
0011 زمستان، 32، شماره ششمسال  ،یدفاع یپژوهندهیآ  

10/10/0211تاریخ دریافت:  03/01/0011تاریخ پذیرش:       

320تا صفحه  10صفحه  از  
 

 تهدیدات با مقابله در نزاجا برد کوتاه زمین به زمین موشکی هایسامانه الزامات
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 چکیده

 مقابله با تهدیدات و ایمقابله با تهدیدات کشورهای منطقه ،نبرد آینده دو نوع تهدید صحنهظر به اینکه در ن

فراروی نزاجا خواهد بود، لذا پژوهشگر با انجام یک تحقیق  ،...( های تروریستی، شورشی وگروه)بازیگران غیردولتی 

های موشکی بالستیک تاکتیکی و کوتاه ی و ساخت سامانهدر طراح ازیالزامات فنی موردندر پی آن است تا  علمی،

شامل )ی موشک های موجود در سامانهلحاظ فناوری نزاجا در مقابله با هر دو نوع از تهدیدات یادشده را ازبرد 

و  (های ضد موشکیزنی، اثربخشی سرجنگی، نوع سوخت، قابلیت عبور از سد سامانهمیزان برد، قابلیت نقطه

، استفاده از سکوهای نبه زمی نهای موشکی زمیی همراه سامانهنزمی زاتشامل تجهی) تجهیزات زمینی هایویژگی

اولویت نیازهای نزاجا را در این حوزه برای صنایع موشکی وزارت دفاع مبتنی و مورد بررسی قرار داده  (چندپرتابی

پژوهی آینده در این راستا محققان، با .ایدتعیین نم( AHPمراتبی )تحلیل سلسله ی چند متغیرهریگمبر تصمی

های دهی و ایجاد هوشمندی در طراحی و ساخت موشکجهت، شرایط برد در کشورهای بالستیک کوتاه موشک

از نظر  ،بندی الزامات مطرح شدهمنظور تحلیل و اولویتهبو در گام بعدی  اندنموده مشخصرا بالستیک کوتاه برد 

می برای تما سازی شده است. در این رابطه،مراتبی پیادهه برده و تحلیل سلسلهبهر صاحب نظران و متخصصان

ده عملکرد دهنهای بدست آمده در محاسبات نشانهای موشکی تابع عضویت تعریف شده و وزنهای سامانهمولفه

موشکی کوتاه برد  هایبندی الزامات سامانهبه اولویت ،پس از انجام محاسباتدر ادامه،  های موشکی است.سامانه

از روش آماری برای تحلیل  ،در مرحله بعدی کرده وزمین به زمین به روش تحلیل سلسله مراتبی دست پیدا 

 کهنتایج نشان داد،  .ها استفاده شده استدر هر یک از اولویتهای موشکی های بهبود سامانهتکنیکی و روش

 یاکتیکی آتی نزاجا در مقابله با تهدیدات کشورهای منطقههای موشکی تادر تجهیز سامانه دارالویتهای شاخص

  باشد.متفاوت می مقابله با تهدیدات بازیگران غیردولتیدر قیاس با 
تحلیل  فرآیندای، ای، بازیگران منطقهالزامات موشکی، موشک کوتاه برد، تهدیدات منطقه :های کلیدیواژه
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 مقدمه

 و ترپیچیده ماهیت هوشمند، و جدید تسلیحات کارگیریبه و فناوری پیشرفت   با هاجنگ امروزه

 داقلح وقوع بشری، تاریخ طول در هاجنگ وقوع بودن ناپذیراجتناب .اندگرفته خود به یترمخرب

 گسترده طیف وجود اخیر، یهاسال در ایران اسالمی جمهوری همسایگی در مهم جنگ چهار

 نانهمچ ،دهدمی ما به را پیام این کشور، پیرامون در بحران یهاکانون علبالف و بالقوه تهدیدهای

 ودخ دفاعی، مؤثر تدابیر و هااقدام با باید دیگر سوی از شد، دشمن تهدیدهای مرعوب نباید که

 ابزار تأمین رویکرد و نظامی قدرت اصوالً .کرد دشمن بالفعل و بالقوه تهدیدهای با مقابله آماده را

 ناسبم تسلیحات داشتن .رودیم شماربه کشوری هر توسعه و امنیت و استقالل شرطیشپ قدرت،

 ترینمهم از یکی .است بازدارندگی برای حتمی ضرورت و دفاعی اقتدار حیاتی جزء کافی، و

 ینزم هایموشک گسترده کاربرد قبلی، هایجنگ با بیستم قرن آخر یدهه هایجنگ هایتفاوت

 اهآن از گیریبهره با تسلیحات، از نوع این دارنده کشورهای باشد.می بردهان این در زمین به

 ده،رسان آسیب دشمن رزمی خدمات پشتیبانی و کنترل و فرماندهی هایسامانه به اندتوانسته

 نبرد میدان به بخشیدن عمق با و قرارداده اصابت مورد را دشمن حیاتی و حساس تأسیسات

 روهاینی برای را مناسبی آتش پشتیبانی طریق این از و نمایند منهدم را دشمن آمادی هایسامانه

 مراکز ،هافرودگاه ،بندرها ،هاپایگاه مانند اهدافی .آورند فراهم نبرد درصحنه خودی رزمی

 و هانیرو تجمع محل توپخانه، پشتیبانی هایسایت هوایی، دفاع هایسایت کنترل، و فرماندهی

 .دگردنیم محسوب بالستیکی هایموشک اهداف ازجمله پشتیبانی و آماد و تحقیقاتی مراکز
 که دوم جهانی جنگ زمان در بالستیک سطح به سطح هایموشک راهبردی و نظامی ارزش

 موردحمله را متفق کشورهای V2 بالستیکی موشک فروند 0011 از بیش با نازی آلمان دولت

 ردیدگ آشکار وضوحبه بازدارنده عامل بارزترین ابهمثبه و آفندی مخوف سالح یک عنوانبه قرارداد،

 خود، ارتش آفندی توان افزایش و بازدارندگی منظوربه جهان مطرح کشورهای اکثر ازآنپس و

 که تاس این بر اعتقاد همچنین نمایند.می بالستیکی هایموشک انواع خرید یا تولید به اقدام

 ریمؤث طوربه توانندمی هاآن زیرا هستند، جذاب کشورها از بسیاری برای بالستیک هایموشک

 حیاتی و حساس اهداف به حمله و بوده قوی هوایی پدافند هایسامانه دارای که کشورهایی علیه

 عالوهبه .گیرند قرار استفاده مورد باشد،می پرهزینه بسیار یا غیرعملی هجومی هواپیماهای با هاآن

 .گیرند قرار استفاده مورد توانندمی نیز وحشت ایجاد و زدارندهبا عامل یک عنوانبه هاموشک این

 حال رد بالستیکی هایموشک هایقابلیت ها،آن دقت و برد افزایش و موشکی هایفناوری رشد با

 .است افزایش

 موشکی هایسامانه از استفاده نسبی هایمزیت از آگاهی با جهان پیشرفته کشورهای امروزه
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 رد سالح این اهمیت و نقش متوجه آفندی، عملیات در سطحی هاییگان از پشتیبانی جهت در

 در اکشوره این فعالیت روزافزون شگستر سبب تفکر همین و اندگردیده خود دفاعی دکترین

 .تاس گردیده متنوع انواع با موشکی هایسامانه تولید و تحقیقاتی مختلف هایبخش کلیه

 گسترش و استقرار آن، موازاتبه و اخیر سال چند در ایمنطقهفرا کشورهای تهدیدات افزایش

 جواریهم و اسالمی جمهوری مرزهای جوار در و همسایه کشورهای در آنان نظامی هایپایگاه

 گسترش و منطقه در نوظهور تهدیدات ایجاد و طرفازیک غیرنظامی و مسکونی مناطق با آن

 اب متناسب موشکی هایسامانه از گیریبهره و وجود ضرورت ،دیگر طرف از تروریستی هایگروه

 .نمایدمی ایجاب نزاجا هاییگان برای را تهدیدات

 این راهبردی ارزش بالستیک موشکی هایسامانه سرجنگی اثربخشی قدرت و دقت ارتقاء

 برای جهانی تمایل افزایش سبب و داده افزایش بحران و جنگ صلح، زمان در را تسلیحات

 گردد.می هاسامانه نوع این کارگیریبه

 و ایمنطقه کشورهای تهدیدات با مقابله تهدید؛ نوع دو آینده نبرد محیط در اینکه به نظر

 اهدخو نزاجا فراروی ...(و شورشی تروریستی، هایگروه) غیردولتی بازیگران تهدیدات با مقابله

 مینز به زمین موشکی هایسامانه الزامات علمی، تحقیق یک با تا آنند بر انپژوهشگر لذا بود،

 ودموج الزامات بندیاولویت لحاظ از را یادشده تهدیدات از نوع دو هر با مقابله در نزاجا برد کوتاه

 ذهن رب تلنگری تحقیق نتیجه .دننمای مشخص را زمینی تجهیزات الزامات و موشک یسامانه در

 ندخواه قرار تسلیحات این از هاستفاد و درخواست ساخت، طراحی، مسیر در که بود خواهد کسانی

 .گرفت
 

  پژوهش هایپیشینه و نظری مبانی بررسی
 مبانی نظری پژوهش

به  2بدون خلبان 3یک جسم خودپرتابی این مفهوم است که شود بهصحبت می 0وقتی از موشک

نماید و هوا روانه شده است. موشک برای حرکت از موتور که حاوی سوخت است استفاده می

رژی ان گریدعبارتبهباشد. ن در هوا ناشی از نیروی موتور )بدون کمک نیروی خارجی( میحرکت آ

هذا کلمه موشک به نوع خاصی شود. علیالزم برای پرتاب، حرکت و ادامه آن از موتور ناشی می

 . (0212)اصالنی،  شوداطالق می از تجهیزات نظامی

                                                           
1. Missile 
2. Self-propelled 
3. Pilot less 
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معمول  طوربهرا که باشد که جسمی یم 0یک وسیله خودگردانموشک به مفهوم نظامی، 

خودگردان  علتنیابهکند و ای دیگر حمل میای به نقطهحاوی مواد انفجاری است از نقطه

یا عامل کنترلی انسانی نیاز ندارد. وقتی موشک، به  گوییم که برای گردش در هوا به خلبانمی

اب شود، مسیری به نام خط سیر ی کره زمین و برای رسیدن به هدفی به هوا پرتدررومسیری 

 .(Siouris, 2004) پیمایدرا می 3موشک

باشند. سیستم هدایت، مسیر موشک را جهت می 2ها دارای سیستم هدایتبسیاری از موشک

 دهد. قسمتی از موشک که حاوی مواد منفجره است،ادامه خط حقیقی و واقعی مسیر تغییر می

ها موشک .این قسمت در بخش جلویی موشک قرار دارد لطورمعموبهشود که سرجنگی نامیده می

 شوندپرتاب می 0ی هدف مشخصیسوبهبه هوا و  0سازیاز محل خاصی به نام جایگاه روانه

(Yanushevsky, 2018)ها نقش اساسی دارند، بندی موشک. اگرچه عوامل مذکور در تقسیم

ت، سوخت، نوع سرجنگی، تعداد هدایت، سرعمختلفی نظیر؛ های ها بر پایهموشک هذایعل

 ی، ماموریت، سیستم کنترل، شکل مسیر حرکتکربندیپی، ریگهدفسازی و پیشران، محل روانه

 .(0211)منطقی،  شوندی میبندگروه

شونده  ، بالستیکی و هدایتآزاد هایموشکها به سه نوع، موشک ،بر مبنای نوع هدایت

 ستمیکه فاقد س شودیاز موشک گفته م ینوعاکت بهر ایآزاد  یهاموشکشوند. بندی میدسته

و  دیامیپیم راتییخود را بدون تغ ری. لذا بعد از پرتاب، مسباشدیم ریمس حیجهت تصح تیهدا

