاري و ساطح
تحصیلت جامعة نمونه (  12/2درصد کارشناسی و  51/5درصد کارشناسای ارشاد و 31/6
درصد دکتري) هستند.
 .3-2تجزيهوتحلیل دادهها
براي تجزیهوتحلیل دادههاي گردآوريشده و تشریح و تبیاین پاساخهااي دادهشاده باه
سؤال ،ابتدا با استفاده از نر افزار  ،SPSSدادهها تجزیهوتحلیل و در ادامه با استفاده از آزمون
«فریدمن» مؤلفهها و شاخصهاي مورد نظر بررسی و رتبه بندي شده است .همچناین باراي
1

بررسی رابطة بین بعُد ،مؤلفهها و شاخصهاي موردنظر از نر افازار «حاداقل مرباع جزئای»
استفاده شده است.

مهم ترین تهدیدهاي هوایی مؤثر بر مأموریت پدافند هوایی کشور و رتبه بندي این
تهدیدها براساس اهمیت نتایج مربوطه ،برابار جادول شامارة ( ) 2مشاخص گردیاده
است.
جدول شمارة ( :)2رتبهبندي تهدیدهاي هوایی مؤثر آینده در مأموریت پدافند هوایی کشور
ردیف

تهدید هوایي

نمرة فریدمن

رتبه

منابع

1. PLS
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منابع

ردیف

تهدید هوایي

نمرة فریدمن

رتبه

1

سامانههاي گردآوري اطلعات (هوافضایی و سطحی)

6/47

1

(طالبیان)1395 ،

2

آفند الکترونیکی و سایبري

6/23

2

(علینژاد)1396 ،

3

موشکهاي کروز با دقت باال

6/14

3

(نوروزي)1396 ،

4

هواپیما (انواع جنگندهها) با سرعت فراصوت

6/00

4

(شهرآئینی)1395 ،

5

هواپیماي بدون سرنشین و ریزپرندهها

5/97

5

(صارمی و همکاران)1388 ،

6

موشکها و بمبهاي هوشمند لیزري و نفوذپذیر

5/91

6

(اندیشگاه شریف)1384 ،

7

انواع بمبهاي کربنی و الکترومغناطیسی

5/89

7

8

موشکهاي تاکتیکی هوا به سطح

5/54

8

9

موشکهاي بالستیک (تاکتیکی و بین قارهاي)

5/47

9

10

سامانة فرماندهی و کنترل دشمن

3/70

10

)(FM44, 2017
(جکسون و جونز)1381 ،

مهمترین مؤلفههاي بعُد فیزیکی و رتبهبندي آنها با استفاده از آزمون فریادمن باه شارح
جدول شمارة ( )3شناسایی گردید:
جدول شمارة ( :)3رتبهبندي مؤلفههاي بُعد فیزيکي توان رزمي پدافند هوايي
بُعد

مولفه

نمرة فریدمن

رتبه

منابع

فیزیکی

سامانههاي کشف
سامانههاي سلح
آماد
نگهداري و تعمیر
بودجة دفاعی
ترابري

5/83
5/17
3/95
3/55
1/63
1/43

1
2
3
4
5
6

)(Trevithick, 2017); (Janes Land, 2016
(منزوي( )1389 ،علینژاد)1396 ،
(نوروزي( )1396 ،شهرآئینی)1395 ،
))U.S Defence Intelligenc Agancy, 2017
)( (Bahalla, 2012طالبیان)1395 ،
(باالزاده و خوشدل امامی( )1394 ،غفاري)1393 ،

در رتبهبندي مؤلفهها ،سامانههاي کشف با امتیااز 5/83از لحااظ اهمیات در رتباة اول و
ترابري با امتیاز  1/43در رتبة ششم قرار گرفته است.
 .3-2-1رابطة بين بُعد فيزیکي و مؤلفهها

