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تاریخدریافت 1396/07/22:



تاریخپذیرش 1397/01/22:

ازصفحه35تاصفحه 62

ارائه مدل اثربخش بکارگیری بهینه پهپاد در توانمندسازی عملیات آینده
سازمانهای دفاعی (مطالعه موردی عملیات پروازی نیروی هوایی)
نیکبخشحبیبی 1
چکیده
یتهای اصلیخود
یتوانند عالوهبرانجاممأمور 
یتپذیرازراهدورم 
پرندههایهدا 
پهپادهایا  
اطالعات،جاسوسیوهدایتسالحهایهوشمندتا

جمعآوری
درحوزههایکنترل،شناسایی ،

هدف،حمله مستقیم بهاهدافراهمانجامدهند .سازمانهایدفاعیوازآنجملهنیروی
جنگهای احتمالی آینده فراروی ،با

هوایینیازمند آمادگی رزمیودفاعی بر اساس حوادث و
بهکارگیری بهینه و مناسب پهبادها در راستای افزایش
شناخت و درک صحیح از نحوه 
یهای عملیات هوایی خود است  .محقق با انجام یک تحقیق و پژوهشاسنادیو
توانمند 
میدانی برای دستیابی به ارائه مدلی جامع برای استفاده بهینه از پهپاد در توانمندسازی
ینهای"ضمنمراجعه
سازمانهایدفاعیبااستفادهازروشتوصیفیو"موردی-زم 

عملیاتی
صاحبنظران و کارشناسان  عملیات هوایی مرتبط با پهباد در نیروی هوایی و ستاد

به 
نمونهگیریهدفمندانتخابوپرسشنامه
فرماندهیکلارتشنمونهآماریبااستفادهازروش 
روشهایآماری و
،یافتههایتحقیقبا 

دادهها
آنها قرارگرفتهوپسازدریافت 
دراختیار 
یهوتحلیلقرارگرفت.نتایجحاصلازاینتحقیق
روشتحلیلعاملیاکتشافیموردتجز 
بهکارگیریپهپاددر
سازمانهایدفاعی(مطالعهموردینیرویهوایی)برای 

یدهدکه
نشانم 
مؤلفههای چهارگانه شامل :نیازهای مأموریتی
توانمندسازی عملیاتی خود ،بایستی به  
یتها و
(راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی) ،تهدید شناسی هوایی (شدت ،ماهیت و نوع) ،قابل 
وسامانههای جانبی)،تأمینپشتیبانی زمینی

کارکردها (عملیات اثربخش ،تعمیر ونگهداری 
یرساختهای الزم و

و هوافضایی (فرماندهی و کنترل هوشمند و یکپارچه ،تجهیزات و ز
زنجیرهتأمینمطمئن)توجهنمایند .
واژههای کلیدی:
پهپاد ،نیروی هوایی ،تهدید شناسی ،عملیات هوایی ،سازمانهای دفاعی.

-1استادیارمدیریتراهبردیدفاعیدانشگاههواییشهیدستاری

Email: nikbash@gmail.com
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مقدمه 

یژهایدرسازمانتجهیزاتینیروهاینظامی
پرندههایبدونسرنشینامروزهجایگاهو 
پهپادهاو 
پرندهها درمقایسهباانواع
نمودهاند؛چراکهکاربرداین 
فنآوریپیدا 
کشورهایپیشرودر 
ینههااعماز آموزش،توانمندی
هواپیماهایرزمی،شناساییوفریبالکترونیکیو ...درهمهزم 
یتهایعملیاتیدفاعی
یتوانددربخشیازفعال 
عملیاتی،نگهداری وتعمیر(نت)،ضمنآنکهم 
مؤثر و کارآمد باشد ،هزینه سنگین تأمین ،ساخت و نگهداری هواپیماهای نظامی متداول
سرنشیندارراهمندارد .
بهویژه در حوزه قدرت نظامی و از آن جمله
یهای پیشرفته  
رشد و توسعه روزافزون  فناور 
هوایی ،نیروهاینظامی راکامالًدگرگون ساختهاست.پرندههای بدونسرنشین،چهمسلحو
یکنند .چراکهبراینیروهای
اینانقالبجنگافزاری بازیم 

چهغیرمسلح،نقشمهمیرا در 
پدیدآوردهوهمزمان

یشرفتهاییرادرحوزه دفاعی

یتوانندپ
مسلحابزاریجدیدهستندکهم 
2
1
شبکهای راعینیتداد،درایندونوعاز
بهکمکآنهامفهومجنگدورپایه و 

یتوان 
نیزم 
نبردباشلیکموشکبهانگیز هنابودیوانهدامدشمنباپیششرطحفظفاصلهایمنویاکم
خظر از او (دورپایه)  در فضای یکپارچه در حضور سایر بازیگران و استفاده از حساسهها و
اطالعاتسایرمنابعبرایانجامماموریت(شبکهای)استفادهمیشود .
همزمان با هوانوردی باسرنشین توسط کشورهای
اگرچه سابقه عالقه به استفاده از پهپادها 
عالیخوددرجنگهایاخیر

یباشد،اماپهپادهابهخاطرکارآیی نظامیوتأثیر
همانندآلمانم 
نظیر جنگ بالکان ( ،)1999عراق ( 1991و  )2003و جنگ افغانستان ( )2001توسط همه
گرفتهاند .پهپادها
نیروهای نظامی اعم از زمینی ،هوایی و دریایی بسیار موردتوجه قرار  
هایجمعآوری اطالعات،جاسوسی


اصلیخوددرحوزه
یتهای 
توانستهاندعالوهبرانجاممأمور 

وهدایتسالحهایهوشمندتاهدف،حملهمستقیم بهاهدافراهمانجامدهند .

یتهای
باید توجه داشت که یک سازمان نظامی همانند نیروی هوایی دارای وظایف و مأمور 
یهای راهبردی ،عملیاتی و
متعددی در زمان جنگ و صلح به هنگام انهدام اهداف ،ترابر 
راهوردی (تاکتیکی) ،رهگیری و اعمال حاکمیت هوایی در آسمان کشور به هنگام ورود
یتهایشناساییورزمیدر
پرندههایوتهدیداتهواییناشناساستکهتنهابخشیازمأمور 

یتواندتوسطپهپادهاانجام
صورتفراهمبودنفناور یوتجهیزاتپهپادیدرشرایطویژهم 
یتهایمحولهالزماستتوانعملیاتی
سازمانهایدفاعیدرراستایانجاممأمور 

گیرد .کلیه
1

- StandOff Warfare
- Network Warfare

2
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یهای روز در بعد قدرت هوایی همسو نمایند تا هر لحظه آماده اجرای
فنآور 
خود را با  
یتهایواگذاریباتوانعملیاتیکارآمدومؤثرباشند .
مأمور 
سازمانهاینظامی،نیازاستمتناسبباتهدیداتپیرامونیبااعتقاد

برایحفظآمادگیرزمی
یهاینویندرعرصههواوفضابهگونهای
فنآور 
یداربه 
بهخودباوری،نگاهیروشنومعن 
ینهها،مقرون
آنها درداخلکشوروهمدرضمنکاهش هز 
مدیریتشودکههمتوانساخت 
بهموازاتحفط
بهصرفهباشد.درمیانسازمان هایدفاعیکشور،سازمانیهمانندنیرویهوایی 
جنگهای احتمالی آیندهبایدبهگسترشروزافزون

آمادگی رزمیودفاعی بر اساس حوادث و
بهکارگیریبهینه
عملیاتپرندهایبدونسرنشینوپهپادها ،باشناختو درک صحیح ازنحوه 
ومناسبآنهابهعنوانیکمولفهتوانمند سازعملیاتهواییبپردازد.اینمقالهتالشمیکند
تابرایآن،مدلیمناسبشناساییومعرفیکند.
بیان مساله ،اهداف ،اهمیت و ضرورت تحقیق

منطقهای

گسترشروزافزونپهپادهایجاسوسیوتهاجمیبدونسرنشینتوسطکشورهایفرا
یکند که همه
نمودهاند ،ایجاب م 
یعتر  
که دامنه تهدیدات را علیه منافع ملی ج.ا .ایران وس 
ینهسازیفرآیندهایعملیاتیخوددر
مقابلهباآنهابهبازبینیوبه 

نیروهایدفاعیکشوربرای
حوزهپهپادهانیزبپردازد .
بهشدت نیازمندداشتن
سازمانهایدفاعی 

یشودایناستکه
مشکلیکهدراینجااحساسم 
پاسخدهیبهایننیاز،
مدلیمناسببرپایهتحقیقوپژوهشمیدانیوروزآمداستتاضمن 
فرآیندهایعملیاتیخویشرابرآناساسبهینهنمایند .فقدانیکمدلجامعاستفادهبهینه
بهکارگیری پهپاد ،احتمال اعمال
از پهپاد در حوزه توانمندسازی عملیات هوایی مرتبط با  
بندیهایاساسی در
یت 
آموزهها دراولو 
یههایشخصیوشفافنبودنچگونگیتوجهبه 
نظر 
یتهایذاتینیروییرا دربعدپهپادیموجبشده وانسجام،
راستایانجاموظایفومسئول 
یزیهای کوتاه ،میان و بلندمدت
امهر 
طرحریزی و برن 
یکپارچگی و هدفمندی الزم در امور  
یسازد .
یتهایپهپادیرابامشکالتاساسیمواجهم 
سازمانیوسایرامورمرتبطبامأمور 
بنابراین محقق بر آن است تا با هدف انجام یک تحقیق و پژوهش اسنادی و میدانی حدود
بهکارگ یرییکسازماننظامیهمانندنیرویهواییرادرزمینهتوانمندسازیبرمبنایپهپاد

