
 

 

 

 

                                                                                            نبرد صحنه کنترل و فرماندهی در پهپادها نقش واکاوی
 *1رضا شاملو

 11/3/1401:مقاله پذیرش                                                                                                                                17/12/1400: مقاله دریافت

  چكيده

 و است خود خاص یساختارها و هایمعمار یدارا و دهیچیپ اریبس مختلف سطوح در کنترل و یفرمانده

 را یانفراو التیتسه نبرد، صحنه از یآگاه زاتیتجه و یفرمانده هوشمند کنترل یهاسامانه از استفاده امروزه

 شتریب هرچه تسلط موجب امکانات نیا از مؤثر استفاده که یاگونهبه است کرده فراهم ینظام یروهاین یبرا

 امکانات نوع، به توجه با پهپادها است داده نشان ریاخ هایجنگ اتیتجرب و شودیم نبرد صحنه بر یفرمانده

 انجام انیانس منابع خصوصبه و امکانات از بهینه استفاده اولویت با را متنوع یهاتیمأمور قادرند تجهیزات، و

 نبرد حنهص در که حاضرند عصر یشرفتهیپ تجهیزات ازجمله سرنشین بدون هواپیماهای گریدعبارتبه. دهند

 و است «نبرد صحنه کنترل و یفرمانده در پهپادها نقش نییتب» حاضر پژوهش هدف. دارند یاژهیو جایگاه

 بردن صحنه کنترل و یفرمانده در پهپادها نقش نیترمهم که بپردازد سؤال نیا به پاسخ ارائه به دارد یسع

 و مصاحبه ازجمله ییابزارها کمک به که دارد یفیک یکردیرو ،یشناسروش لحاظ به پژوهش نیا ست؟یچ

 تفادهاس با هدفمند صورتبه یریگنمونه. است شده انجام است بوده دسترس در که یاول دست مدارک و اسناد

 جینتا. ستا شده استفاده قیتحق جینتا افتنی یبرا محتوا لیتحل روش به و است بوده ینظر اشباع روش از

 ،یابیدفه و مراقبت ،ییشناسا از اعم نبرد صحنه کنترل و یفرمانده در پهپادها نقش است آن از یحاک قیتحق

 یماهایهواپ اکنون گفت توانیم جرئت با و بوده اریبس رهیغ و یرزم اتیعمل و یارتباط ،یکیالکترون یآورجمع

 و مدرن جنگ از ریناپذییجدا یبخش و بوده رگذاریتأث کیژئواستراتژ و ینظام محاسبات در نیسرنش بدون

 .گردندیم محسوب نبرد صحنه کنترل و یفرمانده

 ان کليدیگواژ

 . پهپاد نبرد، صحنه تیریمد کنترل، و یفرمانده
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 مقدمه
 و علوم گذارانیاستسی اساسی هادغدغه از یکی امروزه سرنشین بدون یهاپرنده فناوری

 هاییتفعال چشمگیری در عرصه اخیر نقش بسیار هایدهه در که کشور است فناوری دفاعی هر

با خصوصیات آیرودینامیکی  1یماهای بدون سرنشینهواپاست.  داشته غیرنظامی و مختلف نظامی

 یریکارگبهرا با خود حمل کنند.  افزارهاجنگاین امکان را دارند تا مهمات و سایر تجهیزات و 

ی جهانی اول و دوم دارد و هاجنگی مختلف توسط نیروهای نظامی سابقه در هاجنگپهپاد در 

ی نبرد پیداکرده و اهمیت صحنهی اطالعات آورجمعامروزه پهپادها جایگاه خاصی در نبردها و 

ات ی اطالعاتی داده و اخبار و اطالعپوشانهمی نبرد صحنهتواند به تمام یمآن به حدی است که 

یکی  هانآو کاربرد صحیح  روزبهتاکتیکی را به فرماندهان عملیاتی ارائه دهد و داشتن اطالعات 

 و فرماندهان موردنیاز اطالعات باشد. اینیماز مباحث مهم در فرماندهی و کنترل 

 عملیات، نظارت و کنترل هماهنگی، هدایت، سازماندهی، ریزی،طرح در و بوده گیرندگانتصمیم

  .گیردمی قرار استفاده مورد مأموریت اجرای نظورمبه

       طوربه کوچک پهپادهای کارگیری،به خطرات و هاهزینه کاهش منظوربه اخیر هایسال در

 تعیین در پهپادها بسیار مهم نقشاست و  گرفته قرار نظامی نیروهای توجه مورد چشمگیری

 هاپرنده گونهاین خاص به و ویژه نگاهی که استداشته  آن بر را فرماندهان ، هاسرنوشت جنگ

 نسبت شتاب خاصّی محصوالت این سازییا بهینه و ساخت که تولید، ایگونهباشند؛ به داشته

 خواهد چند برابر ارزشمند هایپرنده این نیز اهمیت آینده هایسال در و خود گرفته به گذشته به

    از فادهاست و هاسنجنده اطالعات و تصاویر صحیح ترکیب مدرن، هایتکنیک از استفاده با .شد

. یافت دست گوناگونی تصویری نظامی اطالعات به توانمی تصاویر نوین پردازشی هایسامانه

 مورد اطالعات و شده تحلیل و تجزیه مکانی اطالعات هایسامانه به ورود از پس اطالعات این

-تصمیم در تواندمی GIS2 در پهپاد تصاویر تلفیق نمود. تهیه را گیرانتصمیم و فرماندهان نیاز

 کاهش و انسانی نیروی عامل حذف. نماید ایفا ایکنندهتعیین نقش میدانی فرماندهان سازی

                                                           
1 UAV: Unmanned Aerial Vehicle 
2 Geographic information system 
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 C4ISR1 مجموعه در پهپادها جایگاه راهبردی و مهم عوامل از یکی هاآن جان حفظ ریسک

 .نمود تر گسترده را فعالیت محدوده توانمی  که چرا است،

گیری از پژوهش حاضر با بررسی دقیق و موشکافانه نقش پهپاد در مدیریت صحنه نبرد، با بهره

نظران با هدف ی بهینه از نظریات کارشناسان و صاحبمنابع، کتب و نشریات و همچنین استفاده

 نانجام گردیده است. محقق در ای «بررسی نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد»

تحقیق به جهت کشف نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد، از تدوین حدس و گمان 

خودداری و لذا این پژوهش فاقد فرضیه است. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در خصوص 

 صورت مدون و علمی در منابع و مراکزتبیین نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد به

ای از عدم وجود یک کار نشده است، به همین منظور برای محقق  ابهام و دغدغه علمی انجام

ن ایجاد صورت مدو، به«تبیین نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد»علمی در راستای 

برد ننموده است؛ بنابراین فقدان شناخت و بررسی نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه 

نقش »گردد کهدهد. سؤال اصلی این پرسش در ذهن تداعی میا تشکیل میاین تحقیق ر مسئله

جهت از اهمیت این تحقیق به این  «یست؟نبرد چپهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه 

عنوان برخوردار است که تبیین و شناسایی نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد، به

ی و درک صحیح قرارگرفتهها مرجع و مبنایی علمی و عملی برای شناسایی ویژگی این سامانه

 کتیکی میسر خواهد شد.از شرایط صحنه نبرد برای فرماندهان سطوح راهبردی، عملیاتی و تا

-ظرفیت ها وتوان از قابلیتبدون شناخت از نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد، نمی

 شناخت زا ها در صحنه نبرد بهره جست و به موفقیت دست پیدا کرد. ثانیاً غفلتهای این سامانه

 جدی هایآسیب آمدن دوار موجب تواندمی پهپادها در مدیریت صحنه نبرد هایقابلیت دقیق

 گردد. آینده هایو جنگ وقوع درگیری زمان در

 مبانی نظری
فرماندهی و کنترل، بازتابی از اِعمال اختیار و هدایت بر نیروهای تحت امر  :2فرماندهی و کنترل

 I4Cعنوان از فرماندهی و کنترل به .منظور اجرای مأموریت محوله استتوسط یک فرمانده، به

