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های پیش رو و تاثیر آن در  بررسی و تحلیل قدرت هوایی آمریکا، چالش

 قلمروهای نفوذی این  کشور
 1عزیز نصیرزاده 

 * 2نیا محمدرضا حافظ 
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   چکیده

های فراوانی در اقصاای نطاج انان به انما   تاکنون بطور مسااتمر در بحران  1990نیروی هوایی آمریکا از سااال  

هوایی شاده و از ساوی  عملیات پرداخته اسات  این روند از یکساو باعخ خساتوی و فرساودای ناواان فنلی نیروی  

ارایش نیروی انسااانی با کیفیت به خدمت در نیروی هوایی آمریکا کاهش یافته و فرماندهان این نیرو را بر  ،  دیور

های هوایی با هواپیماهای پیلارفته آن داشاته اسات که در انت فا آ آمدن به این ملاکا، اقدا  به نوساازی ناواان

« و  46-ساای« با »کِی10-ساای« و »کِی135-ساایهای »کِیسااانر«، اایوزینی سااوخت22-« و »اف35-»اف

و با سایاسات تندیا اساتنداد نیروی انساانی، عمده اعتتارات    نمایند« 21-« با »بی2-« و »بی1-های »بیافکنبمب

ها و ملکالت فراروی قدرت هوایی امریکا  این مطاله بدنتال کلف چالش های پروازی سوق دهند.سمت پروژهه  را ب

کمک آمار و اطالعات مساتخراه و  ای)اسانادی  و پیمایلای/میدانی بهتحلیلی در قالب کتابخانه -وش توصایفیبه ر

خصایصای به نیروی  ای تهای بوداهبا تاکید بر برنامه 2021  –  2019های  طی ساال  اونااونمنتلار شاده از مناب   

ازاری الساااات خترای و توزی  پرسااالااانامه در یک اامنه متخصاااح و ختره در حوزه  هوایی و همچنین بر

ری همچون: » دهد که عواما اثراذانتایج حاصااا از تحلیا تحطیآ نلااان می اساات.   نفر  80)به تندادهوانوردی  

موق ،  عتتار بها  تأمینهای در حال توساانه، عد   پروژه ر بودن نونداری و تنمیر ناواان فنلی، بَقدمت باال و هزینه

های نوسازی«، نیروی هوایی این کلور را در یک شدن روند تولید محصوالت و در ننایت عد  تحطآ برنامهطوالنی

ضامن ایماد شارایم مرتنم و چنداانه، توان رزمی نیروی هوایی    ووضانیت پرراساترو و تنونای راهتردی قرار داده  

 آمریکا را بلدت کاهش داده است.

 دی: های کلیواژه
 قدرت هوایی، ناوگان هوایی ایاالت متحده آمریکا. 
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 مقدمه
  اظ بکارایری قدرت نظامی در انت تأمینبه فرد از لح آمریکا، کلاوری منحصار  ۀایاالت متحد

زا، این کلاور با اساتفاده از  رویدادهای بحران  ۀمناف  ملی خود در سارتاسار انان اسات و در کلی

دور از آساایب مسااتطیم به ایفای نطش بزردازد  در همین راسااتا  موقنیت اغرافیایی توانسااته به 

دهی شده  قدرت نظامی این کلور )خصوصاً در برند قدرت دریایی و قدرت هوایی  طوری سازمان

و از   آمریکا، مناف  ملی این کلور را تأمینمردان  که با حضاور در اقصای نطاج انان به زعم دولت

 عما آورد.آن حفاظت به

ی آمریکاا عمادتااً تحات عنوان »نیروی هوایی و نااوااان هواپیماابر نیروی دریاایی« در  قادرت هوای

نطااج مختلف دنیاا اساااتطرار یاافتاه و از قلمرو نفوکی این کلاااور حفااظات نموده و حتی باه 

 پردازد.قلمروسازی نیز می

ی  های اساااساا افزاییِ کلااور آمریکا، مدتی اساات با چالشاین نیروی راهتردی و موثر در قدرت

ها، قدرت هوایی  موااه الاته و با بررسای اسانادیِ مراکز مطالناتی این کلاور و انان، این چالش

آمریکا را به ساامت نزول و فرسااایش تدریمی پیش خواهد برد و پیرو آن قلمروهایی که به زعم  

 خودشان تحت نفوک آمریکاست، دیور از این طریآ قابا پلتیتانی نخواهد بود. 