یتهای
یهای نوین در این زمینه ،برای استفاده از قابل 
شناسایی و با توجه به پیشرفت فناور 
یتهامتنوع،یکمدلیجامع،مشخصومعینبرایاین
پرندهها درانجاممأمور 
پروازیاین 
یهایعملیاتیپهپادها،
منظورارائهنماید تادرنهایتایننیروبادرکصحیحازمیزانتوانمند 
بهطور مؤثر بکارگیرد.بههمینمنظور،جهت
یتهایتاکتیکیخود 
آنها رادرراستایمأمور 
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جلوگیری از احتمال بروز انحراف از هدف اصلی تحقیق ،سؤال اصلی پیش رو چنین بیان
یشود :
م
مدل مطلوب بهکارگیری پهپاد در توانمندسازی عملیات هوایی نظامی در راستای انجام
مأموریتهای دفاعی کدام است؟

مؤلفههای مهم در نظام
اهمیت و ضرورت این تحقیق در این است که ردیابی و شناسایی  
بکارگیریپهپاد،میتواندراهنمایمطمئنبرایهمهسازمانهاینظامیبهویژهنیرویهوایی

باشد.عدمتوجهبهنتایجاینتحقیقسببمیشودتاازمزایایفناوریپهپاددرعملیاتهوایی
آنچنانکهشایستهاست،نظامدفاعهواییکشوربهرهمندنگردد .
درصورتتهیهوتدویناینمدلجامع،یکسازماندفاعیهمانندنیرویهواییقادرخواهد
بود تا برمبنای نقش و مأموریت خود ،قدرت هوایی پهپادمحوری را در  افق آینده مشخص
یریها در زمینه
جهتگ 
یزیها  ،
برنامهر 
طرحها  ،
نموده و مبنایی در راستای حمایت از کلیه  
یتآمیزپهپادها
بهکارگیریموفق 
آموزش،توانمندیعملیاتی،تعمیرونگهداریو...در راستای 
معرفینماید.
جامعنگرویکپارچهدراستفادهبهینهازپهپاددر
نتایجکاربردیاینمقاله ،مشخص شدنمدلی 
یینشده،
توانمندسازیعملیاتهواییدر محیطعملکردی نظامیدرراستایتحققاهدافتع 
یتهایپهپادمحور
برنامهریزیعملیاتیوحتیتاکتیکی در انجاممأمور 

برای رسیدن به کیفیت
بهکارگیریپهپادراتسهیلنمودهوسببتوسعه
یاستگذاریدرزمینه 

خواهد بود.اینامرس
سازمانهاینظامیهمانندنیرویهواییمیگردد .

یلهایعملیاتی
یتهاوپتانس 
قابل 
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مفهوم شناسی و تاریخچه پهپاد

یباشدکهبهآن«پرندهبدونسرنشین»نیز
یتپذیرازدور»م 
پهپادناماختصاری «پرندههدا 
ی شود.پهپادها،هواپیماهایبدونسرنشینیهستندکهقابلیتهدایتازراهدوررادارا
گفته م 
شدهاند.هرجاکهحضورانسان
بودهوبرایاهدافمتنوعنظامیوغیرنظامیطراحیوساخته 
بامشکلیابامانعمواجهاست،بهترینگزینهاستفادهازوسایلبدونسرنشیناست .
عبارتدیگر وسایلنقلیههواییبدونسرنشین 1هواپیماهایکنترلازراهدوریابدون


به
خلبانهستندکهقادرنددوربین،حسگر( سنسور)،تجهیزاتمخابراتییامحمولهمخابراتیو
بندیهای مختلف
یم 
محمولههای انهدامی و شناسایی را حمل کنند .پهپادها در تقس 

سایر 
شدهاند :
سرواژههایزیرنیزمعرفی 

بهصورت

- UAV: Unmanned Air Vehicle

1
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1

یتپذیرازدور"Drone = RPV = " Remotely Pilot Vehicle
وسیلههدا 
وسیلههواییبدونسرنشین"UAV = " Unmanned Air Vehicle
وسیلههواییبدونسرنشین"UCAV = " Unmanned Combat Air Vehicle

رزمی
وسیله هوایی بدون سرنشین " TUAV ="Tactical Unmanned Air Vehicle
تاکتیکی
وسیلههواییبدون"VTUAV="Vertical Take-oFF Unmanned Air Vehicle

سرنشینعمودپرواز

بهشدترو
اگرچهامروزهکاربردهایمختلفپهبادهادرجنگوعملیاتنظامیوغیرنظامی 
پرندههااطالعات تجسسی و شناسایی را برای فرماندهان
بهافزایشاست؛ولیدرابتداایننوع 
نظامی فراهممیکردند(.حبیبی (1393،
جنگهای هوایی آینده ،ترکیبی از هواپیماهای باسرنشین و هواپیماهای بدون سرنشین

در
استفاده  خواهندشد.اگرچهجنگوجوهیداردکهدربعضیازمواردبایدحتماً ازهواپیماهای
استفادهنمود.مثلشناساییپرندههایناشناسومظنون،اعمالحاکمیتهواییدر

باسرنشین
آسمان برای رهگیری و نزدیکی به هواپیماهای مسافربری و ترابریهای متنوع با استفاده از
نوجود بخشی از
پهنپیکر یا هواگرد و بال گردهای سبک و سنگین و ...ولی باای 
پرندهای  
عملیاتهای شناسایی ،رزمی تاکتیکی و فرماندهی و کنترل را میتوان به پهپادها واگذار

کرد(.همانمنبع) 
اچ مک کال و همکاران( )1996در مطالعۀ خود عنوان کردند که طی سه دهۀ آیند،
مأموریتهایی وجود خواهد داشت که در آن از وجود انسان بهره گرفته میشود ،اما برای

آنها
توانمندیهایی برخوردارند که 

مأموریتهای بسیاری هواپیماهای جنگی بدون سرنشین از

محدودیتهایی همچون

عنوانمثال،
به 
میسازد  .
را نسبت به هواپیماهای سرنشین دار برتر 
شکل و چگونگی کابین هواپیما ،خلبان ویا صندلی خلبان در این گونه هواپیماها دیگر مطرح
نیست ،عدم وجود این مسائل کاهشی در حدود حداقل12درصد را برای سطح مقطع راداری
میآورد .این عمل ،برد مفید رادار دشمن را تا حدود دو برابر و مساحت تحت
هواپیما به ارمغان 
پوشش آن را تا حدود چهار برابر کاهش خواهد داد .همچنین کاهش ارسال امواج مادون قرمز
میتواند موردنظر قرار گیرد .عملکرد هواپیماهای جنگی بدون
از جملهمسائل مهمی است که 
2
سرعتهایهایپرسونیک (بابیشاز 5برابرصوت) نیز گسترش داد،

میتوان تا
سرنشین را 
1

- Remote-Controlled Pilotless Aircraft

2

- Hypersonic

40
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قارهای بهقارهدیگر به اهدافبسیار مهم
بطوریکه قادر باشند صرفاً در عرض چند دقیقه از 
حمله کنند..
جنگافزارهای

شنکسیاوهمکاران ()1996درمطالعاتخودعنوانکردندکهگرایشی از
«کشتار سنگین»به «کشتار سبک و سنگین » پدید آمد.تجهیزات رادیویی و اوپتوالکترونیک
هماکنون تجهیزاتالکترونیک 33
سالحهای مدرن هوایی تبدیل شده است  .

به بخش اصلی
موشکها و  66درصد هزینه پهپادها را تشکیل

درصد هزینه هواپیماها45 ،درصد هزینه
درحالتوسعه است،حتی از فرکانس

جنگهای الکترونیکیکه

میدهد .در سیستم یکپارچه

میتواند رادار،ارتباطات راه دور ،ناوبری
صوتآکوستیکنیز استفاده خواهد شدکه کاربرد آن 
تشونده را تحت تأثیر قرار دهد .
و هر نوع سالح هدای 
دامپسی()2009چنینبرآوردکردهکه هواپیماهایبدونسرنشینهمچنانپویاترینوروبه
رشدترین بخش صنایع هوافضا باقی خواهند ماند و معتقد است که این پیشبینی ،حاصل
میباشد که در کنفرانس اخیر پهپادها در اورالندو فلوریدای
تحقیقات گروه «بازاریابی تیل»  
هزینههای مربوط به توسعه هواپیماهای بدون
آمریکا ارائه شده است .بر اساس این تحقیق  ،
سرنشیناز 7/2میلیارددالرکنونیبه حدود  10میلیارددالردردههآیندهافزایشخواهد
یافتودرمجموعنزدیکبه55میلیارددالردردههکنونیبرایتوسعهپهپادهاصرفخواهد
شد .
براساس این تحقیق مشخص شده است که مهمترین عامل رشد بازار پهپادها ،عالقه فراوان
هامیباشد.مسلماًنقشکلیدی


بهاینپرنده
صنایعنظامینیروهایمسلحکشورهایمختلف 
پهپادها در عملیات  شناسایی ،مراقبت و تحصیل اطالعات از دشمن نیز به این امر کمک
میکند.حدود77درصدازکلتحقیقاتصنعتپهپاددردههآیندهتوسطآمریکاانجامخواهد

گرفت .همچنین میزان سرمایهگذاری بر روی هواپیماهای بدون سرنشین توسط ارتش رژیم
برایچندیندههپیاپیکهمنجربهپرندههایی کاراوارزشمندبهلحاظنظامی