در بررسی رابطة بین مولفهها با بُعد فیزیکی با توجه به مقادیر ضریب مسیر ،همبساتگی
مستقیم و مثبت بین متغیرها برقرار میباشد .با توجه به مقاادیر  p valueکاه کمتار از 0/05
بوده ،نشان میدهد که رابطة بین بُعد و مؤلفهها با اطمینان باال معنیدار است.
جدول شمارة ( :)4ضريب مسیر مؤلفههاي بُعد فیزيکي
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مؤلفهها

بُعد

سامانههاي کشف
فیزیکی

سامانههاي سلح

سامانههاي راداري
سامانههاي بصري و اپتیکی
سامانههاي شناساي الکترونیکی
هواپایه
زمین پایه
آماد
نگهداري و تعمیر
بودجة دفاعی
ترابري

ضریب مسير

P Values

نتيجه

0/960
0/294
0/382
0/557
0/875
0/438
0/624
0/723
0/369

0/000
0/049
0/022
0/024
0/000
0/000
0/000
0/000
0/024

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

 .3-2-2رابطة بين مؤلفهها و شاخصهای مربوطه

بارعاملی مقدار عددي است که میزان شدت رابطة میاان یاک متغیار پنهاان و متغیار آشاکار
مربوطه را در فرایند تحلیل مسیر مشخص میکند .هراه مقدار بارعاملی یک شااخص در رابطاه
با یک سازة مشخص بیشتر باشد ،آن شاخص سهم بیشتري در تبیین آن ساازه ایفاا مایکناد .باا
توجه به اینکه تمامی ضرایب بارعاملی از  0/4بیشتر است ،نشان از مناسابباودن ایان معیاار در
این بُعد دارد:
( )1مؤلفة سامانههاي کشف :مؤلفاه ساامانههااي کشاف ساه زیرمؤلفاه (ساامانههااي
راداري ،سامانههاي بصري و اپتیکی و سامانههاي شناسایی الکترونیکی) دارد.
الف .سامانههاي راداري با  8شاخص موردارزیابی قارار گرفات کاه شااخص «فنااوري
احتمال رهگیري کم و احتمال آشکارسازي کم» با بارعاملی 0/960در رتبة اول ،و شااخص
«قابلیت تحرک سریع و شااخص تجهیاز باه مقادورات دفااع الکترونیکای و ساایبري» باا
بارعاملی 0/885در رتبة هشتم قرار قرار گرفتند.
ب .سامانههاي بصري و اپتیکی با  2شااخص موردارزیاابی قارار گرفات کاه شااخص
«میزان فناوري نوین و روزآمد» با بارعاملی 0/847در رتبة اول ،و شاخص «میزان پایداري و
امنیت ارتباط با شبکة یکپاراه» با بارعاملی 0/840در رتبة دو قرار گرفتند.
پ .سامانههاي شناسایی (اطلعات) الکترونیکی با  4شاخص موردارزیابی قارار گرفات
که شاخص «قابلیت کسب و گردآوري اطلعات سیگنالی موثق» با بارعاملی  0/916در رتبة
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اول ،و شاخص «توانایی تلفیق سریع و همپوشانی دقیق اطلعات» باا باار عااملی 0/770در
رتبة اهار قرار گرفت.
( )2مؤلفة سامانههاي سالح :مؤلفاة ساامانه هااي سالح دو مؤلفاة فرعای (هواپایاه و
زمینپایه) دارد.
الف .هواپایه با  5شاخص موردارزیاابی قارار گرفات کاه شااخص «ناوع ،بارد ،دقات،
وهوشمندي و کشندگی سلح هواپیما» با بارعاملی  0/901در رتبة اول و شااخص «آگااهی
وضعیتی» با بارعاملی  0/838در رتبة پنجم قرار گرفتند.
ب .زمینپایه با  7شاخص موردارزیاابی قارار گرفات کاه شااخص «قابلیات تحارک و
جابهجایی سریع» با بارعاملی  0/986در رتبة اول و شاخص «قابلیت تلفیقپذیري باا شابکة
پدافند هوایی» با بارعاملی  0/711در رتبة هفتم قرار گرفتند.
( )3مؤلفة آماد :با  4شاخص موردارزیابی قرار گرفت که شااخص «تحارک کاافی» باا
بارعاملی  0/953در رتبة اول و شاخص «کفایت آماد» (خوداتکایی) باا بارعااملی  0/806در
رتبة اهار قرار گرفتند.
( )4مؤلفة نگهداري و تعمیر :باا  4شااخص موردارزیاابی قارار گرفات کاه شااخص
«پیروي از دستورالعمل هاي فنی در تعمیرات» با بارعااملی  0/953در رتباة اول و شااخص
«تداو در نگهداري» با بارعاملی  0/707در رتبة اهار قرار گرفتند.
( )5مؤلفة بودجة دفاعي :با  3شاخص موردارزیابی قرار گرفت کاه شااخص «بارآورد
دقیق بودجه» با بارعاملی  0/953در رتبة اول و شاخص «نظارت بر هزیناهکارد بودجاه» باا
بارعاملی  0/826در رتبة سو قرار گرفتند.
( )6مؤلفة ترابري :با  3شاخص موردارزیابی قرار گرفت که شاخص «برتري تحرک در
عملیات» با بارعاملی  0/953در رتبة اول و شاخص «ظرفیت و قادرت باارگیري زیااد» باا
بارعاملی  0/826در رتبة سو قرار گرفتند.
جدول شمارة ( :)5معرف مؤلفهها و شاخصهاي اندازهگیري انعکاسي
مؤلفه

