
 

 

 

 نگاهی تحلیلی به گفتمان تهدیدهای نوپدید بر قدرت دفاعی

 قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش جمهوری اسالمی ایران 
 احمد مالدار 1 مرتضی پیراسته)نویسنده مسئول( 2

 13/08/1400:مقاله  پذیرش                                                                                                                         09/07/1400: مقاله دریافت

  چكيده

واقعیت های راهبردی جمهوری اسالالال ای انراو اونی انو او الالالوک اسالالالت  ا ااموتا ای ای  هینیهای  

گوناگوو نرم افزاری و سخت افزاری فراروی اانیت الی انراو وجود دارد. دشمناو جمهوری اس ای انراو ای  

گوناگوو هموارب در هماو ابتیای پیرویی انق ب اسالال ای در پی سالالاقد  ردو وو بودب و با انااد  هینیهای  

جهت  ضالعی  وو اقیام نمودنی. نرسالییو با اهیاو و فقیاو  ارانی شالیوب های ارسالوم سالبت شالی  ا دشالمو در 

سالالالایهای ا یر در نر شر ش وشالالالگار ایاوی انایتا  ود تلیا انراو را  اییر دادب و  هینی تلیا اانیت الی 

با  وجا با اننگا نااو  وت ینادی پییا  ردب اسالت.  اشالگا  و ابعاد نوننی با  ود گیرد   ا با اههوم سالنتی  ها

بانی با گونا ای سالالایاانیهی شالالونی  ا پاسالالخاوی  هینیات  ای  نونی بودب و برای روبرو    های پیافنیی

شالیو با  هینیات وننیب نیز دامما رویوای باشالنی  نوندالنیب در انو اقایام  المو بررسالی و ارینابی  هینیهای  

 اثیر ونها بر ابعاد  پیشالروی قرارگاب پیافنی هوانیم اقیام با  هینیشالناسالی در قایت  هینیهای نورهور هوانی و 

و اااورنت های قرارگاب پیافنی هوانی نمودب اسالت   ا با نااهی  للیلی و شالنا ت دقیت  ر تواات  هینییا و 

 بررسی  اثیر ونها بر قیرت دفاتی انو قرارگابم گاای اوثر در  نثی سایی  هینیهای دشمو برداشتا باشی.  

رارگاه پدافند هوایی، تهدید هوایی تهدید نوظهور، قدرت دفاعی، ق ان کلیدی: گواژ
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 مقدمه 
جنگ ها و نبردهای ااروی بیشالتر ییر طی اسالت  برانو اسالاس ورودی های اشالابا ایلت  روجی  

دهنی. ااهیت جنگ انو اسالالت  ا هیت  ضالالمینی وجود نیارد  ا  ار اناام شالالیب  های اشالالابا نمی

ااروی هماو  ار فردا با نتانج اشالالابا باشالالی. نتانج قابت پیش بینی دنروی  وسالالد با  ارگیری قیرت 

هالای اختل  بالا دییالت رهور اهالاهیم جالینالی همووو وشالالالوبنالا یم اناالاد تالیم قطعیالت و پیویالیگی در 

 الالمو  اییر و  لو  در تر الالا فناوری ات تات و ار باتات ییرقابت  حویب جنگ های نونو در 

 پیش بینی و نااطمئو شیب است.

راهبرد نا اروایسالایی نا فلج  ننیب ای ترنت جنگ اقتصالادی و حملا تلیا اهیاو  النعتی در یااو 

بع  گذشتا در نیما نخدت قرو بیدتم نیز با نوتی دنبا  ای شی. د ترنو ا لی  وسد ابرقیرت ها  ا

راهبردی بود  ا  وانانی نیروهای ادالل  هیو را در پتاندالیت و شالراند اقتصالادی وو دنبا  ای نمود. 

بر همیو اسالاس بمباراو راهبردی در جنگ های قرو پیشالیو با هیو  ضالعی  و نابودی اقتصالادی ای 

ی جملا ا الاللی  رنو اقیااات در نبردها با شالالمار ای رفت.  رنوارد  ا  ود نگی ای  ئورندالالیو ها

جنگ در انالدالتاو با شالمار ای رفت اعتقی بود هیو جنگ بانی شالگدالتو و نابود سالا تو قیرت و 

 واو اقاوات دشالالمو ای ترنت حملا با اهیاو ای قبت  عییو شالالیب ای شالالاات ارا ز حیا یم سالالااانا  

 های  ویییم حمت و نقت و ار باتی باشی  ا ای انو ترنت بتواو با اهیاو  ود نامت وای. 

دو شالور قیر منی جنگ جهانی دوم نعنی ویماو و انالدالتاو دارای دو نوک ااهیت بود  ا   اسالترا ژی

ای نر ترو در الالید نابود  ردو  واو ریای دشالالمو بود و ای ترو دنار ای  واسالالت اقاوات  

دشالمو را بشالگنی. ونها ای ترنت روانی و انهیام در الید انااد شالراند فلج  ننیب ای بودنی  ا بتواننی  

 (   52: 1392ادی را با همراب داشتا باشنی.) حبیبیم  نابودی اقتص

ادالئلا وفنی و پیافنی ای دنربای وجود داشالتا ویی  واو دو ترو درگیر همیشا نگداو نبودب و هموارب  

 تواات  ا ی  عییو  ننیب بر ری های نظاای است  ا اهم وو با شرح ینر است: 

 ای : دسترسی با فناوری نونو

 یش  لی  و  افیب: بر ورداری ای واو 

 : 1391ج: انایزب برای جناییو و روحیا انثار و شهادت تلبی.) ونیو نااا تملیات پیافنی هوانیم  
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نگی ای اویها های اانیت الی حویب نظاای  شالور اسالت و ار ش جمهوری اسال ای انراو با تنواو  

و قلمرو اریهای نگی ای تنا الر نظاای اوجود  شالور تبت قانوو اسالاسالی اور  با دفاک ای حیود 

 شالور جمهوری اسال ای انراو اسالت  در انو راسالتا نااو های وجا هر نر با  وجا با حیطا  اری و 

 انطقا تملیا ی  ود اااور اناام انو وریها ای باشی.

 ا قبت ای  شالگیت قرارگاب پیافنی هوانی  ا م االنبیاء)ی( ادالئوییت حراسالتم پاسالیاری و برقراری  

هوافضالالالانی  شالالالور با تهالیب نیروی هوانی بودب و پیافنالی هوانی با در ا تیالار  دفاک هوانی ای قلمرو  

داشتو ااگاناتم سای و برگ و جنگ افزارهای یایو پانا انو اااورنت را پشتیبانی ای نمود. پس ای 

 شالالگیت انو قرارگابم وریها دفاک هوانی ای  شالالور با قرارگاب پیافنی هوانی واگذار گردنی  ا  ود  

 نااو نظاای در حهظ اانیت الی ای باشی. ابیو نقش انو

برانو اسالالالاس اطالایعالا بر روی  هینی ها و فر الالالت های پیش روی انو قرارگاب و  بییو و تراحی 

د ترنو پالیافنالی هوانی براسالالالاس  هگرات و ونیو اجرای تملیالات پالیافنالی هوانیم پشالالالتیبالانی ریم و 

پیافنی هوانی و در نهانت حهظ   پشالالتیبانی  یاات ریای ای  وانی نقش اوثری در اجرای تملیات

 هرشا بیشتر اانیت الی بایی نمانی.

 مبانی نظری

 بیان مسئله

هوانی بالا جهالت دارا بودو  واو اقالابلالا بالا انواک  هالینالیهالای نورهور بالاندالالالتی ای  بالیوو  ردنالی پالیافنالی

فناوری بروی و باالنی بر وردار باشالالی.  ا تیر های با  ارگیری  دالاللیلات وو  اروای و با جهت  

حدالالاسالالیت حویب تملگرد ووم  ا ااگاو تبور و ارور انواک پرنیب های  ودی ااای ای سالالونی و 

های یایو با هوا و دور برد اوجود در سالانر نیروهام یزوم اتما  اینرنت   گدالترش ها و  نوک سال ح

 (237:  1394نگپارشا در وو نر  رورت با حداب ای ونی.) وقاباالیادبم 

وجود شیزی برای دفالاک  ردو در  نالار وجود  هالینالیی هوانی  الالالرورت  وجالا بالا پالیافنالی هوانی را 

وانی نر  شالورم ار با  اشالخصالی با قیرت دشمو  اجتناب ناپذنر ای سالاید. سالا تار اطمئو پیافنی ه

نا دشالالالمناو پیرااونی اتم ای  وانانی و قابلیت های هواپیماهای اوم اهارت های گروب های پرواییم 

 وانانی در  یاوم تملیاتم قیرت و دقت اوشالالر ها و پهپادها و همیو تور  وانمنیی و  وانانی و 

رنزیم  ا تیر هام برد پروایی هواپیماهای شالگاریم    قیرت  ودی در  عیاد و نوک پرنیب هام برنااا

واویش  ار ناوم فروننی ا طار یودهناامم وا نش سرنعم  یهیت و  میت جنگ افزارها و  دلیلات  
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و قیرت و دقت اوشالر ها و رادارهای  ودی و بودجا و اتتبارات  خصالیصالی با بخش دفاک الی 

 دارد.

بردو هرشا بیشالتر قابلیت پیافنی هوانیم پیش بینی و  با انظور اجرای هیفمنیم وحیت   ش و باال

با  ارگیری شالالالبگا فراانیهی و  نتر  ابتگاری اتهاوت با ایاوهای رانجم اناسالالالت و پاسالالالخاو با  

قابلیت پانیاری ار باتی و اانیت فیزنگی و  اربدالالت اقیااات پیافنی ییرتاات و اانیتی ات تا ی و 

رای تملیالات با تراحی تملیالات فراگیر ای قبالت با  الالالورت  حهالارت ات تا ی و پیش بینی  یاوم اج

بایی جنگم  لیا اراحت نبرد هوانی دشالالمو را ای قبت پیش بینی و راهگارهای اناسالالت با  وجا با 

و الالعیت با وجود وایب باندالالتی با  الالورت ترح ها و دسالالتورایعمت  رسالالیم و در ا تیار  ار ناو  

م و نا قطع ار با  قابلیت  صالالمیم گیری برای  لیا  تملیا ی در هر ردب قرار گیرد  ا در  الالورت یزو

 (245هماو انبع:  ) ردب های درگیر اوجود اهیا باشی.

