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  چكيده
هاي متنوع اطالعاتي، شناسايي، تجهيزات، قادرند مأموريت و امكانات به نوع،پهپادها با توجه 
آوري الكترونيكي شنود را با اولويت استفادة بهينه از امكانات و به يابي و جمعمراقبت و هدف

به عبارت ديگر هواپيماهاي بدون سرنشين از جمله . خصوص منابع انساني انجام دهند
از طرفي با توجه . اي دارندهاي آينده جايگاه ويژهند كه در جنگاضرتجهيزات پيشرفتة عصر ح

به برتري تسليحاتي و اطالعاتي كشورهاي قدرتمند و معارض جمهوري اسالمي ايران، 
كارگيري ابتكارهاي ها، مستلزم به هاي آينده قاعدتاً از نوع ناهمگون بوده و پيروزي در آن جنگ

هاي مطلوب پهپادي، مناسب است؛ بنابراين استفاده از آرايه تاكتيكي و استفاده از تجهيزات
تواند در نظام دفاعي جمهوري اسالمي ايران بسيار مؤثّر واقع شده و در نتيجه براي حفظ و  مي

هاي پهپادي مطلوب براي انجام هدف اصلي اين مقاله، تبيين آرايه. تحكيم امنيت ملّّي كارا باشد
در ) آوري الكترونيكي شنوديابي و جمعسايي، مراقبت و هدفشنا(هاي اطالعاتي مأموريت

اي است؛ به اين منظور پس توسعه- صحنة نبرد ناهمگون است و روش تحقيق، از نوع كاربردي
نظران، در چند مرحله اي و انجام مصاحبه با خبرگان و صاحباز انجام مطالعات وسيع كتابخانه

هاي اطالعاتي تعيين اي پهپادي مؤثّر بر انواع مأموريتهها، شاخصبا استفاده از آزمون نسبت
اي و بررسي وضعيت فعلي و همچنين با استفاده از آزمون تي استيودنت يك نمونه. شده است

وضعيت مطلوب و در نهايت با تشكيل جلسات متعدد خبرگي و نيز با توجه ويژه به عوامل و 
هاي پهپادي مطلوب تبيين شده عاتي، آرايههاي اطالهاي تأثيرگذار بر انواع مأموريتشاخص

  .است
آوري الكترونيكي يابي، جمعشناسايي، مراقبت و هدف پهپادي، هايآرايه :يواژگان كليد

  ، نبرد ناهمگونشنود
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 مقدمه

در جنگ عليه مصر و سوريه و نيز در لبنان براي  1973رژيم صهيونيستي در سال 
 1982در سال  نينهمچ .بهره گرفته است ها آنمراقبت و شناسايي و عمليات هوايي از 

با تكيه بر جنگ الكترونيك صدمات شديدي به خط دفاعي سوريه وارد  ،بقاع در دورة
و نيز در طول جنگ  پرواز شناسايي 300آمريكا با  ،1991نفت به سال  در جنگ.آوردند

يت و تي، با حساسپرواز اكتشافي و مراقب 3000ويتنام با استفاده از نوعي پهپاد بيش از 
كار گرفته آخرين جنگي كه پهپادها به طور گسترده به. انجام دادكلّي سرّي بندي به طبقه

: 1371، ماهرو و و سرمدي 13-10: 1382، 1جومز(بوده است  2003شدند جنگ عراق در سال 
به  جمعاً، سورتي 600با بيش از  پهپادها در عمليات بوسني 1995در سال  .)50-52

 اقدام به ارسال تصاوير اكتشافي بسيار ،مناطق بحراني برفراز ساعت پرواز 3800مدت 

آقاجاني، ( خوبي قابل رؤيت بوده خود ب سنگر در سرباز طوري كه هره ب ،دقيقي نمودند
از پهپادهاي ساخت  1999ر سال روسيه در جنگ با نيروهاي چچن د .)102- 101: 1380
 ).38: 1382جومز، ( ت در روز و شب استفاده نمود، براي عمليات شناسايي و مراقبخود
و كادر رهبري  الدنجستجو و ردگيري بنجنگ افغانستان نيروهاي ويژه براي در 

و  سرمدي(كردند  گيريبهرهاز هواپيماهاي بدون سرنشين به خوبي  القاعده و مالعمر
ي، مراقبت، شناساياز پهپادها براي  جنگ دوم خيلج فارسدر  .)56-51: 1371، ماهرو
هوايي آمريكا  ينيرو .استفاده شده است... بي، ارزيابي خسارات پس از نبرد و يا هدف

 از زمان جنگ كره از هواپيماهاي بدون خلبان و كنترل از راه دور براي عمليات اكتشافي

  .)1385نيازي، ( ردندك استفاده مي

   بيان مساله
براي  هاي تسليحاتي و تجهيزاتيوريگيري فنا كاربهو كار بردن روش جنگيدن و به

آشتياني، دانش(اهد كرد ونسبت به گذشته تغيير خ در آيندهرسيدن به اهداف مورد نظر 

                                                            
1- Jomz 
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و  نژادعصاريان(اي غالب است كه قاطعانه عمل نمايد ، جبههدر جنگ نامتقارن ).33: 1383
ل هواپيما، نخستين عدم نياز به حضور مستقيم خلبان در داخ ).181: 1387آشتياني، قرآئي
1389نوري و خوشنود، (رد ك هاي خطير آماده ميپذيرفتن نقش را در پهپادهاتي بود كه مزي 

دار، داراي  مقايسه با هواپيماهاي جنگنده سرنشين در سرنشينهواپيماهاي بدون  ).7:
بيشتر بوده و ) رادارگريزي(كاري خاصيت پنهان و تر، قدرت مانور باالترابعاد كوچك

محيط استراتژيك جديد  ).30: 1383،نابي(تري هستند متنوعهاي ادر به انجام مأموريتق
هاي آسياي مركزي، خاورميانه، اوضاع افغانستان از واقعيت متأثّر جمهوري اسالمي ايران

ونيستي رژيم صهي الت جنبشي برخي كشورهاي اسالمي،و عراق، اوضاع سياسي و تحو
اي برخي كشورهاي فرامنطقه. خوردي با آمريكا رقم ميتر رويارويو از همه مهم

و آن را  منطقه را اولويت راهبردي خويش قرار داده تحوالتو  و هدايت امور مديريت
و در صورت لزوم از  اندساخته جمهوري اسالمي ايرانصحنه رويارويي پنهان با 

