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پذیرش مقاله0077/00/70 :

چكيده
اساسيترين جنبه بررسي و تبيين ديدگاه صاحبنظران نظامي در باب جنگهااي آيناده و مشخصاا

آن،

مباحث دشمنشناسي ،آيندهپژوهي و پيشبيني ضرور هاي دفاعي است .هدف پژوهش حاضر بررسي نقش
ريز پرندهها در جنگهاي آينده که ازنظر روش از زمره پژوهشهاي کيفي مايباشاد کاه باراي جما آوري
اطالعا موردنياز آن از روش تحليل محتوا استفاده و کوشيده شده تا مباني الزم براي تبيين موضوع از رهنامه
نظامي و ديدگاه صاحبنظران نظامي استخراج شود .بخش عمده جنگهاي آينده از انسانمحوري باه سامت
تجهيزا

هاوايي مهاو و حيااتي پايش دواهاد رفاتد جناگ در آيناده ازنظار

محوري و بهويژه تجهيزا

تجهيزا  ،روش جنگيدن و راه و رسو به کار بردن نيروهاي مسلح براي رسايدن باه اهاداف ماوردنظر نياز
نسبت به گذشته تغيير دواهد کرد؛ يكي از اين تجهيزا

ريز پرندهها هستند که توانستهاند قابليتهاي بالقوه

دود را به فعل تبديل نمايند و توانمنديهاي دود را به رخ بكشندد بهکارگيري ريز پرندههاا در جناگهااي
آينده زمينهساز اقتدار هر چه بيشتر نيروهاي درگير دواهد بودد ريز پرندهها برترين سامانهاي دواهند بود که
در ددمت نيروهاي مسلح کشور ايران قرار ميگيرد؛ همچنين يكي از سناريوهاي بردي از کشورهاي دنيا در
جنگهاي آينده ،جم آوري اطالعا
هزينه و تلفا

با استفاده از ريز پرندهها است؛ زيرا باا باهکاارگيري آساان و کمتارين

جاني ،ميتوانند اطالعا

باارزشي را در حداقل زمان ممكان از منااطع عمليااتي باه دسات

آورندد در پژوهش به تشريح و تحليل ريز پرندهها و جناگهااي آيناده پردادتاه و درنهايات پيشانهادهااي
کاربردي ارائه ميگرددد
واژگان کليدی :ريز پرندهها ،جنگهاي آينده ،ضرورت دفاعي ،نيروهاي مسلح
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مقدمه
پيشرفتهاي سري و تحوال

پرشتاب آينده ،فضاي نامطمئن و سرشار از فرصت و تهديد را پيش

روي نيروهاي مسلح قرار دواهد دادد درواق روزبهروز با طيف وساي تاري از اقاداما دصامانه
دشمن در زمينههاي مختلف فرهنگي ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،رسانهاي ،تبليغاتي و غيره روبرو
دواهيو شد و دشمن در جهت رسيدن به اهداف استكباري داود ،ضامن بهارهبارداري از آدارين
فناوريها ،هرساله مناب مالي هنگفتي را به اين امار ادتصاا
بهشد

مايدهادد بناابراين در ايان فضااي

تغييرپذير و نامطمئن ،آمادگيهاي نظري و همينطور عملي براي پذيرش وقوع جنگهااي

آينده مبتني بر تكامل انديشههاي نظامي ،تاکتيكها و فناوري پيشرفته يك ضرور

ملاي و حتماي

است لذا اولين گام در جهت آمادگي دفاعي و حفظ اقتدار نظامي بر اساس برداورد باا حاواد
جنگهاي احتمالي آينده ،درك صحيح از ميزان تهديدا

عليه کشور و ساس

و

فهاو نحاوه نگارش

دشمنان به جنگهاي احتمالي آينده است .بنابراين تالش در راستاي تبيين مفهوم جنگهاي آينده و
مشخصا آن با تحليلي بر ديدگاه بردي صاحبنظران نظامي يك نياز مبرم پژوهشاي و تحقيقااتي
است .به همين منظور در اين پژوهش به بررسي نقش ريز پرندهها در جناگهااي آيناده داواهيو
پردادتد

آنچه مشخص است رشد روزافزون پهسادها و کاربرد آن در همه وجوه زندگي اجتمااعي اسات باه-

گونهاي که بهطور وسي با جامعه بشري پيوند دوردهاندد بااينكه پهسادها بسياري از روشهاي سنتي
را شكستهاناد باياد گفات کاه آنهاا هناوز در ابتاداي راه هساتند و انتظاار مايرود کاه باه طارز
شگفتانگيزي زندگي روزمره ما را چه در بخش ددما

و چه در بخش صنعت تحت تاثيير قارار

دهندد طي چند سال گذشته پهسادها قلب توسعه تجار هاي جديد در بخشهاي دولتي و دصوصي
بودهاندد پهسادها چنان ددما

شگفتآوري را براي بشر به ارمغان آوردهاند کاه کمتار کساي فكار

ميکرد اين وسيله پرنده کوچك تا اين اندازه بين جامعه انسانها محبوب شودد اهميت بااالي ايان
پرنده بدون سرنشين بخشهاي مختلفي را در بخش تحقيقاتي و صانعتي باه داود ادتصاا داده
است بهطوريکه آنها در لبه توسعه دانش و فنّاوري (تكنولوژي) روز دنياا قرارگرفتاه و تحقيقاا
بسياري بر روي افزايش کارايي ،افزايش ميزان بار قابلحمل ،کاهش هزينههاي توليد ،افزايش دقت،
بهبود ددما پ از فروش ،حل مسائل ايمني و امنيتي در حال انجام اسات (مرکاز پاژوهشهااي
مجل شوراي اسالمي)1311،د سامانههاي جنگي آينده که بازوي تهاجمي ارتشها در دهههاي آتي
دواهد بود ،شبكههايي متشكل از سامانههاي سرنشين دار و بدون سرنشين است که در يك شابكه
ارتباطي ديجيتالي به هو گرهدوردهاند ،اين سامانهها تهيه اطالعا

جاسوسي و بخاش عمادهاي از

جنگ را بر عهده دواهد داشتد بالگردهاي بدون سرنشين (نظيار فااير اساكا ) نياز باهانادازهاي
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ظرفيت دواهند يافت که بتوانند در طول مثموريتهاي باالي ششسااعته داود ،ساال و مهماا
حمل کنند .اکنون سادت پهسادهاي بسيار کوچكي دنبال ميشود که در کولهپشتي سربازان جا گرفته
و در هنگام لزوم در باالي ارتفاعا و پشتباامهاا مساتقر و بادون جلابتوجاه دشامن و حتاي
شهروندان يك شهر تصاوير ارزشمندي را تهيه و ارسال نمايند؛ اما در زمين ،سربازان روباا هااي
کوچكي را به ميدانهاي مين دواهند فرستاد تاا باهطاور حساابشاده باه دنباال ماينهاا بگردنادد
سامانههاي پنج تني ميدان مين را پاكسازي دواهند کرد و ...نموناهاي از عملياا
شامل مواردي مطابع سناريوي زير است:

متناوع پهسادهاا

" ...يك زيردريايي اژدر مانند ،در آبهاي ساحلي پرسه ميزند ،مينها را شكار ميکناد .اطالعاا
الزم را جم آوري ميکند و کشتيهاي دشمن را ميکوبدد پهسادهاي بدون سرنشين تاکتيكي ،به دفاع
هوايي دشمن يورش مايبرناد و آن را ناابود مايکننادد در زماين ،ساربازان و تفنگاداران درياايي،

پهسادهايي بهاندازه کف دست را به هوا ميفرستند تا از آنسوي بلنديهاا دبار بياورنادد گروهاي از
سامانههاي زميني بدون سرنشين نيز روي هواپيماهاي دشمن آتش ميگشايند و به شهرهاي دشمن
پيشروي ميکنند تا سادتمانها را پاكسازي نمايندد در پايگاه ،تكنسينها صدها پهساد رياز جثاه را
براي جاسوسي در دااك دشامن آمااده نماوده و آنهاا را باهساوي اهاداف هادايت مايکننادددد"
)(Dumpsy, 2009د
امروزه ماهيت جنگها تغيير کرده و به شكل جنگ اطالعا