در  نار ا الت فراانیهی و  نتر م ترح رنزی ابتگاری و در نظر گرفتو الورنت اثربخشالی سال ح و 

 ماای  اجرای و ش اوثر جنگ افزارهای پیافنی یایو با هوا در  مام سطوح جنگم وسماو  شور در

نواحی برای اهاجمیو ناااو ای گردد. اجرای انو تملیات  ا دارای  الالاللنا تملیات گدالالالتردب ای 

دور رنو فوا الت  ارج ای  شالور با تمت فضالای دا لی  شالور اسالتم با  گیا  اات بر ترح رنزی 

های حدالاب شالیب در با  ارگیری سال ح های یایو پانا و  اییر در  ا تیر های گدالترش با الور 

دادو  هینیم شالگت و ااهیت وو و  اییر در  هگر گدالترش های سالااانا های برد بلنی و اتوسالد  قرار 

ای تمت دا ت  شالور با سالمت نواحی نزدنر با اری و درگیری ای دوردسالت با یلاح احتما  تیم  

وجود هواپیماهای رهایر و جبراو انو اهم با پوشالالش سالالاااو ههای یایو پانا اوجود و  اییر در 

ش جنگ افزارهای  وپخانا ای براسالاس الورنت دفاک ای نقطا وسالیت پذنر و ا الت  ایاوی گدالتر

یود درگیر شالالیو ای سالالونی و باال بردو  لرا نااو های یایو با هوام  ودا گانیم سالالرتت تمت  

 ار ناوم شابگی تملیات و جابا جانی سالالرنع  اهیزاتم پشالالتیبانی ریایم بهرب گیری ای و الالعیت  

جرای تملیات در شالراند ونژب جنگ ایگترونیر و پوشالش برد سال ح های جارافیانیم  وانانی فنی ا

پیافنی هوانی ای سالوی دنار و  ا تیر های رویوای وفنی و پیافنی ییرتااتم  وسالعا نیروی اندالانی 

جهت اجرای تملیات ریای و پشالالتیبانی پیافنی هوانی با با  ارگیری نیروهای واویش دنیب ایدالالر  

 (47:  1393ر انیم  ) ای باشی.
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پیافنی تبارت اسالت ای هرگونا اقیاای)تاات نا ییرتاات(  ا با اسالتهادب ای  لیا  اهیزات و ااگانات  

اوجود با انظور جلوگیریم اقاوات نا  اهش وسالیت در اقابت پیشالروی و حملا دشالمو اناام ای 

ی ای شالود. پیافنی هوانی با اعنی دفاک در برابر هاوم نا  ر هوانی اسالت و شالاات ااموتا اقیااا 

شالود  ا با انظور جلوگیری ای بمباراو هوانی و شالگدالتا شالیو حرنم هوانی نر  شالور اناام ای 

گردد. با اعنای دنار پیافنی هوانیم با ااموتا جنگ افزارها و  اهیزا ی گهتا ای شالود  ا اجرای  

ای   اااورنت های شهارگانا ینر را برای پشالتیبانی ای نیروهای ریانیب در  اللنا تملیات و حهارت 

 اناتت حیا ی را با جلوگیری ای  ااوی هوانی فراهم نمانی.

ای (  شال : نااو پیافنی هوانی پس ای درنافت ات تات پروایی هواپیماهای اهاجم دشالمو شالاات  

 سمتم ار هاکم سرتت و ادافت تملیات  ادس در جهت  ش  را دنبا  ای نمانی.

پیافنی هوانی باندالالتی با بهرب گیری ای انواک    با  وجا با  وانانی های  هینی اتااویم سالالااانا  شالال 

سالالایوبرگ با  الالورت نر ااموتا نگپارشا ای رادارهای دوربرد و نزدنر  ا تیگیم سالالااانا های 

شالالنود ایگترونیر و شالالبگا دنیب بانی با بهرب گیری ای فناوری ار باتی ااو و با ایاونی اندالالام و 

 در تی تملیات حهظ ای نماننی. نگدوم پانیاری  ود را در جهت اجرای وریها الویا

ب( شالناسالانی: پس ای رونت پرنیب ندالبت با شالناسالانی و  عییو نوک وو و اتمیناو ای اننگا  ودی  

 نباشیم اقیام ای نمانی.

ج( درگیری: پس ای شالالالناسالالالانی هواپیماهای اهاجم دشالالالمو با  وجا با  عیاد ونها و  عیاد جنگ  

 ا تیگی پیش بینی شالالیب پیافنی هوانی با هواپیما و نا  افزارهای حارر در انطقا براسالالاس و الالعیت  

 هواپیماهای اهاجم درگیر ای شود.

د( انهیام: با  وجا با ار هاک و و الالعیت  ا تیگی هواپیماهای اهاجم و سالال ح های اوجود پیافنیب 

وانی   ش در جهت اتواری سالا تو هواپیما و در ادااا سالعی در اورد ا الابت قرار دادو و انهیام 

 (235: 1394ای  نی.) وقاباالیادبم   وو

 اهمترنو نقش های قرارگاب پیافنی هوانی با شرح ینر قابت شمارش ای باشی:

 پشتیبانی ای تملیات نیروهای سطلی یاینی -

 پشتیبانی ای تملیات نیروهای سطلی درنانی -

 پشتیبانی ای تملیات بروو اریی هوانی -

 هواپیماهای  ودی و تبوری ااایانااد اانیت در فضای  شور برای  -
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 ناااو  ردو فضای  شور برای هواپیماهای بیاانا و اتااوی -

 اایو اانیت هوانی نقا  حدالاس و حیا ی اقتصالادیم سالیاسالی و نظاای  شالور و ... .) ونیو  -

 (9: 1391نااا تملیات پیافنی هوانیم  

اتمانز با دنار نیروها با یلاح   پیافنی هوانی نگی ای تنا الر قینمی نظاای و اثرگذار دفاتی بودب  ا

فعا  بودو در یااو جنگ و  الل م نوک و یااو  هینی و حویب اااورنت ای باشالی. انو او الوک در 

 نار رونی  اییر سالالرنع در ااهیت جنگ ها و  هینیها اوجت حدالالاس  ر شالالیو اوقعیت پیافنی 

فنی هوانی بدالتای با هوانی برای  الاحت نظراو نظاای گردنیب اسالت. ایزاو اهمیت و اویونت پیا

انو دارد  ا دنیگاب فراانیهاو نیروهای ادالل  نا سالیاسالت ایاراو ندالبت با قیرت هوانی شاونا  

(   ااا باال ر ای هما اننها با ارادب نر  شالور برای دفاک ای  ود در اقابت هما 4: 2009اسالت.) ایدالمم 

ادتقیم هواپیماهای جنای در    هینیهای احتمایی بدالتای دارد. بر ی  شالورها انتظار دارنی تملگرد

بر تهالیب گرفتو نقش پالیافنالی اسالالالت  الا در واقع همالاو  وانالانی نبرد هوانی  و بالا  و تلیالا  هالینالیات 

هوانی اسالالت. پیرویی در نر نبرد هوانی و در نتیاا  دالالت بر ری هوانی در نر دورب یاانی در 

ر جنگ جهانی دوم تلیا  انطقا ای اشالالخ م پاسالالن انو سالالوا  ای داننی. بر ی هماننی ویماو ها د

( شارب را  مر ز بر انهیام  اهیزات هوانی دشالمو 1991( نا جنگ او   لیج فارس)1941روس ها)

 در یایو ای ترنت امانعت نا اناام تملیات پیشایرانا ای داننی.

در هر حا  بانی  وجا  رد  ا سالالالا تالار و ااهیالت  یهی و  می پیافنی هوانی هرشا باشالالالیم اتما  

راانیهی بر وسالالماو در هر  شالالوری جنبا حیا ی دارد. ای دسالالت دادو  وانانی در دور حا میت و ف

 ردو حرنهی  ا قصالالی اسالالتهادب ای وسالالماو نا  قرب با اریهای  شالالور را داردم بات  ای شالالود  ا 

دشالمو ای  الع  اوجود در دفاک هوانی بیشالترنو بهرب را  دالت نمانی. با حهظ  نتر  وسالماو ای 

 (5: 2009 بینت نر نیت  صمانا با حملا ای اوفت تقیم گذاشت.) ایدمم  واو ترح دشمو را در 

پیافنی هوانی برای دسالالتیابی با انو انظور ت وب بر داشالالتو  اهیزات پیافنی هوانی بانی اهیاو و 

ورالان   الا الالالی را دنبالا  نمالانالی. بالا  وجالا بالا انو  الا اقالیااالات پالیافنالیی ابتنی بر  هالینالیات هوانی ای 

 نار شالرح اهیاو و وران  قرارگاب پیافنی هوانی با  هینیهای هوانی نوپینی  باشالی بهتر اسالت در 

 نیز پردا تا شود.
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 شناسی تهدیدماهیت

 هینی با اعنی  رسانییوم بیم دادو و بیم  ردو است و در سط  الی  هینی تبارت است ای هرگونا 

ای جملا  ماایت ار الالالیم نیتم قصالالالیم شالالالراندم حادثام قابلیت و اقیاای  ا انافع و اهیاو الی 

 حا میت الیم ثبات سیاسی و نا هر نر ای ابعاد اانیت الی را با  طر انیاید.

