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1نیکبخشحبیبی

 چکیده 
اصلیخودهاییتعالوهبرانجاممأمورتوانندیمپذیرازراهدوریتهدایهاپرندهپهپادهایا
هوشمندتایهااطالعات،جاسوسیوهدایتسالحیآورجمعکنترل،شناسایی،هایدرحوزه

همانجامدهند مستقیم هدف،حمله هایدفاعیوازآنجملهنیرویسازمان .بهاهدافرا
با وی،رفرا آینده احتمالی یهاجنگ و حوادث اساس بر رزمیودفاعی آمادگی هوایینیازمند

و نحوها صحیح درک شناخت افزایشکارگبه ز راستای در پهبادها مناسب و بهینه یری
پژوهشاسنادیوهایعملیاتهوایییتوانمند انجامیکتحقیقو محققبا  است. خود

توانمندسازی در پهپاد از بهینه استفاده برای جامع مدلی ارائه به دستیابی برای میدانی
ضمنمراجعه"ایینهزم-موردی"یوتوصیفروشیدفاعیبااستفادهازهاسازمانعملیاتی

 کارشناساننظرانصاحببه وو هوایی نیروی در پهباد با مرتبط هوایی ستادعملیات
یریهدفمندانتخابوپرسشنامهگنمونهروشبااستفادهازینمونهآمارفرماندهیکلارتش

ویآماریهاروشقیقباهایتح،یافتههادادهقرارگرفتهوپسازدریافتهاآندراختیار
اینتحقیقیهتجزروشتحلیلعاملیاکتشافیمورد نتایجحاصلاز  وتحلیلقرارگرفت.

یریپهپاددرکارگبهیدفاعی)مطالعهموردینیرویهوایی(برایهاسازماندهدکهیمنشان
توانمندساز به بایستی خود، عملیاتی هامؤلفهی نیازهای شامل: چهارگانه یتیأمورمی

یاتیعمل،یراهبرد) و ماهیی)هوایشناسدیتهدتاکتیکی(، نوع(تیشدت، و وهایتقابل،
ینیزمیبانیپشتینتأمی(،جانبیهاوسامانهیونگهدارریتعم،اثربخشاتیعمل)کارکردها
هوافضا یفرمانده)ییو و هوشمند کنترل ززاتیتجهکپارچه،یو وهاییرساختو الزم

(توجهنمایند.مطمئننیتأمرهیزنج
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مقدمه

ایدرسازمانتجهیزاتینیروهاینظامییژهویبدونسرنشینامروزهجایگاههاپرندهپهپادهاو
 آورفنکشورهایپیشرودر کهکاربردایناندنمودهیپیدا چرا انواعهاپرنده؛ درمقایسهبا

آموزش،توانمندیهااعمازینهزمدرهمه..هواپیماهایرزمی،شناساییوفریبالکترونیکیو.
هایعملیاتیدفاعییتفعالتوانددربخشیازیموتعمیر)نت(،ضمنآنکه عملیاتی،نگهداری

مؤثر سنگین هزینه باشد، کارآمد متداولیتأمو نظامی هواپیماهای نگهداری و ساخت ن،
سرنشیندارراهمندارد.

توسعه و رشد آنجملهوبههایپیشرفتهیفناور روزافزون از قدرتنظامیو حوزه در یژه
دگرگوننیروهاینظامی هوایی، کامالً پرنده را بدونسرنشین،چهمسلحویهاساختهاست.

نیروهایچراکهبرایکنند.یبازیمیافزاراینانقالبجنگدر چهغیرمسلح،نقشمهمیرا
زمانپدیدآوردهوهم دفاعی رادرحوزههایییشرفتپتوانندیجدیدهستندکهمابزاریمسلح
راعینیتداد،درایندونوعاز2یاشبکهو1دورپایههامفهومجنگبهکمکآنتوانیمنیز

هنابودیوانهدامدشمنباپیششرطحفظفاصلهایمنویاکمنبردباشلیکموشکبهانگیز
او از خظر حساسه)دورپایه( از استفاده و بازیگران سایر حضور در یکپارچه فضای ودر ها

شود.ای(استفادهمیاطالعاتسایرمنابعبرایانجامماموریت)شبکه
پهپادها از استفاده به عالقه سابقه هوهم اگرچه با باسرنشزمان توسطکشورهایینانوردی

اخیریهاعالیخوددرجنگیرنظامیوتأث خاطرکارآییهباماپهپادها،باشدیمهمانندآلمان
1991عراق)(،1999بالکان)نظیرجنگ جنگافغانستان)2003و و توسط2001( همه(

دریایی و هوایی زمینی، از اعم نظامی  نیروهای موردتوجهبسیار پهپادها.اندگرفتهقرار
اطالعات،جاسوسییآورهایجمعاصلیخوددرحوزههاییتاندعالوهبرانجاممأمورتوانسته

 .بهاهدافراهمانجامدهند هوشمندتاهدف،حملهمستقیمیهاوهدایتسالح
 نیرویهواییدارایوظایفو یکسازماننظامیهمانند داشتکه توجه هاییتمأمورباید

صلحم و جنگ زمان در تعددی اهداف، انهدام هنگام ویترابربه عملیاتی راهبردی، های
حاکمیت)یراهورد اعمال و رهگیری ورودتاکتیکی(، هنگام به کشور آسمان در هوایی
هایشناساییورزمیدریتمأموریوتهدیداتهواییناشناساستکهتنهابخشیازهاپرنده

انجامیمیوتجهیزاتپهپادیدرشرایطویژهصورتفراهمبودنفناور تواندتوسطپهپادها
هایمحولهالزماستتوانعملیاتییتمأموریدفاعیدرراستایانجامهاسازمانکلیهگیرد.

                                                           
1
- StandOff Warfare 

2
- Network Warfare 
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 با را نمایندیآورفنخود همسو هوایی قدرت بعد در روز اجرایهای آماده لحظه هر تا
د.باشنمؤثراتیکارآمدوهایواگذاریباتوانعملییتمأمور

ینظامی،نیازاستمتناسبباتهدیداتپیرامونیبااعتقادهاسازمانبرایحفظآمادگیرزمی
نگاهیروشنو وفضیآورفنداربهیمعنبهخودباوری، بهگونهایاهاینویندرعرصههوا

ها،مقرونینههزدرضمنکاهشمکشوروهلدرداخهاآنمدیریتشودکههمتوانساخت
حفطموازاتبههایدفاعیکشور،سازمانیهمانندنیرویهواییباشد.درمیانسازمانهبهصرف
بایدبهگسترشروزافزونآینده احتمالی یهاجنگ و حوادث اساس بر رزمیودفاعی آمادگی

یریبهینهکارگبه زنحوها صحیح درک باشناختو ،عملیاتپرندهایبدونسرنشینوپهپادها
کندیمسازعملیاتهواییبپردازد.اینمقالهتالشتوانمندومناسبآنهابهعنوانیکمولفه

 ،مدلیمناسبشناساییومعرفیکند.تابرایآن
 

 بیان مساله، اهداف، اهمیت و ضرورت تحقیق

یامنطقهفراتوسطکشورهایبدونسرنشینگسترشروزافزونپهپادهایجاسوسیوتهاجمی
 ایران ج.ا. ملی منافع علیه را تهدیدات دامنه یعوسکه ،اندنمودهتر کهیمایجاب همهکند

خوددرفرآیندهایعملیاتیسازیینههابهبازبینیوبهمقابلهباآننیروهایدفاعیکشوربرای
نیزبپردازد.حوزهپهپادها

نیازمندداشتنشدتبهیدفاعیهاسازمانشودایناستکهیممشکلیکهدراینجااحساس
یبهایننیاز،دهپاسخمدلیمناسببرپایهتحقیقوپژوهشمیدانیوروزآمداستتاضمن

فقدانیکمدلجامعاستفادهبهینه.فرآیندهایعملیاتیخویشرابرآناساسبهینهنمایند
عملی توانمندسازی حوزه در پهپاد از با مرتبط هوایی اعمالکارگبهات احتمال پهپاد، یری

هاآموزههایشخصیوشفافنبودنچگونگیتوجهبهیهنظر هایاساسیدربندییتاولودر
 انسجام،هایذاتینیروییرایتمسئولراستایانجاموظایفو و بعدپهپادیموجبشده در

 امور در الزم هدفمندی و رطرحیکپارچگی و یزیرامهبرنیزی و میان کوتاه، بلندمدتهای
سازد.یمهایپهپادیرابامشکالتاساسیمواجهیتمأمورسازمانیوسایرامورمرتبطبا

بنابراینمحقق آناستتا میدانیحدودهدفبابر پژوهشاسنادیو یکتحقیقو انجام
توانمندسازیبرمبنایپهپادیرییکسازماننظامیهمانندنیرویهواییرادرزمینهکارگبه

پیشرفت به توجه با یورافنشناساییو از برایاستفاده اینزمینه، هاییتقابلهاینویندر
انجامهاپرندهپروازیاین مشخصومعینبرایاینیتمأموردر یکمدلیجامع، متنوع، ها

هایعملیاتیپهپادها،یتوانمندتادرنهایتایننیروبادرکصحیحازمیزانمنظورارائهنماید
بکارگیرد.بههمینمنظور،جهتمؤثرطوربههایتاکتیکیخودیتمأموررادرراستایهاآن
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هدف از انحراف بروز احتمال از جلوگیری تحقیق، پیشروسؤالاصلی بیاناصلی چنین
شود:یم

امی در راستای انجام یری پهپاد در توانمندسازی عملیات هوایی نظکارگ بهمدل مطلوب 
 های دفاعی کدام است؟ یتمأمور

 ضرورت اهمیتو شناسایی و ردیابی استکه این در تحقیق نظامهامؤلفهاین در مهم ی
ینظامیبهویژهنیرویهواییهاسازمانتواندراهنمایمطمئنبرایهمهبکارگیریپهپاد،می

تاازمزایایفناوریپهپاددرعملیاتهواییشودباشد.عدمتوجهبهنتایجاینتحقیقسببمی
مندنگردد.آنچنانکهشایستهاست،نظامدفاعهواییکشوربهره

درصورتتهیهوتدویناینمدلجامع،یکسازماندفاعیهمانندنیرویهواییقادرخواهد
 در قدرتهواییپهپادمحوریرا مأموریتخود، برمبناینقشو تا آافقبود مشخصینده

 از حمایت راستای در مبنایی و کلنموده هاطرحیه یزیربرنامه، یریگجهتها، در ینهزمها
آمیزپهپادهایتموفقیریکارگبهراستای...درآموزش،توانمندیعملیاتی،تعمیرونگهداریو

 معرفینماید.

