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 چكيده

آن،  مشخصات و آينده هايجنگ باب در نظامي نظران صاحب ديدگاه تبيين و بررسي جنبة تريناساسي

 نقش هدف پژوهش حاضر بررسي .است دفاعي ضرورتهاي بيني پيش و پژوهيآينده دشمن شناسي، مباحث

 آوريجمع براي باشد کهکيفي مي هايپژوهش زمرة از ، که از نظر روشآينده هايجنگ در هاپرنده ريز

 موضوع از تبيين براي الزم مباني تا شده کوشيده و محتوا استفاده تحليل روش از آن نياز مورد اطالعات

هاي آينده از انسان محوري به بخش عمده جنگ .شود استخراج نظامي نظران صاحب ديدگاه و نظامي رهنامة

ژه تجهيزات هوايي مهم و حياتي پيش خواهد رفت. جنگ در آينده از نظر سمت تجهيزات محوري و به وي

دن نيروهاي مسلح براي رسيدن به اهداف مورد نظر نيز تجهيزات، روش جنگيدن و راه و رسم به کار بر

هاي بالقوه اند قابليتکه توانسته ها هستندنسبت به گذشته تغيير خواهد کرد؛ يكي از اين تجهيزات ريز پرنده

هاي ها در جنگهاي خود را به رخ بكشند. به کارگيري ريزپرندهخود را به فعل تبديل نمايند و توانمندي

اي خواهند بود که ها برترين سامانهنه ساز اقتدار هر چه بيشتر نيروهاي درگير خواهد بود. ريزپرندهآينده زمي

گيرد؛ همچنين يكي از سناريوهاي برخي از کشورهاي دنيا در در خدمت نيروهاي مسلح کشور ايران قرار مي

با به کارگيري آسان و کمترين  ها است؛ زيراهاي آينده، جمع آوري اطالعات با استفاده از ريز پرندهجنگ

توانند اطالعات با ارزشي را در حداقل زمان ممكن از مناطق عملياتي به دست هزينه و تلفات جاني، مي

هاي آينده پرداخته و در نهايت پيشنهادات ها و جنگآورند. در پژوهش به تشريح و تحليل ريز پرنده

 گردد.کاربردي ارايه مي
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 مقدمه
 پيش را و تهديد فرصت از سرشار و نامطمئن فضاي آينده، پرشتاب تحوالت و سريع هايپيشرفت

 خصممانة  اقدامات از طيف وسيع تري با روز به روز واقع داد. در خواهد قرار مسلح نيروهاي روي

 روبه غيره و تبليغاتي رسانه اي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، مختلف زمينه هاي در دشمن

 آخمرين  از بهره برداري ضمن خود، استكباري به اهداف رسيدن جهت در دشمن و شد خواهيم رو

 بمه  فضماي  ايمن  در دهد. بنابراينمي اختصاص امر اين به را منابع مالي هنگفتي ساله هر ها،فناوري

 هماي جنمگ  وقوع پذيرش براي عملي طور همين و نظري هايآمادگي نامطمئن،و  تغييرپذير شدت

 و حتممي  ملمي  ضرورت يک پيشرفته فناوري و هاتاکتيک نظامي، هايانديشه تكامل بر آينده مبتني

 و حمواد   بما  اساس برخمورد  بر نظامي اقتدار حفظ و دفاعي آمادگي جهت در گام اولين لذا است
 نگمرش  نحموة  فهمم  سمس   و عليه کشور تهديدات ميزان از صحيح درك آينده، احتمالي هايجنگ

 و آينمده  هايجنگ مفهوم تبيين راستاي در تالش بنابراين .است آينده احتمالي جنگهاي به دشمنان
 تحقيقماتي  و پژوهشي مبرم نياز يک نظامي صاحب نظران برخي بر ديدگاه تحليلي با آن مشخصات

هماي آينمده خمواهيم    ها در جنمگ به همين منظور در اين پژوهش به بررسي نقش ريز پرنده . است
 پرداخت.
 است اجتماعي زندگي وجوه همه در آن کاربرد و پهسادها افزون روز رشد است مشخص آنچه      

 روشمهاي  از بسمياري  پهسادهما  اينكمه  با. اندخورده پيوند بشري جامعه با وسيع طوربه اي کهگونهبه

 شمگفت  طمرز به که رودمي انتظار و هستند راه ابتداي در هنوز آنها که گفت اند بايدشكسته را سنتي
دهنمد.   قمرار  تمثيير  تحت صنعت بخش در چه و خدمات بخش در چه ما را روزمره زندگي انگيزي
انمد.  بوده خصوصي و دولتي بخشهاي در جديد تجارتهاي قلب توسعه پهسادها گذشته سال چند طي

 ايمن  ميكمرد  فكر کسي کمتر که اندآورده ارمغان به بشر را براي آوريشگفت خدمات چنان پهسادها

 بمدون  پرنمده  ايمن  باالي شود. اهميت محبوب جامعه انسانها بين اندازه اين تا کوچک پرنده وسيله

 که طوريبه است داده اختصاص خود به صنعتي تحقيقاتي و بخش در را مختلفي بخشهاي سرنشين

 افمزايش  روي بمر  بسمياري  تحقيقمات  و قمرار گرفتمه   دنيا روز تكنولوژي و دانش توسعه لبه در آنها

 از پم   خمدمات  بهبود دقت، توليد، افزايش هايهزينه کاهش حمل، قابل بار ميزان افزايش کارايي،

 شموراي  مجلم   پژوهشمها  مرکمز ) اسمت  انجمام  درحمال  امنيتمي  و ايمنمي  مسمالل  حمل  فمروش، 

 بمود،  خواهمد  آتي هاي دهه در هاارتش تهاجمي بازوي که آينده جنگي هايسامانه .(0911،اسالمي

 ارتبماطي  شمبكه  يمک  در کمه  است سرنشين بدون و دار سرنشين هايسامانه از هايي متشكل شبكه

 را جنگ از اي عمده بخش و جاسوسي اطالعات تهيه ها سامانه اين اند، خورده گره هم ديجيتالي به
 ظرفيمت  اي انمدازه  بمه  نيمز ( اسمكات  فماير  نظيمر )سرنشين بدون داشت. بالگردهاي برعهده خواهد
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 .کنند حمل مهمات و سالح خود، ساعته شش باالي هايمثموريت طول در بتوانند که خواهند يافت
 در و گرفتمه  جما  سمربازان  پشمتي  کولمه  در که شودمي دنبال کوچكي بسيار پهسادهاي اکنون ساخت

 شمهروندان  حتمي  و دشمن توجه جلب بدون و مستقر هابام پشت و ارتفاعات باالي در لزومهنگام 

به  را کوچكي هايروبات سربازان زمين، در اما نمايند؛ ارسال و تهيه را ارزشمندي تصاوير يک شهر
تنمي   پمن   هماي  بگردنمد. سمامانه   هامين دنبال به شده حساب طور به تا فرستاد خواهند مين ميادين
 مطمابق  ممواردي  شمامل  پهسادها متنوع عمليات از نمونه اي ...و کرد خواهند پاکسازي را مين ميدان

 شكار را هامين زند،مي پرسه ساحلي هايآب در مانند، اژدر زيردريايي يک" …است: زير سناريوي

 بمدون  کوبمد. پهسادهماي  ممي  را دشممن  هماي کشتي کند ومي آوري جمع را اطالعات الزم .کندمي

 و سمربازان  زمين، در کنند.مي نابود آن را و برندمي يورش دشمن هوايي به دفاع تاکتيكي، سرنشين
 خبمر  هما بلندي سوي آن از تا فرستندمي هوا به را دست کف اندازه به دريايي، پهسادهايي تفنگداران

 و گشايند مي آتش دشمن هواپيماهاي روي نيز سرنشين بدون زميني هاياز سامانه بياورند. گروهي
 صدها هاتكنسين پايگاه، نمايند. در سازي پاك را هاساختمان تا کنندمي پيشروي شهرهاي دشمن به

هدايت ممي  اهداف سوي به را هاآن و نموده آماده دشمن خاك در جاسوسي براي را جثه پهساد ريز
شكل جنگ اطالعات درآممده  ها تغيير کرده و به امروزه ماهيت جنگ (Dumpsy, 2009) " کنند...