 هینی با هر اقیام و  لرا بایقوب و احتمایی سالیاسالیم نظاایم اقتصالادی و فرهنای  ا اوجودنت و 

ا را ای رسییو اهیاو حیا ی فردم نهاد نا  شوری را با  طر بیانیاید و نیز اوانع و شایش هانی  ا ا

با هیو بایداشالتا و نا بات   اهش سالرتت اا در دسالتیابی با وو گرددم ات ی ای گردد.) ر الانیم 

1393 :102) 

 یونو راهبردهام رهنااا ها و د ترنو ها ای بیو  گونو و شالالگت گیری  ا نوو بر بنیاد اههوم  هینی 

اههوم  وانمنیی های نظاای اتمر ز    قرار داشالتا انی. قبت ای انوم اانیت الی در     جنگ سالرد بر

بودب اسالالت. ویی اارویب دنیگاب ندالالبت با ادالالئلا اانیت  وسالالعا نافتا و ت وب بر جنبا های نظاای 

شالاات جنبا های سالیاسالیم اقتصالادیم اجتماتی و یندالت الیطی و با  وجا با شالراند گدالتردب  ر بیو 

هالا در شنیو جنبالا هالانی در حالا  ایمللی  عرن  ای شالالالود. بالا همیو اوایات  هالینالیات تلیالا  شالالالور

گدالالترش ای باشالالی.  هینیات تلیا اانیت الی را با اعنای  وانانی هام نیات و اقیااات دشالالمناو 

بایهعت و بایقوب برای امانعت ای دسالالت نابی اوفقیت وایز با ت مت و اقا الالی اانیت الی نا ایا لا 

 رد.) ونیو نالااالا تملیالات پالیافنالی   بالا نلوی  الا نیالت بالا ت مت و اقالا الالالی بالا  طر بیهتالیم نیز  عرن 

 (10: 1391هوانیم  

 هینی با تنواو نر راهبرد با حیاقت هزننا نر رونگرد رو با گدالترش در  شالورها اسالت. با تنواو  

اثالا  هالیو وارنگالا در جنالگ بالا انراو واالادب دفالاک همالا جالانبالا ای همالا اریش هالای  ودم اشالالالاالا  و فت   

ا داشالالالتو  واو نظالاای و دفالاتی وو بالا اتمالا  حم ت نظالاای نیدالالالت. بلگالا گرفتو یاالاو و تقالت ناال 

هوانی الیود و دقیت تلیا ارا ز ثقت قیرت سالالیاسالالی و نظاای و حتی اقتصالالادی برای انو  شالالور  

 (102: 1393هیو اهمتری ای باشی.) ر انیم  

تالااالت اوثر در جالیی بودو  هالینالی رابطالا ادالالالتقیمی بالا ایزاو تواقالت احتمالایی  هالینالیات براسالالالاس  

 الالاک و شالالراند  ارنخی هر  شالالور دارد. گدالالترش  هینیات ای  وانی با  اثیرات  ود   اربیاتم او

انار با رهور وسالالیت پذنری اانیتی در سالالط  الی و با دنبا  وو بروی بلراو اانیت الی را در پی 

 (Stern, 2005: 89 وقوک نر جنگ داشتا باشی.)
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(  2005ییت اسالالترو و همگاراو)ایاو اانیت و وسالالیت پذنری نر رابطا جیی وجود دارد. با همیو د

اعتقینی  ا اانیت رهانی ای وسالیت پذنری اسالت. وسالیت پذنری را ای  واو ایزاو حدالاسالیت با گونا  

ای  ا بتواو با بگارگیری ابزاری ای  واو و  ارانی وو الت  اسالتم  عرن  نمود. نا با هر شالرانطی 

رنت و شالگدالت ای نمانی. ات ی ای گردد  ا نر هونت فردی نا جمعی را ادالتعی  دالارتم  خ

 یاانی  ا وسیت پذنری ای انظر نظاای اورد بل  قرار ای گیردم نشانار حضور  هینیی ای باشی.  

اسالتیت هرم وسالیت پذنری برای  شالورهای  وسالعا نافتا را با نااب ات تات الوری  رسالیم  ردب  ا  

ت های ییرنظاایم دادب ای پانیو با باال شالاات ینرسالا ت های فیزنگیم نقا   الع  نظاایم ینرسالا 

های وااد و پشالالتیبانیم دادب های اایی و جااعا ات تا ی ای باشالالی. در انو هرم شهار نوک وسالالیت  

 پذنری اتمانز شیب انی:

وسالالالیت پذنری تنا الالالر تمیب ینرسالالالا ت های فیزنگی)اقتصالالالادی( ای قبیت الورهای   -1

اوا ال  ی بری و بلریم پت هام سالیها و ارا ز و شالبگا های  وییی و انتقا  بریم شالبگا  

 های ار باتی راب دورم برج های اخابرا ی و ییرب.

اوشالگهام  وسالیت پذنری نقا   الع  وشالگار نظاای ای قبیت سالیدالتم  نتر  و هشالیار هوانیم  -2

 ار باتات  ا تیگی و ییرب.

وسالالیت پذنری واادی و پشالالتیبانی  ا هم در اانیت الی و هم  یاات رسالالانی الی  ودب   -3

های اردای انهای نقش ای  ننی. ای قبیت  یار ات واادی در یاینا سالالو تم ی یرب های 

 یذانی و اهماتم حمت و نقت و  راری و ییرب .

یدالتمی و  ارج سالیدالتمی ای قبیت ار باتات انتقا  وسالیت پذنری جااعا ات تا ی دروو سال  -4

دادب ها و ات تاتم ارا ز فراانیهی و ار باتاتم حملا های سالالیدالالتمی و شالالبگا ای و 

 ییرب.

وسیت پذنری با حویب ارادبم روحیا و پانیاری الی و دست  اری شنا ت و ادراا برای   -5

 (36: 1397انلراو و انهعا  و  قابت سایی  ودب های اردای.) نهیوم 

ار با  اهاهیم اوردنظر نعنی ایزاو وسالالیت پذنری و قابلیت ها و  هینیات را در ای  ینر ای  واو 

    ا نمود:  
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 3= وسیت پذنری 2 هینیات - 1قابلیت ها

 تقسیم بندی تهدیدات

شالگت اقیام نمود  ا حویب های اربو  با هرنر نیز  4با انظور  قدالیم بنیی  هینیات ای  واو با 

 شرح ینر ای باشی:با 

 ای ( براساس داانا و گدترب  هینی:

  هینیات   و)الی( -1

  هینیات  رد نا بخشی -2

 ب( براساس هیو:

  هینی برای  دت ااتیای -1

  هینی برای باج  واهی سیاسی -2

  هینی برای بایدارنیگی -3

 ج( براساس او وک:

  هینیات سیاسی -1

  هینیات نظاای -2

 اقتصادی هینیات  -3

  هینیات فرهنای و اجتماتی   -4

  هینات سانبری و ااایی -5

  هینیات یندت الیطی -6

 د( براساس حویب نهوی: 

  هینیات هوانی -1

  هینیات یاینی-2

  هینیات درنانی -3

  هینیات سانبری -4

 (369: 1389 هینیات فضانی.)  اجیرم   -5

 
1 Threats 
2 Capabilities 
3 vulnerability 
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 اهداف قرارگاه پدافند هوایی

شالاو دادب  ا فناوری پیشالرفتا هواپیماهای جنای ااهز با جنگ  اطایعا و بررسالی جنگ های ا یر ن

افزارهای اخرب نقش سالرنوشالت سالایی در جنگ ها داشالتا و انو اار اوجت گردنیب  ا ار ش ها 

 الالمو ااهز شالالیو با هواپیماهای پیشالالرفتام با نر سالالااانا پیافنی هوانی اوثر و واادب نیز  اهیز 

و اوشگی باشنی. برانو اساس قرارگاب پیافنی هوانی وجا شونی   ا بتواننی پاسخاوی حم ت هوانی 

اااورنت دارد  ا با اسالتهادب ای  لیا ااگانات  المو هماهنای با سالانر نیروهای نظاای و ییرنظاای ای 

حم ت و نهوی هوانی دشالمو جلوگیری نمانی. اهم اهیاو سالااانا پیافنی هوانی در  شالور با شالرح 

 ینر است:

 ی هوانی دشموامانعت ای تملیات نیرو -1

پیافنی ای  اسالیدالات حیا ی و انابع اقتصالادیم شالرناو ها و  طو  اوا ال  ی با انظور  -2

  یاوم جنگ

  اایو اانیت پروای برای هواپیماهای  ودی -3

  مر با ارادب الت با انظور اقاوات در برابر دشمو -4

دنیا   ا اورد  ااوی قرار گرفتا باشنی.)     مر با ااور پیافنیی الت ادلماو  و ادتضع  -5

 (13: 1391ونیو نااا تملیات پیافنی هوانیم  

 برای رسییو با انو اهیاو دو روش اازا و اگمت وجود دارد:

ای ( انهیام نا انلراو هواپیماهای اهاجم دشالمو  ا قصالی نزدنر شالیو با اناتت وسالیت پذنر را 

 دارنی.

 الت.ب( انهیام نیروهای دشمو در 

روش او   وسالد قرارگاب پیافنی هوانی  الورت ای پذنرد در حایی  ا روش دوم ای ترنت تملیات  

وفنیی در  اا دشالالمو اناام ای گیرد. یذا بیوو اسالالتهادب ای تملیات  هاجمی و فقد با اسالالتهادب ای 

قوی  سالااانا پیافنیی نمی  واو در جنگ پیروی شالی. اگر شا بیوو اسالتهادب ای نر سالااانا پیافنیی 

نیز  الالالرفالا در تملیالات  هالاجمی الت نمی  واو جنالگ را بالا نهع  ود پالانالاو برد. ینرا بالیوو  الاایو  

اانیت پانااب هانی  ا تملیات  هاجمی ای وناا  الالورت ای گیردم اناام تملیات بعیی ایدالالر نمی 

گردد. با تور روشالو نیروهای وفنیی و پیافنیی با انظور حراسالت ای فضالای  شالور و  دالت بر ری 

 (64-65: 1394انی الیم و الزوم نگینار ای باشنی.) وقاباالیادبم  هو 
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 وظایف قرارگاه پدافند هوایی   

  هیا و  نظیم ترح ها و روش های تملیات پیافنی هوانی  شور -1

 ات م  طر هوانی برای سایااو های نظاای و ییرنظاای در اقابت حم ت هوانی -2

 هواپیماهای دشمو نتر  و درگیر  ردو هواپیماهای جنانیب با  -3

 الاایو  مالر هالای نالاوبری و بالایگردانالیو هواپیمالاهالا بالا پالاناالاب هالای اربوتالا و اناالام  مالر   -4

 های ازبور برای هواپیماهانی  ا در اوقعیت ا طراری قرار ای گیرنی.

