
 1931زمستان  ،11شماره  سوم، سال پژوهی دفاعی،آینده

 03/00/39تاریخ پذیرش:   11/01/39تاریخ دریافت: 
 140تا صفحه  109صفحه  از

 

 از استفاده با پهپاد ضد محصوالت درحوزة پژوهیآینده

 پابرجا گذاریاولویت

 

 1عبدالرحیم پدرام

 2مهدی احمدیان

9*یوسف امیرمزلقانی
 

 

 چکیده
 محصوالت عمر چرخه شدن کوتاه بر گیریچشم ثیرأت نظامی، هایفناوری افزون روز و سریع رشد

 عملیاتی، پایداری مانند مزایایی بودن دارا میان این در است؛ داشته آنها با مقابله برای دفاعی

 یریارگکبه خطر، از هاانسان زندگی داشتننگه دور و پذیرانعطاف طراحی پایین، هزینه خودمختاری،

 همینبه .داشت خواهد پیدر آینده هوایی هایچالش از بسیاری برای حلیراه عنوان به را پهپادها

 و تجهیزات خود، دفاعی توانمندی حفظ برای تا هستند تالش در همواره جهان هایارتش علت

 ،پهپادها هتوسع و خرید راستای در صعودی روند یک طرفی از. کنند رسانی روزبه را خود هایسالح

 نای اینکه به توجه با .شودمی مشاهده درجهان نظامی نیروهای اکثر برای مسلحغیر هم و مسلح هم

پژوهش از  نوع است، مدت بلند هایچالش حل نیز و اجرایی عملیات کردن آسان دنبالبه پژوهش

 گردآوری انهمزم تحقیق کیفی و کمی هایداده و است آن آمیخته لحاظ هدف کاربردی و رویکرد

ست ا نگریسته پژوهیآینده رویکرد با ضدپهپادی دفاعی هایفناوری به پژوهش در این .است شده

 هاستفاد پژوهیآینده فعالیت هایروش از یکی عنوان به پابرجاگذاریاولویت از مهم این در انجام و

 ارزیابی و خبرگان، شناسایی لپان کارگیریبه با و گذاریاولویت الگوی دادن قرار مبنا با. است کرده

 محصول نوع 11پژوهش  هایو در یافته شده انجام پهپادها از برخاسته آتی و حال تهدیدهای

 . استشده  فهرست نیز بوده موثرتر آتی پهپادی تهدیدهای برابر در که پهپادیضد
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 دمهمق

، موجب تغییر شکل نبردها و در نتیجه تغییر نیاز های نظامیرشد سریع و روز افزون فناوری

است. این موضوع تاثیر چشمگیری بر کوتاه شدن چرخه عمر محصوالت شده  کاربران عملیاتی

ا ت هستند های جهان همواره در تالشهمین علت، ارتشاست؛ بهداشتهبرای مقابله با آنها  دفاعی

 کنند و رسانی روزهای خود را جایگزین و بهسالحرای حفظ توانمندی دفاعی خود، تجهیزات و ب

  .(1930 همکاران، و عزیززاده)کند های زیادی را به آنها تحمیل میاین اقدام، هزینه

ها در جهان امروز در بخش دفاعی کشورها اثرات شگرفی گذاشته است. تغییرات سریع فناوری

رو خواهد کرد. حفظ اقتدار دفاعی و بههایی رون اثرات نبردهای آینده را با پیچیدگیتردید ایبی

های نظامی نیازمند اشراف کامل بر محیط آینده است. درواقع الزم است تا ارتقای توانمندی

مسلح، به  های اخیر پهپادهای کوچکدر سالها را شناخت. های آینده این فناوریگیریجهت

دسترس بوده، و به دلیل  که این ابزارها ارزان و در چرا ،اندای نظامی تبدیل شدهکابوس نیروه

 هپهپادها ب بود. اندازه کوچک و جنس بدنه )عمدتاً مواد پلیمری( به سختی قابل ردیابی خواهند

عنوان مثال نیروهای یمنی برای به .نبردهای نامتقارن بسیار پرکاربرد هستند خصوص در

های های عربستان سعودی، ابتدا با استفاده از پهپادهای کوچک انتحاری پستبه پایگاهزدن آسیب

های بالستیک خود را به سمت موشکی را از کار انداخته و سپس موشک راداری و پدافند ضد

های دنیا نیز با توجه به تهدید جدی پهپادهای کوچک، ارتش کنند.اهداف مورد نظر پرتاب می

 ,Mizokami) های ضد پهپاد کارآمد هستندسالح های مقابله جدید و توسعهبال راهدنهمواره به

2017) 1.  
ا ب مدتبلند ریزیبرنامه کردنهماهنگ برای تالش سازمان، هایچالش تریناصلی از یکی

زیه تج و کرده هئارا آینده با مواجهه برای اثربخش و کارا ساختاری بتوانند تا است توسعه چرخه

ی راهبرد ترتیببدین تا دهند، انجام سازمان روی آینده اثرات ارزیابی برای رسمی هایلیلتح و

 & Dortmants)دهند توسعه  آمد، خواهد پیش که جدیدی هایموقعیت برای را فعاالنه و مناسب

Curtis, 2004.) 

 ودنب دارا. داشت خواهند آتی هایسال در هوایی نیروی طراحی در مهمی نقش پهپادها

 گیزند داشتننگه دور و پذیرانعطاف طراحی پایین، هزینه خودمختاری، پایداری، مانند مزایایی

 دهآین هوایی هایچالش از بسیاری برای حلیراه عنوان به را پهپادها کارگیریخطر، به از هاانسان

                                                           
دسترسی  )تاریخ http://www.popularmechanics.comپایگاه خبری اینترنتی پاپیولر مکانیکز، قابل دسترس در  .1
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ه هنگفت درحوز هایگذاریدرحال سرمایه جهان در نظامیان اکثر .داشت خواهد پیدر

 بدون هایهوایی، مقید به هواپیما نیروهای که تکاملطوریهستند به های پهپادهافناوری

 حاضر درحال یافته توسعه و دیگرکشورهای آمریکا، چین متحده ایاالت بود. خواهد سرنشین

  (ME4 Gerald, 2014). هستند  سرنشین بدون هوایی نقلیه وسایل دنبال توسعهبه

 جهان سرتاسر در پهپادها عملیات برای پروازی پایگاه 11حاضر حال درآمریکا  متحده ایاالت

 افغانستان، کشور چهار در عمده طوربه آمریکا متحده ایاالت پهپادهای حمالت دارد و اختیار در

 رد و هوایی نیروهای وسیلهبه  اول درکشور حمالت این که دهدمی رخ سومالی یمن و پاکستان،

 نخستین & Kauzlarich, 2014: 11) .(Rotheگیرد می صورت سیا به وسیله کشور دیگر، سه

 مظنون 4حامل جیپ که یک به در یمن 2002نوامبر  1در آمریکایی پهپادهای تسلیحاتی حمله

 با بود، 1کولیواس اس آمریکایی ناو گذاری حمالتبمب عامل الهریتی، هیثم جمله از تروریست

 (Altman, 2013: 13).پذیرفت  صورت موفقیت

 مسلح برای اکثرغیر هم و مسلح هم پهپادها، و توسعه صعودی در راستای خرید یک روند

 خرید هایهزینه است که بینی شده که پیشبه طوری شودمی مشاهده درجهان نظامی نیروهای

 2022 سال در دالر میلیارد 0/11رشدی در حدود  به 2019 سال در دالر میلیارد 4/4 از توسعه و