بُعد

سامانههاي کشف

سامانههاي راداري

معرف شاخصها

AQ1- AQ8

انعکاسي/ترکيبي

انعکاسی
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فیزیکی
سامانههاي سلح
آماد
نگهداري و تعمیر
بودجة دفاعی
ترابري

سامانههاي بصري و اپتیکی
سامانههاي شناسایی الکترونیکی
هواپایه

BQ1- BQ2
CQ1- CQ4
DQ1- DQ5

انعکاسی
انعکاسی
انعکاسی

زمینپایه

EQ1- EQ7

انعکاسی

FQ1- FQ4
JQ1- JQ4
HQ1- HQ3
IQ1- IQ3

انعکاسی
انعکاسی
انعکاسی
انعکاسی

در جدول باال بهمنظور واردنمودن دادههاي «نر افزار تجزیه و تحلیل دادههاي کمای» 1در
«حداقل مربع جزئی» 2سؤالهایی را بهترتیب حروف الفبااي انگلیسای دوبااره نامگاذاري و
پرسشنامه از لحاظ انعکاسی یا ترکیبای باودن شااخصهاا بررسای گردیاد( .در پرسشانامة
انعکاسی ،سؤالها باهم همبستگی داشته ،حول یک موضوع بوده و شبیه هم هستند)

1. SPSS
2. PLS
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شکل شمارة ( :)2رابطة بین مهمترين مؤلفهها و شاخصهاي بُعد فیزيکي (خروجي ) PLS
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 .4نتيجهگيری
 .1-4جمعبندي
با انجا مطالعات کتابخانهاي ،مراجعه به نظر خبرگان و تجزیهوتحلیل سؤالهاي تحقیاق
نتایج زیر شناسایی گردید:
الف .مهمترین مؤلفههاي بُعد فیزیکی براسااس رتباهبنادي از نظار اهمیات و همچناین
مهمترین شاخص هاي اثرگذار بر ارتقاي توان رزمی پدافند هوایی به شارح جادول شامارة
( )6میباشد.
جدول شمارة ( :)6مهمترين مؤلفهها و شاخصهاي اثرگذار بر ارتقاي توان رزمي پدافند هوايي
بعُد