صهیونیستی 
یشازپیشدرنظرسایرکشورهاروشنکردهاست .
گردیده،ارزشاستفادهازاینهواپیماهاراب 
برابر اعالم منابع رژیم صهیونیستی که بهعنوان یک پیشرو در صنعت هواپیماهای بدون
یباشند:از 28000ساعتعملیاتهوایی درزمانصلحنهجنگ کهدرسال
سرنشینمطرحم 
 2005انجام گرفته است 18000،ساعت از آنها با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین
صورتگرفتهاست؛یعنینزدیکبه65درصدازعملیاتهواییارتشرژیمصهیونیستیتوسط
هواپیماهایبدونسرنشینصورتگرفتهاست.البتّهدرهنگامبروزجنگایندرصدمثلهر
یندارتغییرخواهدکرد .
نیرویهواییدیگردرشرایطموجودبهنفعهواپیماهایسرنش 
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عالوه بر پهپادهای نظامی رزمی و شناسایی بزرگ نسبی ،ریزپهپادها نیز در آینده به همه
سازمانهای دفاعی سطحی و به ویژه نیروی زمینی در انجام مأموریتهایشان کمک خواهند
کرد .هدف اصلی عبارت است از فراهم ساختن یک وسیله دیدهبانی (دوربین پرنده) برای
بهمنظور کشف اهداف و تهدیدات مخفی (برای مثال ،پیرامون گوشه یک
نیروهای پیاده  
ازیکموضعامنوجمع آوریاطالعاتدرحداقلزمان).هرچنداستفادهازاین

ساختمان -
وسیله در اکثر سناریوهای رزم زمینی سودمند است ،کاربرد کلیدی آن در نبرد خیابانی
بهویژهمستلزمقابلیتبرخاستونشستعمودی درشرایطبدجوی
(شهری)است:اینامر 
است .
یزیشده در شرایط جوی
برنامهر 
امروزه پهپاد «چشم پرنده» قادر به پرواز برای مأموریت  
نامساعد،درسرعتباد 20گره( 10متردرثانیه)است.اینپهپادحاملیکدوربینکوچک
شودوکاربرمیتواندباانتخاب


استکهتصاویرآندرحداقلزمانبهایستگاهزمینیارسالمی
وضعیتنیمهخودکاردرهرلحظهبررویاهدافجدیدیتمرکزنماید .

انجامشدهبرایتکمیلاینپرندهدرحالحاضربررویافزایشظرفیتحملآن
تالشهای 

ساختناینوسیلهبهدوربینهایدیددرشبوهمچنینافزایشمداومتپروازو

برایمجهز
شعاععملیاتیآندرمناطقشهریمتمرکزشدهاست) .(Dumpsy, 2009
تهدید شناسی در حوزه پهپاد

گسترش روزافزون پهپادهای جاسوسی و تهاجمی بدون سرنشن توسط کشورهای فرا
نمودهاند،ایجابمیکندکه
یعتر 
منطقها یکهدامنهتهدیداتراعلیهمنافعملیج.ا.ایرانوس 

آنهابازبینیشودتا
بهطورجدیبرایمقابلهبا 
حوزههایاثرگذاروتهدیدکنندهدراینخصوص 

راهکارهایاجراییوعملیاتیبرایآناندیشیدهشود .
هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) در عملیات تهاجمی همانند بمباران هوایی ،حمله
فرامنطقهای در کنار اقدامات

موشکی ،پرتاب راکت و عملیات انتحاری از سوی نیروهای 
شناساییوجنگالکترونیکبا داشتن فناوری فرامین کنترلحساس،تجهیزات وتسلیحات
یتوانندمنشأتهدیداتجدیتلقیگردند .
هواییم 
مأموریتهایی که در حال حاضر توسط هواپیماهای سرنشین

در آینده ،پهپادها در بسیاری از
میتوانند شامل اجرای صحیح حمالت
یتها 
میگیرد شرکتخواهند کرد .این مأمور 
دار انجام 
جنگهای شهری باشند(.حبیبی،

دقیق دوربرد؛ پشتیبانی نزدیک هوایی؛ جنگ اطالعاتی و
پنهانکار
 )1393توجهجدیبهالزاماتعملیاتیدشمندرحوزه پهپاد،شیوهنفوذپهپادهای 
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در کنار  مسیرهای احتمالی نفوذ پهپادهای بیگانه از اقدامات اساسی برای تهدیدشناسی در
یتهای عملیاتی
یرود .برای درک تهدیدات پهپادی شناخت قابل 
حوزه پهپادها به شمار م 
بهخصوصاولویتویژهدارد .
پهپادی 
پهپادها و نبردهای آینده

شبکههایی
ارتشها در دهههای آتی خواهد بود  ،
سامانههای جنگی آینده که بازوی تهاجمی  

سامانهها یسرنشینداروبدونسرنشیناستکهدریکشبکهارتباطیدیجیتالی

متشکلاز
عمدهایازجنگرابرعهده
سامانههاتهیهاطالعاتجاسوسیوبخش 

خوردهاند،این

بههمگره
اندازهای ظرفیت خواهند
به 
خواهد داشت .بالگردهای بدون سرنشین (نظیر فایر اسکات) نیز  
یتهایباالی ششساعتهخود،سالحومهماتحمل کنند.
یافت کهبتواننددرطولمأمور 
کولهپشتیسربازانجاگرفتهودرهنگام
یشودکهدر 
ساختپهپادهایبسیارکوچکیدنبالم 
جلبتوجه دشمنوحتیشهروندانیک
بامها مستقروبدون 
پشت 
لزومدرباالیارتفاعاتو 
روباتهایکوچکیرا به
شهرتصاویرارزشمندیراتهیهوارسالنمایند؛امادرزمینسربازان 
سامانههایپنجتنی

ینهابگردند.
حسابشده بهدنبال م 

بهطور 
میادینمینخواهندفرستادتا 
میدانمینراپاکسازیخواهندکردو ...
نمونههایازعملیاتمتنوعپهپادهاشاملمواردیمطابقسناریویزیراست :

ینهاراشکارمیکند.اطالعات
یزند،م 
آبهایساحلیپرسهم 
"...یکزیردریاییاژدرمانند،در 
یکوبد.پهپادهایبدونسرنشینتاکتیکی،به
یهایدشمنرام 
جمعآوریمیکندوکشت 
الزمرا 
یکنند.درزمین،سربازانوتفنگداراندریایی،
یبرندوآنرانابودم 
دفاعهواییدشمنیورشم 
یهاخبربیاورند.گروهیاز
یفرستندتاازآنسویبلند 
بهاندازهکفدسترابههوام 
پهپادهایی 
سامانههای زمینی بدون سرنشین نیز روی هواپیماهای دشمن آتش میگشایند و به شهرهای

ینهاصدهاپهپاد
پاکسازینمایند.درپایگاه،تکنس 
ساختمانها را 

یکنندتا
دشمنپیشرویم 
بهسوی اهداف هدایت
آنها را  
ریز جثه را برای جاسوسی در خاک دشمن آماده نموده و  
یکنند(Dumpsy, 2009)"...
م
یشمار خودرابه
ییهای ب 
جنگندههای پرقدرت،تنهابخشیازتوانا 

درآیندهنبردهایهوایی ،
یتهای عملیاتی آنهامورداستفادهنخواهدبودو
نمایشخواهندگذاشتودیگرتمامیظرف 
یچگاه جنگهای هوایی را از نزدیک تجربه
خلبانان حرفهای و آموزشدیده ،ممکن است ه 
جنگندههای روباتیک که طرحی اولیه از هواپیماهای بدون سرنشین UCAV

ینرو 
نکنند .ازا 
هستند،بهوجودآمدند.جدیدترینجنگندهروباتیکبوئینگ X-45Aنامداردوطرحجدیدی
تغییراتاساسیرادرتاکتیکجنگهای هوایی

یتواند 
ازهواپیمایبدونسرنشیناستکهم 
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یتهای اکثرهواپیماهایسرنشینداروحتی
جنگندههاتواناییانجام مأمور 

بهوجودآورد.این 
یتهایی راکهبعضیازرقبایسرنشیندارقادربهانجامدادنآننیستند،درمدتزمان
مأمور 
بیشتروباقیمتبسیارکمتردارند .
هاتجربهچندسالهایرا


راهزیادیدرپیشدارندوطراحانآن
البتهجنگندههایروباتیکتقریباً

تنهادرساختنمونههای ابتداییهواپیماهایبدونسرنشینمانندهواپیماهایکنترلازراه

دارندکهتنهاوظیفهآنهاگشت

دورنظامیویاهواپیماهایبدونسرنشینمستقل«هاوک»
زنی در مناطق عملیاتی و شناسایی است که مأموریتی بسیار سادهتر از وظایف جنگندههای
یشود .
روباتیکمحسوبم 
جنگهایهواییرا
بنابراینبسیاریازکارشناسانبراینعقیدههستندکهآینده 
جنگندههای روباتیک رقم خواهند زد.

بهویژه 
هواپیماهای بدون سرنشین  
ساعتهابرفرازمنطقهجنگیبهپروازدرآیندوبه

ارزانترکهبتوانند
هواپیماهای 
بمبهامجهزباشند،برایفرماندهانمفیدتروکارآمدترهستند .
موشکهاو 

انواع
سادهایراانجامدهند
یتهای 
یتوانندمأمور 
درحالحاضرهواپیماهایبدونسرنشینفقطم 
یتهای
پرندههای روباتیک بتوانند تمام موانع و محدود 
ولی زمان زیادی طول نمیکشد که  
پرندههای روباتیک طراحی
هماکنون یکی از اهداف مدیران پروژه  
موجود را برطرف کنند  .
جنگندههااجازهدهدتاهوشمندانهوباداشتنحقانتخاب

نرمافزاریاستکهبهگروهیازاین

جنگهایآیندهدرتسخیر
بههرتهدیدیواکنشنشاندادهوبهاهدافمختلفحملهکنند .
جنگندههایروباتیکخواهدبود .


