
 
 

 

 

 

عملیات  و کنترل پهپادها در های سامانه فرماندهی تعیین شاخص

 الکترونیک جنگ

 

                                                                                                            1* مرتضی طالبی   
 15/09/1401: مقاله ش پذیر                                                                                                              18/05/1401: مقاله دریافت

 چکیده 

در عملیاات   ازجملاه کارگیری پهپادها در انواع عملیات نظامی و غیرنظاامی   امروزه اهمیت و اثربخشی به  

هاای   متناسب با مقدورات و محادودتت فرماندهی و کنترل   سامانه الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. جنگ

نوع عملیات  نظامی در اتن مؤثر و موفق پهپادهایکارگیری  اساسی در بهتکی از ملزومات پهپادهای جنگال، 

و ارتباطااات پهپادهااا در عملیااات  کنتاارل هااای فرماناادهی، اساات، بنااابراتن ا مااار م یارهااا و شااا   

 اصل از منابع، اساناد و   شده یآور جمعدر اتن تحقیق، ابتدا اطالعات  الکترونیک اهمیت باالتی دارد. جنگ

پوشاانی آ  باا نظارات    ی مربوطاه مرتاب گردتاده و ها     هاا  مؤلفاه  مدارک در قالب متغیرهای پاووه  و 

تحلیال محتاواق قارار گرفات و پراکنادگی      ) لیا تحل، مورد ها مؤلفهها و در  موص شا   نظرا  صا ب

هاای کمای باا اساتفاده از تحلیال       داده ازآ  پسگردتد.  با تحلیل تلفیق با منابع همگرا  نظرا  صا بنظرات 

 صاورت  باه هار دو گاروه را    تتا درنهاگردتده و  انجام  ۲۲اس پی اس. اس  افزار نرم ای با استفاده از  وشه

و کنترل  های سامانه فرماندهی ای، شا   با تحلیل  وشه بیترت نتا به گرفته است.قرار آمیخته مورد تحلیل 

نماوده  ی بناد  تتاولوشا   م رفی و  6را در قالب  کیالکترون جنگکارگیری پهپادها در عملیات  جهت به

 است.
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 مقدمه

 برطار  الکترونیک،  جمله عملیات جنگ افزو  پهپادها در انواع عملیات از با توجه به رشد روز

 بسایار  پهپادهاا  پرواز و سرنشین بدو  سکوهای در مطرح کنترل و فرماندهی موضوعات کرد 

هاای و   بر وردار بود  پهپادها از تک فرماندهی و کنترل مطلوب، با توجه به وتوگی .است مه 

 ساکوهای  اتنکاه  اثباات  توانااتی  اول، تواند نتاتج زتر را در پی داشته باشد؛ های می محدودتت

 اتان  .کنند کنترل را  ودشا  های یتف ال تکپارچه و  ودکار صورت به توانند یم سرنشین بدو 

 سرنشاین  بدو  سکوهای که کند یم تقوتت را نیروها و طرا ا  اطمینا  نماتی صورت به مسئله

 پايتر   باعث اتن .کنند عمل و شده کنترل اتمن صورت به توانند یم ینباسرنش  الت مانند ه 

 مربوط کاه  دوم، .شد  واهد توس ه تحت سرنشین بدو  یها سامانه بیشتر گنجات  و بیشتر

 افازار  سخت از استفاده قابلیت افزات  سالح و یها سامانه و انسانی نیروی نظامی های تنههز در

 باا  مقابلاه  روانای  اثار  سرانجام، .داشت  واهد آتنده نیروهای رتزی طرح بر قوی یریتأث نظامی

 ق.143: 1384دهقانی، هستند ) افزات   ال در که سرنشین بدو  امنیتی نیروهای و ارت 

چندتن مشخمه اصلی را برای کسب موفقیت نیروهای نظاامی در میادا     زما  ای که ه  سامانه

باشند که ضمن بر ورداری  های فرماندهی و کنترل می کند، سامانه رزم و صحنه نبرد ت قیب می

صاورت تمااعدی قادرت     تی بوده و باه پيتری باال عات، دارای ان طا طالاز قابلیت مدترتت ا

  بر روی اهدا  اصلی فاراه   واهناد   الدهی و تمرکز تافزاتی را با ارتقای و دت فرمان ه 

نماتناد. باه هماین دلیال      های واق ی نبارد تمامین مای    سا ت و موفقیت را در میدا  و صحنه

اه و گا هاای ااتای، از جات   موردتوجه  اص اکثر متخممین نظامی بوده و با توجاه باه قابلیات   

عناوا  تاک سیسات      کنتارل، باه   هاای فرمانادهی و   ساامانه . ای بر اوردار هساتند   اهمیت وتوه

هاای محولاه را در    م بارای انجاام مأمورتات   الزعاات  طالهای  ام، ا تار، با پرور  داده تممی 

از صاحنه نبارد کاه     زای و آناالی  دهد و با ارائاه تماوتری لحظاه    کنندگا  قرار می ا تیار ممر 

عینیت بخشایده و   اند، تجس  فرماندها  را های موجود در آ  ت یین و مشخ  گردتده اولوتت

و  کنترل ی فرماندهی،ها اگرچه سامانه د.دهن ضرتب  طا و اشتباه را به  داقل ممکن کاه  می

منظاور تطبیاق و    ای بر اوردار هساتند، لایکن باه     های کلی و پاتاه  از تکسری وتوگی ارتباطات

هااای پهپادهااای  هااا و محاادودتت توانمناادیهااا متناسااب بااا  وتی آ گافاازات  قابلیاات پاسااخ
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هاتی که قرار اسات از   زم است با شناساتی مقدماتی محیطال، شده در عملیات جنگال کارگرفته به

هاای  و م یار هاا  شاا    بنادی  برداری گردد، نسبت باه ت رتاو و اولوتات    ها بهره اتن سامانه

در همین راستا پاووه   اضار باه     .های فرماندهی و کنترل اقدام شود تکمیلی موردنیاز سامانه

؛ لايا دغدغاه پووهشاگرا ،    های سامانه فرماندهی و کنترل پهپادها پردا ته است یوتوگبررسی 

 اند؟ ماکد کیالکترون جنگعملیات  و کنترل پهپاد در های سامانه فرماندهی شا   هاتن است ک