                                                           
1 C4ISR:Command, Control, Communication,Computer & Intelligence Surveillance and 

Reconnaissance  
2 Command & Control 
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 گیری فرمانده را تسهیلها و تجهیزاتی که روند تصمیمکارگیری روششود یعنی بمیهم یاد 

طور سامانمند کاهش دهند )مرادی، همچنین تأخیر را به نموده و تردید و عدم قطعیت و

ارائه  جهت بسترهای ارتباطی دربرگیرنده و کنترل فرماندهی هایطورکلی، سامانه(. به24:1393

تصمیم گیر در  به فرماندهان دهدمی رخ نبرد صحنه در آنچه و یدان رزمم از تصویری مناسب

 در اختیار فرماندهان کنترل و بسترهای فرماندهی در که میزان اطالعاتی باشند.می مختلف سطوح

 باشدگیری آنان میتصمیم تأثیر و میزان نقش عملیاتی و رده با متناسب گیردمی قرار

(Graffith,2004) . 
 در و شده دهیصورت سازمانبه کنترل و فرماندهی اقدامات چنانچه فرماندهی و کنترل:سامانه 

 گفته کنترل و سامانه فرماندهی آن به گردند، ارائه هوشمند و یکپارچه، منسجم سامانه یک بستر

-سامانه مجموعه را کنترل و های فرماندهیسامانه کِمپ یان(. ای93:1397کار، شود )تسلیمیمی

 ارتباطات، برقراری و پردازش اطالعات و شناسایی، گردآوری طریق از که کندتلقی می هایی

 یاری مأموریت اجرای در جهت نیروها و کنترل هماهنگی هدایت، ریزی،جهت طرح را فرمانده

 Kemp,2012:152) .نمایند)می

 :ای مؤثر سامانه فرماندهی و کنترلهیویژگ

 اند از:فرماندهی و کنترل عبارتهای های سامانهبرخی از ویژگی

     گیری؛ . پشتیبانی قاطع از تصمیم1

 ریزی سریع برای واکنش سریع؛. برنامه2

 . سرعت در تبادل اطالعات؛                 3

 های فرماندهی و کنترل(؛. یکپارچگی )ادغام سامانه4

                            1. آگاهی فراگیر از فضای نبرد5

 ؛           2نبرد فضای از برتر فهم .6

 جدید؛                     هایفناوری از وسیع . استفاده7

                                                 ؛اختالالت مقابل در . ایمن8

                                                           
1 Pervasiv Battle Space Awar ness 
2 Superior Battle Space Understanding 
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 ؛           2و اطمینان 1. قابلیت پایداری9

                             4و یکپارچگی  3. دسترسی10

 (. 99:1398)غفاری، 7پذیریو تطبیق 6پذیری، توسعه5پذیری. انعطاف11

 یگان هفرماند یا دفاع وزیر توسط که دریایی و زمینی هوایی منطقه یک نبرد صحنه صحنه نبرد:

 عموالً م جنگ صحنه یک شود جنگ درگیر مستقیماً است ممکن یا شودمی تعیین منطقه رزمی

 یک زا بیش شامل است ممکن و گیردبرنمی در را یگان فرماندهی مسئولیت تحت منطقه کل

 (.63:1387 حضرتی،) باشد عملیات صحنه

 زیامرو نبردهای حوزه در مهم مباحث ازجمله کنترل و فرماندهی فرماندهی و کنترل صحنه نبرد:

 حنهص مدیریت در بهینه عملکرد. است رزمی عملیات هدایت کنترل و در متفکر مغز عنوانبه و

 سامانه کی هایویژگی از غیره و چابکی نبرد، میدان در پاسخگویی و پذیریانعطاف سرعت، نبرد

 این زا مطلوبی نحو به باید که است شده محوله ذاتی وظایف انجام منظوربه کنترل و فرماندهی

 ورشپر با یار،تصمیم سامانه یک عنوانبه کنترل، و فرماندهی هایسامانه. گردد برخوردار موارد

 قرار کنندگانمصرف اختیار در را محوله هایمأموریت انجام برای الزم اطالعات خام، هایداده

 ینتعی آن در موجود هایاولویت که نبرد صحنه از آنالین و ایلحظه تصویری ارائه با و دهدمی

 داقلح به را اشتباه و خطا ضریب و بخشیده عینیت را فرماندهان تجسم اند،گردیده مشخص و

 و کنترل فرماندهی هایطورکلی، سامانهبه (.2:1399 تسلیمیکار،) دهندمی کاهش ممکن

 نبرد صحنه در آنچه و رزم میدان از ارائه تصویری مناسب بسترهای ارتباطی جهت دربرگیرنده

بسترهای  در که اطالعاتی میزان باشند.می مختلف گیر در سطوح تصمیم به فرماندهان دهدمی رخ

 تأثیر و میزان نقش و عملیاتی رده با متناسب گیردمی در اختیار فرماندهان قرار کنترل و فرماندهی

 دهندهافزایش عنوانها بهسامانه این از همچنین .(Graffith, 2004)باشد گیری آنان میتصمیم

 قالب در کارها از گیری بخش اعظمیتصمیم عرصهبه  هاآن با ورود ؛چون گرددنیز یاد می نیرو

                                                           
1 Survivability 
2 Reliability 
3 Availability 
4 Integration 
5 Flexibility 
6 Expandability 
7 Adaptability 
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را  کارها سایر بر بیشتر امکان تمرکز انسانی و نیروی خواهد پذیرفت صورت ایامور رایانه

 تمام هدایت امکان کنترل و فرماندهی هایسامانه ورود با .(Kometer,2011) یافت خواهد

 و تجهیزات کارگیریبه و آرایش در دقت افزایش منظوربه مشترک فرماندهان برای نیروها

 اطالعات دشمن، هایاقدام محیطی، شرایط دشمن، موقعیت از اطمینان با امر تحت نیروهای

 مجهزترین و ترینبزرگ که است علت همین به. است گردیده فراهم نبرد صحنه ایلحظه

 از برداریبهره و ساخت طراحی، دنبال به انسانی هایمحدودیت پی در نیز دنیا هایارتش

 کانام تا هستند هوشمند و محاسباتی دقیق هایماشین عنوانبه کنترل و فرماندهی هایسامانه

 سلیمیکار،ت)گردد  برقرار داده حتی و تصویری صوتی، صورتبه سطوح تمام در ارتباط برقراری

ی فرماندهی و کنترل منسجم و هاسامانههای اخیر نشان داده است تجربیات جنگ (.109:1397

 رسدیمنظر  و کنترل و اداره صحنه نبرد است. به فرماندهی ترین رکناصلی عنوانبههوشمند 

این  ترینمهم یکی از است که زیادی متغیرهای تابع بودن هیبریدی علت به نبرد آینده صحنه

 مسئله و خصوصیات ابعاد به توجه با مسلم است کنترل است. آنچه و فرماندهی سامانه متغیرها

 ،نانیاطمقابل و کنترل فرماندهی سامانه یک اختیار داشتن در بدون امروزی، نبرد صحنه در

 (.151:1399مقدور نیست )رضایی و همکاران،  کامل موفقیت به دستیابی

1پهپاد
 ابپهپادها، تجهیزات نقلیه هوایی با نیروی محرکه هستند که افرادی با عنوان اپراتور را  :

 صورتبهو  کنندیمو برای به پرواز درآمدن از نیروهای آیرودینامیک استفاده  کنندینمخود حمل 

 قابل دور از راه هاپرنده . اینکنندیم حمل مأموریت نوع اساس بر را هامحمولهانواع  مستقل

 هایسامانه یا و شدهنییتعپیش  از برنامه اساس بر و خودکار طوربه یا کنترل هستند و هدایت

. Wezeman)  (2007:5 ,کنندیمپرواز  یروزشبانه صورتبه توانندیمهوشمند  پیچیده پویای

، به همین دلیل شوندیمریزی و یا برنامه شده تیهدایی هوایا  کنترل زمینی لهیوسبهپهپادها 