مأموریتهای عملیاتی آینده پهپادها

درحوزهدفاعوقدرتنظامی ،جهان حاضر در بطن یک انقالب فناوری قرار گرفته کهتمرکز
یهای
پنهانکاری و فناور 

یهای مینیاتورساز(کوچکسازی)؛
مؤلفههایازقبیل فناور 
خودرابر 
اطالعاتیوارتباطی قراردادهاست.
ترکیب تحوالت ایجاد شده در جغرافیای سیاسی جهان و این انقالب فناوری تأثیر عمیقی در
میدانهای نبرد آینده

جنگافزاری که در

سیستمهای

جنگهایآینده و انواع نیروها و

دکترین
میروند ،خواهد داشت .از انواع جدیدعملیات نظامی که در آینده شاهد آن خواهیم بود،
بکار 
حملۀ دقیق دوربرد؛ کنترل فضایی؛ جنگ اطالعاتی و دفاع موشکیخواهند بود .پهپادها در
بهویژه در انجام صحیح حملۀ دقیق دوربرد؛ پشتیبانی نزدیک هوایی و
آیندهنزدیکمیتوانند 

بهصورت زیر باشد:
میتواند 
جنگ اطالعاتی مؤثرباشند.این حمالت 
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بهعنوان بخشی از یک ساختار
میتوانند 
 حملة دقیق راهبردی .در حملۀ دقیق دوربرد ،پهپادها 
دادهها در زمان نزدیک به واقعی از
بزرگتر بکار برده شوند .ارسال 

حملۀ دقیق وشناسایی
سالحهای هدایت شوندة دقیق ،اصالح مسیر

هدفگیری
میتواند موجب افزایش دقت 
پهپادها 
بهعالوه،
سالحها پس از پرتاب و ارزیابی خسارت وارده پس از حمله گردد  .

حرکت این
گونهای مجهز نمود که توان حمل و استفاده
به 
میتوان 
همانطور که قبالً اشاره شد پهپادها را 

ازتسلیحات دقیق رابرایانهدام داشته باشند.
 پشتیبانی هوایی نزدیک :پشتیبانیهوایینزدیک،کاربردمستقیمامکاناتهواییدرپشتیبانیاز
یباشد .پشتیبانیهوایینزدیک،انجامپروازهابرعلیهاهدافیاستکهدر
نیروهایزمینیم 
یباشند؛بنابراین هماهنگیدقیقضروریاست .چون پهپادها
همپیمان م 
مأموریتنیروهای 
میتوانند از فواصل نزدیک به خط مقدّم صحنه نبرد حرکت نموده و توسطفرماندهان مستقر

در خط مقدم هدایت شوند لذا این پهپادها زمان انتظار برای پشتیبانی هوایی را کاهش
پارهایازعملیاترزمیانهدامیرا
یتوانندباحملتسلیحات 
میدهند.ضمنآنکهخودنیزم 

تشونده دقیق،
سالحهای هدای 

بهصورت محدودنیزانجامدهند؛بنابراینپهپادهای مجهز به

میتوانند در فراهم آوردن پشتیبانی هوایی نزدیک برای واحدهای زمینیمؤثر باشند.ایننوع

یتوانند
یرودکهنیروهایسطحیتوسطقدرتآتشاصلینم 
پشتیبانی فقطزمانیبهکارم 
بهشدت در
دشمن را کنترل کنند .در این شرایط جان خلبان هواپیماهای سرنشین دار  
معرضخطربودهوفشارهای روانیوهیجاناتناشیازاینامر دقتعملآنانراکاهش
بهاشتباه موردهدفقراردهند،اماپهپادها
دهدوچهبساآنمواضعونیروهایخودیرا 

م
ی
بهدقتواردعملشدهوپشتیبانیهوایینزدیکالزم
یتوانندفارغازهرگونهنگرانیودلهره 
م
راازیگانهایسطحیبهعملآورند .

 عملیات مقابله با بحران :عملیاتمقابلهبابحرانیکعملیاتچندفعالیتیاستکهدربرگیرنده
ینالمللی برای
یتهای سیاسی ،نظامی و مدنی است که بر اساس قوانین داخلی و ب 
فعال 
یتوانندنقاط
یشود.پهپادهام 
همکاریوجلوگیریازمناقشاتوحلاختالفبناشدهاجرام 
یباشد و ...را
بحرانی ،توده جمعیتی و انسانی ،نقاطی که در معرض تخریب و خرابکاری م 
مراقبت و اطالعات بصری زنده را در اختیار ستاد مقابله با بحران قرار دهند .یک فرمانده
ی داندوقتیازترکیبانواعفناوریبتوانسالحومهماتمتنوعیتولیدنمود،با
عملیاتیم 
یدهدکهشایدتاآن
طرحهایعملیاتیخاص،سفارشساختنوعیازوسیلهرام 
استفادهاز 
زمانکسیآنرامطرحنکردهوآنرابهکارنگرفتهاست.
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میتوانند به عنوان مانعی در برابر اشکال
 جنگ اطالعاتی (تجسسی و شناسایی) .پهپادها 
آنها نسبتاً ارزانو پایا هستند .برای مثال ،اگر بخشی
جنگهای اطالعاتی استفاده شوند؛ زیرا 

ماهوارههای آمریکایی در یک مدار غیرقابل عمل باشند ،در این صورت با استفاده از

از
بهسرعت به اطالعات موردنیاز دست
میتوان 
پهپادهای تجسسی و شناسایی بلندپرواز و دوربرد 
چالشهای جدیدی که احتماالً در

میتوانند کشور را برای مقابله با
یافت .پهپادها همچنین 
چالشها ،دشمن مجهز

روبهروخواهد شد ،یاری کنند .یک نمونه از این
آنها 
دهههای آینده با 

تواناییهای ضد دسترسی

مینهاو دیگر
زیردریاییها؛ 

موشکهای کروز و بالستیک دوربرد؛

به
میتواند از ورود نیروهای نظامی خودی به منطقهدرگیری
است و یا دشمنی است که حداقل 
جلوگیری کند .
روشهای مختلفی راهبرد ضد دسترسی را بشکنند.

 چالش ضد دسترسی :پهپادها میتوانند به
موشکهای بالستیک را

کنندههای

میتوانند مکان دقیق پرتاب
پهپادهای بلندپرواز ودوربرد 
میتوانپهپادهای خاصی تهیه کرد که بتوانند
همانطور که قبالً اشاره شد ،
تشخیص دهند  .
موشکهای بالستیک میان برد را در مرحله دوم پرتابشان منهدم کنند .از آنجائیکهبسیاری

از پهپادها نیاز به باندهای طویل برای پرواز ندارند و همچنین بعضی از پهپادهای کوتاه برد
ومیدانهای آماده نشده پرواز کنند ،لذا این توانایی را دارند که در

فرودگاهها

میتوانند از
حتی 
بزرگتر محدود

بهپایگاههای هوایی

بسیاری از موارد ،از جمله اوایل درگیری که دسترسی
است ،جایگزین هواپیماهای سرنشین داردربعدشناساییوتاحدودیرزمی شوند.
عملیاتهای نظامی آینده ،چه حفظ صلح و چه جنگ که در

 جنگهای شهری :پهپادها در
تشناسی در
رویمیدهند ،بهکار خواهند رفت .روندهای جمعی 

مکانهای مشخص شهری

شازپیش افزایش
جهان رو به توسعه بیانگر آن است که در نقاطی از جهان،شهرنشینی بی 
خواهد یافت .
آژانس تحقیقات پیشرفته دفاعیامریکا(دارپا)در حال توسعه ریزپهپادها است .این پهپادهای
آنها بیشتر از ششاینچ نباشد ،برای شناسایی
خیلی کوچک که ممکن است طول و عرض 
بهعنوان تجهیزات شنود در ساختمانها
عوامل جنگ بیولوژیکی و شیمیایی و نیز برای استفاده 
شدهاند .در آینده ممکن است از پهپادهای کوچک ،پهپادهای تاکتیکی و ریزپهپادها
طراحی 
بهمنظور محافظت واحدهای آمریکایی از
ساختمانها 

خیابانها؛بررسی درون

برای شناسایی
بهصورت واحدهای رزمی و یا غیررزمی
کمینها و تیراندازان ماهر؛ کمک به نیروهایی که 

مکانهای آلوده به عوامل بیولوژیکی و شیمیایی وسپس هشدار

شدهاند و شناسایی
سازماندهی 
به نیروهای خودی ،استفاده نمود(.شاهینیوهمکاران)1380،
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ابزارهای گردآوری اطالعات

دادههایکمی،ازابزارپرسشنامهبستهومحققساختهکهدر
دراینمطالعهبرایگردآوری 
پرسشنامههای بسته طراحی

بهرهگیری شد .در این پژوهش ،
اختیار جامعه نمونه قرار گرفت  
بهرهگیریاز«طیفلیکرت» تنظیمشدوپسازیکمرحلهرواییسنجیتوسطچهار
شدهبا 
موردنظرآنهااعمالگردید.برای

نفرازخبرگان درحوزهعملیات هوایی پهپادی ،تصحیحات 
مشخصنمودنپایاییپرسشنامهازشیوه آلفایکرونباخاستفادهشدکهضریب الفای کرونباخ
بدستآمدهبرابربا0/885بودهوپایاییپرسشنامهموردتأییدقرارگرفت.
مدل مفهومی بکارگیری پهپاد در سازمانهای دفاعی

خاکی(« )1384مدل مفهومی» را نمودار شماتیکی میداند که روابط نظری را به صورت
یدهدونوعیآشکارسازی«چارچوبنظری»برایشرحتفصیلیروشعلمی
تجسمینشانم 
محقق درباره موضوع تحقیق و تعریف دقیق مفاهیم اساسی تحقیق و یافتن ارتباطاتی که
میانشانوجوددارد،فرضکردهاست.درترسیممدلمفهومیاستکهزیرسازینظریتحقیق
آمادهمیشودتابررویآنمدلنهایییاتحلیلی1تحقیقبناشود .
یه هاست که میانشان ارتباط منطقی برقرار است .بنابراین اگر فرضیه
مدل ،دستگاهی از فرض 
مجموعهایازمفاهیماستکهبه

