
 
 

 

 

 

هایشناورسطحیهایبرترسازمؤثربرآمادگیرزمییگانفناوری

دررزمسطحیدرنیرویدریاییارتشجمهوریاسالمیایران

1414افق
1محمود براتیان        

 

سجاد ذوالفقاری دهکردی                                                                                                             
*2

 

 3ابراهیم ایجابی                                                                                                                                       
12/09/1401:مقالهشپذیر21/05/1401:مقالهدریافت

چکیده

 اماروز  دنیاای  نیست. در پوشیده کسی بر نظامی های فناوری ازجمله مختلف های فناوری رشد روبه روند  

 محصاو   هار روز  و نظاامی باوده   محصاوت   تر شاد  عمار   کوتاه شاهد فناوری، و علم رشد تأثیر تحت

هاای دریاایی    های نظاامی و باوی ه ساازما    دلیل سازما  همین به شود. می عرضه باتتری باقابلیت جدیدی

 استفاده آماری جامعه گروه دو از پ وهش این باشند. در های جدید می نیازمند شناسایی و استفاده از فناوری

 80با استفاده از جدو  مورگا ، حجام نموناه    و هبرآورد شد نفر 100آمده  عمل بهاستعالم  برابر که شود می

آماادگی رزمای    های برترساز ماثثر بار   فناوری نتایج حاصل از پ وهش بیانگر آ  است که .نفر تعیین گردید

های شناور نیروی دریایی در رزم سطحی شامل هوش مصنوعی، الکترومغناطیس، کوانتوم و صاوتیاا    یگا 

 باشند. می
 

کلیدی:گانواژ

 مقدمه های برترساز، رزم سطحی های دریایی، فناوریفناوری، فناوری

                                                           
 .لمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. تهران. ایرانمدرس و عضو هیئت ع 1
 .نهران. ایران آجا. دافوسدانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی  2
 .لمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. تهران. ایرانمدرس و عضو هیئت ع 3
 :sajjad.zolfaghari63@gmail.com Email  نویسنده مسئول:  *

 
10.22034/QJWS.2023.561946.1091 DOI: 

 
 

 فصلنامه مطالعا  جنگ

 1401 پاییز، چهاردهم شماره چهارم، سا 

 61تا  83 از صفحهوم سمقاله 

 نوع مقاله: پژوهشی

mailto:آجا.sajjad.zolfaghari63@gmail.com
mailto:آجا.sajjad.zolfaghari63@gmail.com
mailto:sajjad.zolfaghari63@gmail.com
https://doi.org/10.22034/qjws.2023.561946.1091


 1401پاییز ، .چهاردهم شماره چهارم،  سال – مطالعات جنگ صلنامه ف

 
 

62 

مقدمه
هاای سارید در حاوزه علاوم و فنااوری اسات و اکرار کراورها          قر  حاضر عصار پیرارفت    

اند. در جهانی کاه تغییار    های نوین آغاز کرده یابی به دانش ای را برای دست ریزی گسترده برنامه

انطباق و سازگاری با شرایط محسوب  ته و اساسی آ  است، تغییر تزمۀپویایی وی گی برجس و

های نظامی که با مسائل حساس دفاعی و امنیتی و تغییر و تحوت  این عرصاه   شود. سازما  می

وپنجه نرم کنند. چراکه تغییر تنهاا اصالی    مواجه هستند، خواسته یا ناخواسته باید با تغییر دست

های نوین و برترسااز را   تواند تناسب و تطبیق با شرایط جدید بوی ه در وزه فناوری که میاست 

های نوین و برترساز نقرای کلیادی و    فراهم سازد. امروزه در مباحث دفاعی در جها ، فناوری

های برتر و تسالیحا  پیرارفته از طریاق ناوآوری      وی ه یافته و بدین لحاظ دستیابی به فناوری

   .(269:1396)محمودزاده،ت ی پیداکرده اساهمیت خاص

هاا باوده و    های پیررفته مراغو  تفکار بار روی فنااوری     تمام کرورهای دنیا، مخصوصاً ارتش

رو، رقابات کراورها    های مهم و حساس نظامی را شناساایی کنناد. از ایان    تالش دارند فناوری

نظامی موضاوعی همیراگی   های نوین و برترساز  های جدید و فناوری یابی به سالح برای دست

رود و در هر مقطد زمانی نوعی وی ه از فناوری نظاامی، زمیناه رقابات را     شمار می و تاریخی به

کند. در همین راستا نیروهای مسلح کرورها نسبت باه مراخک کارد  یاق افاق و       فراهم می

ق در یا  یابی ساازما   کنند که تصویر آینده مطلوب و قابل دست انداز برای خود اقدام می چرم

 .(248:1393)شفیعی،بازه زمانی مرخک و بلندمد  است 

باه تصاویب رسایده، ایارا  بایاد در      1384سااله کاه در ساا     اناداز بیسات   بر اساس سند چرم

کاه دریاا از    از آنجاائی  ای در حوزه نظامی را کسب نمایاد.  قدر  برتر دفاعی منطقه 1404سا 

ء قدر  و توانایی جمهوری اسالمی ایارا  و  دیدگاه نظامی و اقتصادی اهمیت بسیاری در ارتقا

های نوین و  ها دارد و از سویی علم و فناوری ها و امکانا  در همه زمینه نیز دستیابی به فرصت

عنوا  یکی از ابعاد اساسی قدر  دریایی محساوب شاده و هماواره حجام و تناو        برترساز به

هاای برترسااز    ت، لذا تمرکز بر فنااوری های فناورانه در حوزه دریایی روبه افزایش اس نیازمندی

رو اماری ضاروری    های شناور متناسب با تهدیدا  موجود و پایش  مثثر بر آمادگی رزمی یگا 

 .(120:1391)عالیی، است
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هاای صالح و    های قدر  دریایی است با اعزام ناوگروه نیروی دریایی که یکی از مهترین مثلفه

ها و ناوهای لجستیق حضور مستمر و مقتدراناه   ناطالعاتی مترکل از ناوشک -دوستی و رزمی

المللی داشته تا بتواند بر اساس اسناد چرم انداز در رسید  ایرا  به جایگاه برتر  های بین در آب

دفاعی منطقه نقش اساسی داشته باشد و ضمن تأمین منافد و اهادا  ملای جمهاوری اساالمی     

، دیپلماسی دریایی را توسعه دهد. به علات  های دوردست عنوا  دست بلند نظام در آب ایرا  به

های نوین و برترساز دریایی و همچنین تجهیازا   های سرید در حوزه علوم و فناوری پیررفت

های بین المللای   های موفق در صحنه آب محور بود ، نیروی دریایی به منظور اجرای ماموریت

هاای ناوین و برترسااز در     فنااوری  و همچنین داشتن توانایی رزم در دریا، نیازمناد اساتفاده از  

های  ترین مثلفه روز که یکی از اصلی های شناور سطحی است؛ بنابراین داشتن تجهیزا  به یگا 

های برترساز در رزم سطحی کمق کنناده باه آماادگی     آمادگی رزمی است و استفاده از فناوری