ايي عمدتاً ناهمگون و نبرده نمودهاي مؤفقيت خود در اين صحنه استفاده خواهند  پله
 بودههاي دفاعي كشور بايد با اين فضاي جديد متناسب سياست بنابراين شود؛ايجاد مي

هاي نظامي، فناوري، استقرار و آمايش يگان ةريزي، انتخاب و نحوبرنامه الزم است و
هاي دفاعي كشور نيز تابع سياست... گذاري، آموزش، مانورها و بسيج نيروها، سرمايه

، براي مقابله با جمهوري اسالمي ايرانبا توجه به وسعت سرزميني و مرزي  .ندباش
هرگونه شرايط تهاجمي نيازمند استفاده از پهپادها به عنوان سالح كارا در صحنه نبرد 

با توجه به مباحث و مطالب مطرح شده، الزم است براي مقابله با  .باشدميناهمگون 
مناسبي از پهپادهاي اطالعاتي شناخت درست و  ،يشرايط و نبردهاي ناهمگون احتمال

هاي پهپادهاي اطالعاتي مناسب براي ؛ بنابراين شناخت ويژگيمورد نياز ايجاد شود
در اين مقاله با توجه  .باشداساسي اين مقاله مي ةنبرد ناهمگون مسأل صحنةاستفاده در 
پادي مطلوب  براي هاي پهآرايه است شدهنبرد ناهمگون، سعي  صحنةهاي به ويژگي

  . مشخص گرددنبرد  هاي اين نوعدر صحنه انجام مأموريت اطالعاتي
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  اهميت و ضرورت انجام تحقيق
ي هاقدرت سبب شدندسپتامبر  11 بيست و يكم حوادثي همچون واقعة در آغاز سدة

 آغاز نمايند... نند افغانستان، عراق وماعليه برخي كشورها  را موجي از تهاجم بزرگ
اي كه به دليل مقدورات هاي پيشرفتهاز جمله تجهيزات و سالح. )26: 1389پور، رزيگود(

شد هواپيماهاي بدون  ، به طور وسيع در تهاجم به اين كشورها به كار گرفتهها آنبارز 
 :موارد اشاره كرداين توان به مي ،از جمله نتايج با ارزش اين تحقيق .سرنشين است

كسب برتري عملياتي، تاكتيكي،  ؛ها و منابع انسانيلباناقتصادي، حفظ جان خ ةصرف
ي گ ماندجلوگيري از عقب بت به دشمن در صحنه نبرد ناهمگون؛اطالعاتي و رواني نس

گيري در زمان بحران ارتقاي سرعت تصميم اي؛اطالعاتي در برابر دشمنان فرامنطقه
در حال حاضر  .ي و غيرهبيني نشده؛ ارتقاي توان رزمهاي پيشبراي مقابله با چالش

هاي پيشرفتة دنيا، در كنار نظامي و ارتش هاي پهپادي در شاخةسامانه كاربرد
با توجه به برتري تسليحاتي . افكن بسيار زياد و گسترده است بمب هواپيماهاي جنگندة

هاي آينده و اطالعاتي كشورهاي قدرتمند و معارض جمهوري اسالمي ايران، جنگ
كارگيري ها، مستلزم بهد بود و پيروزي در اين جنگنناهمگون خواه قاعدتاً از نوع

هواپيماهاي بدون  .گيري از تجهيزات مناسب با آن استابتكارهاي تاكتيكي و بهره
- هاي آينده جايگاه ويژهجنگ ند كه درعصر حاضر جمله تجهيزات پيشرفتة سرنشين از

ت تهديدهاي فراروي كشور و جهان، وضعي از طرفي پيشرفت علمي. اي خواهند داشت
ها گونه پرنده كارگيري اينبه ،الزامات سازماني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران

 1387صادقيان، (ناپذير و ضروري نموده است را در كنار ديگر تجهيزات هوايي اجتناب
مطلوب  هايگيري سامانهاركبه لةبديهي است عدم توجه كافي به مسئ .)27-30:

، اثرات زيانبار و خسارات هاي نبرد ناهمگونهاي اطالعاتي در صحنهپهپاد
نمايد؛ همچنين در وارد ميگيري فرماندهان، توان و سرعت تصميمناپذيري بر  جبران

 شرايط بحران استفاده مستقيم از نيروهاي آموزش ديده و در معرض خطر قراردادن
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تواند صدمات مي... اري باال و درانيز استفاده از هواپيماهاي با سطح مقطع و  ها آن
  .بار آورد ناپذيري بهجبران

  پيشينه تحقيق
ها و معاونت شده در رابطه با موضوع تحقيق به كتابخانهخصوص مطالعات انجامدر

 ، دانشكدة))ع(دانشگاه امام حسين (، دافوس آجا و سپاهملّّيپژوهش دانشگاه عالي دفاع 
مدرس، شهيد بهشتي، صنعتي شريف، تهران، تربيت هاي مالك اشتر،فارابي، دانشگاه

وزارت (ي صنايع دفاعسات آموزشي و تحقيقاتمركز اسناد و مدارك علمي ايران، مؤس
هاي راهبردي و تحقيقات نظري ستاد فرماندهي كل آجا مراجعه پژوهش و ادارة) دفاع
دميك در ها نشان داد كه در ايران، تحقيق جامع علمي و آكابررسي و كاوش. شد

و مطالبي كه به موضوع  رت نگرفته استهاي اطالعاتي پهپادي صوخصوص تبيين آرايه
و نيز برخي از آنان فقط به  انداند بيشتر تحقيقات صنعتي بودهپهپاد پرداخته

هاي جديد در هاي پهپادي، نقش فناوريها و قابليتهايي همچون مأموريت موضوع
در محيط خارجي مخصوصاً در . پرداخته شده است ...پهپاد و  ةصنعت پهپاد، توسع

اي دارند مقاالت و تحقيقات مالحظه كشورهايي كه در صنعت پهپاد پيشرفت قابل
معموالً مطالعات . مربوط به پهپاد صورت گرفته است ،هاي مختلفاي در حوزهگسترده

 ادها انجامپهپ صنعتي در زمينةصورت گرفته در اين كشورها كه هم راستا با تحقيقات 
هاي طراحي، ساخت، توليد و زمينه شدن نقاط ضعف و كمبود در و باعث آشكار شده
. گردندشوند و با تحقيقات تئوري و صنعتي متناسب، اين نقاط ضعف برطرف ميمي... 