رابطهایمیانمفاهیمباشددرآنصورتمدلنیز
پیشبینی 
موجبروابطیمفروضبایکدیگرارتباطمنطقیدارند(.کیویوکامپنهود1988،ص )132

1

- Analytical Model
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نیازهای
ماموریتی

پشتیبانی
زمینی و
هوافضایی

به کارگیری پهپاد
در عملیات هوایی

قابلیتها و
کارکردهای
پهپادی 

تهدید
شناسی
هوایی


شکل:1چارچوبنظریتحقیق 


مدل مفهومی بکارگیری پهپاد در عملیات های هوایی سازمانهای دفاعی(شکل –  )2نشان
میدهد که توجه به مولفه های چهارگانه تهدید شناسی ،ماموریت های عملیاتی سازمانی،
یتهاوکاربردهایپهپادیبسیارمهم
پشتیبانیزمینیوهوافضاییازعملیاتپهپادیوقابل 
یباشد 
م
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راهبردی
نیازهای مأموریتی

عملیاتی

تاکتیکی
بکار گیری

شدت

پهپادها
عملیات

تهدیدشناسی هوایی

هوایی

ماهیت
نوع
عملیات

قابلیتها و کارکردها

سهولت بازیافت ،نگهداری و تعمیر
سامانههای
جانبی
سامانه فرماندهی و کنترل(شبکه

پشتیبانی زمینی و هوافضایی

مداری) هوایی

تجهیزات و زیر ساختهای
زنجیره تأمین

شکل:2عملیاتیسازیمفاهیمچارچوبنظریتحقیق 

عملیاتیسازی مفاهیم و مؤلفههای مدل پیشنهادی

مأموریت بر اساس آنچه دیوید ( ،)1999بیان کرده است :چیستی و ماهیت یک سازمان را
آرمانهاواهدافآنمیباشدبهگونهایکهاینسازمانرا
تعریفکند؛وازطرفینیزبیانکننده 
بهعنوان چارچوبارزیابی
سازمانهاینظامی،مأموریت 

سازمانها دیگرمتمایزکند.در

ازبقیه
بهقدریروشناستکههمگانآنرادرک
یکندوبیانآن 
یتهایجاریسازمانعمل م 
فعال 
یشود
نمایند.درراستایدفاعملیازتمامیتارضیوقلمروهوایی وسرزمینی،چنینفرضم 
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کههرسازماندفاعیبایستیطیفرآیندتحلیلمأموریتخوددرسهسطحراهبردی،عملیاتی
وتاکتیکی،باتوجهبهبیانهنیاز عملیاتیوسندمطالبات عملیاتی،حصولبه توان و قدرت
رزمی 1در حوزه پهپاد را برای انجام مأموریت محوله خود تضمین نماید .به عنوان مثال از
آنجاییکهماموریتاصلیواساسیراهبردینیرویهواییبهعنوانمهمترینسازماندفاعی
کشورتولیدواعمالقدرتهواییاست،بایدوجوهمختلفماموریتخودراکهمیتواندبوسیله
پهپادبهآندستیابد،موردتوجهقراردهد.تهدید بهمعنیترسانیدن و بیمدادناستودر
سطحملیتهدیدعبارتاستازهرگونهنیت،قصد،شرایط،حادثه،قابلیتواقدامیکهمنافعو
اهداف ملی ازجمله ثبات سیاسی و یا هر یک از ابعاد امنیت ملی کشور را به خطر اندازد.
همچنینتهدید،بههراقداموتحرکبالقوهواحتمالیسیاسی،نظامی،اقتصادیوفرهنگیکه
چالشهایی که

موجودیتواهدافحیاتی فرد،نهادیاکشوریرابهخطربیندازدونیزموانعو
ما را از رسیدن به هدف بازداشته و یا باعث کاهش سرعت ما در دستیابی به آن گردد اطالق
میگردد .

بهوسیله
ینکه باید با توجه به بروز انواع شایع تهدیدات  
تهدیدشناسی پهپادی یعنی ا 
هواپیماهایپهپادشناسایی،رزمیواطالعاتیبه اعتبارماهیت،هدف،موضوع،دامنهوگستره
تهدیدوعواملبسیاردیگریازقبیلزمان؛مکان؛شدت؛عامل؛توانوقدرت؛عمق،گسترهو
طبقهبندی،تشخیصاولویتوفوریتها
دامنه؛نوعوهدفموردآماجوابزارتهدیددرسنجش ،
تهدیدپهپادیآنراموردسنجشوارزیابیقراردهد(.حبیبی )1393،
یتواند
تها  وکارکردهابایدبیانداشتکهآنچهفردیایکسازمانم 
درشناختموضوعقابلی 
یدهد (کارکرد) نامدارد .توانمندی(توانشانجامکار) هم
انجامدهد(قابلیت)وآنچهانجامم 
معنای همسان باقابلیت دارد و عملکرد (کار انجام شده) نیز مترادف «کارکرد» خواهد بود.
قابلیت به مصدر «شدن» و عملکرد یا کار کرد به فعل «هست» مرتبط است .تبدیل
تها هستند.
تحققیافتۀ قابلی 
یهای بالقوه به بالفعل است .کارکردها در واقع صورت  
توانمند 
(محمودی )785:1385،
یت هایپهپادیبهدنبالاحصایعواملوعناصریخروجازوضعیتموجودویاغیردلخواه
قابل 
ونامطلوببرایرسیدنبهوضعیتدلخواهومطلوبدرکمترینزماناست.درصورتنبود

بهشدت درمعرضتهدیدوخطراست.این
«قابلیت»دریکسازمانعملکردها وکارکردها ،
یتهایراهبردی،عملیاتیوتاکتیکی-تهدیدشناسیشدت،ماهیت
حوزههایمأمور 
یتهادر 
قابل 
.Combat Power

1
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سامانههای

یت هاوکارکردهایعملیاتاثربخش،تعمیرونگهداریوتنوع
ونوعتهدید،باقابل 
حوزههای فرماندهی و کنترل هوایی هوشمند و
جانبی ،پشتیبانی زمینی و هوافضایی در  
یرساختهایالزموزنجیرهتأمینمطمئن موردسنجش وارزیابیقرار

یکپارچه،تجهیزاتوز
خواهدگرفت.
کالینز( ،)1973عملیات را عبارت از هرگونه فعالیت و تالش از طرف نیروهای درگیر که بر
عملکرد دشمن تأثیرگذار باشد ،میداند ،بنابراین منظور از عملیات پهپادی ،انجام هر گونه
نمونههایازاینعملیاتپهپادیعبارتاست
یباشد .
فعالیتوتالشاثرگذاربهکمکپهپادم 
یتوان به توانش انجام یک کار یا مأموریت مشخص
از :شناسایی و رزمی .توانمندی را نیز م 
شاخصهای

اطالقکرد(.محمودی)785:1385،شناختتوانمندیهایسازمانیمتکیبریافتن
ازفرآیندتوانمندسازیدرضمن بهسازیشرایطسازمانیومحیطعملیاتیسازمانیدربخش
گونهای است که نیروهای مؤثر در عملیات پهپادی بتوانند با حداکثر کار آیی و
به 
پهپاد  
اثربخشی درسازمان بهایفای نقشمؤثر خوددرحوزهپهپادیبپردازند .منظورازپشتیبانی
زمینیوهوافضاییدراینتحقیقفرماندهی وکنترلهواییهوشمندویکپارچه،تجهیزاتو
یباشد.
یرساختهایالزموزنجیرهتأمینمطمئنم 

ز
روششناسی و تجزیه و تحلیل تحقیق

یرود زیرا از نتایج آن
بهشمار م 
پژوهش حاضر از نگاه هدف در زمره تحقیقات کاربردی  
سازمانهایدفاعیاستفادهنمود.

یتوانبرایاستفادهبهینهازپهپاددرتوانمندسازیعملیاتی
م
سؤالها از نوع تحقیقات «توصیفی ـ
جمعآوری دادهها برای پاسخ به  
روش تحقیق در  
1
پیمایشی»است؛کهبهکمکتحلیلعاملیاکتشافی تجزیهوتحلیلدادههاتکمیلشدهاست .
الف :تجزیهوتحلیل و نقد یافتههای پژوهشهای پیشین

دردانشکدهفرماندهیوستادارتشدرخصوصپهپادتحقیقاتیصورتگرفتهکهدرادامه
یتهای
بهتجزیهوتحلیلآنهامیپردازیم:شریفان (،)1387مشخصنکردهکهچگونهمأمور 
تاکتیکی نیرویهواییکهنیازمندتناژبمبزیاداست،توسطهواپیمایبدونسرنشین(پهپاد)
یپذیرد .
باتواناییحملکمبمبانجامم 
او هم چنین در ادامه بیان میکند که عملیات هوایی علیه نیروی هوایی دشمن ،عملیات
پشتیبانیهوایینزدیک،عملیاتمجزّاکردنمنطقهنبردراپهپادهادرکنارعملیاتاقدامات
روشهای چند متغیره که هدف اصلی آن خالصه کردن
 -1تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از  
ودرنهایتآنهارادرقالب

یپردازد
داده هاست.اینروشبهبررسیهمبستگیدرونیتعدادزیادیازمتغیرهام 

یکند .
عاملهایعمومیمحدودیدستهبندیکردهتبیینم 
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یتواندانجامدهندولیابهامانجامآنهارا
ضدالکترونیکیوعملیاتشناساییهواییراپهپادهام 
باتوجهبهتوانمندیکمفعلیپهپادهارفعنکردهاست.همیننقدبهنتیجهتحقیقآقایاسدی
()1390نیزوارداست.
نصیری ( )1387نیزنتیجهگرفتههواپیماهایبدونسرنشین(پهپادها)در عملیات اطالعاتی
بهشرطتحملفشار
فرامنطقهای 