ی دریایی نتواند خود را با های شناور در انجام عملیا  در دریا است. حا  اگر نیرو رزمی یگا 

هاای شاناور ساطحی تطبیاق دهاد و       های جدید و برترساز مثثر بر آمادگی رزمی یگا  فناوری

های کرف، شناسایی، رهگیاری و انهادام مبتنای بار      های شناور سطحی خود را به سامانه یگا 

یای نماود    های نوین و برترساز تجهیز کند، در برابر دشامن غاافلگیر شاده و در اجرا    فناوری

هاای   توجهی به شناساایی فنااوری   گردد. ضمن اینکه بی های خود با مرکل مواجه می مأموریت

های دریایی و دفا  از مرزهای آبای   برترساز احتما  بروز مواند و مرکال  در اجرای ماموریت

ی گیارا  نظاام   برد. به همین دلیل همیره این دغدغه برای فرماندها  و تصامیم  کرور را بات می

وجود داشته که در مقابل تهدیدا  از چه تسلیحا  و فناوری برترسااز بایاد اساتفاده کارد. باا      

گویی باه ایان دغدغاه و ساثا  اسات کاه        شده هد  از این تحقیق پاسخ توجه به موارد مطرح

هاای شاناور ساطحی نیاروی دریاایی ارتاش        های  برترساز مثثر بر آمادگی رزمی یگا  فناوری

اند؟ برای پاسخ باه ایان سالوا  ایان      کدام 1414را  در رزم سطحی در افقجمهوری اسالمی ای

هاای برترسااز ماثثر بار آماادگی رزمای        رساد فنااوری   فرضیه مطرح شده است که، به نظر می

 های شناور سطحی ، هوش مصنوعی، الکترومغناطیس، کوانتوم و صوتیاا   هستند.   یگا 

مبانینظری

تعاریفواصطالحات
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 1رزمیآمادگی

 مسلح جمهاوری اساالمی ایارا  عباار  اسات از: ایماا ،       نیروهای رزمی آمادگی های همثلف

 مهاار ،  و شایستگی رزمای  آموزش، کنتر ، و هماهنگی مدیریت نظامی، و فرماندهی انضباط،

 اطالعا ، تجهیزا ، نیروی انسانی، خودکفایی، سادگی، اقتدار، ارزیابی، غیرعامل، پدافند اصو 

 .  (146:1399)پورشاسب،تحرک، مهما  

 

 

فناوری

در مراجد مختلف تعاریف متنوعی برای فناوری شده است که هر یق منظور خاصای را ماورد   

 اند از: اند. برخی از این تعاریف عبار  بررسی قرارداده

 ها و تجهیزا  مورداستفاده برای رسید  به اهدا  صنعتی یا تجاری. تمامی روش 

  های انسانی. افزار، دانش فنی و اطالعا  و مهار  مند از سخت ساما ترکیب 

   (3:1387)فوتدی،فناوری = دانش + مهار  + تجهیزا  . 

2هایبرترسازفناوری
 

دساترس جهات    هاای قابال   دفتر وزار  دفا  آمریکا سندی را با عنوا  فناوری 2013در سا    

هاایی کاه سابب برتاری در افاق       ارائه نمود. در این سند وی گی فنااوری  2030برتری در سا  

بار دشامن، مقااوم در مقابال       هزینه برای خود و تحمیال هزیناه   اند از: کم هستند عبار  2030

ساز و دقیق، پویا و هوشمند، مبتنی بار نقااط ضاعف دشامن و      رکننده، قدر تهدیدا ، غافلگی

های متقابل، قابل توسعه و پاسخگو در افاق زماانی، امکاا      نقاط قو  خودی، مبتنی بر فرصت

 office of the secretary of) پرااتیبانی آسااا  و امکااا  بقاااء در شاارایط مختلااف 

defense,2013). 
 3رزمسطحی

هاای ساطحی دشامن     عملیاتی است که یق یگا  سطحی با یا بدو  پرتیبانی هوایی علیه یگا 

کند. این عملیا  بر دو نو  آفندی و پدافندی است. عملیا  آفندی باا هاد     در دریا اجرا می

                                                           
1
 Combat readiness/operational readiness 

2
 Supremacy Tchnology 

3
 Anti Surface War (ASuW) 
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های دشمن و به دست آورد  یا حفظ کنتار  منطقاه    انهدام، خنری کرد  یا صدمه زد  به یگا 

 شود و عملیا  پدافندی با هد  دفا  از نیروهاای خاودی در مقابال    اجرا می درگیری در دریا

 (.  118:1399)سیاری،شود نیروهای سطحی دشمن انجام می

 

1مصنوعی هوش

 هوشمند رفتارهای مرابه هایی واکنش توانند می که شود می گفته هایی سامانه به مصنوعی هوش

 و استدتلی های شیوه و تفکری فرآیندهایسازی  شبیه پیچیده، شرایط از جمله درک انسانی

باشند  داشته را مسائل حل برای استدت  و دانش کسب و توانایی یادگیری ها، آ  به موفق پاسخ
(D. L. Poole, 2010:10.) 

کوانتوم

 گیرند: های کوانتومی در سه دسته جای می نسل جدید فناوری 

 های اطالعاتی نظیر اینترنت؛ در شبکهها  ارتباطا  کوانتومی: تضمین انتقا  امن داده 

 هایی نظیار   گیری کمیت حسگرهای کوانتومی: افزایش دقت، حساسیت و صحت اندازه

هاای نااوبری،    هاای الکترومغناطیسای و گرانرای در زمیناه     شتاب و چرخش یا میدا 

 برداری از بستر دریا؛ حسگرهای مخفی، نقره

   ساازی و   زیااد از محاسابا ، ماد    زماا  حجام بسایار     رایانش کوانتومی: انجاام هام

 (.5:1399لو، سازی، رمزنگاری و امنیت ارتباطا  )علی شبیه

سیالکترومغناط

گاماا   یپرانرژ یکم تا پرتوها یبا انرژ ییویاز امواج راد یعیمحدوده وس سیامواج الکترومغناط

 یبارا  یاماواج مراکال  جاد    نیا در معار  ا  ماد   یو قرار گرفتن طوتن شوند یرا شامل م

 (.1:1394)قرایلو، آورد یانسا  به وجود م یسالمت جسمان

صوتیّات

های ناوینی در ایان    صوتیاا  همچو  سایر علوم روز به روز در حا  پیررفت است و فناوری 

ترین موارد آ  عبارتنداز: شناورسازی صوتی،  نماید که چند مورد از مهم حوزه ظهور و بروز می

                                                           
1
Artificial Intelligence 
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یاابی،   نامرئی کننده صوتی، رصد جاوی، آشکارساازی، مکاا    های  یکسوکننده صوتی و پوشش

رهگیری منابد صوتی انوا  ادوا  نظامی از قبیل موشاق، باالگرد، جنگناده، ریزپرناده، پهپااد،      

های تنادرو   ها، قایق رصد انوا  شناورهای سطحی و زیرسطحی از قبیل زیردریایی، اژدر، کرتی

