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های رزم نزاجا به منظور پایش آوری اطالعات در یگانکارگیری پهپادهای جمعبه

 تهدیدهای صحنه نبرد

 2محسن پریانی، 1مسعود مطاعی

 چکیده

 از تلفاتو ، انجامدیم هایریگمیتصم کاراییو  درستیدقت، ، بهدخیل محیطی متغیرهایاز عناصر و  آگاهی

مند، کنترل هوش هایانهسام. استفاده از کاهدمیصحنه نبرد  در پذیریآسیبفعال و در کل  انسانی نیروهای

که  یاگونهبه، کندمیفراهم  هاارتش برایرا  فراوانی تسهیالتاز صحنه نبرد،  آگاهی تجهیزاتو  فرماندهی

م این انجا ی ازکلهدف . شودمینبرد بر صحنه  فرماندهی بیشترچه  امکانات موجب تسلط هر ایناستفاده مؤثر از 

رد در از صحنه نباطالعات آوری ای بدون سرنشین جهت جمعکارگیری هواپیماهبه تبیین چگونگی ،تحقیق

ها خته دادهتحلیل آمی کردیروو به روش توصیفی با ی کاربرد ق از نوعی. این تحقاستهای رزمی نزاجا یگان

نفر از فرماندهان،  260و جامعه آماری شامل های رزمی نزاجایق، کلیه یگانجامعه مورد مطالعه این تحق باشد.می

یات های اطالعات و عملهای اطالعاتی و امنیتی معاونتای نزاجا و یگانهای منطقهمدیران و کارشناسان قرارگاه

ته شده است. عنوان جامعه نمونه در نظر گرفنفر به 150روش تصادفی طبقاتی تعداد  بر اساس است کهنزاجا 

 یابیارز مورد spss افزار نرم از استفاده با و کای دو،  tیهاآزمون قیطر از اطالعات یآورجمع از حاصل یهاداده

ه از آوری اطالعات از طریق مختلف و با استفادجمعنتایج تحقیق مبین این مطلب است که  .ستا گرفته قرار

ز طرفی اآوری شده را به میزان زیادی بهبود بخشد و عات جمعتواند صحت و سقم اطالوسایل بدون سرنشین می

علی های امنیتی مؤثر واقع شود، ولی در حال حاضر توانایی فو ایجاد فرصت موقع تهدیدهادر شناخت به

به  و نیاز نیست پاسخگوی تمامی تهدیدها مخصوصاً نزاجا() آوری اطالعات نیروهای مسلحهای جمعسامانه

 شود. ها احساس میروزرسانی آنتقویت و یا به

 

 .پهپادآوری اطالعات، صحنه نبرد، جمع: کلیدی هایواژه
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 مقدمه
ناوری و فامروزی با توجه به گسترش روزافزون  هایجنگاهمیت اطالعات در شرایط سیال 

یر است چشمگ یحد آفندی و پدافندی الکترونیکی بهی هادانیممیکرولوژی نظامی و وسعت 

در همه  ربطذیعنوان یک تخصص ی اخبار الکترونیکی و عملیات اطالعاتی بهآورجمعکه از 

تجربه و  ص نیاز به بصیرتی کامل، دقتی وافر،این تخصّ ؛شودیمارکان نیروهای مسلح یاد 

 زی هموارهمتعارف امرو هایجنگدر  (.24:1389بینش،) دانشی عمیق و تحلیلی منطقی دارد

 ودهب وشمند،فرماندهی و کنترل ه یهاسامانهمراکز و تجهیزات  حمالت پیشگیرانه معطوف به

 هایریگمیمتص کاراییو  درستیدقت، ، بهدخیل محیطی متغیرهایاز عناصر و  آگاهی. است

. کاهدمینبرد  صحنه در پذیریآسیبفعال و در کل  انسانی نیروهایاز تلفات و  ،انجامدیم

آوری و جمع پایش یزاتتجهو  فرماندهی هایسامانهدر  برتری اهمیت دهندهنشان همگی هااین

می نظا های مختلیف توسیط نیروهیایدر جنگ پهپاد یریکارگبهاطالعات از منطقه نبرد است. 

های اخیر خصوصاً در ز پهپادها در جنگاستفاده ا های جهانی اول و دوم دارد.سابقه در جنگ

تأثیر  تواندیمبان جنگی بدون خل ایین وسییله یریگکیاربیهخاورمیانه، نشان داد کیه  یمنطقه

دارای مراحل هدایت  الًقب اطالعاتی که مدار. با نگرش به اینزیادی در میدان نبرد داشته باشد

سامانه اطالعاتی پنج  ل حاضر این مدار درحا بود، در اخبار آوری، پرورش اخبار و انتشارجمع

سه  العات وتولید اط پردازش، آوری،جمع آمادگی، ،ریزیباشد که شامل: طرحای میمرحله

با توجه به وظیفه  .(20:2013تجزیه و تحلیل، انتشار و برآورد( است )باوم،ی عمومی )وظیفه

وهای نیر یعنی حفظ قلمرو سرزمینی کشور ج.ا.ایران از سویی و ماهیت و شکل تهدید ،نزاجا

قت و نظر صحت، د عات در عملیات نظامی ازون اطالای از سوی دیگر، اهمیت روزافزفرامنطقه

 نمود.  موقع بودن در جنگ را تضمین خواهدبه

 تحقیق ضرورت و مسأله بیان

و نوع پیدا کرده  ایویژه جایگاهمختلف  کشورهای دفاعیدر امور  هایگانامروزه نحوه کاربرد 

 نیروینگ با دارد. در ج اساسینقش  آیندهو  فعلی هایجنگ نتیجه و هدایتکاربرد در 

 ،صحنه نبرد کارآمد و فعال در انسانی نیرویبه حفظ  هایگاناز  بعضیای استفاده از فرامنطقه

 هایییگاناز  یکی. نمایدمی زیادیکمک  انسانی نیرویو تلفات  هایریپذبیآس اهشمنظور کبه

. استنزاجا  رزم یگان ،نبرد را داشته است یهاصحنه گذشته در هایجنگکه سابقه استفاده در 
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 در تواندمیت آن به حدی است که یو اهم یافته در نبردها خاصی جایگاه، امروزه یگان این

بودن  جدیدرا به فرماندهان ارائه دهد. با توجه به  زیادی عملیاتی بسیار هایکمک ،صحنه نبرد

  پیروزیبه  جهیقابل توکمک  هایگان ایناز  بهینه، استفاده آیندهو  فعلی هایجنگ اهمیتو 

 پاسخگوییجهت  رنقش د ایفای برای قابلیعنصر نزاجا  های رزمیگان. کندمی صحنه نبرد در

های یگانرا به  توانمندی این، جدید آنو امکانات  پهپادهانیاز به هستند.  عملیاتی نیازهایبه 

 شته باشند.قدرت مقابله را دا یافرامنطقه نیروهایخواهد داد که در برابر رزمی نزاجا 

 یاهژیو جایگاه ،امروزه تولید و کاربرد تجهیزات جنگی در امور دفاعی کشورهای مختلف 

 یاندهسازهواپیماهای بدون سرنشین نقش  جمله ازجدید نظامی و جنگی  و تجهییزات داشته

 ارآمدبه حفظ نیروی انسانی ک هاجنگآینده دارند. در این  فعلی و هایجنگدر هدایت و نتیجه 

و  هایریپذبیآس اهشک منظوربهمدرن  نبرد و استفاده از تجهیزات جنگی یصحنه درو فعال 

 یآورجمعو  در نبردها نقشِ مهمیپهپادها امروزه  .شودیمتلفات نیروی انسانی تأکید زیادی 

نبرد  یصحنهبه تمام  تواندیماست که  یو اهمیت آن به حد دارند نبرد یصحنهاخبار 

 .دنه دهملیاتی ارائاطالعات تاکتیکی را به فرماندهان ع اطالعاتی داده و اخبار و یپوشانهم

اطالعاتی،  هایجنگجمله  فعلی و آینده از هایجنگبه جدید بودن و اهمیت ه با توج 

ای ه نیروهکمک شایانی ب تواندیمتجهیزات اطالعاتی، عملیاتی  استفاده بهینه از این نوع

سریع  نبرد و چرخش یصحنهاطالعات  سیریع و صیحیح یآورمیعجعملیاتی نموده و با 

های خطرات و درگیری منظور عملیاتی شدن نیروها، جهت مقابله بابه شدهآوریجمعاطالعات 

تفاده توجهی مورداسبه طرز قابل تواندیم ایفرامنطقهنظامی و اطالعاتی احتمالی با نیروهای 

 یهاتیمأمور از آن در یریگبهرهو  سرنشین اپیماهای بدونبه قابلیت هو هبا توج. قرار گیرد