 (Davis, 2012).رسید  خواهد

 صنایع بدیل، هایآینده در آنها ضد پدافندی هایسامانه و پهپادها هایفناوری با بررسی

 :بود خواهند زیر نتایج کسب به قادر نظامی

 پهپادها؛ از برخاسته آتی تهدیدهای ارزیابی و شناسایی •

 پهپادها؛ با مقابله جهت مناسب دفاعی محصوالت شناسایی •

 و ها؛پهپاد هایتهدید با متناسب محصول سبد با مسلح نیروهای نیاز تأمین •

 .هاپهپاد آینده هایتهدید برابر در غافلگیری از جلوگیری• 

 تیآ تهدیدهای مداوم و سریع تغییر با و باال در شده ذکر دستاوردهای گرفتن درنظر با حال

 پژوهی در این حوزه،آینده عدم ورتص در پهپادها، در شده استفاده مدرن هایفناوری سایه در

 :بود نخواهد انتظار از دور مذکور صنایع برای زیر نتایج

 و قبلی؛ شده تولید های سالح و تجهیزات کارایی دادن دست از• 

 محصول و مناسب فناوری شناخت عدم دلیلبه هوافضا صنایع به هنگفت هایهزینه تحمیل •

 .دهاپهپا هایتهدید با مقابله جهت کارا
                                                           
1. USS Cole 
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های نوآوری آن را به شههرح زیر هاین پژوهش با سههایر تحقیقات انجام شههده جنبقایسههه م

 سازد:مشخص می

 یریگتصمیم فضای بدیل، هایآینده نظرگرفتن در با تا استشده کوشهش پژوهش این در 

 یابد؛ توسعه دفاعی صنایع در محصوالت استفاده و تولید برای

 و ود؛شمیتعیین دفاعی برای محصوالت سبدی پابرجا گذاریاولویت الگوی از استفاده با 

 ونیکن هوایی هایتهدید به پاسهههخگویی به نیاز نظرگرفتن در ینجایگز آینده، به نگاه 

 .شودمی

های کنونی و آینده ها در مورد تهدیدها و قابلیتای از دادهآوری مجموعهدر این مقاله، جمع

های بدیل عملیات این فناوری )پهپاد(، توسعه گیرد. سهپس با ترسهیم آیندهها صهورت میپهپاد

 های مناسب برایسازان صنایع نظامی در جهت تدوین راهبردتصمیم گیری برایفضهای تصمیم

 پذیرد.ها صورت میمقابله با تهدیدهای احتمالی ناشی از پهپاد

 

  تحقیق پیشینهنظری و مبانی مرور 

 پژوهشپیشینه 

آمریکا توسههط  نظامی نگاشههتره و غرب نظامی پردازان نظریه از برخی دیدگاه و آثار در بررسههی

 آن از که شده است استخراج آینده هایجنگ برای زیادی مشخصات (،1931حیدری ) و عبدی

 عملیات انجام مرکب، عملیات انجام و ائتالف اندازی راه قاطع، و سریع عملیات به توانمی جمله

 عملیات انجام گانه،سههه سههطوح در زمان هم درگیری اطالعاتی، جانبة همه ارزیابی غیرخطی،

 و ناپیوسته صهورت به مکانی و مانیز هر در شهرایطی هر تحت عملیات اسهتمرار دسهتانه، پیش

 قل،ث مراکز به حمله روانی، عملیات بر تکیه با عمق بر نفوذ و نبرد صههحنه توسههعة نامتناوب،

 تحمل آسههتانة مدیریت جنگ، هایهزینه کاهش زمان، مدیریت دقیق، موشههکی و هوایی تهاجم

 و الکترونیکی هایابزار بر تکیه جنگ، سهههازی مجازی و سهههایبری عملیات بر تاکید ها،ملت

 رمن جنگ مختلف هایجنبه و ابعاد دادن قرار نظر مد جنگ، به محوری شبکه رویکرد مخابراتی،

 (.11-01: 1931 عبدی، و حیدری) کرد اشاره پهپادها هایتوانمندی از استفاده و

 طراحی» عنوان با اسههت پرداخته ایران در پدافندی حوزه بحث به که هاییپژوهش از یکی

 گام نُه شههامل الگو این. اسهت رسههیده چاپ به «راهبردی صههنایع در پابرجا گذاریاولویت ویالگ

. تاس یافته تکامل و آمده پدید مختلف ذینفعان و نظههههرانصاحب مشارکت با که است اسهاسی

 ملع درمیدان آن اجرای طریق از الگو، این کیفی ارتقای و سههازیبهینه پژوهش، یافته ترینمهم
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 است شده آزموده بالگرد ضهد هایسهامانه درمورد و دفاعی حوزه در راهبردی نعتصه یک در و

 و تبیین خوبی به پابرجها گههذاریاولویت الگوی پژوهش این در (.1930 زالی، و احمدیان ، پدرام)

 هتوج با و است ضدبالگرد زمینه در که آن بردیرکا مورد انتخاب حیث از اما است شده مشخص

 رد درگیر انسانی نیروی از حداقلی اسهتفادة دور، راه از هایجنگ به نظامی یکشهورها تالش به

 الگردب از ترروشن بسیار پهپاد از اسهتفاده افق نظامی، تجهیزات هزینه کاهش نیز و جنگ میدان

 همقایس در اندک ایهزینه پرداخت با و راحتی به نیز نظامی هایگروهک است ذکر به الزم. است

 جامان برای گوناگون هایپهپاد فناوری به دسههتیابی به قادر بالگرد، تهیه جهت مالز هزینه با

 .هستند خویش مختلف اهداف

 توسههط ،«1قطعیت عدم شههرایط در دفاعی منابع ریزیبرنامه» عنوان که با دیگری یمقاله در

 یریگتصمیم چگونه که دهدمی نشان است، رسیده چاپ به 2رند اندیشکده محققان از تن شش

 را لیتحلی اطالعات انواع تواندمی اینکه و شههود اسههتفاده دفاعی ریزیبرنامه برای تواندمی پابرجا

 بینیپیش وجود با پذیرانعطاف و پابرجا راهبردهایی شناسایی سایه در دفاع وزارت تا کند فراهم

 و سالح اتکلی به پژوهش این .(Lempert et al., 2017) یابد دست موفقیت به شهکست، کردن

 معطوف گیریتصههمیم روش بیان به محققین اهتمام و اسههت پرداخته دفاعی صههنایع در مهمات

 انتها در پژوهش خوانندة که ایگونه به نظامی، ادوات و تجهیزات نام به اشههاره بدون اسههتبوده

 نظامی تجهیزات از برداشتی اینکه بدون شودمی آشنا نویسندگان نظر مورد الگوی مفهوم با تنها

 .باشد داشته استفاده مورد
 

  پهپاد ضد هایسامانه

 به دشونمی شناخته نیز سرنشین بدون هایسامانه ضد فناوری عنوان به که پهپاد ضد فناوری

 استفاده سرنشین بدون هایهواپیما رهگیری یا و شناسایی برای که دارند اشاره هاییسامانه

 حال رد شخصی نیز و نظامی پهپادهای از بالقوه امنیتی ایتهدیده از نگرانی کهدرحالی. شوندمی

 امروز به تا. است ظهور حال در سرعت به پهپاد ضد فناوری برای جدید بازار یک است رشد

 بازار به ورود برای توسعه و تحقیق حال در یا و بازار در پهپاد ضد محصوالت از عدد 291 حداقل

 (.Holland, 2018: 1) اندشده شناسایی

 

                                                           
1. Defense Resource Planning Under Uncertainty 
2. RAND Corporation 
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 پهپاد رهگیر و آشکارساز هایسامانه