شاخصها

مؤلفه

قابلیت تحرک و جابهجایی سریع ،تنوع فرکانسی ،فناوري احتمال رهگیري کم و احتماال
راداري

سامانههاي کشف

سمت و برد ،قابلیت تلفیق با شبکة یکپاراه پدافند هاوایی ،تجهیاز باه مقادورات جناگ
الکترونیک و سایبر و داراي فناوريهاي نوین و پیچیده

شناسایی

قابلیت کسب و گردآوري جامع اطلعات سیگنالی ،توانایی همپوشاانی دقیاق اطلعاات،

اطلعات

قابلیت دستهبندي صحیح و اولویتبندي تهدیادها و قابلیات تلفیاق اطلعاات باا شابکة

الکترونیکی
الکترواپتیکی و
بصري
هواپایه

سامانههاي سلح

فیزیکی

آشکارسازي کم ،قابلیت کشف اهداف با سطح مقطع راداري کم ،تفکیکپاذیري بااال در

یکپاراة پدافند هوایی
میزان فناوري نوین و روزآمد و میزان پایداري و امنیت ارتباط با شابکه یکپارااة پدافناد
هوایی
سطح مقطع راداري کم ،توان و دقت باالي رادار هواپیما ،نوع ،برد ،دقت و کشندگی سلح
هواپیما ،مقدورات جنگ الکترونیک هواپیما و قابلیت آگاهی وضعیتی
قابلیت تحرک و جابهجایی سریع ،قابلیت تلفیقپذیري باا شابکة پدافناد هاوایی ،تواناایی

زمینپایه

پوشش  360درجهاي ،توانایی مقابله با تعدد هدفهاي پروازي با سطح مقطع راداري کام،
توانایی اولویتبندي تهدیدهاي هوایی ،قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک و سایبر و هزینة
پشتیبانی و نگهداري کمتر

آماد
نگهداري و تعمیر
بودجة دفاعی
ترابري

قابلیت انعطاف ،ساده و مداو  ،کفایت آماد و تحرک کافی
تداو در نگهداري ،پیروي از دستورالعملهاي فنی در تعمیرات ،توجه به تنوع تجهیزات و
اجراي بهموقع و بهکارگیري طرحهاي تعمیراتی
برآورد میزان دقیق بودجه ،تخصیص بهموقع بودجه و نظارت بر هزینهکرد مناسب
برتري تحرک در عملیات ،سرعت و قابلیت صارفهجاویی در وقات و ظرفیات و قادرت
بارگیري زیاد
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ب .مهمترین تهدیدهاي هوایی مؤثر بر مأموریت پدافند هوایی کشاور باا ویژگایهااي
فناورانة آینده (سارعتهااي فراصاوت ،نانوفنااوري ،لیازر ،ساامانههااي خودکاار مساتقل
(روبات ها)  )...تهدیدهاي گفتهشده و همچنین مؤلفهها و شاخصهاي بُعد فیزیکی متناسب
با این تهدیدها برابر جدول شمارة ( )7مشخص گردید.
جدول شمارة ( :)7تهديدهاي هوايي آينده و مؤلفهها و شاخصهاي بُعد فیزيکي متناسب با آنها
تهدیدهای
هوایي آینده

مؤلفة متناسب با این
تهدید
سامانههاي کشف (راداري)

سامانههاي گردآوري
اطلعات (هوافضایی
و سطحی)

سامانههاي کشف (الکترونیکی)
سامانههاي کشف الکترواپتیکی و
بصري
بودجة دفاعی

شاخصهای متناسب با این مؤلفه
تنوع فرکانسی ،فناوري احتمال رهگیري کام و احتماال آشکارساازي
کم و داراي فناوريهاي نوین و پیچیده
قابلیت کسب و گردآوري جامع اطلعات سیگنالی
میزان فناوري نوین و روزآمد
برآورد میزان دقیق بودجه و تخصیص بهموقع بودجه
فناوري احتمال رهگیري کم و احتمال آشکارساازي کام ،تجهیاز باه