است پ  برتري اطالعاتي در چنين جنگي نقش حياتي ايفا ممي کنمد بمدين جهمت همدف اصملي       
-ها، برتري در زمينه فرماندهي و کنترل مبتنمي بمر سمامانه   فرماندهان و طراحان نظامي در اين جنگ

دو کشور آذربايجان  هاي اطالعاتي و جمع آوري است که نمونه اي از آن را در مناقشه قره باغ بين
هاي شبكه محور و استفاده توان گفت بكارگيري سامانهو ارمنستان مشاهده نموديم که به جرات مي

از پهسادها جهت شناسايي اهمداف و انهمدام هدفمنمد تجهيمزات و مراکمز تجممع نقمش زيمادي در         
 هاي جنگنده هوايي، نبردهاي آينده در (.0917)عزيزي،  روي جمهوري آذربايجان داشته استپيش

 تممامي  ديگمر  و گذاشمت  خواهنمد  به نمايش را خود شمار بي هايتوانايي از بخشي تنها پرقدرت،

 ممكمن  ديمده،  آمموزش  و اي حرفمه  و خلبانان بود نخواهد مورد استفاده هاآن عملياتي هايظرفيت

 کمه  روباتيمک  هماي  جنگنمده  رو تجربه نكنند. از ايمن  نزديک از را هوايي هايجنگ گاه هيچ است

 جنگنمده  آمدند. جديمدترين  وجود به هستند، UCAV سرنشين بدون هواپيماهاي از اوليه طرحي

 توانمد مي که است سرنشين بدون هواپيماي جديدي از طرح و دارد نام  X-45A بولينگ روباتيک

 انجمام  توانمايي  هما  جنگنمده  آورد. ايمن  وجمود  هوايي بمه  هايجنگ تاکتيک در را اساسي تغييرات

 سرنشمين  رقبماي  از بعضي که را هاييحتي مثموريت و دار سرنشين هواپيماهاي اکثر هايمثموريت

 جنگنمده  البتمه  .دارند کمتر بسيار با قيمت و زمان بيشتر مدت در نيستند، آن دادن انجام به قادر دار

 ساخت در را تنها اي چندساله تجربه ها آن طراحان و دارند پيش در زيادي راه تقريباً روباتيک هاي
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آن وظيفه تنها که راه دارند از کنترل هواپيماهاي مانند سرنشين بدون هواپيماهاي ابتدايي هاي نمونه
 و عمليماتي  منماطق  در مستقل زني سرنشين بدون هواپيماهاي يا و نظامي دور » هاوك « گشت ها

 .شمود ممي  محسموب  روباتيمک هماي  جنگنمده  وظايف از تر ساده بسيار مثموريتي که است شناسايي
 بمدون  را هواپيماهاي هوايي هايجنگ آينده که هستند عقيده اين بر کارشناسان از بسياري بنابراين

 هما سماعت  بتواننمد  که تر ارزان هواپيماهاي .زد خواهند رقم روباتيک هايجنگنده ويژه به سرنشين

 فرمانمدهان  بمراي  باشمند،  مجهمز  هابمب و هاموشک به انواع و درآيند پرواز به جنگي منطقه برفراز

 هاي مثموريت توانند مي فقط سرنشين بدون هواپيماهاي حاضر حال در .هستند کارآمدتر و مفيدتر

 و موانع تمام بتوانند روباتيک هاي پرنده که کشد نمي طول زيادي زمان دهند ولي انجام را اي ساده
 روباتيک هايپرنده پروژه مديران اهداف از يكي اکنون هم .کنند برطرف را هاي موجودمحدوديت

 حمق  داشمتن  با و هوشمندانه تا دهد اجازه هاجنگنده اين از گروهي به که است افزاري طراحي نرم

 کنند.  حمله مختلف اهداف به و داده نشان واکنش تهديدي هر انتخاب به
هايي هستيم که جنگامروزه در عصر فرا صنعتي شاهد وقوع  :پژوهش موضوع ضرورت و اهميت

گردد مي هاي گذشته، خطرناکتر و مهلكتر است. علت آن به دو ويژگي خاصي بربه مراتب از جنگ
اولي پيشرفت شگفت آور فمن   .که با امتزاج خود، صحنه جديدي را در عصر کنوني رقم زده است

تخريمب، محميط   آوري و ديگري انفجار اطالعات است که به شدت، دقت، وسعت، زممان، ميمزان   
درگيري و ... در جنگها تثيير گذار بوده است. جنگ با بنه و مايه اطالعات و با استفاده از فن آوري 
جديد جايگاه ويژه اي در جنگهاي آينده به خود اختصاص داده است. جنگ اطالعماتي بما سمطوح    
گ مختلف و شقوق هشمت گانمه اش )جنمگ فرمانمدهي و کنتمرل، جنمگ برپايمه اطالعمات، جنم         

الكترونيک، جنگ رواني، جنگ هكرهما، جنمگ اطالعماتي اقتصمادي، جنمگ سمايبرنتيک و جنمگ        
هما  هما و بيمت  ادراکي( جامعه جهاني را تحت تثيير خود قرار داده است. جنگ آينمده جنمگ بايمت   

هاي آينده بر آفندها و پدافندهاي ديجيتال اسمتوار بموده و محمدود بمه مرزهماي      خواهد بود. جنگ
ايمن تغييمر ممكمن اسمت     . بوده و لزوماً به برتري منابع ملي و قومي وابسته نخواهد بودجغرافيايي ن

هماي  هايي که پيش از اين، تهديدي براي قدرتها و ملتتحوالتي پديد آورد که موجب شود گروه
آمدند تبديل به تهديمداتي بزرگتمر از تسمليحات سمنتي از جملمه تسمليحات       جهاني به حساب نمي

دهد که بمدون توسمل بمه جنمگ     وند. جنگ اطالعاتي به بازيگران اين امكان را ميکشتار جمعي ش
مسلحانه، به اهداف سياسي و راهبردي خود دست يابنمد. در فضماي مجمازي، ممرز بمين نظمامي و       
غيرنظامي و نيز فيزيكي و مجازي چندان روشن و شفاف نيسمت، از ايمن رو قمدرت يما از طريمق      

شود. در کنار ساير ميدان هاي سمنتي نبمرد مثمل زممين،     ولتي اعمال ميدولت ها و يا بازيگران غيرد
دانسمت؛ جنمگ اطالعماتي از اجمزاي     « پنجمين ميدان نبمرد »هوا، دريا و فضا بايد فضاي مجازي را 
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شود. و اين تنها گوشه اي جديد اين محيط چند بعدي است، اما کامالً جدا از آن در نظر گرفته نمي
و  بماقري )ي جنمگ اطالعماتي اسمت کمه در حمال وقموع و گسمترش اسمت        از تهديدات و پيامدها

هاي برشمماري شمده را کمه ويژگيهماي     ويژگي بنديهاي موجود،در نوعي از تقسيم .(0910داداشي،
، پردقت، پيچيده، عدم قطعيت، اند: ابهاماين چنين بيان کرده شود،عمومي براي جنگ آينده تلقي مي

نظر از اينكه به جنگ آينمده  ويژگي يگانهاي عملياتي صرف .شدتکمو  محدود، مدتکوتاه، کشنده
يگانهمايي کمه متمولي     از منظر پدافندي يا آفندي نظر داشته باشيم؛ و با عنايت بمه ويژگيهماي بماال،   

، مسمتقل ، راکنمده ، پکچم باشند،از چنين خصوصياتي برخوردار خواهند بمود: کو عمليات نظامي مي
اي باال ارتباط تنگاتنگي با جنگهاي نامنظم دارند. ابمزار و تجهيمزات و   هپذير برخي از مؤلفهانعطاف

دچمار تحمول گرديمده کمه بمه       )در صحنه نبرد(، ويژه براي قدرتهاي بزرگبه روش جنگهاي آينده،
(قدرت شناسايي و تجس  دشممن بمراي تشمخيص دقيمق نيمرو و      0کنيم: تعدادي از آنها اشاره مي

(قابليمت  9ايي منطقه عملياتي دچار تحول شگرفي شمده اسمت؛   (سرعت عمل در شناس1تجهيزات؛ 
هماي بماالتر و   انتقال اطالعات دريافتي در کمترين زمان و بعضما بمه طمور همزممان بمه فرمانمدهي      