 (.36: 1400و تجهیزا ،و غیره )گروه مطالعا  راهبردی آماد، سالح 

پژوهیفناورینظامیآینده

ریزی بلندماد    برنامه جهتهای دفاعی و توا  رزم،  نگاه به آینده دفاعی و توجه به زیرساخت

اقتدار دفاعی نیازمند اشارا  بار محایط آیناده      افزایشاست. حفظ و ضروری در حوزه دفاعی 

بینای   پیامدهای حاصال از آ  را پایش   های ملی و تصمیما  را تدوین و است تا بتوا  سیاست

است تاا   تزم نظامی حوزهجانبه در    و آمادگی همهال. بنابراین برای طراحی سناریوهای ککرد

 (.41:1400)گودرزی، پیرامو  را به خوبی شناختمحیط 

 ... و انگلایس  و آمریکاا  همچاو   مختلفای  کرورهای پ وهی آینده های نظام و انداز چرم اسناد

 دانناد  می چه را خود ضعف و قو  نقاط نگرند، می چگونه آینده دنیای به آنا  که دهد مینرا  

 هاای  شایوه  بیراتر  از خاود،  نظام دفااعی  در کرورها این اند. برگزیده هایی حل راه برای آنچه و

 و اناد  بارده  بهاره  خاود  و بلندمد  راهبردی اهدا  تحقق جهت در نگاری آینده و پ وهی آینده

هایی در آیناده   که چه فناوری این .برند می پیش پ وهی آینده مدو  الگوی اساس بر را اقداماترا 

پ وهای اسات. چراکاه باه نظار       امکا  ظهور و بروز دارند یکی از مسائل مهم در عرصاه آیناده  

مراتب بیش از گذشته خواهد باود، اماا صارفاً     رسد اهمیت علم و فناوری در دنیای آینده، به می

تواند روشنگر مسیر آینده باشد، مگار اینکاه بتاوانیم تاأثیر ایان       های آینده نمی سایی فناوریشنا

تارین   وی ه محایط نبارد آیناده ارزیاابی کنایم. یکای از اصالی        ها را بر محیط آینده و به فناوری

ریزی بلندمد  با چرخه توساعه اسات    ها، تالش برای هماهنگ کرد  برنامه های سازما  چالش

هاای رسامی بارای     وتحلیال  د ساختاری کارآ و اثربخش برای آینده ارائه کرده و تجزیاه تا بتوان

ترتیب راهبردی مناسب و فعاتنه را بارای   این ارزیابی اثرا  آینده روی سازما  انجام دهند تا به

هاایی از   های جدیدی که پیش خواهد آمد توسعه دهند. در چرخه دفاعی چنین چاالش  موقعیت

شاده   زما  چرخه تأمین و دوام بلندمد  تجهیازا  خریاداری   قابلیت، مد  جهت هزینه حفظ

شاده بارای ده ساا  آیناده، باا       ریزی های برنامه بیرتر نمایا  است. بدین معنی که تأمین قابلیت
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ریزی برای توسعه سایر نیروها در ده سا  آینده باید توأم باشاد. تمرکاز بار ایان موضاد       برنامه

دهای فناوری است که بر شیوه جناگ و محیطای کاه در آ  اتفااق     مستلزم درک چگونگی رون

هاای فنای    افتد تأثیرگذار هستند. بر همین اساس باید به اقداما  تزم برای شناسایی نوآوری می

که ظرفیت ایجاد تغییرا  اساسی در جنگ را دارند توجه و اهمیت خاصای داده شاود. چراکاه    

هاا در نیروهاای مسالح، توساعه      و کاربرد بالقوه آ  شناسایی روندهای فعلی و نوظهور فناوری

 (.  Peter,2007:9)کند  تر می مفاهیم جنگی را ساده

کننده فناوری با توجاه باه    برای انتخاب فناوری مناسب، معیارهای مهم برای کرورهای دریافت

عوامل اقتصادی و فرهنگی آ  کرور متفاو  باوده و تزم اسات در هار ماوردنظر خبرگاا  و      

گیاری اساتفاده شاود. گاام      های تخصصی تصامیم  نظرا  مربوطه گرفته شود و از روش حبصا

های اکتساب فناوری است کاه از   بعدی پس از انتخاب فناوری، مرخک کرد  چگونگی و راه

پذیر است: روش او  اخترا  و نوآوری اسات کاه از راه تحقیاق و توساعه باه       سه مسیر امکا 

تر است روش انتقا  فناوری اسات. روش ساوم    تر و کوتاه سادهآید. روش دوم که راه  دست می

روش همکاری است که دو طر  با استفاده از قراردادهاای مرخصای تعهاداتی را نسابت باه      

ترتیاب کاه فنااوری از کراورهای پیرارفته باه کراورهای در حاا           این پذیرند. به یکدیگر می

 (.150:1398یابد)میرباقری، پیررفت انتقا  می

هاینظامیدریاییفناوری

اکناو  پیرارفت فنااوری     شاد ولای هام    درگذشته فناوری سرمنرأ رشد و توسعه شناخته مای   

ای که در امور نظاامی، پیرارفت    گونه تر، در حد انقالب شده است به موجاب تحاوت  اساسی

شاده  1امیدرزمینه فناوری ادوا  نظامی منجر به تحولی اساسای به نام انقالب تکنولوژیق نظا

 (.12:1398اسات )عالیپور،

هاای دریاایی بار کسای پوشایده نیسات؛         های مختلف ازجمله فناوری روند روبه رشد فناوری 

 از ایان  تواند می و است مناسبی دریایی موقعیت دارای که است کرورهایی ازجمله ایرا  کرور

 جنوبی دریاای  سواحل در شد  واقد نماید. استفاده دریایی قدر  اعما  دریایی جهت موقعیت

 از سامت  هرمز استرات یق تنگه خصوص به و عما  و دریای فارس خلیج شما ، سمت از خزر

                                                           
1
 Military Technical Revolution ( MTR) 
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 موقعیت .است آورده ارمغا  به ایرا  را برای راهبردی و حساس بسیار دریایی موقعیت جنوب،

 یاق  بتواناد باه   تاا  طلبد را می کارآمد بسیار دریایی نیروی یق که است ای گونه به ایرا  دریایی

 باه  ارتاش  دریایی نیروی نماید.  دفا  خود ملی منافد از آ  پایه بر و گردد تبدیل دریایی قدر 

کراورها   ساایر  دریایی نیروهای با مستقیم  تعامل و دریاهای آزاد عرصه در مستمر حضور دلیل

 دیاد  شاتن دا سو و از سوئی تجهیازا  محاور باود ، بایاد باا      ای( از یق فرامنطقه و ای )منطقه

 هاای  توسعه توانمندی و پیررفت به دریایی، نوین های فناوری رصد و بانی دیده با و نگرانه آینده

 و انارژی  منباد  تارین  اصلی عنوا  به نفت از برخورداری هند، اقیانوس با بپردازد. مجاور  خود

 مناابد  به صنعتی کرورهای نیاز جها ، راهبردی و کلیدی از محصوت  بسیاری تولید اولیه ماده