ویکپارچهدراستفادهبهینهازپهپاددرنگرجامعمدلیشدن مشخص ،نتایجکاربردیاینمقاله
 شده،یینتعنظامیدرراستایتحققاهداف محیطعملکردی توانمندسازیعملیاتهواییدر

 پهپادمحورهاییتمأمورانجام در یزیعملیاتیوحتیتاکتیکیربرنامه کیفیت به رسیدن برای

تسهیلنمودهوسببتوسعهیریپهکارگبهگذاریدرزمینهیاستسبود.اینامر خواهد پادرا
گردد.یمینظامیهمانندنیرویهواییهاسازمانهایعملیاتییلپتانسهاویتقابل

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق
 و تاریخچه پهپاد مفهوم شناسی

نیز«پرندهبدونسرنشین»آنباشدکهبهیم«پذیرازدوریتهداپرنده»یاختصارپهپادنام
شود.پهپادها،هواپیماهایبدونسرنشینیهستندکهقابلیتهدایتازراهدوررادارایمگفته

.هرجاکهحضورانساناندشدهیرنظامیطراحیوساختهغبودهوبرایاهدافمتنوعنظامیو
بامشکلیابامانعمواجهاست،بهترینگزینهاستفادهازوسایلبدونسرنشیناست.

1وسایلنقلیههواییبدونسرنشینیگردعبارتبه
بدون  یا دور راه هواپیماهایکنترلاز

سنسور(،تجهیزاتمخابراتییامحمولهمخابراتیوحسگر)خلبانهستندکهقادرنددوربین،
 کنند.هامحمولهسایر حمل را شناسایی و انهدامی  ی در مختلفبندییمتقسپهپادها های

:اندشدهیزیرنیزمعرفیهاسرواژهصورتبه

                                                           
1- UAV: Unmanned Air Vehicle 
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Drone1 = RPV = " Remotely Pilot Vehicle" پذیرازدوریتهداوسیله  

UAV = " Unmanned Air Vehicle" وسیلههواییبدونسرنشین  

UCAV = " Unmanned Combat Air Vehicle" وسیلههواییبدونسرنشین
 رزمی
TUAV ="Tactical Unmanned Air Vehicle "  سرنشین بدون هوایی وسیله
 تاکتیکی

VTUAV="Vertical Take-oFF Unmanned Air Vehicle" وسیلههواییبدون
 سرنشینعمودپرواز

روشدتبهجنگوعملیاتنظامیوغیرنظامیاگرچهامروزهکاربردهایمختلفپهبادهادر
 فرماندهان برای را ناساییش و تجسسی اطالعاتهاپرندهدرابتداایننوعبهافزایشاست؛ولی

)1393)حبیبی،.کردندفراهممی نظامی
سرنشین بدون هواپیماهای و باسرنشین هواپیماهای از ترکیبی آینده، هوایی هایجنگ در
ازهواپیماهایحتماًخواهندشد.اگرچهجنگوجوهیداردکهدربعضیازمواردبایداستفاده
هایناشناسومظنون،اعمالحاکمیتهواییدراستفادهنمود.مثلشناساییپرندهنیباسرنش

ترابری هواپیماهایمسافربریو نزدیکیبه ازآسمانبرایرهگیریو استفاده با هایمتنوع
 وکریپپهنپرندهای سنگین سبکو گردهای بال و هواگرد ولیا ... ازوجودنیباای بخشی
شناساییعملیات میهای را کنترل و فرماندهی و تاکتیکی رزمی واگذار، پهپادها به توان

کرد.)همانمنبع(
همکاران) و کال مک 1996اچ که کردند عنوان خود مطالعۀ در  آیند، دهۀ سه طی(

می بهره انسان وجود از آن در که داشت خواهد وجود هاییمأموریت  برای اما شود،گرفته

 هاآن که برخوردارند هاییتوانمندی از سرنشین بدون جنگی هواپیماهای بسیاری هایمأموریت

هواپیماهای نسبت را  همچون هاییمحدودیت ،مثالعنوانبه .سازدمی برتر دار سرنشین به

 مطرح دیگر هواپیماها گونه این در خلبان صندلی ویا خلبان هواپیما، کابین چگونگی و شکل

 راداری مقطع سطح برای را درصد12حداقل حدود در کاهشی مسائل این وجود عدم نیست،

 تحت مساحت و برابر دو حدود تا را دشمن رادار مفید برد عمل، این آورد.می ارمغان به هواپیما

 قرمز مادون امواج ارسال کاهش همچنین .داد خواهد کاهش برابر چهار حدود تا را آن پوشش

 بدون جنگی هواپیماهای عملکرد .گیرد قرار موردنظر تواندمی که است مهمی جملهمسائل از

2هایهایپرسونیکسرعت تا توانمی را سرنشین بیشاز  داد، گسترش نیز برابرصوت(5)با

                                                           
1- Remote-Controlled Pilotless Aircraft 
2
- Hypersonic 



1396بهار،4شماره،دومسالپژوهیدفاعی،آیندهفصلنامه40



 مهم اهدافبسیار به بهقارهدیگر ایقاره از دقیقه چند عرض در صرفاً باشند قادر بطوریکه

 کنند.. حمله
وهمکاران در1996)شنکسیا  یافزارهاجنگ از مطالعاتخودعنوانکردندکهگرایشی(

 اوپتوالکترونیک و رادیویی آمد.تجهیزات پدید « سنگین و سبک کشتار» به«سنگین کشتار»

33 تجهیزاتالکترونیک اکنونهم .است شده تبدیل هوایی مدرن هایسالح اصلی بخش به
هواپیماها، درصد  تشکیل را پهپادها هزینه درصد66 وهاموشک هزینه درصد45 هزینه

 فرکانس از است،حتی توسعهدرحالالکترونیکیکه هایجنگ یکپارچه سیستم دردهد.می

 ناوبری دور، راه رادار،ارتباطات تواندمی آن کاربرد کهشد خواهد استفاده صوتآکوستیکنیز

دهد. قرار تأثیر تحت را شوندهتیهدا سالح نوع هر و
هواپیماهایبدونسرنشینهمچنانپویاترینوروبه(چنینبرآوردکردهکه2009دامپسی)

ماند خواهند باقی هوافضا بخشصنایع استکهرشدترین معتقد پیشو حاصلاین بینی،
 کنفرانساخیرمی«بازاریابیتیل»تحقیقاتگروه در باشدکه فلوریدایپهپادها اورالندو در

 ارائه استشآمریکا اساساینتحقیقده بر هواپیماهایبدونهزینه،. توسعه هایمربوطبه
افزایشخواهدمیلیارددالردردههآینده10حدودمیلیارددالرکنونیبه2/7سرنشیناز
میلیارددالردردههکنونیبرایتوسعهپهپادهاصرفخواهد55مجموعنزدیکبهیافتودر

 .شد
مهمبراساساینتحقیق استکه فراوانینترمشخصشده عالقه پهپادها، بازار عاملرشد

نقشکلیدیهامیبهاینپرندهنیروهایمسلحکشورهایمختلفصنایعنظامی مسلماً باشد.
عمل در کمکیاتپهپادها امر این به نیز دشمن از اطالعات تحصیل و مراقبت شناسایی،

توسطآمریکاانجامخواهدیندهصنعتپهپاددردههآدرصدازکلتحقیقات77کند.حدودمی
همچنینمیزانسرما رویهواپیماهایبدونسرنشینتوسطارتشگذارییهگرفت. رژیمبر

وارزشمندبهلحاظنظامیییهابرایچندیندههپیاپیکهمنجربهپرندهصهیونیستی کارا
درنظرسایرکشورهاروشنکردهاست.شازپییشگردیده،ارزشاستفادهازاینهواپیماهاراب

 اعالم برابر منابع صهیونیستی بهرژیم بدونکه هواپیماهای صنعت در پیشرو یک عنوان
کهدرسالدرزمانصلحنهجنگساعتعملیاتهوایی28000:ازباشندیسرنشینمطرحم

است،2005 گرفته آن18000انجام از سرنشینساعت بدون هواپیماهای از استفاده با ها
هواییارتشرژیمصهیونیستیتوسطیاتدرصدازعمل65صورتگرفتهاست؛یعنینزدیکبه
البتّهدرهنگامبروزجنگایندرصدمثلهرهواپیماهایبدونسرنشینصورت گرفتهاست.