در  )آمریکا بر اساااو اعال  وزارت دفاا این کلااور  نیروی هوایی هسااتیم که    بنابراین شاااهد آن

خود  های عملیاتی  اسااکادراند و تغییر در   ایری ادیمنیار اندازهتتیین  حال حرکت به ساامت 

، فرماندهی و 1ها، ترابری هوایی، اطالعات/نظارت/شااناساااییافکنها، بمبانونده ملااتما بر:

پنزادی و متناساب با آن، سرمایه انسانی خود    و  ویژه، فضاایی، ساایتری، موشاکی، عملیات  2کنترل

 ,http/comptroller.defense. gov/fy2021 Budget_Request_Overview_Book) اساااات

برداری از اساناد منتلاره در فواصاا  این مطاله به بررسای ویژه قدرت هوایی آمریکا با بنره  .(2021

ای تخصایصای به نیروی هوایی این  های بوداهخصاوصااً برنامه 2021  -  2019های  زمانی ساال

  3الووی سنمش قدرت هوایی کلورها«   ۀدکتری با عنوان »ارا   ۀکلور پرداخته و برارفته از رسال

 است.

یااالت متحاده آمریکاا باا رویکرد  قادرت هوایی ا  ۀن تحطیآ: بررسااای ویژدغادغاه و هادف اصااالی ای

های نورانی این کلاور در  فراروی این نیرو و همچنین یافتن ریلاهها و ملاکالت  کلاف چالش

 
1 ISR: Intelligence, Surveillance, Reconnaissance.   
2 C2: Command & Control. 

استاد راهنما: دکتر محمدرضا    –رساله دکتریِ عزیز نصیرزاده )دانلموی دکتری اغرافیای سیاسی دانلواه تربیت مدرو      3

 نیا. حافظ 



 9                        بررسی و تحلیا قدرت هوایی آمریکا .../ عزیز نصیرزاده و همکاران

خصااوا ارتطای منیارهای اساااساای قدرت هوایی و بکارایری آن در قلمرو نفوکی خود انت  

 اعمال قدرت است. 

قاادرت  های یک  چالش  دلیا تواه به موضااوا راهتااردیاهمیت این تحطیآ در این است که به 

در  ایاان مفنااو     ءتواند به توفیآ و ارتطامیاین پژوهش   هوایی نتایج  ای در برند قدرتمنططااهفرا

های  در مطابله با قدرتامنوری اسااالمی ایران   های دفاعیبه ساایاسااتدر ننایااااات کلااور و  

 .کمک نمایدای  منططهفرا

و    راهتاااااارد  یاک عااماا اثرااذار درباه عنوان    تحطیآ در این اسااات کاه از نتاایج آن  ضااارورت

قدرت هوایی ایاالت متحده آمریکا و تاثیر    کاهشِروز  بر  هاینلاانه به  نتوادفاعی میهای  سایاسات

 آن در قدرت ملی این کلور دست یافت.

 مدل مفهومی تحقیق

ها و منیارهای منین  متحده آمریکا در این تحطیآ بر متنای شاخح  ایاالتسنمش قدرت هوایی 

 تنوا   وضانیتو ملاخصای همچون: اساتنداد انساانی)فنال، غیرنظامی، کخیره و اارد ملی هوایی ،  

هاا و اقاداماات و   ، سااایااساااتهواپیمااهوایی)مواودی فناال توان پروازی و بررد عملیااتی    نااوااان

 منمات هوایی صورت پذیرفت.  وضنیت

 

 

 

 

 

 
 ( مدل مفهومی تحقیق 1شکل ) 

 شناسی پژوهشروش

روش   بااه  کااه  بود  آمریکااا  هوایی  قاادرت  تحلیااا  و  بررسااای  تحطیآ  این  انمااا   از            هاادف 

ای)اسانادی  و پیمایلای/میدانی از طریآ برازاری الساات  تحلیلی در قالب کتابخانه  –توصایفی

نفر   80خترای و توزی  پرسالانامه در یک اامنه متخصاح و ختره در حوزه هوانوردی به تنداد  

 صورت پذیرفت.