درآمده است پ

برتري اطالعاتي در

چنين جنگي نقش حياتي ايفا ميکند بدينجهت هدف اصلي فرماندهان و طراحان نظاامي در ايان
جنگها ،برتري درزمينه فرماندهي و کنترل مبتني بر سامانههاي اطالعاتي و جما آوري اسات کاه
نمونهاي از آن را در مناقشه قرهباا باين دو کشاور آبربايجاان و ارمنساتان مشااهده نماوديو کاه
بهجرئت ميتوان گفت بهکارگيري سامانههاي شبكه محاور و اساتفاده از پهسادهاا جهات شناساايي
اهداف و انهدام هدفمند تجهيزا و مراکز تجم نقش زياادي در پيشاروي جمهاوري آبربايجاان
داشته استد (عزيزي )1311 ،در آينده نبردهاي هوايي ،جنگندههاي پرقدر  ،تنها بخشي از توانايي
هاي بيشمار دود را به نماايش دواهناد گذاشات و ديگار تماامي ظرفياتهااي عمليااتي آنهاا
مورداستفاده نخواهد بود و دلبانان حرفهاي و آموزشديده ،ممكن است هيچگاه جنگهاي هوايي را
از نزديك تجربه نكنندد ازاينرو جنگندههاي روباتيك که طرحي اوليه از هواپيماهاي بدون سرنشين
 UCAVهستند ،به وجود آمدندد جديدترين جنگنده روباتيك بوئينگ X-45Aنام دارد و طار
جديدي از هواپيماي بدون سرنشين است که ميتواند تغييرا

اساساي را در تاکتياك جناگهااي

هوايي به وجود آوردد اين جنگندهها توانايي انجام مثموريتهاي اکثار هواپيماهااي سرنشاين دار و
حتي مثموريتهايي را که بعضي از رقباي سرنشين دار قادر به انجام دادن آن نيستند ،در مد زماان
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بيشتر و باقيمت بسيار کمتر دارند .البته جنگندههاي روباتياك تقريباا راه زياادي در پايش دارناد و
طراحان آنها تجربه چندسالهاي را تنها در سادت نمونههاي ابتدايي هواپيماهااي بادون سرنشاين
مانند هواپيماهاي کنترل از راه دارند که تنها وظيفه آنها گشت "هاوك" دور نظامي و يا هواپيماهاي
بدون سرنشين مستقل زني در مناطع عملياتي و شناسايي است که مثموريتي بسيار سادهتر از وظايف
جنگندههاي روباتيك محسوب ميشود؛ بنابراين بسياري از کارشناسان بر اين عقيده هستند که آينده
جنگهاي هوايي را هواپيماهاي بدون سرنشين باهوياژه جنگنادههااي روباتياك رقاو دواهناد زد.
هواپيماهاي ارزانتر که بتوانند ساعتها بر فراز منطقه جنگي به پرواز درآيند و به انواع موشكها و
بمبها مجهز باشند ،براي فرماندهان مفيدتر و کارآمدتر هستند .در حال حاضر هواپيماهااي بادون
سرنشين فقط ميتوانند مثموريتهاي سادهاي را انجام دهند ولي زمان زيادي طاول نمايکشاد کاه
پرندههاي روباتيك بتوانند تمام موان و محدوديتهاي موجود را برطرف کنند .هواکناون يكاي از
اهداف مديران پروژه پرندههاي روباتيك طراحي نرمافزاري است که به گروهي از اين جنگنادههاا
اجازه دهد تا هوشمندانه و با داشتن حع انتخاب به هر تهديادي واکانش نشاان داده و باه اهاداف
مختلف حمله کنندد
امروزه در عصر فرا صنعتي شاهد وقوع جنگهايي هساتيو کاه باهمراتاب از جناگهااي گذشاته،
دطرناكتر و مهلكتر استد علت آن به دو ويژگي داصي برميگردد که باا امتازاج داود ،صاحنه
جديدي را در عصر کنوني رقوزده استد اولاي پيشارفت شاگفتآور فانآوري و ديگاري انفجاار
اطالعا

است که بهشد  ،دقت ،وسعت ،زمان ،ميزان تخريب ،محيط درگياري و ددد در جناگهاا

تثييرگذار بوده استد جنگ با بنه و مايه اطالعا
جنگهاي آينده باه داود ادتصاا

و با استفاده از فنآوري جديد جايگاه ويژهاي در

داده اساتد جناگ اطالعااتي باا ساطو مختلاف و شاقو

هشتگانهاش (جنگ فرماندهي و کنترل ،جنگ بر پايه اطالعا  ،جنگ الكترونيك ،جناگ رواناي،
جنگ هكرها ،جنگ اطالعاتي اقتصادي ،جنگ سايبرنتيك و جنگ ادراکي) جامعه جهاني را تحات
تثيير دود قرار داده استد جنگ آينده جنگ بايتها و بيتها دواهاد باودد جناگهااي آيناده بار
آفندها و پدافندهاي ديجيتال استوار بوده و محدود به مرزهاي جغرافيايي نبوده و لزوماا باه برتاري
مناب ملي و قومي وابسته نخواهد بود .اين تغيير ممكن است تحوالتي پديد آورد که موجاب شاود
گروهها و ملتهايي که پيشازاين ،تهديدي براي قدر هاي جهاني بهحساب نميآمدند تباديل باه
تهديداتي بزرگ تر از تسليحا

سنتي ازجمله تسليحا

کشتارجمعي شاوندد جناگ اطالعااتي باه

بازيگران اين امكان را ميدهد که بدون توسل به جنگ مسالحانه ،باه اهاداف سياساي و راهباردي
دود دست يابندد در فضاي مجازي ،مرز بين نظامي و غيرنظامي و نياز فيزيكاي و مجاازي چنادان
روشن و شفاف نيست ،ازاينرو قدر

يا از طريع دولتها و يا بازيگران غيردولتي اعمال ميشاودد
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در کنار ساير ميدانهاي سنتي نبرد مثل زمين ،هوا ،دريا و فضاا باياد فضااي مجاازي را «پنجماين
ميدان نبرد» دانست؛ جنگ اطالعاتي از اجزاي جديد اين محيط چندبعدي است ،اما کاامال جادا از
آن در نظر گرفته نميشود؛ و اين تنها گوشهاي از تهديدا و پيامدهاي جنگ اطالعاتي اسات کاه
در حال وقوع و گسترش استد (باقري و همكاران )1314 ،در نوعي از تقسيوبناديهااي موجاود،
ويژگيهاي برشماري شده را که ويژگيهاي عمومي براي جنگ آينده تلقي ميشود ،اينچنين بياان
کردهاند :ابهام ،عدم قطعيت ،پيچيده ،پر دقت ،کشنده ،کوتاهماد  ،محادود و کاو شاد د ويژگاي
يكانهاي عملياتي صرف نظر از اينكه به جنگ آينده از منظر پدافندي يا آفندي نظر داشته باشايو؛ و
با عنايت به ويژگيهاي باال ،يكانهايي که متولي عمليا

نظامي ميباشاند ،از چناين دصوصاياتي

بردوردار دواهند بود :کوچك ،پراکنده ،مستقل ،انعطاافپاذير برداي از مفلفاههااي بااال ارتباا
تنگاتنگي با جنگهاي نامنظو دارندد ابزار و تجهيازا

و روش جناگهااي آيناده ،باهوياژه باراي

قدر هاي بزرگ (درصحنه نبرد) ،دچار تحول گرديده که به تعدادي از آنها اشاره ميکنيو:
 )1قدر شناسايي و تجس دشمن براي تشخيص دقيع نيرو و تجهيازا ؛  )2سارعت عمال در
شناسايي منطقه عملياتي دچار تحول شگرفي شده است؛  )3قابليات انتقاال اطالعاا

درياافتي در

کمترين زمان و بعضا بهطور هوزمان به فرماندهيهاي باالتر و اپراتورهاي آتش و هدايت آن ميسار
گرديده است؛  )4سال هاي جدياد باا دقات بسايار زيااد و قابليات هادايت تاا هادف ،تولياد و
مورداستفاده قرار ميگيرد؛  )5سامانه فرماندهي و کنترل از شيوههاي سنتي به شيوههاي جديد تغيير
ماهيت داده ،چنانچه فرماندهي و کنترل بهصور