 رادار، توسط شده تولید رادیویی فرکانسی هایپالس با آن برخورد از که راداری اثر با پهپاد :رادار

 نبی تمایز برای خاصی الگوریتم دارای اغلب هاسامانه این. شودمی شهناسایی اسهت، شهده ایجاد

 لتحلی با که است شده تصهدیق. هسهتند هادهپرن مانند پروازی، کوچک اجسهام دیگر و پهپادها

 بدون هواپیماهای ردیابی و شناسایی باعث چندشهاخه، رادار از آمده دسهت داپلربه میکرو امواج

 .(Hoffmann et al., 2016) شود می باال دقت با سرنشین

 ایهباند از برخی در خود کنترلرهای با  معموالً سههرنشههین بدون هواپیماهای :رادیویی امواج

 (.Peacock & Johnston, 2013) کنندمی برقرار ارتباط خاص فرکانس

 یدد زمینه در جسم ویدئویی تصاویر اساس بر سهرنشین بدون هواپیماهای تشهخیص :تصوویری

 کرد شناسایی آن ظاهر هایویژگی اسهاس بر توانمی را شهی یک. اسهت الگو تشهخیص و رایانه

(Zhang et al., 2016). 

 (.Holland, 2018: 4) شوندمی داده تشخیص خود اثردمایی با هاهپادپ :قرمز مادون

 نهاآ موتورهای توسط شده تولید فرد به منحصر صداهای شناسایی با پهپادها شهناسایی :صووتی

 اهاصد از کتابخانه یک به تشخیص برای صهوتی های سهامانه عملیاتی محیط در. شهودمی انجام

 میک اجرایی هزینه صوتی هایسامانه. کنندمی تکیه شده شناخته پهپادهای توسط شهده تولید

 انندم سیگنال، آرایه پردازش الگوریتم از سرنشین بدون هواپیماهای محل تشخیص برای و دارند

  .(Christnacher et al., 2016) شودمی استفاده چندگانه سیگنال بندی طبقه

 ترویق تشخیص ارایه منظور به را سگرهاح مختلف انواع هاسامانه از بسیاری :ترکیبی حسگرهای

 کنار در صوتی حسگر یک شامل اسهت ممکن سهامانه یک مثال، عنوان به. کنندمی ادغام هم با

 تشخیص احتمال چندگانه تشخیص عناصر از اسهتفاده اینکه درضهمن. باشهد نوری حسهگر یک

 (.Holland, 2018: 4)  دهدمی افزایش را آمیزموفقیت
 

  پهپاد عملیات در  گراللاخ هایسامانه

 هپادپ بین رادیویی فرکانس ارتباط رادیویی، امواج از زیادی حجم تولید با :رادیویی امواج اختالل

  فای وای لینک شههامل تواند می که رادیویی، لینک که هنگامی. کندمی مختل را آن اپراتور و

 .کندمی آغاز را خانه به بازگشت یا افتدمی زمین به یا پهپاد شود، قطع باشد، نیز

 ای جهانییابموقعیت سههامانه مانند را پهپاد با ایماهواره ارتباط :جهانی ناوبری سووامانه در اختالل

 عقط درصورت. کندمی مختل شود می استفاده ناوبری برای جهانی،که ناوبری ایماهواره سامانه

 .کندمی آغاز را خانه هب بازگشت یا افتدمی زمین به یا پهپاد ای،ماهواره ارتباط
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 زا پهپاد، اپراتور از غیر به خود تجربه و مهارت از اسههتفاده با شههیوه، فرد یک این در :دسووتکاری

 .گیردمی بدست را آن کنترل رادیویی امواج و افزارنرم طریق

 آن که شههودمی باعث و گرفته قرار هدف لیزر امواج توسههط پهپاد مهم و حیاتی های بخش :لیزر

 .کند سقوط هپرند

 .دارد کاربرد آن بیرونی چرخان هایبخش یا پهپاد انداختن دام به برای: دام یا تور

 پهپاد انهدام برای که انفجاری ادوات دیگر یا و موشههک یا و گلوله از اسههتفاده :ایپرتابه مهمات

 .رودمی کاربه

 اسههتفاده بازدارنده عناصههر ترکیب از پهپادضههد هایسههامانه از تعدادی :بازدارنده ادوات ترکیب

 ناوبری هسامان در پارازیت و رادیویی پارازیت از ترکیبی استفاده مرسوم موارد بیشترین. کنندمی

 (.ibid: 5) کنندمی کار همسرپشت که است جهانی
 

 پژوهششناسی روش

 جودو مختلهف ههایرشهته نویسندگان بین نظر اختالف هدف، براساس پژوهش بندیتقسیم در

 برخی. معتقدنههههد بنیههههادی و کههههاربردی تحقیق نوع دو به بندیتقسیم این در ایعده. دارد

 به رخیب مثالً. اندکرده تقسههههیم دسته سه به را تحقیق انواع بندیتقسیم این در دیگر محققین

 شپژوه این اینکه به توجه با .(1991 آذر، و الوانی فر،دانایی) دارند تأکید نیز عملیاتی تحقیق

 کاربردی آن نوع لذا است، مدت بلند هایچالش حل نیز و اجرایی عملیات کردن آسهان دنبالبه

 .است

 اسهتفاده بها کهه هسهتند ههههاییپژوهش آمیخته، هایپژوهش یا ترکیبی پژوهش هایروش

 از یکی. رسهندمهی انجهام بههه کیفههی و کمی پههژوهش هههایروش مجموعههه دو ترکیههب از

 بازرگان،)است  کیفی و کمههههی پژوهش هایروش از استفاده توالی آمیخته، تحقیق هایویژگی

 اسههتفاده نیز کیفی هایداده از کمی هایداده بر عالوه اینکه به توجه دراین تحقیق با(. 1991

 همزمان تحقیق کیفی و کمی هایداده و اسههت آمیخته تحقیق این رویکرد لذا اسههت، شههده

 یاتادب ای،کتابخانه رویکرد ذیل معتبر، منابع برتکیه با تحقیق ینا در .اسههت شههده گردآوری

 استفاده میدانی هایروش از مطالعه، این از پس. شهد فراهم الزم بسهتر و شهدهگردآوری تحقیق

 انعنو به اینترنت در مدارک و اسناد پویش و بررسهی نامه،پرسهش بر عالوه تحقیق این در شهد

 که پژوهش این حوزه به توجه با است ذکر به است الزم شهده سهتفادها اطالعات، گردآوری ابزار
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 کی انجام برای آن از و کرد استناد آن به بتوان شدکه یافت کمی مدارک و اسهناد اسهت، نظامی

 .برد بهره محتوا پر تحقیق

 صههنایع در شههاغل و ایران دفاعی صههنایع متخصههصههان از برخی را پژوهش این آماری جامعه

 تشههکیل هسههتند، حوزه این خبرگان گروه در هوایی پدافند محصههوالت زمینه در که هوافضهها

 اماقد ناچار به پس نبود، مقدور نظر مورد آماری جامعه تمام از استفاده اینکه به توجه با. اندداده

 ار گیرینمونه خویش داوری و فردی تالش با تا کوشههیده پژوهشههگر چون .شههد گیرینمونه به

با در  ضههمن در. اسههت بوده مدنظر پژوهش این در هدفمند گیرینمونه شرو لذا دهد، انجام

 .است شده انتخاب پژوهش آماری جامعه از نمونه 10 تعداد زمانی، و مالی محدودیت نظرگرفتن

 در ادامه به تشریح روش پژوهشی بکار رفته در این تحقیق پرداخته شده است.
 