 هوایی قدرت سنجش

 آمریکا متحده ایاالت

 

 منمات هوایی وضنیت ها و اقداماتسیاست هوایی ناواان وضنیت استنداد انسانی
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 ( مشخصات جمعیت شناختی 1نمودار )

 روایی و پایایی ابزار تحقیق

به منظور احراز روایی تحطیآ از روش خترای و پایایی یا همسااانی درونی پرساالاانامه از آزمون  

 ، وضانیت ناواان  81/0آلفای کرونتاخ اساتفاده شاد و میزان آن برای شااخح اساتنداد انساانی )

  بدسات آمد که  82/0  و وضانیت منمات هوایی )89/0ها و اقدامات )سایاسات ،  84/0هوایی )

 نلان دهنده پایایی و روایی قابا قتول ابزار سنمش است.

 تجزیه و تحلیل  

 2021در سال مالی نیروی هوایی آمریکا    ( استعداد انسانی1ِ

تغییرات در    ،( http/policy.defense.gov,2021:11)1بر اساو آمار اعالمیِ کمیسیون ملی آمریکا

با  این نیرو به سااختی توانسااته اساات  بوده و اندک  کارکنان نیروی هوایی این کلااورسااطو  

از  باناره اسااااتاناادادماللافااهاایاری  اناادک  افازایاش  و  کخایاره  از  انسااااانای  هااای   ایاماااد  ، 

   مورد نیازخلتانانِ  مدت و شاادیدکمتود طوالنیدر این حوزه الوایری کرده و داخلی    نظمیبی

 
هوایی ازارش    -4 نیروی  درمورد ساختار  ملی  ر یس  کمیسیون  )واشنوتنبه  متحده  ایاالت  کنوره  و  ژانویه  دیامنور  سی: 

2021 . 
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در  اساتخدا   کاهش    ،تماری هوانوردیصاننت  ایماد شاده در  رکود عمیآ  با اساتفاده از  را  خود 

باخاش باااالااتااار  ایان  تامارکاز  هاوایای    خاادمااتبار  خالاتااانااان    و  نایاروی   تااأمایان در 

 (http/comptroller.defense.gov, 2021: 45).نماید
 http/documents/FY20/ Air Force Budget) فعال و غیرنظامی  -نیروی هوایی    استعداد (1)جدول 

Overview Book, 2021:13 ) 

 
 نیروی هوایی فنال 

 وقتنفرات غیرنظامی تما  
 استنداد ننایی مماز  های رزمیاسکادران 

 172100 332800 40 مصوب   2020سال مالی  

 174600 332700 40 درخواستی  2021سال مالی  

 +2500 -100 0 اتتغییر

 ( Ibid)ذخیره و گارد ملی هوایی -استعداد نیروی هوایی   (2)جدول 

 

 اارد ملی هوایی نیروی هوایی کخیره 

 های رزمیاسکادران 
استنداد ننایی  

 مماز 
 های رزمیاسکادران 

استنداد ننایی  

 مماز 

  2020مالی    سال

 شده ریزیبرنامه 
3 70000 21 107100 

  2021مالی  سال  

 درخواستی 
3 70100 21 107700 

 +600 0 +100 0 تغییر

 
:  2021، برآورد بودجه دفاع ملی)منبع: سند 2021-1999استعداد نهایی فعال،  -نیروی هوایی  (2)نمودار 

260-  262 ) 

در پی تناام به نیروی هوایی این کلاااور  دهد، اساااتناداد  طور که نمودار باال نلاااان میهماان

راهترد بازنلااسااتوی  ، نیروی هواییبه بند،  2004از سااال   ، اماافغانسااتان و عراق افزایش یافت

 استعداد نهایی نیروی هوایی فعال  ساله 5برنامه 
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ناواان  نوساازی  سامت بوداه را بهبتواند    تا  را اتخاک کرد  کارکنانتر و کاهش  هواپیماهای قدیمی

این    فنال  کارکناناساتنداد  ، 2015بنابراین شااهد بودیم که تا ساال    نماید منطوف هوایی خود  

 نفر کاهش یافت.   316000  یننی  ترین سطحبه پاییننفر  377000  یحداکثرتنداد  از   نیرو