 مبانی نظری  

 های فرماندهی و کنترل سامانه

افزارها و تاوا  دوم   جنگ کستر، قدرت نظامی تک نیرو تاب ی از ممرب اثربخشیالنر م ادله د 

شد  با نیروتی که ازنظر ت داد نسبت باه ماا    ت داد آ  نیرو هست؛ ت نی اتنکه در صورت مواجه

چهار برابر نسبت  یاز تجهیزاتی استفاده نمود که دارای اثربخش ستتبا یدارد، م کت برتری دوبه

م الز یتسااو  تقابال تجهیزاتای باه    ناه یبه اثربخشی تجهیزاتی نیروی مقابل باشد تاا بتاوا  درزم  

های فرمانادهی و کنتارل و از    نکستر عمالً توسط سامانهال. برقراری ت ادل در م ادله افتت دست

منظور ممان ت از آزادی عمل دشمن توأم با اثربخشی و قابلیت اطمیناا  و   طرتق تمرکز نیرو به

  الفرماندهی و کنتارل، باتاد تا   های  پاتداری قابل  مول است. ليا با توجه به اهمیت سامانه

تابی،  هد  .ق1400کار، تسلیمی) ردیها در دستور کار قرار گ م در  موص ارتقای اتن سامانهالز

ی و کنتارل عملیاات را   نگرتزی، هاداتت، همااه   پرور  و انتشار ا بار توسط فرمانده در طرح

کاه اصاوالً فرمانادهی     و کنترل دو واژه متاراد  هساتند   یفرمانده 0 ندتفرماندهی و کنترل گو

ر ساازما  داد  کارکناا ، امکاناات و وسااتل باا      گا پيتر نیست. باه بیاانی دت   بدو  کنترل امکا 

رتزی، هداتت و کنترل عملیات را فرمانادهی و   عات برای طرحالوتحلیل اط گیری از تجزته بهره

دهای   صورت سازما  چنانچه اقدامات فرماندهی و کنترل به .ق616: 1386رستمی، ) ندتکنترل گو

شده و در بستر تک سامانه تکپارچه، منسج  و هوشمند ارائه گردند، به آ  سامانه فرمانادهی و  

هاای   نیاز باا ت رتفای مشاابه، ساامانه      1تاا  کمما    ایق. 1397کار،  تسلیمیشود ) کنترل گفته می

ردآوری و کناد کاه از طرتاق شناسااتی، گا      هاتی تلقی می فرماندهی و کنترل را مجموعه سامانه

ی و گرتازی، هاداتت، همااهن    عات و برقراری ارتباطات، فرمانده را جهات طارح  پرداز  اطال

                                                           
1
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هاای   ساامانه  .ق15: ۲01۲،)کمما   ناد تنما کنترل نیروها در جهت اجارای مأمورتات تااری مای    

پايتری، اساتطاعت، دسترسای،     ای شامل تطبیق های عمومی و اولیه فرماندهی و کنترل از وتوگی

پايتری،   پايتری، ان طاا    ی، ت میار پايتری، قابلیات پاتاداری، توسا ه     گل، همبستقابلیت اتما

 .ق1391  واهستاری ی بر وردار هستند )گرسانی و تکپارچ العاط

 کنترل و ارتباطات ،فرماندهی مفاهیم کارکردی

های  ام،  تار، با پرور  داده عنوا  تک سیست  تممی  های فرماندهی و کنترل، به امانهس

دهد و با  کنندگا  قرار می های محوله را در ا تیار ممر  زم برای انجام مأمورتتالات العاط

های موجود در آ  ت یین و مشخ   ن از صحنه نبرد که اولوتتالتای و آن ارائه تموتری لحظه

 داقل ممکن  اند، تجس  فرماندها  را عینیت بخشیده و ضرتب  طا و اشتباه را به گردتده

 ق.1400کار، یمی)تسل دهند کاه  می

 نبرد، فمای آگاهی قبیل از دتگر ایق یفهوظ) کارکردی مفهوم پنج کنار در کنترل، و فرماندهی

 به عملیات هر گیری ی تمم محوری و مرکزی مفاهی ، متمرکز لجستیک  فاظت و ،نیرو کاربرد

 ق:54: 1384دهقانی، ) است توس ه در ال هنوز مفاهی  اتن که کنی  تأکید باتد اما ؛روند یم شمار

 و ارتباطات در عملیات پهپادی کنترل فرماندهی، نقش 
 در که است نیاز تیکارها چه اتنکه برای تشخی  را توانمندی کنترل و فرماندهی های یتابلق

کند.  یم فراه  شوند، انجام مؤثر یاتعمل اتنکه از اطمینا  برای و شود انجام موق یت تک

- مشاهده  لقه از یا نسخه عنوا  به نیروها برای کنترل و فرماندهی ای تهپا های یتقابل

 فرماندهی چر شی و پیوسته طبی ت و هستند ی تشخ قابل اقدام – گیری ی تمم- یریگ جهت

 فراتند اساسی یها کنترل  لقه و فرماندهی مشترک های یتقابل .کنند یم پشتیبانی را لکنتر و

 برای تا اند شده یطرا  ها آ  .زنند یم گره ه  به ها رده و کارکردها در کنترل را و فرماندهی

 جنگ برای یازموردن چابک و ترپي ان طا  فرماندهی متدولوژی ،سطوح همه در گیرا  تممی 

 شدت به کنترل و فرماندهی گستر  یازموردن یها  وزه .ق۲01۲)کم ، کنند فراه  را ۲1ر  ق

 :دارد زتر افزار نرم و افزار سخت های یتوانمند و تجهیزات به وابسته

 یاز در اعمال فرماندهی و کنترل هوایی پهپادموردنهای  یفناورتجهیزات و 

 مشترک مدترتت 
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 یساز شبکه و ارتباطات 

 کامپیوترها 

 ها داده مدترتت 

 تممی  پشتیبانی 

 نماتشگرها 

 شناساتی و موق یت ت یین 

 انرژی ی یرها  و تولید 

 وظاتو ت یین و افزارها نرم کرد  رمزدار 

 ق.157: 1384دهقانی، سرنشین ) بدو   امل 

تابد  ی مخابراتی افزات  میها سامانهبا گستر  نامحدود روزمره وا دهای فرماندهی، تقاضای 