 ریمس هیدر قسمت اولهای بالستیکی موشک .(Sutton & Biblarz, 2016) ستیکنترل نقابل

ه که مرحل نیتنها در ا ریمس رییو تغ حیقابل کنترل است و تصح باشد،یکه موتور آن روشن م

موشک به مرحله  شود،یموتور خاموش م ی. وقتباشدیم رپذیو صعود است، امکان یرگیزمان اوج

رار ق یکیبالست ریموشک در مس همرحل نی. در اشودیو مرحله دوم شروع م دهیرس یخودپرتاب

 .(Rinehart et al, 2013) دیمایپیم کینامیبرابر اصول د یعطبی صورت¬راه را به هیگرفته و بق

هستند،  تی)از محل پرتاب تا هدف( قابل هدا ریدر تمام طول مس شوندهتیهدا یهاموشک

 ای. الزم به ذکر است که در فاصلهباشدیبه هدف فعال م دنیها تا رسموشک نیا تیهدا ستمیس

 ییو بخش انتها یانیز، بخش مبخش اول پروا یبرا تیسه نوع هدا یبرد بلند دارا یهاموشک ادیز

 .(Yanushevsky, 2018) هستند

                                                           
1. Unmanned vehicle 
2.Trajectory 
3. Guidance mechanism 
4. Launcher site 
5. Target 
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متر با برد ک هایاساس  موشک نیبر اشوند. ها نیز به سه دسته تقسیم میموشکاز نظر برد، 

 نبی هاکه برد آن هاییو موشک 0کوتاه برد های( به موشکلومتریک 009) لیما کالینات 211از 

و  3برد متوسط هایموشک رند،یگی( قرار ملومتریک3291) لیما کالینات 0011تا  211

 2ماپیقاره ایدور برد  های( به موشکلومتریک 1399) لیما کالینات 0111باالتر از برد  هایموشک

 .(0290)ساعد،  ندشویم گذارینام

 0مافوق صوت یهاو موشک 0رصوتیز یهاقسمت، موشک 3ها به موشکاز نظر سرعت، 

 .(0221یی، )فدا شوندیم میتقس

با سوخت  یهاموشک، با سوخت جامد یهاموشک، نوع 2ها به موشکاز نظر نوع سوخت، 

باشد( یم یرنظامیغ هایشامل موشک شتریگروه ب نیای )با سوخت گاز یهاموشک، و عیما

 .(0293)طرامی،  شوندیم میتقس

و  9یاهبا کالهک هست یهابه دو قسمت، موشک یا سرجنگی ها ازنظر کالهکموشک

 .شوندیم میتقس یمعمول ای 2یارهستهیکالهک غ یهاموشک

 کی شرانیموشک با پشامل،  )موتور( شرانیها با توجه به تعداد پموشک یبند میتقس

 .(0212)اصالنی،  شودمی 1یاچند مرحله شرانیموشک با پ، 9یامرحله

وع . بر این اساس هفت نبندی موشک است، عامل دیگری برای گروههبندی ازنظر پیکرتقسیم

  (0212)منطقی،  موشک به شرح زیر وجود دارد:

 های سطحی است.که فاقد کنترل ،01ح کنترل یا بدنه تنهاوموشک بدون سط -0

 در ابتدای بدنه موشک قرار دارد. ،صورت عمودیها بهبالک ،00دارکبدنه بال -3

شوند. باعث افزایش نیروی برآ میها در مرکز ثقل قرار دارند و بال ،03های معمولیموشک -2

 صورت صلیب است.شکل عمومی موشک به

                                                           
1. SRBM 
2. IRBM 
3. ICBM 
4. Subsonic 
5. Supersonic 
6. Nuclear warhead 
7. Conventional warhead 
8. Single stage 
9. Multi stage 
10. Body alone 
11. Finned body 
12. Conventional missiles 
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باال قابلیت انعطاف بهتری دارند.  ههای حملها در زاویهاین موشک ،0بلندهای با بالموشک -0

  .هاگ نظیر موشک

 ها در نزدیکی انتهای موشک قرار دارند مانند تالوس.بال، 3ایهای دماغهموشک -0

 کنند.های کوچک از این شکل بال استفاده میموشک ،2ی با کنترل بالهاموشک -9

)رام ها، بدنه دارای مدخل ورودی هوا، برای کارکرد موتوردر این موشک، 0های هوازیموشک-2

 باشد.می جت و توربو جت(

های راهبردی و های تاکتیکی، موشکها به سه نوع، موشکموشک بر مبنای نوع مأموریت،

های تاکتیکی برای اهداف تاکتیکی به موشک شوند.ی ضد موشک و ماهواره تقسیم میهاموشک

های ضد موشک، 0مایضد هواپ هایموشکچون، ها دارای انواع مختلفی این موشک .رودکار می

های موشک ،1های ضدزیردریاییموشک ،9های ضدکشتیموشک ،2های ضدتانکموشک ،9بالگرد

های موشکباشند. می های ضدسنگرهای بتنیموشک، و 00ارهای ضدرادموشک ،01ضدموشک

 باشد.می متیقرود و دارای ساختمان پیچیده و گرانبکار می برای اهداف استراتژیک استراتژیک

های ضد موشک رود. موشکموشک و ماهواره بکار می هیبرعل 03های ضد موشک و ماهوارهموشک

 .(0211)منطقی،  02گالوش های ضدماهواره مانندنظیر پاتریوت و موشک

و کنترل  00کنترل تراست شوند:ها به دودسته تقسیم میبر مبنای سیستم کنترل، موشک

ها پیداست در کنترل اندازه تراست، نیروی تراست کم یا از اسم آن کهیطوربه .00بردار تراست

هند، درا تغییر می هایی که محور نازلشود. در کنترل نوع برداری سمت بردار با مکانیزمزیاد می

های دور برد استراتژیک موجود دهند. این نوع کنترل بیشتر در موشکانجام می اعمل کنترل ر

                                                           
1. Long wing missiles 
2. Canard 
3. Wing control Missile 
4. Air breathing missiles 
5. Anti-aircraft 
6. Anti-helicopter 
7. Anti-tank 
8. Anti-ship 
9. Anti-submarine 
10. Anti-missile 
11. Anti-radar arm 
12. Anti-ballistic missiles & Anti satellite 
13. Galosh 
14. Thrust control 
15. Thrust vector control 
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در این سیستم، موقعیت و محل قرار  یبندمیمبنای تقس، سطوح کنترل آیرودینامیکدر  است.

 (.Sutton & Biblarz, 2016) باشدگرفتن سطوح کنترل نسبت به بدنه موشک می

 هایزات زمینی موشکتجه

باشند که برای حمل، نصب، های فناورانه مخصوصی میها و سیستمی دستگاهمجموعه

 ها وسازی پیش از شلیک، پرتاب موشکروی، انجام عملیات آمادهگیری، هدایت و نشانهسوخت

وجهی با تمیزان عملیاتی بودن تجهیزات زمینی تا حد قابل  اند.اختصاص یافته هاآنکنترل پرواز 

باشد. تنوع و گوناگونی تجهیزات زمینی و نقش ی تسلیحات موشکی متناسب میرشد و توسعه

 کندای را برای این تجهیزات تصریح میهای موشکی ضرورت تدوین تئوری ویژهآن در سامانه

 (.0212)منطقی، 

 بندی تجهیزات زمینیطبقه

سازی فنی و اجرای پرتاب نی در آمادهی کاربرد و درصد حضور تجهیزات زمیبسته به زمینه

پرتاب جنگی،  موضع فنی، موضع باشند:های اصلی زیر میها، این تجهیزات شامل گروهموشک

 .(0290)ساعد،  های فنیسکوهای پرتاب، تجهیزات تکنولوژیک مخصوص و سیستم

ت برای دریافهایی که دارای تجهیزات تکنولوژیکی فنی و مخصوص، مجموعه ساختمان موضع فنی:

ا هسازی جهت پرتاب موشکو پذیرش، نگهداری و محافظت، سرویس فنی، مونتاژ، تست و آماده

 باشد.اند، میدر نظر گرفته شده

های باشد که سکوی پرتاب به همراه ساختمانی زمین میقسمتی از کره موضع پرتاب جنگی:

ای هها و بازرسیها، کنترلستمخصوص و تجهیزات تخصصی در نظر گرفته شده، برای انجام ت

ی زمین که برای استقرار و قسمتی از کره شوند.ها در آن مستقر میسازی و پرتاب موشکآماده

، موضع شدهگرفتهها از روی سکوهای پرتاب متحرک در نظر سازی و اجرا پرتاب موشکآماده

 شود.پرتاب جنگی صحرایی نامیده می

ها در شود که جهت استقرار موشکو تجهیزات مخصوص گفته میها به دستگاه :سکوهای پرتاب

ها در نظر روی و نهایتًا پرتاب موشکسازی قبل از شلیک، نشانهوضیعت پرتاب، اجرای آماده

 وند.شهای موشکی به متحرک و ثابت تقسیم میهای پرتاب بسته به آرایه. سکواندشدهگرفته

ها و ها، دستگاهای از ماشینمجموعه درواقعات این تجهیز تجهیزات تکنولوژیک مخصوص:

های فنی و پرتاب، ها به موضعباشند که برای حمل و نقل موشکهای مخصوصی میسیستم

ا هسازی موشکروی و آمادهگیری، شارژ، نشانهها، سوختدر وضیعت پرتاب، تست هاآنبارگیری 

 .اندشدهگرفتهجهت پرتاب در نظر 

 وند:شهای زیر تقسیم میی کاربردشان به گروهک مخصوص با توجه به زمینهتجهیزات تکنولوژی
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های ها، بخشتجهیزات حمل و نقل برای رساندن موشکها و سرجنگی: وسایل حمل و نقل موشک

ی کاربری جنگی و همچنین برای حمل و جنگی )سرجنگی( و تجهیزات تکمیل کننده به ناحیه

 .اندشدهگرفتهناحیه در نظر  ، در داخل اینهاآنجایی جابه

ی یلهها از یک نوع وستجهیزات باالبر و بارگیری برای بارگیری موشکبارگیری:  –تجهیزات باالبر 

حمل و نقل به روی نوعی دیگر و نیز انجام عملیات باالبردن و بارگیری هنگام مونتاژ و سرویس 

 .اندشدهگرفتهدر نظر  هاموشک

ها روی سکوهای پرتاب، تامین کننده برای نصب موشکهیزات نصبتجتجهیزات نصب کننده: 