عکسبردار یومخابراتیهواییبرایمقابلهبانیروهای
شامل 
جاذبه و ماندگاری هوایی باال و همچنین در عملیات تهاجمی شامل بمباران هوایی ،حمله
بهشرط
فرامنطقهای  

موشکی،پرتابراکتوعملیاتانتحاریهواییبرایمقابلهبانیروهای
داشتنفناوریکنترلفرامینحساس،تجهیزات وتسلیحاتهواییمتناسببرخوردار باشند،
یتهایموجودپهپادهایامروزی
کارآییزیادیخواهندداشت؛امانتایجتحقیقاوکمیباواقع 
فاصلهدارد.اگرچهدرخصوصقابلیتمانوریبرایتحملفشارجاذبهباالوظرفیتبمباران
یتهایموجوددردو
بهمراتب فراترازظرف 
یتهایپهپادیچیزی 
کماکاننیازمندتوسعهقابل 
یهایهوشمندهستیم.
بعدسازهوفناور 
فخوری(،)1387هواپیمایسبک PC-7راباتوجهبهعواملیچونشیوهکشف،انهدام،آمادو
بهمنظور مقاب له با هواپیمای بدون سرنشین در نظر گرفته که به دلیل توانایی
پشتیبانی  
شبکهای به کمک
موشکها ی هوا به هوا در یک فضای جنگ  

روزافزون پهپادها در حمل 
ینگونههواپیماهادرنبردباپهپادها
بهشدت ا 
ماهوارهایومرکزفرماندهیهوابرد 

سامانههای

یبپذیرخواهندبود.
آس 
روزخوش(،)1390بهدلیلقائلشدنشرطداشتنفناوریکنترلفرامینحساس،تجهیزاتو
یتآمیز هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) در
تسلیحات هوایی متناسب برای انجام موفق 
عملیاتتهاجمیشاملبمبارانهوایی،حملهموشکی،پرتابراکتوعملیاتانتحاری،کمیبه
یکتر شده است .ولی در بعد انجام عملیات
یاتهای هوایی نزد 
منطق حاضر پهپاد در عمل 
تأثیرمحورمخصوصاًدرلجمنبرایمأموریتپشتیبانیهوایینزدیکنیزبهدلیلعدمتوجهبه
یتهای عملیاتی فاصله گرفته
یتهای موجود پهپادها در حمل تسلیحات هوایی از واقع 
ظرف 
است .
جنگهای
نوادهتوپچیوشکوهی()1390درپژوهشیتوانستندبهنقشمؤثرپهپادهادرفضای 

یتوانند از
پرندهها به دلیل قابلیت مانور باال م 
ناهمتراز بپردازند و نشان دهند که این قبیل  
یژگیهایعملیاتناهمترازاست،برخوردارباشند .
تکرارناپذیریوسرعتعملباالکهو 
یها و
پژوهشهای پیشین باال به آن اشاره شد همه ناظر به توانمند 

همه آن چه که در 
سازمانهای دفاعی که به عنوان کاربر اول این

یتهای پهپادی بوده است و هیچکدام به 
قابل 
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نپرداختهاند.اینکهیکسازماندفاعیو

یروند،
سامانههایهواییبهشمارم 

قبیلتجهیزاتو
نظامیچگونهوباچهمدلیمطلوببهسراغدامنهمتنوعیازپهپادهابرودچالشیاستکهاین
تحقیققراراستبهآنبپردازد .
ب :تجزیهوتحلیل منابع و مدارک مرتبط

سامانههایمرتبطباآن

بهتفصیلدرباره پهپادو
بهطورکلیکلیهمنابعومدارکمرتبط 
اگرچه 
جنگهای
پرداختهاند  ولی باید اعتراف کرد که تاکنون کاربرد عملیاتی پهپاد در  

بهدرستی 

هواییبهگونهایکهمنطبقبامأموریتیکنیرویهواییتوانمندوپاسخگوبرایتحققاهداف
مأمور یتیآنیعنیانجامعملیاتآفندی،پدافندی،پایشومراقبتوشناساییباشدتاکنون
سند و اثر معتبری انتشار نیافته است .از طرفی نیز بر این نکته باید تأکید کرد که همه
یروی های هوایی به دلیل گسترش روزافزون تهدیدات پهپادی و همچنین ریز پهپادها در
ن 
پرندههای بدون
یهای فناوری ،خدمات نگهداری  
نبردهای آینده بایستی به گسترش توانمند 
سرنشین،مدیریتزنجیرهتأمین،آموزشوفرماندهیوکنترلمرتبطتوجهویژهنمایند .
یدهد
ژوهشهایپیشینومدارکمرتبطنشانم 

بهطورکلیمجموعهمنابعدردسترساعمازپ

یتهایمتعددیازقبیلمراقبت،شناساییوجنگوجاسوسی
یتواننددرمأمور 
کهپهپادهام 
هدفمجازیدرتمریناتتوپهای ضدهوایی،اخاللگر دورپایه،

الکترونیکی،فریب،انتحاری ،
مراقبتوکنترلهوایی،هواشناسی،ارزیابیخسارتمیداننبرد ورلهرادیوییوارتباطدادها،
راداریوموشکیدشمنبهشرطبرخورداریازتجهیزات

یستمهای 
هواپیماهای تهییجکنندهس 
موشکهایهوابههوا وهوابهزمیندریکفضای

وتسلیحاتویژهعملیاتهواییوحمل
ماهوارهای و مرکز فرماندهی هوابرد مورداستفاده قرار

سامانههای 

شبکهای به کمک 
جنگ  
گیرند .
کاربردعملیاتیپهپاددرجنگهایهواییبهگونهایکهمنطبقبامأموریتیکنیرویهوایی
توانمندوپاسخگوبرایتحققاهدافمأموریتیآنیعنیانجامعملیاتآفندی،پدافندی،پایش
همچنینریزپهپادها
ومراقبتوشناساییباشددرکنارگسترشروزافزونتهدیداتپهپادیو 
درنبردهایآیندهاست .
ج :تجزیهوتحلیل نظرات مصاحبهشوندگان

دادههایاینپژوهشأخذنظرات خبرگیازطریقمصاحبهپیراموناهدافکلیو
یکیاز 
یتوانند در
جزیی تحقیق است .نظرات این افراد بر این بعد متمرکز است که پهپادها م 
یتهای متعددی از قبیل مراقبت ،شناسایی و جنگ و جاسوسی الکترونیکی فریب و
مأمور 
اخاللگر دورپایه،هواپیماهای تهییج

هدفمجازیدرتمریناتتوپهای ضدهوایی،

انتحاری ،
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شکیدشمنبهشرط برخورداریازدوربیننرمالدیددرشب

یستمهای راداریومو
کنندهس 
و ...قدرت تفکیک باال و درجه حساسیت فاصله ،برد زیاد ،ارتفاع ،مداومت پروازی ،سرعت و
یگانهایتوپخانهوتهیهاطالعات
یدهبانی  
درپروازبهعنوانعواملجاسوسیود 

یقتر
قابلیتدق 
از وضعیت نیروهای دشمن در مناطق نبرد ،هواشناسی ،ارزیابی خسارت میدان نبرد ،رله
رادیوییوارتباطدادها،عملیاتضدرادار وحتیحملهبهاهدافثابتومتحرک و طرحریزی
عملیاتموشکی(بالستیک،کروزو)...مورداستفادهقرارگیرند .
یتهای
یژگیهای مطلوب پهپادی هوایی در اجرای مأمور 
یتها و و 
آنها همچنین درباره قابل 

محولهبهمواردیخوبیازقبیلهزینه پایین،کاهش وزن و حجم تجهیزات،حمل محموله و
یمدت ،انجام عملیات ضد دفاع هوائی
مهمات و یا حساسه ها ،قابلیت انجام عملیات طوالن 
دشمن و در عملیات ضربتی در عمق و شناسایی هوائی تاکتیکی علیه نیروهای مسلح دشمن،
بهکارگیری در هر نقطه ،تعمیر ،نگهداری و پشتیبانی ارزان،
جابهجایی سریع ،قابلیت  
قابلیت  
یلمبرداریدیددرشب
ینهایعکاسیوف 
آمادهبهکاریسریعواقتصادیومجهزشدنبهدورب 
(ترمال)تواناییپروازدرشباشارهنمودند .
عکسبرداری،مراقبتو
یتهایعملیاتیازقبیلشناسایی ،
مصاحبهشنوندگاندرضمنمأمور 
یتهای پشتیبانی رزمی ،جنگ و جاسوسی
کنترل هوایی ،تعیین موقعیت اهداف ،مأمور 
یتهای دیدهبانی،هواشناسی،ارزیابیخسارتمیداننبرد ورلهرادیویی و
الکترونیکی،مأمور 
یدانند .
ارتباطدادهاو...رادرنیرویهواییبهکمکپهپادهاقابلتحققم 
د :تجزیه و تحلیل توصیفی یافتههای تحقیق

صاحبنظرانوکارشناسانعملیاتهواییمرتبطباپهباددرنهاجا

جامعهآماریاینتحقیق
وستادفرماندهی کلآجا بوده کهبهروشنمونهگیریهدفمند باتوجهبهمحدودیتافراد
بهعنوانتمامشمار انتخابشدند .همان
خبرهدرحوزهخاصپهپاد ازاین جامعهتعداد  17
طورکه که در شکل –   3شمای کلی تحقیق نشان داده شده است ،این تحقیق پس از
دادهها یحاصلازتحلیلمبانینظریوتهیهپرسشنامهواخذنظراتکارشناسانو
جمعآوری 

1
آنهابهارائهمدل
خبرگاناینحوزهبهروشتحلیلعاملیاکتشافی ودرپایانباتفسیرنتایج 
سازمانهایدفاعیمیپردازد .