های ستادی بدو  جواب مواجه  واهد شد. پس امکا  کاه   و از طرفی با  جمی از پروسه

توا  ت داد ستاد را کاه  و کوچک  د داشته باشد می ج  گزار  دهی و ثبت باتگانی وجو

های  شد  ساتز فرماندهی را محقق نمود و بالطبع کاه  تجهیزات مخابرات و ساتر هزتنه

های فوق در زتر  های موردنیاز برای رفع نیازمندی ها و تکنیک سربار را  اصل نمود. فناوری

 ق.14: 1393ت قوب، بنیاست )شده  ارائه

 یدی معماری سامانه فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای کل جنبه

های فرماندهی، کنترل و ارتباطات، تممین جرتانی مستمر و  ودکار از  وظیفه اصلی سامانه

پيتر،  های فرماندهی، کنترل، ارتباطات باتد ان طا  هاست. سامانه اطالعات و پرداز  آ 

عنوا  مبناتی برای  از اتن اصول که بهپيتر باشند.  گر، متحرک، پاتدار، امن و ت امل واکن 

های فرماندهی، کنترل، ارتباطات و راتانه محسوب  طرا ا  سامانه تادشده در سا ت سامانه

: 139۲بلیر،  سیشود ) نیز استفاده می 1دار های زما  بحرا  تا زما  شود، برای طرا ی برنامه می

 ق.3

 رکت کند  ریدر مس یب د صورت سه تا به دهد یپهپادها به اپراتور اجازه م و کنترل یفرمانده

بدو   یمایکنترل هواپ یبرا تداوم ارتباطرا درک کند.  نیبدو  سرنش یمایهواپ تیو وض 

                                                           
1
 Deliberate 



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

 
 

120 

 نتا. شود یاستفاده م تیاطالعات سالمت و وض  افتتدر یبرا 1رونده نتیپا وندیو پ نیسرنش

 دتایتواند بدو  کنترل فرود ب ینم نیبدو  سرنش یمایکه در آ  هواپ یزپروا یبرا وندیپ

در برابر  و کنترل یفرمانده تداوم ارتباطاز  نا ی. اطمق۲019و دتگرا   2لوچیا است ) یضرور

. شود یم هیتوص ی و امنیترمزگيار یها یوگتاست، و یضرور رمجازیتدا ل و استفاده غ

به  و کنترل یفرمانده یاصل وندیاست. اگر پ الزام کت زین RF تدا ل نا واستهپاتداری در برابر

را  یافزونگ و کنترل یفرمانده وندیاز پ با ینسخه پشت کت ،استفاده شود رقابلیغ یلیهر دل

 یها از فرکانس و کنترل یفرمانده هیو اول با یپشت یا وندهیپ دئال،ت. در  الت اکند یم جادتا

و  3واسیلکنند ) یاستفاده م یمتنوع یها ارائه فرکانس یمختلو برا یباندها دتمجزا و شا اریبس

 ق.۲019دتگرا ،

و کنترل  دهیفرمان یها ست یس ی درنسب تحرکو  یرتپي اسیمق ،یرتپي ان طا  برای دستیابی به

 رهیزنج کتعنوا  سه مر له در  به یبیترک ای و نقطه، شبکه به ننقطههای  توا  از رو  می پهپاد

 ق.۲017، 4و دتگرا  دنیسکرد ) استفادهو کنترل  دهیفرمان یاتیعمل

مختلو  یارتباط یها یپهپاد ممکن است از انواع فناورفرماندهی و کنترل  لینکق) یوندهایپ

 UHFق مانند تیوت)فرکانس راد RF وندیق م موالً از پLOS) 5دت ط د یاستفاده کنند. پهپادها

بلوتوث استفاده  ات Wi-Fiکوتاه برد ممکن است از  اریبس یو پهپادها کنند یاستفاده م VHF ات

اما  رند،یممکن است مورداستفاده قرار گ زین 5Gو  3G ،4G ندکنند.  دمات تلفن همراه مان

بر وردار باشند.  یاز کاربرد محدود توانند یم یدر پوش  سلول« مناطق مرده» لیبه دل

 یپهپادها وهتو ، بهکنند یق استفاده مBVLOS) 6یبمر دتکه از فراتر از  ط د تیپهپادها

اتنمارست و  ق مانندSATCOM) 7یا وارهارتباطات ماه ستسرو یا تماالً از نوع ،ینظام

 .ق۲017دنیس و دتگرا ،کنند ) یاستفاده م 8اترتدتوم

                                                           
1 
Down link 

2
 Luchian 

3 
Prisacariu Vasile 

4 
Denise 

5 
Line of sight 

6 
Beyond line of sight 

7
 Sattlite communication 

8 
Inmarsat, Iridium 
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 یاست اما برا یاتی  قکیالکترون جنگ) تتمحموله مأمور وندیشده توسط پ داده ارائه وندیپ

از  نا یاطم یمحموله برا یها داده افتتبر اساس در ISR 1یها تت. مأمورستین یپرواز ضرور

 بیترک و کنترل یفرمانده که با یزمان کیالکترون اتمال محموله جنگ .است تتمأمور تیموفق

پرواز، مانند منبع  یاتیارائه اطالعات   یبرا اتشود  یاتیپرواز   یبرا تواند یم شود یم

FPV نیاز دورب تیوتدتو
 ق.۲019 گرا تو د ا یاستفاده شود. )لوچ 2

دشوارتر  اریبس یفن یبدو  استانداردها ت املیمن طو و  فرماندهی و کنترل ست یس کت جادتا

پروتکل  یها هت)در الپهپاد  ت املی فرماندهی و کنترل یفن یفقدا  استانداردها . واهد شد

و  پهپاد فرماندهی و کنترل یها ست یگسترده و هماهنگ س یاجرا یبرا یجد یمناسبق مان 

 ق.۲017دنیس و دتگرا ، .)کند یم جادتمربوطه ا ویط  یتخم یندهاتفرآ

 و ارتباطات کنترل کارکردهای سامانه فرماندهی،

گیری از فناوری  شود بهره عنوا  جنگ اطالعاتی تاد می های  اضر که از آ  به در جنگ

 جهت فوری،رسانی سرتع و  های اطالع کارگیری سامانه ارتباطات و مخابرات پیشرفته و به

و   سگرها مراکز فرماندهی و کنترل،نبرد )برقراری ارتباط بین عناصر اصلی تک میدا  

ق آوری اطالعات نیروهای عملیاتی و تجهیزات رزمی و مخابراتی های جاسوسی و جمع سامانه

 آتد. عوامل اساسی و موفقیت در جنگ و برتری جستن بر دشمن به شمار می از

 تک صحنه جنگ دتجیتالی، در ی بزرگ عملیاتی، عنوا  تک شبکه داده هتوانند ب اتن اجزا می