گردد، در پرتاب لغو می کهیهنگاماز روی سکو به  هاآنها و نیز جهت برداشتن سرویس موشک

 .اندشدهگرفتهنظر 

 ها وگیری مجموعه دستگاهتجهیزات سوختهای سوخت مایع: گیری موشکتجهیزاتی برای سوخت

های سوخت و باشند که برای حمل و نقل، ذخیره و نگهداری مولفهی میهای مخصوصسیستم

 روند.ها به کار میزنی به موشکنیز برای سوخت
های نشانه روی برای توجیه مکانی موشک و اجزاء سیستم هدایت سیستمروی: های نشانهسیستم

ه پرواز در فاز فعال و کنترل آن قبل از پرتاب به منظور به دست آوردن پارامترهای تعیین شد

 روند.مسیر حرکت موشک )فازی که موتور روشن است( به کار می

ا و هی تابلوهای فرمان مخصوص، ایستگاهی مجموعهکنندهتجهیزات تستکننده: تجهیزات تست

ها و طبقات موشک قبل از باشد که برای بازرسی ابزارآالت، دستگاهای میکنندهوسایل تست

 .اندهشدگرفتههای پرتاب و فنی در نظر کامل، در موضع طوربهشک مونتاژ شده پرتاب و حتی مو
تجهیزات بازرسی پرتاب بخش زمینی هدایت و کنترل پرتابی:  کنندهکنترلتجهیزات بازرسی و 

 نمایند.باشند که آمادگی پیش از شلیک و ارسال فرامین پرتاب را تامین میپرتاب می

باشند که جهت ها و رادیویی زمینی میی دستگاهت رادیویی مجموعهتجهیزا تجهیزات رادیویی:

واز هدایت و کنترل پر منظوربهی مسیر ی و کنترل رادیویی محاسبهمترتلههای گیریانجام اندازه

 .اندشدهگرفتهموشک از روی زمین و تعیین محل اصابت سرجنگی در نظر 

یزات جانبی و کمکی تجهیزاتی هستند که برای تجههای فنی: تجهیزات جانبی و کمکی و سیستم

های زیر جز تجهیزات اند. دستگاهاجرای عملیات جانبی، کمکی و امدادی در نظر گرفته شده

های های حرارتی )گرماساز(، سیستمهای سرویس، ماشینباشند: دستگاهامدادی و کمکی می

 .شده زیسررهای سوخت لفهسازی موهای مخصوص خنثیمتحرک و ثابت اطفا حریق و سیستم

 ها و تجهیزات تکنولوژیکهای هستند که حفاظت و نگهداری از موشکهای فنی، سیستمسیستم

 های زیرها در وضعیت آمادگی دائم جهت اجرای پرتاب باشند. دستگاهمخصوص در حالتی که آن
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تی، جهیزات حرارهای کنترل دما، تباشند: تجهیزات تولید برق، سیستمهای فنی میجز سیستم

 .هاکانالی هوا، تجهزات آبرسانی و کنندهخنکی مطبوع، های تهویهدستگاه

 بندی سکوهای پرتابطبقه

 :شوندهای موشکی زمینی، سکوهای پرتاب به دو گروه بزرگ تقسیم میبسته به نوع آرایه

 سکوهای پرتاب متحرک )موبایل(،  -0

 های پرتاب ثابت.سکوها و سیستم -3

 ای، دریایی و هوایی باشند.توانند زمینی، رودخانهتاب متحرک میسکوهای پر

 شوند.آهنی تقسیم میی خود به صحرایی و راهنوبهبهسکوهای پرتاب متحرک زمینی 

ی موشکی متحرک، معمواًل سکوهای پرتاب متحرک صحرایی و دیگر تجهیزات یک مجموعه

ط هایی که توسها یا کفیته بر روی تریلیهای قرار گرفتوانند دستگاهخودرو هستند، ولی می

 نیز باشند. ندیآیدرمخودروهای کشنده به حرکت 

های ی سکوهای پرتاب متحرک باید دارای توانایی حرکت در جادههای حرکت دهندهسیستم

 ها باشند.خاکی و بیراهه

جایی بهمزایای سکوهای پرتاب متحرک صحرایی عبارت از امکان انتقال به هر منطقه و جا

های مکرر موشک ها و کنترلباشد. اما لزوم انجام بازرسیهای پرتاب میدر داخل موقعیت هاآن

ناپذیر هنگام حرکت و هنگام اثر نیروهای اینرسی های اجتنابو سرویس فنی سکو به علت تکان

یادی تعداد زبرداری متحرک با دقت باال یا نیاز به گیری(، نیاز به تجهیزات نقشه)ترمز و شتاب

پذیری سکوهای پرتاب متحرک در برابر های عملیاتی و آسیببرداری برای موقعیتی نقشهنقطه

 باشد.آتش دشمن از معایب این سکوها می

آهنی بوده و شامل آهنی، ماشین اصلی رزم در مجموعه موشکی راهسکوهای پرتاب راه

 باشد.لوکوموتیو میهای کمکی، فرعی و هایی با کاربرد ویژه، واگنواگن

ی ارودخانه –های دریایی ای و کشتیهای رودخانهتوانند در کشتیای میسکوهای پرتاب رودخانه

اکنده های پرها مستقر شوند. این سکوها از قابلیتو سکوهای پرتاب دریایی در ناوها و زیر دریایی

 .(0212)اصالنی،  باشندشدن باالیی برخوردار می

یابند و دارای های هوایی استقرار میهوایی، در هواپیماها، بالگردهاو کشتیسکوهای پرتاب 

را  اهآنشان را کاهش داده و نزدیک شدن باشند که آسیب پذیریقابلیت انجام مانور سریع می

های برد کوتاه و سازد. بنابراین برای چنین سکوهای پرتابی از موشکمی ریپذامکانبه هدف 

 ان استفاده نمود.توسبک می درواقع
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تاب، میزهای پر صورتبهتوانند های موشکی، میسکوهای پرتاب ساکن بسته به کاربرد آرایه

 های پرتاب از نوع سیلویی باشند.های پرتاب و ساختمانسیستم

دهند. میز ای را به خود اختصاص میدر میان سکوهای پرتاب، میزهای پرتاب جایگاه ویژه

ی عمودی، مونتاژ شده محکم بر روی چند پایه صورتبهه از قابی پرتاب، دستگاهی است ک

های عمودی به فونداسیون است. در وضیعت کاری، قاب بار روی خود را توسط پایه شدهلیتشک

منطقی، ) باشندسازد. میزهای پرتاب متحرک و یا ساکن )ثابت( میی پرتاب وارد میمحوطه

0212). 

 سکوهای چندپرتابی

های آفندی به خود اختصاص ای را در سالحجایگاه ویژه )MLRS0( یچندپرتاب یهاسکو امروزه

مختص به خود  MLRSکشورهای صاحب فن و تکنولوژی هر یک سیستم  کهیطوربهاند، داده

فروند  9 تیباقابلموبایل شنی دار  MLRSکشور آمریکا دارای یک سیستم  مثالعنوانبه. رادارند

 ,Lee et al) باشدفروند راکت می 9شلیک  تیباقابلموبایل  MLRSای راکت و کشور چین دار

2016). 

 .یک سیستم چندپرتابی موشک یا سکوی چندپرتابی نوعی سیستم توپخانه راکتی است

 وجود دارد: هاسامانهدو نوع از این  یطورکلبه

ان جداسازی و امک شوندیکه در دوران جدید از جنس استیل طراحی م ییهاوبیبا لوله یا ت

 صورتبهاین امکان وجود دارد که در میدان نبرد  هاسامانه. برای این ها از سکو وجود نداردآن

ام بسیار رایج بودند  30تا ابتدای قرن  هاسامانهبارگذاری شوند. این مدل از  خودکارمهیندستی یا 

 یسازادهیو تست قبل از پ هاچراکه در میدان نبرد نیاز به ابزارهای خاص برای بارگذاری ماژول

 .روی النچرها نبود

. این ست که امکان جدا شدن از سطح النچر را دارا هستندا هایینوع دوم شامل محفظه

قابلیت امکان بارگذاری سریع و استفاده از سرهای جنگی متفاوت و یا کالیبرهای متنوع را فراهم 

و نوع مدرن  شوندینظامی خاص بارگذاری م یهاها یا کارگاهکارخانهدر  هامحفظه. این کندیم

تا  دهندیمبه فرماندهان این امکان را  هاماژول. این نوع از شوندیجنگی محسوب م یهاسالح

وابسته به نوع راکت متفاوتی بهره بگیرند.  یهاکیتاکتمختلف از  یهاتیموقعدر میدان نبرد در 

 .(Cun-gui et al, 2017) باشدیاز نوع قبل متر تجهیزات ساده همچنین امکان بروزرسانی این

رار قبسیار مورداستفاده  ی دشمنروحیه نیروها فیسکوهای چندپرتابی کماکان برای تضع

امکان مسیریابی  دهدیممعکوس رخ  بیدرش. هرچند در نبردهایی که در کوهستان و گیردمی

                                                           
1 Multi Launch Rocket System 
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 یچندپرتاب. سکوهای ستخودکششی دشوارتر ا یهاتوپبه نسبت  هاسامانهدقیق توسط این 

 سنگین یهاحلقه توانیمساده حداقل برد شلیک بسیار زیادی دارند. برای کاهش این مقدار 

 کننده به دماغه راکت اتصال نمود. البته در نوع باکسی این سکوها چنین امکانی وجود ندارد.

شد. اما استفاده از بادر نبردهای نوین امروزی افزایش حجم آتش از اهمیت باالیی برخوردار می

یکی اقتصادی نبوده و از نظر تاکت صرفهبهبیشتر جهت این افزایش معقول و مقرون  پرتابسکوهای 

، حجم آتش شیبرافزاشود. بدین منظور ارائه طرحی که بتواند عالوه نیز یک ضعف محسوب می

ل کند ضروری به ی برخوردار بوده و فضای کمتری را در منطقه عملیاتی اشغاترکوچکاز ابعاد 

 الذکر باید سکویی بکار گیری شود که امکان پرتاب بیشتررسد. با توجه به خصوصیات فوقنظر می

 .(Wang et al, 2014) را در کمترین زمان و استفاده از خدمه کمتر دارا باشد
 

 های پژوهشپیشینه

ی کنون تحقیقات محدود نگاهی به مطالعات انجام شده در حوزه مورد بررسی بیانگر آن است که تا

 شود:در این حوزه انجام شده است که در ادامه به برخی از آنان اشاره می

های موشکی زمین به زمین در ارتقاء توان نقش یگانبه بررسی  0299در سال  صارمی رسولی

های برد موشک، نوع پرداخت و بر اساس آن به تبیین نقش مولفه رزمی نزاجا در نبردهای آینده

جنگی، سامانه هدایت و کنترل، سامانه هواشناسی، نوع سکوی پرتاب و نوع سامانه جداول تیر سر

 پرداخت.

موشکی بالستیک برای ارتقاء قدرت  سامانهکارگیری به حول مسئله 0213نصیرپور در سال 

ای هانهالزامات سام پژوهشی را انجان داد که در آن،ای آفندی نهاجا در مقابله با نیروهای فرامنطقه

 های نهاجا تدوین و موردمبنای مأموریتهای آن برشده که شاخصهموشکی برای نهاجا مطرح

استفاده قرارگرفته است و محقق تالش نموده از مطالب و آمار و اقالم و محاسبات پارامترها و 

ید ا تاکدر این پژوهش ب .برداری نمایدها در جهت تجربه و تحلیل خود بهرههای منطقی آنتحلیل

، نوع پیشران و مزایای استفاده بهینه از آن و همچنین سکوها و های حاملبر نقش برد، سامانه

 کارهای موثر در استفاده بهینه از موشکتجهیزات مورد استفاده در پرتاب موشک، به بیان راه

 پرداخته است. 