 . گرددیم احساس پیش از بیشنزاجا در سطح  تجهیزات این یریکارگبهمختلف، لزوم 

رورت و ض در اطراف کشور عزیزمان ایران، موجود ایفرامنطقهو  یامنطقه هایتهدید

 طق مرزی واطالعات منا یآورمعج جهت اهمیت استفاده مناسب از هواپیماهای بدون سرنشین

 ینند با استفاده از ابایستی قادر باشنزاجا  هاییگانو  کندرا دو چندان میمرزها  یسوآن

بر طقه باخدر من موقع از اقدامات دشمنان تا به کنند هنیاز خود را تهی ، اطالعات موردتجهیزات

 نیافت محوریتد و از صحنه نبر هیآگا تجهیزات ازپیشبیش اهمیتبا توجه به . بنابراین شوند

 اینمناسب  گیریکاربه صحنه نبرد،فرماندهان در  هایگیریتصمیم برای تجهیزات این

 . رسدمی به نظر ضروری های رزمی نزاجایگاندر  تجهیزات
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 قیتحقهای سؤال

اطالعات آوری جمع کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین جهت، بهقیتحق نیا در یاصل مسأله

 هب باید حقیقت اصلی مسأله بررسی راستای در که باشدمی های رزم نزاجااز صحنه نبرد در یگان

 :داد پاسخ زیر شرح به تحقیق یهاسوال

ه چگونهای رزمی نزاجا گانی در نبرد صحنه از آوری اطالعاتجمع برای رد عملیاتی پهپاد( ب1ُ

 باشد؟  باید

زمی نزاجا رهای یگان در نبرد صحنه از ری اطالعاتآوجمع برای ( مدت زمان پرواز پهپاد2

 باشد؟  بایدچگونه 

 بایدچگونه ای رزمی نزاجا هیگان در نبرد صحنه از آوری اطالعاتجمع برای ( تجهیزات پهپاد3

 باشد؟ 

 اهداف تحقیق

 برایکارگیری هواپیماهای بدون سرنشین به ی در این تحقیق، تبیین چگونگیکلهدف 

 هدف اسخگویی بهپ در که باشدهای رزمی نزاجا میاز صحنه نبرد در یگانعات اطالآوری جمع

 بیان شده است: زیر هایفرضیه تحقیق اصلی

 های تحقیقفرضیه

 -آسان و دقیق نترلک -اطالعات رسالا قدرت -سرعت و دقت عمل) رد عملیاتی پهپاد( ب1ُ

 نبرد صحنه از آوری اطالعاتمعج برای دقیق( پاسخگویی و واکنش -سازمانی مأموریت تناسب

 یابد. های رزمی نزاجا باید ارتقایگان در

 -اقلیمی و جغرافیایی شرایط -بودن دارگریزرا -تجهیزات حمل توان) ( مدت زمان پرواز پهپاد2

 در بردن صحنه از آوری اطالعاتعجهت جم جنگال( محیط در پایداری -باال کنترل و دقت

 ارتقاء یابد. های رزمی نزاجا بایدیگان

 -جنگی سلیحاتت -تصویربرداری و برداریعکس -لیزری هایسامانه) ( تجهیزات پهپاد3

 در نبرد حنهص از آوری اطالعاتجمع برای (الکترونیک جنگ اقدامات -راداری هایسامانه

 یابد. های رزمی نزاجا باید ارتقایگان
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 پیشینه تحقیق

آوری اطالعات از صحنه عجم ای بدون سرنشین جهتکارگیری هواپیماهچگونگی بهاین تحقیق 

مل عبررسی به با یاد شدهتحقیق  نهیزم د که درینمایمطرح مرا  های رزمی نزاجانبرد در یگان

 کنونتا آجا آمده از مراکز علمی و دانشگاهی نیروهای مسلّح و همچنین سامانه تحقیقات نظری

 .با این عنوان صورت نپذیرفته استپژوهشی 

 وری بر مبانی نظری مر

 اطالعات

نایی مع واقع در ؛در اشکال گوناگون هادستورالعملو  هادادهاطالعات عبارت است از وقایع، 

. در اندشده ارائه شدهنییتعکه توسط قواعد از پیش  دهدیمیی نسبت هادادهاست که انسان به 

 حصولیم. اطالعات باشدیمابزار کلیدی موفقیت در میدان جنگ  ،قرن بیست و یکم اطالعات

 شده.آوریوتحلیل، ادغام و تفسیر اخبار جمعآوری، پردازش، ارزیابی، تجزیهاست منتج از جمع

ت که ی اسالهیوسفرماندهان برای امور فرماندهی نیازمند اطالعات دقیق هستند. اطالعات 

. اطالعات به کندیمملیات استفاده گیری و اجرای عاندازی چرخه تصمیمراه فرمانده برای

یی را برای کارهاراه، دینمایم، مراکز ثقل دشمن را مشخص دهدیم سو و سمتعملیات نیروها 

را به  موریتشانتا بتوانند مأ دهدیمو این امکان را به نیروها  سازدیمنیروهای خودی فراهم 

 (. 112:1391اتمام برسانند )محمدی،

 محیط اطالعات

آوری، یی که به جمعهاسامانهو  هاسازماناست از مجموعه اشخاص، محیط اطالعاتی عبارت 

. گرددیمرد ین موا. اطالعات نیز خود شامل اپردازندیمپردازش، ذخیره، ارائه و انتشار اطالعات 

ایند فر واقع دریک محیط نظامی نیست.  لزوماً ساخت که محیط اطالعاتی  خاطرنشانباید 

لی، متلف جهان امروز توسط بازیگران اطالعاتی در سطوح مخ استفاده نظامی از اطالعات در

 (.115:1391)همان، باشدیمی و فرعی اجنبهکشوری ر ی، غیالمللنیب
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 اطالعات نظامی

و این  دیآیمدست و پرورش اخبار نظامی به آوریاطالعات نظامی محصولی است که از جمع

عه و رای توسو ب بودهیا جغرافیایی  ملیاتیمناطق عه، مربوط به ملل بیگان تواندیماطالعات 

ارد یا ضرورت فوری د و عملیات اهمیت بالقوه داشته، هایمشخط، هاطرحاجرای 

 (. 81:1391)همان،

 سطوح مختلف اطالعاتی

ع و کارگیری منابهنیر و فین به: طبق تعریف راهبرد نظامی عبارت است از: ( سطح راهبردی1

 ای رسیدن به اهداف کلی نظامی و سیاسی کشور. امکانات نظامی یک کشور بر

 دهدیمرا  ( سطح عملیاتی: به فرماندهان سطح عملیاتی مستقر در منطقه عملیات این امکان2

 که از نیروهای خود در مقابل انواع تهدیدات نیروهای دشمن محافظت نمایند.

عنصر حیاتی و  عنوان یکجنبه تاکتیکی اقدامات اطالعاتی، بهز ا: ( سطح تاکتیکی3

 نده توانعنوان عنصر تقویتی یا چند برابر کنی که از آن بهاگونهبه ؛باشدیح ممطر سازسرنوشت

 .شودیم برده نامنیروهای خودی 

 اطالعات انواع

 1اطالعات انسانی )1

 2اطالعات سیگنالی )2

 3اطالعات راداری )3

 4اطالعات تصویری )4

 5یعالئماطالعات سنجشی و  )5

 (.1391)محمدی،6راطالعات منابع آشکا )6

                                                                                                                                       

1- Human Intelligence 

2- Signal Intelligence  

3- Radar Intelligence 

4- Imagery Intelligence 

5- Measurement &Signature Intelligence 

6- Open Source Intelligence 
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 اطالعات آوریمنابع جمع

 ، وابستگان نظامی هاپلماتیدمنابع پنهان: از طریق  )1

 ...منابع آشکار: از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه، ماهواره، رایانه، اینترنت و )2

رادار،  شناسایی تصیویری، سییگنالی )الکترونیکیی و ارتبیاطی(،، منابع فنی: از طریق عکاسی )3

ی جاسوسیی هیاماهوارهو وسیایل شینود، ن شناسایی باسرنشین و بدون سرنشی یماهایهواپ

 (.1391)محمدی، ایردریزی هاکابل گیریاطالعات سیگنالی، ره

 1پهپاد

ود خیای هستند که افرادی بیا عنیوان اُپراتیور را بیا یی با نیروی محرکههواپهپادها وسائط نقلیه 

کننید و بیرای وهیای آیرودینامییک اسیتفاده میها بیرای بلنید شیدن از نیرکنند. آنحمل نمی

وسییله کنتیرل اند. پهپادهیا بهی، فرماندهی و کنترل و فریب طراحی شیدههای شناسایمأموریّت