  گذاریاولویت هایوشر تشریح

 توسههعه به کمک منظور به باالیی پتانسههیل دارای راهبردی، پژوهشههی هایاولویت شههناسههایی

 و اسههتفاده که اسههت درحالی این. اسههت جامعه اجتماعی نیازهای ارضههای و مطلوب تصههادیاق

 و عیشفی) است پژوهیآینده مطالعات از بسیاری موضوع عمومی، محدود منابع بهینه کارگیریبه

که  شد گذاری انجامهای متداول اولویتروش از روش 1در این تحقیق بررسی  (.1919 همکاران،

 :عبارتند از

 و پروژه مدیریت کار، و کسب تحلیل و تجزیه در که است بندیاولویت روش یک :1ماسهکو .1

 نهاآ اهمیت بر ذینفعان با مشترک درک به تا گیردمیقرار اسهتفاده مورد افزار، نرم توسهعه

 ؛ (Davis, 2012)یابند  دست نیازها از یک هر تحویل در

 برای آلایده و رایج ابزارهای از ییک بندیاولویهت مهاتریس : 2بنهدیمهاتریس اولویهت .2

 گرفته درنظر معیارها از زیادی تعداد برابر در منتخب موارد آن در که اسههت بندیاولویت

 ؛(Pande et al.,  2002) شوندمی

 معیارها از ایمجموعه کارگیری به برای کلیدی هایفناوری روش از :9های کلیدیفناوری .9

 اسههتفاده خاص فناوری یک اهمیت و بودن لیدیک میزان گیریاندازه و سههنجش جهت

 اقتصههادهای در حتی ایتوسههعه و تحقیق مالی هایمحدودیت علت به که چرا. شههودمی

                                                           
1. MoSCoW 
2. Prioritization Matrix 
3. Critical Technologies 
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 تمامی در گذاریسههرمایه اسههتطاعت هیچکدام صههنایع، نه و هادولت نه جهان، ثروتمند

  ؛ (Unido, 2004: 119) ندارند را پژوهشی هایحوزه

 علم گسهههترده حوزه در کمی رویکردی پابرجا گیریتصهههمیم: 1گیری پابرجاتصهههمیم .0

 در دشوار هایتصهمیم اتخاذ و مدیریت جهت در کمک آن هدف اسهت که  گیریتصهمیم

 و ایرایانه هایمدل از اسههتفاده با گرانتحلیل رویکرد این در .اسههت قطعیت عدم شههرایط

 هزار تا هاده میان زا شههکل، بهترین به آینده توصههیف برای شههده، آوری جمع هایداده

 احتمالی آینده محدوده در هابرنامه اجرای نحوه توصیف برای مفروضهات، مختلف مجموعه

 و ؛(Lempert & Myles,  2007: 109)کنند می اجرا

 در که شودمی داده پاسخ راهکارهایی با سازمان نیازهای روش، دراین گذاری پابرجا:اولویت .1

 پدرام) نشود روروبه جدی خطر با سازمان منافع تا باشهند، مؤثر مختلف احتماالت و حاالت

 (.112: 1930 احمدیان، و
 

 گذاریاولویت هایروش بر نقدی

 برای. است موجود هایدسهته داخل در بندیدرجه فقدان ماسهکو روش هایچالش از یکی 

 کدامند؟ اندیگر نظر از الزامات دسههته در ترمهم الزامات که بدانیم توانیممی چطور مثال،

 تا مثال، برای. است بندی الزامات زمان مورد در قطعیت عدم داشهتن روش، این دیگر ایراد

 حتی یا و ناچیز ارزش دارای مشههتری نظر از محصههول یا و ایده ویژگی، یک زمانی چه

   بود؟ خواهد فایدهبی

 ذهنی هایارزیابی به را بندیاولویت که اسههت این بندیاولویت ماتریس روش محدودیت 

 راهنمای یک از باید روش این هایخروجی برای نتیجه در و کندمی وابسهههته کهاربر

 هایضعف زا یکی. قرارگیرد ارزیابی مورد بیشتر آن ارزیابی تیم و شود استفاده بندیاولویت

 به نیاز که مواردی و هاایده اسههتخراج چگونگی برای حل راه وجود عدم روش این اصههلی

 هایروش برای مکمل یک عنوان به روش این از توانمی لذا. اسههت دارند، بندی اولویت

 . برد بهره دیگر

 تصویر اسهاس بر فناوری و محصهول مورد در نهایی تجویزهای کلیدیهایفناوری روش در 

 بربرا در رو پیش بدیل هایآینده از و گیرندمی صههورت خبرگان نظر در گرفته شههکل حال

 به پرداختن روش این دیگر مهم هایچالش از. آیدنمی یانم به سههخنی مخاطبان نیاز

                                                           
1. Robust Decision Making (RDM) 
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 یفرهنگ اجتماعی، سیاسی،) محیطی مقتضیات به ازتوجه بیش هافناوری خود هایویژگی

 در فناوری یا محصهول یک ارزش راهبردی، صهنایع در که اسهت حالی در این. اسهت( ... و

 .شود می سنجیده محیطی مخاطرات برابر

 ودهب اجرایی هایپیچیدگی دارای شد اشاره ترپیش که همانطور پابرجا گیریتصمیم روش 

 یادشههده روش دو هر. شههودمی داشههتن، بر در هزینه و شههدن برزمان موجب اغلب که

 ابداع هاگزینه از زیادی تعداد به اندیشیدن برای پابرجا، گیریتصهمیم و کلیدیهایفناوری

 اما گیرند،می کمک مسأله تحلیل برای رایانه از و هستند محورخبره روش دو هر. اندشهده

 قابل که دارد تریپررنهههههگ نقش ایرایانه سههازیشههبیه پابرجا، گیریتصههمیم روش در

 هایفناوری روش در که است ایهن روش دو مهههم تفههاوت. نیست خبرگان به واگههذاری

 یریگتصمیم روش در اما گیرند،می صورت حال تصویر اساس بر نهایی تجویزهای کلیدی،

 روش حقیقت در. اندشهههده اسهههتوار آینده متعدد تصهههاویر بر نهایی تجویزهای پابرجا،

 اما ست،ا برده بهره تریشایسته نحو به اندیشهیبدیل و نگریآینده از پابرجا گیریتصهمیم

 .  کندمی محدود را آن کاربرد دامنه اجرایی، هایپیچیدگی و رایانه به روش این اتکای

 مفید رجاپاب نتایج به دستیابی برای پابرجا گیریتصمیم روش شود،می مشاهده که گونههمان

 روش اجرای یا برده باال را آن اجرای هزینه و زمان است ممکن که دارد هاییدشواری اما اسهت،

 گیریتصههمیم خاص هایدشههواری از پرهیز با بتواند که روشههی هر رو،این از .سههازند ناممکن را

 انذینفع و پژوهانآینده برای دهد، سههو  بیشههتر پابرجایی به را گذاریاولویت فرآیند ،پابرجا

گذاری پابرجا بود. لذا در این پژوهش از الگوی نوین اولویت خواهد جذاب پژوهیآینده هایپروژه

ن بر گیری در آگیری پابرجا را ندارد و تصمیمتصمیمهای روشاسهتفاده شده است که پیچیدگی

 شود. روی سازمان با در نظر گرفتن پابرجایی آنها انجام میهای بدیل پیشس آیندهاسا
    

 پابرجا گذاریاولویت اجرایی هایگام

 دورنماسازی و نگری پیش: یکم گام

 بدیل، هایحالت از فضههایی سههناریونویسههی، و روندپژوهی دیدبانی، از اسههتفاده با گام این در 