مولتي مديا ،بر روي دط (آنالين) ،امن ،چنداليه،

در سطو مختلف عينيت پيداکرده است؛  )0در جنگهاي آينده طرف ضعيفتر نميتواند باهطاور
دطي و رودررو با طرف قويتر درگير شاود و بجنگاد؛  )7بهارهبارداري از امكاناا

و تجهيازا

سنگين و قابلشناسايي در جنگهاي آينده با مشكل روبهرو دواهد شد؛  )1با تكيهبار ساامانههااي
تجس  ،هدفيابي ،هدف زني دقيع ،آتش سنگين و امكانا تراباري گاامهااي حرکات و حملاه
بلندتر ميباشد؛  )1صحنه جنگ منطبع بر تمامي فضاي کشور درگير دواهد بودد (ماواليي)1317 ،
بنابراين اساسيترين جنبه تبيين جنگهاي آينده و مشخصا
بايد توسط اين مشخصا

آن پيشبيني ضرور هايي است کاه

تثمين شوندد لذا توجه به اين موضوع از سه جنبه اساسي ضرور

و مورد تثکيد فرماندهي معظو کل قوا(مدظلهالعالي) قرارگرفته استد ضرور

داشته

آيندهپژوهي حوزه جناگ

و سادتن آينده« :فعاليت بر اساس نيازهاي آينده باشد ،اين آينده را ترسيو کنياد ناه مطاابع جهات
ترسيوشده غربيها ،جهت حرکت را دودمان تعيين کنيو»د ضرور

دشمنشناسي ،شنادت اهداف

و برنامههاي او« :اينکه ما بتوانيو طر کلي دشمن را در مورد دودمان بدانيو ،بخشي از توان دفاعي
ماستد به اين مسئله توجه داشته باشيد ندانستن اينکه دشمن چاه در سار دارد و چاه مايدواهاد
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بكند ،غفلتي است که ما را از امكان بردورد و دفاع محروم ميکند ،ماا باياد ايان را کاامال بادانيو»د
ضرور آمادگي دائمي ،حفظ و استمرار بخشي به آن در مقابل دشمن« :ددد هميشاه آماادهباشايدددد»د
«توصيه من اين است که براي آمادگي هيچ فرصتي را از دست ندهيدددد هميشه باياد آماادگيهاا را
حفظ کرد و افزايش داد؛ آمادگيهاي مادي و معنوي»د اهميت و ضرور

اين تحقيع در اين اسات

که رديابي و شناسايي مفلفههاي مهو در نظام بهکارگيري ريز پرندهها ،مايتواناد راهنمااي مطمائن

براي همه سازمانهاي نظامي بهويژه نيروي هوايي باشد عدم توجه به نتايج اين تحقيع سابب ماي-
شود تا از مزاياي فناوري ريز پرندهها در عمليا هوايي آنچنانکه شايسته است ،نظام دفاع هاوايي

کشور بهرهمند نگردد .در صور

تدوين و تبيين نقش ريز پرندهها در جنگهاي آينده ،يك سازمان

دفاعي همانند نيروي هوايي قادر دواهد بود تا برمبناي نقش و مثموريت دود ،قدر

هاوايي پهسااد

محوري را در افع آينده مشخص نموده و مبنايي در راستاي حمايت از کليه طر ها ،برنامهريزيها،
جهتگيريها درزمينه آموزش ،توانمندي عملياتي ،تعمير و نگهداري و  ...در راستاي باهکاارگيري
موفقيتآميز ريز پرندهها معرفي نمايد.
جنگهاي آينده در تسخير جنگندههاي روباتيك دواهد باودد ازايانرو باا در نظار گارفتن ماوارد
يادشده ،ضمن تثکيد بر مباحث فيزيكي روند تحقيع ،ميتوان به اين سفاال

پاسا داد کاه "نقاش

ريز پرندهها در جنگهاي آينده چگونه دواهند بود؟"
اين تحقيع داراي يك هدف اصلي و تعدادي اهداف فرعي است که هدف کلي و اساساي از انجاام
آن "،بررسي نقش ريز پرندهها در جنگهاي آينده با تحليلي بر ديدگاه بردي صاحبنظران نظاامي

است" که اهداف فرعي همچون " -1تبيين ويژگيهاي جنگهاي آينده و  -2تبيين ريز پرندههاا و
مشخصا

آن و تثيير در عمليا

که شفافيت و روشنسازي موضاوع ،تاالش در راساتاي کساب

تجربه و آگاهي بخشيدن به مخاطبان ،غنيسازي روند پيشبيني جنگهاي آينده ،شانادت کاافي از
توانمندي و مقدورا بهعنوان بخشي از توان دفاعي داودي را باه دنباال دارد"؛ کاه باه دنباال آن
سفاال

زير مطر ميگردد:

سفاال

فرعي عبارتند از -1" :ويژگيهاي جنگهاي آينده کداماند؟" و " -2ريز پرندهها و

سفال اصلي اين است که" :ريز پرندهها در جنگهاي آينده چه نقش دارند؟" که در قالب آن
مشخصا

آن کداماند و چه تثييري در عمليا

ميتوانند داشته باشند؟"

مباني نظری
 -پيشينه تحقيق:

در پژوهشي قاسوآبادي و نعمتي ( ،)1311معرفي ريز پرندهها ( )MAVSو ارائه روش کشف و
شناسايي آنها ،در پژوهشهاي ادير استفاده از ريز پرندهها بهمنظور استفاده نظامي و غيرنظامي
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توجه کشورهاي زيادي را به دود جلب کرده استد اين پرندههاي ريز با ابعاد کوچك ،براي
کشورهاي درحالتوسعه بخصو کشور ما که مورد طم استكبار جهاني و ماجراجوييهاي
بعضي از کشورهاي منطقه ميباشد؛ تهديدي در حوزه شناسايي و جاسوسي اطالعاتي محسوب
ميشودد لذا در اين مقاله ابتدا به توضيح و تبيين ريز پرندهها پردادتهشده است و در پايان نيز
راهكاري براي کشف و شناسايي اين تهديدا

ارائه گرديدد در پژوهشي قرباني ( ،)1311به اين

نتيجه رسيده است که بررسي روشهاي مقابله با پهسادها با رويكرد معرفي تجهيزا انهدام ،شكار
و ادتالل پهسادهاي کوچك ،کاربرد انواع پهساد در فعاليتهاي مختلف نظامي و غيرنظامي رو به
گسترش استد پهسادها در بسياري از زمينههاي فني و مهندسي نيز موجب تسهيل امور شده و
کاهش هزينهها را در پي داشتهاندد بردي از پهسادها باوجود امكانا

و مزيتهاي مناسب عملياتي،

بهراحتي در دسترس هستندد ازاينرو احتمال استفاده افراد غيرمجاز ،متخاصو و دشمنان از اين
تجهيزا در مواجهه با نيروي دودي بسيار زياد استد در اين مقاله به بررسي روشها و تجهيزا
مقابله با پهسادها بهويژه انواع کوچك آنها پردادته شده استد هدف از مقابله ،انهدام يا ادتالل
عملكرد پهسادها ،بخصو

انواع کوچك آنها همچون کوادکوپترها استد در پژوهش بهمن آبرپي

( )1315آمده است که در جنگهاي آينده ،دقت ،هوشمندي و قدر

تخريب باالي تسليحا

باعث گرديده تا جنگها سري  ،قاط و با شد عمل زياد ،درزماني کوتاه و در مقياسي وسي
صور ميگيرد .انطبا سطو تاکتيكي و استراتژيكي نيز سبب گرديده تا عمليا نظامي بهطور
هوزمان در مناطع مقدم نبرد و در عمع استراتژيك کشور هدف کشانده شده و دستيابي به اهداف
حياتي و سياسي را مقدور سازد .در جنگهاي متعارف امروزي همچون جنگ اول دليجفارس،
جنگ افغانستان ،جنگ بالكان و جنگ دوم دليجفارس ،نقش کليدي را در سامانههايC4ISR
کنترل و هدايت جنگ بر عهده داشته و لذا همواره حمال پيشگيرانه و ويرانکننده عليه مراکز
فرماندهي ،سايتها و سامانههاي رادار دفاع هوايي ،مراکز ارتباطي فرماندهي و کنترل انجام و
متعاقب آن يورش به کاردانههاي بر  ،دپوهاي مهما  ،سودت و مراکز اصلي نيروهاي آفندي
دشمن آغاز گرديده است .نتيجه پژوهش مرتضوي ،ندافي و اددد ياري ( ،)1315نشان ميدهد
مدلسازي و طراحي يك ريز پرنده بالزن ،ريز پرندهها يا بالزنها ،وسيلههاي پرنده جديدي
هستند که در دهه ادير موردتوجه کشورها و سازمانهاي علمي زيادي قرارگرفتهاندد اين پرندههاي
مصنوعي ،مشابه پرندهها و حشرا