همالاهنالگ نمودو تمالت جنالگ افزار پالیافنالی یایو بالا هوا بالا هواپیمالاهالای جنانالیب در تملیالات   -5

 پیافنی هوانی

نای بیو تنا الالر ات م  طر و ارا ز  نتر  هوانی و سالالانر تنا الالر یننهع در  اایو هماه -6

 پیافنی هوانی

 (65:  1394 اایو پشتیبانی های یادتیگی برای تنا ر  ابعا.) وقاباالیادبم  -7

 موریت و مختصات پدافند هواییأم

اهنگ  بر تبت فرااو اقام اعظم رهبری حهارت ای فضالای  شالور و هیانت تملیات پیافنی هوانی هم

با سالانر نهادها و نیروهای  شالور در برابر هرگونا  هینیات هوانی در یااو بلراو و  نتر  تبور و 

ارور هوانی در یاالاو  الالالل  بر تهالیب پالیافنالی هوانی و قرارگالاب پالیافنالی هوانی  الا م االنبیالاء)ی( ای 

وری اسال ای باشالی. بر انو اسالاس دفاک اوثرم ادالتمر و پانیار ای وسالماو و قلمرو فضالانی  شالور جمه

انراو در اقابت هرگونا  هینیم حم ت و  ااویات هوانی ای ترنت  شالال م شالالناسالالانیم رهایریم 

درگیری و انهیام با بهرب گیری ای ااگانات هواپانا نهاجا و  ماای ررفیت های پیافنی هوانی  شالور  

تمیب پیافنی  در قایت شالالالبگا نگپارشا با  ا یی بر ا الالالت پیافنی هوانی یایو پانا ای اااورنت های

 هوانی است  ا با دو قدمت اااورنت در یااو  ل  و در یااو جنگ  قدیم ای گردد:

 ای ( اااورنت در یااو  ل : اااورنت قرارگاب پیافنی هوانی در یااو  ل  با شرح ینر است:

ارینالابی و پخش ات تالات اربو  بالا ات م  بر هوانی و اب ض و الالالعیالت هالای واالادگی بالا   -1

 اار پیافنی هوانی نااو های  لت 

حهظ  مالاایالت قلمرو فضالالالانی  شالالالور ای ترنت هالیانالت تملیالات پالیافنالی هوانی بر تبت  -2

 اقررات رب گیری و در گیری با همگاری نیروی هوانی
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 ادالسم  شال م شالناسالانیم  ازنا و  للیت فعاییت های پروایی  شالورهای همدالانا با  -3

 ری اس ای انراو دارد.ونژب فعاییت های پروایی  شوری  ا رابطا  صمانا با جمهو 

اجرای اااورنت هام ترح های پیافنیی و پشالالالتیبانی پیش بینی شالالالیب در تملیات ریای  -4

 اشترا با همگاری سایااو ها و نیروهای دنار.

 اایو اانیت پروای برای هواپیماهای  ودی و هواپیماهانی  ا در قلمرو فضالای جمهوری   -5

دهنالی بالا بهرب برداری ای  وانالانی هالای   اسالالال ای انراو پروای تبوری نالا  روجی اناالام ای

 (68:  1394اوجود در یااو  ل  و جنگ.) وقاباالیادبم 

6-  

 ب( اااورنت در یااو جنگ: اااورنت قرارگاب پیافنی هوانی در یااو جنگ با شرح ینر است:

دفاک ای قلمرو فضالای جمهوری اسال ای انراو در اقابت حم ت هوانی دشالمو با هناام  -1

  ااویات الیود نا در  ورت بروی جنگ  لی.

 فرسانش نیروی هوانی دشمو در حی ااگاو -2

 نتر   اات اجرای تملیات  ا تیگی و پیافنیی با اسالتهادب ای هواپیماهای نیروی هوانی و  -3

نالا یایو بالا هوام در یاینالا هالیانالت هواپیمالام رب گیری و جنالگ افزارهالای اوشالالالگی و  وپخالا

 نهانتا انهیام هواپیماهای دشمو.

 اایو اانیت پروای برای هواپیماهای  ودی و هواپیماهانی  ا در قلمرو فضالای جمهوری   -4

اسالالال ای انراو پروای تبوری نالا  روجی اناالام ای دهنالی بالا بهرب برداری ای  وانالانی هالای 

 (69:  1394جنگ.) وقاباالیادبم اوجود در یااو  ل  و  

 تهدیدهای هوایی

 با وو دستا ای حر ات و نا اتما  دشمو  ا انافع  شور را با  طر ای انیایدم  هینی گوننی. 

پس ای بررسالی و ارینابی  هینی دشالموم انو سالوا  اطرح ای گردد  ا در  الورت وقوک جنگ شا 

اسالت  ا ای ونها پیافنی گردد  یذا اهیاو اهیافی امگو اسالت اورد حملا دشالمو قرار گیرد و الیم  

اذ ور بانی دقیقا اشالخ  گردد.  قیم اهیاو نیز بانی اشالخ  گردد. برانو اسالاس اهیاو با  وجا  

 با اهمیت ونها امگو است با سا دستا  قیم نرم  قیم دو و ا طراری  قدیم شونی.

دالتقیم با   ش های جنای  اهیاو ا الطراری با وو دسالتا ای اهیاو ات ی ای شالود  ا در ار با  ا

نیدالتنی ااا در  الورت نیای ای  واننی در  یات جنگ قرار گیرنی. ااننی نر  ار انا ا وابیت سالایی  
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 ا در  الالالورت یزوم ای  وانی  اایوو نا  ودروهای یرهی بدالالالاید. در رابطا با نلوب انتخاب انو 

  قیم ها با اوارد ینر بانی  وجا داشت:  

ی  ا در اثر ای دسالالت دادو انو هیو در  وانانی الی اا برای ادااا  اثیر: نعنی ایزاو  اثیر -1

 جنگ با وجود ای ونی شقیر است 

وسالیت پذنری: ایزاو  دالارت و  الیاا ای  ا امگو اسالت در اثر نر حملا هوانی وارد  -2

 ونیم شقیر است 

قابلیت بایسالایی و  عمیر: ونا ااگاو تملیا ی سالا تو هیو در ایت  و اهی پس ای نر  -3

 هوانی ایدر است   حملا

 با تور    ا  هینیهای هوانی را در شهار گروب ای  واو    ا نمود:

ای ( هواپیماهای بمت افگو  و شالگاری بمت افگو  ا در ار هاک باال و در هر شالراند جوی پروای 

 ای نماننی.

 ب( شگاری بمت افگو هانی  ا در ار هاک پانیو پروای ای نماننی.

 های بیوو  لباوج( پهپادها و هواپیما

 (67: 1394د( اوشر های ایاو برد و دوربرد بایدتیگی و  روی.) وقاباالیادبم  

هرشا سالالطوح  نتر  وسالالماو در  شالالورهای اتخا الالم ار قا نابی با هماو ایزاوم داانا و شالالیت 

 هالینیات هوانی ونهالا گدالالالتردب  ر ای گردد.  هالینیات هوانی نیالایانالی  عییو اویونت برای  مر ز در 

قالابلالا ای بالاشالالالنالی و بالا انو نگتالا بالانالی  وجالا  الای نمود  الا بالاندالالالتی ترح هالا و راهبردهالای  جهالت ا

نظاای و هوانی با گونا ای باشالی  ا دشالمو را در  بینت  واو و قابلیت های هوانی با قیرت هوانی  

در  الورت بروی بلراو و درگیری دشار اشالگت و الیودنت نمانی.  هینیات هوانی اارویب دارای 

هزارپا با باال را نیز شالاات شالیب اسالت. انو  100دی ای الیودب هوانی و فضالانی ای حیود گدالترب ینا

 هینیات اتگی با ابزارهای سالناشم  هاجم و نشالانا گیری اسالت و براسالاس اهمیت و حدالاسالیت در 

سالا سالط  راهبردیم تملیا ی و  ا تیگی با شالگت سالخت با وسالیلا اوشالر نا هواپیماهای با و بیوو 

ای شالود. اگر هیو اورد  هینی دارای  اثیر ار ز ثقت با حیا ثر اثربخشالی در  اللنا سالرنشالیو انااد  

نبرد را داشالتا باشالیم راهبردی و اگر نتانج الیود با  اللنا نبرد باشالیم تملیا ی و اگر انهیام الیود 

در  با اهیاو با نتانج  م  ا برای اثربخشالی نیایانی انهیام و نا  هاجم با اهیاو باال ر دناری باشالیم

وو  الورت  ا تیگی اسالت. پیافنی هوانی قادر اسالت در هر سالا سالط  انااد  اییر نمودب و وا نش  
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اناالام دهالی ویی اویونالت ا الالاللی امالانعالت ای  لقت هالیو  الا تیگی دشالالالمو دردرگیری اسالالالت.)  

 (375:  1392حبیبیم
 : ابزارشناسی تهدیدات هوافضایی 1جدول

ابزار شالالالنالاسالالالانی و 

برای  دالالت   سالالنانیب

 ات تات

 هواپیماهای نظاایم جاسوسی و پهپادها هواپانا

رادارهای یاینیم دنیباو بصالالالریم سالالالااانا های   یایو پانا

 جاسوسی

 سیدتم های شناوریم رادارها درناپانا

 ااهوارب های نظاای و شناسانی فضاپانا

 ونروس هام  روجاو ها و ییرب سانبری

ابزار حملالا و  هالاجم 

 هیوبا 

 هواپیماهای نظاایم جاسوسی و بیوو  لباو

 اوشر های بایدتیر

 شناورها و ناوهای جنای

 ونروس ها و هگرها در فضای ااایی

ابزار دقالت و نشالالالانالا 

 گیری س ح ها

 سیدتم های نشانا گیری: راداریم  و یم اادوو قرازم ییزری و سانر ااواج

 ونروسی در فضای ااایی برنااا ها و بیافزارهای

 :سطوح تهدیدات2جدول

نالالالا  راهالالالبالالالردی 

 استرا ژنر

بمت ا میم بمت اادرم بمت های  ا تیگی ا میم هواپیماهام اوشر های بایدتیرم  

 بمت افگو های راهبردی

 هواپیماهای  ا تیگیم اوشر های درنا با ساحتم شناورهای انطقا ای تملیا ی

 پهپادها و بایاردها  ا تیگی

 پدافند هوایی در برابر تهدیدهای آینده:

ونوا در اورد اانیت الی بیش ای هما اهم اسالتم بقای حا میت  شالور ای باشالی. شرا  ا نااطلوب  

 رنو شالگت نااانی نر  شالور انو اسالت  ا سالریایو وو اشالاا  نظاای شالود و حگوات وو ای هم 

 هینیات نظاای ا اللی  رنو اویها بپاشالی. بنابرانو تلی ریم گدالتردب شالیو حویب های اانیتم هنوی 