در  ازیموردنکه الزامات دهد نشان مییاد شده باال های پژوهشی بندی پیشینهبنابراین، جمع

 هایی چونشاخصشامل و کوتاه برد  یکیتاکت کیبالست یموشک یهاو ساخت سامانه یطراح

های ضد زنی، اثربخشی سرجنگی، نوع سوخت، قابلیت عبور از سد سامانهمیزان برد، قابلیت نقطه
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کوهای ، استفاده از سنبه زمی نهای موشکی زمیی همراه سامانهنزمی زاتتجهی ،موشکی

  اند.مورد توجه قرار گرفتهنیز گردد که در این پژوهش می چندپرتابی

 

 شناسی پژوهشروش

 نیه زمب نیزم یموشک یهاالزامات سامانهبه دنبال تبیین  موردی -پژوهش حاضر به روش توصیفی

و وهش در داین پژ بوده است. در این راستا، ندهیآ یامنطقه داتیکوتاه برد نزاجا در مقابله با تهد

و  ایبخش کلی نگارش شده است. در بخش اول با مرور اسناد و مدارک به روش مطالعات کتابخانه

 یموشک یهاالزامات سامانه نییتبنظران این حوزه به روش میدانی، به همچنین مصاحبه با صاحب

ن ه است. همچنیپرداخته شد ندهیآ یامنطقه داتیکوتاه برد نزاجا در مقابله با تهد نیبه زم نیزم

، AHPهای تحلیل سلسله مراتبی مندی از تکنیکدر بخش دوم با استفاده از ابزار پرسشنامه و بهره

 یکشورها داتیمقابله با تهدبندی این الزامات در مواجه با هریک از تهدیدات آتی )به اولویت

خته ( پرداو ...( یشورش ،یستیترور یها)گروه یردولتیغ گرانیباز داتیو مقابله با تهد یامنطقه

 باشد.کمی( می -است. بنابراین پژوهش از نظر نوع داده، آمیخته )کیفی

کوتاه برد نزاجا  نیبه زم نیزم یموشک یهاسامانهجامعه آماری پژوهش شامل خبرگان 

ها در آوری دادهجمع فرآیندشناسایی و در نفر  2تعداد باشند که به روش هدفمند قضاوتی می

در واقع، از آنجاکه در بخش کمی پژوهش محققان  اند.احبه و پرسشنامه مشارکت داشتهمرحله مص

بندی الزامات شناسایی به الویت AHPاند که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بر آن بوده

شده از گام اول پژوهش بپردازند، بنابراین جامعه آماری این بخش نیز باید از نوع جامعه خبرگانی 

باشد که در همین راستا تالش شد خروجی مرحله اول پژوهش در قالب پرسشنامه تنظیم و در 

 و روایی ابزار مصاحبه و پرسشنامه به روش محتوایی اختیار خبرگان برای تعیین اولویت قرار گیرد.

باز آزمون در زمانی دیگر روش  نیز بهپایایی  نظران تأیید گردیده است.بر مبنای نظرات صاحب

لفای نتایج پایایی به روش آ .)برای مصاحبه( و آلفای کرونباخ )برای پرسشنامه( تأیید گردیده است

ها در تجزیه و تحلیل دادهاند. درصد سؤاالت دارای پایایی بوده 91کرونباخ نشان داد که بالغ بر 

با ز نیدر بخش کمی ( انجام شده است. )مبتنی بر سه گام بخش کیفی به روش تحلیل محتوا 

به دست آورده  Excelو  EC1افزار با استفاده از نرم ارهایوزن مع، AHPتحلیل سلسله مراتبی 

 های پژوهش پرداخته شده است.است. در ادامه به تشریح یافته شده
 

                                                           
1. Expert Choice 
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 وهشهای پژو تحلیل داده تجزیه

رد نزاجا در ب های موشکی زمین به زمین کوتاهبندی الزامات سامانهتبیین و اولویتهدف اول: 

 ایمقابله با تهدیدات منطقه

 تجزیه و تحلیل کیفی هدف اول پژوهش

 یکم: هدف هایداده بندی دسته: یکم گام

 :مدارك و اسناد از استفاده با یکم هدف هایداده بندیدسته -الف

 لهای موشکی شامل موارد ذیالزامات فنی سامانهمطالعه اسناد و مدارک در این پژوهش نشان داد، 

 باشد:می

ها و مراکز حیاتی و زیرساخت از انداهداف امروزی در صحنه نبرد عبارتاز آنجا که عمده  (0

 کهو با توجه به این ها، مراکز تجمع نیروی انسانی و...های نظامی، آمادگاهحساس، پایگاه

های یسرجنگها منظور تخریب آنلذا به ،هرکدام از این اهداف ماهیت فیزیکی متفاوتی دارند

تا در راستای تخریب یا انهدام این  اندشدهساختهطراحی و متنوعی با عملکردهای مختلف 

 ها استفاده شود.ای از آنمراکز مربوط به تهدیدات منطقه

 هطوری کبوده است. به حاتینوع تسل نیا یفاکتورها نترییهمواره جزء اصل هابرد در موشک (3

 یکیبالست هایبرد در موشک شیو افزا شودیل انجام معام نای براساس هاموشک بندیطبقه

باشد. افزایش برد و درنتیجه گستردگی یها مطرح مسامانه نیدر ا کردیرو نتریاصلی عنوانبه

ی های موشککارگیری سامانهدالیل اصلی رو به افزایش بودن بههای قابل حمله یکی از هدف

ای هتوان به  افزایش ابتکار و ابداع سامانهیز میباشد، درباره سایر دالیل آن نبالستیک می

ای عبور هموشکی بالستیکی، افزایش دقت اصابت به هدف و ارتقاء اثربخشی سرجنگی، قابلیت

ها نیز از نظر های دفاع هوایی و... اشاره کرد. نوع سوخت استفاده شده در موشکاز سد سامانه

ها آن، از عوامل تاثیرگذار در استفاده از آن برداریسادگی آموزش و عدم پیچیدگی در بهره

سازی موشک برای شلیک را ایفا باشد چرا که نوع سوخت نقش کلیدی در زمان آمادهمی

 کند.می

های دفاع موشکی که از اجزای مختلفی از جمله شبکه فرماندهی و واپایش، سامانه سیستم (2

های رهگیر خیص هویت و موشکمراقبت و کشف اولیه، سامانه هشدار اولیه زمینی و تش

 را پیش از انهدامو همچنین کروز های بالستیک موشکباشند تا شوند، قادر میتشکیل می

-های موشکی را کاهش دهد، لذا با بهره. این مسئله تواند اثرگذاری سامانهدنهدف از بین ببر

ه ها را بسد این سامانه توان قابلیت عبور ازافزاری میافزاری و سختهای نرمگیری از فناوری

 موشک مزید نمود.
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یابد که برای جبران طورمعمول، خطا نیز افزایش میبا افزایش برد به موشکیهای هساماندر  (0

. سیستم هدایت و شودهای هدایت، کنترل و ناوبری استفاده میاز سامانه جادشدهیخطای ا

راستاهای مختلف( جلوگیری  )در آنکند از بروز خطا در مسیر تالش می کنترل در موشک

. با توجه به را طی نموده و به هدف خود برسد شدهنییکند تا موشک مسیر از پیش تع

ها و مراکز دشمن های گزاف تولید موشک و همچنین حساسیت باال در انهدام پایگاههزینه

 باشد.زنی و کاهش خطا از مسائل مهم در استفاده از موشک مینقطه

باشد. اما استفاده ن امروزی افزایش حجم آتش از اهمیت باالیی برخوردار میدر نبردهای نوی (0

 اقتصادی نبوده و از نظر صرفهبهبیشتر جهت این افزایش معقول و مقرون  پرتاباز سکوهای 

 شیرافزابشود. بدین منظور ارائه طرحی که بتواند عالوه تاکتیکی نیز یک ضعف محسوب می

ی برخوردار بوده و فضای کمتری را در منطقه عملیاتی اشغال رتکوچکحجم آتش، از ابعاد 

تر بایست سکویی بکارگیری شود که امکان پرتاب بیشرسد. بنابراین میکند ضروری به نظر می

همچنین سکوهای پرتاب متحرک به را در کمترین زمان و استفاده از خدمه کمتر دارا باشد. 

های پرتاب را در داخل موقعیت هاآنجایی ه و جابهنیروی زمینی امکان انتقال به هر منطق

 دهد.می

 :نظران صاحب با مصاحبه از استفاده با یکم هدف هایدادهدسته بندی  -ب

 های موشکی زمین به زمین کوتاه برد نزاجا،بندی الزامات سامانهتبیین و اولویت خصوص در

گردید  دریافت در حوزه موشکیمتخصصان امر و نظران صاحب از نفر 2 تعداد نظرات تخصصی

 :باشد می ذیل جدول شرح به شده مطرح سؤاالت به نامبردگان پاسخ خالصه که
 شوندگان به سؤال اول پژوهشبندی پاسخ مصاحبهدسته( 1جدول )

 
فنی  ویژگیهای ازنظر نزاجا زمین به زمین موشکی هایسامانه الزامات بندیاولویت

 آنها ایمنطقه متحدان و ایفرامنطقه نیروهای برابر رد مقابله جهت زمینی وتجهیزات

 چیست؟

شونده مصاحبه

1 

زنی موشکی و همچنین نیاز به ارتقاء در اثربخشی با توجه به تحقیقات جدید در مورد نقطه

سرجنگی از اولویت بیشتری برخوردار است. همچنین آموزش نیروهای انسانی ماهر و تغییر 

 تواند به این امر کمک کند. های موشکی نزاجا میسعه سامانهساختار سازمانی جهت تو

شونده مصاحبه

2 

اری های نوین و همکهای موشکی از طریق استفاده از فناوریایشان با تاکید بر تقویت سامانه

 های موشکی موثر دانستند. با صنعت، این مسیر را در جهت بهبود و توسعه سامانه

شونده مصاحبه

3 

سازی طوالنی و ... از زنی و زمان آمادهای موشکی به علت برد کوتاه، مشکل نقطههسامانه

 ای برخوردار نیست.کارایی الزم برای مقابله با تهدیدات منطقه

شونده مصاحبه

4 

های آینده فراتر از مرزهای جغرافیایی خواهد بود، ایشان با تاکید بر این مسئله که جنگ

ی های ضد موشکاز موارد دیگر دانستند. همچنین عبور از سد سامانهزنی را با اهمیت تر نقطه

 سوال

نظرانصاحب  
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های بعدی قلمداد کردند. در این راستا تعامل با صنعت، بازسازی دکترین و سیاست را اولویت

 نیروی زمینی ارتش و تعامل با موشکی سپاه پاسداران اسالمی را پیشنهاد کردند. 

شونده مصاحبه

5 

کارایی مناسب برخوردار نبوده و نیاز به رفع مشکالت اساسی دارد. های موشکی از سامانه

زنی( و افزایش برد تاکید داشته و ارتقاء در این ایشان بر افزایش میزان دقت )قابلیت نقطه

 الزامات را از عوامل موفقیت دانستند.