 مواصاالتی  خطاوط  قارار گارفتن   تار  مهم همه از و زده سیاست رقابت اقتصادی وجود و انرژی

 و بااب المنادب   ماتکاا،  هرماز،  راهباردی  های تنگه و هند های اقیانوس آب در کرور راهبردی

 را نیارو  ایان  تاوا   افازایش  و راهباردی  دریایی نیروی از لزوم برخورداری همگی سوئز، کانا 

 مناافد  از دفاا   دریاایی،  قادر   توسعه منظور به جهانی، و تحوت  پیرامونی و تغییر با راستا هم

برتار باود  در منطقاه در حاوزه      تحقق و ملی اهدا  به و دستیابی آزاد های آب عرصه در ملی

 (.269:1396کند )محمودزاده، می تأیید را دفا 

 راهبارد  توساعه،  اصالی  عامال  عناوا   باه  یادگیری فناوراناه  برای مختلف کرورهای در صناید 

 کارگیری به با داراست. از طرفی را خود با یادگیری متناسب سبق صنعت هر و داشته مرخصی

 تمرکز و نوین های فناوری توسعه دنبا  تجهیزا  موجود( به ارتقای و تدریجی )بهبود نوآوری

دریاایی   صاناید  باشند. می جدید( تجهیزا  جهری )ساخت نوآوری سمت به حرکت و ها آ  بر

 خاود،  فناوراناه  یاادگیری  ارتقای با است بعد از آ  توانسته و تحمیلی جنگ زما  در چه ایرا  

 توانساته  این صانعت  که دهد نرا  می دریایی بررسی صناید بخرد. بهبود را فناورانه توانمندی

 و اساسای  و جزئای  تعمیارا   بار  تسالط  بر زما  عالوه طو  در و داشته فناورانه همپایی است

 کامالً ساخت و طراحی و داشته جلو روبه ساخت، حرکتی و طراحی فرایند در معکوس مهندسی

 (.89:1399باشد )ملکی کرم آباد، داشته را محصوت  در بومی

هاای آیناده تغییار خواهاد کارد. پیرارفت سارید و         با پیررفت فناوری، قواعد بازی در جنگ 

روی نیروهاای   تحوت  پرشتاب آینده، فضای نامطملن و سرشار از فرصات و تهدیاد را پایش   
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هاای نظاری و عملای     شد  تغییرپذیر و نامطملن، آمادگی دهد. در این فضای به مسلح قرار می

های  ها و فناوری های نظامی، تاکتیق های آینده مبتنی بر تکامل اندیره برای پذیرش وقو  جنگ

ها شناخت تجهیزا  نوین در بخاش   پیررفته یق ضرور  ملی و حتمی است. یکی از این راه

ساازا  و   دهاد تاا تصامیم    هاای ناوین دریاایی، ایان امکاا  را مای       دریا است. با رصد فناوری

ی را در اجاارای ماموریاات محولااه داشااته باشااند تاار گیاارا  بتواننااد عملکاارد مطلااوب تصاامیم

(Peter,2007:9.) 

هاینوینوبرترسازدریاییآیندهفناوری

 و هزیناه  کااهش  هاای کارآماد،   سیساتم  ارائاه  باهد  فناوری دریایی تحقیقا  در از بسیاری  

 در مهمای  فزایناده نقاش   طاور  باه  خودکاار  هاای  سامانه آینده شوند. در کاربرد نظامی انجام می

خواهناد   دریا عمال  زیر سطح و سطح در که ها سیستم این کنند. می ایفا نیروی دریایی تجهیزا 

 تاا  دهناد  مای  ارائاه  را توانمنادی  ارائه خواهناد داد و  دریایی رزم انجام برای نوین مفاهیم کرد،

انارژی   هاای  سالح مرا ، عنوا  انرژی )به های تغییر دهد. در آینده سیستم را دریایی امنیت ماهیت

به دلیال   دریایی استفاده خواهند شد. نیروی ناوهای گسترده در طیف در رباتیق مستقیم و...( و

در  صارفه  باه  مقرو  سالح یق به حمال  سایبری ارتباطا  امن، به رزم دریایی نیاز و وابستگی

م رز در رسااند   آسایب  کارد  و  مختل منظور به اطالعا  های سیستم در رزم دریایی برای نفوذ

 انتظار ها داده انتقا  سرعت و حجم اهمیت، افزایش با شد. از سوئی دیگر خواهند تبدیل دریایی

 جناگ  کاه  معنی بدا  جنگ الکترونیق در رزم دریایی اهمیت زیادی پیدا کند. رود فناوری می

 جناگ  باود. فنااوری   خواهاد  دریاایی  فنااوری  توساعه  در مهام  جنبه آینده یق در الکترونیق

 متاراکم  و پیچیده الکترومغناطیس محیط یق تا با بود خواهد توسعه درحا  سرعت به الکترونیق

تسالط   حفاظ  فناوری نوین و برترساز برای کسب و توسعه که است معنی بدا  این کند. رقابت

هاا   بارداری نسال بعادی کراتی     ها برای طراحی و بهاره  است. فناوری رزم دریایی ضروری در

سا  گذشته، پیرارفت در   30اند. در طی  کار سیاستمدارا  قرارگرفتهدر دستور  توسعه و درحا 

ای  تکنولوژی مواد باا آهناگ فزایناده    رایانه و فناوری اطالعا ، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و

ای از فروکش کارد  و کااهش    دهد هیچ نرانه می اتفاق افتاده است. سرعت این تحوت  نرا 

توجاه   ها بیرتر از اکنو  قابل رسد که اثرا  آ  د و به نظر میدا نخواهد سا  آتی رخ 15آ  طی 

هاایی   های علمی متعدد را به شایوه  تحوت  رشته 2030تکنولوژی دریایی از سا   .خواهد بود
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کناد   بارداری را متحاو    کناد کاه بتواناد کیفیات طراحای، سااخت و بهاره        یکپارچه تبدیل می

(Department of Studies and Strategic Planning ,2016:90.) 
باه   2040هاای فنااوری ناوین در     بر اساس گزارشی که مثسسه رند منترر کرده است، حاوزه  

 شرح ذیل آمده است:

 طور  توانند هوش انسانی را تکرار و به هایی است که می هوش مصنوعی: شامل سیستم

هاای   های چناد عملکاردی را از طریاق یاادگیری، ادراک و شایساتگی      مستقل قابلیت

تاوا  در   عملکردی مانند انسا  انجام دهند. از هوش مصانوعی در حاوزه نظاامی مای    

ایی و رهگیاری و نیاز پراتیبانی از    هایی مرل فرماندهی و کنتر ، کراف، شناسا   زمینه

 گیرندگا  استفاده کرد.  تصمیم

 شاود کاه دارای    هاای اطاالق مای    های خودکار: به سیساتم  روباتیق پیررفته و سیستم

تار و   انادازی سارید   هستند و امکاا  راه « ادراک برتر، یکپارچگی، سازگاری و تحرک»

کنناد. ازجملاه    ا فراهم مای پیکربندی مجدد و همچنین عملیا  کارآمدتر و پایدارتر ر

 توا  به استفاده از پهپادهای بدو  سرنرین اشاره کرد.   کاربردهای آ  می

 هاای   های علمی و فناوری را ازجمله در زمیناه  بیوتکنولوژی: طیف وسیعی از پیررفت

 دهد. شناسی مصنوعی نرا  می زیست

  هاا و   لاه ساالح  هاایی ازجم  هاای بدید:دساتیابی باه فنااوری     فناوری برای ارائه جلاوه

ساازد   پذیر مای  های جدید امکا  های با انرژی جنبری و غیرجنبری را به روش سیستم

هاای   هاای انارژی مساتقیم، ساالح     جمله: سالح ها از و شامل طیف وسیعی از فناوری

هاا و فنااوری فضاایی     های مافوق صو ، جنگ الکترونیق، ماهواره فروصو ، سالح

 است.