دارتغییرخواهدکرد.ینسرنشاییدیگردرشرایطموجودبهنفعهواپیماهاینیرویهو
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 بزرگنسبی، شناسایی و رزمی نظامی پهپادهای بر همهپهپادهایزرعالوه به آینده در نیز
مأموریتسازمان انجام نیرویزمینیدر ویژه به هایشانکمکخواهندهایدفاعیسطحیو

از است عبارت اصلی هدف دیدهکرد. یکوسیله ساختن برایفراهم پرنده( )دوربین بانی
 پیاده منظوربهنیروهای پیرامون مثال، )برای مخفی تهدیدات و اهداف یکگوشهکشف

اینازیکموضعامنوجمع-ساختمان از هرچنداستفاده آوریاطالعاتدرحداقلزمان(.
کا است، سودمند زمینی رزم سناریوهای اکثر در وسیله آن کلیدی خیابانینبرددرربرد

اینامر درشرایطبدجوییژهمستلزمقابلیتبرخاستونشستعمودیوبه)شهری(است:
است.

 پهپاد برایمأموریت«چشمپرنده»امروزه پرواز به شرایطجوییزیربرنامهقادر در شده
املیکدوربینکوچکیه(است.اینپهپادحدرثانمتر10گره)20نامساعد،درسرعتباد

تواندباانتخابشودوکاربرمیاستکهتصاویرآندرحداقلزمانبهایستگاهزمینیارسالمی
یاهدافجدیدیتمرکزنماید.برروخودکاردرهرلحظهوضعیتنیمه

یافزایشظرفیتحملآنبرروحاضردرحالبرایتکمیلاینپرندهشدهانجامهایتالش
هایدیددرشبوهمچنینافزایشمداومتپروازوساختناینوسیلهبهدوربینبرایمجهز

(Dumpsy, 2009).استمتمرکزشدهشعاععملیاتیآندرمناطقشهری
 

 تهدید شناسی در حوزه پهپاد

سرنشن بدون تهاجمی و جاسوسی پهپادهای روزافزون فراگسترش کشورهای توسط
کندکهیم،ایجاباندنمودهتریعوسیکهدامنهتهدیداتراعلیهمنافعملیج.ا.ایرانامنطقه
بازبینیشودتاهاآنیبرایمقابلهباطورجدبهدراینخصوصیدکنندهتهدیاثرگذاروهاحوزه

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

 نیروهای سوی از انتحاری عملیات و راکت پرتاب اقداماتیافرامنطقهموشکی، کنار در
تسلیحاتشناساییوجنگالکترونیکبا تجهیزاتو داشتنفناوریفرامینکنترلحساس،

یداتجدیتلقیگردند.تهدمنشأتوانندیمهوایی
 سرنشین هواپیماهای توسط حاضر حال در که هاییمأموریت از بسیاری در پهپادها آینده، در

 حمالت صحیح اجرای شامل توانندمی هایتمأمور این .کرد شرکتخواهند گیردمی انجام دار

)حبیبی،.باشند شهری هایجنگ و جنگاطالعاتی هوایی؛ نزدیک پشتیبانی دوربرد؛ دقیق
کارپنهانپهپاد،شیوهنفوذپهپادهایتوجهجدیبهالزاماتعملیاتیدشمندرحوزه(1393
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کنار برایتهدیدشناسیدردر اقداماتاساسی از بیگانه پهپادهای نفوذ مسیرهایاحتمالی
 شمار به پهپادها برارود.یمحوزه شناخت پهپادی تهدیدات درک عملیاتییتقابلی های

اولویتویژهدارد.خصوصبهپهپادی
 

 نبردهای آینده پهپادها و

بازویتهاجمیهاسامانه که هاارتشیجنگیآینده هادههدر ییهاشبکهیآتیخواهدبود،
یسرنشینداروبدونسرنشیناستکهدریکشبکهارتباطیدیجیتالیهاسامانهمتشکلاز
یازجنگرابرعهدهاعمدهتهیهاطالعاتجاسوسیوبخشهاسامانه،ایناندخوردهبههمگره

 داشت. بالگردهاخواهد نیز اسکات( فایر )نظیر سرنشین بدون یظرفیتخواهندااندازهبهی
بتواننددرطول مهماتحملکنند.یتمأموریافتکه سالحو هایباالیششساعتهخود،

یسربازانجاگرفتهودرهنگامپشتکولهشودکهدریمساختپهپادهایبسیارکوچکیدنبال
دشمنوحتیشهروندانیکتوجهجلبمستقروبدونهابامپشتلزومدرباالیارتفاعاتو

بهیکوچکیراهاروباتامادرزمینسربازان؛شهرتصاویرارزشمندیراتهیهوارسالنمایند
یپنجتنیهاسامانههابگردند.ینمالبهدنبشدهحسابطوربهمیادینمینخواهندفرستادتا

...میدانمینراپاکسازیخواهندکردو
یازعملیاتمتنوعپهپادهاشاملمواردیمطابقسناریویزیراست:هانمونه

کند.اطالعاتیمهاراشکارینمزند،یمیساحلیپرسههاآبیکزیردریاییاژدرمانند،در..."
کوبد.پهپادهایبدونسرنشینتاکتیکی،بهیمهایدشمنرایکشتدویمیکنآورجمعالزمرا

نابودیمدفاعهواییدشمنیورش آنرا سربازانوتفنگداراندریایی،یمبرندو درزمین، کنند.
هاخبربیاورند.گروهیازیبلندفرستندتاازآنسوییمکفدسترابههوااندازهبهپهپادهایی

رویهواپیماهایدشمنآتشهاسامانه شهرهایگشایندویمیزمینیبدونسرنشیننیز به
یمدشمنپیشروی هاساختمانکنندتا سازپاکرا پایگاه، در پهپادینتکنسینمایند. هاصدها

 و نموده آماده دشمن خاک در جاسوسی برای را جثه هاآنریز هدایتسوبهرا اهداف ی
 (Dumpsy, 2009)"کنند...یم

تنهابخشیازتوانایهاجنگندهدرآیندهنبردهایهوایی، بهشماریبهایییپرقدرت، خودرا
تمامیظرف دیگر وعملیاتیآنهاییتنمایشخواهندگذاشتو نخواهدبود مورداستفاده ها

حرفه آموزشیاخلبانان استدو ممکن تجربهیهاجنگگاهیچهیده، نزدیک از را هوایی
 هواپیماهایبدونسرنشینیهاجنگندهروینازانکنند. از طرحیاولیه UCAVروباتیککه

نامداردوطرحجدیدیX-45A ینگهستند،بهوجودآمدند.جدیدترینجنگندهروباتیکبوئ
هوایییهاتغییراتاساسیرادرتاکتیکجنگتواندیازهواپیمایبدونسرنشیناستکهم
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اکثرهواپیماهایسرنشینداروحتیهاییتمأمورهاتواناییانجامجنگندهینبهوجودآورد.ا
راکهبعضیازرقبایسرنشیندارقادربهانجامدادنآننیستند،درمدتزمانهایییتمأمور

بسیارکمتردارند.یمتبیشتروباق
رایاهاتجربهچندسالهراهزیادیدرپیشدارندوطراحانآنیباًروباتیکتقریهاالبتهجنگنده

درساختنمونه راهیهاتنها ابتداییهواپیماهایبدونسرنشینمانندهواپیماهایکنترلاز
هاگشتدارندکهتنهاوظیفهآن«هاوک»دورنظامیویاهواپیماهایبدونسرنشینمستقل
مأمور شناساییاستکه مناطقعملیاتیو سادهیتیزنیدر وظابسیار از یهایفجنگندهتر

.شودیروباتیکمحسوبم
یهواییراهاجنگبنابراینبسیاریازکارشناسانبراینعقیدههستندکهآینده

 سرنشین بدون وبههواپیماهای زد.هاجنگندهیژه خواهند رقم روباتیک ی
برفرازمنطقهجنگیبهپروازدرآیندوبههاساعتکهبتوانندترارزانهواپیماهای

مجهزباشند،برایفرماندهانمفیدتروکارآمدترهستند.هابمبوهاموشکاعانو
انجامدهنداسادههاییتمأمورتوانندیمدرحالحاضرهواپیماهایبدونسرنشینفقط یرا

 زیادیطول ینمولیزمان که هاپرندهکشد موانع تمام روباتیکبتوانند محدودی هاییتو
کنند. برطرف را اکنونهمموجود پروژه مدیران اهداف از روباتیکطراحیهاپرندهیکی ی

اجازهدهدتاهوشمندانهوباداشتنحقانتخابهاجنگندهیاستکهبهگروهیازاینافزارنرم
یآیندهدرتسخیرهاجنگبههرتهدیدیواکنشنشاندادهوبهاهدافمختلفحملهکنند.