 برآورده شد  نیازهای زتر مورداستفاده قرار گیرد: جهت

 آگاهی از وض یت و موق یت نیروهای عملیاتی  ودی دشمن؛ 

 به اشتراک گياشتن اطالعات فمای عملیاتی میدا  نبرد بین نیروها در سطوح مختلو 

  ها متمرکز نمود  آ  نیروها با افزات  توا  اطالعاتی وافزات  توا  رزمی 

 باال و آنی جهت تبادل اطالعات  ساس و  یاتی، های سرعت کارگیری شبکه به 

 دستیابی به پشتیبانی آت  دقیق و نیرومند؛ 

 ها افزات  قدرت تحرک و مانور نیروها و  فظ اتن وتوگی 

                                                           
1 
Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) 

2
 First-person view 
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 های  ندهی و اطالعات رزمی در ردههای اطالعاتی مراکز فرما ها به بانک ارسال داده

 باالتر؛

 و تکپارچه جهت رسید  به  رومندین و کنترل دقیق، دستیابی به تک فرماندهی

 .ق1399شکری و صادقیا ، ) دشمناطالعات برتر و چیره شد  بر نیروهای 

 شناسی   روش
و کنتاارل  هااای سااامانه فرماناادهی شااا   ت یااین دنبااال بااه پااووه  اتاان کااه ازآنجاااتی

 کاار  باه  آجاا  جنگاال  هاای  گاروه  در تواناد  مای  و هسات  کیالکترون جنگعملیات  پهپادها در

شااده و ازنظاار نااوع پااووه  کاااربردی و  از رو  توصاایفی اسااتفاده رو ازاتاان شااود، گرفتااه

منظاور بررسای عوامال     باه  .اسات  قکیفای  -کمای )صاورت تحلیال آمیختاه     ازنظر روتکرد باه 

صاورت هدفمناد قمااوتی انتخااب گردتاده       نفار  باره باه    7اساسی و اعتبار سانجی، ت اداد   

تمااادفی گیااری  نفاار بااه رو  نمونااه 90هااا، از ت ااداد  و جهاات تکمیاال نمااود  پرسشاانامه

 .شده است نفر انتخاب 81ت داد طبقاتی ساده 

شاده اسات. ابزارهاای گاردآوری      ای استفاده ها از رو  میدانی و کتابخانه جهت گردآوری داده

ت و النظرا ، بررسی و مطال ه اسناد و مدارک و کتاب و مقاا   پرسشنامه، مما به صا بها  داده

عاات و  العلمی و دانشگاهی و نشرتات مرتبط با موضوع است. در اتن پاووه  اط  یها تتسا

نظرا  در  موص متغیرهای مساتقل و وابساته    ها با صا ب شده از مما به های گردآوری داده

بناادی منااابع موردمطال ااه و اسااناد و ماادارک  پس بااا تقساای مااورد تحلیاال قاارار گرفاات و ساا

شاده باه رو     شده شراتط موجود در مورد اهدا  پووه  تشرتح و فرضیات ارائه آوری جمع

 کیفی تحلیل و تبیین گردتد. -کمی

 اصال از مناابع، اساناد و مادارک در قالاب       شاده  یآور جماع در اتن تحقیق، ابتدا اطالعاات   

 نظارا   صا بپوشانی آ  با نظرات ی مربوطه مرتب گردتده و ه ها مؤلفهمتغیرهای پووه  و 

تحلیال محتاواق قارار  واهناد گرفات و      ) لیا تحل، ماورد  هاا  مؤلفاه ها و در  موص شا  

هاای   داده ازآ  پاس گاردد.   با تحلیل تلفیق با منابع همگارا مای   نظرا  صا بپراکندگی نظرهای 

گاردد.   انجاام مای   ۲۲اس پی اس. اس  افزار نرمتفاده از ای با اس کمی با استفاده از تحلیل  وشه

باا تحلیال    بیا ترت نتا ا باه  .دهاد  میقرار آمیخته مورد تحلیل  صورت بههر دو گروه را  تتدرنها
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هاای ساامانه    تابی باه شاا     های تحقیق، محقق با دست از هد  هرکدامای  اصل از   وشه

های پیشانهادی   نهتگز الکترونیک، یات جنگکارگیری پهپادها در عمل و کنترل جهت به فرماندهی

 ارائاه بنادی و   را جماع  کارها راهی پیشنهادی کارها راهی اتن بند تتو با اولونماتند  را م رفی می

 نماتند. می

 وتحلیل  تجزیه
پايتری، پاتاداری،   ها و م یارهای ان طاا   نظرا  برابر جدول زتر عالوه بر شا   اکثر صا ب

را جهات   فرمانادهی، کنتارل و ارتباطاات   های  پيتری، تحرک سامانه گری، ت امل امنیت، واکن 

مناسب ارزتابی نموده و م تقدناد باا توجاه باه     الکترونیک  کارگیری پهپادها در عملیات جنگ به

 اودی، اتان    فرمانادهی، کنتارل و ارتباطاات   هاای   وجود تهدتدات الکترونیاک علیاه ساامانه   

و اساتفاده   الکترونیاک  کارگیری پهپادها در عملیات جناگ  بهتوانند جهت تسهیل  ها می شا  

 در زما  بحرا  راهکار مناسبی باشند.فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  سامانه

فرماندهی، کنترل و ارتباطات   های سامانه نظران در خصوص شاخص نتیجه مصاحبه با صاحب (1جدول )

 الکترونیک کارگیری پهپادها در عملیات جنگ ب جهت بهمناس

 تحرک پذیری تعامل گری واکنش امنیت پایداری پذیریانعطاف 

نظران  صاحب

 موافق
 نفر 5 نفر 5 نفر 4 نفر 6 نفر 6 نفر 5

 ٪71.42 ٪71.42 ٪57.14 ٪85.5 ٪85.5 ٪71.42 درصد

 کمی وتحلیل  جزیهت

کاارگیری   برای بررسی مناسب بود  نوع سامانه فرماندهی، کنترل و ارتباطات موردنیاز جهت به