شونده مصاحبه

6 

دید در به حداکثر رساندن های جبا استفاده بهینه از امکانات موجود و تکیه بر تکنولوژی

قش های موشکی، نزنی سامانهوری تاکید داشتند و  در ادامه با تاکید بر دقت نقطهمیزان بهره

این اولویت در مقابله با تهدیدات را کلیدی دانستند و استفاده از سرجنگی مناسب را در 

 اولویت بعدی قراردادند.

شونده مصاحبه

7 

بگوی نبردهای امروزی نبوده و نیاز مبرم به بروزرسانی سریع های موشکی فعلی جواسامانه

 های بیان شده بصورت یکپارچه تاکید داشتنددارند. ایشان بر تمامی اولویت
 

 یکم هدف هایداده پردازش: دوم گام

 یبترتبهایشان، ای و متحدان فرامنطقه، در مواجهه با کشورهای منطقهشدهانجام یهایطبق بررس

ب شده دشمن را تخریی که کلیه اهداف انتخاباگونهبهکیلومتر، اثربخشی سرجنگی  211برد تا 

کند، نوع سوخت جامد، استفاده از سرجنگی جداشونده و راهکارهای جنگ الکترونیک برای عبور 

کارگیری تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی ماهر جهت کاهش بههای ضد موشکی و از سد سامانه

های موشکی بعدی، اجزای اساسی سامانه جهت شلیک موشکسازی لود و روانه زمان عملیات

 باشند.تاکتیکی آتی نزاجا می

کیلومتر یکی از  211های موشکی تاکتیکی آتی نزاجا تا رسد ارتقاء برد سامانهبه نظر می برد:     

گیری از هباشد. لذا کاهش وزن پرتابه با بهرهای اصلی متخصصان حوزه موشکی میدغدغه

 باشد.های سبک و استفاده از بار قابل حمل بهینه ضروری میسازه

ها و مراکز حیاتی زیرساخت از انداهداف امروزی در صحنه نبرد عبارتعمده  اثربخشی سرجنگی:

باشد. ازآنجاکه هرکدام می ها، مراکز تجمع نیروی انسانی و...های نظامی، آمادگاهو حساس، پایگاه

ا های متنوعی بسرجنگیها منظور تخریب آنلذا به ،داف ماهیت فیزیکی متفاوتی دارنداز این اه

های اصلی و مشترک در اند. ازنظر ساختاری بخششده ساختهطراحی و عملکردهای مختلف 

سازی و ایمنی، ماده منفجره و پوسته سرجنگی انواع مختلف سرجنگی شامل فیوز، سیستم مسلح

تواند در افزایش اثربخشی سرجنگی جهت نیل از سرجنگی شدیداالنفجار می گیریبهرهباشد. می

ز معمواًل ا یجنگ یسرها نیدر ابه هدف برآورد شده در تحقیق توسط متخصصان را میسر کند. 

امروزه  یجنگ یسرها گونهنیا .شودیسمتکس استفاده م ایو  C-4, TNT مثل یامواد منفجره

 نیو شاه یآگن یهامانند گونهمتعارف به کیبالست یهاموشکصورت استاندارد در عمده به
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تام هاوک  ییکایکروز آمر یهاموشک نیو همچن ینیچ DF یسر ایساخت هند و پاکستان 

 کیالستب یهافقط در موشکنه داالنفجاریشد یجنگ یگفت که سرها دی. البته باشودیاستفاده م

هوا به سطح و  یکیتاکت یهاوا پرتاب، موشکه یهاضد زره، بمب یهاو کروز بلکه در سالح

 نیا داالنفجاریشد یسرجنگ کی تیمحبوب لیدل .شودیاز انواع مهمات استفاده م گرید یاریبس

موج  کی شود،یم جادیا یجنگ یازسرها گونهنیکه پس از اصابت ا 0انفجار هیاست که موج اول

با سرعت مافوق صوت حرکت کرده و در که  دیآیحساب مفشرده از هوا همانند بازدم به اریبس

 یکیدر نزد یاو در محوطه هیثانیلیم نیموج چند نی. البته اکندیم بیرا تخر یزیهر چ ریمس

ون چ ییهابا کالهک کیبالست یهاموشک کیتبعات شل یبررس با .دهدیمحل وقوع انفجار رخ م

 یجنگ یسرها ،دهدیرخ م هیناز ثا یاتفاقات که در کسر نیگفت که مجموع ا توانیم« بلست»

 وانندتیکه م یمدرن یهاها، خصوصا موشکانواع موشک یمناسب برا یرا به انتخاب داالنفجاریشد

 نابود کنند، بدل کرده است. لومتریهزار ک 3را تا برد  یشکو هم خ ایدر در ازین هم اهداف مورد

ایی تولید سوخت جامد با با توجه به اینکه صنایع داخلی تبحر الزم و توان نوع سوخت:

 ترساده... سوخت جامد  ی و نگهداری وسازآمادهاستانداردهای روز دنیا را داشته و اینکه سرعت 

 .باشدتر میمنطقی هاموشکبه نظر استفاده از سوخت جامد در  باشدیم

طبق آمار بدست آمده استفاده از راهکارهای جنگ  های ضد موشکی:عبور از سد سامانه

استفاده از سرجنگی جداشونده  اندازهبهالکترونیک در عبور موشک از سد سیستم دفاع هوایی 

های بالستیک فعلی، های بالستیک قدیمی و برخی از موشکدر موشکحائز اهمیت است. 

ه کل بدنه خود به سمت زمین سرجنگی ثابت است یعنی موشک در مرحله نهایی حرکت به همرا

یعنی بخش مربوط به محموله  .های جدید، سرجنگی جداشونده استدر موشک کهیرحال. دآیدمی

نوع این . کنداز موشک جدا شده و به سمت زمین حرکت می یریگانفجاری پس از مرحله اوج

ه و مقایس یبررس بلنظر از ثابت یا جداشونده بودن، دستکم از سه وجه قاصرفمعموال ها کالهک

جداشونده  یهایجنگسر .هدایت، خصوصیات شکلی و نوع محموله جنگی : وجود قابلیتهستند

شوند تا پس از ورود پایدار طراحی می صورت ذاتاًرو بهفاقد هدایت هستند و از ایننیز معموال 

زمین جهت گرفته مجدد به جو و ایجاد نیروهای آیرودینامیکی براثر حرکت روی بدنه به سمت 

 برسند.و به مختصات انتهایی مسیر حرکت خود 

های دفاع هوایی های موشکی از سد سیستمهای موثر در عبور سامانهیکی دیگر از تاکتیک 

که دشمن مطلع باشد. انجام یک عملیات نظامی بدون اینگیری از فناوری رادارگریزی میبهره

هایی است که توسط ت بوده است. این فناوری شامل روشطراحان عملیا موردتوجه ربازیدشود از 

                                                           
1. Blast wave 
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ناقص و مبهم  صورتبهها از دید آشکارسازهای رادار در امان بوده و یا آشکارسازی آن موشک

ر د فارسجیخلعیار در جنگ تمام صورتبهگیرد. فناوری گریز از رادار نخستین بار صورت می

 شد. توسط ارتش آمریکا به کار گرفته  0110سال 

فناوری گریز از رادار یک فناوری نیست، بلکه متشکل از چند فناوری است )از جمله شکل و 

های کار بردن مواد کامپوزیتی غیرفلزی در بدنه موشک، استفاده از رنگابعاد هندسی موشک، به

مقطع رادار( که همگی در جهت عدم امکان کشف موشک تالش جاذب امواج راداری، کاهش سطح

ند. سطح مقطع رادار توصیفی از چگونگی بازتاب امواج الکترومغناطیسی تابنده شده به یک کنمی

 .شی است که به طول موج رادار و جهت امواج رادیویی بستگی دارد

ای و ، در مواجهه با کشورهای منطقهشدهانجام یهایطبق بررسهمچنین  تجهیزات زمینی:

گیری از سکوهای چندپرتابی با توجه زات زمینی و بهرهاستفاده از تجهی ایشانمتحدان فرامنطقه

ی نزاجا های موشکبه نتایج بدست آمده تربیت نیروی عملیاتی ماهر الزاما باید در دستور کار یگان

 باشد. 

 با مصاحبه همچنین و مدارک و اسناد پردازش و تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج به نگرش با

ی و تجهیزات زمینی مورد نیاز برای افزایش قدرت تهاجمی و الزامات فن درخصوص نظرانصاحب

 تقارب حاصل، هایمیان داده در ای،های موشکی برای مقابله با تهدیدات منطقهتدافعی در سامانه

 .باشدمی مشهود زیادی بسیار

 یکم هدف هایداده خصوص در گیریتصمیم و استنتاج: سوم گام

با توجه به اسناد و مدارک بیان شده بیان شده و همچنین خصوص الزامات  در محقق دیدگاه از

 ایهای موشکی برای مقابله با تهدیدات منطقهنظران در رابطه با الزامات سامانهو نظر صاحب

های مطرح شده بر کسی پوشیده نیست. در این راستا نیاز به استفاده از اهمیت تک تک مولفه

ود. شزترین تجهیزات نظامی و علمی به شدت احساس میدانش و فناوری روز دنیا و همچنین برو

صحیح  دهیای در منطقه نیاز به جهتبا توجه به شرایط ژئوپولوتیکی و حضور نیروهای فرامنطقه

 بندیبر مبنای اولویت های بالستیک کوتاه بردو ایجاد هوشمندی در طراحی و ساخت موشک

پایبندی به اولویت بندی ها، سبب جلوگیری  صورت پذیرفته اجتناب ناپذیر می باشد. همچنین

های مرتبط با این حوزه و ایجاد تعامل سازنده و شده به پروژههای تخصیص دادهاز انحراف بودجه

 گردد.بردار و صنایع سازنده میمابین نیروهای بهرهدوسویه فی

 هدف اول پژوهش تجزیه و تحلیل کمی

جهت مقابله با  و تجهیزات زمینی های فنی موشکشاخصرسد ازنظر به نظر می فرضیه اول:

های میزان برد، قابلیت عبور از ایشان شاخصهای و متحدان فرامنطقهتهدیدات کشورهای منطقه
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ت زنی، نوع سوخت و در نهایت قابلیهای ضد موشکی، اثربخشی سرجنگی، قابلیت نقطهسد سامانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از سکوهای از  یریگبا بهره یروسازی و نشانهسریع روانه

 .باشنددارای اولویت می ترتیببه نبه زمی نهای موشکی زمیچندپرتابی سامانه

نظران و مطابق الگوریتم یاد شده از صاحب AHPدر این بخش پس از استفاده از روش 

 تهدیدات کشورهای شوندگان خواسته شد ماتریس مقایسات زوجی را با در نظر گرفتنمصاحبه

نظران، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل داده شده با توجه مصاحبه صاحب منطقه تکمیل نمایند.

پس از  و از آن به عنوان ورودی نرم افزار  برای هر یک از مصاحبه شوندگان استفاده شده است.