دلیل هواپیمای هدایت شیونده  نیبه هم شوند؛ریزی مییت شده و یا برنامهیی هداا هوازمینی ی

 هواپیمیا ییا بیالگرد سیاخته بیه صیورتناگون های گوشود. پهپادها در طرحاز راه دور نامیده می

های مربوط بیه مأموریّیت را ها متفاوت است. پرنده بدون سرنشین، دادههای آنشوند و اندازهمی

های زمینی ثابت و متحرک ییا هواپیماهیای میادر( گیری بیرونی )ایستگاهبه یک ماشین تصمیم

ایین ه العمیل ییا پاسیخ بیعکس به عنیوان ریگمیتصمهایی را که ماشین دارد و فرمانارسال می

 دهد.پذیرد و انجام میفرستند، میها و سایر اطالعات به پهپاد میداده

امیروزه  و نیسیتهای آن منحصر در امیور نظیامی پهپاد با توجه به قابلیت کارگیریبهدامنه 

بردهیای کار ددر میوربنابراین بحث و بررسیی  ؛کاربردهای وسیعی در بخش غیرِنظامی نیز دارند

 : شودیمبه دو بخش نظامی و غیرِنظامی تقسیم  را هاآن

  کاربردهای غیرنظامی پهپاد

کیه بیا اسییتفاده از  باشیدیمانیواع پهپیاد  یریکارگبیهکاربردهای غیرنظامی، حوزه وسییعی از 

 کنتیرل ترافییک، تعقییب قاچاقچییان و اشیرار، هیایمأموریتبالگردان،  بیال ثابیت و یهاپرنده

. کاربردهیای میذکور رسانندیمانجام  نباتی را به و مبارزه بیا آفیات یپاشسمورزشی و تفریحی، 

دریافت صالحیت پیروازی  برای شده و با تالشی کیهازجمله موارد فراوانی است که امروزه محقق
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سیتقیم م طییوربیهدر انیواع عملییات انیسان  چون .دیآیمعمل در سراسر جهان به هاپرندهاین 

نمییودن  عملیییات نبییوده و لحییاظ محدودکنندهبرای انسان،  بارانیزحضور ندارد، لذا شرایط 

 یهاتیمحیدودمعنی و مفهوم ندارد. تنها محیدودیت موجیود همیان  شرایط ایمنی بیسیاری از

صیحیح سیامانه الزم اسیت. بیا توجیه بیه  عملکردهامحیط و  فنی است که برای غلبه بر شرایط

 بییرد بییه شییرح زیییر نییام تییوانیم را هییاآن و تییوان پهپادهییا، کاربردهیییای غیرنظیییامی ییکییارا

 (.47-44: 1390)نیازی،

 (اکنترل ترافیک، تعقیب قاچاقچیان، نظارت بر مرزه)گشت انتظامی  )1

 (نظر آلودگی مانند کنترل وضعیت هوا از)طالعات هواشناسی م )2

نترل محییط در دریا، ک یگذارولهلاقیانوس شناسی، تعیین مسیر )کنترل منابع دریایی  )3

 (زیست آبزیان

 ی(بردارنقشهبرآوردها و )مطالعات ژئوفیزیک  )4

بیرای  یالمللنیبسیاسی و مدنی بر اساس قوانین  هایفعالیت)ملیات مقابله با بحران ع )5

 (از مناقشات و حل اختالفات همکاری در جلیوگیری

 (55-53: 1390)نیازی، نظامی پهپادی کاربردها

آوری اطالعیات یا منابع دشمن و یا جمیع هافعالیتکسب اطالعات در مورد یی )شناسا )1

شیامل شناسیایی ( هیوایی و جغرافییایی ییک منطقیه خیاص و در مورد مشخصات آب

 نیکیوی و شناسایی الکتروشناسایی ج -اسیشناسایی عک -بصری

و حیول منطقیه  یزنگشیت مشیاهده بِالدرنیگ رویییدادهای منطقییه نبییرد،مراقبت ) )2

 (ایستگاه کنترل زمینی هشده بآوریانعکاس اطالعات جمع

از  مینییو سیایر اهیداف ز رادارها نابودکردن شناورهای نظیامی، هواپیماهیا،انتحاری ) )3

ارها و محلی و ساخت یهاموشکسکوهای پرتاب  یسازیخنثانهدام، ممانعت و یا  قبیل

 (آن پشتیبان هایسامانه

ف تجسس، کشی اطالعاتاز نیروهیای میشترک و ارائیه  پشتیبانیفرماندهی و کنترل ) )4

 و شناسایی اهداف
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های ینیی، محمولیهایستگاه کنتیرل زماز جمله متفاوت  هایآوریفنتلفیق ارتباطات ) )5

رات پرتیاب و بازیافیت و تجهییزات مخیاب تجهییزات ارتبییاطی، یهیانکیل تی،یمیأمور

 ( هداریو نگ حمل ری و کانتینرهیاینیاوب ،تاکتیکی، سازه، موتور، تولید الکترییسیته

لتیه از رله و سویچینگ ارتباطات چند بانیدی چنید حای مخابراتی یا گره ارتباطی )رله )6

  (م و مرکز فرماندهیدمستقیم بین نیروهای خط مق طریق برقیراری ارتباطیات

نعیت استفاده نظامی از الکترونیک در تعیین، اقیدام، کیاهش ییا مماجنگ الکترونیک ) )7

 طیف الکترومغناطیسی  فاده دشیمن ازاست

  (ییآموزش پدافند هواهدف ) )8

مله مربوط به محل دقیق وسایل نقلیه جهت ح رله اطالعیات و آشکارسازیی )ابیهدف )9

 (هاآنبه 

لیییزری  گییذارعالمیتهای هتوانیایی و ظرفییت حمیل محمولی) هیدفی گذارعالمت )10

  (هیدف

خیص و تعییین منیاطق جنگییی آلییوده تش) آشکارسازی جنگ بیولوژیکی و شیمیایی )11

  (بیولوژیکی شییمیایی و سیالحبیه 

منظور هیدایت عملییات زده بیهانحهآوری اطالعات از منطقه سجمعواکنش در سانحه ) )12

  (نجات

نه توپخا میزان خسارات وارده به اهدافی است که توسط آتیشارزیابی خسارت جنگی ) )13

  (اندگرفته یا هواپیماهای جنگنده مورد حمله قرار

 قلمیرو دشیمن و در حالیت نجیات افیراد مجیروح در) جستجو و نجات در محیط نبرد )14

 (. انیدشدها هوایی که از هواپیما جد یخدمهمنظور بازگرداندن خاص به

  تجهیزات نظامی پهپاد

ال.دی  فیلییپس از نیوع 2، سی.سیی.دی1و هاسل بلید1)کانن.اف جهیزات تصویربرداریت )1

                                                                                                                                       

1- Canon.f1 & .Hassel blad 

2- Charge Coupled Device 
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 (.  6000000اچ 

ارهیییای رادارهییای هجییومی، رادارهیییای ثانوییییه، رادراداری و شناسییایی ) هایسییامانه )2

ی آب و و رادارهییا)الینت و کامینیت(،  ی سیگنتهاسامانه مانند شناسیایی و نظیارت

 (.هیوا 

پرتیاب  هایسیامانه) جنیگ الکترونییکیا وسایل و تجهیزات اقدامات ضد الکترونیکی  )3

 (.ریالکترونیکیی تجهیزات ضد تشعیشع رادا یهیاکننیدهاخیاللچیف و فِلیر و 

  (.پرتیابشونده سیبک وزن و قابیلهدایت یهاموشک، راکت و بمبتسلیحات جنگی ) )4

، 1(. )خلیلییهاکننیدهدر محیدوده حیس ابیهیدفسینج و ارتفیاعلییزری ) هایسامانه )5

1385)  

 اطالعات توسط پهپادها آوریجمع

طالعیات مربیوط بیه اکلیه اخبیار و  آوردندست به ،عات توسط پهپادهاآوری اطالمنظور از جمع

. ایین باشیدیمبر روی زمین منطقه عملییات قیرار دارد،  آنچه هرنیروها و  عیوارض، تجهییزات،

 .شودیمتصویربرداری حاصل  برداری وفیلم لهیوسبهاطالعات 

بیرداری توسیط پهپادهیا فیلم .بیرداری اسیتاولین کاربرد اطالعاتی پهپادهیا قابلییت فیلم -

، اقیدام استرکت ححال پرواز و  که پهپاد درطوری؛ یعنی همانشودیمزمان انجام صورت همبه

. شیوندیم زمیان نییز ضیبطهم شیدهگرفتیه یهیالمیف. دیینمایمبرداری از روی زمیین به فیلم