طبيعي ،مدلسازي ،طراحي و سادته ميشوندد ابعاد کوچك،

قابليت مانور باال ،سرعتپايين و شباهت بالزنها به پرندگان کاربردهاي متنوعي را براي آنها
متصور کرده استد در اين مقاله ديناميك حرکت يك ماشين پرنده بالزن مدلسازي و
شبيهسازيشده استد شايد مهوترين و چالشيترين مسئله در بحث ريز پرندههاي حشره مانند
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بحث پايداري و کنترل است که فو العاده حساس است و در اين رابطه به دليل وجود متغيرهاي
فراوان و حساسيت حرکت بالزن به پارامترهاي مختلف طراحي کنترلري نه در سطح تئوري بلكه
براي اجرايي شدن آن در سيستو را بسيار سخت کرده استد ميتوان گفت کنترلرهاي طراحيشده
به دليل ديناميك بهشد

غيردطي سيستو عمال توانايي اجراشدن در سيستو را ندارند ،بنابراين يك

تحليل شبه پايا و حداقل کردن پارامترهاي تثييرگذار در پايداري بالزن و کاهش سيستو ،ميتواند
ما را به سمت طراحي يك کنترلر قابلاجرا توسط عملگرهاي مكانيسو بالزن سو دهدد بر اين
اساس بعد از استخراج معادال ديناميكي سيستو و دطي سازي آن با محاسبه مشتقا پايداري به
تحليل پايداري حرکت پرنده پردادته ميشود و در ادامه ميتوان در مورد مودهاي حرکتي ريز
پرنده و متغيرهاي تثييرگذار در پايدارسازي پرنده بحث کرد و يك مدل کاهشيافته جهت طراحي
يك کنترلر قابلاجرا ارائه کردد با توجه به پارامترهاي مدلسازي مكانيسمي طراحي ميشود که
بتوان با تغيير آنها گشتاورهاي موردنظر را به وجود آوردد در پژوهشي زينالي دسروشاهي و
اليقي ( )1312آمده است که بررسي امكانپذيري طراحي و سادت يك ريز پرنده دورشيدي،
امروزه سادت ريز پرندهها براي مقاصد مختلف بسيار گسترشيافته است اما مد زمان پرواز آنها
در بهترين حالت حدود نيو ساعت است بدين منظور هدف اين مقاله بررسي سادت ريز پرندهاي
است که بتواند به مد طوالني به پرواز دود ادامه دهدد ازاينرو تحقيع به طراحي و سادت ريز
پرندهاي ميپردازد که انرژي موردنياز دود را از دورشيد دريافت ميکند و همچنين به بيان
مشكال

طراحي و روشهايي براي سادت اين نوع هواپيما ميپردازدد ازآنجاييکه مهوترين

مسئله در طراحي هواپيماي دورشيدي تعادل بين وزن و توازن موردنياز هواپيما ميباشد ،اين
روشها بر اساس اين دو ويژگي بناشده است؛ درنهايت و با توجه به محدوديتهاي موجود اين
تحقيع منتج به سادت ريز پرندهاي دورشيدي با طول يال  43سانتيمتر و وزن  41گرم ميشود که
ميتواند باانرژي دورشيد به پرواز درآيدد
 -مفهوم شناسي:

ریز پرندهها :درواق بدون سرنشين بودن اين هواپيماها در کنار ويژگيهاي ديگري ازجمله وزن،
ابعاد و همچنين کوهزينه بودن آنها موجب شده دستيابي به اهداف مختلف به کمك هواپيماهاي
بدون سرنشين از قابليت اطمينان بيشتري بردوردار باشدد وسيلههاي پروازي کوچك را در اصطال
ريز پرنده ميگويندد
جنگهای آینده :جنگ در آينده در هر منطقه از جهان که واق شود بدون ترديد ازلحاظ انگيزه
شروع ،ماهيت ،شد

و دامنه آن و نيز ازلحاظ مد

و بهکارگيري فناوريهاي تسليحاتي و
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دواهد بود و درنتيجه آيين جنگيدن و راه و رسو به

کار بردن نيروهاي مسلح براي رسيدن به اهداف موردنظر نيز با گذشته متفاو

دواهد بودد

روششناسي
با توجه به ماهيت کيفي بودن تحقيع ،براي مطالعه روش «تحليل محتوا» انتخاب شدد تحليل محتاوا

يكي از مهوترين روشهاي تحقيع کيفي است که در پي شنادت اطالعا  ،باه تحليال آنهاا ماي-
پردازد؛ درواق روشي قابلقبول در بررسيهاي متني است .اين متن ميتواناد کتاابهاا ،مقالاههاا،
بحثها و مصاحبهها ،انديشهها ،ديدگاه انديشمندان ،روزنامهها ،اسناد تاريخي و نظامي ،سخنرانيها،
محاورا

رسمي و غيررسمي ،تبليغا

و يا هر ردداد ارتباطي ديگر باشدد کثار

کااربرد تحليال

محتوا آن را از انحصار رشتهاي دا بيرون آورده استد لذا هر چيازي قابال محتاوا اسات و هار
پديدهاي تحليلي ميتواند محتوا شود .در تحليل محتواي کيفي مفااهيمي وجاود دارد کاه در ماتن
بسيار به آن اشاره ميشود .ازجمله اين مفاهيو محتواي آشكار و نهفته ،واحد تحليال ،واحاد معناا،
فشردگي ،دالصهسازي ،حيطه محتوا ،کد ،طبقه و تو است .هنگاميکه متن با جنبههاايي از محتاوا
سروکار دارد ،اجزايي آشكار را توصيف ميکند و برعك زماني که متن با جنبههاي ارتباطي محتوا
سروکار دارد و تحليلگر درگير تفسير معاني متن است ،به تحليل محتواي نهفتاه اشااره مايشاودد
واحد تحليل شامل تنوع وسيعي از نمونههاي مطالعه استد درواق جامعه و يا هر عباار

ياا کلماه

نوشتهشده در متن نسخهبرداريشده ميتواند بهعنوان واحد تحليل موردتوجاه قارار گيارد .واحاد
معناي کلما

يا عباراتي هستند که به معناي اصلي مربو هستندد منظور از تنزل ياا فشاردگي کاو

کردن اندازه متن بدون تغيير در کيفيت آنچه در متن وجود دارد و دالصهسازي فرايند کوتاه کاردن
متن است؛ درحاليکه هسته اصلي متن حفظ شود .حيطه محتوا بخشي از متن بر اساس فرضيههاا و
يا بخشهايي از متن است که بهعنوان داصي در يك راهنماي مصاحبه و يا مشاهده اشاره داردد کد
برچسب ،واحدي معنايي است و طبقه گروهي از محتوا است که اشتراکا

را به مشارکت ميگذاردد

درواق هسته اصلي شكل تحليل محتواي کيفي طبقا است و سرانجام تو را يك باز ردداد مانظو
در يك طبقه معرفي ميکنندد (اديب حاج باقري و همكاران)250 :1310 ،
تجزیهوتحليل دادهها و یافتههای تحقيق
تحليل و تشريح ريز پرندهها
در سال  1116در دانشگاه  MITآمريكا يك مدل مفهومي از سامانه شناسايي الكترواپتيكي هوايي با
ابعاد کوچك سادته شد .سازمان جاسوسي آمريكا عالقهمند به سادت اين مدل گرديد .در ادامه در