 طاور   به آ  تاکیاد کردحاوزه فضاا اسات. ایان حاوزه باه       هایی که باید  یکی از بخش

 1ای برای امنیت و دفا  از طریق ارائه خدما  ارتباطی، ناوبری و رصاد زماین   فزاینده

توا  به ماوارد زیار    های جدید و نوظهور در این زمینه را می ظهور کرده است. فناوری

 بندی کرد: دسته

                                                           
1
 Earth Observation (EO) 
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 ی فضاایی بارای نظاار  فضاایی و     ها های پرتاب فضایی، حسگرها و فناوری فناوری

هاایی کاه از ارتباطاا  فضاایی      هاای ارتبااطی و فنااوری    آگاهی از موقعیت، ماهواره

 های مبتنی بر فضا برای ارائه اثرا  جنبری یا غیر جنبری. کنند و فناوری پرتیبانی می

 ا هایی است که تعامل انسا  و ماشین ی ها و دستگاه رابط انسا  و ماشین: شامل فناوری

کنند، ازجمله فرآیندهایی مانند تحویل اطالعا   همکاری انسا  و ماشین را تسهیل می

 European Parliamentary Researchای باه انساا  )   از یاق سیساتم رایاناه   

Service,2021:40.) 

های آمادگی رزمی کراورهای مختلاف و    شده بر روی مثلفه بر اساس مطالعا  گسترده انجام  

نظرا  و تجربیا  نخبگا  در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرا ، درنهایات  نیز استفاده از 

در دو بعاد محساوس و    را یا ا یاساالم  یمسالح جمهاور   یروهاا ینهای آمادگی رزمای   مثلفه

اند. بعد محسوس شامل نیروی انسانی، قدر  آتاش، آمااد و پراتیبانی،     نامحسوس احصاء شده

توا  اطالعاتی، قدر  تحرک، فرماندهی و کنتر ، پدافند غیرعامال، مهندسای رزمای، بهاداری     

وس رزمی، پدافند جنگ نوین، جنگ الکترونیق، سایبر و ساختار و سازما  بوده و بعد نامحسا 

نیز روحیه و انگیزه، عملیا  روانی، توانمندسازی، انضباط، آماوزش، معنویات و فرمانادهی و    

 (.146:1399گیرند )پورشاسب، مدیریت را در بر می

های آمادگی رزمی نیروهای نظامی آمریکا در کتابی که با عنوا  آمادگی رزمی آمریکاا کاه    مثلفه

هاا،   ها و ظرفیات  تجهیزا ، نیروی انسانی، توانمندیبه چاپ رسیده است شامل:  2014در سا 

 ARMYامکانا  و تسهیال ، پایاداری) مقاومات( و اقاداما  تاامینی و حفااظتی هساتند )      

STERATEGIC READINESS,2014:12.) 

باه  2015های آمادگی رزمی روسیه در کتابی که با عنوا  قدر  نظامی روسیه که در سا  مثلفه  

تجهیزا  رزمی، نیروی انسانی، آماد و پرتیبانی و فرماندهی و کنتار   چاپ رسیده است شامل: 

 (.RUSSIA MILITARY POWER,2015:45)هستند 

های آینده حوزه دریایی از دیدگاه موسسه رند عبار  است از: ناانو فنااوری،    ترین فناوری مهم

گار   های هادایت  های حامل انرژی، سالح های بدو  سرنرین، اپتیق، سالح رادار، سایبر، سیستم
(Mortimer,2013:30.) 
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های برتر در صحنه نبرد در ساا    در گزارش تیمی از کارشناسا  دریایی آمریکا با عنوا  فناوری

 2050 نبارد  صاحنه  در امنیتی و دفاعی برترساز های تکنولوژی گذاری سیاست انداز ، چرم2050

 آ  برای آمریکا متحده ایات  صور  مرخک آمریکا(که به وی ه )به پیررو صنعتی کرورهای در

روناد(در حاوزه    )ابار  مگا ترناد  چهار در داده است تخصیک دفاعی بودجه و کرده ریزی برنامه

 آمده است: رزم دریایی به شرح زیر

باا تاوا     2سای  -پردیتور پهپادهای 2017در پهپادها، در سا   1فناوری لیزر انرژی بات: -1

کیلووا  و قابلیت شارژ مجدد، عملیاتی شده اسات. در   150تسلیح شد  به لیزرهای 

کیلو وا  مجهز  30آمریکایی به لیزر  3آرلی برگ مورد ناوهای رزمی، ناوشکن کالس

 شاد:  خواهناد  عملیااتی  2025 تاا  حداکرر ابر روند، این در که هایی شده است. پروژه

 تاا  30 لیزری دریایی تصویری، توپ گر اخال  لیزریسیستم  لیزری، هوایی ضد توپ

 .لیزر به مسلح ربا  کیلووا  و 250

 زیرسطحی. سطحی و شناورهای کاری پنها  -2

 حاداکرر  یا اند شده عملیاتی بخش این در که سطحی شناورهای شامل 4سرنرین: بدو  -3

 شد. خواهند عملیاتی آینده چهار سا  تا

 هماهناگ  اصاطالح حرکات   باه  یاا  5بخش، سوارم این بحث ترین مهم کوانتوم: فیزیق -4

 اسات.  هاق  ارتباطاا  غیرقابال   کوانتاوم،  در دیگار  زیار روناد   زنباوروار اسات.  

 رادارهاای  تار،  قاوی  های از: ابررایانه اند عبار  کوانتوم به مربوط دیگر های تکنولوژی

و زیاارآب  اهاادا  در زیاارزمین شناسااایی و اسااکن بااا هااد  زمااین شناسااایی

 (.3:1394)قیداری،

باه شارح ذیال     2040های موردنیاز میدا  نبرد آینده در ساا    در گزارش اتحادیه اروپا، فناوری

 آمده است:

                                                           
1
 High Energy Laser 

2
 Predator-c 

3
 Arleigh Burke 

4
 Drone 

5
 EverShifting Swarm 
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 های پیرارانه و موتورهاایی کاه از     های انرژی و قدر  پیررفته شامل: فناوری سیستم

اساتفاده  الکتریکی و سایر اشکا  انرژی -های مافوق صو ، الکتریکی، هیبریدی انرژی

 کنند؛ می

 های جدید برای تبدیل و انتقا  منابد جدید و سنتی انرژی؛ فناوری 

 سازی و مدیریت انرژی؛ های ذخیره فناوری 

 مواد جدید و پیررفته؛ 

 های کوانتومی؛ فناوری 

 ها و مخابرا ؛ سازی داده محاسبا ، ذخیره 

 هااای حسااگر و رادار )  فناااوریEuropean Parliamentary Research 

Service,2021:35.) 