 سییرعتی)ر سییاعت بی لومترکی 200 زیربرداری توسط پهپادها سرعت سرعت فیلم نیترمناسب

بیرداری مناسیب بیوده و ؛ زییرا بیا ایین سیرعت کیفییت فیلماست (لومتریک 180 تا 140معادل 

 .باشدیم یبرداربهرهقابل  یراحتبه

ایین کیاربرد دربیاره  .یگنالی اسیتسیآوری اطالعات دومین کاربرد اطالعاتی پهپادها جمع -

نی انسا میلند هیوایی اقیداماتی توسیط عواپهپادهای کشور هنوز رایج نشده است. لیکن در پداف

ز ایین . کشورهای غربی و صاحب فناوری اشودیمجهت کنترل هواپیماها در فضای کشور انجام 

 .ندینمایمپهپادها استفاده خوبی  امکانیات
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ایین امکیان  .آوری اطالعات انجام مراقبت هوایی اسیتکاربرد دیگر پهپادها در حوزه جمع -

، هییالمیفیزم بالفاصییله از روی المناطق پیروازی، انجیام و اطالعییات  برداری ازیلمزمان با فهم

  .ردیگیم تحلیل قرار گرفته و مورداستفاده قرار تفیسیر و

طالعیات یکی ا :بر دو نوع است دهدیماطالعاتی که پرنده بدون سرنشین به ایستگاه کنترل 

عیات و دیگیری اطال شودیمسیگنالی دریافت تصویری شامل فیلم و تصویر است و توسط امواج 

های پهپاد شیامل و کنترل پهپاد، وضعیت سامانه یعنی اطالعاتی که برای هدایت ؛است یمترتله

طالعات پهپاد نییز بیر دو نحوه ارسال ا .باشدیمموتور، سوخت و غیره، الزم  های پروازی،سامانه

صورت زنیده به هالمیفینی برقرار باشد تصاویر و اگر ارتباط پرنده با ایستگاه کنترل زم: نوع است

 دید سییگنالی اگر ارتباط .ردیگیماستفاده قرار  شده و موردزمان ضبطبه ایستگاه ارسیال و هیم

دوربیین پهپیاد  بر روی حافظیه مسیتقیم برداریفیلم ،پرنده با ایستگاه کنترل زمینی قطع شود

 . ردیگیمیاستفاده قیرار  و بعد از بازیافت پهپاد مورد شودیمضبط 

ل( )عامیفییاکتور  3آوردن برتیری اطالعیات  بیه دسیتصحنه رزم برای  فرماندهان عملیاتی در

 .کنندیم تیهدا ورا رهبیری  هیم وابیسته بیه

 3عملیات اطالعاتی( 3   2مدیریت اطالعات( 2  1شناسایی و مراقبت یکپارچه( 1

 :باشندیم موارد زیر ویژهبه در تمامی جهات هااتیعملکننده اجرایی ها تکمیلاین فعالیت

 احتمیالی  هیایفعالیت ینییبشیپاز دشمنان و  کامل یآشکار کردن و نگهداری تصویر

 .هاآن

 مربوطه یهااتیعملنیروهای خودی و  رهباز فعالیت اطالعاتی دشمن درجلوگیری ا. 

  یمن در مخالفیت نیروهیای دشفرمانیدهان  تیانآگیاهی و  هافعالیت، هیابرنامیهتیأثیر

 .بیا نیروهیای خیودی

  های نیروهای خودی و ییا عیدم در پشتیبانی از مأموریت طرفانیبتأثیر غیرِنظامیان و

 .خودی هایفعالیت مقاومیت در هاآنتیأثیر 

                                                                                                                                       

1- ISR: intelligence-surveillance-and reconnaissance 

2- IM: information management 

3- IO: information operation 
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 بتواننید هماننیید  هیاآنکیه  یطوربیه طیرفیب هایسیازمانغیرِنظامیان و  کردنآگاه

 .را پشتیبانی نمایند هاهدف و هافعالیت، نیروهیای پلییس

 یک تییصمیم در نیروهییای  ذاتخاهای اطالعاتی، مراحل محافظت و نگهداری از سامانه

 وبیرای فرمانیدهان  (شامل اطالعات نظیامی)مرتبط  اطالعات میستمر هخیودی و تهی

 .استفادهستاد در یک ساختار قابل

 از مراحیل ایجییاد  یبرداربهرهدادن، ختن، فریباندانابود کردن، از هم گسیختن، تأخیر

ها بیر دشیمنان و های اطالعاتی و تأثیر آناطالعات و سامانه از یبیرداربهیرهتیصمیم، 

 .سایرین

 دارای پییرواز و سییقف (بقییاء)نظر برد، مداومت پروازی، قابلیت باز زیسیتی  پهپاد از ،

صیرفه )شناسیایی بیا کمتیرین هزینیه  منظور اجرای عملیات نظارت والزم به توانیایی

 .(19:1391)رستمی، باشندیممتعارف  در مقایسه بیا هواپیماهیای (اقتصادی

  پهپادهای نسل آیندههای مأموریت

ینی، ط خلبان زمبه نیروی انسانی و نیاز به کنترل توس با کمترین اتکا توانندیم پهپادهای آینده

نجیام اازگردند. یین شده را انجام دهند و سپس به پایگاه بپیش تع از پایگاه برخیزند، مأموریت از

 ربوط به مأموریت که پییشبا استفاده از تعدادی پارامتر م پهپاد ، یعنیصورت خودکاربهعملیات 

 : شودیماز برخاست یا پرتاب به آن داده 

 شود؛ ریزیبرنامه 

 ری کند؛آوالزم را در حین مأموریت با استفاده از حسگرها جمع یهاداده 

 شده را تحلیل کند؛آوریجمع یهاداده 

  کند؛ شده را اصالح، مأموریت از پیش تعیینهادادهبا استفاده از نتایج تحلیل 

 ند؛کارتباطی سریع و امن منتقل  یهانکیلمناسب را با استفاده از  یهاداده 

 به پایگاه باز گردد و بنشیند. 

 یهیانکیل. در آینیده ردییگیمی انسانی صیورت اکنون تمامی این مراحل با دخالت نیروهم

پایگاه به جهت افزایش امنیت اطالعات و امکان تغییر مأموریت در صیورت  ارتباطی بین پرنده و
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که امروزه در پایگاه زمینیی  هادادهبسیاری از مراحل تحلیل  نیاز افزایش خواهد یافت. همچنین

آینده به خود پهپاد منتقل خواهند شد. بیه  ، درردیگیمدار انجام و یا سایر هواپیماهای سرنشین

و خلبیانی پرنیده بیه  ترتیب، نیروی انسانی فقط نقش نظیارت بیر سیامانه را خواهید داشیتاین

صورت و انتقال اطالعات به هادادهآوری های هوشمند خود پرنده منتقل خواهد شد. جمعسامانه

نظیارت بیر اطالعیات ارسیالی در صیورت نییاز زمان واقعی انجام خواهد گرفت و مرکز زمینی با 

 .را تغییر خواهد داد مأموریت پهپاد

ز اعالوه بر پهپادهای شناسایی و مراقبت که با حمیل حسیگرهای شناسیایی امکیان آگیاهی 

نظیامی  زانیربرنامیه، کنندیممختلف را برای فرماندهان نظامی فراهم  وضعیت و شرایط مناطق

ینیده جدیید، پهپادهیای رزمیی در آ یهیاگزارشبیر اسیاس  .ستندرزمی ه به فکر توسعه پهپاد

 هیاآن انجامهای خطرناک که شد و با انجام مأموریت دار خواهندجایگزین هواپیماهای سرنشین

رزمیی  هیایقابلیتخلبیان اسیت،  مستلزم بروز خطر زیاد بیرای دارنیسرنشتوسط هواپیماهای 

 (.76:1382انمهر،)کینیروهای نظامی را ارتقاء خواهند داد

 های آیندهدر جنگ پهپادنقش 

 مجهّیز بیهی و در میواردی کیه سیامانه دفیاع هیوایی دشیمن قیوّ ژهییبیه و پهپادهاکارگیری به

 پهپادهییااز  های واکیینش سییریع باشیید، ارجحیییت دارد.حسییاس و موشییک یهای رادارسییامانه

ارسیال اطالعیات بیه  وری آوهای دشمن و جمیعتوان در عملیات نظارت بر فعالیّتچنین میهم

 پهپادهیازییرا  ،سیتهپاد به لحاظ تکنیکی قابیل اجراکارگیری پاستفاده کرد. به هیمراکز فرماند

طور دقیقیی هیا را بیههیای آنفعالیّت تیواند و مینتمام نیازهای عملیاتی را برآورده ساز ندقادر