در شالگت گیری نااانی و بلراو  لقی ای شالونی. در بلراو های حا الت ای حم ت نظاایم درا و 

شالنا ت دو اههوم وسالیت پذنری و  هینی بدالیار اهم اسالت. شالنا ت  هینیات یاانی ایدالر اسالت  ا  

پذنری های ار بد با وو  تراحاو و فراانیهاو نظاایم با درا اعقویی ای ااهیت  هینیها و وسالالیت 

دست نابنی. ای ترفی بانی  وجا داشت  ا  هینیات واقعی هماو قیر  ا قابت سناش نیدتنیم شانی 



 19   
 قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش جمهوری اسالمی ایران  نگاهی تحلیلی به گفتمان تهدیدهای نوپدید بر قدرت دفاعی

 

قابت درا هم نباشالالنی و نا حتی اگر پیش بینی ونها اقیور باشالالیم ویی درا و ارینابی  هینیات با 

 (187: 1393شیت با دشواری اواجا شیب است.) ر انیم  

اانیهاو نظاای در برابر  هینیات حا الت ای الید پرابهام  ابع دو اویها انااد  طر رفتارشالناسالی فر

نا وسیت با اریش های اساسی و اهیاو نظاای و الی ای نر سو و همیو تور قیرت  نتر  او اک  

ای سالوی  ود فراانیهاو ای باشالی. اگر  واو  نتر  فراانیب در و العیت احتما   طر نا وسالیت ینادم 

در وو  الورت حایت شایش تلبی و اگر  العی  باشالیم حایت وحشالت و اگر  هینی قوی باشالی  

دارای  طر  م باشی در او  ورت فراانیب ای با  واو  نتریی  عی  تمواا در و عیت بی اتتنانی  

 (374: 1392و با  واو  نتریی قوی و عیت ورااش را احداس  واهی  رد.) حبیبیم  
 ط بروز تهدید: ماتریس تصمیم گیری در شرای3جدول 

 قوی  عی   طر

 شایش تلبی وحشت یناد

 احداس ورااش بی اتتنانی  م

ونوا ای بررسالی اسالناد و ایارا و  اربا حا الت ای گذشالتا  الورت گرفتا در دو دها ا یر پییاسالتم 

اجرای تملیات پیافنی هوانیم اهیاو و نقش های وو در شالراند اوجود تادی)  سالیر( و شالراند  

وننیب  اا  اتهاوت اسالت  سالنارنو  هاجم دشالمو فراانطقا ای بعی ای  وسالعا و العیت سالیاسالی و ا ذ 

 جهانی در رابطا با حملا با دو  ورت اتصور است:  اجماک

ای ( حملا الیود هوانی با اسالالتهادب ای پانااب های هوانی شالالناور اوجود در انطقام پانااب اوجود  

در  شالورهای انطقام پانااب های نا و در اروپام سالانت های اوشالگی بایدالتیگی یایو با یایوم پانااب  

اواج  وسالد سالااانا های ا  یار ایگترونیر و رونگردهانی  های هوانی  شالورهای انطقام انتشالار ا

ای انو قبیت ای باشالالی. راهگارهای فوی با حم ت هوانی ویای و نیز پاناو ای نابی و با تلت حام 

 و سرتت  لهات  می با دنبا  دارد.

ب( ترح رنزی و اناالام نالر  هالاجم  مالام تیالار  الا راهبرد  دالالالخیر را دنبالا  ای  نالی و بالا تملیالات  

وانی اهیاو سالیاسالیم اقتصالادی و نظاای را با انظور فلج نمودو نظام اینرنتی  شالور در فای او  ه

هیو  ود قرار ای دهی و با دنبا  وو با اناام تملیات یاینی سالعی در اشالاا  بخش نا  ت  شالور  

 ای نمانی.

بیا  رنتم تملیات هوانی دشالالمو در انو سالالنارنو در  اربرد سالالایوبرگ  هوانی در رویهای او  شالال 

سالالنارنو او  بودب ویی با انو  هاوت  ا قطع ار با  و انااد ا    ایگترونیر در سالالط  وسالالیع با 
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جهالت ای هم پالاشالالالیالیو نیروهالای پالیافنالیی حتمی بودب و هالیو نهالانی قالیرت هوانی نیالت بالا  هوی 

 جهت ویادی تمت نااو های تملیا ی ای باشی.  1هوانی

بم تیم  اربرد ا الالت یافلایری حتمی بودب  ا با بانی  وجا داشالالت  ا در هر دو سالالنارنو ی ر شالالی

یلاح اشالروتیت جنگ و قیرت هوانی دشالمو فراانطقا ای رتانت نمی گردد. ایبتا اناام سالنارنوی  

دوم با دییت وسالعت  شالور در بل  راهبرد  دالخیر  شالورم ااری دور ای یهو اسالت  شرا  ا تبت 

و انو هالیو بالا حالیاقالت دو ایلیوو نهر برووردهالای اناالام گرفتالا نیروهالای فراانطقالا ای جهالت  الاای

 (229-230: 1394نظاای نیروی یاینی نیای دارد.) وقاباالیادبم  

با توری  ا در شالراند تادیم پیافنی هوانی با بر ورداری ای سالااانا های راداریم دنیب باو بصالری 

یر و شالنود ایگترونیر قادر با  شال  اهیاو شالیبم پس ای  شالخی  و نا تیم  شالخی  بنا با  یب

اقیام با اسالالتهادب ای هواپیمای ترح پیافنیی هیو اورد نظر را رب گیری و در  الالورت شالالناسالالانی  

هیو با تنواو دشالمو با وو درگیر ای شالود و در انو بیو سالااانا های اوشالگی و  وپخانا ای نیز 

 الالمو دفاک ای ااگانات هوانی و بر ی نقا  حدالالاس در یااو نیای وارد تمت ای شالالونی. نگتا اهم 

اسالت  ا در شنیو شالرانطی  هینی دارای  واو اانور و ای قابلیت اجرای باال و ایاوای بر وردار   انو

نیدالالت و در نتیاا پیافنی هوانی ادالالئوییت حهارت ای وسالالماو  شالالور را با اوایات دفاک ای اناتت  

 حیا یم حداس و اهم را در حی اطلوب با اناام ای رسانی.

یرونی بدالالیار قوی  ر ای یلاح  می و  یهی اسالالت  ا اوجت  حایت دوم درگیری پیافنی هوانی با ن

 بروی شایش های جینی برای قرارگاب پیافنی هوانی  واهی بود  ا تبار نی ای:

تیم با  ارگیری پرنیب های ترح پیافنیی با جهت اجرای حم ت شالینی هوانی دشالمو  -

ات وو اناالاد روی ااگالانالات نیروی هوانی و رادارهالای دوربرد پالیافنالی هوانی و بالا اوای

 ا ت الت ایگترونیگی و ار باتی روی سااانا های راداری و ار باتی ای شود.

تیم  هانت پوشالش سالااانا های اوشالگی برد بلنی و اتوسالد با  وجا با وسالعت جارافیانی   -

  شور.

 با در نظر گرفتو اوارد باال وا   است  ا: 

 
1 Air Supremacy 
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ای ( با پانیو وایو ااگاو با  ارگیری پرنیب های ترح پیافنیی و با دنبا  وو  عیاد نا افی سالالااانا  

های یایو با هوای برد بلنی و اتوسالدم اوجت با وجود وایو حهرب های بزرگی در پوشالش هوانی  

 ی بود. شور  واهی شی. نعنی سااانا های پیافنی هوانی قادر با  اایو دفاک هوانی  ت  شور نخواه

ب( اجرای پیافنی هوانی اوثر با گدالترش های فعلی  ا تمواا با  الورت سالنتی اسالت اثربخشالی  

الیم در اقالابلالا بالا حم ت هوانی دشالالالمو را نخواهالی داشالالالت  شرا  الا  مر ز انو حم ت بر روی 

نقاتی  واهی بود  ا بیشالترنو اثربخشالی را در جهت فلج  ردو  شالور نعنی نابودی ارا ز  صالمیم  

 اللی  ا تمواا در پانتخت قرار داردم ارا ز هدالتا ای و ... اسالت و یذا  اییر در ورانش دفاک  گیری ا

 هوانی ااری اجتناب ناپذنر  واهی بود.

 هاوت  هگر تملیات قرارگاب پیافنی هوانی در برابر  هینیهای ناهمترای و   سالیر انو اسالت  ا با 

ار در با  ارگیری سالال ح های یایو پانا و دییت تیم قطعیت در  اربرد هواپیماهای شالالگاری و اجب

رانج نمودو  هگر وفنیی در جنگ افزارهای پیافنییم ناگزنر ابتگار تمت در  هاجم با اهیاو  شور  

با دسالالت نیروهای دشالالمو  واهی افتاد. یذا رونگرد د ترنو پیافنی هوانی حایت سالالوای نیز برای  

ی تملیات وفنیی در پیافنی هوانی اسالت.) ونیو نااو ها پیافنیی ای وورد و وو یزوم دنیگاب و اجرا

 (18: 1391نااا تملیات پیافنی هوانیم  

برانو اسالالالاس نمی  واو ای  قونت نیروهای پیافنیی یافت شالالالی  شرا  ا  هینی و احتما  حملا و 

هاوم ای ترو دشالمو نا دشالمناو همیشالا وجود دارد و اگر حملا ای ویای شالیم ابتیا بانی در اتوق   

 وشالیی. یذا ای نظر پیافنیی باندالتی قیرت  افی وجود داشالتا باشالی. ایزاو انو قیرت سالا تو وو  

بدالتای با تواات اختلهی ای جملا سالط   وانانی های دشالمو احتماییم اوقعیت جارافیانی  شالور و 

هیو هانی  ا بانی ای ونها حهارت نمودم دارد. هیو نیروی اهاجم انو اسالالت  ا  وانانی  هاجمی  

ونقیر  اهش دهی  ا اناام تمت اتقابت را ای وو سالاللت نمانی. بر انو اسالالاس هیو   ترو اقابت را

نیروی اهاجم یایت شالالیو بر نیروی پیافنیی  شالالور اقابت اسالالت یذا  قونت نیروهای پیافنیی در 

برنااا های دفاتی  ماای  شالالالورهای جهاو قراردارد و قیرت های نظاای جهاو سالالالا هیو ااهز 

رو در  صالویم  شال  تبقا بنییم رب گیری و درگیری  بر ورداری ای بودو با جنگ افزارهای ای

واویش  الالاللی  و  افی  ار ناو در جهت با  ارگیری جنگ افزار و بر ورداری ای سالالالااانا های 

ااهز فراالانالیهی و  نتر  نقش و االااورنالت پالیافنالی هوانی را اورد  وجالا  ود قرار ای دهنالی.) 