هاای   گزارشی را در خصوص شناسایی فنااوری  2020مثسسه نروژی تحقیقا  دفاعی در سا  

کرده است. در این گازارش   ها بر ارتش و عملیا  نظامی نروژ تهیه  نوظهور دفاعی و تحلیل آ 

فنااوری در افاق زماانی بلندماد  شااامل هاوش مصانوعی، فنااوری کوانتاومی )ارتباطااا           4

شناسای کوانتاومی، رایاانش کوانتاومی(، برتاری الکترومغناطیسای        ، حسگری و اندازهکوانتومی

هاای   های انرژی مساتقیم( و ساامانه   )ماکروویو فوتونیق، رادار غیرفعا ، رادار کوانتومی، سالح

اناد )علای    شده ارتقاء سرباز )اقداما  پرتیبا  اپراتور، پارچه هوشمند، نور و الکترونیق( معرفی

 (.10:1399لو،

ای با عنوا  مرخصا  انقالب در امور نظامی چین که در مجلاه مطالعاا  اساترات یق     در مقاله

هاای موشاکی،    ساازی ساامانه   های ناوین نظاامی چاین مادر      شده است، فناوری آمریکا چاپ 

هاای جنگای و هواپیماهاای جنگناده و      ای، افزایش کیفیات کراتی   روزرسانی نیروهای هسته به

منظور بهبود و توساعه دفاا  هاوایی، افازایش کیفیات ماین و اژدر،        کار به ا های پنه زیردریایی

 Jacqueline)اناد   هاای ساایبری ذکرشاده    هاای بالساتیق و توساعه فعالیات     توسعه موشاق 

Newmyer,2010.) 
هایپژوهشپیشینه

های دفا  دریایی پرداختناد کاه مهمتارین     ( به برسی روند فناوری1398ن اد نوری و فاضل نیا)

 ساونارهای  فناوری های برتر که بیرترین توا  در دفد تهدیدا  دریایی  را دارند شامل: اناوا  
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 متقابال  اقادام  ضد های ای، سامانه نقطه دفا  کروز و بالستیق، سامانه های اکتیو، موشق و پسیو

 ر  وکنت جامد هوشمند، سامانه پدافند، اژدرهای های هوایی، سامانه رادارهای الکترونیکی، انوا 

 مساتقل، ساامانه   نااوبری  هاای کماق   ها، سامانه توپ اژدر، انوا  حامل های فرماندهی، موشق

 شناساایی  مخاابراتی، ساامانه   های دریایی، سامانه های هوا، مین از مستقل های آپترونیق، سامانه

 دشامن، ساامانه   عملکارد  بینای  با پیش مرتبط های الگوریتم ارائه در توانمند های دشمن، سامانه

الکترومغناطیسای، ساایبر، راکتورهاا، فتونیاق، حساگرها،       و رادیاویی  زیرسطحی، امواج نجا 

 (141:1398اطالعا  می باشند.)ن ادنوری، آکوستیق و فناوری

( راهبردهای کسب قدر  برتر دفاعی مبتنی بر علم و فنااوری دفااعی   1398ایزدی و همکارا )

 به شرح زیر ارائه دادند:

 کاارگیری و اجارای فارامین و تادابیر      سازمانی در بخش دفاعی با به سازی فرهنگ متناسب

های نو  در فرایندهای نوآوری دفاعی و ارائه فکر و ایده)مدظله العاالی(  فرماندهی معظم کل قوا 

 افزاری دفاعی؛ و خالق در کاربردی کرد  و تحقق جنبش نرم

 ه در جهت تحقاق اهادا    های بومی و ملی با استفاده از تجارب گذشت کارگیری ظرفیت به

 بخش دفا  و استفاده از محصوت  تولیدی با پایه طراحی بومی؛

 منظاور   های فناورانه از طریق مهندسی معکوس و ابتکارا  و نوآوری به سازی قابلیت بهینه

ای باا همکارهاای    پاسخگویی به تحوت  علمی و فناوری جهانی و تهدیدا  فارا منطقاه  

 و یکپارچگی مراکز تحقیقا  دفاعی؛ فنی و تعامال  و ارتباطا 

 کننده و پرتیبا  از توساعه تحقیقاا  دفااعی باا اساتناد باه        تعیین ضوابط و قوانین تسهیل

منظاور   های کلی علمی و فناوری ابالغای توساط فرمانادهی معظام کال قاوا باه        سیاست

بنیاا  در بخاش تحقیقاا      هاای داناش   های علمی و شرکت کارگیری نخبگا  و انجمن به

 اعی؛دف

 های دومنظوره و توا  رقابت در حوزه علم و فناوری از طریق افازایش   دستیابی به فناوری

منظور ایجااد   ها و مراکز تحقیقاتی به بودجه تحقیقاتی دفاعی و توسعه ارتباطا  با دانرگاه

 های راهبردی و تجهیزا  آفند و پدافند سایبری کرور؛ قدر  طراحی و ساخت سالح
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  هایی نوین دفاعی )نانو، هوافضا، پهپاد( باا   خوداتکایی و خودکفایی در فناوریدستیابی به

ها و ساختارهای علم و فنااوری در صاناید دفااعی از طریاق گساترش       بر زیرساخت تکیه

 (70:1398حوزه ارتباطی صناید دفاعی و مراکز دانرگاهی صنعتی.)ایزدی،

شناسیروش

باشاد؛ در بخاش کیفای ساثات       کمی و کیفای( مای  تحقیق توصیفی با رویکرد آمیخته ) روش

هاای ناوین و برترسااز دریاایی و      نفر از خبرگا  در حوزه فناوری 11شده در مصاحبه با  مطرح

های نوین دفااعی و ساازما  صاناید     آمادگی رزمی که از نیروی دریایی ارتش، سازما  پ وهش

سا  سابقه خادمت   10ی بیش از دریایی وزار  دفا  و پرتیبانی نیروهای مسلح هستند و دارا

در نداجا یا مراکز یاد شده بوده و مراغل راهبردی در نداجا یا مراکز یاد شده را داشاته کاه باه    

نظرا  استفاده شده است. بخش کمی پ وهش شامل کارشناساانی هساتند کاه در     عنوا  صاحب

ابساته باه وزار    ناوتیپ سطحی مناطق نداجا، مراکز پ وهری آجا، نداجا و مراکز پ وهرای و 

دفا  و پرتیبانی نیروهاای مسالح خادمت نماوده و دارای اطالعاا  مرباوط باه کام و کیاف          