 (.35:1397مطاعی و پریانی،) شودیمهواپیمای هدایت شونده از راه دور نامیده 

 و آمریکا متحدهاالتیا کشور دو توسط اول جهانی جنگ در طول پهپاد: کارگيریبه تاریخچه

 حمل را جنگی کالهک یک بتواند که شد انجام پهپاد و تولید تحقیق جهت انگلستان اقداماتی

 یافت ادامه انگلیس هواپیمایی بنیاد در بعد چندی شد ولی متوقف جنگ پایان در نماید. تحقیقات

                                                           
 پرنده هدایت پذیر از راه دور1 
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به نام  و دارملخ موتور با زمین به هوا دوربرد توپ صورتبه میالدی 1927 سال در باالخرهتا 

 بدین و شدیم پرتاب جنگی ناو روی یا از خشکی از این وسیله یافت. خاتمه 1« الرینکِس»

(. در خالل جنگ جهانی دوم 44:1389وجود گذاشت )شکوهی، عرصه به پا پهپاد اولین ترتیب

 و چشمگیرتر هاآن از نوع سه که گرفتمی کشور آلمان صورت در پهپاد اصلی تولید و ساخت

 استفاده جنگ در و رساند انبوه تولید به پهپاد را سه مدل این آلمان ارتش و بقیّه بودند از بهتر

 (.160:1397احمدیان و همکاران، ) نمود

در جنگ علیه مصر و سوریه و نیز در لبنان برای مراقبت و  1973رژیم صهیونیستی در سال 

 برهیتکمیالدی با  1982بهره گرفته است. همچنین در سال  هاآنشناسایی و عملیات هوایی از 

جنگ نفت به سال  در جنگ الکترونیک صدمات شدیدی به خط دفاعی سوریه وارد آوردند.

پرواز شناسایی و نیز در طول جنگ ویتنام با استفاده از نوعی پهپاد بیش از  300، آمریکا با 1991

 جملهازی انجام داد. سری کلبهی بندطبقهپرواز اکتشافی و مراقبتی، با حساسیت و  3000

بوده است.  2003گسترده به کار گرفته شدند، جنگ عراق در سال  طوربهیی که پهپادها هاجنگ

ساعت  3800سورتی، جمعاً به مدت  600لیات بوسنی پهپادها با بیش از در عم 1995در سال 

 کهیطورهبمناطق بحرانی، اقدام به ارسال تصاویر اکتشافی بسیار دقیقی نمودند،  فراز رپرواز ب

(. روسیه در جنگ با 102:1380بود )آقاجانی، تیرؤقابلی خوببههر سرباز در سنگر خود 

از پهپادهای ساخت خود، برای عملیات شناسایی و مراقبت در  م 1999نیروهای چچن در سال 

(. در جنگ افغانستان نیروهای ویژه برای جستجو و 38:1382روز و شب استفاده نمود )جومز، 

ی خوب بهالقاعده و مالعمر از هواپیماهای بدون سرنشین  و کادر رهبری الدنبنردگیری 

 ی کردند. ریگبهره

ی، ارزیابی خسارات پس ابیهدفاز پهپادها برای شناسایی، مراقبت،  فارسجیخلدر جنگ دوم 

 2003 سال در عراق آزادسازی (. در عملیات55:1385از نبرد و ... استفاده شده است )نیازی، 

 مهاجم نیروهای میان در را خود تیموقع و نمودند ایفا را بارزی و فعّال نقش میالدی پهپادها

 بیش از فروند 90 حدود مهاجم نیروهای کردند. تثبیت کارآمد، و استاندارد یافزارجنگ عنوانبه

اصلی  یهانقش در عمدتاً  که گرفتند به خدمت عراق در عملیات از پشتیبانی در را نوع پهپاد از ده

                                                           
1 LARYNX : حنجره یا حُلقوم 
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 راداری و مخابراتی اختالل ایجاد نبرد، از پس خسارات ارزیابی و یابیهدف شناسایی، مراقبت،

 (. 160:1397احمدیان و همکاران، )شدند  استفاده جنگ در رزمی عملیاتو همچنین 

پهپادهای شناسایی، رزمی و انتحاری نیروی هوایی آذربایجان  م 2021در سال  باغقرهدر مناقشه 

 شدند. نیروی هوایی آذربایجان با وجود در اختیار باغقرهتبدیل به برگ برنده این کشور در نبرد 

یک هوایی و پشتیبانی نزد افکنبمبداشتن تعداد بسیار بیشتری از هواپیماهای جنگنده رهگیر، 

ی تهاجمی در مقایسه با نیروی هوایی ارمنستان بیشتر از انواع پهپادهای بالگردهاو همچنین 

یستی در این جنگ استفاده کرده و تلفات زیادی تهاجمی و انتحاری ساخت ترکیه و رژیم صهیون

 به ارتش ارمنستان وارد نموده است.

 نداشته وجود مختلف دالیل به انسانی نیروی کارگیریبه امکان که جا هرکاربردهای پهپادها: 

 جایگزین توانندمی هوایی و دریایی زمینی، پذیروسایل هدایت نباشد، صرفهبهمقرون یا و باشد

 استفاده موارد از هایینمونه زیر کاربردهای .دهندمی انجام را تریپیچیده عملیات روز هر و شوند

 باشد:می پهپاد

 کاربردهای نظامی پهپاد-الف 

 :1شناسایی .1

 در اطالعات آوریجمع یا و دشمن منابع یا هافعالیت مورد در اطالعات کسب از است عبارت

 تحت منطقه وسعت آنکه وجود خاص. با منطقه یک جغرافیایی و و هوایی آب مشخصات مورد

 چنین انجام به قادر سرنشین بدون هایپرنده اما متفاوت است، پهپادها مختلف انواع برای نظر

 کوچک، تاکتیکی پهپاد یک به تواند نسبتمی هاوک گلوبال پهپاد مثال برای .باشندمی مأموریتی

 اطالعات توانایی کسب هاآن دو هر ولی دهد قرار جستجو و پوشش تحت را تریوسیع منطقه

 .دارند نیز را دشمن نیروهای از

 :2مراقبت .2

 ( از علنی یا الکترونیکی)مخفیانه یا ویدیویی صورتبه را عملیات هایصحنه قادرند پهپادها

 از است عبارت رزمی مراقبتی پهپاد یک وظیفه باشند. داشته نظر تحت بیرون منطقه یا داخل

 آوریجمع اطالعات انعکاس و منطقه حول زنی گشت منطقه نبرد، رویدادهای بالدرنگ مشاهده

                                                           
1 Reconnaissance 
2 Surveillance 
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 دستیابی برای خودکار خلبان از استفاده با رزمی مراقبتی پهپادهای .زمینی کنترل ایستگاه به شده

 هایفرصت در یابیهدف به رادیویی کنترل از با استفاده سپس و کنندمی اقدام عملیاتی منطقه به

 پردازند.می مختلف

 عمليات: اطالعات .3

 توسط که است هاییسیگنال وتحلیلتجزیه و آوریجمع رهگیری، شامل اطالعات از نوع این

 دریافتی اطالعات وتحلیلتجزیه با عملیات این در گردند.می ارسال تجهیزات رادیویی یا رادار

 .شد خواهد استفاده هاآن علیه اطالعات این این از نیاز زمان در مختلف هایسامانه از

 هدف: گذاریعالمت .4

 گذارعالمت هایمحموله حمل ظرفیت و توانایی تاکتیکی سرنشین بدون هایپرنده از بعضی

 کهطوریبه تابانده تانک مانند هدفی سویبه را لیزر اشعه دستگاه این. را دارند هدف لیزری

 را آن تواندمی فایرهل موشک یک مانند دقیق سالح یا یک رزمی بالگرد مانند دیگری هواپیمای

 .دهد قرار حمله مورد

 :1فریب .5

-می      دهندهفریب اند. پهپادپیدا کرده ارتقاء دهندهفریب یک سطح تا پیشرفت و توسعه با پهپادها