آسایب رساانده   نیروی هوایی  اساتدالل کردند که این کاهش به آمادایدر این خصاوا منتطدان  

    3:  2018،  بنیتزدر نیروی هوایی اردیده اساات)ن  ناخلتاکاهش سااطح کمی و کیفی   موابو 

کارکنان خود نمود   شروا به افزایش استنداد  ، ممدد  2016بنابراین، نیروی هوایی در سال مالی  

خواهد  2021ساطح ساال مالی    به همانتطریتاً   2025تا ساال مالی    کارکنانساطح  با این روند،  

وااذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار خواهد  احتماالً در آینده بوداه  اموضااو  اینکه    رسااید

  ، هاا را حفظ کنادکاه نتواناد آنکاارکناان خود    افزایشتماایلی باه  آمریکاا  نیروی هوایی    داد  هرچناد

 .  تندیا عمده هم نیست  صدددر  بر اساو قرا ن و شواهد اما   دهد،نلان نمی

بیش  2020در ساال  »  دارد:بیان می  عملکرد نیروی هوایی سااالنه بیالنارا ه  در    1ژنرال الدفین

  پروازساورتی    75000بیش از    ،هوایی در ساراسار انان مساتطر شادند  کارکناننفر   28000از  

و    ه شادساال  در عراق، ساوریه و افغانساتان به کار ارفتنوا   11000، بیش از  شادضاربتی انما  

ایری هوایی در ساراسار فرماندهی مرکزی  هوایی و ساوختترابری ساورتی پرواز  27000بیش از 

  اماا در این خصاااوا  (www.armed-services.senate.gov,2020:12)اردیاد«انماا     آمریکاا

وارده بر کارکنان   ، هراونه استروهافنالیت  با این رویکرد که در تلریح این حمم از موسسه رند

ارتش ایاالت متحده از دهه  »عملکرد   نمود:  عنوان شااده،نادیده انواشااته    ناشاای از این عملیات

نیروی تحلیا  های فرساایلای باعخ  عملیات»این و    «تا صالح بودهبیلاتر شاتیه به ان    1990

   .2018این کلور شده است«)ویک، درایر و مایرز،  هوایی 

 ی هوایی  هاناوگان  وضعیت(  2

ناواان نیروی  های نوسازیبرنامهاکثر   ای صورت پذیرفته ملخح اردید کهابخانهبا مطالنات کت

های فرسااوده  در نتیمه ناواان  اساات   بَر شاادهزمانیا بساایار  افتاده و  تنویآ به  هوایی آمریکا  

در همین راسااتا وضاانیت  باقی خواهند ماند.   ، فرسااودهبرای مدت طوالنی  این کلااور امروزی

   اردد:هوایی ایاالت متحده آمریکا به شر  کیا بررسی و ارا ه می  ناواان

 هاافکنبمبالف(   - 2

برنامه  اسااات وه«2-»بیها و  «1-»بیها،  «52-»بی ملاااتما بر:  این کلاااور  افکنبمب  ناواان

سااات و  هاا«2-»بیهاا و  «1-»بی « باا21-»بی  حااکی از ااایوزینی  بلنادمادت نیروی هوایی آمریکاا

 
1  CO. Goldfein 
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کاه هی  هواپیماای  ازآنمااییاسااات.    2040هاا تاا دهاه  «52-»بی  اقلی ازهمچنین اساااتفااده حاد

  و فرساودای   به پیریاین کلاور  افکن  در حال تولید نیسات، نیروی بمبدر این راساتا  ادیدی  

دارد   را  ساال   43  میانوین سان خدمتی در حال حاضار به طور متوسامکه  )  خواهد دادخود ادامه  

 2020میلیارد دالر در سال مالی   2.9  « با بوداه تثتیتی21-»بیبرنامه  و این در حالی است که  

فنالً ادامه  2025سطح تا سال مالی    همیندر  احتماالً  و    2021میلیارد دالر در ساال مالی   2.8و 

  روند خواهد داشت.