(سالحهاي جديد با دقت بسيار زياد و قابليمت  9اپراتورهاي آتش و هدايت آن ميسر گرديده است؛ 
هماي  (سمامانه فرمانمدهي و کنتمرل از شميوه    5گيرد؛ قرار ميتوليد و مورد استفاده  هدايت تا هدف،
ميمديا،بر  چنانچه فرماندهي و کنترل به صمورت ممولتي   هاي جديد تغيير ماهيت داده،سنتي به شيوه

(در جنگهاي آينمده  6در سطوح مختلف عينين پيدا کرده است؛  چند اليه، امن، روي خط)آن الين(،
تمر درگيمر شمود و بجنگمد؛     و رودرو بما طمرف قموي    توانمد بمه طمور خطمي    تر نممي طرف ضعيف

رو برداري از امكانات و تجهيزات سنگين و قابل شناسايي در جنگهاي آينده با مشمكل روبمه  (بهره8
آتش سمنگين و امكانمات    زني دقيق،هدف يابي،هدف هاي تجس ،با تكيه بر سامانه(7خواهد شد؛ 
(صحنه جنگ منطبمق بمر تممامي فضماي کشمور      1 باشد؛هاي حرکت و حمله بلندتر ميترابري گام

 آن مشخصات و آينده هايجنگ تبيين جنبة تريناساسي( بنابرين 0978)مواليي،".درگير خواهد بود

 موضوع اين به توجه لذا شوند. تامين مشخصات اين توسط بايد است که ضرورت هايي بيني پيش

 ضرورت است. گرفته قرار قوا کل معظم فرماندهي تاکيد مورد و داشته اساسي ضرورت جنبة سه از

 ترسيم را آينده اين آينده باشد، نيازهاي اساس بر فعاليت»آينده:  ساختن و جنگ حوزة آينده پژوهي

دشممن   ضمرورت  «.کنميم  تعيين را خودمان حرکت جهت ها،غربي شدة ترسيم جهت مطابق نه کنيد
 خودممان  ممورد  در را کلي دشممن  طرح بتوانيم ما که اين»او:  هايبرنامه و اهداف شناخت شناسي،

 در چه دشمن که اين ندانستن باشيد توجه داشته مساله اين ماست. به دفاعي توان از بخشي بدانيم،

 بايد ما کند،مي محروم دفاع و برخورد امكان از را ما است که غفلتي بكند، خواهدمي چه و دارد سر

»... دشممن:   مقابمل  در آن بمه  استمرار بخشمي  و حفظ دالمي، آمادگي ضرورت«. بدانيم کامالً را اين
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ندهيمد...   دسمت  از را فرصمتي  هميچ  آممادگي  بمراي  که است اين من توصية«. »باشيد... هميشه آماده
 ضمرورت  و اهميمت «. معنوي و مادي آمادگيهاي داد؛ افزايش و کرد حفظ را هاآمادگي بايد هميشه

ممي  ،هما ريزپرنمده  نظام بكارگيري در مهم هايمؤلفه شناسايي و رديابي که است اين در تحقيق اين
 نتماي   به توجه هوايي باشد عدم نيروي ويژه به نظامي هايسازمان همه براي مطمئن راهنماي تواند

 شايسمته  کمه  چنمان  هوايي آن عمليات در هاريزپرنده فناوري مزاياي از تا شودمي سبب تحقيق اين

هما در  نقمش ريمز پرنمده    و تبيمين  تدوين صورت در .نگردد بهره مند کشور هوايي دفاع نظام است،
 و نقمش  برمبنماي  تما  خواهمد بمود   قمادر  هموايي  نيروي همانند دفاعي سازمان يک هاي آينده،جنگ

 راسمتاي  در مبنمايي  و مشمخص نمموده   آينده افق در را پهساد محوري هوايي قدرت خود، مثموريت

 تعمير عملياتي، توانمندي زمينه آموزش، در هاگيري جهت ها،ريزي برنامه ها، طرح کليه از حمايت

 .نمايد معرفيها ريزپرنده آميز موفقيت کارگيري به راستاي در ... و نگهداري و
 ياد موارد گرفتن نظر در با رو  از اين .بود خواهد روباتيک هاي تسخير جنگنده در آينده هاي جنگ

نقشش ریش    که  داد پاسخ سواالت اين به توانتحقيق، مي روند فيزيكي مباحث بر تاکيد ضمن شده،
 بود؟ خواهند های آینده چگونهها در جنگپرنده
 پژوهش اهدف
 انجمام  اساسمي از  و کلي هدف که است فرعي اهداف تعدادي و اصلي هدف يک داراي تحقيق اين

 نظمامي  نظران صاحببرخي  ديدگاه بر تحليلي هاي آينده باها در جنگبررسي نقش ريز پرنده آن،

 و هما ريمز پرنمده  تبيمين  -1و  آينمده  هايجنگ هايويژگيتبيين -0همچون  فرعي اهداف که است
 کسمب  راسمتاي  در تالش موضوع، سازي و روشن شفافيت و تايير در عمليات، که  آن مشخصات

 از کمافي  شناخت ،آينده هايجنگ پيش بيني روند سازيمخاطبان، غني به بخشيدن آگاهي و تجربه

که بدنبال آن سواالت  .دارد دنبال به را خودي دفاعي توان از بخشي عنوان به مقدورات و توانمندي
 گردد:زير مطرح مي
-0دارند؟ که در قالمب آن سمواالت فرعمي     نقشچه  هاي آيندهها در جنگريز پرندهسوال اصلي: 

کدامنمد و چمه تماييري در     آن مشخصمات  و هما ريز پرنمده  -1کدامند؟ آينده  هايجنگ هايويژگي
 عمليات ميتوانند داشته باشند؟

 مباني نظری

 :پيشينه شناسي

 و کشف روش اراله و(MAVS) هاپرنده ريز معرفي ،(0917)نعمتي، و آبادي قاسمدر پژوهشي 
 توجه غيرنظامي و نظامي استفاده منظور به هاپرنده ريز از استفاده اخير سالهاي در آنها، شناسايي
 کشورهاي براي کوچک، ابعاد با ريز هايپرنده اين. است کرده جلب خود به را زيادي کشورهاي
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 از بعضي هايماجراجويي و جهاني استكبار طمع مورد که ما کشور بخصوص توسعه درحال
 در لذا. ميشود محسوب اطالعاتي جاسوسي و شناسايي حوزه در تهديدي ميباشد؛ منطقه کشورهاي

 براي راهكاري نيز پايان در و است شده پرداخته هاپرنده ريز تبين و توضيح به ابتدا مقاله اين
 مقابله روشهاي بررسي ،(0917)قرباني،در پژوهشي . گرديد اراله تهديدات اين شناسايي و کشف
 پهساد انواع کاربرد کوچک، پهسادهاي اختالل و شكار انهدام، تجهيزات معرفي رويكرد با پهسادها با
 فني هاي زمينه از بسياري در پهسادها. است گسترش به رو غيرنظامي و نظامي مختلف فعاليتهاي در
 با پهسادها از برخي. اند داشته پي در را هاهزينه کاهش و شده امور تسهيل موجب نيز مهندسي و

 استفاده رواحتمال ازين. هستند دسترس در راحتي به عملياتي، مناسب مزيتهاي و امكانات وجود
. است زياد بسيار خودي نيروي با مواجهه در تجهيزات اين از دشمنان و متخاصم غيرمجاز، افراد
. ايم پرداخته آنها کوچک انواع ويژه به پهسادها با مقابله وتجهيزات روشها بررسي به مقاله اين در

 کواد همچون آنها کوچک انوع بخصوص پهسادها، عملكرد اختالل يا انهدام مقابله، از هدف
 قدرت و هوشمندي, دقت .آينده هايجنگ (.0975.)بهمن, آذرپيدر پژوهشي  .کوپترهااست

 زماني در , زياد عمل شدت با و قاطع, سريع هاتا جنگ گرديده باعث تسليحات باالي تخريب

 تا سبب گرديده نيز استراتژيكي و تاکتيكي سطوح انطباق. گيرد صورت مقياسي وسيع در و کوتاه

 شده کشانده هدف کشور عمق استراتژيک در و نبرد مقدم مناطق در همزمان طور به نظامي عمليات

 جنگ همچون امروزي متعارف هاي جنگ در .سازد مقدور را و سياسي حياتي اهداف به دستيابي و