.یروباتیکخواهدبودهاجنگنده

 عملیاتی آینده پهپادها یها تیمأمور

کهتمرکز گرفته قرار فناوری انقالب یک بطن در حاضر جهان درحوزهدفاعوقدرتنظامی،
هاییفناور و یکارپنهان ی(؛ساز)کوچکینیاتورسازم هاییفناور یازقبیلهامؤلفهخودرابر

 قراردادهاست. اطالعاتیوارتباطی

 در عمیقی تأثیر فناوری انقالب این و جهان سیاسی جغرافیای در شده ایجاد تحوالت ترکیب

 آینده نبرد هایمیدان در که یافزارجنگ هایسیستم و نیروها انواع و هایآیندهجنگ دکترین

 بود، خواهیم آن شاهد آینده در که نظامی جدیدعملیات انواع از .داشت خواهد روند،می بکار

در پهپادها .بود موشکیخواهند دفاع و اطالعاتی جنگ فضایی؛ کنترل دوربرد؛ دقیق حملۀ
 و هوایی نزدیک پشتیبانی دوربرد؛ دقیق حملۀ صحیح انجام در ژهیوبه توانندآیندهنزدیکمی

 :باشد زیر صورتبه تواندمی حمالت مؤثرباشند.این اطالعاتی جنگ
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 ساختار یک از بخشی عنوانبه توانندمی پهپادها دوربرد، دقیق حملۀ در راهبردی. دقیق حملة 

 از واقعی به نزدیک زمان در هاداده ارسال .شوند برده بکار تربزرگ وشناسایی دقیق حملۀ

 مسیر اصالح دقیق، شوندة هدایت هایسالح یریگهدفدقت افزایش موجب تواندمی پهپادها

 ،عالوهبه .گردد حمله پساز وارده خسارت ارزیابی و پرتاب از پس هاسالح این حرکت
 استفاده و حمل توان که نمود مجهز یاگونهبه توانمی را پهپادها شد اشاره قبالً که طورهمان

 .باشند داشته یانهدامبرارا دقیق ازتسلیحات

 پشتیبانیهوایینزدیک،کاربردمستقیمامکاناتهواییدرپشتیبانیاز: پشتیبانی هوایی نزدیک
پشتباشد.یمنیروهایزمینی انجامپروازها یهاهدافیاستکهدربرعلیبانیهوایینزدیک،

 پهپادها چونهماهنگیدقیقضروریاست.نیبنابرا؛باشندیمیمانپهمیتنیروهایمأمور

 مستقر توسطفرماندهان و نموده حرکت نبرد صحنه مقدّم خط به نزدیک فواصل از توانندمی

 کاهش را هوایی پشتیبانی برای انتظار زمان پهپادها این لذا شوند هدایت مقدم خط در

یازعملیاترزمیانهدامیرااپارهتوانندباحملتسلیحاتیمدهند.ضمنآنکهخودنیزمی
 دقیق، شوندهتیهدا هایسالح به مجهز پهپادهایبنابراین؛محدودنیزانجامدهندصورتبه

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

 دار سرنشین هواپیماهای خلبان جان شرایط این در کنند. کنترل را درشدتبهدشمن
کاهش دقتعملآنانرا اینامر هیجاناتناشیاز فشارهایروانیو و بوده معرضخطر

موردهدفقراردهند،اماپهپادهااشتباهبهبساآنمواضعونیروهایخودیرادهدوچهیم
واردعملشدهوپشتیبانیهوایینزدیکالزمدقتبهفارغازهرگونهنگرانیودلهرهتوانندیم

هایسطحیبهعملآورند.راازیگان
 :یرندهدربرگعملیاتمقابلهبابحرانیکعملیاتچندفعالیتیاستکه عملیات مقابله با بحران

داخلیتفعال قوانین اساس بر که است مدنی و نظامی سیاسی، های و برایینبی المللی
توانندنقاطیمپهپادهاشود.یمهمکاریوجلوگیریازمناقشاتوحلاختالفبناشدهاجرا

خرابکاری معرضتخریبو در نقاطیکه انسانی، جمعیتیو توده رایمبحرانی، و... باشد
دهند. بحرانقرار با مقابله ستاد اختیار در را اطالعاتبصریزنده یکفرماندهمراقبتو

بایمعملیاتی ترکیبانواعفناوریبتوانسالحومهماتمتنوعیتولیدنمود، داندوقتیاز
دهدکهشایدتاآنیمیعملیاتیخاص،سفارشساختنوعیازوسیلهراهاطرحاستفادهاز

 زمانکسیآنرامطرحنکردهوآنرابهکارنگرفتهاست.
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  اشکال برابر در مانعی عنوانبه توانندمی پهپادها .(شناسایی و تجسسی) یاطالعات جنگ 

 بخشی اگر مثال، برای هستند. پایا ارزانو نسبتاً هاآن زیرا شوند؛ استفاده اطالعاتی هایجنگ

از استفاده با صورت این در باشند، عمل غیرقابل مدار یک در آمریکایی هایماهواره از
 دست ازیموردن اطالعات به سرعتبه توانمی دوربرد و بلندپرواز شناسایی و تجسسی پهپادهای

 در احتماالً که جدیدی هایچالش با مقابله برای را کشور توانندمی همچنین هپادهاپ.یافت

 مجهز دشمن ها،چالش این از نمونه یک .کنند یاری شد، خواهدروروبه هاآن با آینده هایدهه

 دسترسی ضد هایتوانایی دیگر هاومین ها؛زیردریایی دوربرد؛ بالستیک و کروز هایموشک به

 منطقهدرگیری به خودی نظامی نیروهای ورود از تواندمی حداقل که است دشمنی یا و است

کند. جلوگیری
 بشکنند. را دسترسی ضد راهبرد مختلفی هایروش به توانندمی پهپادها :دسترسی ضد چالش

 را بالستیک هایموشک هایکننده پرتاب دقیق مکان توانندمی دوربردو بلندپرواز پهپادهای

 بتوانند که کرد تهیه خاصی توانپهپادهایمی شد، اشاره قبالً که طورهمان .دهند تشخیص

 بسیاریکهیآنجائ از .کنند منهدم پرتابشان دوم مرحله در را برد میان بالستیک هایموشک

 برد کوتاه پهپادهای از بعضی همچنین و ندارند پرواز برای طویل باندهای به نیاز پهپادها از

 در که دارند را توانایی این لذا کنند، پرواز نشده آماده هایومیدانهافرودگاهاز توانندمی حتی

 محدود تربزرگ هوایی هایبهپایگاه دسترسی که درگیری اوایل جمله از موارد، از بسیاری

 .شوند داردربعدشناساییوتاحدودیرزمی سرنشین هواپیماهای جایگزین است،

  در کهجنگ چه و صلح حفظ چه آینده، نظامی هایعملیات در پهپادها :شهری های جنگ 

 در یشناستیجمع روندهای .رفت خواهند بهکار دهند،رویمی شهری مشخص هایمکان

شهرنشینی از نقاطی در که است آن بیانگر توسعه به رو جهان  افزایش شیازپشیب جهان،

.یافت خواهد
 پهپادهای این .است ریزپهپادها توسعه حال دفاعیامریکا)دارپا(در پیشرفته تحقیقات آژانس

 شناسایی برای نباشد، ششاینچ از بیشتر هاآن عرض و طول است ممکن کهکوچک خیلی

هاساختمان در شنود تجهیزات عنوانبه استفاده برای نیز و شیمیایی و بیولوژیکی جنگ عوامل
 ریزپهپادها وتاکتیکی پهپادهای کوچک، پهپادهای از است ممکن آینده در .اندشده طراحی

بررسیخیابان شناسایی برای  از آمریکایی واحدهای محافظت منظوربه هاساختمان درون ها؛

 غیررزمی یا و رزمی دهایواح صورتبه که نیروهایی به کمک ماهر؛ تیراندازان و هاکمین

 هشدار وسپس شیمیایی و بیولوژیکی عوامل به آلوده هایمکان شناسایی و اندشده سازماندهی

 (1380شاهینیوهمکاران،).نمود استفاده خودی، نیروهای به
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 ابزارهای گردآوری اطالعات

کهدربستهومحققساختهپرسشنامهابزارازیکمی،هادادهبرایگردآوریمطالعهدراین
گرفت قرار نمونه جامعه گبهرهاختیار اینپژوهش، در یبستهطراحیهاپرسشنامهیریشد.

تنظیمشدوپسازیکمرحلهرواییسنجیتوسطچهار«طیفلیکرت»یریازگبهرهشدهبا
برایید.هااعمالگردموردنظرآنیحاتتصحی،پهپادییهوایاتدرحوزهعملنفرازخبرگان

کرونباخیالفایبضرشدکهآلفایکرونباخاستفادهیوهپایاییپرسشنامهازشمشخصنمودن
 ییدقرارگرفت.تأموردوپایاییپرسشنامهبوده885/0بدستآمدهبرابربا

 

 های دفاعیمدل مفهومی بکارگیری پهپاد در سازمان

»1384خاکی) مف( هومیمدل می« شماتیکی نمودار صورترا به را نظری روابط که داند
برایشرحتفصیلیروشعلمی«چارچوبنظری»دهدونوعیآشکارسازییمتجسمینشان

که ارتباطاتی یافتن و تحقیق اساسی مفاهیم دقیق تعریف و تحقیق موضوع درباره محقق
هومیاستکهزیرسازینظریتحقیقمیانشانوجوددارد،فرضکردهاست.درترسیممدلمف

تحقیقبناشود.1شودتابررویآنمدلنهایییاتحلیلیآمادهمی
 دستگاهیاز فرضیهیهفرضمدل، بنابرایناگر است. میانشانارتباطمنطقیبرقرار هاستکه

بهیازمفاهیماستکهامجموعهیمیانمفاهیمباشددرآنصورتمدلنیزارابطهپیشبینی
(132ص1988موجبروابطیمفروضبایکدیگرارتباطمنطقیدارند.)کیویوکامپنهود،

                                                           
1
- Analytical Model 
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چارچوبنظریتحقیق:1شکل



عملیاتهایهواییسازمان در نشان2–هایدفاعی)شکلمدلمفهومیبکارگیریپهپاد )
می چهارگانه های مولفه به توجه که سازمانی،دهد عملیاتی ماموریتهای شناسی، تهدید