 هاجنگندهب(   - 2

آمریکا    اصالی نیروی هوایی  زیربنای  رهویر،انونده/  اساتفاده از هواپیماهای، 1960از اوایا دهه 

ان  سرد در    یسال پایان هلت  با احتساب  این هواپیماها  خدمتی  میانوین سانیرا تلاکیا داد   

فروند در    4000ها از  که تنداد آناسات    درحالی رسایده و این  تاکنونساال   34به  1991ساال  

 .یافته است  فروند)تنداد کا  کاهش 1981به  همان سال تا به امروز

  2020وزارت دفاا آمریکا،    2021کتاب تواینی بوداه سااال مالی  ای)بر اساااو اسااناد بوداه

فرسااودای ناواان و کاهش تنداد  این    ،ای صااورت پذیرفتههای کتابخانهمطالنه شااده و بررساای

متنی بر توقف تولید هواپیماهای نساا  آمریکا  نیروی هوایی  های  اذاریسایاساتناشای از  ها آن

     هاای نساااا پنمم هاا  و منتظر ماانادن برای تولیاد انوناده«16-»افهاا و  «15-»افچناار  )

اذاری صاورت پذیرفته و  اسات  بنابراین با عنایت به این سایاسات  ها «35-»افها و  «22-»اف)

و موافطت کنوره با وااذاری   2021الی  در سااال م« 35-ی »افهواپیمافروندی   48درخواساات 

)باا توااه باه کنادی روناد تولیاد و واااذاری این نوا از هواپیمااهاا  و  فروناد در ساااال    60  تناداد

به هدف  این نیرو   2050)سااال  سااال دیور 28تطریتاً    ،فنلیروند فرسااودای ناواان  همچنین  

نیااز خود )یننی    تاأمین و یاا درحاالات  «  35-»اففروناد    1344مواودی مورد  درخواساااتی 

ازارش مدیر  فروند مصاوب کنوره  خواهد رساید و این درحالی اسات که براسااو  1680ترآلایده

 873همچنان دارای    مذکور،برنامه »  :2019سااااالنه مالی  این حوزه در ازارش عملیاتی    ارزیابیِ

، ژانویه  اوزارت دفا  -  )واشانوتن دی سای  2019ازارش سااالنه مالی  ) .«نطح حا نلاده اسات

هم    سااالهر هواپیما در  فروند   60    شااایان تواه اساات که اار وااذاری تنداد   32–19  :2020

  بنابراین   خواهد بود2042  )یننی ساالساال   22ف نیروی هوایی،  اهدتحطآ ا،  مدنظر قرار ایرد

  رهویر نیروی هوایی آمریکا همناواان انونده/  خدمتی میانوین ساانتوان اکعان داشاات که  می

  نامحدود، باال باقی خواهد ماند. و  برای مدت طوالنی

  آمریکاا   این بود کاه نیروی هوایی  2020عماده در بودااه ساااال ماالی    یکی دیور از تغییرات

ایکس«  ای 15-»افبه نا   ای«   15-»افی دومنظوره  هاپیلانناد خرید نسخه ادیدی از هواپیما
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حاادود   تااناانااا  تاادارکااات  هاازیاانااه  اااارچااه  داد.  از    10را  کاامااتاار   درصاااااد 

بینی حدود  پیشایکس« بر اساو  ای 15-»افهزینه نونداری یک  بود ولی  های فنلی  «35-»اف

رسااایاد کاه  باه نظر می  بناابراین  « برآورد شاااده بود،35-»اف  از هواپیماایدرصاااد کمتر    40

  اما با مطالنات اساانادی مختلف ملااخح  دخواهد بو  یناواان پایدارتر  ایکس«های ای15-»اف

انتطاد دارند  هراونه خرید هواپیمای نساا چنار    بهبسایاری از طرفداران قدرت هوایی اردید که  

این    کنورهکنناد، در حاالی کاه  برای نیروی هوایی محساااوب می  باه عطاب  یعنوان ااامباهو آن را  

 .)همان منت  حمایت نموده است طر    از این  کلور

 144و  2021در ساال مالی  ایکس« را  ای  15-»اففروند  12وایی پیلانناد خرید تننا  نیروی ه

 .  17 -1: 2021کتاب تواینی بوداه سال مالی  تاکنون داشته است)در ممموا  را فروند  

این  و افزایش عمر    «10-»اِیهای ناواان  نیروی هوایی با تمنیز ممدد اسااکادران از سااوی دیور