 (55-56: 1394وقاباالیادبم  
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افنیی بانی با گونا ای سالایاانیهی شالونی  ا پاسالخاوی  هینیات  ای  نونی بودب و نااو های پی

برای روبرو شالیو با  هینیات وننیب نیز دامما رویوای شالونی. با وجود  هینیات  صالمانا  شالورهای  

انطقا و در  الالورت شالالروک جنگ احتمایی نا ااهز شالالیو و بهرب گیری ای فناوری های پیشالالرفتا  

انی با برد و سالالرتت و دقت باال رم  هینیهای هوانی بر تلیا  شالالور اتما  هوافضالالانی و پرنیب ه

نمالاننالی. در نبردهانی  ا با جنالگ افزارهای اتعالارو اناام ای گیردم پیافنی هوانی نقش قاتع و  عییو 

 ننالیب ای در  دالالالت و حهظ بر ری هوانی بالایی ای  نالی. بالیوو وجود انو بر ری هوانی نیروهالای  

انااام تملیات اوثر  ود با اوانع و اشالگ ت شالینیی روبرو  واهنی گردنی. یاینی و درنانی در 

پیافنی هوانی با تور  لی ااموتا ای اسالت اتشالگت ای سالااانا های  شال م فراانیهی و  نتر  و 

 داللیلات  ا با  الورت هماهنگ و اندالام تمت ای نماننی.  نتر  هوافضالا نخدالتیو شالر  اوفقیت  

ر م نیروهای سطلی ااییی با  لصیت اوفقیت و پیرویی نخواهنی در هر جنگ است. بیوو انو  نت

داشالالالت. با تبارت دنار فقد پس ای انو  ا نبرد هوانی با پیرویی  ا ما پذنرفت نا بر ری هوانی  

اللی با دست وایم نیروی یاینی ای  وانی اااورنت  ود را  ا شگدت دشمو در یایو هدتم با 

 (58تور اوثر اناام دهی.) هماو انبع: 

 اهمترنو  اهیزات اورد نیای در نر دفاک تاات شاات اوارد ینر ای باشی:  

 الف( تجهيزات راداری

 (OTHرادارهای دوربرد ااوراء افت) -1

 رادارهای  یاوشر های بایدتیر و  عقیت ااهوارب -2

 ا طار اوییا یاینی در بانیهای فر اندی اختل  رادارهای -3

 (Gap Fillerرادارهای  ش  و شناسانی برد اتوسد و  و اب) -4

 (Passiveرادارهای ییرفعا ) -5

  اهیزات جنگ ایگترونیر. -6

 ب( تجهيزات موشكی و پرتابی

 سااانا های پیافنی  وپی با اهمات هوشمو و نوا ت  یر باال -1

ک  م بالا قالابلیالت  شالالال  و انهالیام هواپیمالاهالای بالیوو سالالالااالانالا هالای پالیافنالی اوشالالالگی ار هالا -2

 سرنشیو

 سااانا های پیافنی اوشگی ار هاک و برد اتوسد با  لرا باال -3

 سااانا های پیافنی اوشگی ار هاک و برد بلنی و اتلرا  -4
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 سااانا های پیافنی اوشگی دوش پر ابی -5

: 2008وارنگام  سااانا های پروایی و درگیری هوانی.) ونیو نااا تملیات های  ی هوانی -6

 (17ی 

 

 

 

 

 

 

 

 : ساختار عملیات پدافند هوایی در برابر تهدیدات 1نمودار

 قدرت دفاعی پدافند هوایی

بقا و پانیاری نر الت ای باشالالی و با تنواو ششالالماو نر التم   پیافنی هوانی بخشالالی ای د ترنو

وسالماو وو را با  اهیزات هواپانا و یایو پانا ناهبانی و پاسالیاری ای  نی. پیافنی الی نر  شالور با 

شالالیت نیایانی قیرت هوانی  ر یبی ای پیافنی هواپانا برای اراقبت و شالالناسالالانی و  نتر  هوابرد و 

. قرارگاب پیافنی هوانی اااورنت های تملیا ی فوی را در شهار ارحلا با دفاک تاات یایو پانا اسالت 

 شرح ینر اناام ای دهی:

ای (  شال : شالاات  نتر  انظم وسالماو و فضالام سالط  یایو و اناتت ینرسالطلیم افراد نا اشالیاء با 

ترنت سالمعیم بصالریم تگس برداریم ایگترونیگی نا هر ابزار دنار ای باشالی. با تور    الا  شال   

 (356: 1392شیا پرنیب با دو ترنت راداری و بصری  ورت ای پذنرد.) حبیبیم  ا

ب( شالناسالانی: شالاات جمع ووری ات تات در  صالوی فعاییت ها و  اهیزات دشالمو نا ات تات 

ار بد با او الاک جوی نا  صالو الیات جارافیانی نر انطقا  ای ای باشالی.  ماای وسالانت و اشالیاء  

ووری ات تات هدتنی  ا شاات تی  وسیعی ای  ات تات بصری و پرنیب  ا حیودی قادر با جمع  

ایگترونیگی ای باشالی و با دو ترنت ا اللی و  گمیلی اشالیا پرنیب  شال  شالیب شالناسالانی و تبقا بنیی 

ای شالونی. در شالیوب ا اللی با  طبیت دادو ات تات پروایی درنافت شالیب و ثبت شالیب  الورت ای 

قراری  ماس رادنونی با  لباوم ایترنت  یهای قراردادی و گیرد. شالناسالانی  گمیلی نیز ای ترنت بر
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ییرب  الالورت ای گیرد. الیم با ی ر اسالالت  ا پس ای  شالال  و  انیی ادالالیر پرواییم ار ز تملیات  

دقیقا وو را با نگی ای تبقات  ودیم ناشالالناسم بیاانا م  2انطقا ای اور  اسالالت حیا ثر پس ای 

  مم ونژب و  نثی تبقا بنیی و شناسانی نمانی.ااایم اتخا مم هیو اشگوام اظنوو با اتخا

جمع ووری ات تات ای ار ز ثقت و حیا ی دشالالمو  اثیر بدالالزانی در  اروایی قیرت هوانی دارد. 

نااو های  ا تیگی با گردووری و بهرب برداری  الاللی  ات تات با حملا با ارا ز سالالوی ایایشالالی 

نیی و پیافنیی وو دارنی. ااروی با پیشالرفت  دشالمو  اثیر بدالزانی در  قلیت روحیا و  اهش قیرت وف

فناوری اسالتهادب ای هواپیماهای بیوو سالرنشالیو جمع اوری ات تات  ا تیگی بیشالتر و اوثر ر اناام 

 (357: 1392ای گردد.) حبیبیم  

ج( رب گیری: تبالارت اسالالالت ای  نتر  و هالیانالت هواپیمالاهالای شالالالگالاری ترح پالیافنالیی بالا سالالالمالت  

فضالای  شالور با انظور شالناسالانی بصالری و در  الورت یزوم درگیری.  هواپیماهای ناشالناس در دا ت  

اگر ار ز تملیالات انطقالا ای بالا تلالت تالیم درنالافالت ات تالات پروایی و نالا تلالت دنار نتوانالی در یاالاو  

 عییو شالیب پروایهای  شال  شالیب را در دا ت فضالای  شالور شالناسالانی نمانیم ابادرت با دسالتور  

 ظور رب گیری هواپیماهای ناشناس ای نمانی. اسگراابت ای نزدنر  رنو پانااب با ان

د( درگیری: در  الالورت  ا هواپیمای شالالگاری ترح پیافنیی در حیو رب گیری هیو را اتخا الالم 

با هواپیمای اتخا الم در فضالای   CRC شالخی  دهیم با هیانت افدالراو  نتر  شالگاری ادالتقر در 

 شالالور و در  الالورت یزوم فضالالای  شالالور دشالالمو درگیر شالالیب و ابادرت با انهیام وو ای نماننی.) 

 (70: 1394وقاباالیادبم  

 مدل مفهومی

نوندالنیب در ادااا  المو جمع بنیی اطایت و بررسی اطایعات  ورت گرفتا و ا ذ نظرات  عیادی  

 اههوای پژوهش  ود با  ورت نمودار ینر نمودب است:  ای  احباو  رد اقیام با اراما ای  
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 شناسیروش
با  وجا با ااهیت او وک پژوهش انو  لقیت با روش یاینا ای اوردی اناام شیب و نتانج وو قابت  

 عمیم نمی باشالی. نتانج  لقیت  صمیم سای بودب و نوک  لقیت  اربردی است. ات تات بیست وایب 

نظر   با شالالیوب  تابخانا ای)ادبیات اورد اطایعا و سالالانر ات تات نظری اورد نیای( و اییانی شالالاات

 الالاحبنظراو و  برگاو) گنیر دیهی) و پرسالالشالالنااا ای ترنت واار  و الالیهی جمع بنیی و  ازنا و 

 للیت بر روی ونها  الورت گرفتا اسالت. در تراحی پرسالشالنااا نیز ابتیا با شالناسالانی سالناا هام 

سالوا   40پرسالشالنااا اقیاا ی  هیا  ا شالاات دو بخش ا اللی ات تات تموای پاسالن دهنیگاو و 

شهار حیطا تملیاتم ات تات و  نتر  و فراانیهیم فناوری و  اهیزاتم پشالتیبانی و  خصالصالی در  

نیروی اندالالانی ای باشالالی  ا پس ای شنی ارحلا بررسالالی و  طانابی ای سالالوی پژوهشالالاراوم جهت  

نهر ای اتخصالصالاو حیطا تملیاتم ات تاتم یادالتیر و پشالتیبانیم تملیات  4 عییو روانی در ا تیار  

 مولفه های قدرت دفاعی پدافند 

 کشف 

 شناسایی 

 ره گیری

 درگیری 

 

 تهدید های نوپدید 

 نظامی 

 سیاسی 

 اقتصادی 

 فرهنگی و اجتماعی 

 سایبری و مجازی 

 زیست محیطی 

 تهدیدهای هوایی 

ارتفاع باال   هواپیماهای بمب افکن و شکاری  

   ارتفاع پایین شکاری بمب افکن های

بدون خلبان  پرنده هایپهپادها و   

وشک های میان برد و دوربرد بالستیکی و کروز م  
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در قرارگاب پیافنی هوانیم قرار دادب شالی و برداشالت ونها ای سالواالت و واهب ها و روانی و جنگ نونو  

ا الط حات اوجود در پرسالشالنااا با ونوا اینظر پژوهشالاراو اسالت اقاندالا و با  اییرا یم نهانی  

الاسالبا گردنی   ا نشالاو دهنیب  0.84گردنی. جهت بروورد پانانی نیزم  الرنت ویهای  رونبا  تید

 بودو ابزار جمع ووری ات تات ای باشی.اتتبار و پانا  

جااعا اورد بررسالی شالاات اسالا ییم  برگاوم فراانیهاو و اینراو ارشالی و  ارشالناسالانی اسالت  ا   

دانشم  اربا و سالالابقا  ار در ابعاد تملیاتم  نتر  و فراانیهیم ات تاتم یادالالتیر و پشالالتیبانیم 

ا  و باال ر را دارا ای باشالنی. ب 2واویش و انابع اندالانی و ادالامت جنگ های نونو با درجات سالرهنگ

نهر ای  ار ناو با   32 وجا با حدالاسالیت او الوک پژوهشم نمونا اورد ارینابی الیود بودب و شالاات  

 شراند او وو ای باشی  ا با شیوب  صادفی سادب ات تات ونها اورد بهرب برداری قرار گرفتا انی.