وکاربردهایپهپادییتقابلپشتیبانیزمینیوهوافضاییازعملیاتپهپادیو بسیارمهمها
باشدیم

به کارگیری پهپاد 

 در عملیات هوایی

نیازهای 
 ماموریتی

پشتیبانی 
زمینی و 
 هوافضایی

تهدید 
شناسی 
 هوایی 

قابلیتها و 
کارکردهای  

پهپادی 
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عملیاتیسازیمفاهیمچارچوبنظریتحقیق:2شکل

 

 ی مدل پیشنهادیها مؤلفهسازی مفاهیم و  یاتیعمل

اساسیتمأمور را1999)یویددآنچهبر ماهیتیکسازمان چیستیو است: بیانکرده ،)
باشدبهگونهایکهاینسازمانرایمواهدافآنهاآرمانازطرفینیزبیانکننده؛وتعریفکند

چارچوبارزیابیعنوانبهیتمأمورینظامی،هاسازماندیگرمتمایزکند.درهاسازمانازبقیه
یروشناستکههمگانآنرادرکقدربهکندوبیانآنیمهایجاریسازمانعملیتفعال

شودیموسرزمینی،چنینفرضنمایند.درراستایدفاعملیازتمامیتارضیوقلمروهوایی

بکار گیری 

پهپادها 

عملیات 

 هوایی

 یتیمأمورنیازهای 

 راهبردی

 عملیاتی

 تاکتیکی

 ها و کارکردهایتقابل

عملیات 

 تعمیرو  سهولت بازیافت، نگهداری

ی هاسامانه

جانبی

 تهدیدشناسی هوایی

 شدت

 ماهیت

 نوع

 پشتیبانی زمینی و هوافضایی

)شبکه سامانه فرماندهی و کنترل

مداری( هوایی

 یهاساختتجهیزات و زیر 

 ینتأمزنجیره 
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یتخوددرسهسطحراهبردی،عملیاتیمأمورکههرسازماندفاعیبایستیطیفرآیندتحلیل
قدرت حصولبهتوانو عملیاتیوسندمطالباتعملیاتی، نیاز بیانه توجهبه با تاکتیکی، و

1رزمی انجام برای را پهپاد حوزه نمایدمأموردر تضمین خود ازیتمحوله مثال عنوان به .
آنجاییکهماموریتاصلیواساسیراهبردینیرویهواییبهعنوانمهمترینسازماندفاعی

تواندبوسیلهکشورتولیدواعمالقدرتهواییاست،بایدوجوهمختلفماموریتخودراکهمی
یمدادناستودربوبهمعنیترسانیدن پهپادبهآندستیابد،موردتوجهقراردهد.تهدید

سطحملیتهدیدعبارتاستازهرگونهنیت،قصد،شرایط،حادثه،قابلیتواقدامیکهمنافعو
اندازد. خطر به را امنیتملیکشور ابعاد یکاز هر یا ثباتسیاسیو اهدافملیازجمله

کهفرهنگیواقتصادینظامی،سیاسی،احتمالیوبالقوهتحرکواقدامهربهتهدید،همچنین
کهییهاچالشوموانعنیزوبیندازدخطربهراکشورییانهادفرد،حیاتیاهدافوموجودیت

اطالقگرددآنبهدستیابیدرماسرعتکاهشباعثیاوبازداشتههدفبهرسیدنازراما
گردد.می

 یعنی پهپادی تهدیدایناتهدیدشناسی شایع انواع بروز به توجه با باید که یلهوسبهت
اعتبارماهیت،هدف،موضوع،دامنهوگسترههواپیماهایپهپادشناسایی،رزمیواطالعاتیبه

تهدیدوعواملبسیاردیگریازقبیلزمان؛مکان؛شدت؛عامل؛توانوقدرت؛عمق،گسترهو
هایتفوری،تشخیصاولویتوبندطبقهدامنه؛نوعوهدفموردآماجوابزارتهدیددرسنجش،

(1393تهدیدپهپادیآنراموردسنجشوارزیابیقراردهد.)حبیبی،
تواندیموکارکردهابایدبیانداشتکهآنچهفردیایکسازمانهاتیقابلدرشناختموضوع

هم(ی)توانشانجامکارتوانمندنامدارد.(د)کارکردهدیمقابلیت(وآنچهانجامدهد)انجام
 باقابلمعنایهمسان و )یتدارد مترادفعملکرد نیز شده( انجام کارکرد»کار بو« .دخواهد

 مصدر به شدن»قابلیت فع« به کرد کار یا عملکرد اس«تسه»لو تبدیل.تمرتبط
دیتوانمند کارکردها است. بالفعل به بالقوه رهای صورت تحققواقع .دهستنهاتیقابلیافتۀ

(1385:785،)محمودی
یاغیردلخواهوهایپهپادیبهدنبالاحصایعواملوعناصریخروجازوضعیتموجودیتقابل

درصورتنبودونامطلوببرایرسیدنبهوضعیتدلخواهومطلوبدرکم ترینزماناست.
عملکردهادریکسازمان«قابلیت» اینشدتبهوکارکردها، درمعرضتهدیدوخطراست.
تهدیدشناسیشدت،ماهیت-هایراهبردی،عملیاتیوتاکتیکییتمأموریهاحوزهدرهایتقابل

                                                           
1

. Combat Power 
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یهاسامانههاوکارکردهایعملیاتاثربخش،تعمیرونگهداریوتنوعیتقابلونوعتهدید،با
 در هوافضایی و زمینی پشتیبانی وهاحوزهجانبی، هوشمند هوایی کنترل و فرماندهی ی

تجهیزاتو وارزیابیقرارموردسنجشینمطمئنتأمهایالزموزنجیرهیرساختزیکپارچه،
 خواهدگرفت.

1973)کالینز عبارتاز عملیاترا برهرگونه(، که طرفنیروهایدرگیر تالشاز فعالیتو
 دشمن میتأثعملکرد باشد، بنابراینیرگذار گونهداند، هر انجام پهپادی، عملیات از منظور

یازاینعملیاتپهپادیعبارتاستهانمونهباشد.یمبهکمکپهپادفعالیتوتالشاثرگذار
رزمی. شناساییو از: نیز یمتوانمندیرا یا یککار توانشانجام یتمشخصمأمورتوانبه

یهاشاخصیهایسازمانیمتکیبریافتنتوانمند(شناخت1385:785،محمودی.)اطالقکرد
بهسازیشرایطسازمانیومحیطعملیاتیسازمانیدربخشازفرآیندتوانمندسازیدرضمن

 کهاگونهبهپهپاد است ی ومؤثرنیروهای آیی کار حداکثر با بتوانند پهپادی عملیات در
سازماناثربخشی ایفاینقشدر پهپادیبپردازندمؤثربه حوزه پشتیبانی .خوددر از منظور

وکنترلهواییهوشمندویکپارچه،تجهیزاتوزمینیوهوافضاییدراینتحقیقفرماندهی
 باشد.یمینمطمئنتأمهایالزموزنجیرهیرساختز
 

 ی و تجزیه و تحلیل تحقیق شناس روش

تحقیقاتکاربردی زمره هدفدر نگاه از نتایجآنیمشماربهپژوهشحاضر از زیرا رود
یاستفادهنمود.دفاعیهاسازمانیاتیعملیتوانمندسازدرازپهپادینهاستفادهبهتوانبراییم

 در تحقیق دادهآورجمعروش ی به پاسخ برای هاسؤالها تحقیقات نوع ـتوصیفی»از
.هاتکمیلشدهاستتجزیهوتحلیلداده1یاکتشافاست؛کهبهکمکتحلیلعاملی«پیمایشی

 شینی پیها پژوهشهای  وتحلیل و نقد یافته یهتجزالف: 

دردانشکدهفرماندهیوستادارتشدرخصوصپهپادتحقیقاتیصورتگرفتهکهدرادامه
 میبهتجزیهوتحلیلآنها مشخصنکردهکهچگونه1387)یفانشرپردازیم: هاییتمأمور(،

نیرویهواییکهنیازمندتناژبمبزیاداست،توسطهواپیمایبدونسرنشین)پهپاد(تاکتیکی
پذیرد.یمباتواناییحملکمبمبانجام

می بیان ادامه در چنین هم عملیاتاو دشمن، هوایی نیروی علیه هوایی عملیات که کند
پهپادهاد کردنمنطقهنبردرا رکنارعملیاتاقداماتپشتیبانیهوایینزدیک،عملیاتمجزّا

                                                           
تحل-1 کردنیهاروشیلعاملینامیاستعمومیبرایبرخیاز هدفاصلیآنخالصه که متغیره چند

هارادرقالبودرنهایتآنپردازدیهاست.اینروشبهبررسیهمبستگیدرونیتعدادزیادیازمتغیرهامداده

.کندیعمومیمحدودیدستهبندیکردهتبیینمیهاعامل
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تواندانجامدهندولیابهامانجامآنهارایمراپهپادهاعملیاتشناساییهوایییکیوضدالکترون
یاسدهمیننقدبهنتیجهتحقیقآقایباتوجهبهتوانمندیکمفعلیپهپادهارفعنکردهاست.