 سامانه را در کليدي نقش فارس، خلي  دوم جنگ و بالكان افغانستان، جنگ فارس، جنگ خلي  اول

 کننده ويران و پيشگيرانه حمالت همواره  لذا و داشته عهده بر جنگ هدايت و کنترل C4ISR هاي

 کنترل و فرماندهي ارتباطي مراکز هوايي، دفاع رادار هايسامانه فرماندهي، سايتها و مراکز عليه بر

 نيروهاي اصلي و مراکز سوخت مهمات، دپوهاي برق، کارخانجات به يورش آن متعاقب انجام و

 و مدلسازي ،(0915) ياري،اهلل و ندافي و مرتضويدر پژوهشي . است گرديده آغاز دشمن آفندي
 دهه در که هستند جديدي پرندهي هايوسيله بالزنها، يا هاريزپرنده بالزن، ريزپرنده يک طراحي
 مشابه مصنوعي، پرندههاي اين. اندگرفته قرار زيادي علمي سازمانهاي و کشورها توجه اخيرمورد
 باال، مانور قابليت کوچک، ابعاد. شوندمي ساخته و طراحي مدلسازي، طبيعي، حشرات و هاپرنده
 در. است کرده متصور آنها براي را متنوعي کاربردهاي پرندگان به بالزنها شباهت و پايين سرعت
 شايد. است شده سازي شبيه و مدلسازي بالزن پرنده ماشين يک حرکت ديناميک مقاله اين

 که است کنترل و پايداري بحث مانند حشره هايريزپرنده بحث در مسيله ترين چالشي و مهمترين
 بالزن حرکت حساسيت و فراوان متغيرهاي وجود دليل به رابطه اين در و است حساس فوقالعاده

 را سيستم در آن شدن اجرايي براي بلكه تيوري سطح در نه کنترلري طراحي مختلف پارامترهاي به
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 غيرخطي شدت به ديناميک دليل به شده طراحي کنترلرهاي گفت ميتوان. است کرده سخت بسيار
 کردن حداقل و پايا شبه تحليل يک بنابراين راندارند، سيستم در شدن اجرا توانايي عمال سيستم

 کنترلر يک طراحي سمت به را ما تواندمي سيستم، کاهش و بالزن پايداري در تاييرگذار پارامترهاي
 معادالت استخراج از بعد اساس اين بر. دهد سوق بالزن مكانيزم عملگرهاي توسط اجرا قابل

 پرنده حرکت پايداري تحليل به پايداري مشتقات محاسبه با آن سازيخطي و سيستم ديناميكي
 در تاييرگذار متغيرهاي و ريزپرنده حرکتي مودهاي مورد در توانمي ادامه در و ميشود پرداخته

. کرد ارايه اجرا قابل يككنترلر طراحي جهت يافته کاهش مدل يک و کرد بحث پرنده پايدارسازي
 مورد گشتاورهاي آنها تغيير با بتوان که ميشود طراحي مكانيزمي مدلسازي پارامترهاي به توجه با
 پذيري امكان بررسي ،(0911)اليقي، و خسروشاهي زيناليدر پژوهشي  .آورد وجود به را نظر

 مختلف مقاصد براي هاپرنده ريز ساخت امروزه خورشيدي، پرنده ريز يک ساخت و طراحي
 بدين است ساعت نيم حدود حالت بهترين در آنها پرواز زمان مدت اما است يافته گسترش بسيار
 خود پرواز به طوالني مدت به بتواند که ايست ريزپرنده ساخت بررسي مقاله اين هدف منظور
 را خود نياز مورد انرژي که پردازدمي ايپرنده ريز ساخت و طراحي به تحقيق رو اين از. دهد ادامه
 نوع اين ساخت براي هاييروش و طراحي مشكالت بيان به همچنين و کندمي دريافت خورشيد از

 و وزن بين تعادل خورشيدي هواپيماي طراحي در مسئله مهمترين که آنجايي از پردازدمي هواپيما
 با و نهايت در است شده بنا ويژگي دو اين اساس بر هاروش اين باشدمي هواپيما نياز مورد توازن
 يال طول با خورشيدي اي پرنده ريز ساخت به منت  تحقيق اين موجود هاي محدوديت به توجه
 .آيد در پرواز به خورشيد انرژي با تواندمي که شودمي گرم 00 وزن و سانيمتر 09

 :شناسيمفهوم 

 ابعاد وزن، ازجمله ديگري ويژگيهاي کنار در هواپيماها اين بودن سرنشين بدون واقع در: هاپرنده ریز

 بدون هواپيماهاي کمک به مختلف اهداف به دستيابي شده موجب آنها بودن هزينه کم همچنين و

 ريز اصطالح در را کوچک پروازي هايوسيله. باشد برخوردار بيشتري اطمينان قابليت از سرنشين

 .گويندمي پرنده
جنگ در آينده در هر منطقه از جهان که واقع شود بدون ترديد از لحاظ انگيزه : های آیندهجنگ

شروع، ماهيت، شدت و دامنه آن و نيز از لحاظ مدت و بكارگيري فناوري هاي تسليحاتي و 
ن جنگيدن و راه و رسم تجهيزات جنگي با جنگ هاي گذشته متفاوت خواهد بود و در نتيجه آيي

 به کار بردن نيروهاي مسلح براي رسيدن به اهداف مورد نظر نيز با گذشته متفاوت خواهد بود.
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 شناسيروش
شد. تحليل محتموا   انتخاب« محتوا تحليل»روش  مطالعه براي تحقيق، بودن کيفي ماهيت به توجه با
 پردازد؛مي آنها تحليل به اطالعات، شناخت پي در که است کيفي تحقيق روشهاي مهمترين از يكي

 و هما بحث ها،مقاله ها،کتاب تواندمي متن اين .است متني هايبررسي در قبول قابل روشي واقع در
 محاورات ها،سخنراني نظامي، و تاريخي اسناد ها،انديشمندان، روزنامه ديدگاه ها،انديشه ها،مصاحبه

 را آن محتموا  تحليل کاربرد کثرت باشد. ديگر ارتباطي رخداد هر يا تبليغات و رسمي، و غير رسمي
 پديمده اي  همر  و اسمت  محتموا  قابمل  چيمزي  هر لذا .است آورده بيرون رشته اي خاص انحصار از

 آن بمه  بسميار  متن در که دارد وجود مفاهيمي کيفي محتواي تحليل در .شود محتوا تواندتحليلي مي

فشمردگي،   معنما،  واحمد  تحليمل،  واحمد  نهفته، و آشكار محتواي مفاهيم اين جمله از .شودمي اشاره
 کمار  و سر محتوا از هاييجنبه با متن که هنگامي .است تم و طبقه کد، محتوا، حيطه سازي، خالصه

 و سمر  محتوا ارتباطي هايجنبه با متن که زماني عك  بر و کندتوصيف مي را آشكار اجزايي دارد،
 واحمد  مي شود. اشاره نهفته محتواي تحليل به است، متن معاني تفسير گر درگير تحليل و دارد کار

 کلمه نوشته يا عبارت هر يا و جامعه واقع در است. مطالعه نمونه هاي از وسيعي تنوع تحليل شامل

 معناي واحد .قرار گيرد توجه مورد تحليل واحد عنوان به تواندمي شده نسخه برداري متن در شده

 کمردن  کمم  فشمردگي  يا از تنزل منظور .هستند مربوط اصلي معناي به که هستند عباراتي يا کلمات

 ممتن  کردن کوتاه فرايند سازي و خالصه دارد وجود متن در آنچه کيفيت در تغيير بدون متن اندازة

 يا و ها فرضيه اساس بر متن از بخشي محتوا حيطة .شود حفظ متن اصلي هسته که حالي در است؛
 کد .دارد اشاره مشاهده يا و مصاحبه راهنماي يک در عنوان خاصي به که است متن از بخش هايي

ممي   مشمارکت  بمه  را اشمتراکات  کمه  است محتوا از گروهي طبقه و معنايي است واحدي چسب، بر
 بماز  يمک  را تمم  سمرانجام  و اسمت  طبقات کيفي محتواي تحليل شكل اصلي واقع هستة در .گذارد