 خام مواد ،گام این محصههول توصههیفات این با. شههودمی تصههویر رو پیشِ هایفرصههت و تهدیدها

 به سههازمان رویپیش محیط به دسههتیابی برای گام این در(. 110: همان) اسههت گذاریاولویت

 اختهپرد الکترونیکی نشههریات و مقاالت در موجود معتبر منابع بررسههی و ایکتابخانه مطالعات

 آوریگرد آنها با مقابله جهت متفاوت محصههوالت همراه به پهپاد مختلف انواع مشههخصههات. شههد

 .شد
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 پذیریامکان و جذابیت معیارهای تدوین: دوم گام

 نداشته همپوشانی هم با اما دهند، پوشش را موضوع جذابیت وجوه تمام باید جذابیت معیارهای

 یشههنرو به سههازمان هایگزینه از یک هر مزیت تا باشههند مسههتقل هم از باید عبارتی به. باشههند

 نظرگرفتن در با و باشند داشهته فرعی معیارهای باید هم پذیریامکان شهاخص. شهود مشهخص

جذابیت  هایشاخص( 1) جدول در(. 114: همان) شوند تعیین هرگزینه، هایریسهک و هاهزینه

  .است حاصل از پانل خبرگان آمده

 جذابیت های( شاخص1جدول )

 

 بدیل هایحالت دهیوزن و طراحی: سوم گام

 ای حالت هر وزن. شوندمی طراحی بدیل هایحالت است، موجود آینده از که تصویری به توجه با

 .شوندمی دهیزنو بدیل هایحالت و شده سنجیده اثر شهدت و احتمال معیار دو با بدیل، آینده

 .  کرد رویزیاده آنها تفکیک در نباید اما باشند، داشته هم با ملموسی تفاوت باید بدیل هایآینده
 

 نامهپرسش طراحی: چهارم گام

 برای نامهپرسههش یک جذابیت، برای نامهپرسههش چهار آمده بدسههت بدیل هایآینده به توجه با

 امتیازهای معکوس امتیازهایش که هزینه نامهپرسهههش پژوهش این در البته) پذیری امکان

 و( ستا کمتر پذیریامکان معنای به بیشتر امتیاز که معنا بدین شد طراحی اسهت، پذیریامکان

 معیارهای و جذابیت معیارهای بدیل، هایآینده به دهی وزن برای هم نامهپرسهههش سهههه

 .استشده طراحی پذیریامکان

 

 انهدام و اخالل
 تداوم و بقا

 تیعملیا

 و آشکارسازی

 شناسایی
 مانورپذیری

 و فرماندهی

 کنترل

 آتش پشتیبانی

 هدف انهدام احتمال

 قابل اهداف تعداد

 همزمان درگیری

 خارج با هدف درگیری

 مستقیم دید از

 سازیپنهان

 تمام در عملیات

 محیطی شرایط

 

 قابل اهداف تعداد

 رهگیری

تمام  در آشکارسازی

 هامحیط

 هدف تشخیص توانایی

 کاذب و واقعی

 

 راه به حاضر زمان

 جنگ و

 جابجاپذیری

 رد شلیک قابلیت

 حرکت حال

 و داخلی ارتباطات

 خارجی

 راه از پذیریکنترل

 دور

 

های ضروری و اجباری هستند، اما دو ، ویژگی«پذیریبقا و تداوم»و « آشهکارسهازی»، «اخالل و انهدام»هایتذکر:  ویژگی

 کنند.، حتی اگر صفر هم باشند، ارزش کل را صفر نمی«هی و کنترلفرماند»و « مانورپذیری»ویژگی
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 افزارنرم طراحی و ریاضی وابطر تعیین: پنجم گام

 داده خبرگان توسط که اشفرعی معیارهای به مربوط امتیازهای کردن جمع با جذابیت شاخص

 جمع یک همیشه کندمی تجمیع را فرعی معیارهای که ریاضی رابطه. شهودمی محاسهبه شهده،

 از وگیریجل جهت بدیل، حاالت تمامی ازای به پذیریامکان معیارهای برای. نیسههت سههاده

 و تصفا از ناشی هایارزش برآیند. گرفت نظر در را امتیاز یک توانمی پژوهش، شدن ترپیچیده

 یگزینه که معنا این به شههود؛می محاسههبه( لگاریتمی جمع) ضههرب با گزینه هر هایویژگی

 .باشد برابر امتیازهایشان خطی جمع که چند هر است، کاریکاتوری یگزینه از بهتر متعادل
 

  خبرگان از هاشاخص به مربوط امتیاز دریافت: ششم گام
 هر ازای به. شههوند پر خبرگان توسههط جذابیت و پذیریامکان هاینامهپرسههش باید گام این در

 به تکمیل برای هانامهپرسههش مرحله این در. شههودمی داده جداگانه اینمره معیار و گزینه

 ینب متفاوتی هایبرداشت معیارها از بعضهی در بود ممکن اینکه به توجه با و شهد داده خبرگان

 در مشترک زبان ایجاد جهت معیارها، تعاریف خالصه بر عالوه نیز شفاهی توضیح باشد، خبرگان

 . شد هئارا خبرگان بین
 

  پابرجا سبدهای تشکیل: هفتم گام

 به ادند شکل برای تواندمی پرسش این پاسخ کدامند؟ برتر یگزینه چند آینده، حالت هر برای

 با ازیب سپس. شودمی تشکیل پابرجا سبد تعدادی اساس، این بر. باشد راهگشا پابرجا سهبدهای

 رینپذیرت امکان تا شودمی صفر جذابیت شاخص بارضریب یک مثال، برای. شود می شروع اعداد

 رد جذابیت شههاخص فقط تا ودشههمی صههفر پذیریامکان ضههریب دیگر، بار. شههوند دیده هاگزینه

 .شوند دیده هاگزینه ترینجذاب و باشد، مؤثر اولویت شاخص
 

  تکمیلی هایتوصیه یهئارا و نهایی ارزیابی: هشتم گام

 شودمی پیشنهاد. شودمی انجام کیفی صورتبه نهایی انتخاب برتر، سهبدهای شهدن مشهخص با

 خبرگان با ابتدا از بار یک مرحله، این تا گذاریولویتا فرآیند کل کهار، ارزیهابی برای کهه

 ورد و غریب اینتیجه و اندداده ذهنی کمک ریاضی محاسبات که کرد ادعا بتوان تا شودبررسهی

 .اندنداشته انتظار از
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 های پژوهشافتهی

 هایبه نتایج بدست آمده داده توجه به نوع تحقیق، افق زمانی آن، پابرجایی و سهولت دستیابیبا

 تشههکیل آنها با مقابله برای الزم دفاعی تجهیزات نیز و پهپادها اطالعات از که شههده آوریجمع

 قطری از ابتدا .شههدند تحلیل و تجزیه پابرجا گذاریاولویت الگوی کارگیریبه با اسههت، شههده

 هایروش نیز و پهپاد، ضد التمحصو و پهپادها مورد در گرفته انجام تحقیقات و مقاالت مطالعه

 ارهایمعی شناسایی منظور به آن از پس. شهد گردآوری تحقیق پیشهینه و ادبیات ،گذاریاولویت

 بندیرتبه جهت معیار 9 امر، این خبرگان با مصاحبه نیز و اسناد مطالعه با پهپاد، ضد محصوالت

ر د. شدند مطرح محصوالت این گذاریاولویت روش در استفاده جهت بدیل تهدید آینده 0 نیز و