های فرکانس و قرمزمادون منتشرکننده، راداری مقطع سطح) جنگنده یک هواپیمای عالئم تواند

 .گردد دشمن رادارهای باعث فریب و نماید تکرار را رادیویی(

 :2الكترونيک .جنگ6

 یا کاهش اقدام، تعیین، در الکترومغناطیس طیف از نظامی استفاده الکترونیک، جنگ عملیات

 از: اندعبارت الکترونیک جنگ عمده نقش سه شوند.می تعریف آن از استفاده دشمن ممانعت

 الکترونیکی. ضدضد اقدامات و ضدالکترونیکی الکترونیکی، اقدامات پشتیبانی اقدامات

 شيميایی: و بيولوژیكی هایجنگ آشكارسازی .7

 مهلک هایسالح اثرات به آلوده جنگی مناطق تعیین و تشخیص برای سرنشین بدون هایپرنده

 جان انداختن خطر به و ریسک بدون باشند. پهپادهامی مناسب العادهفوق و بیولوژیکی شیمیایی

 .نمایند آشکار را میکروبی و شیمیایی حمالت احتمال وجود سربازان

                                                           
1 Decoy 
2 Comint, Sigint,Elint 
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 :1تهاجمی عمليات .8

 ساختارها و محلی هایموشک پرتاب سکوهای سازیخنثی یا و ممانعت انهدام، برای که عملیاتی

 گیرد.می صورت آن های پشتیبانیسامانه و

 ثابت: اهداف عليه تهاجم .9

 ارزشمندی نقش نیروها عملیات در که ثابت اهداف علیه تهاجم در توانمی جنگنده پهپادهای از

 مراقبت شناسایی، برای مؤثر تسلیحات درخواست هدف، نوع و موضع تعیین .استفاده نمود دارند

 بود. خواهد تهاجمی پهپاد یک برای تهاجمی مأموریت تجسس یک و

 متحرك: اهداف عليه تهاجم .10

 از را تجسسی و شناسایی مراقبت، اطالعات توانندمی طوالنی، هایمدت و بلند برد در پهپادها

 شده تعیین اهداف به هجوم برای را خود تهاجمی تسلیحات سپس کرده تأمین قلمرو دشمن

 کارگیرند.به

 تدافعی(:/تهاجمی) هوا به هوا نبرد .11

 دار سرنشین هواپیماهای شامل آینده در هوا به هوا نبرد با توأم تدافعی و تهاجمی تهدیدات

بود.  خواهند بالستیک هایموشک و شوندمی پرتاب دریا و زمین هوا، از هایی کهموشک دشمن،

 شد. خواهد مشخص و مطلق سریع غلبه و نفوذ ضرورت با امر این
 :دشمن هوایی دفاع از ممانعت .12

 هایسامانه کاهش یا تخریب کردن، خنثی از عبارت دشمن هوایی پدافند ممانعت از مأموریت

 انتقال و دشمن دفاعی هایسامانه تشخیص به قادر پهپادها .باشدمی دشمن هوای به سطح پدافند

 .باشندمی فرماندهی مرکز آنان به دقیق موقعیت تشخیص از آمدهدستبه اطالعات

 رادار: اخاللگر .13

 در هاآن همراه یا ضربتی هواپیماهای از زودتر تواندمی گراختالل نفوذکننده و سریع پهپاد یک

 هایآنتن نماید. اختالل ایجاد کنند،می محافظت دشمن اهداف از که آتش رادارهای کنترل کار

 ارسالی هایسیگنال دریافت از پس و نموده نصب روی پهپادها بر توانمی را ریزموج کوچک

 نمود. مختل را های راداریسامانه و نمود منتشر دوباره و سازیشبیه را هاآن رادار،

 

                                                           
1 Combat 
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 :1نبرد ميدان جنگی خسارات ارزیابی .14

 خسارات میزان بالدرنگ( صورتبه تقریباً ) ارزیابی از است عبارت جنگی خسارات ارزیابی

 اندگرفته قرار حمله مورد جنگنده هواپیماهای یا توپخانه آتش توسط است که اهدافی به وارده

 مستقیماً  که باندیده یک جایبه تواندمی تکمیل نمایند. پهپاد را هدف انهدام نیاز، صورت در تا

  .بدهد فرماندهان به موقعبه بازخورد کندمی مشاهده

 هوایی: حریم کنترل .15

 پهپادها، هواپیماها، از اعم خود نظامی نیروهای تمامی بین هماهنگی و هوایی حریم کنترل

 در امنیت تضمین برای نیازپیش یک غیرنظامی مجاز هواپیماهای احتماالً  و ها، بالگردهاموشک

 یاری دهند. را ترافیک کنترل سامانه زنیگشت با توانندمی پهپادها .است هوایی عملیات

 :2مرزها نظارت .16

 با تصویربرداری سامانه و دارد نظر تحت را مرزی تصویری، خطوط حسگرهای به مجهز پهپاد

 هاآن امنیتی مراکز با زمانهم صورتبه و یا داشته ارتباط همسایه کشورهای مشترک نظارت مرکز

 .باشد تماس در

 هوایی: نزدیک پشتيبانی .17

است.  سطحی نیروهای از پشتیبانی در هوایی تجهیزات مستقیم کاربرد هوایی، نزدیک پشتیبانی

 هستند. خودی نیروهای برای تهدیدی که است اهدافی علیه پرواز انجام هوایی پشتیبانی نزدیک

 کروز: / محلی موشكی دفاع .18

 در مقابله دفاعی توان توانندمی خود زیاد پروازی تداوم با بلندپرواز و کشف غیرقابل پهپادهای

 دهند. افزایش را تاکتیکی بالستیکی هایموشک و کروز هایموشک با

 :. انتحاری19

شناورهای نظامی، هواپیماها، رادارها و سایر اهداف از قبیل انهدام، ممانعت و یا  کردن نابود

 (.22-25:1395)مبشری نیک و چمنی،  هاموشکی سکوهای پرتاب سازیخنث

 . فرماندهی و کنترل:20

 پشتیبانی از نیروهای مشترک و ارائه اطالعات تجسس، کشف و شناسایی اهداف؛

 

                                                           
1 BDA: Battle Damage Assessment 
2 Guarding Border 



 1401تابستان، سال چهارم، شماره سیزدهم –جنگ فصلنامه مطالعات   110 

 . ارتباطات:21

ی هانکیلی مأموریتی، هامحمولهایستگاه کنترل زمینی،  ازجملهی متفاوت هایآورفنتلفیق 

ارتباطی، تجهیزات پرتاب و بازیافت و تجهیزات مخابرات تاکتیکی، سازه، موتور، تولید 

 (.23:1390)نیازی،  الکتریسیته، ناوبری و کانتینرهای حمل و نگهداری

 ب( کاربردهای غيرنظامی پهپاد

 صرفهبهونمقرمختلف وجود نداشته باشد و یا  لیدال بهی نیروی انسانی ریکارگبههر جا که امکان 

جایگزین شوند و با پیشرفت علم و  توانندیمزمینی، دریایی و هوایی  ریپذتیهدانباشد، وسایل 

ها، . با توجه به کارایی و توان پهپاددهندیمی را انجام تردهیچیپعملیات  هرروزی فناور

 به شرح زیر نام برد: توانیمرا  هاآنکاربردهای غیرنظامی 

 ، تعقیب قاچاقچیان، نظارت بر مرزها(؛1انتظامی )کنترل ترافیک گشت .1

 هواشناسی )مانند کنترل وضعیت هوا ازنظر آلودگی(؛ مطالعات .2

 ( ستیزطیمحی در دریا، کنترل گذارلولهی، تعیین مسیر شناسانوسیاق. کنترل منابع دریایی )3

 ی(؛بردارنقشه)برآوردها و  2ی و ژئوفیزیکشناسنیزم. مطالعات 4

رای همکاری ی بالمللنیبی سیاسی و مدنی بر اساس قوانین هاتیفعال. عملیات مقابله با بحران )5