آمریکا  مدت، تسالیم خواسات کنوره  در کوتاه  آناای بازنلاساتوی  به 2030ناواان تا اواخر دهه 

»اف  . 2019شاااااد)لااوزی،   هااواپاایااماااهااای  هاام  16-»افو    «15-پاایاارامااون   » 

های  «16-»افو   «15-»افتنداد زیادی از   داشااتاارچه نیروی هوایی قصااد    توان افت کهمی

 ملز  به  ، این نیرو را  دسااتیابی به هواپیماهای ادیدنرخ پایین  اما  قدیمی را بازنلااسااته کند،  

ها هنوز  «16-شاود که »افکرد  بنابراین ملااهده میهای طوالنی  ها برای ساالحفظ این ناواان

. نیروی هوایی در سااال  دهندتلااکیا میرا    آمریکا درصااد از ناواان انونده نیروی هوایی 40

رادارهاای    تمنیز باهویژه  ، باههاا«16-»افارتطااء  میلیون دالر برای تغییرات و    616،  2021ماالی  

رادار   تمنیز بهویژه  روزرسانی، بهمیلیون دالر برای انواا به  349 هم ها«15-»افبرای   وپیلرفته  

ادامه خواهد   همچنان  ،سااالهدر طول دوره پنج  کرده اساات و این منم برآورد هزینه  ،بنتودیافته

هم برای نیروی دریایی و هم برای نیروی هوایی، در    د،ادینسااا   رهویربرنامه انونده/  داشاات.

در حال  میلیارد دالر    یک   میزان به  2020ساال مالی    ای دربوداه  اذاریسارمایهبا   و  روپیش  افآِ

تحطیآ، توسانه، آزمایش  های های انما  شاده بوداه    طتآ بررسای2020پیویری اسات)ارتلر،  

، اما  خواهند یافت  افزایش  2025میلیارد دالر در سااال مالی   2.7به   2020،  اینسااینا)و ارزیابی

 واود ندارد.در این خصوا  ساله )حداقا در اسناد منتلر شده  هی  خریدی در برنامه پنجفنالً 

 هارسانسوختپ(   - 2

«  46-سااایرساااد که در آتی هواپیمای »کِیبا بررسااای در اساااناد اونااون مواود، به نظر می

های  رساانساوخت  چرا که  خواهد شادآمریکا  نیروی هوایی   رساان قدیمیِاایوزین نیروی ساوخت

دارند.  را  ساال   35و  58  خدمتی فنلی به ترتیب میانوین سان  «10-سای»کِی  و«135-سای»کِی

بود،  2019تا ژانویه   آن که تحویا اول  ه اسات و حتیاین برنامه از ابتدا با ملاکا موااه بوداما  
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تأخیر در    بسایار هنوز دسات به اریتانملاکالت فنی   واودبا ساه ساال تأخیر و  و  انما  نلاد

و   نلاادههنوز کامالً آماده  «  46-ساای»کِیبرنامه بنابراین .   2020،  اینسااینا) ننایی اسااتتولید  

در این  تری برای مدت طوالنی « مواود135-سای»کِیو  «  10-سای»کی  رساانساوختناواان  

داد که نلاااان از روند فرساااودای این بخش از ناواان منم  خواهند حوزه به فنالیت خود ادامه 

 هوایی است.

 هاترابریت(   - 2

 ترابری تاکتیکی( 1)

هوانوردی وارد عرصاه   1956ساال    ازکه    شاودمیها تلاکیا  «130-»سایاین ناواان عمدتاً از 

.  کندبدون ملااکا کار میآن هم تطریتاً  خم تولید   فنال و  هاآن  »اِی«ند و اکنون مدل  اهشااد

نیروی ، نیااز   2019فرماانادهی ترابری ایااالت متحاده، فوریاه  ) الزاماات ترابری  یاادیادترین مطاالناه

  کند اما از سااوی دیور شاااهد هسااتیم کهمیرا تأیید    فروند 300  ی با اسااتندادناواان هوایی به

هواپیماای اادیاد برای حفظ مواودی خود     انادازه کاافیباهآمریکاا قاادر باه خریاد )نیروی هوایی  

  بینی در این حوزه پیشهواپیما    فروند  چنارخرید   تننا 2021بوداه ساال مالی    بر اسااو  .نیسات