سامانههاي کشف (راداري)

پیچیده

آفند الکترونیکی و
سایبري

سامانههاي سلح (زمینپایه)
نگهداري و تعمیر
بودجة دفاعی
سامانههاي کشف (راداري)

موشکهاي کروز

مقدورات جنگ الکترونیاک و ساایبر و داراي فنااوريهااي ناوین و

سامانههاي کشف (الکترواپتیکی
و بصري)
سامانههاي سلح (زمینپایه)

قابلیات مقابلااه بااا جنااگ الکترونیااک و سااایبر و هزینااة پشااتیبانی و
نگهداري کمتر
تداو در نگهداري و توجه به تنوع تجهیزات
برآورد میزان دقیق بودجه و تخصیص بهموقع بودجه
قابلیت کشف هدفها با سطح مقطع راداري کم و داراي فناوريهاي
نوین و پیچیده
میزان فناوري نوین و روزآمد
توانایی پوشش  360درجاهاي ،تواناایی مقابلاه باا تعادد هادفهااي
پروازي با  RCSکم و توانایی اولویتبندي تهدیدهاي هوایی
قابلیت تحرک و جابهجایی سریع ،فناوري احتماال رهگیاري کام و

سامانههاي کشف (راداري)
هواپیما (انواع
جنگندهها)

احتمال آشکارسازي کم ،تفکیکپذیري بااال در سامت و بارد ،داراي
فناوريهاي نوین و پیچیده و قابلیت تلفیق با شبکة یکپارااة پدافناد
هوایی

سامانههاي کشف (الکترواپتیکی
و بصري)

میزان فناوري نوین و روزآمد ،میزان پایداري و امنیت ارتباط با شبکة
یکپاراة پدافند هوایی
قابلیت کسب و گردآوري جامع اطلعات سیگنالی ،توانایی همپوشانی

شناسایی اطلعات الکترونیکی

دقیق اطلعات ،قابلیت دستهبندي صحیح و اولویاتبنادي تهدیادها،
قابلیت تلفیق اطلعات با شبکة یکپاراة پدافند هوایی
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تهدیدهای
هوایي آینده

مؤلفة متناسب با این
تهدید
سامانههاي سلح (هواپایه)
سامانههاي سلح (زمینپایه)

شاخصهای متناسب با این مؤلفه
توان و دقت باالي رادار هواپیما ،نوع ،برد ،دقات و کشاندگی سالح
هواپیما ،مقدورات جنگ الکترونیک هواپیما و قابلیت آگاهی وضعیتی
قابلیت تحرک و جابهجایی سریع ،تواناایی پوشاش  360درجاهاي و
توانایی اولویتبندي تهدیدهاي هوایی
قابلیت کشف هدفها با سطح مقطع راداري کم ،تفکیکپاذیري بااال

سامانههاي کشف (راداري)

در سمت و برد ،تجهیز باه مقادورات جناگ الکترونیاک و ساایبر و
داراي فناوريهاي نوین و پیچیده

هواپیماي بدون

سامانههاي کشف (الکترواپتیکی

سرنشین و ریزپرندهها

و بصري)

میزان فناوري نوین و روزآمد
قابلیاات کسااب و گااردآوري جااامع اطلعااات ساایگنالی ،توانااایی

شناسایی اطلعات الکترونیکی

همپوشانی دقیق اطلعات ،قابلیت دسته ،قابلیات تلفیاق اطلعاات باا
شبکة یکپاراة پدافند هوایی

آماد
موشکها و بمبهاي
هوشمند لیزري،
نفوذپذیر و دوربرد

انواع بمبهاي کربنی
و الکترومغناطیسی

ترابري
بودجة دفاعی
آماد
نگهداري و تعمیر

موشکهاي راهکنشی
(تاکتیکی) هوا به

(تاکتیکی و بین قاره-
اي)