 در جلوگیری از مناقشات و حل اختالفات(

 4ی؛پاشسم. 7                                      3ی؛بانطیمح .6

 6. کشف و ارزیابی منابع و معادن؛9                            5ی و تفریحی؛ورزش .8

 . آموزشی؛11ی؛                                هواشناس .10

 (.24:1390. اطفاء حریق )نیازی، 13                             7ی آزمایش؛سکو .12

 تجهیزات نظامی پهپاد عبارتند از:تجهيزات نظامی پهپاد: 

 تصویربرداری؛ زاتیتجه .1

                                                           
1 Management Traffic 
2 Survey Geological 
3 Monitoring Environmental 
4 Spraying Poison 
5 Entertainment and Sports 
6 Search and Assessment Resource 
7 Platform Test 
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های راداری و شناسایی )رادارهای هجومی، رادارهای ثانویه، رادارهای شناسایی و سامانه .2

 های سیگنت، الینت و کامینت و رادارهای آب و هوا(؛نظارت مانند سامانه

و  ی پرتاب چفهاسامانهضد الکترونیکی یا جنگ الکترونیک ). وسایل و تجهیزات اقدامات 3

 ی الکترونیکی تجهیزات ضد تشعشع راداری(؛هاکنندهاخاللفِلر و 

 و قابل پرتاب(؛ وزنسبک شوندهتیهدای هاموشکجنگی )بمب، راکت و  حاتیتسل .4

 (.41:1385)خلیلی،  (ابیهدفو  سنجارتفاع) ی لیزریهاسامانه. 5

 در این ایی با برخی از پهپادهای مهم در حوزه فرماندهی و کنترل صحنه نبرد:.آشن10-2

 شود:قسمت به تعدادادی از پهپادهای مهم دنیا به شرح جدول زیر اشاره می
 : برخی از پهپادهای مهم در حوزه فرماندهی و کنترل صحنه نبرد)منبع: محقق ساخته(1جدول 

 ردیف
کشور  مأموریت نام اختصاری نام التین نام

 سازنده

1 
 -شناسایی Predator RQ1 شکارگر

 عکسبرداری
 آمریکا

2 
 و اکتشاف یابی،هدف Pioneer RQ2 پیشتار

 مراقبت
 آمریکا

3 
 و اکتشاف یابی،هدف Dark Star RQ3 ستاره تاریک

 مراقبت
 آمریکا

4 
 Global شاهین جهانی

Hawk 

RQ4 و اکتشاف یابی،هدف 

 مراقبت
 آمریکا

5 
 و تشخیص اکتشاف Hunter RQ5 شکارچی

 اهداف
 آمریکا

6 
 و اکتشاف یابی،هدف Outrider RQ6 برون تاز

 مراقبت
 آمریکا

 آمریکا کنترل و فرماندهی Shadow RQ7 سایه 7

در تصمیم سازی  تواندیم GISتلفیق تصاویر پهپاد در  پهپاد در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد: 

ی ایفا نماید. حذف عامل نیروی انسانی و کاهش ریسک اکنندهنییتعفرماندهان میدانی نقش 

است، چرا  C4ISRیکی از عوامل مهم و استراتژیک جایگاه پهپادها در مجموعه  هاآنحفظ جان 

و  هانهیهزکاهش  منظوربهی اخیر هاسالنمود. در  ترگستردهمحدوده فعالیت را  توانیمکه 
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نیروهای نظامی قرار گرفته است.  موردتوجهی ریگچشمریسک، پهپادهای کوچک به شکل 

اختی، ی زیرسهانهیهز، با حداقل منیا ریغبازنگری و تعیین موقعیت دقیق عوارض موجودِ مناطق 

اطالعات  یهاگانروش مناسبی در ساختار ی عنوانبهعملیاتی و در زمان کوتاه با استفاده از پهپاد 

ی شده در مبحث فرماندهی و کنترل شامل انواع ریکارگبهایی . منابع هوباشدیمو عملیات مطرح 

ی بدون سرنشین عالوه بر تأمین هاپرنده. باشدیمو بدون سرنشین  دار نیسرنشهواپیماهای 

یی در زمان، کاهش هزینه و نیاز کمتر جوصرفهی، مزایای متعددی از قبیل بعدسهی هایخروج

ی زمینی رداربنقشههای سنتی فتوگرامتری و به افراد متخصص و تجهیزات خاص نسبت به روش

 قواعدی دشمن از آشکارسازی هاسامانههای ها و توانمندیباشند. شناسایی قابلیترا دارا می

وری اطالعاتی مبتنی بر پهپاد امری ضر رصد و ایجاد پایگاه جهیدرنتباشد، می رعاملیغاولیه دفاع 

ویر ی پردازش تصهاسامانهها و استفاده از است. با ترکیب صحیح تصاویر و اطالعات سنجنده

بهتری دست یافت. تلفیق  1به اطالعات نظامی تصویری توانیمبرای این منظور  شدهیطراح

مور نظامی و فرماندهی داشته و در ی در اشماریباطالعات جغرافیایی کاربردهای  پهپاد و سامانه

ی آینده نقش بسیار کلیدی را ایفا خواهد نمود، پهپادهای اطالعاتی با قابلیت انجام انواع هاجنگ

ی هاصحنهی و جنگ الکترونیک، آینده آورجمعی، ابیهدفی شناسایی، مراقبت، هاتیمأمور

تهدید تصویربرداری پهپادهای جاسوسی در امور شناسایی اهداف بسیار مهم  نبرد خواهند بود.

ی پهپادها تاکنون شدهشناختهی هایکاربری طورکلبه(. 5:1399و حائز اهمیت است )مالجعفری، 

از: شناسایی، مراقبت هوایی، جنگ الکترونیک، رزمی، انتحاری، فریب، هدف، ارتباطی،  اندعبارت

ی عملیات روانی هاتیمأمورمبنایی برای توسعۀ، انجام  تواندیمهواشناسی که آموزشی پشتیبانی، 

؛ عملیات اختالل، کیالکترون جنگبر روی سربازان دشمن و ریزش و پخش کاغذ و تراکت، 

ویژه، سرکوب و بازدارندگی، ماندگاری در منطقه نبرد در مقابل دفاع دشمن و  ارتباطاتایجاد 

 یهاسامانهنگاشت جامع ه کنشی نظامی و شناسایی و ...)رهات فریب رای خطرناک، عملیهاسامانه

 (.166:1394بدون سرنشین، 

در مواردی که سامانه دفاع هوایی دشمن  ژهیوبهی پهپادها ریکارگبه ی آینده:هاجنگنقش پهپاد در 

ی واکنش سریع باشد، ارجحیت دارد. از هاموشکی راداری حساس و هاسامانهی و مجّهز به قو

                                                           
1 Military Imagery intelligence 
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ی و ارسال آورجمعی دشمن و هاتیفعالدر عملیات نظارت بر  توانیم نیچنهمپهپادها 

است، زیرا  رااجقابلی پهپاد به لحاظ تکنیکی ریکارگبهاطالعات به مراکز فرماندهی استفاده کرد. 

 طوربهرا  هاآنی هاتیفعال توانیمو  پهپادها قادرند تمام نیازهای عملیاتی را برآورده سازند

ی آینده نیز یگان هوایی نقش اساسی داشته هاجنگکه در  رسدیمی کرد. به نظر زیربرنامهدقیقی 

باشد و پیش از درگیر شدن نیروی زمینی با دشمن، سرنوشت جنگ را تا حد زیادی تعیین کند 

رت و قد سرعتبهی خواهند داشت. با توجّه اارزندهو در این میان پهپاد در تقویت نیروها نقش 

در عملیات نفوذ به داخل حریم هوایی دشمن و اجرای  هاآناز  توانیممانور زیاد پهپادها 

ی ریکارگبهی دفاع هوایی دشمن استفاده کرد. سامانهعملیات تجسس، نظارت و از کار انداختن 

مأموریت  توانندیمر موارد مذکور، پهپادها . عالوه بدهدیمی عملیات را نیز کاهش نهیهزپهپاد، 

هوایی بیشتری انجام دهند و طول عمرشان نیز بیشتر از هواپیماهای سرنشین دار است )کیانمهر، 

14:1382.) 