 : نحوه توزیع نمونه مورد بررسی4جدول

درصد ازنمونه مورد   تخصص 

 بررسی 

 نمونه تعداد 

 4 %12.5 اطالعات، کنترل و فرماندهی

 10 %31 رزمی و عملیات 

 8 %25 پشتیبانی و لجستیک 

 6 %19 آموزش و منابع انسانی 

 4 %12.5 سایر)آشنا به جنگ های نوین( 

 32 %100 جمع کل 

 

 تجزیه و تحلیل
القت بالا انظور  بییو روش و ابزار جمع ووری ات تالات ای نوک  تالابخالانالا ای و ایالیانی بودب و  

ات تات  لقیت و ابالانی نظری ای بیو  تالتم اسالالالناد و ایارا اقیام با جمع ووری ات تات و دادب 

ها نمودب اسالالت در گام بعیی با اراجعا با  برگاو و اصالالاحبا با  الالاحت نظراو اقیام با بوای و 

جااعا اورد اطایعا ای تملیا ی نمودو ای   ود نمود. جهت ویاوو فر الیات و استنبا  ای واقعیات  

روش اییانی بهرب گرفتا و بوسالیلا پرسالشالنااا با انو اهم دسالت نافتا اسالت. ات تات اوردنظر ای 

 انابع اشروحا ینر با دست وایب است.
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 انظور بییو روانی و اتتبار اقیااات ینر اناام گرفتا است:با 

ناسالالالت بودب  انتخالاب افراد اتخصالالال   ا دارای  اربا گرانقالیر و سالالالابقالا  یاتی ا ✓

 ووشنانی با او وک دارنیم جهت جمع ووری ات تات و  نظیم پرسشنااا.  

اسالالناد و ایار ی  ا در انو  صالالوی با روش  تابخانا ای اورد اطایعا قرار گرفتا   ✓

 است با رونت اسا یی و  احت نظراو جهت  انیی رسیی.

ظراو با انظور سالوا  بای برای اصالاحبا با  احت ن  6با انظور  عییو روانی پرسالشالنااا   ✓

اسالالتخراج اتاییرهای ار بد با او الالوکم ای  اههوای اقایام  انیی ار با  فر الالیات با  

او الالالوک و بوای نمودو او الالالوک در قرارگاب پیافنی هوانی و بر ابنای پاسالالالن ها و  

 نظرات  گمیلی  احت نظراو ا  حات الیم اناام و در پرسشنااا یلاح گردنی.

ام ای  الرنت ویهای  رونبا  اسالتهادب گردنیب اسالت. ای با انظور سالناش اتتبار پرسالشالناا ✓

در ی الاسبا گردنیب استم   84وو جانی  ا  رنت ویهای  رونبا   وسد نرم افزارم 

 ای  واو گهت پانانی و قابلیت اتتماد پرسش نااام قابت قبو  است.  

 تجزیه تحلیل اطالعات

در انو اقایا با  وجا با او الوکم نر فر الیا  رسالیم گردنی  ا با وسالیلا وو با دنبا  بررسالی  اثیر 

  هینیهای نوپینی  بر قیرت دفاتی قرارگاب پیافنی هوانی ای باشیم.

  هینیهای نوپینی بر قیرت دفاتی قرارگاب پیافنی هوانی اوثر است.  فرضیه تحقیق:

 بررسی توزیع چولگی

 و  قرنبا نراا  است.  1ای  واو درا نمودم انو فر یا دارای شویای با راست   ای نمودار ینت

 
 : نمودار هیستوگرام عوامل مرتبط به فرضیه3نمودار

 

 آزمون فرضیه

 
1.  Right (positive) skewness 
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 جیویی با شرح ینت تراحی گردنیب است. 2برای با دست وورو تید اربو  با واارب  ی  
 دو برای فرضیه : محاسبه آماره خی 5جدول

 جمع   یلی یناد  یناد  اتوسد  م   یلی  م تواات 

 32 7 15 7 2 1  ش  

 32 8 10 8 4 2 شناسانی 

 32 8 8 14 2 0 رب گیری

 32 14 12 4 2 0 درگیری

 128 37 45 33 10 3 جمع 

 0.75 2.5 8.25 11.25 9.25 32 (Oایانایو )

 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 32 ( Eفراوانی اورد انتظار )

(O-E) 5.65 - 3.9 - 1.85 4.85 2.85 0 

2E)-(O 31.95 15.21 3.42 23.52 8.12 - 

/E2E)-(O 4.99 2.38 0.53 3.67 1.27 12.84 

 

دهی  الاسالالبا گردنی  ا نشالالاو ای 12/ 84و برابر با    9/ 488در انو فر الالیا بزرگتر ای  2واارب  ی  

 هالینالیهالای نوپالینالی بر قالیرت دفالاتی قرارگالاب پالیافنالی هوانی اوثر فرض  لقیت  الالاللی  بودب نعنی  

 است.

 ضریب فی )سی(

n
C

+
=

2

2





                   3284.12

84.12

+
=C

                   53/0=C 
دهی  ا همبدالتای ندالبتا قوی ایاو دو تاات  /. را نشالاو ای 53 الرنت فی اربو  با فر الیا دومم  

  هینیهای نوپینی و قیرت دفاتی قرارگاب وجود دارد.

 

 

 بررسی مولفه های فرضیه
 : جمع بندی شاخص های مربوط به تاثیر تهدیدهای نوپدید بر قدرت دفاعی قرارگاه 6جدول

  ازنا و  للیت اویها 
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ایانایو  

فراوانی 

 وینی 

 اریش 

 قوی 3.78 اااورنت  ش  در قرارگاب اثیر بر 

 قوی 3.56  اثیر بر شناسانی در قرارگاب 

 قوی 3.69  اثیر بر رب گیری در قرارگاب 

 قوی 4.19  اثیر بر اااورنت درگیری در قرارگاب

 قوی 3.8 ایانایو شا   

 

اااورنت   "با  وجا با جیو  فوی ای  واو گهت در قرارگاب پیافنی هوانی  ا م االنبیا)ی(م 

( بیشترنو  أثیر را ای  هینیهای نوپینی  واهی پذنرفت و  5ای  4/ 19با فراوانی وینی ) "درگیری

 (  واهی بود.  5ای  3/ 78با فراوانی وینی ) "اااورنت  ش    "بعی ای وو بیشترنو  هینی اتوجا

 : جمع بندی شاخص های مربوط به تاثیر انواع تهدیدهای نوپدید بر قدرت دفاعی قرارگاه 7جدول         

 اویها 
  ازنا و  للیت

 اریش  ایانایو فراوانی وینی  

 قوی 3.84  هینی نوپینی نظاای 

 اتوسد 3.16  هینی نوپینی سیاسی

 قوی 4.47  هینی نوپینی اقتصادی

 قوی 3.62 فرهنای و اجتماتی  هینی نوپینی 

 قوی 3.34  هینی نوپینی سانبری و ااایی 

 اتوسد 1.97  هینی نوپینی یندت الیطی 

 قوی 3.4 ایانایو شا   

 

بالا  وجالا بالا جالیو  فوی ای  واو گهالت در قرارگالاب پالیافنالی هوانی  الا م االنبیالا)ی( ای ایالاو 

ای   4/ 47با فراوانی وینی )  " هینی های نوپینی اقتصالادی " هینی های نوپینی او الوتیم  

 "( بیشالالترنو  أثیر را بر قیرت دفاتی قرارگاب پیافنی هوانی  واهی داشالالت و بعی ای وو 5

( بر اااورنت قرارگاب  اثیرگذار اسالت.  5ای   3/ 87با فراوانی وینی ) "  هینی نوپینی نظاای
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ای  " هینی نوپینی یندالالت الیطی " مترنو  اثیر بر قیرت دفاتی قرارگاب نیز ناشالالی ای 

 باشی.
 : جمع بندی شاخص های مربوط به تهدیدهای نوپدید هوایی بر قدرت دفاعی قرارگاه8جدول

 اویها 

  ازنا و  للیت

ایانایو  

فراوانی 

 وینی 

 اریش 

 قوی 4.31  هینی نوپینی هواپیماهای بمت افگو و شگاری ار هاک باال 

 قوی 3.87  هینی نوپینی شگاری بمت افگو های ار هاک پانیو

 قوی 4.28  هینی نوپینی پهپادها و پرنیب های بیوو  لباو

 قوی 4.4  هینی نوپینی اوشر های ایاو برد و دوربرد بایدتیگی و  روی 

 قوی 4.21 ایانایو شا   

 

با  وجا با جیو  فوی ای  واو گهت در قرارگاب پیافنی هوانی  ا م االنبیا)ی( ای ایاو  هینی های 

با   "بایدالالتیگی و  روی  هینی نوپینی ناشالالی ای اوشالالر های ایاو برد و دوربرد   "نوپینی هوانیم  