 (.156:0976همكاران، و باقري حاج کنند )اديب مي معرفي طبقه يک در رخداد منظم

 های تحقيقها و یافتهداده وتحليلتجزیه  
 هاپرنده تحليل و تشریح ری 

 با هوايي الكترواپتيكي شناسايي سامانه از مفهومي مدل يک آمريكا MIT دانشگاه  در 0111 سال در
 در ادامه در .گرديد مدل اين ساخت به مندعالقه جاسوسي آمريكا سازمان .شد ساخته کوچک ابعاد

 يمک  درابعماد  همايي پرنده توسط قابل حمل حسگرهاي مورد در 0راند آمريكايي شرکت0119 سال

 برگمزار  هممايش  يمک  هاپرنده ريز مورد در دارپا سازمان 0115 سال در .داد انجام مطالعاتي حشره

 .سماخت  نظمامي  کماربرد  بما  هاريزپرنده براي دوربين سازمان يک اين 0118 سال در ادامه در .نمود

                                                           
1 RAND 
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 سرنشين بدون واقع است. در گرفته قرار توجه مورد بسيار سرنشين بدون هواپيماهاي کاربرد امروزه

 آنهما  بمودن  کم هزينمه  همچنين و ابعاد وزن، ازجمله ويژگيهاي ديگري کنار در هواپيماها اين بودن

 قابليمت اطمينمان   از سرنشمين  بمدون  هواپيماهماي  کمک به مختلف اهداف به دستيابي شده موجب

گويند. مي  MAV يا  0پرنده ريز اصطالح در را کوچک پروازي هايباشد. وسيله برخوردار بيشتري
 پمرواز  بمراي  هما ريزپرنده از ميتوان مثال باشند. براي متفاوتي داشته کاربردهاي ميتوانند هاريزپرنده

 کمه  بال يابت پرنده ريز يا هواپيما يک حرکت که است حالي در اين کرد. استفاده هاساختمان داخل

 توجه با اما نيست؛ امكانسذير بسته فضاهاي در ميكند حرکت ساعت در کيلومتر 11 تا 71 سرعت با

 پنجمره  يمک  از ميتواند ميكند، حرکت پايين سرعت با بال متحرك، ريزپرندهاي خاص نوع اينكه به

 زلزله مانند حواد  غيرمترقبه وقوع زمان در نجات و امداد براي ميتوان بنابراين شود، ساختمان وارد

-نمونه گرفت. اکنون کمک پرندهها ريز از ندارد وجود آنجا در هواپيما پرواز امكان که جنگلها در يا

 ميتوان اساس اين کرد. بر استفاده آنها از سيارات ديگر در ميتوان که شده ها ساختهريزپرنده از هايي

 امكمان  شرايطي چنين در و است مريخ رقيق کرد. جو استفاده مريخ در هاپرنده ريز از هايينمونه از

 سطح از برخاست اصلي عامل بالزن، هايپرنده در اما ندارد، وجود يابت بال هواپيماهاي از استفاده

 باشد. برخوردار هم رقيق جو در پرواز قابليت از ميتواند دليل همين و آنهاست زدن بال زمين، نحوه

 بمه  توجمه  با اما دارد، بيشتري کاربرد يابت بال ساخت ريزپرنده باشد مناسب شرايط اگر طورکليبه

 پيچيمدهتر اسمت   يابمت  بمال  هايريزپرنده با مقايسه در بالزن هايريزپرنده ساخت و طراحي اينكه

(. 0917نعمتمي،  و )آبمادي اسمت   بوده موردتوجه بيشتر خاص شرايط با محيطهاي در آنها از استفاده
 511 از کمتمر  وزن بما  و ميليمتر 511از کوچكتر ابعادي در که هستند پهسادها از گروهي ها،ريزپرنده

 ميتوان پرنده، اين از .شوندمي طراحي پرواز عمود و چرخان بال يابت، بال بالزن، مدل چهار در گرم

 زيمادي  کشورهاي توجه مورد اخير دهه در لذا نمود. استفاده نظامي حوزه در متعددي هايدر زمينه

 ويژگيهماي  بما  هما دارد. ريزپرنمده  قمرار  کشورها رأس اين در( دارپا) سازمان با اند آمريكاقرارگرفته

-شناسمايي ممي   و کشف غيرقابل کنوني رادارهاي و حسگرها تمامي براي تقريباً خود، فردمنحصربه

 محسوب شناسايي و کشف حوزه در پدافندي هايسامانه براي بزرگي تهديد امنيتي نظر از و باشد؛

 .شوندمي

 هاپرنده ریز مشخصات و معرفی

 ريزپرنمده  تقريبي وزن .کنندنمي تجاوز سانتيمتر 05 از ارتفاع و عرض طول، در نوعاً ريزپرنده ابعاد

 يا کيلومتر 01 آن عملياتي باشد برد دقيقه 61 تا 11بين  آن پروازي باشد مداومت گرم 51 حدود در
 فموق چمارچوب   باشد. تعماريف  يانيه بر متر 11 تا يانيه بر متر 01 بين آن پرواز سرعت .باشد بيشتر

                                                           
1 Micro Air Vehicles 



 
061  
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 ابعمادي  (مقايسه0) شكل در باشدمي بهبود حال در زمان مروربه که است ريزپرنده يک فني ياوليه

 0.است داده شده نشان پهسادها ساير با هاريزپرنده

 

 پهسادها ساير با هاريزپرنده ابعادي مقايسه 0شكل

 .است قابل مشاهده متحرك بال و يابت بال هاپرنده ريز از مختلف هاينمونه (1) شكل در

 

 2 هاپرنده ریز از مختلف هاینمونه: 2شكل

                                                           
1 Gilbert Islas; " Micro Air Vehicle Requirements Challenges". Feb. 25, 2012 SYSM 6309. 
2 William R. Davis, Jr. Bernard B. Kosicki, Don M. Boroson, Daniel F. Kostishack. 
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 ريز به که ايزيرسامانه هر .دارد خاصي تجهيزات به نياز مثموريتها از يک هر انجام براي هاريزپرنده

 بمه عبمارت   ميشمود.  ناميده 0محموله دهد، انجام را مثموريت مشخصي بتواند تا ميشود اضافه پرنده
 خاص، انجام مثموريت براي بلكه شوندنمي گرفته بكار پرنده هدايت و پرواز براي محموله ها ديگر

 ميشوند. نصب پرنده سازه در
 کمتمرين  بايمد  ضممن  در کنمد.  فمراهم  باال شدت با انرژي و توان بايد هاريزپرنده در پيشران نيروي

نكنمد   ايجماد  تمداخل  ريزپرنمده  در شمده  تجهيزات نصمب  کار در تا باشد داشته را ارتعاش و لرزش
 نيافتمد.  خطمر  به ريزپرنده اين پنهانكاري تا شود توليد آن محرکهي نيروي در صدايي نبايد همچنين

 الكتريكمي  تموان  وات 01 حدود در گرمي 51 ريزپرنده يک که ميرسد نظر به يابت بال در ريزپرنده

 توان مقدار اين به رسيدن براي .ميگردد پيشران صرف نيروي آن درصد 11 مقدار اين از که دارد نياز

 :کرد استفاده زير موتورهاي از ميتوان
 جت ميكرو موتور و جت پال  موتور :مانند درونسوز موتورهاي-0

 الكتريكي موتورهاي-1

 برگشتي و رفت شيميايي بازوهاي-9
 سموختهاي  از کمه  زماني .درصد( 5 حدود )در است کم بسيار هاريزپرنده در شدهتلف انرژي مقدار

-همم  باشدمي گرم بر وات يک حدود در معموالً اين موتورها توان چگالي شودمي استفاده پرانرژي

 باالست ممداومت  موتورها اين سوخت مصرف چون اندتوسعه يافته موتورها اين از تعدادي اکنون

 پايين وزن براي موتورها اين که ميرسد نظر به همه اين با ميآيد پايين هاريزپرنده مسافت و پروازي

 خمود  اين که هستند حساس رطوبت و پايين دماي به موتورها همچنين اين باشند.نمي اعتماد مورد

 پيشمران  يمک  بما  سمانتيمتري  05ريزپرنمده   يک در است ذکر قابل موتورهاست اين ديگر عيب يک

 معلق زدن، دور شدن، بلند براي توان وات 5 حدود در و باشد 5 برا به پسا نيروي نسبت بايد ملخي