 پيشينه تحقيق: 
 مطلوب پهپادی هایآرایه» ای با عنوان( در مقاله1391حسین شکوهی و علی همت عندلیبی)-1

به بررسی موضوع پرداخته  و در « اطالعاتی هایمأموریت اجرای برای ناهمگون نبرد صحنه در

هواپیمای  یهاتیمأمور نیترمهم از یابیهدف و پایان چنین نتیجه گیری نموده است که مراقبت

یم روز صورت و شب در ی تصویربرداریهانیدورب انواع از استفاده با که است بدون سرنشین

 یهادستگاه در توسعه یریپذانعطاف قابلیت گردید مشخص آمدهعملبه یهایبررس در .ردیگ

 تیمأمور این اجرای بر مؤثرعوامل  از بیشتر پروازی مداومت و باال پرواز الکترونیکی، ارتفاع

 هستند.

( در مقاله تحت عنوان    1397شریفان ) اسماعیل محمد و صادق پور ناصر احمدیان، اکبرعلی -2

اخته پرد« گیری از پهپاد در افزایش توان رزمی نیروهای مسلح ج.ا.ایرانتوسعه بهرهراهبردهای »

 راهبردهای از سوات راهبردهایی را ارائه نمودند که برخی مدل در محاسبات اساس و در پایان بر

 از: اندعبارت شده احصاء
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 راهبردی و اتیعملی سطح به موجود تاکتیکی سطح از پهپاد جایگاه و نقش به نگاه در تحول-

 با همقابل برای پهپادها تولید و ساخت تحقیقات، انجام برای بودجه اختصاص و 1404 افق در

 تهدیدات.

 شمند ایپیشرفته و جهانی هایرهیافت آخرین از روزبه گیری اطالع سامانه یا سازوکار ایجاد-

 مختلف. ابعاد در پهپاد خصوص در

 رعتس و متحرک اهداف انهدام برای پهپادها در پیشرفته آتش کنترل هایسامانه از گیریبهره-

 باال.

ری یکارگبهتبیین چگونگی » ( در مقاله ای تحت عنوان 1397پریانی) محسن و مطاعی مسعود -3

 پهپاد کارگیریبه به« ای رزمی نزاجای اطالعات از صحنه نبرد در یگانهآورجمعپهپاد جهت 

 ریآوجمع که است مطلب این مبین تحقیق پرداختند. نتایج اطالعات در نزاجا آوریجمع جهت

 طالعاتا وسقمصحت تواندمی سرنشین بدون وسایل از استفاده با و مختلف طریق از اطالعات

 جادای و تهدیدات موقعبه شناخت در طرفی از و بخشد بهبود زیادی میزان به را شده آوریجمع

 شود. واقع مؤثر امنیتی هایفرصت

 هامؤلفه» ( در مقاله ای با عنوان 1399دستان ) پور احمدرضا رشید، غالمعلی رضایی، محسن -4

یری گپرداخته و در پایان چنین نتیجه« نبرد صحنه در هوشمند کنترل و فرماندهی هایویژگی و

که فرماندهی و کنترل هوشمند در صحنه نبرد به ترتیب شامل چهار مؤلفه است که  نمودند

 اند از: عبارت

 های شناختی و...(های منطقه نبرد، مهارتگیری ) تحلیل خودکار پیچیدگی( تصمیم1

 هنگام( به و قاطع نیروها، حمله سریع نیروها، جابجایی هماهنگی ( اقدام )خود2

 ای و ...(ماهواره تصویربرداری سرنشین، بدون هوایی صویربردارت ( مشاهده ) سنجنده3

 ای و ...(زمینه مشترک، اطالعات عملیاتی اطالعات، تصویر تلفیق و ( توجیه )ادغام4 

 ی تحقيقشناسروش
نوع تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی است و ازلحاظ روشی، توصیفی با رویکرد کیفی است. جامعه 

آماری اسنادی در این تحقیق شامل اطالعات و منابعی است که در رابطه با فرماندهی و کنترل و 
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های دفاعی امنیتی و . جامعه آماری غیر اسنادی که شمار نخبگانی حوزهباشدیمو غیره  پهپاد

 های زیر است:با ویژگی ی به تعداد نه نفرنظام

 های دفاعی و امنیتی دارای تخصص باشند.. در حوزه1

 . با مباحث فرماندهی و کنترل و پهپاد آشنا باشند.2

 تراز باشند.. دارای مشاغل راهبردی و یا هم3

 ، اهکتاب  ، آرشیو مدارک، و اسناد شامل ایکتابخانه روش از استفاده با هاداده گردآوری روش

 ..باشد یم خبرگان با عمیق و باز مصاحبه ابزارهای وسیلهبه میدانی روش و اینترنتی هایسایت

 وتحليل تجزیه

 شناختی جمعيت های داده آماری وتحليل تجزیه

 های جمعیت شناختی به شرح جدول شماره دو ارائه گردیده است:ویژگی
 تحقیق جامعه )میزان تحصیالت(شناختی  جمعیت های: ویژگی2 جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی میزان تحصیالت

 5/55 5 دکتری

 25/22 2 کارشناسی ارشد

 25/22 2 دانشجوی دکتری

 100 9 جمع

 تحقيق های یافته وارائه هاسایرداده وتحليل تجزیه

ها و ها یکی از مراحل مهم در هر فرآیند پژوهشی است. در این قسمت، دادهوتحلیل دادهتجزیه

شده در رابطه با پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد تحلیل محتوای آوریاطالعات جمع

کیفی شده است. این تحلیل محتوا ناظر بر تعیین معیارها از دیدگاه اسناد و مدارک و مصاحبه در 

. در این روش با استفاده از جمالت کلیدی و تمرکز بر متن، مفاهیم و جمالت مورد پهپادها است

و جهت گیریهای کلی، مفاهیم و جمالت مرتبط استخراج گردیده است. پس از بررسی و مطالعه 

 باطی(،استن –توصیفی ) یفیکاسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان، از روش تحلیل محتوای 

 گردد:ارائه می 3های تحقیق به شرح جدول شماره نتیجه اعتبارسنجی یافته
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 بندی تحلیل نقش پهپاد در فرماندهی و کنترل صحنه نبرددسته :3جدول 

 منبع گویه ردیف

1 

 

 ها وفرماندهی و کنترل در سطوح مختلف بسیار پیچیده و دارای معماری

ی هایفناوری از ریگبهرهدر دنیای امروزی  و استساختارهای خاص خود 

ی مختلف فرماندهی و کنترل در مدیریت هاسامانه جدید مانند پهپادها در

 .استصحنه نبرد بسیار حائز اهمیت 

مصاحبه با 

 1400خبرگان،

2 

یمنی آن منحصر در امور نظامی هاتیقابلی پهپاد با توجه به ریکارگبهدامنه 

 کاربردهای و امروزه کاربردهای وسیعی در بخش غیرِنظامی نیز دارند؛ باشد

که با استفاده از  باشدیمی انواع پهپاد ریکارگبهغیرنظامی، حوزه وسیعی از 

ی کنترل ترافیک، تعقیب هاتیمأموری بال ثابت و بالگردان، هاپرنده

ا ی و مبارزه با آفات نباتی رپاشسمقاچاقچیان و اشرار، ورزشی و تفریحی، 

 .رسانندیمبه انجام 

مطاعی و 

 1397پریانی،

3 

استفاده از پهپادها باقابلیت جابجایی و تحرک باال و سریع با زیرساخت 

ارتباطی مستقل که قادرند در مدیریت صحنه نبرد نقش اساسی ایفا نمایند 

پهپادها، مأموریت پشتیبانی نزدیک هوایی و  بسیار حائز اهمیت است. امروزه

 انجام داده وشناسایی هوایی تاکتیکی در حدود منطقه عملیاتی و لجمن را 

ی عملیاتی از عمق مناطق گسترش دشمن را هاگانی یهایازمندین توانندیم

 تهیه نمایند.