مطلوببکارگیریپهپادتوسط




1

. Exploratory Factor Analysis
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مرحلهاول:تحلیل
مبانینظریوتهیه
پرسشنامهباتحلیل
محتوایکیفی

مرحلهدوم:تحلیل
پرسشنامهبهدو
روشتوصیفیو
تحلیلعاملی

مرحلهسوم:
تفسیرنتایج




شکل:3شمایروندکلیتحقیق 

 .1یافتههایاینمطالعهدرخصوصنگرشافرادپاسخگوبهمطالعهدرموردمؤلفههایبه
کارگیری پهپاد در توانمند سازی عملیاتی نشان داد که حدود  %93/8معتقدند مأموریت
شناسایی نهاجا(سطوح راهبردی ،عملیاتی و راهوردی یا تاکتیکی) بسیار زیاد و زیاد در
مؤلفههایبهکارگیریپهپاددرتوانمندسازیعملیاتیاهمیتداردوفقطدر%6/3موارد
معتقدبودندکهتاحدودیاینمولفهدارایاهمیتاستکهقابلاغماضاستوهیچیکاز
افرادجامعهآماریاعتقادبهاهمیتکموخیلیکماینمولفهنداشتند .
 .2حدود  87/6درصد افراد مورد مطالعه اذعان داشتند که تهدیدشناسی هوایی (شدت،
ماهیتونوع)بسیارزیادوزیاددرمؤلفههایبهکارگیریپهپاددرتوانمندسازیعملیاتی
اهمیتداردوفقطدر% 12/5مواردمعتقدبودندکهتاحدودیاینمولفهدارایاهمیت
استهیچیکازافرادجامعهآماریاعتقادبهاهمیتکموخیلیکماینمولفهنداشتند .
 .3حدود  93/8درصد افراد مورد مطالعه اذعان داشتند که قابلیتها و کارکردها (عملیات
اثربخشتعمیرونگهداریوسامانههایجانبی)بسیارزیادوزیاددرمؤلفههایبهکارگیری
پهپاد در توانمندسازی عملیاتی اهمیت دارد و فقط در  %6/3موارد معتقد بودند که تا
حدودیاینمولفهدارایاهمیتاستهیچیکازافرادجامعهآماریاعتقادبهاهمیتکمو
خیلیکماینمولفهنداشتند.
.4حدود  81/3درصدافرادموردمطالعهاذعانداشتند که پشتیبانیزمینی وهوافضایی
(فرماندهی و کنترل هوشمند و یکپارچه ،تجهیزات و زیرساختهای الزم و زنجیره تأمین
مطمئن)بسیارزیادوزیاددرمؤلفههایبهکارگیریپهپاددرتوانمندسازیعملیاتیاهمیت
دارد و فقط در  %18/8موارد معتقد بودند که تا حدودی این مولفه دارای اهمیت است
هیچیکازافرادجامعهآماریاعتقادبهاهمیتکموخیلیکماینمولفهنداشتند .
.5یافته هایاینمطالعهنشاندادکهنگرشافرادپاسخگوبهمطالعه در خصوصمیزان
اهمیت مؤلفه های شناخت مأموریت نیروی هوایی در ابعاد سه گانه راهبردی ،عملیاتی،
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بیشترینمیزانپذیرشبهنقشپهپادمربوطبهماموریتهایتاکتیکینیرویهواییمی-
باشد.
.6یافته هایاینمطالعهنشاندادکهنگرشافرادپاسخگوازبکارگیریپهپاددرعملیات
هوایی به عنوان اختالل کننده هوابرد ،اهداف کاذب در فریب نظامی ،حمل حسگرهای
هوابرد،مینهایهوابردو...با93/8درصدپذیرشبرخورداراست .

.7یافتههایاینمطالعهنشاندادکهبیشتریندیدگاهپاسخگویاناختصاصبهاینامردارد
که بایستی پهپادها عالوه بر اثربخشی عملیاتی به میزان 87/5درصد از سهولت تعمیر و
نگهداریبهمیزان100برخوردارباشد .
.8یافتههایاینمطالعهنشاندادکهبیشتریندیدگاهپاسخگویاناختصاصبهاینامردارد
کهبایستیپهپادهادرخصوصپشتیبانیزمینیوهوافضاییمطلوبدرعملیاتهواییاز
شبکهمداریفرماندهیوکنترلهواییبهمیزان93/8درصدبرخوردارباشند .
.9یافتههایاینمطالعهنشاندادکهبیشتریندیدگاهپاسخگویاناختصاص(بامیانگین87
درصد)بهاینامرداردکهبایستیپهپادهادرداشتنالزاماتپهپادیمرتبطباپهپادهای
رزمی از تنوع حمل تسلیحات هوایی (موشک ،بمب راکت) ،فرماندهی کنترل شبکهای
ترکیبی(ماهواره،پستفرماندهیهوابردوپهپادوایستگاهزمینی)ماندگاریپروازیباالو
تنوع بخشی به عملیات انتحاری برخوردار باشند .این الزامات در بعد پهپادهای شناسایی
عبارتنداز:حملحسگرهایحرارتی،لیزریورادیویی،صوتی،راداریحملدوربینهایبا
قابلیتارسالتصویروقابلیتخودانهدامیمیباشد.ودرآخراینالزاماتدربعدپهپادهای
ترابری عبارتند از :قابلیت حمل محولههای سبک و متوسط و تنوع سرعت ،ارتفاع و
ماندگاریپروازیاست.

ه :آزمونهای روش تحلیل عاملی
بررسی سنجش کفایت نمونهگیری

رگرسیوننشاندهندهمیزانتاثیرمتغیرهایمستقلبرمتغیرتابعاست.بدینمنظوراز
تحلیلعاملیبهعنوانابزاریبرایشناساییاینمیزانتاثیراستفادهشدهاست.برهمین
اساس جهت بررسی عوامل اصلی تاثیر گذار برای به کارگیری پهپاد در توانمند سازی
عملیاتینیرویهوایی،ازتحلیلعاملیاستفادهگردید .
پرسشنامهبین 17نفرازصاحبنظراناینحوزهدرنهاجاتوزیعودادههاگردآوریشده
است.طیفپاسخبهسئواالت،بصورتطیفپنجگزینهایلیکرتاستکههریکازپاسخ
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هابهصورت(-1خیلیکم-2،کم-3،متوسط-4،زیادو-5بسیارزیاد)ارزشگذاریشده
است .
درذیلتنهاچهارمولفهاصلیبهکارگیریپهپاددرتوانمندسازیعملیاتی،نیرویهوایی
یعنی الف -ماموریت شناسی نهاجا(سطوح راهبردی ،عملیاتی و راهوردی) ،ب -تهدید
شناسیهوایی(شدت،ماهیتونوع)،پ -قابلیتهاوکارکردها(عملیاتاثربخش،تعمیرو
نگهداری و سامانه های جانبی) و ت -پشتیبانی زمینی و هوافضایی (فرماندهی و کنترل
هواییهوشمندویکپارچه،تجهیزاتوزیرساختهایالزموزنجیرهتامینمطمئن)مورد
بررسیقرارگرفتهاست .
تحلیلتوصیفی پاسخهایدادهشدهبهپرسشنامهنشان دادهباتوجّهبهشاخصهای
مرکز یمیانگین،میانهومد(بیشترینتکرار)پاسخهایدادهشدهبههرچهارمولفهدرحد
بسیارزیاداست.شاخصهایپراکندگیدادههایپرسشنامهمبینایننکتهاستکهچارک

هایدومتاچهارمپاسخدهندگاننیزاعتقادبهتاثیرزیادوبسیارزیادمولفههادارندو
انحرافمعیاردادههاکمتراز1بودهکهنشاندهندهتمرکزپاسخهااست .
جدول:1نتایجآزمونشاخصکیاماووبارتلت 
سنجشکفایتنمونهگیریباآزمونکیاماو

آمارهکیدو
آزمون
بارتلت
درجهآزادی
احتمال 

0/597
73/754
 21
0/001

یههای)تحقیق
نمونهگیری(گو 
گامبعدیدرروشتحلیلعاملی،بررسیسنجشکفایت 
نمونههاوکفایت
آزمونهای KMOوبارتلت مرتبط است .برایارزیابیمناسببودن 

با
دادهها،جهتکاربردروشتحلیلعاملی،دو
آنهاازیکطرفوازطرفدیگرمعناداربودن 

1
نمونهها)وآزمونکرویت
آزمونمعروفاینروشیعنیآزمونشاخصکیاماو (کفایت 
دادهها )3انجام شد که نتیجه حاصل طبق جدول 1-است .مقدار
بارتلت( 2معنادار بودن  

1

- Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)Measure of Sampling Adequacy
2- Bartlett's Test of Sphericity
3
دادهها برای تحلیل عاملی باید حاوی اطالعات معنی داری باشد .معنی داری اطالعات موجود دریک ماتریس از
-ماتریس 
یگیرد .معنی دار بودن آماره کی دو) مربع کای) و آزمون بارتلت حداقل شرط الزم
طریق آزمون مربع کای بارتلت صورت م 
برای تحلیل عاملی است .
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2

1

 )0/597( KMOومقداربارتلت آن 73/754استکهمعنیداربودهوحاکیازمناسب
بودنهمبستگیمتغیرهایمنظورشدهبرایتحلیلعاملیاست .
استخراج عامل های اصلی
4

3

جدول3-اشتراکاولیه واشتراکاستخراجی رانشانمیدهد.درستوندومهرچهمقادیر
اشتراکاستخراجیبزرگترباشد،عاملهایاستخراجشده،متغیرهارابهترنمایشمیدهند.
اگرهریکازمقادیراشتراکاستخراجیکوچکتراز 0/5باشند،بایدحذفشوندوممکن
استکهاستخراج عاملدیگریالزامی شود،کهدرجدول زیرهیچکدامازمتغیرهامقادیر
اشتراکیاستخراجیشانکمتراز 0/5نیست.بهعبارتدیگرمولفههایذکرشدهحضورشان

دراستخراجعاملالزامیوضروریاست .
جدول:2آنالیزاجزاءاساسی(باروشاستخراجیعاملها) 
 Communalities
استخراجی

اولیه

0/899
0/790
0/686
0/827

1/000
1/000
1/000
1/000

عامل ها
-1

ماموریتشناسیسازمانی

-2

تهدیدشناسیهوایی

-3

قابلیتهاوکارکردها

-4

پشتیبانیزمینیوهوافضایی

Extraction Method: Principal Component Analysis.