سال  1113شرکت آمريكايي راند 1در مورد حسگرهاي قابلحمل توسط پرندههاايي در ابعااد ياك
RAND

1
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حشره مطالعاتي انجام دادد در سال  1115سازمان دارپا در مورد ريز پرندهها ياك هماايش برگازار
نمودد در ادامه در سال  1117اين سازمان يك دوربين براي ريز پرندهها باا کااربرد نظاامي ساادتد
امروزه کاربرد هواپيماهاي بدون سرنشين بسيار موردتوجه قرارگرفته استد درواق بدون سرنشاين
بودن اين هواپيماها در کنار ويژگيهاي ديگري ازجمله وزن ،ابعاد و همچنين کوهزينه باودن آنهاا
موجب شده دستيابي به اهداف مختلف به کمك هواپيماهااي بادون سرنشاين از قابليات اطميناان

بيشتري بردوردار باشدد وسيلههاي پروازي کوچك را در اصطال ريز پرنده 1يا  MAVمايگوينادد
ريز پرندهها ميتوانند کاربردهاي متفاوتي داشته باشندد براي مثال ميتوان از ريز پرندهها براي پرواز
دادل سادتمانها استفاده کردد اين در حالي است که حرکت يك هواپيما يا ريز پرنده بال يابت کاه
با سرعت  16تا  16کيلومتر در ساعت حرکت ميکند در فضاهاي بسته امكانپاذير نيسات؛ اماا باا
توجه به اينكه نوع دا

ريز پرندههاي بال متحرك ،با سرعتپايين حرکت ميکند ،ميتواند از يك

پنجره وارد سادتمان شود ،بنابراين ميتوان براي امداد و نجا در زمان وقوع حاواد غيرمترقباه
مانند زلزله يا در جنگلها که امكان پرواز هواپيما در آنجا وجود ندارد از ريز پرندهها کمك گرفاتد
اکنون نمونههايي از ريز پرندهها سادتهشده که ميتوان در ديگر سيارا

از آنها استفاده کردد بر اين

اساس ميتوان از نمونههايي از ريز پرندهها در مري استفاده کردد جو مري رقيع است و در چناين
شرايطي امكان استفاده از هواپيماهاي بال يابت وجود ندارد ،اما در پرندههاي باالزن ،عامال اصالي
برداست از سطح زمين ،نحوه بال زدن آنهاست و همين دليل ميتواند از قابليت پرواز در جو رقيع
هو بردوردار باشدد بهطورکلي اگر شرايط مناسب باشد سادت ريز پرنده بال يابت کاربرد بيشاتري
دارد ،اما با توجه به اينكه طراحي و سادت ريز پرندههاي بالزن در مقايسه با ريز پرنادههااي باال
يابت پيچيدهتر است استفاده از آنها در محيطهاي با شرايط دا

بيشاتر موردتوجاه باوده اساتد

(آبادي و همكاران )1311 ،ريز پرندهها ،گروهي از پهسادها هستند که در ابعادي کوچاكتار از 566
ميليمتر و با وزن کمتر از  566گرم در چهار مدل باالزن ،باال يابات ،باال چرداان و عماودپرواز
طراحي ميشوندد از اين پرنده ميتوان در زمينههاي متعددي در حوزه نظامي استفاده نمودد لاذا در
دهه ادير موردتوجه کشورهاي زيادي قرارگرفتهاند؛ آمريكا با سازمان (دارپا) در رأس اين کشورها
قرار داردد ريز پرندهها با ويژگيهاي منحصربهفرد دود ،تقريبا براي تماامي حساگرها و رادارهااي
کنوني غيرقابلکشف و شناسايي ميباشد و ازنظر امنيتي تهديد بزرگي براي سامانههاي پدافندي در
حوزه کشف و شناسايي محسوب ميشوند.

Micro Air Vehicles

1

بررسي نقش ريز پرندهها در جنگهاي آينده
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معرفي و مشخصات ريز پرندهها
ابعاد ريز پرنده نوعا در طول ،عرض و ارتفاع از  15سانتيمتر تجاوز نميکنندد بايستي وزن تقريبي
ريز پرنده در حدود  56گرم ،مداومت پروازي آن بين  26تا  06دقيقه ،برد عملياتي آن  16کيلومتر يا
بيشتر و سرعت پرواز آن بين  16تا  26متر بر يانيه باشدد تعاريف فو چارچوب اوليه فني يك ريز
پرنده است که بهمرورزمان در حال بهبود ميباشدد در شكل  1مقايسه ابعادي ريز پرندهها با ساير
پهسادها نشان دادهشده است.

1

شكل  :1مقايسه ابعادي ريز پرندهها با ساير پهسادها

در شكل  2نمونههاي مختلف از ريز پرندهها بال يابت و بال متحرك قابلمشاهده است.

شكل  :2نمونههاي مختلف از ريز پرندهها

2

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 پرندهها براي انجام هر يك از مثموريتها نياز به تجهيزا

داصي داردد هر زيرسامانهاي که باه

ريز پرنده اضافه ميشود تا بتواند مثموريت مشخصاي را انجاام دهاد ،محمولاه 1نامياده مايشاودد
بهعبار ديگر محمولهها براي پرواز و هدايت پرنده بكار گرفته نميشوند بلكه براي انجام مثموريت
دا

 ،در سازه پرنده نصب ميشوندد

نيروي پيشران در ريز پرندهها بايد توان و انرژي با شد

باال فراهو کنادد در ضامن باياد کمتارين

لرزش و ارتعاش را داشته باشد تا در کار تجهيزا نصبشاده در رياز پرناده تادادل ايجااد نكناد
همچنين نبايد صدايي در نيروي محرکهي آن توليد شود تا پنهانکاري اين ريز پرنده به دطر نيافتدد
در ريز پرنده بال يابت به نظر ميرسد که يك ريز پرنده  56گرمي در حدود  16وا

توان الكتريكي

نياز دارد که از اين مقدار  16درصد آن صرف نيروي پيشران ميگرددد براي رسيدن باه ايان مقادار
توان ميتوان از موتورهاي زير استفاده کرد:
 -1موتورهاي درونسوز مانند موتور پال
 -2موتورهاي الكتريكي

جت و موتور ميكرو جت

 -3بازوهاي شيميايي رفت و برگشتي
مقدار انرژي تلفشده در ريز پرندهها بسيار کو است (در حدود  5درصد)د زماني که از سودتهاي
پرانرژي استفاده ميشود چگالي توان اين موتورها معموال در حدود يك وا بر گرم ميباشد ،هاو-
اکنون تعدادي از اين موتورها توسعهيافتهاند؛ چون مصرف سودت اين موتورها باالست ،ماداومت
پروازي و مسافت ريز پرندهها پايين ميآيد؛ بااينهمه به نظر ميرسد که ايان موتورهاا باراي وزن
پايين مورد اعتماد نميباشندد همچنين اين موتورها به دماي پايين و رطوبت حساس هستند که اين
دود يك عيب ديگر اين موتورهاست؛ قابلبکر است در ياك رياز پرناده  15ساانتيمتري باا ياك
پيشران ملخي بايد نسبت نيروي پسا به برا  5باشد و در حدود  5وا توان باراي بلناد شادن ،دور
زدن ،معلع ماندن در هوا و در حدود نصف آن براي طاي مساير الزم اساتد برداي از موتورهااي
درونسوز طوري طراحيشدهاند که توان چنين کااري را دارنادد آيرودينامياك بكاار رفتاه در رياز
پرندهها با توجه به محيطي که اين پرندهها براي کار کردن در آن سادته ميشاوند ،متناوع اسات و
ميتواند بهصور بال يابت ،بال گردان و حتي بالزن باشدد 2اجازاي مختلاف ياك  MAVشاامل
اجزاي زير است:
 -1حسگرها -2 ،پردازنده -3 ،بخش ارتباطا و لينك ارتباطي و  -4سازه

payload
Venkatasubramani S. R. Pappu, James E.

1
2
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شكل  :4اجزاي مختلف يكMAV

نحوه بهکارگيري ريز پرنده براي اهداف نظامي و شناسايي در شكل  5نشان دادهشده است.