مصاحبه با 

 1400خبرگان،

4 

 یهاتیمأمور نیترمهم از توانیم را آتش هدایت و هدف کشف شناسایی،

ی هانیدورب انواع از استفاده با که انگاشت سرنشین بدون هواپیمای

 .رندیگیم صورت متنوع حسگرهای و تصویربرداری

 1391شکوهی،

5 

 اتیعملدر  هاآناز  توانیمو قدرت مانور زیاد پهپادها،  سرعتبهبا توجه 

 کاری نبرد، اجرای عملیات تجسس، نظارت و از منطقهمراقبت و شناسایی 

ی دفاع هوایی دشمن استفاده کرد. پهپادها، پایه و اساسی برای سامانه انداختن

با همکاری دیگر منابع اطالعاتی  توانندیمشناسایی و مراقبت در آینده بوده و 

حجم باالیی از اطالعات موردنیاز را در شب و روز به دست آورده و با ادغام 

ی فرماندهان هادرخواستی فوق، نسبت به برآورده نمودن هادادهو انتشار 

 درصحنه عمل نمایند.

مصاحبه با 

 1400خبرگان،

6 
در حوزه مشاهده، سنجنده تصویربردار هوایی  مورداستفادههای یکی از مؤلفه

 .باشدیمبدون سرنشین 

رضایی و همکاران، 

1399 
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 منبع گویه ردیف

7 

ی حنهصکه با تهیه اطالعاتی  هستندپهپادها یکی از ابزارهای اطالعاتی قوی 

. دهندیمی عملیاتی را افزایش هاگانواحدهای رزمی و ییی آ کارنبرد 

ع در ی چون بایستی دفاامنطقه فرادرصحنه نبرد مخصوصاً در برابر نیروهای 

یه به الیه ال صورتبهی و انجام شود، پهپادها نیز باید نیبشیپی متعدد هاهیال

مورداستفاده قرار گیرند تا ضمن شناسایی منطقه عملیات، با انجام اقدامات 

 حرکات نیروهای دشمن را به تأخیر انداخت. نشدهینیبشیپ

مصاحبه با 

 1400خبرگان،

8 

ی اطالعات از طریق مختلف و با استفاده از وسایل بدون سرنشین آورجمع

را به میزان زیادی بهبود  شدهیآورجمعاطالعات  وسقمصحت تواندیم

ی ی امنیتهافرصتتهدیدات و ایجاد  موقعبهبخشد و از طرفی در شناخت 

 مؤثر واقع شود.

مطاعی و 

 1397پریانی،

9 

و  یقودر مواردی که سامانه دفاع هوایی دشمن  ژهیوبهی پهپادها ریکارگبه

سریع باشد،  ی واکنشهاموشکی راداری حساس و هاسامانهمجهّز به 

ی هاتیفعالدر عملیات نظارت بر  توانیم نیچنهمارجحیت دارد. از پهپادها 

ی و ارسال اطالعات به مراکز فرماندهی استفاده کرد. آورجمعدشمن و 

مام است، زیرا پهپادها قادرند ت اجراقابلی پهپاد به لحاظ تکنیکی ریکارگبه

 طوربهرا  هاآنی هاتیفعال توانیمنیازهای عملیاتی را برآورده سازند و 

 ی کرد.زیربرنامهدقیقی 

 1382کیانمهر، 

10 

در تصمیم سازی فرماندهان میدانی  تواندیم GISتلفیق تصاویر پهپاد در 

ی ایفا نماید. حذف عامل نیروی انسانی و کاهش ریسک اکنندهنییتعنقش 

یکی از عوامل مهم و استراتژیک جایگاه پهپادها در مجموعه  هاآنحفظ جان 

C4ISR  ،نمود. ترگستردهمحدوده فعالیت را  توانیم چراکهاست 

 1399مالجعفری،

11 

 است سرنشین هواپیمای بدون یهاتیمأمور نیترمهم از یابیهدف و مراقبت

یم صورتروز  و شب در تصویربرداری یهانیدورب انواع از استفاده با که

 .ردیگ

مصاحبه با 

 1400خبرگان،

12 

؛ مأموریت باشندیمیی که پهپادها قادر به انجام آن هاتیمأموربهترین 

عکسبردرای عمق میدان نبرد، عملیات روانی، پخش تراکت و غیره  شناسایی،

توسط پهپادها به طرز  هاتیمأموری امروزی و آینده این هاجنگ. در است

ی عهدهاز  توانندیمی خوببه هاپرندهای انجام خواهد شد و این گسترده

 شناسایی منطقه عملیات برآیند.

مصاحبه با 

 1400خبرگان،
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 منبع گویه ردیف

13 

 دقواعی دشمن از آشکارسازی هاسامانههای ها و توانمندیشناسایی قابلیت

رصد و ایجاد پایگاه اطالعاتی مبتنی بر  جهیدرنت، است رعاملیغاولیه دفاع 

 شیافزا ی و ایجاد پهپادهای مختلف،سازکوچکپهپاد امری ضروری است. 

ا، چند هتوان تفکیک مکانی، طیفی، زمانی و ادیومتریک و ترکیب سنجنده

ق ی شناسایی دقیهاسامانهطیفی، حرارتی، ابر طیفی، راداری، دید در شب و 

 GMTIص اهداف متحرک استتار شده توسط اهداف متحرک زمینی بخصو

 از مشخصات پهپادهای نظامی تجاری است.

 1399مالجعفری، 

14 
 یکیالکترون یا ویدیویی صورتبه را عملیات یهاصحنه قادرند پهپادها

 باشند. داشته نظر تحت بیرون منطقه یا داخل از) علنی یا مخفیانه)

مبشری نیک و 

 1395چمنی، 

15 

 عهدهبر اطالعات مأموریت نهیزمدر  پهپادها که وظایفی نیترعمده از یکی

 با نبرد، صحنه در است.این قابلیت شنود() الکترونیکی یآورجمع ،دارند

 فرماندهان برای را از پهپادها استفاده امکان نیروها، سریع ییجاجابه به توجه

 .کندیم فراهم شنود زمینی کنترل ایستگاه از استفاده کنار در

 1391شکوهی،

16 

از: شناسایی،  اندعبارتی پهپادها تاکنون شدهشناختهی هایکاربری طورکلبه

مراقبت هوایی، جنگ الکترونیک، رزمی، انتحاری، فریب، هدف، ارتباطی، 

ی عملیات روانی بر روی هاتیمأمورآموزشی پشتیبانی، هواشناسی، انجام 

سربازان دشمن و ریزش و پخش کاغذ و تراکت، جنگ الکترونیک؛ عملیات 

ویژه، سرکوب و بازدارندگی، ماندگاری در منطقه  ارتباطاتاختالل، ایجاد 

 نبرد در مقابل دفاع دشمن.

 ره نگاشت سامانه

بدون سرنشین 

 1394آمریکا، 

 

17 
ی اخیر نقش بسیار چشمگیری هادههی بدون سرنشین در هاپرندهفناوری 

 ی مختلف نظامی و غیرنظامی داشته است.هاتیفعالدر عرصه 

مصاحبه با 

 1400خبرگان،

پیروزی در جنگ، برای پهپاد  مهمعنصر  عنوانبهطرفداران برتری هوایی  17

ی مشخصی مانند تداوم هاتیفیکی جدید تسلیحاتی، سامانهیک  عنوانبه

ا و فناوری عالی ر عملیاتی، کاهش هزینه، واکنش سریعتوانایی  عملیاتی،

 .دانندیمضروری 

 1382کیانمهر، 

ی عملیاتی، باید منطقهی اطالعات در عمق آورجمعی حوزهپهپادها در  18

ی عملیاتی را داشته باشند هاگانی اطالعاتی یهایازمندینتوانایی پاسخگویی 

که شب فوری به صورتبهی یگان عملیاتی نیز هادرخواستو عالوه بر آن 

 فرماندهی و کنترل برسد.