ذیل که مربوط  شده سازینرمال پردازش اطالعات مربوط به نظرات ایشان، نتایج در قالب جداول

 باشد، آمده است: به مصاحبه شوندگان می
 (شونده اول مصاحبه) یامتوسط سطر برای کشورهای منطقه( 2)جدول  

 شاخص وزن

 برد 1٫390210993203100

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫002109932031003

 سرجنگی اثربخشی 1٫320310002902101

 زنیقابلیت نقطه 1٫310993203100029

 نوع سوخت 1٫109932031000290

1٫199320310002902 

از  گیریبهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از سکوهای 

 چندپرتابی

 
(دومشونده  مصاحبه) یامتوسط سطر برای کشورهای منطقه( 3)جدول   

 شاخص وزن

 برد 1٫001002330030219

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫301930091921122

 سرجنگی اثربخشی 1٫191310311091201

 زنیقابلیت نقطه 1٫321132910292109

 نوع سوخت 1٫111212120300921

1٫092339093219300 

از  گیریبهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

اه و استفاده از سکوهای تجهیزات زمینی سبک و همر

 چندپرتابی
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 (شونده سوم مصاحبه) یامتوسط سطر برای کشورهای منطقه( 4)جدول 
 شاخص وزن

 برد 1٫102901102901109

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫291103291103290

 سرجنگی اثربخشی 1٫039020039020031

 زنیقابلیت نقطه 1٫102901102901109

 نوع سوخت 1٫102901102901109

1٫102901102901109 

از  گیریبهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از 

 سکوهای چندپرتابی

 
 (شونده چهارم مصاحبه) یامتوسط سطر برای کشورهای منطقه( 5)جدول 

 شاخص وزن

 برد 1٫390210993203100

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫199320310002902

 سرجنگی اثربخشی 1٫310993203100029

 زنیقابلیت نقطه 1٫320310002902101

 نوع سوخت 1٫002109932031003

1٫109932031000290 

از  گیریبهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از 

 سکوهای چندپرتابی

 
 (شونده پنجم مصاحبه) یامتوسط سطر برای کشورهای منطقه( 6)جدول 

 شاخص وزن

 برد 1٫309190009031123

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫123309190009031

 سرجنگی اثربخشی 1٫330919000903112

 زنیقابلیت نقطه 1٫311233091900090

 نوع سوخت 1٫123309190009031

1٫090311233091900 

از  یگیربهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از 

 سکوهای چندپرتابی
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 (شونده ششم مصاحبه) یامتوسط سطر برای کشورهای منطقه( 7)جدول 

 شاخص وزن

 برد 1٫320310002902101

 ضد موشکی هایسامانهت عبور از سد قابلی 1٫109932031000290

 سرجنگی اثربخشی 1٫310993203100029

 زنیقابلیت نقطه 1٫390210993203100

 نوع سوخت 1٫199320310002902

1٫002109932031003 

از  یگیربهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از 

 سکوهای چندپرتابی

 
 (هفتمشونده  مصاحبه) یامتوسط سطر برای کشورهای منطقه( 8)جدول 

 شاخص وزن

 برد 1٫390210993203100

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫310993203100029

 سرجنگی اثربخشی 1٫002109932031003

 زنیقابلیت نقطه 1٫320310002902101

 نوع سوخت 1٫109932031000290

1٫199320310002902 

از  گیریبهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از 

 سکوهای چندپرتابی

 

و مصاحبه شوندگان و تشکیل نظران پس از بررسی اطالعات بدست آمده از صاحب

های هریک از شاخص، وزن میانگین و وزن نهایی مربوط به های مقایسات زوجی مربوطهماتریس

 باشد:می 0آید که خروجی برنامه اکسپرت چویسمطرح شده، در قالب جدول ذیل بدست می
 یاوزن اجتماعی هر شاخص برای تهدیدات کشورهای منطقه (9)جدول 

 شاخص وزن اجتماعی وزن میانگین

 برد 0٫09091900292929 1٫303331212000010

1٫090990909130129 0٫00012091900200 
ضد  هایسامانهقابلیت عبور از سد 

 موشکی

                                                           
1 Expert Choice 
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 شاخص وزن اجتماعی وزن میانگین

 سرجنگی اثربخشی 0٫01921190200310 1٫300039999310900

 زنیقابلیت نقطه 0٫00110011090929 1٫330020002913222

 نوع سوخت 1٫032039332991010 1٫120223202910200

1٫000303190991313 1٫229011910190000 

 ویرنشانهسازی و قابلیت سریع روانه

از تجهیزات زمینی  گیریبهرهبا 

سبک و همراه و استفاده از سکوهای 

 چندپرتابی

 

های بندی در تجهیز سامانهآید اولویتبرمی AHPدر تحلیل آمدهدستبهگونه که از نتایج آن

ند از: قابلیت اعبارت ترتیببهای موشکی تاکتیکی آتی نزاجا در مقابله با تهدیدات کشورهای منطقه

 های ضد موشکی، قابلیت سریعزنی، اثربخشی سرجنگی، برد، قابلیت عبور از سد سامانهنقطه

گیری از تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از سکوهای روی با بهرهسازی و نشانهروانه

 .باشدچندپرتابی و نهایتا نوع سوخت می

 

های موشکی زمین به سامانه بندی الزامات تجهیزات زمینیتبیین و اولویتهدف دوم : 

 برد نزاجا در مقابله با بازیگران غیر دولتی زمین کوتاه

 تجزیه و تحلیل کیفی هدف دوم پژوهش

 دوم: هدف هایداده بندی دسته :یکم گام

 :مدارك و اسناد از استفاده با دوم هدف هایداده بندیدسته -الف

مراکز  از اندعبارتبازیگران غیر دولتی با اهداف امروزی در صحنه نبرد از آنجا که عمده  (0

هرکدام  کهو با توجه به این ها، مراکز تجمع نیروی انسانی و ...حیاتی و حساس، آمادگاه

های سرجنگیها منظور تخریب آنلذا به ،از این اهداف ماهیت فیزیکی متفاوتی دارند

ای تخریب یا انهدام این تا در راست اندشدهساختهطراحی و متنوعی با عملکردهای مختلف 

 ها استفاده شود.ای از آنمراکز مربوط به تهدیدات منطقه

 . افزایشبوده است حاتینوع تسل نیا یفاکتورها نترییهمواره جزء اصل هابرد در موشک (3

های قابل حمله یکی از دالیل اصلی رو به افزایش بودن برد و درنتیجه گستردگی هدف

جویانه از فاصله دور ضمن باشد. حمله تالفیشکی بالستیک میهای موکارگیری سامانهبه

های یادشده، باعث برهم زدن روحیه جنگجویی و انهدام منابع پشتیبانی و تدارکاتی گروه

ها را در اجرایی نمودن ها شده و ضمن بازدارندگی، فرماندهان آنسازمان رزمی آن
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 نماید.های تاکتیکی با چالش مواجه میطرح

د باشها میها نیز از عوامل تاثیرگذار در استفاده از آنوخت استفاده شده در موشکنوع س (2

چرا که با توجه به آرایش صحنه نبرد با بازیگران غیردولتی نوع سوخت نقش کلیدی در 

 کند.سازی موشک برای شلیک را ایفا میآماده

ند در کی دسترسی نداراز آنجا که بازیگران غیردولتی عموما به تجهیزات پیشرفته ضدموش (0

ای وجود ندارد های ضد موشکی با این نوع تهدیدات مسئله عمدهرابطه عبور از سد سامانه

جنگ الکترونیک، های مهمی همچون ولی استفاده از دانش و تجهیزات موجود در قسمت

 .نقش اساسی ایفا کندافزاری در جهت تسلط اطالعاتی بر بازیگران غیردولتی دانش نرم

های موشکی نزاجا در جهت مقابله با بازیگران غیردولتی برداری از سامانهمنظر بهرهاز  (0

های تروریستی، شورشی و...( با توجه به نفوذ نیروهای تارشگر و تروریستی در )گروه

کشورهای همسایه و به خاطر مورد هدف قرار دادن و انهدام مناطق تجمع و نقاط آمادی 

ها، مجهز شدن لگیری و از بین بردن میل جنگجویی این گروهها و همچنین ایجاد غافآن

 . ستزن امری ضروریهای موشکی نقطهبه سامانه

 :نظران و  مصاحبه شوندگاندسته بندی اطالعات از نظرصاحب -ب

 های موشکی کوتاه برد زمین به زمین نزاجا،بندی الزامات سامانهتبیین و اولویت خصوص در

گردید  دریافت متخصصان امردر حوزه موشکی و نظران صاحب از نفر 2 تعداد نظرات تخصصی

 :باشد می ذیل جدول شرح به شده مطرح سؤاالت به نامبردگان پاسخ خالصه که
 شوندگان به سؤال دوم پژوهشبندی پاسخ مصاحبه( دسته11جدول )

 
 فنی و ایهویژگی ازنظر نزاجا زمین به زمین موشکی هایسامانه الزامات بندیاولویت

 چیست؟ بازیگران غیر دولتی برابر در مقابله جهت زمینی تجهیزات

شونده مصاحبه

1 

ی زنی موشکی و نیاز به ارتقاء در اثربخشاز نظر ایشان با توجه به تحقیقات جدید در مورد نقطه

سرجنگی از اولویت بیشتری برخوردار است. همچنین آموزش نیروهای انسانی ماهر و تغییر 

 تواند به این امر کمک کند.های موشکی نزاجا میار سازمانی جهت توسعه سامانهساخت

شونده مصاحبه

2 

برای مقابله با تهدیدات غیردولتی آینده، نزاجا باید دستیابی به بالگردهای پیشرفته، تجهیزات 

ی تکاوری و اقدام سریع هاگانی و شنود الکترونیکی، توسعه یآورجمعجنگ الکترونیک، 

 واکنش سریع( و... را در دستور کار داشته باشد.)

شونده مصاحبه

3 

 یک تهدید عنوانبهبازیگران غیردولتی در حال حاضر و در آینده طوالنی نیز در منطقه ما 

ی در خصوص ابیآماجملموس وجود داشته و خواهند داشت، فلذا باید به کارهای اطالعاتی و 

نقاط تجمیع، نقاط آموزشی و پشتیبانی و حتی عملیاتی  اقدام جدی به عمل آید و سپس هاآن

 در دوردست زنقیدقی برد بلند و هاسالحرا باید پس از شناسایی بتوان با  هاآناحتمالی 

ی خود را به مرحله عمل برسانند و هاطرحمورد اصابت قرارداد تا نتوانند تمرکز قوا کرده و 

 سوال

نظرانصاحب  
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 یهاموشکادهای شناسایی و کنترل خسارت، ی موشکی به پهپهاگاناین مهم با تجهیز ی

 .افتدیمو با برد مناسب اتفاق  زنقیدق

شونده مصاحبه

4 

ی تروریستی( به دلیل نامشخص بودن وضعیت هاگروهکی )ردولتیغدر مقابله با بازیگران 

ی هاگروهمیدان نبرد، وجود ابهامات فراوان در شیوه رزم و همچنین چگالی پراکندگی 

ی هاسامانهزنی منطقه رزم و صحنه عملیات در اولویت اول، دقت و قابلیت نقطه تکفیری در

ریع ی بعد قابلیت سهاتیاولوباشد و در راکتی و موشکی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می

 .باشدیمی سریع از اهمیت باالیی برخوردار رونشانهسازی و روانه

شونده مصاحبه

5 

ستانه دهای موشکی بکار بردن تاکتیک عملیات پیشاصر با سامانهجهت مقابله با این عن

تواند بسیار مؤثر باشد و با شناسایی، کسب اطالعات دقیق و اشراف اطالعاتی تجمعات و می

 های موشکی منهدم نماید.را شناسایی و با سامانه هاآنتمرکز نیروهای 

شونده مصاحبه

6 

اشند ب مندبهرهبا تحرک باال و دقت در انهدام هدف  اهکیتاکتی موشکی بایستی از هاگانی

. در چنین میادینی باشدیمبا تحرک صددرصد  روزبهو این امر مستلزم تجهیزات موشکی 

ده ی خودکافی وارد عمل شسدها بارغیر تمرکزی  صورتبهی موشکی بایستی بیشتر هاگانی

 انجام دهند. تیمأمورو 

شونده مصاحبه

7 

مدت یکبار ظهور پیدا کرده  هرچندی گذشته نشان داده که بازیگران غیردولتی هادههتجربه 

و توسعه پیدا نموده و به همان  شکستهدرهمرا  زیچهمهو همچون سیلی خروشان و ویرانگر 

ی بازیگران غیردولتی و تکفیری و نیابتی بایست اتخاذشده. تاکتیک گردندیمسرعت نیز محو 

ی که بتواند با ظهور هر ایده و نیرو قابلیت تطبیق و انطباق و مقابله ونحبهسیال و شناور بوده 

 را داشته باشد.
 