بررسي «: عنوان تحقيق: گردد برخي از تحقيقات صورت گرفته به شرح ذيل ارائه مي
؛سعيد سرمدي و »ح و نقش آن در جنگ تحميليكارايي پهپاد در جنگ و صل

فرماندهي و ستاد سپاه پاسداران انقالب  ، دانشكدة)گروه پژوهشي شهيد مهاجر(ديگران
كاربرد هواپيماهاي بدون «: عنوان تحقيق. 1371-72، ))ع(دانشگاه امام حسين (اسالمي

 رماندهي و؛ محمد اسماعيل شريفان، دانشكده ف»سرنشين در عمليات تاكتيكي نهاجا
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سازي مدل«: عنوان تحقيق. 1385كارشناسي ارشد،  نامة ، پايان)دافوس آجا(ستاد آجا
نشگاه صنعي مالك اشتر، پايان زاده، دااهللا تقي؛ روح»سيستم تصاوير برداري يك پهپاد

طراحي بهينه چندموضوعي «: عنوان تحقيق. رشناسي ارشد، مهندسي الكترواپتيككا نامة
؛ داود دارابي، دانشگاه صنعتي »صورت پردازش موازيشونده بههدايت پرنده يك وسيلة

روش شناسي و روند انجام «: عنوان پروژه. 1388كارشناسي ارشد نامةشريف، پايان
هاي تكنولوژيك الزم براي توسعه هواپيماهاي بررسي زير ساخت(پروژه كاوش يك 

هوا فضاي رها، مؤسسه ؛ شركت مهندسي »)هاي مختلف بدون سر نشين با مأموريت
اقدامات «: عنوان مقاله .)1383(، )وزارت دفاع(آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاع

اي علوم رايانه ، دانشكدة2و هوشنگ هو 1؛ جان اوكان»تجسسي مستقل توسط پهپادها
، CO3 4SQو مهندسي الكترونيك،دانشگاه اسكس، ويونهو پارك، كلچستر 

اي هدايت هواپيماهاي بدون ده از تصاوير هوايي براستفا«: عنوان مقاله3بريتانيا
  .2009دانشگاه لينكوپينگ، . ؛ جيان پائولو كنته»سرنشين

  تعريف مفاهيم اصطالحات
هوايي  يماهاي بدون سرنشين تجهيزات نقليةهواپ): پذير از راه دورهدايتپرندة (پهپاد 

كنند و استفاده مي ديناميكز درآمدن از نيروهاي آيروبدون خلبان هستند كه براي به پروا
ها  اين پرنده. كنند  ها را بر اساس نوع مأموريت حمل مي به صورت مستقل انواع محموله

از پيش  بر اساس برنامة و يا به طور خودكارهستند؛ قابل هدايت و كنترل از راه دور 
روزي پرواز صورت شبانهتوانند به هوشمند مي  هاي پوياي پيچيده شده و يا سامانه  تعيين
  .)5: 2007، 1وزمن( كنند

هاي  در گزارش 1997نخستين بار در سال  1اصطالح جنگ نامتقارن: نبرد ناهمگون
تقارن  همين سال مفهوم عدم  در . گرفتت دفاع آمريكا مورد استفاده قراررسمي وزار

شور ي اين كين بار در راهبرد نظامي ملي آمريكا و نيز در راهبرد امنيت ملّاولبراي 
                                                            

1  . Asymmetric Warfare 
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نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  در كه از اين اصطالحقابل ذكر است . مطرح شد
ابتدا معادل فارسي جنگ نامتقارن، سپس جنگ . ايران به الفاظ گوناگون تعبير شده است

به عبارت . اندناهمطراز و در نهايت، نبرد ناهمگون را براي اين اصطالح انتخاب كرده
شود كه طرفين درگيري نه تنها آرايش اطالق ميديگر جنگ ناهمگون به نبردي 

هاي خاص و منحصر به متناسب با يكديگر ندارند بلكه در نبرد با يكديگر از روش
ستاد مشترك ارتش آمريكا اخيراً جنگ  .)63-1387:62ابراهيمي نژاد، (گيرند خود بهره مي

بيني يا  پيش يرقابل كارگيري رويكردهاي غ به": گونه تعريف كرده است ون را اينناهمگ
برداري از  حال، بهرهغيرمتعارف براي خنثي نمودن يا تضعيف قواي دشمن و در عين

حيدري ("هاي مبتكرانه يا روشقابل انتظار  هاي غير وريآ پذير او، از طريق فننقاط آسيب
-نواده(هاي ناهمگون صورت گرفته به در رابطه با تاريخچه و جنگ ).5-4: 1382ايي، و تمن

  .مراجعه شود) 85-84: 1390توپچي و شكوهي، 

  هاي صحنه نبرد ناهمگونويژگي
مباحث نظامي در داخل  هاي مربوط به جنگ ناهمگون بر كلية چند سالي است كه بحث

هاي  قواعد و قوانين آن بسياري از زيرساخت ةو خارج از كشور سايه افكنده و در ساي
ري از اصول گي بهره تكرارناپذيري،هاي ويژگي. نظامي قبل دچار دگرگوني شده است

 پذيري،قابليت انعطاف هاي عملياتي و تاكتيكي ناهمگون،روش فريب و غافلگيري،
 سرعت عمل باال، بودن هدف و اقدام عليه آن، مؤثّر ت،سازي و ايجاد عدم قطعيابهام

ن نبرد ناهمگو صحنةهاي ترين ويژگيمهم داشتن واحدهاي اجرايي و رزمي كوچك
 .)97: 1390، شكوهيو  توپچينواده(هستند 

  جهان ايران و در هاي اطالعاتيپهپاد
هاي مختلف بود و هايي در زمينهو پيشرفت تحوالتصنعت پهپاد شاهد  1980 دهةدر 

هواپيماي بدون سرنشين يعني آمريكا،  زيادي به جمع سه كشور توليد كنندةكشورهاي 
آمريكا به جز اياالت متحده كه پيشكسوت اين  ارةدر ق. لمان و انگلستان پيوستندآ
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ساخت هواپيماي بدون سرنشين صنعت است دو كشور آرژانتين و برزيل نيز شروع به 
ين پرواز اولساخت كه  YAK.61با نام  روسيه يك پهپاد شناسايي 1982ل در سا .كردند

به كمك سيستم كيلوگرمي  130انجام شد؛ هدايت و كنترل اين پهپاد  1983در سال  آن
متر به سرعتي معادل  3000توانست در ارتفاع كيلومتر بود و مي 60راداري و تا برد 