ظرفیت و قدرت بارگیري زیاد
برآورد میزان دقیق بودجه ،تخصیص باه موقاع بودجاه و نظاارت بار
هزینهکرد مناسب
قابلیت انعطاف ،ساده و مداو و کفایت آماد
پیروي از دستورالعملهاي فنی در تعمیرات ،توجه به تنوع تجهیازات
و اجراي بهموقع و بهکارگیري طرحهاي تعمیراتی

سامانههاي کشف (راداري)

هدفها با ساطح مقطاع راداري کام و داراي فنااوريهااي ناوین و
پیچیده

سامانههاي کشف (راداري)
سامانههاي سلح (زمینپایه)
سامانههاي شناسایی اطلعات

سامانة فرماندهی و

برتري تحرک در عملیات ،سرعت و قابلیت صرفهجاویی در وقات و

فناوري احتمال رهگیري کم و احتمال آشکارسازي کم ،قابلیت کشف

سطح
موشکهاي بالستیک

ساده و مداو  ،کفایت آماد و تحرک کافی

الکترونیکی

کنترل دشمن
بودجة دفاعی

قابلیت تحرک و جابهجایی سریع فناوري ،قابلیت کشف هدفهاا باا
سطح مقطع راداري کم و داراي فناوريهاي نوین و پیچیده
توانایی پوشش  360درجاهاي ،تواناایی مقابلاه باا تعادد هادفهااي
پروازي با  RCSکم و توانایی اولویتبندي تهدیدهاي هوایی
قابلیت کسب و گردآوري جامع اطلعات سیگنالی ،توانایی همپوشانی
دقیق اطلعات و قابلیت تلفیق اطلعاات باا شابکة یکپارااة پدافناد
هوایی
برآورد میزان دقیق بودجه ،تخصیص باه موقاع بودجاه و نظاارت بار
هزینهکرد مناسب
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 .2-4پیشنهادها
( )1نسبت به بهکارگیري سامانههاي کشف (بهویژه سامانههاي راداري) با شاخصهاا و
ویژگیهاي شناسایی شده در این تحقیق از جمله قابلیت کشف هادفهاا باا ساطح مقطاع
راداري کم ،قابلیت تحرک و جابهجایی سریع ،قابلیات تلفیاق باا شابکة یکپارااة پدافناد
هوایی و  ...از طریق طراحی ،تولید و یا تهیة سامانههاي مرتب اقدا الز صورت گیرد.
( )2نسبت به تهیه یا تولید هواپیماهاي شکاري رهگیر با ویژگایهاایی از جملاه ساطح
مقطع راداري کم ،قابلیت آگاهی وضعیتی و ...و همچنین سامانههاي سلح (زماینپایاه) باا
شاخصهاي گفته شده در تحقیق اقدا الز صورت گیرد.
( )3با توجه به نیاز به بهکارگیري فناوريهااي جدیاد نار افازاري و ساختافازاري در
سامانههاي پدافند هوایی ،ارتقا یا تجهیز کلیة سامانههاي پدافند هاوایی باه مقادورات دفااع
الکترونیکی و دفاع سایبري از اقدا هاي ضروري میباشد.
( )4نسبت به تخصیص بودجة دفاعی به طرحهاي تحقیقاتی ساخت و تولید و یا خریاد
سامانههاي پدافند هوایی با شاخصهاي گفته شده اقدا گردد.
( )5در مورد مؤلفة ترابري نسبت به پیشبینای خریاد هواپیماهااي تراباري اختصاصای
پدافند هوایی اقدا الز صورت گیرد.
( )6قابلیت پشتیبانی فنی آسان (نگهداري و تعمیر) سامانههاي پدافنادي در طارحهااي
تهیه یا تولید موردتوجه قرار گیرد.

*****
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