 -های شناور بوده که با انجام آزمو  کلمگرو  های برترساز مثثر بر آمادگی رزمی یگا  فناوری

اسپیرنف جامعه نرما  ترخیک داده شد، به همین دلیل در آزماو  فار  از روش پارامتریاق    

 فاده گردید.  است

تجزیهوتحلیل
های برترساز و مثثر بر آمادگی رزمای   کیفی پ وهش و تبیین فناوری های  داده پردازش   منظور به

هاای انجاام شاده و مطالعاه      های نیروی دریایی در رزم سطحی، نتایج حاصل از مصااحبه  یگا 

هاای هاوش    دهد دستیابی به فناوری بندی گردید که نرا  می اسناد و مدارک به شرح ذیل جمد

الکترومغناطیس، کوانتوم و صوتیاا  به عنوا  فناوری های برترساز در ارتقاا آماادگی   مصنوعی، 

 باشد.    های شناور در رزم سطحی بسیار اثرگذار می رزمی و یگا 

در حوزه کرف، شناسایی و رهگیری در رزم سطحی استفاده از سنساورها و حساگرهای    ☜

نماود  امکاا  هادایت از راه    چندمنظوره دارای فناوری هوش مصنوعی، عالوه بر میسار  

ها، با فراهم نمود  امکا  کااهش تعاداد    ها و تجهیزا  و نیز خودکارسازی آ  دور سامانه

هاای شاناور ساطحی در رزم ساطحی      پرسنل، باعث کاهش مخاطرا  برای پرسنل یگاا  
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های هوش مصنوعی  های دفاعی مبتنی بر فناوری شود. از سویی دیگر استفاده از سامانه می

صور  تلفیقی و خودکاار   ا  کرف، شناسایی و رهگیری اهدا  را در رزم سطحی بهامک

گیاری بارای    ساازی و تصامیم   کند که این موضاو  موجاب تسارید در تصامیم     میسر می

 شود.  های شناور سطحی می فرماندها  یگا 

منظور کرف، شناسایی و رهگیری اهدا  سطحی در  استفاده از فناوری الکترومغناطیس به ☜

دارهای آرایه فازی در یگا  شناور سطحی، توانایی جساتجوی تعاداد زیااد اهادا  در     را

فاصله دور با سرعت و دقت بات و نیز کاهش تأثیر دریا و وضعیت جوی نامناساب را باه   

های مراقبتی دارای فنااوری الکترومغنااطیس باا قابلیات      همراه دارد. از سوئی دیگر سامانه

ترواپتیکی از مثثرترین تجهیزا  یق یگا  شاناور در رزم  کرف، شناسایی و رهگیری الک

هاای فنااوری الکترومغنااطیس اسات      سطحی هستند. فناوری لیزر نیز که یکای از بخاش  

عنوا  سالحی برای از کار انداختن یا معدوم ساختن تجهیزا  الکترونیکی، از بین برد   به

 شود.  ای استفاده می های آرایه ها و رادار آنتن

هگیری اهادا  در رادارهاای کوانتاومی از رادارهاای کالسایق بیراتر اسات و        قدر  ر ☜

رهگیری اهدافی که سطح مقطد و زوایای کام دارناد باا اساتفاده از رادارهاای کوانتاومی       

 و راکتای  هاای  شناساایی ساامانه   در کوانتاومی  شاود. همچناین رادار   راحتی میسر مای  به

 است. نیز توانمند رادار گریز افزارهای جنگ

ناوری صوتیاا  در رزم سطحی باا اساتفاده از حساگرهایی در باازه فرکانسای فراصادا،       ف ☜

شود شناور ساطحی   کند و باعث می امکا  کرف، شناسایی و رهگیری اهدا  را میسر می

موقد در برابر تهدیدا  موشکی داشته باشد. زماانی کاه بتاوا  ساکوهای      بتواند واکنش به

تاوا  نسابت باه انهادام آ       موقد می کرد با اقدام بهپرتاب موشق را از فاصله دور کرف 

 اقدام کرد و برتری را در رزم سطحی به دست آورد.

در حااوزه انهاادام در رزم سااطحی،  فناااوری فناااوری الکترومغناااطیس در تااوپ ریلاای    ☜

شود تا یگا  شناور سطحی بتواند گلوله را با سرعتی بیرتر و به  الکترومغناطیس باعث می

کاارگیری ایان تاوپ از     همچنین باه  .های معمولی شلیق کند ت به توپهد  دورتر نسب

کند. استفاده از هوش مصانوعی در   حمل مواد منفجره خطرناک توسط ناوها جلوگیری می
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ها، افزایش دقت، برد و سرعت را در انهدام اهادا  ساطحی بارای یاق      اژدرها و موشق

ساز و آسایب   های صوتی ناتوا  یگا  شناور سطحی در رزم سطحی به همراه دارد. سامانه

زننده به شنوایی مبتنی بر فناوری صوتیاا ، ضمن باتبرد  ایمنی یگا  شاناور ساطحی در    

 کنند. برابر تهدیدا ، از رزم سطحی یگا  شناور سطحی پرتیبانی می

 و توزید نمونه جامعه بین در و تهیه سثا  16 بر مرتمل ای نامه در بخش کمی پ وهش پرسش

شارح   باه  اس اس. پای.  اس. افازار  نرم از گیری بهره با شوندگا  پرسش پاسخگویی نتایج سپس

 توساط  معماو   هاای  روش اساس بر سثات  روایی است. قرارگرفته وتحلیل تجزیه مورد ذیل

و پایایی آنها نیز بار   گردیده تائید آماری جامعه در ذکرشده نظرا  صاحب و متخصصین اساتید،

بیرتر است پس  7/0محاسبه شده که چو  از مقدار  814/0باخ مقدار و اساس ضریب آلفای کر

 نماید.   نامه را تأیید می پایایی پرسش

آزمونفرضیه

:HO هاای برترسااز هاوش مصانوعی، الکترومغنااطیس، کوانتاوم و        فنااوری  رسد به نظر نمی

 تأثیر دارند.در رزم سطحی  1414های نیروی دریایی در افق صوتیاا  بر آمادگی رزمی یگا 

H1 :های برترساز هوش مصنوعی، الکترومغناطیس، کوانتوم و صاوتیاا    رسد فناوری به نظر می

 در رزم سطحی تأثیر دارند. 1414های نیروی دریایی در افق بر آمادگی رزمی یگا 

 محاسبا  مربوط به میانگین و واریانس مولفه رزم سطحی در جدو  زیر آورده شده است:
 محاسبه آماره آزمون فرضیه(:  1جدول )