پهپاد  .)5-4: 1385نيازي، ( ساعت پرواز نمايد 2دست يافته و  كيلومتر بر ساعت 180
يا خودرو  تواند از روي عرشه كشتي عمود پرواز است كه مي يك پرندة 1آلباتروس
هاي پيشرفته بوده و پاد مجهز به سنسور محيطي، مادون قرمز و دوربيناين په. پرواز كند

  .را داردقابليت پرواز در روز و شب ... اي و براي عمليات شناسايي، مشاهده منطقه

ين پرواز اولو  شده طراحي 1960 دهةدر  Tu-243 Reys و   Tu-143 پهپادهاي 
ين پهپادها براي عمليات شناسايي ا. اندبا موفقيت انجام داده 1970دهةخود را در 

تراتژيكي ارتش هاي اسد و يكي از سالحنگير اهداف با برد بلند مورد استفاده قرار مي
عمليات  ها و ساير تجهيزات مورد نياز برايانواع دوربين د ونشوروسيه تلقي مي

ل اي شكل در سا استوانه با بدنة R90پهپاد . نصب شده است ها آنشناسايي بر روي 
با موفقيت به پايان  هاي پروازي خود را آزمون 1995و در سال  شده طراحي 1990

ستگاه درنگ اطالعات به اي اي را با ارسال بيعمليات شناسايي منطقه رسانيده است و
در سال  Ka-37بالگرد بدون سرنشين  .)7-4: 1389نوري، (دهد  كنترل زميني انجام مي

اين بالگرد در ابتدا . به توليد انبوه رسيده است 1993و در سال  شده طراحي 1992
هاي زلزله زده و ارسال  براي انجام عمليات امدادي مانند پخش غذا و دارو در محيط

شد؛ پس از تجهيز به انواع ها استفاده ميهاي پستي و شناسايي جنگل محموله
رد استفاده عكاسي مو مورد نياز، براي عمليات شناسايي، رله مخابراتي وسنسورهاي 
در حال حاضر به عنوان يك پهپاد تاكتيكي در خدمت ارتش روسيه قرار . قرار گرفت

نيروهاي  هاي شناساييانجام مأموريت براي RQ اصلي پهپاد چندينتا كنون  .دارد

                                                            
1. Albatross 
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دارك ، )RQ2( پايونير، )RQ1( پريديتور :عبارتند از كهنظامي آمريكا توليد شده است 
 شَدو، )RQ6( 2اوت رايدر، )RQ5( هانتر، )RQ4( اوكگلوبال ه، )RQ3(1استار

)RQ7.( ملقب به شاهين جهاني داراي تداوم گلوبال هاوك  هواپيماي بدون سرنشين
تنها براي شناسايي و جاسوسي  از آن. كندپرواز باالست و در ارتفاعات باال پرواز مي

د يكي از بهترين جاسوسان توانمي رد و سقف پرواز باالشود و با توجه به باستفاده مي
به آساني در آسمان كشورهاي ديگر  ،رديابي نيروي هوايي آمريكا باشد كه بدون هيچ

ساعت در ارتفاع  40تواند بيش از  مي هاگر حس داشتنبا گلوبال هاوك  .كندمي پرواز
گونه وضعيت آب و هوايي مأموريت پرواز كند و در روز و شب يا هرهزار متري  21

الكتريكي و  -گرهاي نوريبا استفاده از دريافت. خود را به خوبي انجام دهدشناسايي 
بر حسب طول  ،شناسايي اهداف وريآ داراي فن(مادون قرمز و يك دوربين ديجيتالي 

گلوبال هاوك هايي كه عكس. شده است تبديلجهان  پرندة ترين به تيزبين ،)ها آنموج 
به راحتي  ها آندر  توانمي واضح است كه ريقدگيرد به  هزار متري مي 21از ارتفاع 

اهداف ديگر به نام شاخص  ةگفتني است يك سامان. وسايل نقليه را از هم تشخيص داد
زميني را متحرك تواند موقعيت و سرعت اهداف وجود دارد كه مي آننيز در  متحرك

طالعاتي به هاي اتر از ماهوارهسريع حتيدر اين پهپاد اطالعات  ةمخابر. مشخص سازد
ياب موقعيت سامانه گلوبال هاوك،  ).43: 1382جومز، (شوند مراكز زميني مخابره مي

اين . است مترسانتي 30تنها  دارد به طوري كه ضريب خطاي آن مجهزي )GPS(جهاني 
اي را طور خودكار از زمين بلند شود، پرواز كند، آسمان منطقههواپيما قادر است به
يك  پريديتور .)26-23: 1385نيازي، ( ، باز گردد و بر زمين بنشيندپوشش اطالعاتي دهد

از اين پهپاد به . استسيستم پهپاد با قابليت پرواز در ارتفاع متوسط و به مدت طوالني 
طور عمده براي عمليات اكتشافي، مراقبتي و به دست آوردن موقعيت هدف استفاده 

از ) ساعته 24براي عمليات مداوم (پادها يك سيستم كامالً عملياتي از اين په .شودمي

                                                            
1. Dark star 
2. Out Reader 
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-اتصال ماهواره يك ايستگاه كنترل زميني، يك، گر حسفروند هواپيماي مجهز به  چهار

 قادر استاين پهپاد  .تشكيل شده است نفر خدمه 55 و پريديتوره مخصوص ياولاي 
بي ياهدف همراه با سيستم را شود موشك ضد تانك كه توسط ليزر هدايت مي نوعي

امكان اكتشاف و انتقال اطالعات به طور زنده را  پايونير پهپاد .حمل نمايدچند طيفي 
تصاوير ويديويي با كيفيت  ،اراين سيستم سي. كندبراي فرماندهان ميدان نبرد فراهم مي

دهد كه براي تصحيح آتش توپخانه و مي را در اختيار استفاده كنندگان قراريي باال
يايي، ارزيابي خسارات جنگ و اكتشافات دريايي و زميني به كار هاي نيروي دركشتي
كه در  RQ-170عالوه بر پهپادهاي معرفي شده پهپاد  .)44-35: 1387جعفري، حاجي( آيدمي

 با ارتفاع، سرعت و مداومت پروازي باال توليد شده، يك هواپيماي شناسايي 2007سال 
قرار گرفته اياالت متحده مورد استفاده توسط نيروي هوايي و در جنگ افغانستان  است
گريز بوده و به عنوان ابزاري براي جاسوسي، داراي سنسورهاي اين پهپاد رادار. است

و نيز داراي دوربين... هاي راديواكتيو واس حرارت، حركت، تشعشعبسيار دقيق و حس-

 ي وهاي مخابراتهاي قدرتمند و سيستم ناوبري هوشمند بوده و در شنود سيستم
  .استمورد استفاده  نظامي و استراتژيك حساسبرداري از مناطق عكس