هیوایی نقیش اساسیی داشیته  یگیان های آینده نیزرسد که در جنگنظر میهریزی کرد. ببرنامه

تعییین  زییادی باشد و پیش از درگیر شدن نیروی زمینی با دشمن، سرنوشت جنیگ را تیا حید

ه بیه سیرعت و ای خواهند داشت. بیا توجّینقش ارزنده هادر این میان پهپاد در تقویت نیرو ؛کند

ایی دشیمن و عملییات نفیوذ بیه داخیل حیریم هیو ها درتوان از آنمی پهپادهاقدرت مانور زیاد 

 .کیرد دفیاع هیوایی دشیمن اسیتفاده یکار انداختن سامانه اجرای عملیات تجسس، نظارت و از

 پهپادهیا ،دهید. عیالوه بیر میوارد میذکورکیاهش مینییز عملیات را  یهزینه ،کارگیری پهپادبه

و طیول عمرشیان نییز بیشیتر از هواپیماهیای دهنید ی بیشیتری انجیام یتوانند مأموریّت هوامی

جنگ، بیرای  م پیروزی درهوایی به عنوان عنصر مهّ برتریبنابراین، طرفداران . دار استنشینسر
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های مشخصی را بیه شیرح زییر ضیروری کیفیت ،جدید تسلیحاتی یبه عنوان یک سامانه پهپاد

 (80:1382)کیانمهر، دانند:می

دیگیر ان خلبی گیخست عامل پهپادها به کمک عملیات انجام که در ییاز آنجا تداوم عملیاتی:( 1

 د. ند پیوسته کار نظارت و تجسس را انجام دهنتوانمی پهپادهامطرح نیست، 

یشیی را یف جنیگ فرساباید قادر به حمل سالح باشید و بتوانید وظیا پهپاد توانایی عملیاتی:( 2

های شیمیایی و بیولیوژیکی های آینده احتماالً سالحکه در جنگ ییچنین از آنجاانجام دهد. هم

 د. نهای آلوده باشباید قادر به انجام عملیات در محیط پهپادهاکار گرفته خواهند شد، هب

تیر کارگیری آن نیز آسیانن دار بوده و بهسرنشیهای تر از جنگندهپهپاد ساده کاهش هزینه:( 3

 دار است. نشینتر از هواپیمای سرکارگیری آن نیز کمآموزش به یاست و هزینه

نیوع  بیا چنید ،کنید عملیات اجیرادشمن  یهباید بتواند در پشت جبه پهپادها :واکنش سریع(4

سیته کیار پیو د،آوری کنیالعیات جمیعاز منطقیه وسییعی اطّ ،سالح حمالت مختلف انجام دهد

ت دشیمن در مقابیل حمیال کمیپذیری نظارت را انجام دهد و با داشتن قدرت مانور باال، آسیب

 عات باال نیز عملیات اجرا کند.باشد و بتواند در ارتفا داشته

ت هسیتند، در حال حاضر پهپادها در ارتفاعات پیایین قیادر بیه انجیام مأموریّی وری عالی:افن( 5

کار ههیا بیهای کوچیک در آنباشد و سالحها نیز کوتاه میآن ها زیاد است، بردپذیری آنآسیب

 شود.گرفته می
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 مفهومی تحقیق الگوی

 شناسی پژوهشروش

تا نتیایج آن بیر  ست،اهای مطرح شده که هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سؤال ییجااز آن

هیای رزمیی نزاجیا میورد بررسیی و تجزییه و گانکارگیری پهپاد از صحنه نبرد در یچگونگی به

ق کیاربردی از نظر روش تحقیق به صورت توصیفی و از نظر نوع تحقی نیبنابرا تحلیل قرار گیرد،

 باشد. می( میک -ها )کیفییل آمیخته دادهبا رویکرد تحل

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، عبیارت  جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری:

فرمانیدهان، میدیران،  نفیر از 260جامعه آماری تحقیق شیامل های رزمی نزاجا. است از یگان

 آوری اطالعاتجمع

 پهپاد

 برد عملیاتی مدت زمان پرواز تجهیزات

 سرعت و دقت عمل

 قدرت ارسال اطالعات

 کنترل دقیق و آسان

 توان حمل تجهیزات

 بودنپنهان کار 

 یایی شرایط جغراف

 دقت و کنترل باال

 جنگال طیمحپایداری در 

 سازمانی تیمأمورتناسب 

 واکنش و

 

 پاسخگویی دقیق 

 وتصویر برداری عکس

 تسلیحات جنگی

 ی راداریهاسامانه

 ی لیزریهاسامانه

 اقدامات جنگ الکترونیک
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مییزان ه بیر اسیاس کیاسیت  هیای رزمیی نزاجیاجانشینان، معاونین، رؤسای ارکیان یگیان

عنیوان جامعیه نمونیه بیه روش ه نفر بی 150تعداد  سنوات خدمت جایگاه سازمانی و ،تحصیالت

 : تصادفی طبقاتی با استفاده از فرمول کوکران به شرح زیر انتخاب شده است

. /

/

. /

/

Z

dn
Z

N d












  
    

    
    

 
 

2 2
2

2
2 2

2 2 2

22
2

1 96 0 25
0 05 150

1 1 96 0 25
1 11 260 0 051 1

  
 هاروش و ابزارهای گردآوری داده

ر ها و اسیناد و میدارک موجیود دمجالت، مقاالت، پایان نامه ،هاباکلیه کت ی؛ادر روش کتابخانه

 تاد آجیا ودانشگاه فرماندهی و س مراکز دانشگاهی نیروهای مسلح، سامانه تحقیقات نظری آجا و

 های اطالعیاتی و امنیتیی سیایر نیروهیامعاونت اطالعات و عملیات اجا و نزاجا و همچنین یگان

 .شدمصاحبه استفاده  پرسشنامه واز ی دانیمو در روش  گرفتاستفاده قرار  مورد

 هاداده وتحلیلتجزیه روش
 شید، خواهید اسیتفاده (یکمی وی فیی)ک هیاتحلییل آمیختیه داده هایروش از چون پژوهش نیا در

 در و شپیرداز میورد سیپس ،(شینمیا و صیتلخی ش،یپیاالی )بندطبقه ابتدای فیکی هاداده نیبنابرا

 هیایوشر از اسیتفاده بیا زینی کمی هاداده نیهمچن گرفت؛ خواهند قرار محقق قضاوت مورد تینها

 .گرفت خواهند قرار لیتحل و هیتجز مورد 23spss افزارنرم از استفاده وی آمار

 قتجزیه و تحلیل کیفی اهداف تحقی -

 حنهصه از آوری اطالعهاتجمهع جهت چگونگی برد عملیاتی پهپاد هدف یکم: تبیین

 نزاجا  های رزمییگان در نبرد

کارگیری پهپادها جهت انجیام مأمورییت پشیتیبانی های نزاجا بهبا در نظرداشتن مأموریت )1

ت. نزدیک هوایی و شناسایی هوایی تاکتیکی در حدود منطقه عملییاتی و لجمین الزم اسی

رش دشیمن های عملیاتی از عمق مناطق گستگانهای یها باید بتوانند نیازمندیاین پرنده

 .را تهیه نمایند
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باشید، در کیلیومتر می 450کیه تیا حیدود ای با توجه به عمق عملیاتی نیروهای فرامنطقه )2

ت زمیان کیلومتر مناسیب اسیت. مید 300کارگیری پهپادهای برد بلند تا حداکثر نزاجا به

در  الزم اسیت میأموریتی تیاکتیکی پرواز نیز بستگی به نیوع مأمورییت یگیان دارد. گیاهی

 ند. ی عملیات تهیه و استفاده کرا از صحنه بتواند اطالعات الزم حداقل زمان انجام شود تا

نید؛ بیا بر اساس شناخت از نیروهای دشمن باید از پهپادهای برد کوتیاه، نزدییک و بیرد بل )3

ر دمناسبی  توجه به مأموریت واگذاری استفاده نمود و در این راستا باید سازمان تجهیزاتی

ازی از برد پهپادهای نزاجیا، در حیال حاضیر بیرد پیرو نظر گرفته شود. با توجه به حداکثر

سیایی تیا کیلومتر است. بنابراین باید تداوم پروازی پهپیاد شنا 150منطقه عملیاتی حدود 

ا حد ممکن افزایش یابد. هر چه عمق منطقیه عملییاتی و میدت زمیان پیرواز پهپیاد نزاجی

 باشد.تر میافزایش یابد، میزان شناسایی از نیروهای دشمن بهتر و روشن

شیود. یبرد عملیاتی هواپیمای بدون سرنشین بر اساس نوع مأموریت و نوع پهپاد تعریف م )4