جام ه نمونهق،  واندگا  )نامه بین پووه   الکترونیک با توزتع پرس  پهپادها در عملیات جنگ

گاری،   پيتری، پاتداری، امنیات، واکان    های ان طا  از آنا   واسته شد که با توجه به شا  

فرماندهی، کنتارل  های  های سامانه ها و شا   پيتری، در  موص ت یین م یار و ت املتحرک 

هاای   الکترونیاک باه پرسا     کارگیری پهپادها در عملیات جناگ  موردنیاز جهت بهو ارتباطات 

 گردد. که نتاتج نظر واهی به شرح زتر تشرتح می مربوطه پاسخ دهند

گار و   پايتر، پاتادار، امان، واکان      ان طاا  تباطاات  فرماندهی، کنتارل و ار های  ا تماالً سامانه

 باشند. مناسب می الکترونیک کارگیری پهپادها در عملیات جنگ پيتر جهت به ت امل
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اساتفاده جهات    ماورد فرمانادهی، کنتارل و ارتباطاات      برای بررسی مناسب بود  ناوع ساامانه  

پيتر، تحارک،   های ان طا  شا  الکترونیک با استفاده از  کارگیری پهپادها در عملیات جنگ به

منظور  به سؤال از جام ه نمونه مطرح گردتد. 6پيتر بود ، ت داد  گر و ت امل پاتدار، امن، واکن 

هاا، آزماو     آمده، پس از محاسبه وارتانس و میاانگین داده  دست وتحلیل کمی اطالعات به تجزته

فرماندهی، کنتارل و ارتباطاات    های های سامانه فرض مناسب بود  هر تک از م یارها و وتوگی

الکترونیک با استفاده از رو  میاانگین   کارگیری پهپادها در عملیات جنگ جهت به مورداستفاده

درصدق برابر جداول و نمودارهای زتر محاسابه   5درصد ) طا  95تک جام ه و سطح اطمینا  

 گردتد:

 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  پذیری سامانه شاخص انعطاف
شده در فرضیه در خصوص شاخص  های مطرح توزیع فراوانی مربوط به میانگین سؤال (2جدول )

 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  پذیری سامانه انعطاف

 

 رتبه

 فراوانی

 

درصد 

 فراوانی

 

 تأثیر

 وز 

 

فراوانی 

 وزنی

 

انحرا  از 

 میانگین

 

مجيور انحرا  از 

 میانگین

 

 وارتانس

 

 1۲/60 97/0 0/98 65 5 ۲0/31 13  یلی زتاد

 0 0 0/۲ 160 4 6۲/0 40 زتاد

 10/31 03/1 1/0۲- 30 3 15/63 10 متوسط

 4/06 06/4 ۲/0۲- ۲ ۲ 1/56 1 ک 

 0/0 09/9 3/0۲- 0 1 0 0  یلی ک 

 ۲6/98 15/16 5/08- ۲57 -  100 64 جمع

 گردد: میصورت زیر محاسبه  های فوق را به میانگین و واریانس داده
          

          

     

 

 پذیری ربوط به فرضیه شاخص انعطافمحاسبات م
 :H1و  H0های  ت رتو فرضیه ق1

if
pif

ixii xf)( ix2)( ix

2)( ii xf
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 H0کارگیری پهپادها  پيتر، جهت به ان طا فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. الکترونیک مناسب نمی در عملیات جنگ

 H1کارگیری پهپادها  پيتر، جهت به ان طا فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. الکترونیک مناسب می در عملیات جنگ

 
 

 آماره آزمو : ق۲

 

 مقادتر بحرانی: ق3

 درصد 5با سطح  طای 

 

 :گیریتممی  ق4

قرار  H1ق در مقاتسه با مقدار بحرانی در نا یه Z=12/59آزمو  )با توجه به اتنکه آماره 

توا  گفت که مشاهدات داللت کافی بر تائید  درصد می 95گیرد؛ بنابراتن در سطح اطمینا   می

H0 پيتر،  ان طا فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  سامانهتوا  گفت که  بنابراتن می؛ ندارد

 .باشند الکترونیک مناسب می کارگیری پهپادها در عملیات جنگ جهت به
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65/0

302/40

65/002/464
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 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  شاخص پایداری سامانه
 شده در فرضیه در خصوص های مطرح توزیع فراوانی مربوط به میانگین سؤال (3جدول )

 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  شاخص پایداری سامانه

 رتبه
 فراوانی

 

درصد 

 فراوانی

 

 تأثیر

 وز 

 

فراوانی 

 وزنی

 

انحرا  از 

 میانگین

 

مجيور 

انحرا  از 

 میانگین

 

 وارتانس

 

 6/93 17/0 0/41 ۲10 5 65/63 4۲  یلی زتاد

 6/35 35/0 0/59- 7۲ 4 ۲8/13 18 زتاد

 10/16 54/۲ 1/59- 1۲ 3 6/۲5 4 متوسط

 0/0 73/6 ۲/59- 0 ۲ 0/0 0 ک 

 0/0 9۲/1۲ 3/59- 0 1 0/0 0  یلی ک 

 ۲3/44 ۲۲/70 7/97- ۲94/0 - 100 64 جمع

 گردد: صورت زتر محاسبه می های فوق را به میانگین و وارتانس داده

          

          

     

 بات مربوط به فرضیه شاخص پایداریمحاس

 :H1و  H0های  ت رتو فرضیه ق1

 H0کارگیری پهپادها در  پاتداری، جهت بهفرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. مناسب نمی الکترونیک عملیات جنگ

 H1کارگیری پهپادها در  پاتداری، جهت بهفرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. مناسب می الکترونیک عملیات جنگ
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 آماره آزمو : ق۲

 

 مقادتر بحرانی: ق3

 درصد 5با سطح  طای 

 

 :گیریتممی  ق4

قرار  H1ق در مقاتسه با مقدار بحرانی در نا یه Z=20/91آزمو  )با توجه به اتنکه آماره 

توا  گفت که مشاهدات داللت کافی بر تائید  درصد می 95گیرد؛ بنابراتن در سطح اطمینا   می

H0 پاتدار، جهت فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  سامانهتوا  گفت که  بنابراتن می؛ ندارد