، نيروهاي مسلح 1359 بعد از انقالب اسالمي، با شروع جنگ ايران و عراق در سال
جمهوري اسالمي ايران با نصب يك دوربين معمولي بر يك پهپاد كوچك فعاليت 

س هوايي توسط اين پهپاد از ين عكاول. شناسايي در مناطق عملياتي را آغاز كردند
 1364در سال  .خرمشهر گرفته شد ةپايي و از منطقه عمومي اشغال شد 2000ارتفاع 

هاي تندرو، هجري شمسي با ساخت و نصب سكوي پرتاب پهپاد بر روي قايق
بدر  هاي خيبر،عملياتهمچنين پهپاد در . دهاي آبي پهپاد در هورالعظيم آغاز ش فعاليت

صان اي از متخصعده ايفاي نقش نمود و 5و عمليات كربالي ) فاو فتح( 8والفجر 
: 1385نيازي، ( نمودندكشور اقدام به طراحي، ساخت و توليد هواپيماهاي تالش و مهاجر 

بود كه كار  2و1پهپاد تالش  سرنشين، توليدي هواپيماهاي بدون ين نمونةاول ).4-5
 1363در همان سال  1ام گرديد و تالش انج 1363ه آن قبل از سال ياولهاي بررسي
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اين پهپاد براي مقاصد آموزش و عكسبرداري هوايي جهت  ؛طراحي و ساخته شد
و  2پهپادهاي شناسايي مانند مهاجر  در حال حاضر انواع. شدكار گرفته ميشناسايي به

-48: 1382، نابي(در ايران به توليد انبوه رسيده است  5مهاجر گر مانند، پهپادهاي اخالل4
هوايي و شناسايي قادر  براي عمليات مراقبت 2هواپيماي بدون سرنشين مهاجر  ).44

. به صورت زنده به ايستگاه كنترل زميني ارسال نمايد را هاو عكس تصاوير است
هوايي و شناسايي در نقاط  و براي عمليات مراقبت 4هواپيماي بدون سرنشين مهاجر 
كيلومتري ايستگاه  150ي گرديده و قادر است تا شعاع دور و غير قابل دسترس طراح

دريافتي را به صورت زنده به ايستگاه  هايو عكس كنترل اطالعات پروازي و تصاوير
  ).48- 46: 1382، نابي(نمايد كنترل زميني مخابره 

  ي اطالعاتي بندي پهپادهادسته
 كلّي سه مأموريتبا توجه به تجهيزات قادر به انجام هواپيماهاي بدون سرنشين 

همچنين مأموريت اطالعاتي پهپاد شامل سه . هستند اطالعات، عمليات و پشتيباني
، نابي( آوري الكترونيكي شنود استيابي، شناسايي و جمعزيرمأموريت مراقبت و هدف

1388 :5 .(  

  اهداف تحقيق
در  تيهاي اطالعابراي انجام مأموريت هاي پهپادي مطلوب آرايهتبيين : هدف اصلي

  .نبرد ناهمگون صحنة

  .هاي اطالعاتي پهپادبر مأموريت مؤثّرهاي پهپادي بررسي شاخص: ف فرعيهد

  هاي تحقيقسئوال

 در صحنة هاي اطالعاتيبراي انجام مأموريت هاي پهپادي مطلوب آرايه: اصلي سئوال
  كدامند؟نبرد ناهمگون 
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  هاي فرعيسئوال
  هاي اطالعاتي پهپاد كدامند؟بر مأموريت ثّرمؤهاي پهپادي شاخص: اولفرعي  سئوال

مراقبت و  مأموريتزيربراي انجام  هاي پهپادي مطلوب آرايه: فرعي دوم سئوال
  كدامند؟ نبرد ناهمگون در صحنة يابي هدف

شناسايي در  براي انجام زيرمأموريت هاي پهپادي مطلوب آرايه: فرعي سوم سئوال
  نبرد ناهمگون كدامند؟ صحنة

آوري جمع براي انجام زيرمأموريت هاي پهپادي مطلوب آرايه: عي چهارمفر سئوال
  نبرد ناهمگون كدامند؟ الكترونيكي شنود در صحنة

  هاي تحقيقفرضيه
بيني و حدس ها، قابل پيشبا توجه به اينكه نتايج اين تحقيق، براي تدوين فرضيه

مطالعات ميداني و اسنادي  ها، ازسئوالآگاهانه نيست، بنابراين به منظور دريافت پاسخ 
اي مطرح كافي و نظرات خبرگان و مطالعات محيطي، استفاده شده و بنابراين فرضيه

هاي پهپادي را در توان ميزان اهميت هر يك از شاخصبا اين وجود مي .نشده است
  .نبرد ناهمگون به عنوان يك فرضيه در نظر گرفت صحنة

  هاي تحقيقمتغير
هاي پهپادي شاخصنبرد ناهمگون و  ةصحنهاي ويژگي): اثرگذار(مستقل  متغير -الف

  ،هاي اطالعاتي پهپادبر مأموريت مؤثّر
هاي براي انجام مأموريت هاي پهپادي مطلوب آرايه): اثرپذير(وابسته  متغير -ب

 .نبرد ناهمگون در صحنة اطالعاتي
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  نوع تحقيق
. شوند مي   اي تقسيمي و توسعهبنيادي، كاربرد تحقيقات بر اساس هدف به سه دستة

   .اي استتوسعه- در اين مطالعه نوع تحقيق، كاربردي

  روش و مراحل اجراي تحقيق
 توصيفيشده در اين تحقيق، روش پژوهش حاضر مطرح سئواالتبا توجه به اهداف و 

اي و پس از انجام مطالعات وسيع كتابخانه .است و داراي جنبه كاربردي از نوع موردي
شاخص پهپادي به دست آمده و  67نظران، تعداد م مصاحبه با خبرگان و صاحبانجا

هاي با تحليل آماري داده. تدوين گرديده است اول پرسشنامة ،ها آنبه منظور غربالگري 
حاصل از اين پرسشنامه به روش توصيفي و استنباطي با استفاده از آزمون فرض 

 و با استفاده از گرديدهغربالگري  ولا هاي پهپادي براي مرحلةها، شاخصنسبت
هاي پهپادي م به منظور تعيين شاخصدو هاي غربالگري شده، پرسشنامةشاخص

نبرد ناهمگون طراحي شده و براي  صحنةدر هاي اطالعاتي مأموريت تأثيرگذار بر
پس . شده استها استفاده آزمون فرض نسبتها و اطالعات حاصل از آن، تحليل داده