استخراج عاملها

استخراجعامل هابااستفادهازماتریسهمبستگیاست.بااستفادهازماتریس عاملی،عوامل

هامعلوممیگردد.جدول3-نشاندهندهماتریس


مشترکواهمیتنسبیهریکازشاخـص
همبستگیبینمتغیرهااست(همانطورکهپیداستهمهمقادیرقطراصلیاینماتریسیک
هستند ،زیرا همبستگی هر متغیر با خودش را نشان می دهد .).ضرایب بدست آمده از
همبستگی میان متغیرها نشان می دهد که باالترین همبستگی بین مولفه های ماموریت
شناسیسازمانیوپشتیبانیزمینیوهوافضاییبامقدار0/825وجوددارد .
 -1مقدار آن همواره بین  0و  1در نوسان است در صورتی که کی ام او کمتر از  0/5باشد دادهها برای تحلیل
عاملی مناسبنخواهد بود .
یگیرد در
برایاطمینانازدادهها برای تحلیل عاملی مبنی بر اینکه ماتریس همبستگی که پایه تحلیل عامل قرار م 

 -2
جامعهبرابرصفراستیاخیرازآزمونبارتلتاستفادهمیشود .
3- Initial
4- Extraction
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جدول:3ماتریسهمبستگیمتغیرها
پشتیبانیزمینی قابلیتهاو تهدیدشناسی ماموریتشناسی
نهاجا
هوایی
کارکردها
وهوافضایی
1/000
0/785
0/618
0/828
0/785
1/000
0/633
0/797
0/618
0/633
1/000
0/741
0/825
0/797
0/741
1/000

متغیرها
ماموریتشناسیسازمانی
تهدیدشناسیهوایی
قابلیتهاوکارکردها
پشتیبانیزمینیوهوافضایی


همبستگی
متغیرها

چرخش عاملها و علت آن

اگرهرمتغیرروییکعـاملحملشـودویامقادیربارگذاریشده هرمتغیردرعامل،
بزرگومثبتویانزدیکبهصفرباشـد،درآنصـورتکارتفسیرعواملسـادهخواهد
یکهمقادیربارگذاریشده هرمتغیرشاملمقادیرمتوسطرویچندعامل
شـد.درصورت 
باشد،کارتفسیرعاملسختخواهـدبودوبرایرسیدنبهحالتمطلوب،عـواملچنان
هاازروشهای


ایبهدستآید.برایچرخشعـامل

شوندتاساختارساده
چرخشداد 
همی
3
2
میتواناستفادهکرد .
واریـماکس،1کـوارتیماکس واکـوماکس  
دراینتحقیقبااستفادهازگویههایمربوطبهپهپاد 4،عاملبااستفادهاز تحلیل
عاملیبهدستآمدکهمقدارویژهواریانسهرکدام ازعواملدرجدول 4 -گزارششده
است .درقسمتاوّلاینجدولعنوانمربوطبهمقادیراولیهویژه 4استوتعیینکننده
عاملهاییاستکهمقادیرویژهآنهابیشتراز 1استودرتحلیلباقیمیمانند.عامل
هاییکهدارایمقادیرویژهکمتراز 1هستندباعثتغییربیشتردرواریانسنخواهندشدو
ازتحلیلخارجمیشوند.همانگونهکهمشاهدهمیشودهمهمقادیراولیهویژهبیشتراز
یکوبنابراینجهتتحلیلعاملیمناسبهستند .
نهاییبرایتحلیلدادهها

جدول:4آمار
مقداراولیهویژه 

درصدواریانس 

درصدواریانس
تجمعی 


نامعامل 
نیازهایماموریتیسازمانی

 11/05

 21/26

 21/26

تهدیدشناسیهوایی

 8/37

 19/10

 40/36

قابلیتهاوکارکردها

 4/53

 17/72

 58/08

پشتیبانیزمینیوهوافضایی

 3/89

 10/46

 68/54

1

- Varimax
- Quartimax
3
- Equamax
4
- Initial Eigen values
2
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1

نمودار 1نمودارسنگریزهای  نامدارد.کهتصویرگرافیکیازمقدارویژهدرهریکاز
عاملهایاستخراجشدهاست.مقدارواریانستوجیهشده(مقدارویژه)بااستخراجعامل
هایدرعاملسوموچهارمافتمیکند .

نمودار:1مقدارویژهدرهریکازعاملهایاستخراج 

جدول  5ماتریس چرخیده شده را نشان میدهد که شامل بارهای عاملی هریک از
متغیرها در   2عامل باقی مانده پس از چرخش است .هر چه قدر مقدار قدر مطلق این
ضرایببیشترباشد.عاملمربوطهنقشبیشتریدرکلتغییرات(واریانس)متغیرموردنظر
دارد .
جدول:5ماتریسچرخیدهشدهبارهایعاملی 
بارعاملی
0/911
0/887
0/716
0/909

مولفههایاساسی
ماموریتشناسیسازمانی
تهدیدشناسیهوایی
قابلیتهاوکارکردها
پشتیبانیزمینیوهوافضایی

با توجه به نتیجه تحلیل عاملی برروی ضرایب بارهای عاملی ،باالترین ضریب متعلق به
ماموریتشناسیسازمانی()0/911استکهدارایبیشتریننقشرادرکلتغییرواریانس
متغیر تابع یعنی توانمند سازی عملیاتی نیروی هوایی دارد .سایر مولفه ها دارای بارهای
عاملی به ترتیب پشتیبانی زمینی و هوافضایی( ،)0/909تهدیدشناسی هوایی( )0/887و
قابلیتهاوکارکردها()0/716میباشد.

1

- Scree
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یافته های اصلی و نتیجه گیری تحقیق

بهکارگیری پهپاد در توانمندسازی و اجرای
یافته اوّل :چهار مؤلفه اصلی و ضروری اکتشافی  
عبارتانداز :

عملیاتهوایینظامی
تهاوکارکردها
الف-مأموریتشناسیسازمانی،ب-تهدیدشناسیهوایی،پ-قابلی 
وت-پشتیبانیزمینیوهوافضایی 
بهکارگیریپهپاددرتوانمندسازیواجرایعملیات
مؤلفههایچهارگانه 
یافته دوم :میزانتأثیر 
یباشد .
هوایینظامیبهمیزانتأثیرزیادوبسیارزیادوباانحرافمعیارکمم 
عبارتانداز:مأموریتشناسیسازمانی،

مؤلفههایتحقیقبهترتیببارعاملی

یافته سوم:
شاخصهاو

یتهاوکارکردها.
پشتیبانیزمینیوهوافضایی،تهدیدشناسیهواییوقابل 
متغیرهایکلیاینمدلعبارتاستاز:
 مأموریتشناسیسازمانی(سطوحراهبردی،عملیاتیوتاکتیکی) 
 تهدیدشناسیهوایی(شدت،ماهیتونوع)
سامانههای

یژگیهایمطلوبپهپادی (عملیاتاثربخش،تعمیرونگهداری و
یتهاوو 
 قابل 
جانبی) 
 پشتیبانیزمینیوهوافضایی(فرماندهیوکنترلهواییهوشمندویکپارچه،تجهیزاتو
یرساختهایالزموزنجیرهتأمینمطمئن)

ز
پیشنهادهایاجراییتحقیق 

یگرددکه:
پیشنهادم 
برنامهریزی و تأمین پهپادهای موردنیاز سازمان های دفاعی همانند نیروی
 هرگونه نظام  
بهکارگیریپهپاددرتوانمندسازیواجرای
هواییجهتارتقاتوانمندیعملیاتهواییبرای 
عملیات هوایی نظامی  مطابق مدل این تحقیق یعنی (نیاز مأموریتی سازمانی ،پشتیبانی
یتهاوکارکردها)باشد.
زمینیوهوافضایی،تهدیدشناسیهواییوقابل 
 در تأمین پهپادهای موردنیاز جهت ارتقا توانمندی عملیات هوایی باید ابتدا به تعیین
یتهایسازمانیمرتبطباهواپیمایپهپادپرداخت.
مأمور 
 سازمان هایدفاعیهمانندنیرویهواییبایددرگامنخستباتوجهبهحوزههایماموریتی
وتوانمندیپشتیبانیزمینیوهوافضاییخودنسبتبهبکارگیریپهپاداقدامکند.
 باتوجّهبهاهمیتپشتیبانیزمینیوهوافضاییپهپادهانسبتبهایجادمرکزنت(نگهداریو
کارخانهای یا دپویی) با تجهیزات و

ردههای تعمیراتی (سازمانی ،پایگاهی و 
تعمیر) مرتبط با  
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یرساختهای الزم و همچنین زنجیره تأمین مطمئن و تأمین نشریات فنی مطابق با

ز
استانداردهایهوافضاییمرتبطبانگهداریوتعمیرپهپاداقدامشود.
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