 (9خبرگان و در جدول ) هاینامهپرسش ( نام معیارها به همراه وزن اسهتخراج شده از2جدول )

 های بدیل با شرح مختصر آن آمده است. حالت
 پذیریمقدار وزن معیارهای جذابیت و امکان (2جدول )

 نماد ویژگی
مقدار 

 وزن
 توضیحات

 امکان پژوهش و

 ی فناوریتوسعه
RW 01/0 

پذیری برابر عدد یک های معیارهای امکانمجموع وزن

 PW 249/0 امکان تولید .است

 OW 291/0 امکان عملیاتی

 KW 111/0 اخالل و انهدام

 یکبرابر عدد معیارهای جذابیت  یهامجموع وزن

 .است

 DW 10/0 کشف و آشکارسازی

 SW 19/0 بقا و تداوم عملیاتی

 MW 041/0 انورپذیریم

 FW 040/0 فرماندهی و کنترل

 

 های بدیل تهدید پهپادها( حالت3جدول )

 ردیف
آینده بدیل 

 تهدید

 امتیاز 

 ( 1تا  0)
 تشریح مختصر حالت بدیل

 و انفرادی پهپادهای بزرگ در منطقه مسکونیهجوم چند جانبه   تهدید سنگین 1

  تهدید سبک 2
ورود بدون مجوز پهپادهای متوسط و کوچک جهت شناسایی، 

 زارو اذیت در مناطق مسکونیجاسوسی، آ

  زنگ خطر 9
غول پیکر در مناطق غیر  حضور بدون مجوز پهپادهای بزرگ و

 مسکونی

 ورود بدون اجازه پهپادهای متوسط و کوچکتر به مناطق غیرمسکونی  هشدار 0
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 رد. شد انتخاب زوجی مقایسه ماتریس از اسهتفاده فرآیند معیارها، به دهیوزن تعیین جهت

 در خبرگان به ارائه برای پهپاد ضههد محصههوالت سههبد تعیین جهت مناسههب هایگزینه ضههمن

های پیشنهادی ( نقاط قوت و ضعف گزینه0در جدول ) .(1)شکل  شدند تدوین نیز نامهپرسهش

 که به خبرگان داده شده، آمده است.

 
 د پهپاد( نمودار  سبد محصوالت ض1) شکل

 

 ریاضی محاسباتی فرآیند اساس بر نظر مورد محصوالت معیارها، وزن شدن مشهخص از پس

 .شدند بندیاولویت معیارها به نسبت
 

 محاسبات بر حاکم ریاضی روابط

 را ویژگی هر امتیازهای و ضههرایب خبرگان. اسههت شههده محاسههبه ضههربی برآیند تحقیق این در

 یصهحنه هر ازای به سهامانه هر جذابیت شهاخص یازها،امت این ضهرب حاصهل از و کرده تعیین

 سامانه آن جذابیت میزان تهدیدها، تمام در سهامانه هر امتیازهای جمع. آیدمی دسهت به تهدید

 هب بیشتری امتیاز باشهد، داشهته باالیی ارزش تهدیدها تمام در ایسهامانه اگر. دهدمی نشهان را

 به توانمی ضعیف، هایگزینه حذف و مستعد هایگزینه شهدن مشهخص با. آورد خواهد دسهت

 .کرد حرکت پابرجا سبد تشکیل سوی

 توانیم کیفی، بحث کنار در. شودمی آغاز کارشهناسی ارزیابی و کیفی تحلیل بعدی، گام در

 هر در هاترکیب این جذابیت. کرد اسههتفاده افزاهم هایترکیب تعیین برای هم کمی ارزیابی از

 ندبرآی که اسههت ترکیبی برتر ترکیب اکنون. اسههت هاآن جذابیت جمع برابر تهدید، یصههحنه

 از فادهاسههت دلیل. باشههد بیشههتر دیگر هایترکیب امتیاز از بدیل، تهدیدهای در آن امتیاز ضههربی

 .باشد ناکارآمد تهدیدی هیچ در نباید ترکیبی سبد که است این ضربی برآیند

 شده گرفته نظر در« 1» عدد پذیریامکان شهاخص توان و« 9» عدد جذابیت شهاخص توان

 هر در جذابیت. است هاهزینه و پژوهشی نیازهای اهمیت از بیشتر کارکردی اهمیت زیرا اسهت،

. است 10 تا 0 از ویژگی، هر برای امتیاز یبازه. شهوندمی ارزیابی بار یک بدیل، تهدید یصهحنه

 .دهدمی یشنما را مولفه هر اختصاری نماد( 2) جدول

گر اخالل
پایهزمین

گر نفریاخالل
ی سامانه

پدافند  هوایی
ایتوپخانه

سامانه 
و ترکیبی توپ

موشک

سامانه 
موشکی 
راداری

سامانه 
موشکی 
چندگانه

ریزموج 
پرتوان

لیزر پرتوان
سامانه 

موشکی دوش 
پرتاب

دسته پهپاد 
انتهاری

سپلیپهپاد 
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 و ضروری هایویژگی ،«پذیریتداوم و بقا» و «آشهکارسهازی» ،«انهدام و اخالل» هایویژگی

 ،باشند هم صفر اگر حتی ،«کنترل و فرماندهی» و «مانورپذیری»ویژگی دو اما هسهتند، اجباری

 خبرگان نظرات از میانگینی که نهایی جدول در منظور این برای. کنندنمی صههفر را کل ارزش

 افزوده(  کنترل و فرماندهی و مانورپذیری) جذابیت معیارهای دو این به 1 ثابت عدد اسههت

 در خبره، نظر شدن حفظ بر عالوه کار این با لذا. شودمی تقسهیم 1/1 عدد بر نتیجه و شهودمی

 .شودنمی صفر نهایی نتیجه گزینه، امتیاز بودن صفر صورت در محاسبات

 :آیدمی دست به هاهزینه وزنی حسابی یانگینم از( P) پذیریامکان شاخص

                                          (الف)    R R P P O O R P OP W C W C W C W W W        

 تدس به عملیاتی هایقابلیت وزنی هندسی میانگین از صحنه، هر ازای به جذابیت شاخص

 :آیدمی

                                     (ب) 
 1 K D S M F

SK D M F
W W W W W

WW W W W

iA K D S M F
   

     

 به صحنه هر بیتجذا وزنی حسابی میانگین از ،(A) سامانه هر برای کامل جذابیت شاخص

 :آیدمی دست

 

1

N

i i

i

A T A


  

 تعداد N و تهدید صحنه همان در شده نرمال وزن Ti تهدید، یصحنه هر وزن iA آن در که

 هر محصول، متناسب پذیریامکان و جذابیت با زیر یرابطه از کل، ارزش. است تهدید هایصحنه

 :شودمی

 34V A P   
 یحاسبهم برای ضربی یرابطه از استفاده با. هستند یک و صفر بین اعدادی وزنی ضرایب متما

 را هاگزینه نسبی ارزش ها،آن کوچکی یا بزرگی و است مهم ضرایب نسبت فقط برآیند، ارزش

 .دهدنمی تغییر
 پیشنهادی  پهپاد ضد محصوالت ضعف و قوت ( نقاط4جدول )