مصاحبه با 

 1400خبرگان،
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 گيری نتيجه
ها ازجمله مباحث مهم در حوزه نبردهای های فرماندهی و کنترل و دانش مربوط به آنشبکه

عنوان مغز متفکر در اداره و های فرماندهی و کنترل بهامروزی است و در نبردهای مدرن، سامانه

دهد یکپارچگی هدایت عملیات رزمی است. آنچه سامانه فرماندهی و کنتـرل را مفید جلوه می

ینه گردند تا بتوان دقت باال، استفاده بهافزار است که باعث میهای جنگرگیری آن بـا سامانهکابه

پذیری، ارائه تصویری جامع از صحنه نبرد و از امکانات و نیروهای موجود، افزایش میزان تعامل

زمان اطالعات در سطوح و کارگیری همنیز رفع مشـکالت اجرائـی و هدایت عملیات و به

های مختلف را میسر نمود و یک آگاهی وضعیتی مطلوب در اختیار فرماندهان نبرد قرار رده

 دهد که در این میان پهپادها از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. می

  «چیست؟ نبرد صحنه کنترل و فرماندهی در پهپادها نقش »سؤال اصلی تحقیق: 

ر پاسخ د شده پژوهش پاسخ مناسبی ارائه گردد.مطرحدر این تحقیق تالش گردید تا برای سؤال 

وتحلیل های پژوهش و تجزیهیافته چنین با توجه بهبه سؤال فوق، با توجه به مطالعات نظری و هم

 مهم است که قدرآنی پهپادها ریکارگبهسه مشخص گردید که  شده به شرح جدول شمارهانجام

سنتی و مدیریت  و پهپادها، واحدهای رزمی امروزه بدون حسگرها، پوشش جنگ الکترونیک

درن ی مهاجنگادغام پشتیبانی آتش زمینی و پهپاد در  و صحنه نبرد دچار مشکل خواهند شد

فرض کرد که پهپادها اکنون وظیفه جدیدی در زمینه نبرد  توانیمبسیار چشمگیر است و حتی 

 کنندیمی پدافند هوایی را قبل از شلیک، منهدم هاسامانهدارند و سکوهای پرتاب موشک و یا 

و سالح مناسبی برای مقابله با پدافند هوایی میان برد و متوسط است. پهپادهای اطالعاتی با 

عنوان محور ی بهآورجمعی و ابیهدفی شناسایی، مراقبت، هاتیمأمورقابلیت انجام انواع 

ی بسیار دقیقی از بعدسهی هامدلی دریافتی اهدادهتلفیق  ی نبرد آینده خواهند بود.هاصحنه

. رصد و ردیابی برخط با ابزار و تجهیزات رادیویی و اپتیکی پهپادهای دهندیمسطح زمین ارائه 

ی پدافند عامل و غیرعامل بوده و نیازمند انجام مطالعات و تحقیقات هاتیاولوجاسوسی از 

ای مناسب در مقابله با نفوذ و تصویربرداری ارائه راهکاره منظوربهعلمی کاربردی و عملیاتی 

ی، فریب، جنگ الکترونیک، رله مخابراتی عملیات ریگهدفی، ابیهدف. از باشدیمهوایی 

تهاجمی، اخاللگر رادار، ممانعت از دفاع هوایی دشمن، کنترل حریم هوایی، پشتیبانی نزدیک 
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پهپادها در فرماندهی و  یهانقش سایر عنوانبه توانیمهوایی، هدایت آتش توپخانه و غیره 

 کنترل صحنه نبرد نام برد. 

 یهاجنگدر  دریایی و زمینی ی هوایی،هاسامانهگفت با وجود برتری سایر  توانیمدر پایان 

است و  ذاررگیتأثبسیار مهم و  ژئواستراتژیک فناوری پهپاد، در محاسبات نظامی و اخیر، حضور

از هنر عملیاتی جنگ تسلیحات ترکیبی  ریناپذییجداهواپیماهای بدون سرنشین اکنون بخشی 

یک ساختار پدافند هوایی شبکه  نشان داد که با وجود . فناوری پهپادگردندیممدرن محسوب 

ند. بدون هست کنندهنییتعو  مؤثرتجهیزات بسیار  ازجملهمحور قوی هواپیماهای بدون سرنشین 

 ؛است رخطرتکمو  ترارزن، ترآسان، استفاده از پهپادها در مقایسه با هواپیماهای سرنشین دار شک

 یامقابله هایلذا اگر نیروهای نظامی هر کشوری برای مقابله با پهپادها فکر اساسی نکند و برنامه

 ی شکست خواهد خورد.سختبهی آینده هایریدرگنداشته باشد در 

 پيشنهادها

ی هاامانهسشود تحقیقاتی در رابطه با مراکز تحقیقاتی مطالعاتی و پژوهشگران پیشنهاد میبه -1

 ام دهند.های نوظهور انجپهپادی و نقش آن در مدیریت صحنه نبرد پدافند هوایی مبتنی بر فناوری

 روهایدر نی ی پدافندی و طراحی فرماندهی و کنترل در مدیریت صحنه نبردهاسامانهاز الگوی -2

 مسلح سایر کشور متناسب با ساختار و سازمان نیروها در داخل کشور مورداستفاده قرار گیرد.

های تحقیقاتی و صنعتی مرتبط با موضوع و شناسایی تجهیزات متناسب نسبت به انجام پروژه -3

 های احصا ء شده اقدام گردد.با ویژگی

 قدردانی

خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش 

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته 

 است بسیار سپاسگزاریم

 منابع 

 فارسی 
 دانشکده .تهران. نظامی عملیات در پهپاد از استفاده یسنجامکان (.1382) .حمیدرضا آقاجانی 

 .ستاد و فرماندهی
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 توسعه یراهبردها .(1397) .لیاسماع محمد فانیشر و ناصر صادق پور ؛اکبریعل انیاحمد 

 فصلنامه .رانیا یاسالم یجمهور مسلح یروهاین یرزم توان شیافزا در پهپاد از یریگبهره
 .153-176 (:72)16. یراهبرد یدفاع مطالعات

 رد مشترک کنترل و یفرمانده سامانه از یبرداربهره لزوم نییتب .(1397) .بهروز کار یمیتسل 
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-20 (:4)4 .کنترل و یفرمانده یپژوهش - یعلم فصلنامه .ندهیآ یهاجنگ طیمح هاییژگیو
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 .قدس ییهوا

 نبرد صحنه در مطلوب پهپادی یهاهیآرا .(1391) .همت یعل یبیعندل و نیحس یشکوه 
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 و یآموزش مؤسسه: تهران مشترک، کنترل و فرماندهی یکارکرد تدبیر .(1393) .ژنیب یمراد 

 ی.دفاع ینوآور یهاهسته حوزه -یدفاع عیصنا یقاتیتحق



 1401تابستان، سال چهارم، شماره سیزدهم –جنگ فصلنامه مطالعات   122 

 یآورجمع جهت پهپاد یریکارگبه یچگونگ نییتب .(1397) .محسن یانیپر و مسعود یمطاع 

 چهاردهم، سال ،ینظام فنون و علوم فصلنامه نزاجا، یرزم یهاگانی در نبرد صحنه از اطالعات

 .29-52 صص ز،ییپا ،45 شماره

 پهپاد سسهؤم: تهران نبرد، یهاصحنه کنترل و یفرمانده در پهپادها .عباس یمالجعفر. 

 قدس ییهوا عیصنا انتشارات اد،پپه یجهان خچهیتار .(1390) .دیمج یازین. 

 انگليسی
 Graffith Jerry (2004), C4ISR Handbook for integrated. 

 Kemp Ian (2012), C4I Systems Handbook: Issue 6 Paperback, The 

Shephard Press Ltd, December2012, P 152. 

 Kometer Michael (2011), Command in air war: centralized v s 

decentralized. 

 Wezeman Siemon. (2007). UAVs and UCAVs: Developments 

intheEuropeanUnion . 

 