 دوم هدف هایداده پردازش :دوم گام

 ترتیببههای تروریستی و ... (، ، در مواجهه با بازیگران غیر دولتی )گروهشدهانجام یهایطبق بررس

، نوع مراکز تجمع نیروی انسانیاز بین بردن  رب تمرکز باکیلومتر، اثربخشی سرجنگی  211برد تا 

های ضدموشکی منظور عبور از سد سامانههایی با سرعت باال بهسوخت جامد، استفاده از موشک

ارگیری کشلیک چند فروند موشک و به تیباقابلکارگیری تجهیزات پیشرفته و سکوهای پرتاب بهو 

ی های موشکی تاکتیکی آتجزای اساسی سامانه، اتحرک و چاالکی باال تیباقابلسکوهای پرتاب 

 باشند.نزاجا می

 211ند تا ادر مقابله با بازیگران غیردولتی برد موثری که متخصصان این حوزه مناسب دانسته برد:

 باشد.کیلومتر می

ته گرفانهدام مراکز فرماندهی و محل تجمع نیروها، درگیری با عناصر پناه اثربخشی سرجنگی:

های موشکی در ها و انهدام خودروهای حامل نفر از جمله نیازهایی است که سامانهندر ساختما

لیاتی با های عمباشد. بنابراین تجهیز یگانمقابله با تهدیدات بازیگران غیردولتی با آن مواجه می
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تواند پاسخگوی این نیاز جدید شونده مجهز به سرجنگی ترموباریک، میهای هدایتموشک

 لیاتی باشد.نیروهای عم

موج آتش و فشار حاصل از انفجار این نوع سرجنگی توسط سطوح و دیوارها منعکس و موج 

ی تخریب سرجنگی کند. مکانیزم اولیهی انفجار به نواحی درون هدف نفوذ میتشدید شده

های حاصل از پرتاب اشیاء و های حرارتی است که با تاثیرات ترکشترموباریک، انفجار و گلوله

 زهای انفجار همراه است.گا

های ترکیب ماده، مشابه مواد منفجره متعارف حاوی مواد منفجره ترموباریک از نظر مشخصه

ای، یک ابر انفجاری رو جای انفجار نقطهاحیا کننده و اکسیدکننده است، اما ازلحاظ عملکرد به

 دهد.به رشد تشکیل می

فجار مواد شدیداالنفجاری است، ولی دارای اگرچه سرعت انفجار ترموباریک کمتر از سرعت ان

وند شای منفجر میصورت یک منبع نقطهبرتری در انتشار انفجار است. مواد منفجره معمولی به

کند. در مقابل، منبع انفجار ترموباریک یک ابر و فشار انفجار آن سریعا با افزایش فاصله افت می

یمم در آن خیلی کمتر از مواد منفجره معمولی رشد است و بنابراین افت فشار ماکزبزرگ روبه

 است.

تاثیر مخرب روی هدف عالوه بر فشار ماکزیمم انفجار، به مدت زمان دوام انفجار نیز بستگی 

های انجام شده در این زمینه نشان داده است که تحمل فشار ماکزیمم انفجار در دارد. آزمایش

یابد. بنابراین اگرچه تا به انفجار کاهش میاهداف به طور تصاعدی با افزایش مدت زمان ضر

حدودی رفتار مواد منفجره شدیداالنفجار و ترموباریک در فضای باز مشترک است، اما انفجار 

سرجنگی ترموباریک در فضای باز دارای شعاع تخریبی محدودتری نسبت به انفجار مواد منفجره 

اس نیروهای خودی به دشمن یک مرسوم است که در درگیری در مناطق شهری یا شرایط تم

 رود.مزیت به شمار می

 اشد.بها و سنگرهای مستحکم زیرزمینی مناسب میها برای تخریب غارها، تونلاین سرجنگی

طبق نتایج بدست آمده از پرسشنامه توزیع شده، سوخت جامد، سوخت مناسب در  نوع سوخت:

های با سوخت جامد ساده و نگهداری آنها کساختمان موشباشد. مقابله با بازیگران غیر دولتی می

ها در ین نوع موشکا .های نظامی دارندای در عرصهآسان بوده و از این رو کاربردهای گسترده

اساس متشکل از یک بدنه معموالً استوانه ای شکل هستند که از یک ماده جامد آتشگیر پر 

ده و کل بدنه نقش موتور یا اتاقک احتراق ها فاقد موتور مجزا بواند. در واقع این نوع موشکشده

 نسبت موشک داخل در بارگذاری برای کمتری زمان مدت کند. سوخت جامدموشک را بازی می

 مایع سوخت از بیشتر بسیار انبار در جامد سوخت نگهداری زمان مدت و دارد مایع سوخت به
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 اما داشت نگه انبار در سال چندین توانمی را جامد سوخت با هایموشک که صورتی به است

توان در انبار نگه داشت و باید پس از گذشت ک با سوخت مایع را بیش از چند ماه نمیموش

 .کرد تعویض را آن سوخت زمان،  این

های کشف، رهگیری و انهدام در به علت عدم وجود سامانه های ضد موشکی:عبور از سد سامانه

موشک، بهترین روش برای مقابله  فناوری افزایش سرعت گیری ازمیان بازیگران غیردولتی، بهره

 .دهندگان بوده استبا این نیروها مدنظر پاسخ

های تروریستی و ... ، در مواجهه با بازیگران غیر دولتی )گروهشدهانجام یهایطبق بررس

 لیتقابکارگیری سکوهای پرتاب باگیری از سکوهای چندپرتابی: بهتجهیزات زمینی و بهره(،

ه به تحرک و چاالکی باال با توج تیباقابلکارگیری سکوهای پرتاب شلیک چند فروند موشک و به

 باشد.ترین راهبرد جهت مقابله با بازیگران غیردولتی میآمار بدست آمده مناسب

 با مصاحبه همچنین و مدارک و اسناد پردازش و تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج به نگرش با

الزامات فنی و تجهیزات زمینی مورد نیاز برای افزایش قدرت تهاجمی و  وصدرخص نظرانصاحب

 حاصل، هایمیان داده در های موشکی برای مقابله با بازیگران غیر دولتی،تدافعی در سامانه

 .باشدمی مشهود زیادی بسیار تقارب

 دوم هدف های داده خصوص در گیری تصمیم و استنتاج: سوم گام

با توجه به اسناد و مدارک بررسی شده خصوص الزامات بیان شده و همچنین  رد محقق دیدگاه از

های موشکی برای مقابله با بازیگران غیر دولتی نظران در رابطه با الزامات سامانهو نظر صاحب

های مطرح شده بر کسی پوشیده نیست. در این راستا نیاز به استفاده از اهمیت تک تک مولفه

ود. شدنیا و همچنین بروزترین تجهیزات نظامی و علمی به شدت احساس می دانش و فناوری روز

با توجه به شرایط محیطی و تجهیزاتی نبرد با این دسته از دشمنان تسلط اطالعاتی بر آنان از 

اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. واضح است که به علت متمرکز نبودن نیروهای بازیگران 

کی های موشهای مشخص پس از شناسایی، دقت در استفاده از سامانهپایگاه غیردولتی و نداشتن

و تجهیزات زمینی مربوط به آن برای رسیدن به مواضع بازیگران غیر دولتی و از بین بردن آن 

بندی مطرح شده و حائز اهمیت خواهد بود. بنابراین حرکت در جهت دستیابی به اولویت

های موشکی در این مسیر باعث افزایش میزان کارایی و امانهگذاری و بهبود کیفیت سسرمایه

 قدرت دفاعی کشور خواهد بود.

 هدف دوم پژوهش تجزیه و تحلیل کمی

جهت مقابله با  و تجهیزات زمینی های فنی موشکرسد ازنظر ویژگیبه نظر می :دومفرضیه 

، برد، رجنگی، نوع سوختزنی، اثربخشی سهای قابلیت نقطهتهدیدات بازیگران غیردولتی شاخصه
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با  یورسازی و نشانههای ضد موشکی و در نهایت قابلیت سریع روانهقابلیت عبور از سد سامانه

کی های موشاز تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از سکوهای چندپرتابی سامانه یریگبهره

 .باشنددارای اولویت می ترتیببه نبه زمی نزمی

نظران و مطابق الگوریتم یاد شده از صاحب AHPاستفاده از روش  در این بخش پس از

شوندگان خواسته شد ماتریس مقایسات زوجی را با در نظر گرفتن تهدیدات بازیگران مصاحبه

نظران ماتریس مقایسات زوجی تشکیل داده با توجه مصاحبه صاحب غیردولتی تکمیل نمایند.