گویی نایی پاسخی عملیاتی، باید تواآوری اطالعات در عمق منطقهی جمعپهپادها در حوزه

 های عملیاتی را داشته باشند.های اطالعاتی یگاننیازمندی

آوری اطالعات بوده و بایید ادهای نزاجا، شناسایی و جمعدر حال حاضر مأموریت اصلی پهپ )5

بیرداری صورت آنالین باشد تا امکان بهرهکننده بههای عملتهیه و ارسال اطالعات به یگان

 هییای عملیییاتی فییراهم گییردد؛ ضییمنادر یگانهییای تهیییه شییده و تفسیییر تصییاویر و فیییلم

  پیما برسد.صورت فوری به هواهای یگان عملیاتی نیز بهدرخواست

 450هیا در حیدود بیر اسیاس دکتیرین عملییاتی آنای عمق عملیاتی نیروهای فرامنطقیه )6

باشد، لذا جهت آگاهی و کسب اطالعات از این عمق عملیاتی در نیروی زمینی کیلومتر می

 کیلومتر مناسب است.  300کارگیری پهپادهای برد بلند تا ارتش ج.ا.ایران به

هیای مراقبیت و یاتعملدر  هیاآنتوان از یمت مانور زیاد پهپادها، سرعت و قدربا توجه به )7

ی دفیاع سیامانهی نبرد، اجرای عملیات تجسس، نظارت و از کارانیداختن منطقهشناسایی 

 هوایی دشمن استفاده کرد.

)مخفیانه یا علنیی( از  صورت دیداری یا الکترونیکیی عملیات را بههاصحنهپهپادها قادرند  )8

ی نبیرد، منطقهدرنگ رویدادهای ی بیمشاهدهنظر داشته و با یرون منطقه تحتداخل یا ب
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آوری شده به ایسیتگاه کنتیرل زمینیی بیه زنی حول منطقه و انعکاس اطالعات جمعگشت

 ی نبرد کمک نمایند.منطقهمراقبت از 

ری تواننید بیا همکیایمو  اسیتپهپادها، پایه و اساسی برای شناسایی و مراقبت در آینیده  )9

ا و بی ورندآدست دیگر منابع اطالعاتی حجم باالیی از اطالعات موردنیاز را در شب و روز به

ی فرماندهان درصیحنه هادرخواستهای فوق، نسبت به برآورده نمودن ادغام و انتشار داده

 ند. عمل کن

 یجبهیهتواند در پشت یمو  هستندپهپادها قادر به واکنش سریع در منطقه عملیاتی خود  )10

و از منطقیه وسییعی اطالعیات  دهنیددشمن با چند نوع سیالح مختلیف، عملییات انجیام 

 د.نآوری کنجمع

 صحنه از آوری اطالعاتجمع جهت چگونگی مدت زمان پرواز پهپاد هدف دوم: تبیین

 های رزمی نزاجا یگان در نبرد

ابر یری در برپذافزایش مداومت پروازی، کاهش آسیبصدا، با داشتن پروازهای بی پهپادها )1

 اتتر به اطالعیعسرایجاد اختالل جهت کاربران میدان نبرد و اهداف تاکتیکی، دسترسی 

رسال ازمان، نرخ اطالعات باالتر و ی پردازش اطالعات همهاسامانه را به منظور هاجنگنده

کننده های عملشماری برای فرماندهان و یگانمخفی اطالعات، دارای مزایای بی

 باشند.یمرزم  یدرصحنه

تواند یمو  استپایین دارای مداومت پروازی بیشتری  یاپهپادها در ارتفاعات باال  )2

آوری اطالعات را با خود حمل و حمله به اهداف دهنده و جمعی تشخیصهادستگاه

 کند. ایفا را به خوبیی رادارهای دشمن کنندهنقش فلج دهد وانجام  ترآسانمشخص را 

ت به جزء سوخ چرا که افزایش عمق حمله دهند؛برای حمله افزایش نمی پهپادها عمق را )3

جا ارد. نزای کنترل پرنده و یا قدرت دوربین نیز بستگی دبه پارامترهای دیگری نظیر سامانه

هترین ب) مودهنتخاب باید با افزایش مدت زمان پرواز بازدارندگی ایجاد نماید و یا اهداف را ان

 رد. هدف( و بعد از بین بب

ز کی پروارونییل کمکی الکتپهپادها قادر هستند به مدت طوالنی در ارتفاعات باال و با وسا )4

شدت مورد محافظت قرار دهد تا به اهدافی که بهیماین امکان را  هاافکنلذا به بمبکند؛ 

 ی متعددی وارد کنند. هاضربهگیرند یم
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زند، می که امواج حرف اول رابه این در مورد عمق عملیاتی و شعاع عمل پهپادها، با نگرش )5

 بایست برعمق پرواز کم باشد؛ لذا در وهله اول ضمن رادارگریز نمودن پهپادها، می

 دشمن قادر به تسلط امواج هدایت شود تاهایی نصب های فعلی و آتی، دستگاهسامانه

 ی ایستگاه کنترل زمینی نباشد.هواپیما از سامانه

متر و کی را در عمق اً ممکن است ما نیاز داشته باشیم که مأموریتکه بعضصرف نظر از این )6

ا مدت ایی بحداقل زمان توسط پهپاد انجام دهیم، مسلماً هر چه که به توان ساخت پهپاده

علیه  ر، عملیات را در عمق بیشتتر شویم، قادر خواهیم بودتر، نزدیکزمان پرواز طوالنی

 ی است.بزرگ برتریدشمن اجرا نماییم و این 

ایستی بلذا  است؛مدت زمان فعلی پرواز پهپادها در مقابله با نیروهای دشمن بسیار ناچیز  )7

واز مان پرز. عمق عملیاتی و مدت کردمدت پرواز را با توجه به مأموریت تعیین و تعریف 

گردد. لذا ای در حد ضعیف ارزیابی میفعلی پهپادهای موجود در برابر نیروهای فرامنطقه

داکثر حوجود مازوکارهایی تعریف و تهیه گردد تا بتوان از توان عملیاتی پهپادهای باید س

و  های مختلف ازجمله ضدالکترونیک، فریبعمل آورد. پهپادها اگر به قابلیتاستفاده را به

 غیره مجهز باشند کارایی بیشتری خواهند داشت.

 بهردن صحنه از اتآوری اطالعجمع جهت چگونگی تجهیزات پهپاد هدف سوم: تبیین

 های رزمی نزاجا یگان در

ه متوسط ای باید از کلیه پهپادهای برد نزدیک، کوتابر اساس شناخت از نیروهای فرامنطقه )1

در  و بلند در بحث شناسایی، رزمی، جنگ الکترونیک و از بالگردهای بدون سرنشین

ک لیات یمنطقه عم . کسب اطالعات از دشمن وکردبانی و شناسایی استفاده عملیات دیده

تر روزتر و بههر چه اطالعات موجود مطمئنم و اساسی در عملیات نظامی است. اصل مه

 شود. عملیات با دقت و سرعت بیشتر و مشکالت کمتر اجرا می ،باشد

باشند؛ مأموریت شناسایی، هایی که پهپادها قادر به انجام آن میبهترین مأموریت )2

های باشد. در جنگ، عملیات روانی، پخش تراکت و غیره میبردرای عمق میدان نبردعکس

 این ای انجام خواهد شد.طرز گستردهبهپهپادها ها توسط امروزی و آینده این مأموریت

های ی شناسایی منطقه عملیات و سایر مأموریتتوانند از عهدهخوبی میها بهپرنده

 واگذاری برآیند. 
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ارآیی ی نبرد کاتی قوی هستد که با تهیه اطالعاتی صحنهپهپادها یکی از ابزارهای اطالع )3

بانی و دهند. تجهیزات سنتی دیدههای عملیاتی را افزایش میواحدهای رزمی و یگان

های گانهای امروزی، توانایی تأمین نیازهای اطالعاتی یشناسایی و عوامل انسانی در جنگ

ش ا پوشرند عمق منطقه عملیاتی ردرگیر در میدان رزم را ندارند؛ لیکن پهپادها قاد

 اطالعاتی دهند. 