شكل  :5نحوه بهکارگيري ريز پرندهها در اهداف نظامي

ارائه روش کشف و شناساييMAV
الگوي ارتعاشي هر پرنده مانند ايرانگشت مخصو

به دود وسيله ميباشدد با استفاده از الگوي

ارتعاش و همچنين الگوي انتشار آکوستيكي زير صو

که اين ريز پرندهها به داطر قابليت

پنهانکاري توليد ميکنند ،ميتوان مدلي ارائه تا بهوسيله آن  MAVرا کشف و شناسايي نمودد اين
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مدل شامل آرايهاي از ميكروفونهاي زير صو

ميباشد که پ

از گيرندگي توسط پردازنده تحليل

ميگرددد
در شكل  0بلوك دياگرام کشف و شناسايي MAVنشان دادهشده است:

تحليل و تشريح جنگهاي آينده
تعريف جنگهاي آينده
جنگ در آينده در هر منطقه از جهان که واق شود بدون ترديد ازلحاظ انگيزه شروع ،ماهيت،
شد

و دامنه آن و نيز ازلحاظ مد

جنگهاي گذشته متفاو

و بهکارگيري فناوريهاي تسليحاتي و تجهيزا

جنگي با

دواهد بود و درنتيجه آيين جنگيدن و راه و رسو به کار بردن نيروهاي

مسلح براي رسيدن به اهداف موردنظر نيز با گذشته متفاو

دواهد بودد (دانش آشتياني:1313 ،

 ) 33در موضوع جنگ عوامل و متغيرهايي وجود دارند که باعث عدم شباهت جنگها با يكديگر
ميشوند (هيچ جنگي شبيه جنگ قبل دود نخواهد بود)؛ اين عوامل عبار اند از :افكار ،انديشهها
و تئوريها ،رشد فناوري و بهکارگيري فناوريهاي پيشرفته در سادت سال

و تجهيزا د

(حيدري )45 :1311 ،در جنگهاي آينده استفاده از اهداف کابب هميشه موردتوجه طرفهاي
درگير بهدصو

جبهه ضعيفتر دواهد بودد اين اهداف کابب که قبال از زمين به هوا پرتاب يا

شليك ميشدند ،با ريز پرندهها همراهي ميشوندد پرواز اين ريز پرندهها مانند اهداف کابب با
سقو پايان آنها پايان مييابدد حتي الشههاي آنها ممكن است بهعنوان قطعا

برجايمانده از

ريز پرندهها شناسايي شودد در اين ريز پرندهها سيستوهاي پيشرفته مبتني بر سيستو جيد آيد اس
امكان طي مسيرهاي از پيش تعيينشده را به پرنده داده و در ضمن آنها را قادر ميسازد مواد
مختلکننده امواج رادار را در نقاطي که طراحان عمليا

پيشبيني ميکنند ،پخش نمايندد

بررسي نقش ريز پرندهها در جنگهاي آينده

(مختاريان )00-01 :1312 ،يكجانبهگرايي در فناوري اطالعا
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و عدم تقارن و موازنه توان نظامي

در ميدانهاي نبرد ،بردي کشورها را بر آن داشته تا به شيوههاي مختلف در پي ضربه زدن به نقا
ضعف دشمن قويتر از طريع جنگ نامتقارن ،بهويژه جنگ رايانهاي به سامانههاي فرماندهي و
کنترل شوندد (رزمخواه )7 :1314 ،در پژوهش حاضر مفهوم جنگ آينده عبار
که ازنظر ماهيت با جنگهاي پيشين و تجربهشده و حداقل سه تفاو

است از جنگهايي

اساسي دارند:

 )1فناوري تسليحاتي بهمراتب پيشرفتهتر از گذشته
 )2راهبردهاي جديد نظامي
 )3توجه به شيوههاي صحنه نبرد ناهمگون در جنگهاي آيندهد
تدوين راهبردهاي مشخص براي ضربه زدن به دشمن با ريز پرندههايي که قابليت عدم رؤيت
دارند (اين دود شيوهاي از جنگهاي رواني است) و مقابله با پهسادهاي پنهانکار نيروهاي دشمن
يكي از زمينههاي استفاده از ريز پرندهها درصحنههاي نبرد آينده استد ريز پرندهها مثموريتهاي
شناسايي و هدفيابي را که نيروهاي نظامي قادر به انجام آنها نيستند ،به عهده ميگيرند و اين
امكان را به وجود ميآورد که مثموريتهاي تجس  ،شناسايي و هدفيابي بدون ايجاد دطر براي
نيروي انساني محقع شودد همچنين تخمين برد و تشخيص هدف ،امكان هماهنگي با ادوا
پشتيباني زميني و هوايي را فراهو نموده و دطر آسيبرساني به جبهه دودي و صدما

يانوي را

به حداقل ميرساندد کاربرد ديگر ريز پرندهها افزايش بازده ارتباطي در محيطهاي مان دار است؛
بدين ترتيب اين پرندهها ميتوانند بهعنوان يك تقويتکننده مخابراتي بر فراز مناطقي که دط ديد
دطو ارتباطي کور شده ،مستقر گردندد (دليلي)11 :1311 ،
جنگهاي آينده و نقش سامانههاي ريز پرنده
بخش عمده جنگهاي آينده از انسانمحوري به سمت تجهيزا

محوري و بهويژه تجهيزا

مهو و حياتي پيش دواهد رفتد
جدول  :1ويژگيها و مشخصا
رديف

جنگهاي احتمالي آينده (شكوهي و همكاران)1311 ،

بردي از ويژگيها و مشخصا

جنگهاي احتمالي آينده

1

ازنظر زمان متغير و نسبت به عالقه طرفين درگير تعيين ميشود

2

در مناطع درگيري ،جنگ گسترش و وسعت پيدا ميکندد

3

جنگها در محيط ناهمگون و تحت تثيير عدم تقارن توان نظامي طرفين درگير انجام ميگيردد

4

جنگها در قالب عمليا

آفندي غيردطي اجرا ميشوندد

هوايي
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و هوشمندي زيادي بردوردارندد

5

از دقت ،سرعت ،قدر

0

شبانهروزي شدن جنگها در آينده بهصور

7

عميع ،سري و دقيع شدن و مقرونبهصرفه بودن

مستمر و غير تناوبي شدن آن

ائتالفي و از راه دور کنترل ميشودد

1

جنگها در آينده بهصور

1

سيستوهاي کنترل رايانهاي نقش بسزايي در فرماندهي و هدايت دقيع درصحنههاي جنگ ايفا ميکنندد

16

سيستوهاي اطالعاتي سري  ،پيشرفته و سرعت دريافت اطالعا

11

سيستمي شدن جنگها باعث ميشود که ادالل در يك جزء سيستو ،تمام اجزا را تحت تثيير قرار ميدهدد

12

دفاع غيرعامل و مجازيسازي صحنه نبرد موجب فريب و سرگرداني دشمن ميشودد

13

نقش نيروي هوايي و موشكهاي هوشمند در جنگهاي آينده بسيار کارساز استد

14

استفاده وسي و دقيع از تاکتيكهاي پيچيده عمليا
روحيه و اراده دفاعي طرف مقابل صور

در آنها باال استد

رواني بهمنظور القائا

بهني ،ارعاب و تزلزل در

ميگيردد

15

قسمت عمده لوازم و زمينههاي پيروزي يا شكست مربو به فعلوانفعاال

10

اراده جنگي و ميل به دفاع و تمايل به جنگجويي ،مهوترين رکن قدر

حين جنگ استد
دفاعي يك کشور را تشكيل

ميدهدد
17

دشمن جنگ را از اهداف استراتژيك آغاز و سطو تاکتيكي ،عملياتي و استراتژيك کامال بر يكديگر منطبع
هستندد