نبرد ناهمگون  صحنةهاي پهپادي كه در شاخص ،سوم با طراحي پرسشنامةاز آن 
آوري يابي، شناسايي و جمعمراقبت و هدفهاي بر زيرمأموريتبيشترين تأثير را 
هاي حاصل از اين پرسشنامه با تحليل داده .شده استتعيين  ،دارندالكترونيكي شنود 

راي تعيين عوامل تأثيرگذار بر در نهايت ب. شده استها انجام آزمون فرض نسبت
هاي پهپادي و عوامل داراي وضعيت مناسب و نامناسب براي انجام مأموريت
نبرد ناهمگون، پرسشنامه چهارم تدوين  صحنةدر  اطالعاتي هاي پهپادي مأموريت

هاي حاصل از اين پرسشنامه با استفاده از آزمون تي استيودنت يك ؛ دادهگرديده است
  .گرفته استتحليل قرار  اي موردنمونه

  آماري جامعه و نمونة
  :آماري، به شرح زير استفاده شده است در اين تحقيق از دو جامعة
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فرماندهان، خبرگان،  جامعة آماري در اين تحقيق شامل عمدة: يآماري كلّ جامعة) 1
، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت )آجا، سپاه، ناجا(نظران در نيروهاي مسلح، صاحب

و صنايع هوايي قدس با ويژگي ) صنايع هوايي هسا(ع و پشتيباني نيروهاي مسلح دفا
علمي و آموزشي بر   صنعتي،  تحقيقاتي،-فني تخصص و تجربه در امور عملياتي، آمادي، 

در اين تحقيق، . استنفر  300و با تقريب ضريبي معادلاساس موردي و خبرگي 
در  ).140 :1385نيا، حافظ(شود استفاده مي 1نكوكرا منظور تعيين حجم نمونة از رابطة به

با قرار دادن . در نظر گرفته شده است خطا و  حاشية اين مقاله 
 آزمون وبا استفاده از پيش ، مقادير

   صورتآماري به ةكوكران حجم نمون ةدر رابطو

 
اي متناسب با حجم و به گيري طبقهبه دليل استفاده از روش نمونه. گرددمحاسبه مي

طبقات مختلف و . شودانتخاب مي ها، حجم نمونه برابر منظور رعايت نسبت
  .طور خالصه ارائه شده استبه 1آماري در جدول  حجم جامعه و نمونة

  خبرگي و جامعة آماري ونةو نم طبقات مختلف جامعه): 1(جدول 
  4  3 2 1  طبقه

 جامعة
 آماري

صاحب نظران و
خبرگان از 

هاي معاونت
اطالعات، 

عمليات و طرح و 
برنامه ستاد كل 
  نيروهاي مسلّح

صاحب نظران
و خبرگان 
معاونت 

اطالعات، 
عمليات و طرح 
و برنامه نزاجا و 

  آجا

صاحب نظران 
و خبرگان 

صنايع هوايي 
قدس و هسا 

فاع و وزارت د
پشتيباني 

  نيروهاي مسلّح

فرماندهان، 
صاحب نظران 

و خبرگان 
يگان پهپاد 

نزاجا و يگان 
پهپاد سپاه 
  پاسداران

                                                            
1. Cochran 
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حجم 
 طبقات

50  100  50  100 

تعداد 
  كل
300 
  نفر

حجم 
  نمونه

15  30  15  30  
تعداد 
  كل
90  

جامعه 
 خبرگي

5  10  5  10  
تعداد 
  كل
30  

آماري، يك مرحله غربالگري  ةعالوه بر تعيين حجم نمونپيش آزمون،   ةدر مرحل
 45نبرد ناهمگون نيز انجام شده است و از نظر آماري تنها اهميت  صحنةهاي ويژگي

هاي شاخص پهپادي در حد زياد يا خيلي زياد تشخيص داده شده و ساير شاخص
  .پهپادي از فرايند تحقيق حذف گرديده است

با توجه به اهميت موضوع تحقيق و نيز به منظور : گيجامعه آماري موردي، خبر) 2
رد ناهمگون و نب صحنةهاي پهپادي نزاجا در هاي اثرگذار بر زيرمأموريتتعيين شاخص

نبرد ناهمگون  صحنةعوامل داراي وضعيت مناسب و نامناسب نزاجا در  نيز تعيين
 1جدول  طر آخرس با توجه به. گيرد عضوي خبرگان مورد استفاده قرار مي 30 ةجامع

 .خبرگي مشخص گرديده است ةتعداد اعضاي هر طبقه در جامع

  آوري اطالعات روش و ابزار جمع
نظران به اي و انجام مصاحبه با خبرگان و صاحب پس از انجام مطالعات وسيع كتابخانه

از چهار مرحله پرسشنامه براي  ،هاي پهپادي منظور گردآوري اطالعات پيرامون شاخص
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براي انجام  هاي پهپاديدر رابطه با ميزان اهميت شاخص جامعهظر اعضاي دريافت ن
  . نبرد ناهمگون استفاده شده است صحنةدر  هاي اطالعاتي زيرمأموريت

 ها تجزيه و تحليل داده

  هاي پهپادي غربالگري شاخص
هاي پهپادي براي انجام  به منظور تعيين ميزان اهميت شاخص اول ةپرسشنام
با طيف پنج  بسته سئوال 67نبرد ناهمگون، شامل  صحنةپهپادي در هاي  مأموريت

 .است طراحي شده هاي پهپادي در رابطه با شاخص باز سئوالو يك  اي ليكرت گزينه
به نظر شما ميزان اهميت هر «: مطرح شده به اين صورت است سئوالدر اين پرسشنامه 

با . »ناهمگون چقدر است؟ نبرد صحنةشاخص در انجام مأموريت اطالعاتي پهپاد در 
هاي پهپادي شاخصها، نسبت آزمون فرض با استفاده ازتحليل آماري اين پرسشنامه 

  .ماندشاخص در فرايند تحقيق باقي مي 45غربالگري شده و تعداد 

  پهپاد اطالعاتي هاي تأثيرگذار بر مأموريت تعيين شاخص
با  رگذار بر مأموريت اطالعاتي،پهپادي تأثي هاي در اين مرحله به منظور تعيين شاخص

 به نظر شما درجة«  سئوالدوم با  ةقبل پرسشنام ةاستفاده از نتايج حاصل از مرحل
مراقبت و (ها به مأموريت اطالعاتي پهپاد  نسبيت و ميزان وابستگي اين شاخص