س پ برای هر یک از مصاحبه شوندگان استفاده شده است. شده و از آن به عنوان ورودی نرم افزار

شده ذیل که  سازینرمالاز پردازش اطالعات مربوط به نظرات ایشان، نتایج در قالب جداول 

  باشد، آمده است:مربوط به مصاحبه شوندگان می
(شونده اول مصاحبه) بازیگران غیر دولتیمتوسط سطر برای  (11)جدول   

 شاخص وزن

1٫320310002902101 

 
 برد

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫199320310002902

 سرجنگی اثربخشی 1٫002109932031003

 زنیقابلیت نقطه 1٫390210993203100

 نوع سوخت 1٫109932031000290

1٫310993203100029 

از  گیریبهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

بک و همراه و استفاده از تجهیزات زمینی س

 سکوهای چندپرتابی

 
(شونده دوم مصاحبه) بازیگران غیر دولتیمتوسط سطر برای  (12)جدول   

 شاخص وزن

 برد 1٫120039020039020

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫120039020039020

 سرجنگی اثربخشی 1٫903902003902002

 زنینقطهقابلیت  1٫120039020039020

 نوع سوخت 1٫120039020039020

1٫120039020039020 

از  گیریبهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از سکوهای 

 چندپرتابی
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  (سومشونده  مصاحبه) بازیگران غیر دولتیمتوسط سطر برای  (13)جدول 

 شاخص وزن

 برد 1٫102901102901109

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫102901102901109

 سرجنگی اثربخشی 1٫102901102901109

 زنیقابلیت نقطه 1٫039020039020031

 نوع سوخت 1٫102901102901109

1٫291103291103290 

از  گیریبهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

و استفاده از سکوهای تجهیزات زمینی سبک و همراه 

 چندپرتابی

 
(شونده چهارم مصاحبه) بازیگران غیر دولتیمتوسط سطر برای  (14)جدول   

 شاخص وزن

 برد 1٫390210993203100

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫199320310002902

 سرجنگی اثربخشی 1٫310993203100029

 زنیقابلیت نقطه 1٫320310002902101

 نوع سوخت 1٫002109932031003

1٫109932031000290 

از  گیریبهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از 

 سکوهای چندپرتابی

 
(پنجمشونده  مصاحبه) بازیگران غیر دولتیمتوسط سطر برای  (15)جدول   

 شاخص وزن

 برد 1٫122122122122122

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫122122122122122

 سرجنگی اثربخشی 1٫301301301301301

 زنیقابلیت نقطه 1٫222222222222222

 نوع سوخت 1٫122122122122122
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1٫319319319319319 

از  گیریبهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

از سکوهای  تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده

 چندپرتابی

 
(ششمشونده  مصاحبه) بازیگران غیر دولتیمتوسط سطر برای  (16)جدول   

 شاخص وزن

 برد 1٫309190009031123

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫123309190009031

 سرجنگی اثربخشی 1٫090311233091900

 زنیقابلیت نقطه 1٫311233091900090

 نوع سوخت 1٫123309190009031

1٫330919000903112 

از  یگیربهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از 

 سکوهای چندپرتابی

  
(شونده هفتم مصاحبه) بازیگران غیر دولتیمتوسط سطر برای  (17)جدول   

 شاخص وزن

 برد 1٫320310002902101

 ضد موشکی هایسامانهقابلیت عبور از سد  1٫109932031000290

 سرجنگی اثربخشی 1٫310993203100029

 زنیقابلیت نقطه 1٫390210993203100

 نوع سوخت 1٫199320310002902

1٫002109932031003 

از  یگیربهرهبا  روینشانهسازی و قابلیت سریع روانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از 

 چندپرتابی سکوهای

 

و مصاحبه شوندگان و تشکیل نظران پس از بررسی اطالعات بدست آمده از صاحب

های ، وزن میانگین و وزن نهایی مربوط به هریک از شاخصهای مقایسات زوجی مربوطهماتریس

 باشد:آید که خروجی برنامه اکسپرت چویس میمطرح شده، در قالب جدول ذیل بدست می
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 بازیگران غیر دولتیاجتماعی هر شاخص برای تهدیدات  وزن (18)جدول 

 شاخص وزن اجتماعی میانگین

 برد 0٫00100239199120 1٫090319090390930

1٫191001009230030 1٫032929929302900 
د ض هایسامانهقابلیت عبور از سد 

 موشکی

 سرجنگی اثربخشی 0٫99190121023299 1٫329001111309922

 زنیقابلیت نقطه 0٫99929021922000 1٫391290121110010

 نوع سوخت 1٫093091292901911 1٫199133111990901

1٫019120099019123 0٫2993090190230 

سازی و قابلیت سریع روانه

از  گیریبهرهبا  روینشانه

تجهیزات زمینی سبک و همراه و 

 استفاده از سکوهای چندپرتابی

 

های بندی در تجهیز سامانهآید اولویتبرمی AHPدر تحلیل  هآمددستبهگونه که از نتایج آن

اند از: قابلیت تعبار ترتیببهموشکی تاکتیکی آتی نزاجا در مقابله با تهدیدات بازیگران غیردولتی 

 هیزاتاز تج یریگبا بهره یروسازی و نشانهقابلیت سریع روانهزنی، اثربخشی سرجنگی، نقطه

بور قابلیت ع تیدرنها، برد، نوع سوخت و تفاده از سکوهای چندپرتابیزمینی سبک و همراه و اس

 .باشدهای ضد موشکی میاز سد سامانه
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ه کوتاه برد نزاجا در مقابل نیبه زم نیزم یموشک یهاالزامات سامانه نییتبپژوهش حاضر با هدف، 

راستا، در ابتدا با مرور اسناد و مدارک به روش  انجام گردید. در این ندهیآ یامنطقه داتیبا تهد

 یکموش یهاالزامات سامانه نییتبنظران، به ای و همچنین مصاحبه با صاحبمطالعات کتابخانه

 یشورهاک داتیمقابله با تهد) ندهیآ یامنطقه داتیکوتاه برد نزاجا در مقابله با تهد نیبه زم نیزم

داخته پر و ...( یشورش ،یستیترور یها)گروه یردولتیغ گرانیباز داتیو مقابله با تهد یامنطقه

های تحلیل سلسله مندی از تکنیکبا استفاده از ابزار پرسشنامه و بهره ادامه. همچنین در شد

 داتیمقابله با تهدبندی این الزامات در مواجه با هریک از تهدیدات آتی )، به اولویتAHPمراتبی 

( و ...( یشورش ،یستیترور یها)گروه یردولتیغ گرانیباز داتیبا تهد و مقابله یامنطقه یکشورها

 .شدپرداخته 
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در مقابله با تهدیدات کشورهای نتایج پژوهش در خصوص هدف اول گویای آن است که، 

های موشکی تاکتیکی آتی بندی در تجهیز سامانهایشان، اولویتای و متحدان فرامنطقهمنطقه

ربخشی زنی، اثاند از: قابلیت نقطهعبارت ترتیببهای یدات کشورهای منطقهنزاجا در مقابله با تهد

روی نهسازی و نشاهای ضد موشکی، قابلیت سریع روانهسرجنگی، برد، قابلیت عبور از سد سامانه

گیری از تجهیزات زمینی سبک و همراه و استفاده از سکوهای چندپرتابی و نهایتا نوع با بهره

( 0299( و ضارمی رسولی )0213های پژوهش نصیرپور )نتایج این بخش با یافتهباشد. سوخت می

نتایج بدست آمده در این بخش، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه با توجه به این سازگاری دارد. 

 :شودمی

کیلومتر یکی از  211های موشکی تاکتیکی آتی نزاجا تا رسد ارتقاء برد سامانهبه نظر می

ی گیرباشد. لذا کاهش وزن پرتابه به کمک بهرهنظران حوزه موشکی میصلی صاحبهای ادغدغه

گیری از سرجنگی باشد. بهرهحمل بهینه ضروری میهای سبک و استفاده از بار قابلاز سازه

تواند در افزایش اثربخشی سرجنگی جهت نیل به اهداف در مقابله با تهدیدات شدیداالنفجار می

های کامپوزتی اولویتی دیگر در های موشکی به سوختاشد. تجهیز سامانهای مناسب بمنطقه

 که شودیم سعی ترکیبی پیشران با یهاموشک درباشد. ها میتقویت و بروزرسانی این سامانه

استفاده از راهکارهای جنگ الکترونیک  .شود جمع باهم جامد و مایع یهاشرانهیپ امتیازات

تربیت نیروی عملیاتی ماهر همچنین  گی جداشونده حایز اهمیت است.استفاده از سرجن اندازهبه

ای هجهت تسریع عملیات بارگذاری و آمادگی جهت پرتاب موشک الزاما باید در دستور کار یگان

 موشکی نزاجا باشد.

ای همساله دیگری که شرایط یگاننتایج پژوهش در خصوص هدف دوم بیانگر آن است که، 

تواند تحت تاثیر قرار دهد حضور بازیگران غیردولتی در منطقه و تهدیداتی موشکی نزاجا را می

خش ب عنوانبههای جمهوری اسالمی ایران ایجاد کنند. لذا توانند علیه مرزها میاست که این گروه

ی هاقرار گرفت. در مواجهه با این نیروها اولویت در توسعه سامانه مدنظردوم تحقیق این مساله 

لیت سریع قابزنی، اثربخشی سرجنگی، تیکی آتی نزاجا عبارت است از قابلیت نقطهموشکی تاک

زمینی سبک و همراه و استفاده از سکوهای  گیری از تجهیزاتبا بهره یروسازی و نشانهروانه

 د.باشهای ضد موشکی میسد سامانهقابلیت عبور از  تیدرنها، برد، نوع سوخت و چندپرتابی

های این مبتنی بر یافته باشد.( سازگار می0213ش با نتایج پژوهش نصیرپوور )های این بخیافته

 گردد:بخش، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می

 211د تا اندر مقابله با بازیگران غیردولتی برد موثری که متخصصان این حوزه مناسب دانسته

اشد، بمراکز تجمع نیروی انسانی میاز بین بردن  بر تمرکز بااثربخشی سرجنگی  .باشدکیلومتر می
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زار ها هاز این سرجنگی باعث پرتاب شدن قطعات کوچک فلزی که شاید به ده جادشدهینیروی ا

سوخت جامد، سوخت مناسب در  .شودهم با شتاب زیاد میقطعه برسند به سطحی وسیع آن

است که در آن انرژی موتورهای سوخت جامد دستگاهی باشد. مقابله با بازیگران غیر دولتی می

شیمیایی پیشران جامد در آغاز به انرژی حرارتی و سپس به انرژی جنبشی محصوالت احتراق 

این تبدیل انرژی نیروی پیشران  جهینتکه  شوندیمکه از محفظه احتراق خارج  شودیمتبدیل 

 گیری ازبهره، های رهگیری و انهدام در میان بازیگران غیردولتیبه علت عدم وجود سامانهاست. 

بهترین روش برای مقابله با این نیروها مدنظر یا دارای محموله چندتایی سرجنگی جداشونده 

شلیک چند فروند موشک و  تیباقابلکارگیری سکوهای پرتاب به .نظران بوده استصاحب

ا ترین راهبرد جهت مقابله بتحرک و چاالکی باال مناسب تیباقابلکارگیری سکوهای پرتاب به

 باشد.بازیگران غیردولتی می

در پایان بایستی اشاره نمود به علت گستردگی اطالعات و اقدامات مرتبط با این حوزه پرکاربرد 

زمین به  هایهای بکارگیری موشکاند تحقیقات بیشتری در سایر جنبهنظامی، محققان نتوانسته

 :ی به موارد زیر پرداخته شودتحقیقات آتشود در پیشنهاد می رونیااز  .دنانجام ده زمین

 برابر تهدیداتدر  بردهای راکتی و موشکی کوتاهسامانه یریکارگبه یهاکیتوسعه تاکت (0

 .های تروریستیگروه

ده و آین یهادر ایجاد بازدارندگی در جنگ ی موشکی بالستیک نزاجاهاسامانهتبیین نقش  (3

 .ایتهدیدات منطقه پاسخگویی در برابر

موشکی زمین به  یهاموثر از سامانه یریگارتقاءء توان رزمی آجا با بهرهبررسی چگونگی  (2

 .زمین برد بلند

 یهابه سامانه نزاجاو ضرورت تجهیز  آینده یهادر جنگهای راکتی سامانهناکارآمدی  (0

 .ریپذتیموشکی هدا

 

 قدردانی

را سخاوتمندانه در  یشپژوهش، دانش خواین مراحل مختلف که در  زیزعخبرگان اساتید و از 

 .نماییمیمتشکر و قدردانی ، ندمحققان قرار داد یاراخت
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