11

عمليا

رواني بخش اعظو از اقداما

قبل ،حين و پ

ريز پرندهها با استفاده از جثه کوچك ،سرعت و قدر
در عمليا

از جنگ را به دود ادتصا

دواهد دادد

مانور باال و داصيت پنهانکاري ميتوانند

نفوب به حريو هوايي دشمن و انجام مثموريتهاي جاسوسي ،مراقبت (نظار ) و

توقف دفاع هوايي دشمن ،مورداستفاده قرار گيرندد
نيروي هوايي در جنگهاي آينده نقش اصلي و سرنوشت سازي را بر عهده دواهد داشت و پيش
از ورود نيروي زميني به ميدان هاي نبرد ،سرنوشت جنگ را تا حدود زيادي تعيين دواهد کردد در
اين زمينه ريز پرندهها نقش ارزندهاي را در پشتيباني از نيروي هوايي بازي دواهند کردد
پيشبيني راهبرد و تاکتيك دفاعي دشمن کار سادهاي نيست ،اما در مواردي که استفاده از
هواپيماهاي کالسيك به دليل دطرا

جاني به صال نيست ،ريز پرندهها ميتوانند مكمل مناسبي

براي همنوعان سرنشين دار دود بوده و نقش مفيري داشته باشند؛ بنابراين ،افرادي که از دکترين
برتري هوايي بهعنوان مفلفهاي مهو در جنگها حمايت ميکنند ،براي ريز پرندهها بهعنوان سكوي
جديد تسليحاتي ،ويژگيها و مزايايي به شر جدول  2را برميشمارند:
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جدول  :2ويژگيها و مزاياي ريز پرندهها
ويژگيها و مزاياي ريز پرندهها

رديف

مانور باال

1

سرعت و قدر

2

منحرف کردن سامانه پدافند هوايي دشمن

3

انجام مثموريتهاي دشوار جاسوسي و مراقبتي

4

فناوري حساس و واکنش سري

5

نفوب به حريو هوايي دشمن

0

پنهانکاري

7

تداوم پروازي

1

فناوري برتر و ددد

همچنين در جنگهاي آينده ريز پرندهها ميتوانند به توان اهداف کابب مورداستفاده قرار گيرندد
(مختاريان )00-01 :1312 ،عواملي چون سطح مقط راداري کو ،سرعتپايين و عالئو حرارتي
نهچندان زياد ،شناسايي و هدف قرار دادن ريز پرنده را مشكل نموده است و اين قابليت ،انعطاف-
پذيري آنها را درصحنههاي نبرد افزايش دواهد دادد پروفايلهاي مختلف پروازي و استفاده از
عوارض طبيعي نيز باعث افزايش مضاعف قابليت نفوب به منطقه دشمن در اين سيستو ميشودد ريز
پرندهها که در عمليا

مختلفي شرکت دارند در ارتفاع پروازي ايمن انجاموظيفه ميکنندد

در جنگهاي آينده سامانههاي ريز پرنده در امر نظار

بر تحرکا

دشمن ،جم آوري اطالعا

و

ارسال آن به مراکز فرماندهي کاربرد دارد و ازنظر فني در برنامههاي عملياتي فرماندهان در
ميدانهاي نبرد قابلاستفاده هستندد همچنين قادرند تمام نيازهاي عملياتي را برآورده سازند؛ لذا
گرايش متداول نيروي هوايي به استفاده از هواپيماهاي کالسيك نبايد مان بهرهگيري از ريز
پرندهها در جنگهاي پيچيده آينده گرددد
عالوه بر وظيفه جم آوري اطالعا  ،نقش ريز پرندهها در آينده شامل جنگ الكترونيك ،فريب و
سرکوب دفاع هوايي دشمن دواهد بودد اين سامانهها همچنين کانديداهاي دوبي براي پيادهسازي
برنامه فنّاوري (تكنولوژي) پنهانکاري دواهند بودد (گودرزي)146 :1317 ،
پهسادها و پرندههاي بدون سرنشين امروزه جايگاه ويژهاي در سازمان تجهيزاتي نيروهاي نظامي
کشورهاي پيش رو در فنآوري پيدا نمودهاند؛ چراکه کاربرد اين پرندهها در مقايسه با انواع
هواپيماهاي رزمي ،شناسايي و فريب الكترونيكي و ددد در همه زمينهها اعو از آموزش ،توانمندي
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عملياتي ،نگهداري و تعمير (نت) ،ضمن آنكه ميتواند در بخشي از فعاليتهاي عملياتي دفاعي
مفير و کارآمد باشد ،هزينه سنگين تثمين ،سادت و نگهداري هواپيماهاي نظامي متداول سرنشين
دار را هو نداردد (حبيبي)1310 ،
رشد و توسعه روزافزون فناوريهاي پيشرفته بهويژه در حوزه قدر

نظامي و از آن جمله هوايي،

نيروهاي نظامي را کامال دگرگون سادته استد پرندههاي بدون سرنشين ،چه مسلح و چه غيرمسلح،
نقش مهمي را در اين انقالب جنگافزاري بازي ميکنندد چراکه براي نيروهاي مسلح ابزاري جديد
هستند که ميتوانند پيشرفتهايي را در حوزه دفاعي پديدآورند و هوزمان نيز ميتوان به کمك آنها
مفهوم جنگ دور پايه 1و شبكهاي 2را عينيت داد؛ در اين دو نوع از نبرد با شليك موشك به انگيزه
نابودي و انهدام دشمن با پيششر حفظ فاصله ايمن و يا کودطر از او (دور پايه) در فضاي
يكسارچه در حضور ساير بازيگران و استفاده از حساسهها و اطالعا

ساير مناب براي انجام

مثموريت (شبكهاي) استفاده ميشود .اگرچه سابقه عالقه به استفاده از پهسادها هوزمان با هوانوردي
باسرنشين توسط کشورهاي همانند آلمان ميباشد ،اما پهسادها به داطر کارايي نظامي و تثيير عالي
دود در جنگهاي ادير نظير جنگ بالكان ( ،)1999عرا ( )1111و ) (2003و جنگ افغانستان
) (2001توسط همه نيروهاي نظامي اعو از زميني ،هوايي و دريايي بسيار موردتوجه قرارگرفتهاندد
پهسادها توانستهاند عالوه بر انجام مثموريتهاي اصلي دود در حوزههاي جم آوري اطالعا ،
جاسوسي و هدايت سال هاي هوشمند تا هدف ،حمله مستقيو به اهداف را هو انجام دهندد
(حبيبي )1310 ،بايد توجه داشت که يك سازمان نظامي همانند نيروي هوايي داراي وظايف و
مثموريتهاي متعددي در زمان جنگ و صلح به هنگام انهدام اهداف ،ترابريهاي راهبردي،
عملياتي و تاکتيكي ،رهگيري و اعمال حاکميت هوايي در آسمان کشور به هنگام ورود پرندههاي و
تهديدا

هوايي ناشناس است که تنها بخشي از مثموريتهاي شناسايي و رزمي در صور

بودن فناوري و تجهيزا

فراهو

پهسادي در شرايط ويژه ميتواند توسط پهسادها انجام گيردد کليه

سازمانهاي دفاعي در راستاي انجام مثموريتهاي محوله الزم است توان عملياتي دود را با
فنآوريهاي روز در بعد قدر

هوايي همسو نمايند تا هرلحظه آماده اجراي مثموريتهاي

واگذاري با توان عملياتي کارآمد و مفير باشند .براي حفظ آمادگي رزمي سازمانهاي نظامي ،نياز

StandOff Warfare
Network Warfare

1
2
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پيراموني با اعتقاد به دودباوري ،نگاهي روشن و معنيدار به

فنآوريهاي نوين در عرصه هوا و فضا بهگونهاي مديريت شود که هوتوان سادت آنها در دادل
کشور و هو در ضمن کاهش هزينهها ،مقرونبهصرفه باشد در ميان سازمانهاي دفاعي کشور،
سازماني همانند نيروي هوايي بهموازا

حفظ آمادگي رزمي و دفاعي بر اساس حواد

جنگهاي احتمالي آينده بايد به گسترش روزافزون عمليا

و

پرندهاي بدون سرنشين و پهسادها ،با

شنادت و درك صحيح از نحوه بهکارگيري بهينه و مناسب آنها بهعنوان يك مفلفه توانمند ساز
عمليا

هوايي بسردازدد

اگرچه امروزه کاربردهاي مختلف پهسادها در جنگ و عمليا
افزايش است؛ ولي در ابتدا اين نوع پرندهها اطالعا