 درونسموز  موتورهماي  از برخمي  .اسمت  الزم مسمير  طمي  براي آن نصف در حدود و هوا در ماندن

 بمه  توجمه  بما  هما در ريزپرنمده  رفته بكار آيروديناميک دارند. را کاري چنين توان که اندشدهطراحي

 بمال  بهصمورت  ميتوانمد  و است متنوع ميشوند ساخته آن در کردن کار براي هاپرنده اين که محيطي

 :است زير اجزاي شامل MAV يک مختلف اجزاي 1باشد زن حتي بال و گردان بال يابت،
 حسگرها -0

  پردازنده -1

 ارتباطي لينک و ارتباطات بخش-9

 سازه-0

                                                           
1 payload 
2 Venkatasubramani S. R. Pappu, James E. 
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 MAV یک مختلف اجزای :4 شكل

 .است شده داده نشان( 1) شكل در شناسايي و نظامي اهداف براي پرنده ريز کارگيريبه نحوه

 

 نظامي اهداف در هاپرنده ريز بكارگيري نحوه :5 شكل

 MAV شناسايي و کشف روش اراله
 الگوي از استفاده با .ميباشد وسيله خود به مخصوص انگشت اير مانند پرنده هر ارتعاشي الگوي

 قابليت خاطر به هاپرنده ريز اين که صوت زير آکوستيكي انتشار الگوي همچنين و ارتعاش

 اين .نمود شناسايي و کشف را .MAV آن سيله بو نمود اراله مدلي کنند ميتوانمي توليد پنهانكاري
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 تحليل پردازنده توسط گيرندگي از پ  که ميباشد؛ صوت زير هايميكروفون از آرايهاي شامل مدل

 .ميگردد

 :است دادهشده نشان MAV شناسايي و کشف بلوك دياگرام (6) شكل در

 

 

 

 های آیندهجنگتحليل و تشریح 

 های آیندهتعریف جنگ

جنگ در آينده در هر منطقه از جهان که واقع شود بدون ترديد از لحاظ انگيزه شروع، ماهيت، 

و بكارگيري فناوري هاي تسليحاتي و تجهيزات جنگي با  شدت و دامنه آن و نيز از لحاظ مدت

جنگ هاي گذشته متفاوت خواهد بود و در نتيجه آيين جنگيدن و راه و رسم به کار بردن نيروهاي 

مسلح براي رسيدن به اهداف مورد نظر نيز با گذشته متفاوت خواهد بود. )دانش آشتياني، 

ها با وجود دارند که باعث عدم شباهت جنگ( در موضوع جنگ عوامل و متغيرهايي 99:0979

شوند )هيچ جنگي شبيه جنگ قبل خود نخواهد بود(، اين عوامل عبارتند از افكار، يكديگر مي

هاي پيشرفته در ساخت سالح و تجهيزات ها، رشد فناوري، به کارگيري فناوريها و تئوريانديشه

اهداف کاذب هميشه مورد توجه طرف هاي هاي آينده استفاده از ( در جنگ05:0971)حيدري، 

از زمين به هوا پرتاب يا تر خواهد بود. اين اهداف کاذب که قبال درگير به خصوص جبهه ضعيف

شوند. پرواز اين ريز پرنده ها مانند اهداف کاذب با ها همراهي ميشدند، با ريز پرندهشليک مي

قطعات بر جاي مانده از ها ممكن است به عنوان هاي آنيابد. حتي الشهها پايان ميسقوط پايان آن
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هاي پيشرفته مبتني بر سيستم جي. آي. اس. ها سيستمها شناسايي شود. در اين ريز پرندهريز پرنده

ها را قادر مي سازد مواد امكان طي مسيرهاي از پيش تعيين شده را به پرنده داده و در ضمن آن

کنند، پخش نمايند. که طراحان عمليات پيش بيني مي مختل کننده امواج رادار را در نقاطي

توان  موازنه و تقارن عدم و اطالعات فناوري در گرايي جانبه يک( 67-66: 0970-71)مختاريان، 

 به زدن ضربه پي در هاي مختلف شيوه به تا داشته آن بر را کشورها نبرد، برخي ميادين در نظامي

 هايسامانه به اي رايانه جنگ ويژه به جنگ نامتقارن،  طريق از تر قوي دشمن ضعف نقاط

در پژوهش حاضر مفهوم جنگ آينده عبارت است  (8:0970)رزمخواه،  .کنترل شوند و فرماندهي

 هايي که از نظر ماهيت با جنگ هاي پيشين و تجربه شده حداقل سه تفاوت اساسي دارند:از جنگ

 گذشته؛فناوري تسليحاتي به مراتب پيشرفته تر از  (0

 راهبرد هاي جديد نظامي؛ (1

 توجه به به شيوه هاي صحنه نبرد ناهمگون در جنگ هاي آينده. (9

ت تدوين راهبردهاي مشخص براي ضربه زدن به دشمن با ريزپرنده هايي که قابليت عدم روي

هاي رواني است( و مقابله با پهسادهاي پنهان کار نيروهاي دشمن دارند )اين خود شيوه اي از جنگ

-آينده است. ريز پرنده ها ماموريتي از زمينه هاي استفاده از ريزپرنده ها در صحنه هاي نبرد يك

گيرند و ها نيستند، به عهده ميهاي شناسايي و هدف يابي را که نيروهاي نظامي قادر به انجام آن

خطر  آورد که ماموريت هاي تجس ، شناسايي و هدف يابي بدون ايجاداين امكان را به وجود مي

براي نيروي انساني محقق شود. همچنين تخمين برد و تشخيص هدف، امكان هماهنگي با ادوات 

پشتيباني زميني و هوايي را فراهم نموده و خطر آسيب رساني به جبهه خودي و صدمات يانوي را 

است؛  هاي مانع دارها افزايش بازده ارتباطي در محيطرساند. کاربرد ديگر ريز پرندهبه حداقل مي

توانند به عنوان يک تقويت کننده مخابراتي بر فراز مناطقي که خط ديد ها ميبدين ترتيب اين پرنده

 (01:0971خطوط ارتباطي کور شده، مستقر گردند. )خليلي، 

 جنگ های آینده و نقش سامانه های ری  پرنده 

ويژه تجهيزات هاي آينده از انسان محوري به سمت تجهيزات محوري و به بخش عمده جنگ

 هوايي مهم و حياتي پيش خواهد رفت.
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 (0971)شكوهي و عندليبي، هاي احتمالي آيندهها و مشخصات جنگويژگي 0جدول شماره 
 برخي از ويژگي ها و مشخصات جنگ هاي احتمالي آينده رديف

 از نظر زمان متغير و نسبت به عالقه طرفين درگير تعيين مي شود 0

 درگيري، جنگ گسترش و وسعت پيدا مي کند.در مناطق  1

 جنگ ها در محيط نا همگون و تحت تايير عدم تقارن توان نظامي طرفين درگير انجام مي گيرد. 9

 جنگ ها در قالب عمليات هاي آفندي غير خطي اجرا مي شوند. 0

 از دقت، سرعت، قدرت و هوشمندي زيادي برخوردارند. 5

 در آينده بصورت مستمر و غيرتناوبي شدن آن هاشبانه روزي شدن جنگ 6

 عميق، سريع و دقيق شدن و مقرون به صرفه بودن 8

 ها در آينده به صورت التالفي و از راه دور کنترل مي شود.جنگ 7

 هاي جنگ ايفا مي کنند.هاي کنترل رايانه اي نقش بسزايي در فرماندهي و هدايت دقيق در صحنهسيستم 1

 هاي اطالعاتي سريع، پيشرفته و سرعت دريافت اطالعات در آن ها باال است.سيستم  01

 شود که اخالل در يک جزء سيستم، تمام اجزا را تحت تايير قرار مي دهد.ها باعث ميسيستمي شدن جنگ 00

 شود.دفاع غير عامل و مجازي سازي صحنه نبرد موجب فريب و سرگرداني دشمن مي 01

 هوايي و موشک هاي هوشمند در جنگ هاي آينده بسيار کارساز است.نقش نيروي  09

استفاده وسيع و دقيق از تاکتيک هاي پيچيده عمليات رواني به منظور القالات ذهني، ارعاب و تزلزل در  00

 روحيه و اراده دفاعي طرف مقابل صورت مي گيرد.