 .باشند مناسب می الکترونیک کارگیری پهپادها در عملیات جنگ به

 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  شاخص امنیت سامانه
 شده در فرضیه در خصوص های مطرح توزیع فراوانی مربوط به میانگین سؤال (4جدول )

 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  شاخص امنیت سامانه

 

 رتبه

 فراوانی

 

 درصد فراوانی

 

 تأثیر

 وز 

 

 فراوانی وزنی

 

انحرا  از 

 میانگین

 

مجيور انحرا  

 از میانگین

 

 وارتانس

 

 1۲/۲5 37/0 0/61 165 5 51/56 33  یلی زتاد

91/20

64

61/0

359/40

61/059/464
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 رتبه

 فراوانی

 

 درصد فراوانی

 

 تأثیر

 وز 

 

 فراوانی وزنی

 

انحرا  از 

 میانگین

 

مجيور انحرا  

 از میانگین

 

 وارتانس

 

 3/81 15/0 0/39- 100 4 39/06 ۲5 زتاد

 7/74 93/1 1/39- 1۲ 3 6/۲5 4 متوسط

 11/43 7۲/5 ۲/39- 4 ۲ 3/13 ۲ ک 

 0/0 50/11 3/39- 0 1 0/0 0  یلی ک 

 35/۲3 19/67 6/95- ۲81/0 - 100/0 64 جمع

 

 گردد: صورت زتر محاسبه می های فوق را به دادهمیانگین و وارتانس 

          

          

     

 اسبات مربوط به فرضیه شاخص امنیتمح

 H1و  H0های  ت رتو فرضیه ق1

 H0کارگیری پهپادها در  امن، جهت بهفرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. مناسب نمی الکترونیک عملیات جنگ

 H1کارگیری پهپادها در  امن، جهت بهفرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. مناسب می الکترونیک عملیات جنگ

 

 آماره آزمو  ق۲

 

 مقادتر بحرانی ق3

ifpif

ixii xf
)( ix2)( ix

2)( ii xf
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95/3
64
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 درصد 5با سطح  طای 

 

 

 گیریتممی  ق4

قرار  H1ق در مقاتسه با مقدار بحرانی در نا یه Z=14/99آزمو  )با توجه به اتنکه آماره 

توا  گفت که مشاهدات داللت کافی بر تائید  درصد می 95گیرد؛ بنابراتن در سطح اطمینا   می

H0 امن، جهت فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  سامانهتوا  گفت که  بنابراتن می؛ ندارد

 .باشند سب میمنا الکترونیک کارگیری پهپادها در عملیات جنگ به

 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  گری سامانه شاخص واکنش
 شده در فرضیه در خصوص های مطرح توزیع فراوانی مربوط به میانگین سؤال (5جدول )

 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  گری سامانه شاخص واکنش

 رتبه
 فراوانی

 

درصد 

 فراوانی

 

 تأثیر

 وز 

 

فراوانی 

 وزنی

 

انحرا  از 

 میانگین

 

مجيور 

انحرا  از 

 میانگین

 

 وارتانس

 

 13/15 10/1 1/5 60/0 5 18/75 1۲  یلی زتاد

 0/09 0 0/05 160/0 4 6۲/50 40 زتاد

 8/18 91/0 0/95- ۲7/0 3 14/06 9 متوسط

 11/44 81/3 1/95- 6/0 ۲ 4/69 3 ک 

 0 7۲/8 ۲/95- 0/0 1 0 0  یلی ک 

 3۲/86 14/54 4/77- ۲53/0 - 100/0 64 جمع

 گردد: صورت زتر محاسبه می های فوق را به میانگین و وارتانس داده

645/105/095/01 05/0  Zaa
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pifixii xf)( ix
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71/051/0
64

86/32)( 2
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 گری ت مربوط به فرضیه شاخص واکنشمحاسبا

 H1و  H0های  ت رتو فرضیه ق1

 H0پهپادها در کارگیری  گر، جهت به واکن فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. مناسب نمی الکترونیک عملیات جنگ

 H1کارگیری پهپادها در  گر، جهت به واکن فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. مناسب می الکترونیک عملیات جنگ

 

 

 آماره آزمو : ق۲

 

 مقادتر بحرانی ق3

 درصد 5با سطح  طای 

 

 گیریتممی  ق4

64/10

64
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395/30
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09/4
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82/068/0
64

44/43)( 2
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قرار  H1ق در مقاتسه با مقدار بحرانی در نا یه Z=10/64آزمو  )با توجه به اتنکه آماره 

ئید گفت که مشاهدات داللت کافی بر تأ توا  درصد می 95گیرد؛ بنابراتن در سطح اطمینا   می

H0 گر، جهت  واکن فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  سامانهتوا  گفت که  بنابراتن می؛ ندارد

 .باشند مناسب می الکترونیک کارگیری پهپادها در عملیات جنگ به

 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  پذیری سامانه شاخص تعامل
 شده در فرضیه در خصوص های مطرح توزیع فراوانی مربوط به میانگین سؤال (6جدول )

 کنترل و ارتباطاتفرماندهی،های  پذیری سامانه شاخص تعامل

 رتبه
 فراوانی

 

درصد 

 فراوانی

 

 تأثیر

 وز 

 

فراوانی 

 وزنی

 

انحرا  از 

 میانگین

 

مجيور 

انحرا  از 

 میانگین

 

 وارتانس

 

 17/۲5 8۲/0 0/91 105 5 3۲/81 ۲1  یلی زتاد

 0/۲8 01/0 0/9- 1۲8 4 50/0 3۲ زتاد

 8/37 ۲0/1 1/9- ۲1 3 10/94 7 متوسط

 17/54 38/4 ۲/9- 8 ۲ 6/۲5 4 ک 

 0 57/9 3/9- 0 1 0 0  یلی ک 

 43/44 15/98 5/47- ۲6۲/0  - 100/0 64 جمع

 

 گردد: صورت زتر محاسبه می های فوق را به میانگین و وارتانس داده

          

          

     

 

 پذیری شاخص تعامل  ربوط به فرضیهمحاسبات م

 H1و  H0های  ت رتو فرضیه ق1

 H0کارگیری پهپادها در  پيتر، جهت به ت املفرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. مناسب نمی الکترونیک عملیات جنگ

if
pifixii xf)( ix

2)( ix

2)( ii xf
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 H1کارگیری پهپادها در  پيتر، جهت به ت املفرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. مناسب می الکترونیک عملیات جنگ