 (نیزوارداست.1390)

نتیجهگرفتههواپ(1387)یرینص عملیاتاطالعاتینیز در یماهایبدونسرنشین)پهپادها(
تحملفشارشرطبهایفرامنطقهیومخابراتیهواییبرایمقابلهبانیروهایبردارعکسشامل

حمله هوایی، بمباران شامل تهاجمی عملیات در همچنین و باال هوایی ماندگاری و جاذبه
پرتابراکتوعملیاتانتحاریهواییبر نیروهایموشکی، منطقهایمقابلهبا شرطبهایفرا
تجهیزات باشند،برخورداروتسلیحاتهواییمتناسبداشتنفناوریکنترلفرامینحساس،

هایموجودپهپادهایامروزییتواقعکارآییزیادیخواهندداشت؛امانتایجتحقیقاوکمیبا
اگرچهدرخصوصقابلیتمانوریبرایتحمل فشارجاذبهباالوظرفیتبمبارانفاصلهدارد.

هایموجوددردویتظرففراترازمراتببههایپهپادیچیزییتقابلکماکاننیازمندتوسعه
 هایهوشمندهستیم.یفناوربعدسازهو

راباتوجهبهعواملیچونشیوهکشف،انهدام،آمادوPC-7(،هواپیمایسبک1387)یفخور
تواناییمقابمنظوربهپشتیبانی دلیل به که گرفته نظر در سرنشین بدون هواپیمای با له

 حمل در پهپادها جنگهاموشکروزافزون یکفضای در هوا به هوا کمکاشبکهی به ی
پهپادهایناشدتبهیومرکزفرماندهیهوابرداماهوارهیهاسامانه نبردبا در گونههواپیماها

 پذیرخواهندبود.یبآس

وشدنشرطداشتنفناوریکنترلفرامینحساس،تجهیزاتقائل(،بهدلیل1390روزخوش)
 انجام برای متناسب هوایی دریتموفقتسلیحات )پهپادها( سرنشین بدون هواپیماهای آمیز

کمیبهعملیاتتهاجمیشاملبمبارانهوایی،حملهموشکی،پرتابراکتوعملیاتانتحاری،
 در پهپاد حاضر یاتلعممنطق هوایی عملیاتیکنزدهای انجام بعد در ولی است. شده تر

تأثیرمحورمخصوصاًدرلجمنبرایمأموریتپشتیبانیهوایینزدیکنیزبهدلیلعدمتوجهبه
یتظرف از تسلیحاتهوایی حمل در پهپادها موجود گرفتهیتواقعهای فاصله عملیاتی های
است.
یهاجنگپهپادهادرفضایمؤثرژوهشیتوانستندبهنقش(درپ1390)یشکوهیوتوپچنواده

اینقبیل که نشاندهند و بپردازند هاپرندهناهمتراز باال دلیلقابلیتمانور ازیمبه توانند
هایعملیاتناهمترازاست،برخوردارباشند.یژگیوتکرارناپذیریوسرعتعملباالکه

 در که چه آن باالهاپژوهشهمه پیشین ی به ناظر همه شد اشاره آن ویتوانمندبه ها
یتقابل به هیچکدام استو اولاینهاسازمانهایپهپادیبوده عنوانکاربر به یدفاعیکه
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.اینکهیکسازماندفاعیواندنپرداختهروند،یمیهواییبهشمارهاسامانهقبیلتجهیزاتو
همتنوعیازپهپادهابرودچالشیاستکهایننظامیچگونهوباچهمدلیمطلوببهسراغدامن

تحقیققراراستبهآنبپردازد.
 وتحلیل منابع و مدارک مرتبط یهتجزب: 

یمرتبطباآنهاسامانهپهپادوبارهیلدرتفصبهیکلیهمنابعومدارکمرتبططورکلبهاگرچه
درستبه اندپرداختهی در پهپاد عملیاتی کاربرد تاکنون که کرد اعتراف باید یهاجنگولی

یتیکنیرویهواییتوانمندوپاسخگوبرایتحققاهدافمأمورهواییبهگونهایکهمنطبقبا
پایشومراقبتوشناساییباشدتاکنونمأمور پدافندی، یتیآنیعنیانجامعملیاتآفندی،
 سند انتشار معتبری اثر است.و نیافته باید نکته این بر نیز طرفی همهتأکاز که کرد ید

دریروین پهپادها ریز همچنین و پهپادی تهدیدات گسترشروزافزون دلیل به هوایی های
گسترش بایستیبه خدماتنگهداری هاییتوانمندنبردهایآینده یبدونهاپرندهفناوری،

اندهیوکنترلمرتبطتوجهویژهنمایند.وفرمآموزشین،تأمسرنشین،مدیریتزنجیره
دهدیمیپیشینومدارکمرتبطنشانهاژوهشیمجموعهمنابعدردسترساعمازپطورکلبه

جاسوسیهایمتعددیازقبیلمراقبت،شناساییوجنگویتمأمورتواننددریمکهپهپادها
دورپایه،گراخاللیی،ضدهوایهاهدفمجازیدرتمریناتتوپ،فریب،انتحاری،الکترونیکی

،رلهرادیوییوارتباطدادهاوارزیابیخسارتمیداننبرد،هواشناسیمراقبتوکنترلهوایی،
برخورداریازتجهیزاتشرطراداریوموشکیدشمنبههاییستمتهییجکنندهس هواپیماهای

بههواهاموشکوتسلیحاتویژهعملیاتهواییوحمل بهزمیندریکفضاییهوا وهوا
 اشبکهجنگ کمک به هاسامانهی اماهوارهی هوابرد فرماندهی مرکز و قرارمورداستفادهی
گیرند.

یتیکنیرویهواییمأموریهواییبهگونهایکهمنطبقباهاجنگکاربردعملیاتیپهپاددر
عملیاتآفندی،پدافندی،پایشیتیآنیعنیانجاممأمورتوانمندوپاسخگوبرایتحققاهداف

ینریزپهپادهاچنهمدرکنارگسترشروزافزونتهدیداتپهپادیوومراقبتوشناساییباشد
درنبردهایآیندهاست.

 شوندگان مصاحبهوتحلیل نظرات  یهتجزج: 

خبرگیازطریقمصاحبهپیراموناهدافکلیویاینپژوهشأخذنظراتهادادهیکیاز
تحق جزیی بعد این بر افراد این نظرات است. متمرکزیق پهپادها که دریماست توانند

هاییتمأمور جنگو و شناسایی مراقبت، قبیل از الکترونیکیمتعددی وجاسوسی فریب
تهییج هواپیماهایدورپایه،گراخالل،ضدهوایییهاهدفمجازیدرتمریناتتوپانتحاری،
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برخورداریازدوربیننرمالدیددرشبشرطشکیدشمنبهراداریوموهاییستمکنندهس
 درجهحساسیتفاصله، و قدرتتفکیکباال سرعتوزیادبردو... مداومتپروازی، ارتفاع، ،

توپخانهوتهیهاطالعاتهاییگانبانییدهعنوانعواملجاسوسیوددرپروازبهتریققابلیتدق
نبرد مناطق در دشمن نیروهای وضعیت از هواشناسی، نبرد، میدان خسارت ارزیابی رله،

یزیرطرحوحملهبهاهدافثابتومتحرکوحتیعملیاتضدرادار،رادیوییوارتباطدادها
قرارگیرند.عملیاتموشکی)بالستیک،کروزو...(مورداستفاده

هاآن یتقابلربارهدهمچنین و اجراییژگیوها هاییتمأمورهایمطلوبپهپادیهواییدر
ومحمولهحمل،زاتیتجهحجمووزنکاهشپایین،نهیهزمحولهبهمواردیخوبیازقبیل

انجامهاحساسهایومهمات قابلیت انجامیطوالناتیعمل، یهوائدفاعضداتیعملمدت،
،دشمنمسلحیروهاینهیعلیکیتاکتیهوائشناساییوعمقدریضربتاتیعملدرودشمن
قابلیتجاجابهقابلیت پشتیبانیارزان،کارگبهییسریع، نگهداریو تعمیر، نقطه، هر یریدر

برداریدیددرشبیلمفهایعکاسیویندوربهبهکاریسریعواقتصادیومجهزشدنبهآماد
نمودند.تواناییپروازدرشباشاره(ترمال)

ی،مراقبتوبردارعکسهایعملیاتیازقبیلشناسایی،یتمأمورمصاحبهشنوندگاندرضمن
هوایی، کنترل اهداف، موقعیت یتمأمورتعیین رزمی، پشتیبانی جنهای جاسوسیگ و

الکترونیکی یدهدهاییتمأمور، هواشناسیبانی، ارزیابیخسارتمیداننبرد، رلهرادیوییوو
دانند.یمو...رادرنیرویهواییبهکمکپهپادهاقابلتحققدادهاارتباط

 های تحقیقد: تجزیه و تحلیل توصیفی یافته

مرتبطباپهباددرنهاجاییهوایاتنظرانوکارشناسانعملصاحبیقتحقینایجامعهآمار
توجهبهمحدکهبهروشنمونهگیریهدفمندبودهکلآجایوستادفرمانده ودیتافرادبا

اخبرهدرحوزهخاصپهپاد همان.ندانتخابشدتمامشمارعنوانبه17جامعهتعدادیناز
 شکل در که از3–طورکه پس تحقیق این است، شده داده نشان تحقیق کلی شمای

یحاصلازتحلیلمبانینظریوتهیهپرسشنامهواخذنظراتکارشناسانوهادادهیآورجمع
مدلارائهبههاآنتفسیرنتایجودرپایانبا1بهروشتحلیلعاملیاکتشافیخبرگاناینحوزه

پردازد.یمیدفاعیهاسازمانمطلوببکارگیریپهپادتوسط





                                                           
1
. Exploratory Factor Analysis 
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شمایروندکلیتحقیق:3شکل

یافتههایاینمطالعهدرخصوصنگرشافرادپاسخگوبهمطالعهدرموردمؤلفههایبه.1
 کهحدود توانمندسازیعملیاتینشانداد در معتقدند8/93کارگیریپهپاد مأموریت%

در زیاد و زیاد بسیار تاکتیکی( یا راهوردی و عملیاتی راهبردی، نهاجا)سطوح شناسایی
%موارد3/6سازیعملیاتیاهمیتداردوفقطدرریپهپاددرتوانمندمؤلفههایبهکارگی

معتقدبودندکهتاحدودیاینمولفهدارایاهمیتاستکهقابلاغماضاستوهیچیکاز
عهآماریاعتقادبهاهمیتکموخیلیکماینمولفهنداشتند.افرادجام

2. اذعا6/87حدود مطالعه مورد افراد تهدیددرصد که داشتند شناسیهوایی)شدت،ن
هایبهکارگیریپهپاددرتوانمندسازیعملیاتینوع(بسیارزیادوزیاددرمؤلفهماهیتو

%مواردمعتقدبودندکهتاحدودیاینمولفهدارایاهمیت5/12اهمیتداردوفقطدر
استهیچیکازافرادجامعهآماریاعتقادبهاهمیتکموخیلیکماینمولفهنداشتند.