 فعل و انفعاالت حين جنگ است. قسمت عمده لوازم و زمينه هاي پيروزي يا شكست مربوط به 05

اراده جنگي و ميل به دفاع و تمايل به جنگجويي، مهم ترين رکن قدرت دفاعي يک کشور را تشكيل مي  06

 دهد.

دشمن جنگ را از اهداف استراتژيک آغاز و سطوح تاکتيكي، عملياتي و استراتژيک کامال بر يكديگر منطبق  08

 هستند.

 اعظم از اقدامات قبل، حين و پ  از جنگ را به خود اختصاص خواهد داد.عمليات رواني بخش  07

توانند ها با استفاده از جثه کوچک، سرعت و قدرت مانور باال و خاصيت پنهان کاري ميريز پرنده

هاي جاسوسي، مراقبت)نظارت( و توقف در عمليات نفوذ به حريم هوايي دشمن و انجام ماموريت

 مورد استفاده قرار گيرند.دفاع هوايي دشمن، 

يش هاي آينده نقش اصلي و سرنوشت سازي را بر عهده خواهد داشت و پنيروي هوايي در جنگ

هاي نبرد، سرنوشت جنگ را تا حدود زيادي تعيين خواهد کرد. در از ورود نيروي زميني به ميدان

 يي بازي خواهند کرد.اين زمينه ريز پرنده ها نقش ارزنده اي را در پشتيباني از نيروي هوا
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پيش بيني راهبرد و تاکتيک دفاعي دشمن کار ساده اي نيست، اما در مواردي که استفاده از 

توانند مكمل مناسبي هواپيماهاي کالسيک به دليل خطرات جاني به صالح نيست، ريز پرنده ها مي

افرادي که از دکترين  براي همنوعان سرنشين دار خود بوده و نقش مويري داشته باشند. بنابر اين،

ها به عنوان کنند، براي ريز پرندهها حمايت ميبرتري هوايي به عنوان مولفه اي مهم در جنگ

 سكوي جديد تسليحاتي، ويژگي ها و مزايايي به شرح ذيل را بر مي شمارند:
 هاها و مزاياي ريز پرندهويژگي 1جدول شماره   

 ويژگي ها و مزاياي ريز پرنده ها رديف

 سرعت و قدرت مانور باال 0

 منحرف کردن سامانه پدافند هوايي دشمن 1

 انجام ماموريت هاي دشوار جاسوسي و مراقبتي 9

 فناوري حساس و واکنش سريع 0

 نفوذ به حريم هوايي دشمن 5

 پنهان کاري 6

 تداوم پروازي 8

 فناوري برتر و ... 7
 

توانند به توان اهداف کاذب مورد استفاده قرار گيرند. ها ميهاي آينده ريز پرندههمچنين در جنگ

( عواملي چون سطح مقطع راداري کم، سرعت پايين و عاليم 67-66: 0970-71)مختاريان، 

حرارتي نه چندان زياد، شناسايي و هدف قرار دادن ريز پرنده را مشكل نموده است و اين قابليت، 

هاي مختلف پروازي و افزايش خواهد داد. پروفايلهاي نبرد ها را در صحنهپذيري آنانعطاف

استفاده از عوارض طبيعي نيز باعث افزايش مضاعف قابليت نفوذ به منطقه دشمن در اين سيستم 

ها که در عمليات هاي مختلفي شرکت دارند در ارتفاع پروازي ايمن انجام شود. ريز پرندهمي

 کنند.وظيفه مي

ريز پرنده در امر نظارت بر تحرکات دشمن، جمع آوري اطالعات و هاي هاي آينده سامانهدر جنگ

هاي عملياتي فرماندهان در ميادين ارسال آن به مراکز فرماندهي کاربرد دارد و از نظر فني در برنامه

نبرد قابل استفاده هستند. همچنين قادرند تمام نياز هاي عملياتي را برآورده سازند؛ لذا گرايش 

ايي به استفاده از هواپيماهاي کالسيک نبايد مانع بهره گيري از ريز پرنده ها در متداول نيروي هو

 جنگ هاي پيچيده آينده گردد.
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ها در آينده شامل جنگ الكترونيک، فريب و عالوه بر وظيفه جمع آوري اطالعات، نقش ريز پرنده

خوبي براي پياده سرکوب دفاع هوايي دشمن خواهد بود. اين سامانه ها همچنين کانديداهاي 

 (001:0978سازي برنامه تكنولوژي پنهان کاري خواهند بود. )گودرزي، 

نظامي  نيروهاي تجهيزاتي سازمان در اي ويژه جايگاه امروزه سرنشين بدون هاي پرنده و پهسادها

انواع  با مقايسه در هاپرنده اين کاربرد که چرا اند؛ نموده پيدا آوري فن در رو پيش کشورهاي

توانمندي  آموزش، از اعم ها زمينه همه در ...و الكترونيكي فريب و شناسايي رزمي، هواپيماهاي

دفاعي  عملياتي هايفعاليت از بخشي در تواند مي آنكه ضمن ،(نت)تعمير و نگهداري عملياتي،

 متداول سرنشين نظامي هواپيماهاي نگهداري و ساخت تثمين، سنگين هزينه باشد، کارآمد و مؤير

 (0916)حبيبي، .ندارد هم را دار

 جمله هوايي، آن از و نظامي قدرت حوزه در ويژه به پيشرفته هايفناوري روزافزون توسعه و رشد

 غير و چه مسلح چه سرنشين، بدون هايپرنده است. ساخته دگرگون کامالً را نظامي نيروهاي

 نيروهاي مسلح براي که چراکنند. مي بازي افزاري جنگ انقالب اين در را مهمي نقش مسلح،

-مي زمان نيز هم و آورند پديد دفاعي حوزه در را هايي پيشرفت توانندمي که هستند جديد ابزاري

 با از نبرد نوع دو اين در داد، عينيت را 1اي شبكه و 0پايه دور جنگ مفهوم هاآن کمک به توان

او  از کم خطر يا و ايمن فاصله حفظ شرط پيش با دشمن انهدام و نابودي انگيزه به موشک شليک

 ساير و اطالعات هاحساسه از استفاده و بازيگران ساير حضور در يكسارچه فضاي دورپايه( در(

 هم پهسادها از استفاده به عالقه سابقه اگرچه .شودمي اي( استفادهشبكه(ماموريت  انجام براي منابع

 آيي کار خاطر به پهسادها اما باشد،مي آلمان کشورهاي همانند توسط باسرنشين هوانوردي با زمان

 و (2003) و (0110)عراق (،1999بالكان) جنگ اخير نظير هايجنگ در خود عالي تثيير و نظامي

مورد  بسيار دريايي و هوايي زميني، از اعم نظامي همه نيروهاي توسط(2001) افغانستان جنگ

 هايحوزه در خود اصلي هايمثموريت انجام بر عالوه اند پهسادها توانسته اند. گرفته قرار توجه

 را اهداف به مستقيم حمله هدف، تا هوشمند هايسالح هدايت جاسوسي و اطالعات، آوري جمع

 داراي هوايي نيروي همانند نظامي سازمان يک که داشت توجه بايد (.0916)حبيبي، دهند انجام هم

 هايترابري اهداف، انهدام هنگام به صلح و جنگ زمان در هاي متعدديمثموريت و وظايف

                                                           
1 StandOff Warfare 
2 Network Warfare 
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 به کشور آسمان در هوايي حاکميت اعمال و رهگيري ،)تاکتيكي(و راهوردي عملياتي راهبردي،

 شناسايي هايمثموريت از بخشي تنها که است ناشناس هوايي تهديدات و هاي ورود پرنده هنگام

 پهسادها توسط تواند مي ويژه شرايط در پهسادي تجهيزات و فناوري بودن فراهم در صورت رزمي و

عملياتي  توان است الزم محوله هايمثموريت انجام راستاي در دفاعي هاي سازمان کليه .انجام گيرد

اجراي مثموريت آماده لحظه هر تا نمايند همسو هوايي قدرت بعد در روز هايآوري فن با را خود

 نظامي، هايسازمان رزمي آمادگي حفظ براي .باشند مؤير و کارآمد عملياتي توان با واگذاري هاي

 فن به دار معني و روشن نگاهي خودباوري، اعتقاد به با پيراموني تهديدات با متناسب است نياز