 

 

 آماره آزمو  ق۲

 

 مقادتر بحرانی ق3

 درصد 5با سطح  طای 

 

 گیریتصمیم 

قرار  H1ق در مقاتسه با مقدار بحرانی در نا یه Z=10/57با توجه به اتنکه آماره آزمو  )

توا  گفت که مشاهدات داللت کافی بر تائید  درصد می 95گیرد؛ بنابراتن در سطح اطمینا   می

H0 پيتر، جهت  ت املفرماندهی، کنترل و ارتباطات های  سامانهتوا  گفت که  بنابراتن می؛ ندارد

 .باشند مناسب می الکترونیک کارگیری پهپادها در عملیات جنگ به

 

 

 

 

57/10

64

82/0

309/40

82/009/464
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 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  شاخص تحرک سامانه
 شده در فرضیه در خصوص های مطرح میانگین سؤالتوزیع فراوانی مربوط به  (7جدول )

 فرماندهی، کنترل و ارتباطاتهای  شاخص تحرک سامانه

 

 رتبه

 فراوانی

 

درصد 

 فراوانی

 

 

 تأثیر

 وز 

 

فراوانی 

 وزنی

 

انحرا  از 

 میانگین

 

انحرا  مجيور 

 از میانگین

 

 وارتانس

 

 39/6۲ 5۲/1 1/۲3 130 5 40/63 ۲6  یلی زتاد

 0/60 05/0 0/۲3 44 4 17/19 11 زتاد

 7/6۲ 59/0 0/77- 39 3 ۲0/31 13 متوسط

 43/64 1۲/3 1/77- ۲8 ۲ ۲1/88 14 ک 

 0 65/7 ۲/77- 0 1 0 0  یلی ک 

 91/48 1۲/93 3/83- ۲41/0  - 100 64 جمع

 گردد: صورت زتر محاسبه می های فوق را به و وارتانس داده میانگین

          

          

     

 حاسبات مربوط به فرضیه شاخص تحرکم

 H1و  H0های  ت رتو فرضیه ق1

 H0کارگیری پهپادها در  متحرک، جهت بهفرماندهی، کنترل و ارتباطات های  : سامانه

 باشند. مناسب می الکترونیک عملیات جنگ

 H1کارگیری پهپادها در  ارتباطات متحرک، جهت بهفرماندهی، کنترل و های  : سامانه

 باشند. مناسب نمی الکترونیک عملیات جنگ

 

 آماره آزمو  ق۲
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 مقادتر بحرانی ق3

 درصد 5با سطح  طای 

 

 گیریتممی  ق4

قرار  H0ق در مقاتسه با مقدار بحرانی در نا یه Z=-5/15آزمو  )با توجه به اتنکه آماره 

توا  گفت که مشاهدات داللت کافی بر تائید  درصد می 95گیرد؛ بنابراتن در سطح اطمینا   می

H1 متحرک، جهت فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  سامانهتوا  گفت که  بنابراتن می؛ ندارد

 .باشند مناسب می الکترونیک کارگیری پهپادها در عملیات جنگ به

 گیری نهایی فرضیه تصمیم

هاای متغیار مساتقل م یارهاا و      هاای مرباوط باه شاا       با توجه به انجام و محاسبه آزماو   

پايتری،   هاای ان طاا    که شامل شاا   فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  های سامانه شا  

پيتری، پاتاداری،   های ان طا  پيتری و تحرک بود، شا   گری، ت امل پاتداری، امنیت، واکن 

هاای   هاای ساامانه   عناوا  م یارهاا و شاا      پايتری و تحارک باه     املگری، ت امنیت، واکن 

 شدند.  پيترفتهفرماندهی، کنترل و ارتباطات 

فرماندهی، های  سامانهتوا  گفت که  با توجه به مطالب فوق، فرضیه تحقیق تائید؛ بنابراتن می

کارگیری پهپادها  بهپيتر جهت  گر و ت امل پيتر، پاتدار، امن، واکن  ان طا کنترل و ارتباطات 

های  در ضمن عالوه بر م یارها و شا   باشند. مناسب می الکترونیک در عملیات جنگ

فرماندهی، های  م یار و شا   سامانهعنوا   قیدشده در فرضیه تحقیق، شا   تحرک نیز به

15/5

64

2/1

377/30

2/177/364
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شده  محاسبات انجام بر اساسکه  دهندگا  انتخاب گردتده از سوی پاسخکنترل و ارتباطات 

 ت آ  تأتید گردتد.صح

 گیری نتیجه
ها و  شوندگا  از شا   شود استقبال پووه   واندگا  و مما به گونه که مشاهده می هما 

های  پيتری و تحرک سامانه گری، ت امل پيتری، پاتداری، امنیت، واکن م یارهای ان طا 

فرماندهی، کنترل و های  نشانگر مناسب و سودمند بود  سامانهفرماندهی، کنترل و ارتباطات 

. به هستالکترونیک  کارگیری پهپادها در عملیات جنگ ها جهت به دارای اتن شا  ارتباطات 

شده از  شوندگا  و مطالب استخراج های پووه   واندگا  و مما به استناد نظرتات و پاسخ

 توا  گفت: منابع موردمطال ه در  موص هد  تحقیق می

 های فرماندهی و کنترل  تکی از نیازهای اساسی و ارکا  سامانهارتباطات های  شبکه

دهی مناسب و ضرتب  های مطمئن و کارا با ظرفیت  دمات بوده و بدو  اتجاد شبکه

 ی فرماندهی و کنترل وجود ندارد.ها سامانهامنیتی باال امکا  اتجاد 

  نظامی، باتد توانمندی کننده از نیروهای  پشتیبانیفرماندهی، کنترل و ارتباطات سامانه

های در  ال تغییر را داشته باشد و اطالعات  پيتری سرتع با در واست تطبیق

موردنیاز )اطالعات مناسبق را در مکا  و زما  موردنیاز )مکا  و زما  مناسبق 

برداری  فاظت شود  ای فراه  آورد که در برابر هرگونه شنود رادتوتی و بهره گونه به

 استفاده سودمند ارائه گردد. لو در تک قالب قاب

 گر، متحرک،  پيتر، واکن  های فرماندهی، کنترل، ارتباطات و راتانه باتد ان طا  سامانه