3 . قاب8/93حدود که اذعانداشتند مطالعه مورد افراد )عملیاتدرصد کارکردها و لیتها
هایبهکارگیریهایجانبی(بسیارزیادوزیاددرمؤلفهاثربخشتعمیرونگهداریوسامانه

توانمند در پهپاد در فقط و اهمیتدارد عملیاتی تا3/6سازی که بودند معتقد موارد %
اهمیتکموحدودیاینمولفهدارایاهمیتاستهیچیکازافرادجامعهآماریاعتقادبه

 خیلیکماینمولفهنداشتند.

4 . هوافضایی3/81حدود پشتیبانیزمینیو درصدافرادموردمطالعهاذعانداشتندکه
تأمین زنجیره و زیرساختهایالزم تجهیزاتو یکپارچه، و کنترلهوشمند )فرماندهیو

مندسازیعملیاتیاهمیتهایبهکارگیریپهپاددرتوانمطمئن(بسیارزیادوزیاددرمؤلفه
 فقطدر و دارایاهمیتاست8/18دارد حدودیاینمولفه تا که بودند معتقد موارد %

هیچیکازافرادجامعهآماریاعتقادبهاهمیتکموخیلیکماینمولفهنداشتند.
5 بهمطالعهدرخصوصمیزانیافته. پاسخگو هایاینمطالعهنشاندادکهنگرشافراد

عملیاتی،مؤلفهاهمیت راهبردی، گانه سه ابعاد در هوایی نیروی مأموریت شناخت های

تحلیلمرحلهاول:
مبانینظریوتهیه
پرسشنامهباتحلیل

 محتوایکیفی

مرحلهدوم:تحلیل
پرسشنامهبهدو

توصیفیوروش
 تحلیلعاملی

 

مرحلهسوم:
 تفسیرنتایج
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-بیشترینمیزانپذیرشبهنقشپهپادمربوطبهماموریتهایتاکتیکینیرویهواییمی

 باشد.

هایاینمطالعهنشاندادکهنگرشافرادپاسخگوازبکارگیریپهپاددرعملیاتیافته.6
  بههوایی حسگرهایعنوان حمل نظامی، فریب در کاذب اهداف هوابرد، کننده اختالل

درصدپذیرشبرخورداراست.8/93هایهوابردو...باهوابرد،مین
هایاینمطالعهنشاندادکهبیشتریندیدگاهپاسخگویاناختصاصبهاینامردارد.یافته7

میزان اثربخشیعملیاتیبه بر عالوه بایستیپهپادها و5/87که سهولتتعمیر از درصد
برخوردارباشد.100نگهداریبهمیزان

هایاینمطالعهنشاندادکهبیشتریندیدگاهپاسخگویاناختصاصبهاینامرداردیافته.8
کهبایستیپهپادهادرخصوصپشتیبانیزمینیوهوافضاییمطلوبدرعملیاتهواییاز

درصدبرخوردارباشند.8/93بهمیزانشبکهمداریفرماندهیوکنترلهوایی
87هایاینمطالعهنشاندادکهبیشتریندیدگاهپاسخگویاناختصاص)بامیانگینیافته.9

درصد(بهاینامرداردکهبایستیپهپادهادرداشتنالزاماتپهپادیمرتبطباپهپادهای
فرماندهی راکت(، بمب )موشک، هوایی تسلیحات حمل تنوع از شبکهرزمی ایکنترل

ترکیبی)ماهواره،پستفرماندهیهوابردوپهپادوایستگاهزمینی(ماندگاریپروازیباالو
بعدپهپادهایشناساییتنوعبخشیبهعملیاتانتحاریبرخوردار اینالزاماتدر باشند.

باعبارتنداز:حملحسگرهایحرارتی،لیزریورادیویی،صوتی،راداریحملدوربینهای
باشد.ودرآخراینالزاماتدربعدپهپادهایقابلیتارسالتصویروقابلیتخودانهدامیمی

محولهتراب حمل قابلیت از: عبارتند وری ارتفاع سرعت، تنوع و متوسط و سبک های
 ماندگاریپروازیاست.


 های روش تحلیل عاملی ه: آزمون

 یریگ نمونهبررسی سنجش کفایت 

بدینمنظوراز رگرسیوننشاندهندهمیزانتاثیرمتغیرهایمستقلبرمتغیرتابعاست.
تحلیلعاملیبهعنوانابزاریبرایشناساییاینمیزانتاثیراستفادهشدهاست.برهمین
سازی توانمند در پهپاد کارگیری به برای گذار تاثیر اصلی عوامل بررسی اساسجهت

ازتحلیلعاملیاستفادهگردید.عملیاتینیرویهوایی،
اینحوزهدرنهاجاتوزیعودادههاگردآوریشدهنفرازصاحبنظران17پرسشنامهبین

است.طیفپاسخبهسئواالت،بصورتطیفپنجگزینهایلیکرتاستکههریکازپاسخ
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(ارزشگذاریشدهبسیارزیاد-5زیادو-4متوسط،-3کم،-2خیلیکم،-1هابهصورت)
است.

درذیلتنهاچهارمولفهاصلیبهکارگیریپهپاددرتوانمندسازیعملیاتی،نیرویهوایی
الف ب-یعنی راهوردی(، و عملیاتی راهبردی، نهاجا)سطوح شناسی تهدید-ماموریت

قابلیتهاوکارکردها)عملیاتاثربخش،تعمیرو-شناسیهوایی)شدت،ماهیتونوع(،پ
ت و هایجانبی( سامانه کنترل-نگهداریو هوافضایی)فرماندهیو پشتیبانیزمینیو

هواییهوشمندویکپارچه،تجهیزاتوزیرساختهایالزموزنجیرهتامینمطمئن(مورد
بررسیقرارگرفتهاست.

توجّهبهشاخصهای با بهپرسشنامهنشانداده شده تحلیلتوصیفیپاسخهایداده
یمیانگین،میانهومد)بیشترینتکرار(پاسخهایدادهشدهبههرچهارمولفهدرحدمرکز

هایپرسشنامهمبینایننکتهاستکهچارکبسیارزیاداست.شاخصهایپراکندگیداده
دارندو هایدومتاچهارمپاسخدهندگاننیزاعتقادبهتاثیرزیادوبسیارزیادمولفهها

بودهکهنشاندهندهتمرکزپاسخهااست.1ادههاکمترازانحرافمعیارد
:نتایجآزمونشاخصکیاماووبارتلت1جدول

 گیریباآزمونکیاماوسنجشکفایتنمونه 597/0

754/73 آزمون آمارهکیدو 
21 بارتلت  درجهآزادی

احتمال 001/0

های(تحقیقیه)گویریگنمونهگامبعدیدرروشتحلیلعاملی،بررسیسنجشکفایت
 بارتلتKMOیهاآزمونبا نمونهبرایارزیابیمناسببودناست.مرتبطو وکفایتها
کاربردروشتحلیلعاملی،دوجهت،هادادهازیکطرفوازطرفدیگرمعناداربودنهاآن

(وآزمونکرویتهانمونه)کفایت1یعنیآزمونشاخصکیاماوآزمونمعروفاینروش

2بارتلت بودن 3هاداده)معنادار که شد انجام جدولیجهنت( طبق مقدار1-حاصل است.

                                                           
1
- Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)Measure of Sampling Adequacy 

2- Bartlett's Test of Sphericity 
 از ماتریس دریک موجود اطالعات داری معنی .باشد داری معنی اطالعات حاوی باید عاملی تحلیل برای هاداده ماتریس-3

 الزم شرط حداقل بارتلت آزمون و کای( مربع دو( کی آماره بودن دار معنی .گیردیم صورت بارتلت کای مربع آزمون طریق

.است عاملی تحلیل برای
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KMO(597/0)1داربودهوحاکیازمناسباستکهمعنی754/73آن2ومقداربارتلت
لیاست.بودنهمبستگیمتغیرهایمنظورشدهبرایتحلیلعام

 
  استخراج عامل های اصلی 

درستوندومهرچهمقادیررانشانمیدهد.4واشتراکاستخراجی3اشتراکاولیه3-جدول
اشتراکاستخراجیبزرگترباشد،عاملهایاستخراجشده،متغیرهارابهترنمایشمیدهند.