 داخل در هاآن ساخت توان هم که شود اي مديريت گونه به فضا و هوا عرصه در نوين هايآوري

 کشور، دفاعي سازمانهاي ميان در باشد صرفه بهمقرون  ها،هزينه کاهش ضمن در هم و کشور

 جنگ و حواد  اساس بر دفاعي و رزمي حفط آمادگي موازات به هوايي نيروي همانند سازماني

 با پهسادها، و سرنشين بدون پرندهاي روزافزون عمليات گسترش به بايد آينده احتمالي هاي

 ساز توانمند مولفه يک عنوان به آنها مناسب بهينه و کارگيري به نحوه از صحيح درك و شناخت

 .بسردازد هوايي عمليات

 رو به شدت به غيرنظامي و نظامي عمليات و جنگ در پهبادها مختلف کاربردهاي امروزه اگرچه

فرماندهان  براي را شناسايي و تجسسي اطالعات ها پرنده نوع اين ابتدا در ولي است؛ افزايش

 با سرنشين هواپيماهاي از ترکيبي آينده، هوايي هايجنگ در (1393حبيبي، کردند)مي فراهم نظامي

 موارد از بعضي در که دارد وجوهي جنگ شد. اگرچه خواهند سرنشين استفاده بدون هواپيماهاي و

 مظنون، و ناشناس هاي پرنده شناسايي نمود. مثل استفاده هواپيماهاي با سرنشين از حتماً بايد

 هايترابري و مسافربري هواپيماهاي به نزديكي و رهگيري براي در آسمان هوايي حاکميت اعمال

 با اين ولي ... و سنگين و سبک گردهاي بال و هواگرد يا پيكر پهن از پرندهاي استفاده با متنوع

 پهسادها به توان مي را کنترل و فرماندهي و تاکتيكي رزمي شناسايي، هاي از عمليات بخشي وجود

 دهة سه طي که کردند عنوان خود مطالعة در همكاران و کال مک اچ ).منبع همان(واگذار کرد

براي  اما شود،مي گرفته بهره انسان وجود از آن در که داشت خواهد وجود هايي آينده، مثموريت

ها  آن که برخوردارند هايي توانمندي از سرنشين بدون جنگي هواپيماهاي بسياري هاي مثموريت

 (0116سازد. )اچ مک کال،  مي برتر دار سرنشين هواپيماهاي به نسبت را
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 :گيری و پيشنهادهانتيجه
 گيری:نتيجه -الف

 جمله هوايي، آن از و نظامي قدرت حوزه در ويژه به پيشرفته هايفناوري روزافزون توسعه و رشد

 غير و چه مسلح چه سرنشين، بدون هايپرنده است. ساخته دگرگون کامالً را نظامي نيروهاي

 نيروهاي مسلح براي که کنند. چرامي بازي افزاري جنگ انقالب اين در را مهمي نقش مسلح،

 در جنگ آورند. فضاي پديد دفاعي حوزه در را هايي پيشرفت توانندمي که هستند جديد ابزاري

 حواس از خارج «ذهن» جنگ ها اين در .نرم افزاري سيال، مجازي، بود خواهد فضايي بيشتر آينده

 از فروپاشي نوعي با بلكه مشخص، مرزبندي با نه عقبه به را تمرکز آن توانمي استعاره به که انسان

 هاپرنده ريز .بود خواهد استوار محوري دانش يا پايه اطالعات صورت به راه دور از حمله با درون

 از يكي است. جهاني استكبار خشم مورد که ما کشور بخصوص درحال توسعه کشورهاي براي

 هاسامانه اين موقعبه شناسايي عدم باشند؛مي کشور مناطق حساس در اطالعاتي، جدي تهديدات

 مقابله کشور ميشود. براي استراتژيک و حياتي اطالعات رفتن سرقت به و اطالعاتي شكست باعث

 و بررسي باشد. بامي پنهانكار هايسامانه اين شناسايي و کشف نخست گام در هاسامانه اين با

 خواهد بيشتر زمينه اين در مسلح نيروهاي دفاعي توان افزايش امكان ايده اين اوليه نمونه ساخت

هاي آينده جايگاه ويژه اي ها از جمله تجهيزات پيشرفته عصر حاضرند که در جنگشد. ريز پرنده

-فناوريهاي آينده، بحث به کارگيري تجهيزات و خواهند داشت. موضوع مهم و حياتي در جنگ

هاي پيشرفته است. از طرفي حفظ جان پرسنل نظامي نيز از اهميت فراواني برخوردار است و به 

هاي آينده روز همين دليل است که اهميت توسعه وسايل جنگي کنترل شونده از راه دور در جنگ

ر به ها ايفا خواهند کرد. در حال حاضيابد و آن نقش بسزايي در آينده جنگبه روز افزايش مي

هاي پيشرفته دنيا، در کنار تجهيزات هاي ريز پرنده در شاخه نظامي و ارتشکارگيري سامانه

توانند مكمل مناسبي براي انجام برخي ها ميکالسيک بسيار زياد و گسترده شده است و ريز پرنده

 ها باشند. پيشرفت علمي و فناوري هاي نوين جهاني، وضعيت تهديدهايهاي آناز ماموريت

ها فراروي کشور و الزامات سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران به کارگيري ريز پرنده

-را در کنار ديگر تجهيزات هوايي اجتناب ناپذير نموده است. عصر کنوني، عصر پيشرفت فناوري

يزات توان به پيچيده تر شدن تجهها ميهاي اطالعاتي و ارتباطي است و از نكات بارز اين فناوري

از يک سو و کاهش نقش فيزيكي انسان در کنار تجهيزات از سوي ديگر اشاره کرد که بر ضرورت 
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استفاده و تحقيق و پژوهش در اين زمينه مي افزايد. بديهي است عدم توجه کافي به مساله به 

توان  هاي ريز پرنده، ايرات زيان بار و خسارات جبران ناپذيري بر آمادگي رزمي وکارگيري سامانه

 پيشرفت هاي تجهيزات جمله از سرنشين بدون دفاعي نيروهاي مسلح وارد مي نمايد. هواپيماهاي

 و سرعت کوچک، جثة از استفاده با پهسادها دارند. آينده جنگهاي در جايگاه ويژه اي که هستند

جاسوسي،  نفوذ، عمليات در گريزي مي توانند رادار کاري، پنهان خاصيت و باال قدرت مانور

 دشمن، بر تحرکات نظارت کار در آنها همچنين .شود استفاده طرف هوايي دفاع توقف و مراقبت

 برنامه هاي در فني از نظر و دارند کاربرد فرماندهي مراکز به آن ارسال و اطالعات آوري جمع

جنگ در آينده در هر منطقه از جهان که  .هستند استفاده قابل نبرد ميادين در فرماندهان عملياتي

واقع شود بدون ترديد از لحاظ انگيزه شروع، ماهيت، شدت و دامنه آن و نيز از لحاظ مدت و به 

هاي گذشته متفاوت خواهد بود؛ ريز هاي تسليحاتي و تجهيزات جنگي با جنگکارگيري فناوري

هايي از هاي پر خطر هميشه با نگرانيريتهاي خود، در ماموها با وجود امكانات و تواناييپرنده

قبيل سقوط، انهدام پرنده و در نتيجه صدمات نيروي انساني و تجهيزاتي مواجه هستند. از طرفي 

ها با رادار و از بين رفتن اصل غافلگيري، محققان و پژوهشگران جثه بزرگ، کشف شدن پرنده

زار و تجهيزات پيشرفته و راهبردي جديدي نظامي و صنايع دفاعي دنيا را بر آن داشته که از اب

ها در مقايسه با هواپيماي بدون سرنشين داراي استفاده و اين مشكل را برطرف نمايند. ريزپرنده

ابعاد به مراتب کوچكتر و خاصيت پنهان کاري و رادارگريزي قابل توجهي بوده و قادر به انجام 

سامانه بومي و پيشرفته کشور در است که  هاي متنوعي هستند. همچنين الزم به ذکرماموريت

با حضور برخي مسئوالن کشوري و  ها با عنوان سسهرجهت ساماندهي و پايش هوشمند ريزپرنده

رونمايي شد. سامانه سسهر قابليت ساماندهي اطالعاتي،  غرب شمال هوايي پدافند منطقه لشكري در
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