 نقاط ضعف نقاط قوت محصول

ریزموج 

 پرتوان

تاثیر منفی موازی بر  -تههدیهد غیر کشهههنهده

قابلیت آشهکارسازی و انهدام   -نیروهای خودی

 ها و پهپادهای ضد تشعشعبا موشک

سرعت  -تعدد اهداف درگیر -کاربرد چند وجهی 

 -مقاوم در برابر جمینگ -اثرگذاری بر میدان نبرد

پشهههت  اثرگهذاری بر اهداف پنهان در -برد زیهاد

 کارکرد-کاربری آسان -جابجاپذیری آسان -موانع

 ساعته 20
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ی هاسامانه

 یموشک

 پرتابدوش

ناکارآمدی  -برد کم -هزینه زیاد  -فنهاوری باال

 -در برابر اقهدام متقهابل و جمینگ فروسهههرخ 

 ناتوانی در هدف قرار دادن اهداف پشت مانع

 -جهابجاپذیری زیاد -زمهان آمهاده بهه جنهگ کم

اسههتتار خوب )نسههبت  -ت آتش خوبدقت و قدر

 شلیک در حرکت-کاربری آسان  -به برد موثر(

 هایسامانه

پدافند 

هوایی 

 ایتوپخانه

برد کم )معموالً  محدود به چهار  -هزینهه زیهاد

نهاتوانی در هدف  -(90کیلومتر در کهالیبر زیر 

ناتوانی در  -قرار دادن اجسهههام پشهههت مهانع 

ی آسان از شهناسهای -درگیری با اهداف متعدد 

کاهش و عدم دقت در صورت -سهوی دشهمن 

 شلیک در حال حرکت

زمهان آماده به راه و جنگ  -کهاربرد چنهد وجهی

دقت و قدرت آتش  -کمالعمل زمهان عکس -کم 

رهایی از اقدام متقابل )به جز اقدام متقابل  -زیاد 

کارایی در -کهاربری تحت شهههبکه -ضهههد رادار( 

 تحرک باال -شرایط اقیلمی مختلف

 سامانه

ترکیبی)توپ 

 و موشک(

محهدودیت در  -فنهاوری بهاال  -ی بهاالهزینهه

شههرایط جنگ الکترونیکشههناسههایی آسههان )در 

نیاز به نیروی  -صههورت کاربسههت رادار فعال( 

  کار متخصص

-کاربرد چند وجهی  -دقت آشهههکارسهههازی باال

رهایی از اقدام متقابل )به جز اقدام متقابل ضهههد 

 -قابل رهگیری و درگیری تعهدد اههداف -رادار( 

آگههاهی محیطی بههاال و  -کمالعمههل زمههان عکس

 -برد و ارتفاع زیاد -بنهدی خودکهار اهداف طبقهه

قابلیت درگیری با اهداف -دقت و قدرت آتش زیاد

ای کاربری شبکه-جابجاپذیری خوب -پشت مانع 

 در شب و روز کارکرد-

 هایسامانه

 موشکی

 راداری

محدودیت در شههرایط -الفناوری با-ی باالهزینه

شهناسهایی آسان )در صورت -جنگ الکترونیک

نیههاز بههه نیروی کههار -کههاربسهههت رادار فعههال(

 متخصص

تعدد اهداف قابل  -دقهت آشهههکهارسهههازی بهاال 

آگههاهی محیطی بههاال و -رههگهیری و درگیری 

 -برد و ارتفاع زیاد -بنهدی خودکهار اهداف طبقهه

ف اقابلیت درگیری با اهد-دقت و قدرت آتش زیاد

-یاکاربری شبکه-جابجاپذیری خوب-پشت مانع

 در شب و روز کارکرد

 هایسامانه

 موشکی

 چندگانه

محدودیت در شههرایط -فناوری باال-ی باالهزینه

شهناسهایی آسان )در صورت -جنگ الکترونیک

-نیهاز بهه نیروی کار -کهاربسهههت رادار فعهال(

 متخصص

تعدد اهداف قابل رهگیری -دقت آشهکارسازی باال

بنههدی آگههاهی محیطی بههاال و طبقههه-یریو درگ

برد و ارتفهاع  متفههاوت )زیههاد و -خودکهار اهههداف

قابلیت درگیری با -دقهت و قدرت آتش زیاد-کم(

کاربری -جابجاپذیری خوب-اههداف پشهههت مانع

 در شب و روز کارکرد-ایشبکه

 لیزر پرتوان

شهههناسهههایی آسهههان -ی باالهزینه-فناوری باال

-مستقیم( توسهط دشهمن )به دلیل خط آتش

-ناکارآمدی در شههرایط آب و هوایی نامسههاعد

-ناتوانی در انهدام اهداف پنهان در پشههت مانع

 آلودگی باالی زیست محیطی

رهگیری -کاربرد چند وجهی-ی شهلیک کمهزینه

العمل و حاضر به جنگ زمان عکس-اهداف متعدد

مقاوم در برابر اقدام -تههاجم بها سهههرعت نور-کم

 ایکاربری شبکه-یادبرد ز-دقت باال-متقابل

گر اخالل

 زمین پایه

تههاثیر منفی موازی بر -تهههدیههد غیر کشهههنههده

قابلیت آشکارسازی و انهدام با -نیروهای خودی

 ها و پهپادهای ضد تشعشعموشک

سهههرعت -تعدد اهداف درگیر-کاربرد چند وجهی

-مقاوم در برابر جمینگ-اثرگذاری بر میدان نبرد

هان در پشهههت اثرگهذاری بر اههداف پن-برد زیهاد
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کارکرد -کاربری آسههان-جابجاپذیری آسههان-موانع

 ساعته 20

گر اخالل

 نفری

تههاثیر منفی موازی بر -تهههدیههد غیر کشهههنههده

قابلیت آشکارسازی و انهدام با -نیروهای خودی

 برد کم-ها و پهپادهای ضد تشعشعموشک

سهههرعت -تعدد اهداف درگیر-کاربرد چند وجهی

-در برابر جمینگمقاوم -اثرگذاری بر میدان نبرد

-اثرگههذاری بر اهههداف پنهههان در پشههههت موانع

 20کارکرد -کاربری آسهههان-جابجاپذیری آسهههان

 ساعته

دسته پهپاد 

 انتحاری

-ی دشمنپذیری در برابر آتش توپخانهآسهیب

محهدودیهت دقهت و عهدم امکهان محاسهههبات 

محهدودیت آب و هوایی فناوری -تهاثیرپهذیری

 -اد(ی بههاال )متنههاسهههب بهها تعههدهزینههه-بههاال

 ناکارآمدی در شرایط آب و هوایی نامساعد

قهدرت درگیری با اهداف -نها امن سهههازی فضههها

درگیری بها اهداف -تخریهب بهاال قهدرت-متعهدد

اسهههتتار خوب با امکان -پنههان در پشهههت مهانع

 ایکاربری شبکه-تحرک زیاد-غافلگیری

 پهپاد پلیس

-ی دشمنپذیری در برابر آتش توپخانهآسهیب

ی هزینه-فناوری باال-یی محهدودیت آب و هوا

نههاکههارآمههدی در شهههرایط آب و هوایی -بههاال

 نیاز به نیروی کار متخصص-نامساعد

قهدرت درگیری بها اهداف -سهههازی فضهههانها امن

-درگیری با اهداف پنهان در پشهههت مانع-متعدد

-تحرک زیاد-اسهههتتهار خوب با امکان غافلگیری

 ایکاربری شبکه

 

 گیری و پیشنهادهاتیجهن

 ایدقیقه 120 نشست و (1ها )نامهپرسش از آمده دستبه کیفی و کمی هایداده بررسی از پس

 سازی کمی و ارزیابی انجام مراحل سنجی صهحت و خبرگان آرای سهنجش برای که خبرگان با

 :آمد دستبه ذیل نتایج شد، انجام هاداده

 عنوان به مختلف بدیل دوحالت در هرکدام پایه،زمین گرلاخال و گانهچند موشههکی سههامانه 