بیانیه وضانیت  اساناد مواود )  .اساتهای ویژه عملیاتانما   برای   خااهای  مدل  شاده که آن هم

تر  های قدیمیبازنلاساتوی بسایاری از مدل  احتمالِ  دهد که  نلاان می6  :2021،نیروی هوایی

 .دارد در نیروی هوایی آمریکا واودو کاهش اندازه ناواان    اچ«  130-»سی

 راهبردیترابری  (  2)

و    1970های  یافته )که در ابتدا در دههءهای ارتطا«5-»سایها،  «17-»سایاین ناواان متلاکا از 

عنوان  شااان بهتن مأموریت دواانهبه دلیا داشاا   کهها )«10-ساای»کِیساااخته شاادند  و  1980

در حال حاضار  با بررسای انما  شاده ملاخح اردید که  . اساتشاوند   بندی میرساان طتطهساوخت

در سااال  «  17-»ساایواود ندارد و آخرین های راهتردی  برای ترابریهی  خم تولید عملیاتی  

 ه است. تحویا شدبه نیروی هوایی  2013

 (از راه دور  پذیرهدایت هایپهپادها)پرندهث(   - 2

پس از   -آمریکا  نیروی هوایی باسارنلاین  سارنلاین به سااختار نیروی الحاق هواپیماهای بدون

باه یاک امر عاادی تتادیاا  اکنون  هم  –  2000و اوایاا دهاه    1990مطااومات شااادیاد در طول دهاه  

نساتت   ومتوقف شاده فنالً  به این نیرو   پنزادهاکردن    تالش نیروی هوایی برای وارداردیده، اما  

  ساال   بوداه مالیدر  یافته اسات.  درصاد کاهش 7تا   5ساال بین   10  زمان  مدت  توسانه آن در

ثتت نوردیده و این در حالی اسات    بدون سارنلاینهواپیماهای  خرید و وااذاری  اونه هی  2020

است  دار سرنلین« 11-»ایبه نف  « 4-»آرکیونیروی هوایی در حال بازنلسته کردن ناواان   که
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مااالی  در    و سااااال  سااارنلاااین  106خریااداری  ،2021بوداااه  هواپیمااای   فنالً  دار  فرونااد 

 . 84: 2021  دپارتمان نیروی هوایی،) است  شده  بینیپیش

 
 

 2021، 2010، 2005دار، کنترل از راه دور در مقابل هواپیمای سرنشین های پرنده (3)نمودار 

 ( 48: 94،2011- مجله نیروی هواییو  2011انجمن نیروی هوایی، ؛ 38  :2020وزارت دفاع، )منبع: 

« باشاد  58-کیو»ایکس ۀبرنام  ساازیبر ننایی  آمریکا  نیروی هواییرساد در آتی تمرکز  به نظر می

در    اساات.  قرار ارفتهتولید  در دساات  ی  ساارنلااین آزمایلاا بدون  عنوان یک هواپیمایبهکه فنالً  

این    انما  شاد که ماحصاا آن بر انممن نیروی هوایی)ملساساه میچا    همین راساتا تحطیطی در

تمنیزات    افزایش ی برایقابلیت هواپیماهای باساارنلااین ومکما    ،پنزادها»:  دارد که  تاکیدنکته  

  2020، ریداانزینور و اوتن).«نیرو هستند، نه اایوزینی برای هواپیماهای راداراریز نسا پنمم

یاک فروناد    2011و سااااال    اآمریکا   نیروی دریاایی«  4-فروناد »آرکیویاک  ،  2019در ژو یاه  

و    آمریکاا  کاه باا همکااری نیروی هوایی  «170-»آرکیو  ،کاارهواپیمااهاای بادون سااارنلاااین پنناان

اردید که این منم نلااان از ضاانف و  ساارنوون   ج.ا.ایرانبر فراز  ه بود، ساایا تولید شاادسااازمان  

های  واود سااامانههواپیماها به دلیا ساارعت پایین، آشااکار بودن باال و عد   پذیری این  آساایب

  2019، نوریساست.)  دفاعی

 

 

 

 

 

http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Magazine%20Documents/2011/May
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 و پس از آن   2021در سال مالی  ی هوایی  نیرو  موجودی فعال توان پروازی  -