 رتبه
فراوانی 

 شده مشاهده

فراوانی مورد 

 انتظار

انحراف از 

 میانگین

مجذور انحراف 

 از میانگین

مجذور انحراف از میانگین 

 تقسیم بر فراوانی مورد انتظار

 40/15 49/246 7/15 16 7/31 ادیز یلیخ

 80/22 81/364 1/19 16 1/35 ادیز

 44/1 04/23 -8/4 16 2/11 متوسط

 69/12 06/203 -25/14 16 75/1 کم

 50/15 06/248 -75/15 16 25/0 خیلی کم

 83/67 --- --- 80 80 جمع

 صور  زیر محاسبه کرد:فوق را به یها میانگین و واریانس داده توا  یم

فراوانیموردانتظار

 𝑓e ij =
∑𝑓𝑜 𝑖𝑗

n
= 80 5⁄ = 16 
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آمارهآزمون

x2 = ∑ ∑
(𝑓0 𝑖𝑗−𝑓𝑒 𝑖𝑗)2

𝑓𝑒 𝑖𝑗
𝑟
𝑗=1

𝑐
𝑖=1

=67/83 

df=(k-1)=(5-1)=4 
 α=0/05 
 x2 α.df=x2  0 0/       9/447= 4      و         5 

                                       
 (:  مقدار بحرانی و آماره آزمون1نمودار)

هایفرضیههایمربوطبهپاسخادهتوصیفوتفسیرد

 
 بندی فرضیه  (: جمع2نمودار)

های برترساز مثثر بر آمادگی رزمی یگا  شناور سطحی در رزم سطحی باا   در خصوص فناوری

شاخک به پرسش شوندگا  ارائاه   16مثلفه کرف، شناسایی، رهگیری و انهدام، تعداد  4تعداد 

ضاریب تغییارا    شاخک به همراه میانگین، واریاانس و   16های این  گردید که توزید فراوانی

 محاسب شده در جدو  بات آمده است.

 508 نفار، تعاداد   1120با طیف فراوانی  درمجمو شوندگا )جامعه نمونه(  نفر پرسش 80تعداد 

 14نفار )  181( گزینه زیاد و تعاداد  درصد 44نفر) 561درصد( گزینه خیلی زیاد، تعداد  40نفر)

درصد از جامعه نمونه گزینه خیلای   84ین حدودبنابرا؛ اند (گزینه متوسط را انتخاب نمودهدرصد

هاای برترسااز هاوش مصانوعی،      اند که بیاانگر آ  اسات فنااوری    زیاد و زیاد را انتخاب نموده
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ی حهای نیروی دریاایی در رزم ساط   صوتیاا ، الکترومغناطیس و کوانتوم بر آمادگی رزمی یگا 

آماده باات، ازآنجاکاه     دسات  به 83/67مو و آماره آز 447/9تأثیر دارند. با توجه به مقادیر بحرانی

گیرد و از مقدار بحرانی  قرار می H1ناحیه در% 95اطمینا  حسط و 4آماره آزمو  با درجه آزادی

تاوا  باا    بنابراین می ؛گردد میتائید  H1رد و فرضیه  HOبنابراین فرضیه ؛تر است جدو  بزرگ

هااوش مصاانوعی، صااوتیاا ، هااای برترساااز  هااای نیااروی دریااایی بااه فناااوری تجهیااز یگااا 

 x² هاا را در رزم ساطحی ارتقااء داد. چاو      الکترومغناطیس و کوانتوم آمادگی رزمی این یگاا  

دهنده آ  است که بین دو شاخک متغیار همبساتگی وجاود دارد، بارای محاسابه شاد         نرا 

شاده    از فرمو  زیراستفاده (ریب توافقی)ضارتباط بین دو متغیر

 :است

√ 0/458 =  0.676            

گیرینتیجه
شاد  باا    های برترساز ماثثر و ماورد نیااز بارای مواجاه      این پ وهش منجر به شناسایی فناوری

 گونه نتیجه گرفت : توا  این طورکلی می دشمنا  در رزم دریایی است؛ بنابراین به

 های هوش مصانوعی، الکترومغنااطیس، کوانتاوم و صاوتیاا  در آیناده تاأثیر       فناوری .1

 بسزایی در آمادگی رزمی یگا  شناور سطحی در رزم سطحی دارند.  

ای جهات کراف،    صور  شبکه های فراصدا به کارگیری فناوری صوتیاا  در سامانه به .2

ساز و اژدرهای فرکانس پائین جهات انهادام    شناسایی، رهگیری و نیز تسلیحا  ناتوا 

 تأثیر دارد.اهدا ، در آمادگی رزمی یگا  شناور سطحی در رزم سطحی 

 بندی هوشمند انجام طبقهقابلیت ها و حسگرهای چندمنظوره با  ریزپردازندهاستفاده از  .3

هاای هوشامند باه     در کرف، شناسایی، رهگیری و نیز اساتفاده از مهماا  و موشاق   

منظور انهدام اهدا  سطحی مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی در آمادگی رزمی یگاا   

 ر است.شناور سطحی در رزم سطحی مثث

یاب لیزری که از فناوری الکترومغنااطیس جهات    ای غیرفعا  و مسافت رادارهای آرایه .4

کنناد و همچناین    کرف، شناسایی و رهگیاری اهادا  در رزم ساطحی اساتفاده مای     

های الکترومغناطیس، توپ لیزری و سالح لیزری تاوا  باات مبتنای بار فنااوری       بمب

 ور سطحی در رزم سطحی تاثیر دارند.الکترومغناطیس در آمادگی رزمی یگا  شنا
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هاای برترسااز و    فناوری کوانتومی بکار رفته در رادارها و ارتباطا  از جملاه فنااوری   .5

 مثثر بر آمادگی رزمی یگا  شناور سطحی در رزم سطحی است.

 پیشنهاد
مثثر های برترساز  نیروی دریایی نسبت به ارتباط با دانرگاه و صنعت در توسعه مفاهیم فناوری

هاا و   کاارگیری ظرفیات موجاود در دانراگاه     بر آمادگی رزمی شاناورهای ساطحی جهات باه    

بنیا  با رعایات اصاو  امنیتای و انعقااد قارارداد جهات تاأمین تجهیازا  و          های دانش شرکت

های نوین و برترسااز   های مورد نیاز یگا  شناور سطحی در رزم سطحی منطبق با فناوری سامانه

منظاور   سااز باه   نین نسبت به تجهیز شناورهای سطحی به سالح صوتی ناتوا اقدام نمایند. همچ

کاارگیری فنااوری هاوش     مقابله با تهدید اهدا  ساطحی کوچاق و قاایق دزدا  دریاایی، باه     

هاای عملیاا  در راساتای     های کرف، شناسایی، رهگیری و همچنین اتااق  مصنوعی در سامانه

یش تاوا  رزم، نصاب تاوپ لیازری و تاوپ      گیاری و افازا   سازی و تصامیم  تسرید در تصمیم

الکترومغناطیس در راستای افزایش قدر  انهدام اهدا  ساطحی و سااخت رادار کوانتاومی در    

راستای افزایش تاوا  کراف، شناساایی و رهگیاری اهادا  ساطحی جهات نصاب بار روی          

 .شناورهای سطحی اقدام نمایند

یقدردان
 نیمحققا  ا اریرا سخاوتمندانه در اخت شیکه در طو  پ وهش، دانش خو یخبرگا  توانمند از

بزرگاوارا  قرارگرفتاه    نیا پ وهش حاضر بر مرارکت و دانش ا یپ وهش قرار دادند و استوار

 .میسپاسگزار اریاست بس
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