 ایجنت سههامانه دو این بعدی بدیل حالت دو در اینکه علیرغم.شههدند انتخاب گزینه بهترین

 ودنب دارا و هستند هم برای خوبی مکمل سامانه دو این که رسدمی نظربه داشتند، ضهعیفی

 دهد؛می شپوش را تهدید بدیل هایحالت تمامی آنها هردو

 رتبه هاییبدیل در اسههت، سههوم مکان در کلی حالت در که موشههک و توپ ترکیبی سههامانه 

 یبیترک سامانه داشتن لذا. است یک رتبه آن در گانهچند موشکی سهامانه که دارد بیشهتری

 محصههول زیاد شههباهت دلیل به گانه،چند موشههکی سههامانه گرفتن نظر در با موشههک و توپ

 شود؛می حذف منتخب سبد از و نداشته ضرورتی



 1931، زمستان 11اعی، سال سوم ، شماره پژوهی دففصلنامه آینده         140

 

 از بدیل آینده سههه در سههامانه این. اسههت چهارم رتبه کلی حالت در پرتاب دوش موشههک 

 سبد در آن وجود لذا. است دوم رتبه هشدار بدیل حالت در اما اسهت، برخوردار کمی اهمیت

 است؛ ضروری منتخب

 از هیچکدام در اینکه به توجه با. اسههت پنجم رتبه کل در که راداری موشههکی سههامانه 

 (چندگانه موشکی سامانه) آن ترقوی بدیل داشهتن و نیسهت رتبه 1 درمیان بدیل هایآینده

 است؛ شده حذف منتخب سبد از

 باالیی رتبه سههبک تهدید و خطر زنگ هشههدار، بدیل هایحالت در ایتوپخانه هوایی پدافند 

 بدس در لیکن. بود خواهد هایلبد این در پایه زمین گر اخالل برای نیز خوبی متمم و داشته

  و شود؛می پیشنهاد منتخب

 در( ومس رتبه) باال اهمیت داشتن دلیل به بدیل، حالت سهه در کم رتبه علیرغم پلیس پهپاد 

 آفندی سههامانه یک تواندمی پهپاد) خوب چندوجهی کاربرد نیز و سههبک تهدید بدیل حالت

 .شودمی پیشنهاد منتخب سبد در( باشد مناسب

 وزهن که هستند هاسامانه بعضی شدند، مطالعه نظرانصاحب توسط که هاییسامانه میان رد

 هایسههال در فناورانه هایجهش یا هاپیشههرفت با اسههت ممکن. اندنرسههیده خود بلوغ دوران به

 رویکرد در. باشههد داشههته گیریچشههم افزایش نیز هاسههامانه این جذابیت و پذیریامکان آینده،

 به لکهب شههوند، گذاشههته کنار قاطع طور به نباید هاییگزینه چنین گذاری،اولویت به نگرآینده

 مطرح گزینه چهار سبد این در. باشهند سهازمان توجه مورد «مسهتعد محصهوالت سهبد» عنوان

 .پهپاد انتحاری دسته و نفری گراخالل پرتوان، لیزر پرتوان، ریزموج: شوندمی
 

 ضد پهپاد بندی محصوالت ( رتبه5) جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نام سامانه

 بندیرتبه

د 
دی
ته

ن
گی
سن

ک 
سب
د 
دی
ته

 

طر
 خ
گ
زن

 

دار
هش

ی 
های
ه ن
رتب

 

ت
ابی
جذ
(

- 

ان
مک
ا

ی(
یر
پذ

 4 1 10 0 4 ریزموج پرتوان 

 0 2 1 4 10 پرتابموشکی دوش

 1 9 1 2 9 ایپدافند هوایی توپخانه

 9 1 9 9 9 )توپ و موشک( ترکیبی

 1 10 2 10 2 موشکی راداری

 1 3 1 3 1 وشکی چندگانهسامانه م

 3 0 11 1 0 لیزر پرتوان

 2 1 0 1 1 گر زمین پایهاخالل



      141                    ..  . از استفاده با پهپاد ضد محصوالت درحوزة پژوهیآینده

 

 
 

 

 

 

  های زیر است؛بخش های این پژوهش جنبه نوآوری آن دراز مهمترین یافته

 در موجود مختلف محصههوالت بین از که شههد مشههخص پژوهش، انجام این در انتهای .1

 هایخبره اغلب که شههدند منتخب محصههوالتی پهپادها، با مقابله برای مختلف کشههورهای

 دح تا آن کارایی سقم و صحت از یا و دیده را آنها کاربردی و عملی نتایج شهونده، پرسهش

 پرسهههش بین در نگر آینده تفکر در کمبود نوعی بیانگر امر این. بودند مطمئن زیادی

 .است تحقیق موضوع مورد در شوندگان

 گینمیان از استفاده و خبرگان امتیاز به توجه با پهپاد تهدید بدیل هایآینده اهمیت میزان .2

 تهدید» بدیل آینده هاداده این طبق بر. است آمده( 4)  جدول در سهازی نرمال و حسهابی

 ترینکم عنوان به ،«سههنگین تهدید» بدیل وآینده تهدید ترینمهم عنوان به ،«سههبک

 .شدند انتخاب اهمیت

 های بدیل( آینده6) جدول

 نرمال شده وزن آینده بدیل

 11/0 01/0 تهدید سنگین

 99/0 19/0 تهدید سبک

 29/0 41/0 زنگ خطر

 22/0 11/0 هشدار

 

 راهبردهای ینب در( پهپاد انهدام و اخالل) گرایینتیجه رویکرد که داده نشان هایافته .9

 جذابیت معیارهای بین در کهطوری. است راهبردها دیگر با معناداری تفاوت دارای ایمقابله

 در کهدرحالی. (2داد )شکل  اختصاص خود به را اهمیت از( درصد 14) نیمی از بیش

 یدیتهد هر با مقابله سلسله ابتدای در آشکارسازی و کشف پدافندهوایی، منطقی چارچوب

 در. است برانگیز تامل تحقیق این نتایج در( درصد 10) کم نسبتاً  اهمیت بودن دارا و است

 ،اندکرده اشاره پهپاد ضد پدافندی محصوالت معرفی به که نیز مشابه تحقیقات در ضمن

 .اندکرده رکزتم کشف و آشکارسازی جذابیت بر انهدام، و اخالل توانایی از بیش

 

 11 9 4 1 11 گر نفریاخالل

 10 4 3 11 3 دسته پهپاد انتحاری

 9 11 9 9 1 پهپاد پلیس
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 درصد وزن معیارهای جذابیت ( نمودار2شکل )

 

 در هک نقصی که است آن از حاکی منتخب سبد استخراج و محصهوالت ارزیابی کلی نتیجه .0

 و است شده داده پوشش داشته، اذعان آن به پژوهشگر( آشکارسازی معیار کم اهمیت) باال

 باال انهدام و اخالل قدرت بر عالوه که است داده جای خود در را محصوالتی منتخب سهبد

 نیز( پایهزمین گراخالل) باالیی آشکارسازی و کشف توانایی از ،(چندگانه وشکیم سهامانه)

 رویکرد صهههحیح کارگیریبه صهههورت در گفت توانمی بنابراین. هسهههتنهد برخوردار

 درسههتی به( جذابیت و پذیریامکان) موضههوع محیطی جوانب اغلب گذاری پابرجا،اولویت

 غیرمنطقی و ذهن از دور نتیجه مشاهده شد،کلی چنانچه در  نتیجه و شودمی داده پوشش

 .شد نخواهد
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