بایدحذفشوندوممکن5/0اگرهریکازمقادیراشتراکاستخراجیکوچکتراز باشند،
مقادیر متغیرها از کهدرجدولزیرهیچکدام استکهاستخراجعاملدیگریالزامیشود،

بهعبارتدیگرمولفههایذکرشدهحضورشان5/0شانکمترازاشتراکیاستخراجی نیست.
دراستخراجعاملالزامیوضروریاست.

الیزاجزاءاساسی)باروشاستخراجیعاملها(:آن2جدول
Communalities

 عامل ها اولیه استخراجی

 ماموریتشناسیسازمانی -1 000/1 899/0

 تهدیدشناسیهوایی -2 000/1 790/0

 قابلیتهاوکارکردها -3 000/1 686/0

 پشتیبانیزمینیوهوافضایی -4 000/1 827/0

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 ها استخراج عامل

عواملاستخراجعامل ماتریسعاملی، از استفاده با ماتریسهمبستگیاست. از استفاده با ها
نشاندهندهماتریس3-گردد.جدولهامعلوممیمشترکواهمیتنسبیهریکازشاخـص

قطراصلیاینماتریسیکهمبستگیبینمتغیرهااست)همانطورکهپیداستهمهمقادیر
از آمده بدست ضرایب دهد.(. می نشان را خودش با متغیر هر همبستگی زیرا هستند،
ماموریت های مولفه بین همبستگی باالترین که دهد می نشان متغیرها میان همبستگی

وجوددارد.825/0شناسیسازمانیوپشتیبانیزمینیوهوافضاییبامقدار

                                                           
بین مقدار- 1 همواره 0آن نوسان1و صورتی است در او در ام کی  که از داده5/0کمتر برایباشد تحلیل ها

.بود مناسبنخواهد عاملی

درگیردیمقرارعاملتحلیلپایهکههمبستگیماتریساینکهبرمبنیعاملیتحلیلبرایهابرایاطمینانازداده- 2

.میشوداستفادهتبارتلآزمونازخیریااستصفربرابرجامعه
3- Initial 
4- Extraction 
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ماتریسهمبستگیمتغیرها:3جدول  

ماموریتشناسی متغیرها
 نهاجا

تهدیدشناسی
 هوایی

قابلیتهاو
 کارکردها

پشتیبانیزمینی
 وهوافضایی


همبستگی

 متغیرها

 828/0 618/0 785/0 000/1 ماموریتشناسیسازمانی

 797/0 633/0 000/1 785/0 تهدیدشناسیهوایی

 741/0 000/1 633/0 618/0 کارکردهاقابلیتهاو

 000/1 741/0 797/0 825/0 پشتیبانیزمینیوهوافضایی

 

 ها و علت آن چرخش عامل
مقادیربارگذاری هرمتغیردرعامل،شدهاگرهرمتغیرروییکعـاملحملشـودویا

درآنصـورتکارتفسیرعواملسـادهخواهد نزدیکبهصفرباشـد، بزرگومثبتویا
 بارگذارییدرصورتشـد. متغیرشاملمقادیرمتوسطرویچندعاملشدهکهمقادیر هر

عـواملچنان کارتفسیرعاملسختخواهـدبودوبرایرسیدنبهحالتمطلوب، باشد،
هایهاازروشایبهدستآید.برایچرخشعـاملشوندتاساختارسادههمیچرخشداد
تواناستفادهکرد.می3واکـوماکس2،کـوارتیماکس1واریـماکس

 گویههایمربوطبهپهپاد، از استفاده اینتحقیقبا تحلیل4در از استفاده عاملبا
گزارششده4-عواملدرجدولازهرکدامیژهواریانسوعاملیبهدستآمدکهمقدار

استوتعیینکننده4درقسمتاوّلاینجدولعنوانمربوطبهمقادیراولیهویژهاست.
بیشتراز عامل1عاملهاییاستکهمقادیرویژهآنها تحلیلباقیمیمانند. استودر

نخواهندشدوهستندباعثتغییربیشتردرواریانس1هاییکهدارایمقادیرویژهکمتراز
شودهمهمقادیراولیهویژهبیشترازازتحلیلخارجمیشوند.همانگونهکهمشاهدهمی

یکوبنابراینجهتتحلیلعاملیمناسبهستند.
 هانهاییبرایتحلیلدادهآمار:4جدول


نامعامل

درصدواریانسدرصدواریانسمقداراولیهویژه
تجمعی

05/1126/2126/21 نیازهایماموریتیسازمانی

37/810/1936/40 تهدیدشناسیهوایی

53/472/1708/58 قابلیتهاوکارکردها

89/346/1054/68 پشتیبانیزمینیوهوافضایی

                                                           
1
- Varimax 

2
- Quartimax 

3
- Equamax 

4
- Initial Eigen values 



59 .....دفاعیهایسازمانآیندهعملیاتتوانمندسازیدرپهپادبهینهبکارگیریاثربخشمدلارائه



کهتصویرگرافیکیازمقدارویژهدرهریکاز1اینمودارسنگریزه1نمودار نامدارد.
مقدارواریانستوجیهشده)مقدارویژه(بااستخراجعامل عاملهایاستخراجشدهاست.

هایدرعاملسوموچهارمافتمیکند.

 
:مقدارویژهدرهریکازعاملهایاستخراج1نمودار

 میما5جدول نشان را شده هریکازتریسچرخیده عاملی بارهای شامل که دهد
 در مطلقاین2متغیرها قدر مقدار قدر چه هر چرخشاست. پساز عاملباقیمانده

ضرایببیشترباشد.عاملمربوطهنقشبیشتریدرکلتغییرات)واریانس(متغیرموردنظر
دارد.

ماتریسچرخیدهشدهبارهایعاملی:5جدول
 مولفههایاساسی بارعاملی

 ماموریتشناسیسازمانی 911/0

 تهدیدشناسیهوایی 887/0

 قابلیتهاوکارکردها 716/0

 پشتیبانیزمینیوهوافضایی 909/0

به باالترینضریبمتعلق عاملی، بررویضرایببارهای عاملی تحلیل نتیجه به توجه با
(استکهدارایبیشتریننقشرادرکلتغییرواریانس911/0ماموریتشناسیسازمانی)

دارایبارهای ها مولفه سایر تابعیعنیتوانمندسازیعملیاتینیرویهواییدارد. متغیر
پشتیبانی ترتیب به هوافضایی)عاملی و تهدید909/0زمینی هوایی)(، و887/0شناسی )

 (میباشد.716/0قابلیتهاوکارکردها)

                                                           
1
- Scree 
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 یافته های اصلی و نتیجه گیری تحقیق

ضروریاکتشافیمؤلفه چهار:یافته اوّل ریکارگبهاصلیو در اجرایتوانمندسازیپهپاد یو
از:اندعبارتعملیاتهوایینظامی

وکارکردهاهاتیقابل-تهدیدشناسیهوایی،پ-شناسیسازمانی،بتیمأمور-الف
پشتیبانیزمینیوهوافضایی-وت

یریپهپاددرتوانمندسازیواجرایعملیاتکارگبهیچهارگانههامؤلفهیرتأثمیزان یافته دوم:
باشد.یمیرزیادوبسیارزیادوباانحرافمعیارکمتأثبهمیزانهوایینظامی

یتشناسیسازمانی،مأموراز:اندعبارتیتحقیقبهترتیببارعاملیهامؤلفه یافته سوم:
وهاشاخصهاوکارکردها.یتقابلپشتیبانیزمینیوهوافضایی،تهدیدشناسیهواییو

 متغیرهایکلیاینمدلعبارتاستاز:
 سطوحراهبردی،عملیاتیوتاکتیکی()یسازمانیتشناسیمأمور
 شدت،ماهیتونوع()ییهواتهدیدشناسی 

 یتقابل و )یپهپادهایمطلوبیژگیوها نگهداریو و تعمیر یهاسامانهعملیاتاثربخش،
جانبی(

 تجهیزاتو کنترلهواییهوشمندویکپارچه، پشتیبانیزمینیوهوافضایی)فرماندهیو
 ینمطمئن(تأمهایالزموزنجیرهیرساختز

پیشنهادهایاجراییتحقیق

 گرددکه:یمپیشنهاد

 هرگونه ربرنامهنظام و تأمیزی پهپادهای نیرویموردنین همانند دفاعی های سازمان یاز
یواجرایتوانمندسازیریپهپاددرکارگبههواییجهتارتقاتوانمندیعملیاتهواییبرای

نظامی عملیاتهوایی )نیاز یعنی تحقیق این مدل پشتیبانیمأمورمطابق سازمانی، یتی
 باشد.هاوکارکردها(یتقابلوزمینیوهوافضایی،تهدیدشناسیهوایی

  تأمدر پهپادهای هواییموردنین عملیات توانمندی ارتقا جهت تعیینیاز به ابتدا باید
 پرداخت.هایسازمانیمرتبطباهواپیمایپهپادیتمأمور

 هایماموریتیهایدفاعیهمانندنیرویهواییبایددرگامنخستباتوجهبهحوزهسازمان
 وتوانمندیپشتیبانیزمینیوهوافضاییخودنسبتبهبکارگیریپهپاداقدامکند.

 نگهداریونت)باتوجّهبهاهمیتپشتیبانیزمینیوهوافضاییپهپادهانسبتبهایجادمرکز
 مرتبطبا )یراتیتعمیهاردهتعمیر( پایگاهیو اکارخانهسازمانی، با دپویی( وزاتیتجهییا
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هاییرساختز الزم همچنین مطمئننیتأمرهیزنجو باتأمو مطابق فنی نشریات ین
 ییمرتبطبانگهداریوتعمیرپهپاداقدامشود.هوافضااستانداردهای
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