عنوا  مبناتی برای طرا ا  سامانه  پيتر باشند. از اتن اصول که به پاتدار، امن و ت امل

 .شود های فرماندهی، کنترل، ارتباطات محسوب می تادشده در سا ت سامانه

 نوعی  و بهفرماندهی، کنترل و ارتباطات های  تحرک از دتگر عوامل مؤثر در سامانه

تواند جهت جلوگیری از کشو محل و  تک رو  از پدافند غیرعامل است که می

 کننده نماتد. های استفاده ها کمک مؤثری به تگا  گیری آ  موق یت انتشار امواج و ره
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 گر )هوشمندق قادرند با ورود داده از  واکن طات فرماندهی، کنترل و ارتباهای  سامانه

ها را انجام دهند و با توجه به تغییرات محیطی،  ود را  های مختلو، تحلیل آ  محیط

 ای تنظی  کنند که بتوانند وظاتو محوله را انجام دهند. گونه به

 از اهدا   ها آ های فرماندهی و کنترل،  به علت نق   ساس و  یاتی که سامانه

های اصلی  روند؛ بنابراتن امنیت از مشخمه یه اطالعاتی دشمن به شمار میاول

 هستند.فرماندهی، کنترل و ارتباطات های  سامانه

 ای مواجه است و  در عمر  اضر میدا  نبرد نوتن با محیط الکترومغناطیسی فشرده

 در چنین محیطی پاتداریفرماندهی، کنترل و ارتباطات های  ضروری است که سامانه

 کافی داشته باشند.

   تکی از اصول مه  در طرا ی و اجرای سامانه فرماندهی و کنترل در تک سازما

ها نام دارد. اتن قابلیت در دو سطح فنی و عملیاتی تک نیرو  پيتری سامانه ت امل

نیاز اجرای اتن اصل  شود اجرای اصل ت امل در سطح فنی، الزمه و پی  طرا ی می

 در سطح عملیاتی است.

  پيتری کافی را  محض استقرار باتد ان طا  بهفرماندهی، کنترل و ارتباطات تجهیزات

های  های تاکتیکی مختلو داشته باشند و توانمندی انتقال پیام در مواجهه با وض یت

 صوتی، داده، تلگرا  و تموتر را داشته باشند.

 یقدردان

 نتمحققا  ا اریرا سخاوتمندانه در ا ت  تکه در طول پووه ، دان   و ی برگا  توانمند از

بزرگاوارا  قرارگرفتاه    نتا پووه   اضر بر مشارکت و دان  ا یپووه  قرار دادند و استوار

 . تسپاسگزار اریاست بس

 

 منابع 
 تهرا :  یر انیامترجمه: لیال  .سامانه ارتباطات مشترکق. 1399) ،متحده آمرتکا ارت  اتاالت

 صناتع دفاعیموسسه آموزشی و تحقیقاتی 
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  .ترجمه:های پیچیده رتزی تال  آتنده فرماندهی و کنترل، طرحق. 1391)استیو ، دتوتد .   

 تهرا : موسسه آموزشی و تحقیقاتی صناتع دفاعی مس ود اسفندتاری.

 شرکت صناتع  :تهران. های فرماندهی و کنترل ای بر سامانه مقدمهق. 1393) .محمدت قوب،  بنی

 الکترونیک اترا 

 های روری بر ادبیات و م رفی طرحم ق.1384) .نام بی. C4I.  : مؤسسه آموزشی و تهرا

 تحقیقاتی دفاعی

 برداری از سامانه فرماندهی و کنترل مشترک در  تبیین لزوم بهرهق. 1397) .بهروز ،کار تسلیمی

 .93 -117 ق: 45)4، فملنامه علوم و فنو  نظامینیروهای مسلح، 

 ،تهرا :  ،کنترل و فرماندهی دفاعی: صن تی پاته های قابلیت مطال ه ق.1384) . مید دهقانی

 دفاعی صناتع تحقیقاتی و آموزشی مؤسسه دفاعی فناوری و علوم پووهی آتنده مرکز

  ،مرکز آموزشی پووهشی ، آشناتی با هواپیمای بدو  سرنشین )پهپادقق. 1391) .محمدرستمی

 شهید سپهبد صیاد شیرازی، چاپ تهرا 

  ،بیو   ترجمه: تدبیر کارکردی فرماندهی و کنترل مشترک.ق. 1391)ستاد مشترک آمرتکا

 : موسسه آموزشی و تحقیقاتی صناتع دفاعیتهرا   یمراد

 فرماندهی و کنترلق. 1391) .سیدرضا، علی و پردتس ،ستاری  واه C4ISR  ، جلد تک

 اه هواتی شهید ستاری تهرا گتهرا : انتشارات دانش

 های عملیاتی و تاکتیکی  کارگیری سامانه رهنامه مشترک برای بهق. 139۲) ،دنیسبلیر،  سی

 تهرا : موسسه آموزشی و تحقیقاتی صناتع دفاعی .الیلترجمه: امیر انی،  ،فرماندهی و کنترل

 ( .ترجمه:الکترونیک برای صحنه نبرد دتجیتال نگجق. 1385فراتر، ماتکل و رتا ، ماتکل ، 

: موسسه آموزشی و تحقیقاتی تهرا  ینظافتا مد عفیفی، مرتمی کرت  زاده و محمدباقر 

 .صناتع دفاعی

 های نظامی هوشمندسازی سامانهق. 139۲) ،گروه طرح فراسازمانی فاوا نیروهای مسلح .

 .تهرا : موسسه آموزشی و تحقیقاتی صناتع دفاعی

  ،های آتنده جلد  اطالعات در جنگق. نق  فناوری 1385) یمهدمحمدی، محمود و فهیمی

 : موسسه آموزشی و تحقیقاتی صناتع دفاعیتهرا  دوم،

 مرکز آموزشی پووهشی شهید سپهبد صیاد  :تهران ،الکترونیک . جنگ(1391اله ) نباتی، عزت

 شیرازی



 1401پاییز ، .چهاردهم شماره چهارم،  سال – مطالعات جنگ صلنامه ف
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  ،های مخابراتی بررسی فنی سیست ق. 138۲) .محمدباقرنظافتی C4I ،:دانشگاه صن تی  تهران
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