ی هپادهاپو  باید انواع پهپادهای شناسایی، رزم، جمینگای در برابر نیروهای فرامنطقه )4

تحاری ها نیز پهپادهای اندانگر ها گذاشته شود؛ درضدتانک در حد وسیع در اختیار یگان

 شود.  بینیضدتانک پیش

 در صورت ای تحرک باال با بردهای متفاوتیزات پیشرفته و دارکارگیری و استفاده از تجهبه )5

بلند  وتوسط متا بتوانیم از پهپاد با بردهای کوتاه  ود بودن عالی است و باید کوشیدموج

، ا دقت باال)دوربین عکاسی ب رفته در پهپادهای شناسایی کارتجهیزات به. کنیماستفاده 

ه بت یا به همراصورت ثااویه دید مشخص بهزیر و با برداری با لنز ثابت یا متغدوربین فیلم

توانند یمهای حرارتی با دید شبانه برای عملیات شبانه( یندوربچنین سکوی پایدار و هم

 ا تصاویریصورت زنده به ایستگاه زمینی یا مقر فرماندهی ارسال و تصاویر تولید شده را به

 ی الزم قرار دهند.بردارضبط شده را در زمان بازیافت، مورد بهره

 هانامههای حاصل از پرسشتجزیه و تحلیل کمی داده

جیداول  اساس براز پرسشنامه  شدهآوریجمعاطالعات  وتحلیلتجزیهی و آماری بررسمنظور  به

ی رهیایمتغ ومیرتبط بیا شناسیایی جامعیه نمونیه  سؤاالتی ترسیم شده در راستای نمودارها و

کارگیری هواپیماهای بدون سرنشیین جهیت به ده شد تا چگونگیی استفافیتوصمستقل، از آمار 

منظور  نیبدتبیین و مشخص گردد.  های رزمی نزاجااز صحنه نبرد در یگاناطالعات آوری جمع

در مورد  سؤال 15سؤال مربوط به مشخصات جامعه نمونه،  3سؤال ) 18ی بر مبتنی اپرسشنامه

  ت:اس دهیگرد میتنظ ریزشرح پهپاد( به متغیر
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 اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری

میییزان  ؤال دربییارهسیی 3جامعییه نمونییه تعییداد  یاعضییا یهییای فییردویژگی ییمنظور شناسییابیه

شیده  شده خواسیتهطرح گردید و از افراد انتخابمسنوات خدمت  جایگاه سازمانی و ،تحصیالت

 :باشدیم لیشرح ذکه به ندینما لیآن را تکم
 تحصیالت وانی سطحتوزیع فرا :1جدول

 جمع دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی اینظر مقایسه

 150 19 79 52 فراوانی

 %100 %13 %52 %35 درصد فراوانی

 توزیع فراوانی جایگاه سازمانی :2جدول

 جمع سرتیپی  دومیسرتیپ سرهنگی اینظر مقایسه

 80 - 13 67 فراوانی

 100 - 25/16 75/83 درصد فراوانی

 ی خدمتابقهستوزیع فراوانی  :3جدول

 جمع سال 30باالی  سال 29تا  25 سال 24تا  20 اینظر مقایسه

 150 38 55 57 فراوانی

 %100 %25 %37 %38 درصد فراوانی

 ها تجزیه و تحلیل کمی داده

ی هایگان در نبرد صحنه از آوری اطالعاتجمع برای پهپاد کارگیریبه تبیین چگونگی درباره

آزمون کای  از ق،یتحق یهای دادهبرای استنباط وی لیتحل سطح درسئوال  15نزاجا طی رزمی 

بدین منظور  .اده شده استاستف23spss افزارنرم از استفاده باt (test-t ) آزمون و ( 2x)دو

 بنابراین میانگین. نماییممی مقایسه 3را با عدد ثابت  شده گیریاندازهی هامؤلفه میانگین

هواپیماهای بدون  کارگیریبهدر مورد نظر ی هامؤلفهاست که  ایندهنده نشان 3از  تربزرگ

از اهمیت باالیی  جاهای رزمی نزایگان در نبرد صحنه از آوری اطالعاتسرنشین جهت جمع

 برخوردارند.
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 متغیرهای تحقیقبررسی  جهت t (t-test) آزمون :4جدول 

One-Sample Statistics 
 انحراف از میانگین انحراف استاندارد انگینمی حجم نمونه 

 07009. 85841. 4.2733 150 برد عملیاتی

 07359. 90130. 4.0800 150 مداومت زمان پروازی

 06454. 79043. 4.2933 150 تجهیزات

 

 Test Value = 3 

 آماره

 آزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

 میانگین

 اطمینان(فاصله )

پایینحد   حد باال 

 1.4118 1.1348 1.27333 000. 149 18.167 برد عملیاتی

 1.2254 9346. 1.08000 000. 149 14.676 مداومت زمان پروازی

 1.4209 1.1658 1.29333 000. 149 20.040 تجهیزات

 متغیرهای تحقیقبررسی  جهت( 2 یخ)کای دو  آزمون :5جدول 

برد  

 عملیاتی

 مداومت

 زمان پرواز

هیزاتتج  پهپاد 

72.77 آزمون کای دو
a 

107.80c 78.10c 65.307c 

 4 3 4 3 درجه آزادی

  پایایی سؤاالت پرسشنامه :6جدول 

Case Processing Summary 
 درصد حجم نمونه 

 100.0 150 تعداد 

 0. 0 بدون پاسخ

 100.0 150 جمع فراوانی

 

 Reliability Statistics 

 تعداد سؤاالت نباخضریب آلفای کرو متغیر

 15 .967 پهپاد )کل پرسشنامه(
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 گیرینتیجه

 قنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کیفی اهداف تحقی

آوری های جمیعدسیت شیدن سیامانههای موازی کاری و ییکمنظور جلوگیری از فعالیت( به 1

های منظور طراحیی و سیاخت سیامانههمچنیین بیهعات در سطح آجیا و نیروهیای مسیلح، اطال

میوارد زییر  ا تهدییدات پیرامیون ج.ا.اییران،مقابلیه بی آوری اطالعات، در راستای شناخت وجمع

 بایستی مورد توجه قرار گیرد:

آوری اطالعات )تمامی اطالعیات راداری، های جمعطرفانه و اصلی سامانهالف( بررسی ماهیت بی

 مدنظر قرار گیرد( ... بانی وسیگنالی، تصویری، دیده

 های رزمی نزاجاه به منابع موجود در یگانب( توج

 های اطالعاتیبندیبین منابع و تقسیم ج( پرهیز از جدایی

همچیون  ،آوری اطالعاتهای جمعهای سامانهبعدی به یکی از توانمندیتوجه صرف و تکبید( 

 سیگینتی نگاه کردن به آن و یا تصویری دیدن آن و غیره.

ایین  گیرندگانعبیارتی تصیمیمانه اطالعیاتی سیروکار دارنید و بیهکه بیا سیامفرادی اباید به ( 2

 . کردای توجه ویژه ی گسترده هستند،مجموعه

ها، ماننید سیازمان و تجهییزات عناصر و زیرساخت ای سامانه اطالعاتی وهتمامی جنبهبهباید ( 3

عیات، سیامانه تقیال و تبیادل اطالسیازی، سیامانه انآوری، سامانه پیردازش، سیامانه ذخیرهجمع

 .کردتوجه خش و توزیع اطالعات آشکارسازی و نمایش و سامانه پ

نبیرد  یصحنه یالعاتاط هیهستد که با ته یقو یاطالعات یاز ابزارها یکپهپادها ی کارگیری( به4

 . دهندیم شیرا افزا یاتیعمل یهاگانیو  یرزم یواحدها ییکارآ

 نیتیأم ییاتوانی ،یامیروز یهادر جنگ یوامل انسانو ع ییو شناسا بانیدهید یسنت زاتیتجه( 5

 نید عمیق منطقیهپهپادهیا قادر کنیرزم را ندارند؛ ل دانیدر م ریدرگ یهاگانی یاطالعات یازهاین

  دهند. یرا پوشش اطالعات یاتیعمل

توانید صیحت و سیقم ادهیا میمختلیف و بیا اسیتفاده از پهپ هایروشآوری اطالعات از ( جمع6

موقع تهدیدات  از طرفی در شناخت به میزان زیادی بهبود بخشد؛ وری شده را بهآاطالعات جمع

 های امنیتی مؤثر واقع شود. و ایجاد فرصت
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 متعیدد هاییهال در دفاع بایستی چون ایفرامنطقه نیروهای برابر در مخصوصاً نبرد صحنه ( در7

 ضیمن تا گیرند قرار فادهاست مورد یهال به الیه صورتبه باید نیز پهپادها شود، انجام و بینیپیش

 تیأخیربیه را دشیمن هاینیرو حرکات نشدهبینیپیش اقدامات انجام با عملیات، منطقه شناسایی

  .انداخت

 اسیتفاده هبی نیاز دارند، گسترش ایفرامنطقه نیروهای که جایی در مخصوصاً ،نبرد صحنه ( در8