و در طيف پنج » ، چقدر است؟))شنود(آوري الكترونيكي  يابي، شناسايي، جمع هدف
دوم، با استفاده از  ةبا تحليل آماري پرسشنام .ليكرت طراحي شده استاي گزينه
در مقابل  5/0 آزمون فرض( هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي روش

در . دنشوپهپاد تعيين ميمأموريت اطالعاتي هاي اثرگذار بر  ، شاخص)5/0
 درصد(هميت زياد يا خيلي زياد درصد افرادي كه شاخص را داراي اكه  صورتي
و  درصدها با محاسبه .شودباشد فرض صفر رد نمي 58.88ز اند بيشتر ادانسته) اهميت
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شاخص بر مأموريت اطالعاتي پهپادي از نظر آماري تأثيرگذار  33ها تعداد آزمون نسبت
  .است

  پهپاد اطالعاتي هايهاي تأثيرگذار بر زيرمأموريتتعيين شاخص
سوم به  ةپرسشنام اطالعات، هاي پهپادي اثرگذار بر مأموريتيص شاخصپس از تشخ

يابي، شناسايي و مراقبت و هدفهاي هاي اثرگذار بر زيرمأموريتمنظور تعيين شاخص
 سئوال .خبرگي توزيع شده است ةو در جامع طراحيآوري الكترونيكي شنود جمع

ر شما هر يك از اين نظبه «: مطرح شده در اين پرسشنامه به اين صورت است
هاي اطالعاتي پهپادها بيشترين تأثير را ها در انجام كدام يك از زيرمأموريت شاخص
بر  هاي اطالعاتيبراي تعيين ميزان اثربخشي هر يك از شاخص. »دارد؟

انجام  5/0در مقابل  5/0 آزمون فرض ،هاي مرتبط زيرمأموريت
شود كه انتخاب مي )هاي افزايشيبا فراواني( اي از جدول فراوانيدهين راول .شود مي

شود باشد و از نظر آماري بيان مي 66/66درصد فراواني تجمعي آن بزرگتر يا مساوي 
هاي قبل از آن اثربخشي قابل هاي آن رده و ردهكه شاخص مورد نظر بر زيرمأموريت

  .توجهي دارد

  و نامناسب  تعيين عوامل داراي وضعيت مناسب
هاي سوم شاخص ةدوم و سپس پرسشنام ةهاي حاصل از توزيع پرسشنامبا تحليل داده 

آوري الكترونيكي جمع يابي، شناسايي ومراقبت و هدفهاي مأموريتزيرتأثيرگذار بر 
پهپادي و  تأثيرگذارهاي پهپادها تعيين شده است؛ از تركيب متقاطع شاخص شنود

 چهارم ةپرسشنام هامأموريتاين زير براي هريك ازاهمگون نبرد ن صحنةهاي ويژگي
 خبرگي توزيع ةو در جامع طراحيهاي اطالعاتي سه بخش منطبق بر زيرمأموريتدر 

هاي  اين پرسشنامه مربوط به شاخص اولمطرح شده در بخش  سئوال .گرديده است
به نظرشما درجه «: به اين صورت است و يابيتأثيرگذار بر زيرمأموريت مراقبت و هدف
و هدف  مراقبت هاي ذيل در انجام مأموريتنسبيت و ميزان تأثير هر كدام از شاخص
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 8در ارتباط با  سئوالاين » نبرد ناهمگون چقدر است؟ يابي توسط پهپادها در صحنة
ي و وضعيت فعلي نزاجا با استفاده نبرد ناهمگون در دو حالت به طور كلّ صحنةويژگي 

هاي حاصل به روش با تحليل داده .اي ليكرت پاسخ داده شده استينهپنج گزاز طيف 
  . گردندآمار توصيفي و استنباطي، عوامل داراي وضعيت مناسب و نامناسب مشخص مي

هاي پهپادي بر كيفيت عملكرد پهپادها به منظور بررسي اهميت هريك از شاخص
 ةا براي هر سطر پرسشنام، ابتداهمگون، بدون توجه به وضعيت فعلينبرد ن صحنةدر 

سپس در مورد هر . گرددمحاسبه مي "كلّيبه طور "پاسخ وضعيت  8چهارم، ميانگين 
هاي مختلف پرسشنامه، پرسشنامه، براي هر شاخص با توجه به تكرارهاي آن در اليه

ها كه ميانگين حاصل از تمام پرسشنامهدر صورتي. آيدها به دست ميميانگينِ ميانگين
براي يك شاخص از نظر آماري ) ها يا ميانگين شاخصينِ ميانگينِ ميانگينميانگ(

آن شاخص خاص عامل است؛  ،باشد) ميانگين كدهاي تخصيصي( 3تر از بزرگ
 3 در مقابل 3 بنابراين براي تعيين عامل بودن هر شاخص الزم است فرض

 ةهمتي استيودنت  ز روش آزمونبا استفاده ا .مورد آزمون قرار گيرد 
نبرد  صحنةو بر كيفيت عملكرد پهپادها در  بوده ها از نظر آماري عامل  شاخص

به "مانند وضعيت  ،هر عامل فعلي به منظور تعيين وضعيتهمچنين  .ندمؤثّرناهمگون 
  .عمل شده است )هاميانگينِ ميانگين شاخص( به ميانگين كل 3دد عبا تغيير  "كلّيطور 

  هاي پژوهشتهياف
هاي تأثيرگذار بر مأموريت هاي مناسب آماري عالوه بر تعيين شاخصبا انجام تحليل

 نيز آن ةگان هسهاي هايي با بيشترين تأثيرگذاري بر زيرمأموريتاطالعاتي پهپاد، شاخص
 با تشكيل؛ همچنين )2جدول ( مشخص شده است هاي فرعيسئوالبه عنوان پاسخ 

هاي اطالعاتي براي اجراي مأموريت هاي پهپادي مطلوبآرايه ،جلسات متعدد خبرگي
 .است تبيين شدهنبرد ناهمگون  صحنةدر  نيروهاي زميني
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  هاي اطالعاتي پهپادهاي با بيشترين تأثيرگذاري بر زيرمأموريتشاخص): 2(جدول 