( بیشالالترنو  أثیر را بر قیرت دفاتی قرارگاب پیافنی هوانی  واهی داشالالت و 5ای   4/ 4فراوانی وینی )

با فراوانی وینی  " هینی نوپینی ناشالی ای  هواپیماهای بمت افگو و شالگاری ار هاک باال   "بعی ای وو 

اثیر بر قیرت دفاتی قرارگاب نیز ناشی ای ( بر اااورنت قرارگاب  اثیرگذار اسالت.  مترنو  5ای   4/ 31)

 ای باشی.  " هینی نوپینی شگاری بمت افگو های ار هاک پانیو   "سناا

 نتیجه
ای هوا و فضا در   گیریبررسالی نبردهای ا یر  الورت گرفتا در دنیا بیانار انو او وک است  ا بهرب

وارد نمودو  الربات ناگهانی و بری وسالا بر پیگرب نظام سالیاسالیم اقتصالادی و نظاای  شالورها بدالیار 

اوثر ای باشالی. قابلیت انعطاو و اثربخشالی  الربات واردب ای سالوی قیرت هوافضالانی و اوشالگی ای 

سوی دنار  اربرد  نر سو و راهبرد  و اب نمودو جنگ و پانیو ووردو هزننا های اندانی و اایی ای 

قیرت هوانی را برای تراحاو نظاای با  الورت نر  الرورت درووردب اسالت. یذا وجود نر قیرت  

پیافنی هوانی واادب ای یلاح نیروی اندالالالانی و بر وردار ای نظر فناوریم اتناسالالالت با شالالالیوب ها و 
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نی  اییر سالالایوبرگ وفنی هوانی دشالالمو  نها گزننا در جلوگیری ای نیت دشالالمو با راهبرد  ودم نع

 رفتارم فلج نمودو و در نهانت  یاا وارد وایو با  واو اقتصادی و سیاسی و ییرب  شور است.

اطابت نتانج با دسالالت وایبم فر الالیا  هینیهای نوپینی بر قیرت دفاتی قرارگاب پیافنی هوانی اوثر  

ای نوپینی  است اورد  انیی قرار گرفت و اشخ  گردنی  ا قرارگاب پیافنی هوانی ندبت با  هینیه

در  وسالالیت پذنر  واهی بود.  هینیهای نوپینی بیشالالترنو  اثیر را بر اااورنت درگیری قرارگاب دارد. 

 " هینیهای نوپینی اقتصالالالادی و نظاای  "بیو  لیا  هینیهای نوپینی براسالالالاس او الالالوکم اویها 

 هالینی های بیشالالالترنو  اثیر را بر قیرت دفاتی قرارگاب پیافنالی هوانی  واهی داشالالالت. در بیو  لیالا  

نوپینی هوانیم اویها  هینیهای ناشالالی ای اوشالالر های ایاو برد و دور برد بایدالالتیگی و  روی بر 

 قیرت دفاتی قرارگاب اوثر  واهی بود.

 پیشنهادها

در راسالتای نتانج حا الت ای اقایام القت اقیام با اراما پیشالنهادهانی نمودب اسالت  ا با  ار بدالتو ونها 

دفالاتی قرارگالاب پالیافنالی هوانی و  الاهش  الاثیر  هالینالیهالای نوپالینالی بر قالیرت دفالاتی  در بالاال بردو قالیرت  

 انو نااو دفاتی اوثر  واهی بود.

با  وجا با اهمیت و باال بودو  اثیر  هینیهای نوپینی بر اویها درگیری در قرارگاب  ا   -1

ر ز  ناشالی ای  گنویوهی باالی پرنیب ها و اوشالر های  شالور اتخا الم ای باشالیم بانی  م

ونژب ای در انو حویب انااد شالالیب و با  قونت دقت و قیرت سالالااانا های یایو با هوا و 

هواپیماهای رهایری بر انو  هینی  ا ناشالالی ای  الالع  در انو حویب ای باشالالیم اقابلا  

 نمود.

با  وجا با نقش ونژب  هینیهای نوپینی اقتصالالادی  ا بیشالالتر ناشالالی ای  لرنم های  -2

شالی  بانی با در نظرگرفتو اقتصالاد اقاواتی با تنواو بهترنو راهبرد اقتصالادی و نظاای ای با

اقابلا با فشالالارهای  لمیلی اقتصالالادی و  ا یی بر اویها هانی شوو بهرب وری و اینرنت  

بهینا هزننا ها و  رایم اقتصالاد دا لی  هینیهای انناونا را  ا اارویب با اهمترنو راهبرد 

 . صمانا دشمو  بینت شیبم  عینت نمود

 هینیهای نظاای  ما او با تنواو نگی ای ا اللی  رنو نوک  هینیها بر قیرت دفاتی   -3

قرارگاب پیافنی هوانی قلمیاد ای شالود و بایگو نمودو انو او الوک  ا ا اللی  رنو تاات  

در انو یاینا با  وانمنیی و قیرت  اهیزات و  داللیلات بای ای گردد  بانی در جهت با 
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هیز قالابلیالت هالای سالالالااالانالا هالای اوجود اقالیام نمود. بالا  وجالا بالا روی نمودو و  قونالت و  ا

م بانی با نااب با دا ت و  مر ز بر 2 لرنم های اقتصالالالادی و نظاای تنواو شالالالیب در بنی 

 ارا ز  لقیقات نظاای در بوای نمودو ونها اقیام نمود.

و   هماناونا  ا تنواو شالی  هینهای نوپینی ناشالی ای اوشالر های دور برد بایدالتیگی -4

ایاو برد و  روی با تنواو راهبرد جینی نظاای برای قرارگاب پیافنی هوانی با تنواو  هینی 

ا لی هوانی الدوب ای شود. دییت انو اار نیز با  و اب برد بودو  اهیزات یایو با هوا  

و  گنویوهی بر ر  اهیزات تنواو شالیب ای باشالی. بر انو اسالاس  اییر رونگرد با سالمت  

و با هوا ار هاک بلنیم  قونت سالالا تار جناا  و  قونت شالالبگا نگپارشا  سالالااانا های یای

 پیافنی ای  وانی بر  اروای نمودو قیرت دفاتی انو نااو دفاتی  شور بیهزانی.    

در  نالار اوارد فوی  وجالا بالا اوارد ینر در جهالت  قونالت قالیرت دفالاتی پالیافنالی هوانی    -5

م اااورنت های تنواو شالالیبم بانی درنظر  در برابر  هینیهای نوپینی و بهینا سالالایی اناا

 گرفتا شود:

ای (واادگی:  لیا سالااانا های پیافنی هوانی اتم ای رادارهام جنگ افزارهای یایو با هوام 

ار بالاتالاتم فراالانالیهی و  نتر  و ییرب در هر یاالاو واالادگی وا نش سالالالرنع و بالا اوقع در 

شالالرانطی را انااد نماننی  ا ای برابر  هینیها و  هاجم هوانی دشالالمو را داشالالتا باشالالنی و  

 وا نش با اوقع در برابر حم ت هوانی دشمو اتمیناو حا ت گردد.  

ب( انعطاو پذنری: نعنی ااگاو با  ارگیری نیروهای پیافنیی در یااو و اگاو اناسالالتم  

بینو اعنی  ا شنانوا دشمو نوک  هینی و  ا تیر  ود را توض نمود و نا شراند حملا  

نیروهای پیافنیی بتواننی سالرنعا  ود را با شالراند جینی وفت دادب و وا نش  را  اییر دادم 

اناسالت نشالاو دهنی. قابلیت انعطاو نیروهای پیافنی هوانی ای ترنت بهرب برداری  اات ای 

  وای سرتتم بردم  لرام  ود ار بودو و  اییر جنگ افزار  اایو ای گردد.

نیروهای پیافنی هوانی انو اسالالالت  ا قادر  ج( قابلیت اتمیناو: نگی دنار ای ونژگی های  

بالاشالالالنالی تملیالات  ود را بالیوو  وق  و بالیوو هرگونالا نق  و تیالت در هر نالر ای اجزام  

دستااب هام وسانت  و  اهیزات اناام دهنی. قابلیت اتمیناو با وسانت و  اهیزات اوجود  

هدالت  ا    پیافنی هوانی نگی ای ا الو  اسالاسالی در با  ارگیری وو ها در برابر  هینیات

بدتای ینادی با نوک وسانت و  اهیزاتم واویش و  گنیرم اینرنت تملیات و یادتیر 
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 اروای دارد. اناام واویش  اللی  نیروی اندالانی و سالایااو با اوقع  اهیزات ای  وانی 

 قابلیت سااانا های پیافنی هوانی را افزانش دهی.

وانی در اناام تملیات اوثر در د( سالالرپا اانیو: بر سالالر پا اانیو گونای قابلیت پیافنی ه

برابر انواک  هالینالیات و حهظ و ناهالیاری  وانالانی  الافی جهالت االیاواالت تملیالات پالیافنالیی 

 است.

ب( نالابودی قالیرت دشالالالمو: نیروهالای پالیافنالی هوانی بالانالی  وانالانی انهالیام نالا  نثی  ردو 

باشالنی.   تملیات هوانی دشالمو را قبت ای اننگا بتواننی اقا الی  ود را اناام دهنیم داشالتا

برای ای بیو بردو اثرات نالاشالالالی ای انواک  هالینالیهالا و جنالگ افزارهالانی  الا قالیرت  خرنبی و 

انهیاای ینادی دارنیم بانی  وانانی نیروهای پیافنیی افزانش نابی. یذا الیم اسالالت سالالااانا  

های پیافنیی با گونا ای ترح رنزی و با  ار گرفتا شالالونی  ا الیودنت های تملیا ی  

 ت امگو  اهش نابی.ونها با حیاق

و( اسالتق    ا تیگی: انو تاات بات  حهظ  وانانی اناام اااورنت ای شالود. ایبتا تملیات  

 ودگردانی هنااای  الورت ای گیرد  ا نا اقام اافوی اجایب اناام وو را  الادر نمودب  نا  

ی با تلالت قطع ار بالا  نتواو دسالالالتورات اربو  با  نتر  جنالگ افزارها و تملیالات ونها را ا

ردب باال ر درنافت نمود. در شنیو شالالالرانطی اسالالالتق    ا تیگی ای  وانی  مر اهمی با 

 اجرای اااورنت پیافنی هوانی نمانی.
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