 فضیای رد نفیوذ و محولیه هیایمأموریت نجیاما جت تاکتیکی و متوسط کوتاه، برد پهپادهای از

 بیالگرد و شناسایی ری،انتحا رزمی، پهپادهای انواع توانمی فضا، این در. باشدمی عملیات منطقه

 گرفت. کار به ایمنطقه و محلی هدایت با ترکیبی صورتبه را سرنشین بدون

 منیاطق رد سرنشیین بیدون ایبالگردهی و بیاال پیروازی تیداوم با پهپادهای از استفاده باباید ( 9

 هیایمأموریت مانجا توانایی فرستنده هایدستگاهداد تا  قرار دشمن نیروهای گسترش و استقرار

 امانجیی دشییمن، هایسییامانه در اخییتالل ایجییاد موقییت، شیینود دائییم، شیینود جملییه از مختلییف،

 .باشند داشته را برداریفیلم و برداریعکس

وانید یعنی بایید بت داشته باشد؛لی ی رزمی نزاجا باید نگاه کهاگانهای اطالعاتی در ی( سامانه10

 .کندبا توجه به جایگاه راهبردی بالقوه موجود، منافع کل نزاجا را تأمین 

های مانهبایستی با توجه به گستردگی تهدییدات و تنیوع سیاهای اطالعاتی نزاجا می( سامانه11

عیال فمختلف سییگنالی در طییف الکترومغنیاطیس بتواند در ابعاد  یعنی نظامی هماهنگ باشد؛

 باشد.

در  یاقیهفرامنط یروهیایموجود در برابر ن یپهپادها یو مدت زمان پرواز فعل یاتیعمق عمل( 12

 یاتییتوان عمل گردد تا بتوان از هیو ته فیتعر یید سازوکارهای. لذا باگرددیم یابیارز فیحد ضع

 .آورد عملموجود حداکثر استفاده را به یپهپادها

 یپهپادهیا بیرد زانییبه م دیبا های رزمی نزاجایگانپهپاد  یپرواز برا یاتیعمق منطقه عمل( 13

 لیومتریک 300اسیت )در حیدود  تیرباشد به شتریچه ب ها هرموجود باشد و مدت زمان پرواز آن

 مناسب است(. 

 وی مخابراتی زمینی هاها در کنترل و هدایت پهپادها، وجود لینکترین ضعف( یکی از بزرگ14

گرفتیه در وتحلیل صیورتآلودگی محیط مناطق ازنظر امواج رادیویی است. لذا با توجه به تجزیه

مؤلفیه تجهییزات در  نبرد، نهصح از آوری اطالعاتجمع برای پهپاد کارگیریاین بخش، جهت به

 در اولویت انتخاب قرار دارد. های تجهیزات پهپادبین ویژگی
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 هاتجزیه و تحلیل کمی داده صل ازنتایج حا

 کیه مؤلفیه دهیدمینشان  پهپاد کارگیریدر بهمطرح شده ی هاک از مؤلفهیهر اهمیت ت یوضع

ی برد عملیاتی هامؤلفهبیشترین اهمیت و  باشد(یم 29/4با  )با توجه به میانگین برابرتجهیزات 

. ی مخاطبان قرار دارنیدهایگذارارزشدر  ترنییپای هارتبهو مداومت زمان پروازی به ترتیب در 

ره آزمیون و مقیدار آمیا یو با در نظر گرفتن مقدار بحرانی T آزمون یاستنباط لیبا توجه به تحل

 01/2ز ا کهآمده  دستبه T بیشتر و مقدار 05/0 مقدار داری ازآمده، چون سطح معنی دستبه

باالیی  همیتامتغیر پهپاد از  درمطرح شده ی هامؤلفه ؛ یعنیبیشتر است)مقدار بحرانی جدول( 

 رند.برخوردا های رزمی نزاجایگان در نبرد صحنه از آوری اطالعاتجهت جمع

 هاپیشنهاد

ک دانشکده و تأسیس یک مرکز آموزش تخصصی پهپاد یا ی دهیسازماناقدامات الزم جهت ( 1

کنند ی طالزم را  هایاین مرکز آموزش تا کارکنان خلبانی و فنی بتوانند در پهپاد صورت گیرد

 و نیازهای آموزشی و فنی آنان برطرف شود.

ی دهنساما منظوربه «مدیریت پهپاد»با توجه به اهمیت و کاربرد پهپادها، مدیریتی به نام ( 2

 د.پهپاد در ستاد فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران تشکیل شو هایفعالیت

ی ناوبری هاسامانهیماهای بدون سرنشین به هواپبا توجه به وابستگی هدایت و کنترل ( 3

گردد، صنایع سازنده را بر روی ساخت یم هاآنهای یتقابلکه باعث افزایش  ،پروازی

 وی بدون سرنشین هاپرندهی وابستگتا از میزان داد ی نظامی و مخابراتی انجام هاماهواره

 ود.یاب جهانی کاسته شیتموقعدار به سامانه ینسرنشین چنهم

ان دریافتی تحت عنو کاری و یکدست شدن اطالعاتموازی هایفعالیتجلوگیری از  منظوربه( 4

آوری یکدست و اطالعات مکتسبه در یک بستر های جمعتفکیک تاکتیکی و راهبردی، سامانه

استا ردر همین  .گردد سرویس خدمات اطالعاتی ارائه ها،ارگانکلیه جامع بارگذاری و سپس به

رونیکی العات و شناسایی الکتفرماندهی اط -های رزمی نزاجاکه فرماندهی یگان رسدیم به نظر

طالعات ا)تهیه « انون آجاق 11ماده  هبرابر بند »و شرح وظیفه  مأموریتبا توجه به نوع 

 هیکل قیتلفو  زیتجهآوری اطالعات( با ی موردنیاز )منابع جمعبسترهاراهبردی( و دارا بودن 

یجیتالی د» با الگوی هادیتهد ترعیسرو  چه بهترهر ت نسبت به شناخ ه،کسب شداطالعات 

 .نماینداقدام  «نمودن فضای اطالعات راهبردی
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 تیبانیهای رزمی نزاجا را جهت شناسایی هوایی تاکتیکی و همچنین پشپهپادهای یگان( 5

ی و بردارگر بمب و انتحاری و همچنین پهپادهای مختص عکسهوایی نزدیک به پرتاب

 د ایجاد گردد.و در این راستا یک گردان نگهداری قدرتمن کنندبرداری مجهز فیلم

ها، ن پهپادهمچنین رادار گریز نمودق عملیاتی و شعاع عمل پهپادها، سازی عمجهت بهینه( 6

هایی نصب کنند که دشمن قادر به تسلط امواج هدایت های فعلی و آتی، دستگاهبر سامانه

 د.ی ایستگاه کنترل زمینی نباشنههواپیما از ساما

ی هپادهاو پ ای از انواع پهپادهای شناسایی، رزم، جمینگدر برابر نیروهای فرامنطقه( 7

یز های رزمی نگانهمچنین در ی ها گذاشته شود؛در اختیار یگان ضدتانک در حد وسیع

 بینی شود.پهپادهای انتحاری ضد تانک پیش

های صورت آنالین به یگاناطالعات پهپادهای نزاجا بهآوری و تهیه شناسایی، جمع( 8

های ر یگانهای تهیه شده دصاویر و فیلمتبرداری و تفسیر ارسال تا امکان بهره کنندهعمل

واپیما صورت فوری به ههای یگان عملیاتی نیز بهعالوه بر آن درخواستعملیاتی فراهم گردد؛ 

 برسد.

 برداریعکسو  برداریفیلمهای یتقابل باشین شناسایی طرح خرید هواپیماهای بدون سرن( 9

وازی باال کیلومتر و مداومت پر 300یری کمتر عمق عملیاتی کارگی و بهنگهدارباال هزینه 

ن رید ایخبه عقد قرارداد و  نسبتیبانی پشت، فرماندهی آماد و ی شود و پس از تصویببررس

ا زمی نزاجهای رهای پهپاد یگانیار یگاناخترا در  هاآنو  نمایداقدام از صنایع سازنده  هاپرنده

 .دهدقرار 

 ندمان ،وزرها و تجهیزات شناسایی امر داشتن سیستم ی با زیرییک مرکز تفسیر عکس هوا( 10

تمام  در ها و رادارهای پیشرفته،حساسهمجهز به دار و سرنشین سرنشینهواپیماهای بدون 

 شترک وبندی، تعیین مسیر میابی، طبقهوقعیت، هویتشرایط جوی برای شناسایی، تعیین م

ریع یا سعملی الزمینه عکس تا با انتقال این اطالعات،بینی گردد پیش یابی نیروهای مقابلهدف

 .شودمنطقی برای فرماندهان فراهم گیری تصمیم
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