  مأموريت اطالعاتي پهپاد

  شناسايي  يابيمراقبت و هدف رديف
آوري جمع

  شنود الكترونيكي

1  
قابليت افزايش
  مداومت پروازي

  وزن محموله شناسايي
كاري پنهان

  )رادارگريزي(

2  
بر  مؤثّرهاي آموزش

  مهارت كاركنان
  شرايط اقليمي

مهارت در برقراري 
ارتباط و مخابرات 

  امن

  شعاع عمليات  3
بر  مؤثّرهايآموزش

  مهارت كاركنان
  سازيزمان آماده

4  
خودكار بودندرجة

  پرنده
خواست (مأموريت

  )فرمانده
هدايت و نحوة

  ناوبري

  شعاع عمليات هدايت و ناوبري نحوة  5
پرواز در فضاي 
 اشباع شده سيگنالي

  كاركنان روحية  درجه خودكار بودن پرنده ارتفاع پرواز  6
  هاي پروازيFail  سازيزمان آماده كاركنانروحية  7

8  
سازي عملكرد بهينه

  پروازي
  ارزش هدف

پذيري در فانعطا
هاي توسعه سيستم
  الكترونيكي

9  
پذيري درانعطاف

هاي توسعه سيستم
ميزان استفاده از 

حسگرهاي چند منظوره 
دهي زمان پاسخ

سامانه به فرامين 
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  ارسالي )سنسور( الكترونيكي

10  
هادسترسي به داده
  پيش از درگيري

ها ميزان ديد دوربين
  )ميدان تحت پوشش(

ارتباطات طيف 
  دهگستر

  امنيت پرواز  11
ديد در (ها قابليت دوربين

  )شب، عادي، مادون قرمز

زمان حضور در 
موقعيت مورد نظر 

  )هدايت و كنترل(

 پايداري پهپاد در پرواز  12
سازي عملكرد بهينه

  پروازي

قابليت قطع و 
ارتباط در برقراري 
  مأموريت منطقة

13   Failهاي پروازي    

14    
-هتبادل اطالعات با پرند
  هاي با سرنشين

  

    ميزان اطالعات ارسالي   15
    هابازة زماني تفسير داده   16

17    
ها در قابليت ثبت داده

ايستگاه كنترل زميني و 
  پهپاد

  

18    
زمان حضور در موقعيت 

هدايت و (مورد نظر 
  )كنترل

  

    ايارتباطات ماهواره   19



 31/  اطالعاتيهاي براي اجراي مأموريت در صحنه نبرد ناهمگونهاي پهپادي مطلوب  آرايه

  گيرينتيجه
هاي  ند كه در جنگعصر حاضر ات پيشرفتةتجهيز هواپيماهاي بدون سرنشين از جمله

هاي با قابليت نيازمند پهپادهاي اطالعاتي بنابراين . اي خواهند داشتآينده جايگاه ويژه
آوري يابي، جمعشناسايي، مراقبت و هدف( اطالعاتيهاي ع مأموريتانوامتناسب با 
عدد و توجه با تشكيل جلسات خبرگي مت ،در اين بخش .يمهست ))شنود(الكترونيكي 

ويژه به ساختار، ماهيت و ميزان اهميت عوامل داراي وضعيت مناسب و نامناسب 
نبرد  صحنةدر  هاي اطالعاتيمأموريت براي انجام هاي پهپادي مطلوبآرايه ،پهپادي

  :است تشريح شده به صورت ذيل اصلي سئوالپاسخ به عنوان  ناهمگون

ترين توان از مهمآتش را مي ي، كشف هدف و هدايتيشناسا: پهپاد شناسايي
هاي كه با استفاده از انواع دوربين انگاشتهاي هواپيماي بدون سرنشين  موريتأم

ضمن  ،مقالهدر اين . دنگيردر شب و روز صورت مي متنوعهاي و حسگر تصويربرداري
هاي ميداني و تحليل نتايج نظران و خبرگان و نيز بررسيانجام مصاحبه با صاحب

ها و حسگرهاي چند منظوره در مشخص گرديد كه قابليت و ميزان ديد دوربينحاصل، 
گذار بر ثيررعت پرواز از جمله عوامل بسيار تأارتفاع و س كنار ارتباط و مخابرات امن و

 اي داشتن يك پهپاد مطلوب در زمينةبنابراين  بر. قابليت يك پهپاد شناسايي است
  .يمهاي فوق مجهز باشتشناسايي بايد به پهپادهايي با قابلي

 هواپيماي هايموريتأم ترينمهم از يابيهدف و مراقبت: يابيپهپاد مراقبت و هدف
 روز و شب در تصويربرداري هايدوربين انواع از استفاده با كه است سرنشين بدون

پذيري در قابليت انعطاف عمل آمده مشخص گرديده هاي بدر بررسي. گيردمي صورت
مداومت پروازي بيشتر از عوامل  ي الكترونيكي، ارتفاع پرواز باال وهاسيستم توسعه
با توجه به گستردگي مرزها و   در حال حاضر. هستندبر اجراي اين ماموريت  مؤثّر

يابي نيازمند استفاده از ف، براي انجام مأموريت مراقبت و هدخود يشعاع عمليات
  .هستيمهاي باال قابليت با هايي پهپاد
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ها در پهپاد ترين وظايفي كه يكي از عمده): شنود(آوري الكترونيكي جمع پهپاد
اين . است) شنود( يجمع آوري الكترونيك ،مأموريت اطالعات بر عهده دارند زمينة

ها، امكان استفاده از جايي سريع نيرونبرد ناهمگون، با توجه به جابه قابليت در صحنة
. كندر استفاده از ايستگاه كنترل زميني شنود فراهم ميها را براي فرماندهان در كناپهپاد

، )رادارگريزي(كاري هاي به عمل آمده مشخص گرديد كه قابليت پنهانطبق بررسي
برقراري ارتباط و مخابرات امن، قطع و برقراري ارتباط در منطقه مأموريت، پرواز در 

ثيرگذار بر اصلي و تأعوامل  از فضاي اشباع شده سيگنالي و ارتباطات طيف گسترده
ق هاي فوهاي مجهز به قابليتپهپادنيازمند   بنابراين. هستند هاافزايش كارآيي اين پهپاد

  .يمهست

   هاپيشنهاد
براي  طلوبهاي پهپادي متا آرايه رسال شودا مبادي زيربطنتايج اين مقاله به -1

   .دنيده شوهاي نبرد ناهمگون تدارك ددر صحنه  اطالعاتيهاي انجام مأموريت
هاي در صحنه  عملياتيهاي براي انجام مأموريت طلوبهاي پهپادي مآرايه تبيين-2

   .نبرد ناهمگون
هاي  در صحنه  پشتيبانيهاي براي انجام مأموريت طلوبهاي پهپادي مآرايه تبيين-3

  نبرد ناهمگون
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