نظامي و غيرنظامي بهشد

رو به

تجسسي و شناسايي را براي فرماندهان

نظامي فراهو ميکردندد (حبيبي )1393 ،در جنگهاي هوايي آينده ترکيبي از هواپيماهاي باسرنشين
و هواپيماهاي بدون سرنشين استفاده دواهند شدد اگرچه جنگ وجوهي دارد که در بعضي از موارد
بايد حتما از هواپيماهاي باسرنشين استفاده نمودد مثل شناسايي پرندههاي ناشناس و مظنون ،اعمال
حاکميت هوايي در آسمان براي رهگيري و نزديكي به هواپيماهاي مسافربري و ترابريهاي متنوع
با استفاده از پرندههاي پهنپيكر يا هواگرد و بال گردهاي سبك و سنگين و ددد ؛ ولي بااينوجود
بخشي از عمليا

شناسايي ،رزمي تاکتيكي و فرماندهي و کنترل را ميتوان به پهسادها واگذار کردد

(همان) اچ مك کال و همكاران در مطالعۀ دود عنوان کردند که طي سه دهۀ آينده ،مثموريتهايي
وجود دواهد داشت که در آن از وجود انسان بهره گرفته ميشود ،اما براي مثموريتهاي بسياري
هواپيماهاي جنگي بدون سرنشين از توانمنديهايي بردوردارند که آنها را نسبت به هواپيماهاي
سرنشين دار برتر ميسازدد (اچ مك کال)1110 ،
نتيجهگيری و پيشنهادها
الف -نتيجهگيری:

رشد و توسعه روزافزون فناوريهاي پيشرفته بهويژه در حوزه قدر

نظامي و از آن جمله هوايي،

نيروهاي نظامي را کامال دگرگون سادته استد پرندههاي بدون سرنشين ،چه مسلح و چه
غيرمسلح ،نقش مهمي را در اين انقالب جنگافزاري بازي ميکنندد چراکه براي نيروهاي مسلح
ابزاري جديد هستند که ميتوانند پيشرفتهايي را در حوزه دفاعي پديدآورندد فضاي جنگ در
آينده بيشتر فضايي مجازي ،سيال ،نرمافزاري دواهد بودد در اين جنگها «بهن» دارج از حواس
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انسان که به استعاره ميتوان آن را تمرکز به عقبه نه با مرزبندي مشخص ،بلكه با نوعي فروپاشي از
درون با حمله از راه دور بهصور

اطالعا پايه يا دانشمحوري استوار دواهد بودد ريز پرندهها

براي کشورهاي درحالتوسعه بخصو
تهديدا

کشور ما که مورد دشو استكبار جهاني است ،يكي از

جدي اطالعاتي ،در مناطع حساس کشور بوده و عدم شناسايي بهموق اين سامانهها

باعث شكست اطالعاتي و به سرقت رفتن اطالعا

حياتي و استراتژيك کشور ميشودد براي

مقابله با اين سامانهها در گام نخست کشف و شناسايي اين سامانههاي پنهانکار ميباشدد با بررسي
و سادت نمونه اوليه اين ايده امكان افزايش توان دفاعي نيروهاي مسلح در اين زمينه بيشتر دواهد
شدد ريز پرندهها ازجمله تجهيزا

پيشرفته عصر حاضرند که در جنگهاي آينده جايگاه ويژهاي

دواهند داشتد موضوع مهو و حياتي در جنگهاي آينده ،بحث بهکارگيري تجهيزا

و فناوري-

هاي پيشرفته استد از طرفي حفظ جان کارکنان (پرسنل) نظامي نيز از اهميت فراواني بردوردار
است و به همين دليل است که اهميت توسعه وسايل جنگي کنترل شونده از راه دور در جنگهاي
آينده روزبهروز افزايش مييابد و آن نقش بسزايي در آينده جنگها ايفا دواهند کردد در حال
حاضر بهکارگيري سامانههاي ريز پرنده در شاده نظامي و ارتشهاي پيشرفته دنيا ،در کنار
تجهيزا

کالسيك بسيار زياد و گسترده شده است و ريز پرندهها ميتوانند مكمل مناسبي براي

انجام بردي از مثموريتهاي آنها باشندد پيشرفت علمي و فناوريهاي نوين جهاني ،وضعيت
تهديدهاي فراروي کشور و الزاما

سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران بهکارگيري

ريز پرندهها را در کنار ديگر تجهيزا

هوايي اجتنابناپذير نموده استد عصر کنوني ،عصر

پيشرفت فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي است و از نكا

بارز اين فناوريها ميتوان به پيچيدهتر

شدن تجهيزا

از يكسو و کاهش نقش فيزيكي انسان در کنار تجهيزا

که بر ضرور

استفاده و تحقيع و پژوهش در اين زمينه ميافزايدد بديهي است عدم توجه کافي به

مسئله بهکارگيري سامانههاي ريز پرنده ،ايرا

زيانبار و دسارا

از سوي ديگر اشاره کرد

جبرانناپذيري بر آمادگي رزمي

و توان دفاعي نيروهاي مسلح وارد مينمايدد هواپيماهاي بدون سرنشين ازجمله تجهيزا

پيشرفته-

اي هستند که جايگاه ويژهاي در جنگهاي آينده دارندد پهسادها با استفاده از جثه کوچك ،سرعت و
قدر

مانور باال و داصيت پنهانکاري ،رادار گريزي ميتوانند در عمليا

و توقف دفاع هوايي طرف استفاده شود .همچنين آنها در کار نظار
جم آوري اطالعا

نفوب ،جاسوسي ،مراقبت
بر تحرکا

دشمن،

و ارسال آن به مراکز فرماندهي کاربرد دارند و ازنظر فني در برنامههاي
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عملياتي فرماندهان در ميدانهاي نبرد قابلاستفاده هستند .جنگ در آينده در هر منطقه از جهان که
واق شود بدون ترديد ازلحاظ انگيزه شروع ،ماهيت ،شد
بهکارگيري فناوريهاي تسليحاتي و تجهيزا
پرندهها باوجود امكانا

و دامنه آن و نيز ازلحاظ مد

جنگي با جنگهاي گذشته متفاو

و

دواهد بودد ريز

و تواناييهاي دود ،در مثموريتهاي پردطر هميشه با نگرانيهايي از

قبيل سقو  ،انهدام پرنده و درنتيجه صدما

نيروي انساني و تجهيزاتي مواجه هستندد از طرفي

جثه بزرگ ،کشف شدن پرندهها با رادار و از بين رفتن اصل غافلگيري ،محققان و پژوهشگران
نظامي و صناي دفاعي دنيا را بر آن داشته که از ابزار و تجهيزا

پيشرفته و راهبردي جديدي

استفاده و اين مشكل را برطرف نمايندد ريز پرندهها در مقايسه با هواپيماي بدون سرنشين داراي
ابعاد بهمراتب کوچكتر و داصيت پنهانکاري و رادار گريزي قابلتوجهي بوده و قادر به انجام
مثموريتهاي متنوعي هستندد همچنين الزم به بکر است که سامانه بومي و پيشرفته کشور در
جهت ساماندهي و پايش هوشمند ريز پرندهها با عنوان سسهر با حضور بردي مسئوالن کشوري و
لشكري در منطقه پدافند هوايي شمال غرب رونمايي شدد سامانه سسهر قابليت ساماندهي اطالعاتي،
پايش و نظار

آني انواع ريز پرندهها ،بالون ،گاليدر و هر نوع اشيا پرنده در سطح کشور را داردد

ب -پيشنهادها:

 -1تحول در نگاه به نقش و جايگاه پهساد از سطح تاکتيكي موجود به سطح عملياتي و راهبردي و
ادتصا

بودجه مناسب براي انجام تحقيقا  ،سادت و توليد انبوه ريز پرندهها براي مقابله با

تهديدا
 -2ايجاد سازوکار يا سامانه اطالع گيري بهروز از آدرين رهيافتهاي جهاني و پيشرفتهاي
دشمن در دصو

ريز پرندهها در ابعاد مختلف

 -3استفاده از دانشپژوهان ايراني صاحبنظر در صنعت ريز پرندهها ،مقيو کشورهاي سازنده

فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيک ،سال بيستم ،شماره  ،78بهار 1041
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