 

 
   موجودی هواپیماها  -نیروی هوایی  (4)نمودار 

 (6 :2021وزارت دفاا، بررسی اامالی بوداه نیروی هوایی ایاالت متحده در سال مالی )
  پس از کاهش شاادیدآمریکا  نیروی هوایی ها و مطالنات انما  شااده، ملااخح اردید  بررساایبا 

 5500را در حادود  و مواودی هواپیمااهاا    ، سااااختاار2009تاا    2002از ساااال  خود    تمنیزاتی

این اتفاق به این دلیا رخ داد   اسات حفظ کرده  و تثتیت    ساال 29.2  خدمتی  هواپیما با میانوین

باا توااه باه در اختیاار داشاااتن  و  متوقف  خریاد هواپیماا را   1990واخر دهاه  کاه نیروی هوایی در ا

تتدیا    یمسااتطیماً به ناواان نیروی نسااا پنمم  کردمتندد قصااد    رهویرهواپیماهای انونده/

طورکلی با ورود پیر شاادن ناواان بهمنتطدند: »1  کیتین  و    کوساایاک  در همین راسااتا شااود.

تنمیر و نوناداری    قطناه،  هزیناه خریاداماا    تطریتااً متوقف شااادههواپیمااهاای اادیاد باه نیرو  

 2030تا دهه   نساا قدیمخرید هواپیماهای   اعتتار الز  انتفنلی بسایار باالتر از   هایمواودی

با پیر شاادن هواپیماها و    آمریکا هماارچه نیروی دریایی ارتش    و  2017،  کوساایاکخواهد بود)

نیروی هوایی در مورد  اساات اما   هایی موااهخود با چالش  تنمیر و نونداری ناواان هواپیماهای

در وضاانیت بساایار بدتری قرار    ی مناساابهاو دسااتیابی به اایوزینناواان هوایی   پیر شاادن

 . 2020،  کیتین  )دارد

 
1 Stiven Coosiak & Edvard Kiteing 

 کل موجودی فعال
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 میانگین سنی و موجودی هواپیماها   -نیروی هوایی   (5)نمودار 

، سالنامه نیروی هوایی ایاالت متحده  63:  2020، 103  -هوایی، مجله نیروی 2020انجمن نیروی هوایی، )منبع: 

 ( 60– 56: 1996،  79  -مجله نیروی هواییو   58–55: 2001، 84 -، مجله نیروی هوایی2001

برخوردار وضانیت نساتتاً خوبی  از   ریکا در حال حاضاری نیروی هوایی آمهابرخی از ناواانالتته  

«، سان 130-»سایو   «17-»سایبه دلیا خرید هواپیماهای    که  ناواان ترابری  هساتند همچون:

ساال  به  12سان خدمتی  )این نیرو ، ناواان عملیات ویژه دارد  ساال 21به طور متوسام  خدمتی  

ساال     سان خدمتی شاش)  1اپنزادههمچنین  و   ی آن برای این کلاوراولویت باالاهمیت و  دلیا  

هوایی ایااالت متحاده    نااوااان  اماا اکثر قریاب باه اتفااق  باه دلیاا خریادهاای بزر  در زماان انا  

میانوین ساان خدمتی  )  رهویرهاانونده/  ، همچون:هسااتندو در حال فرسااایش  قدیمی    آمریکا،

سااال ،   49تی  ساان خدم)  هارسااانسااال ، سااوخت 42ساان خدمتی  )ها  افکنسااال ، بمب 29

     سااال  32ساان خدمتی  ) آموزشاایهواپیماهای  سااال  و   32میانوین ساان خدمتی)  بالوردها

ها از سااوی  آنهایی برای نوسااازی  از برخی از هواپیماهای ویژه  برنامهتر )بههای قدیمیناواان

ی و  به دلیا ملااکالت مالها  این برنامهاکثر  ، اما  وزارت دفاا آمریکا در نظر ارفته شااده اساات

ها طول بکلااد تا به طور کاما اارا ممکن اساات سااالحتی  و   اندافتادهتنویآبهبَر بودن هزینه

، 103  -ممله نیروی هوایی و 2020  هوافضاااییانممن نیروی هوایی، سااالنامه نیروی ) شااوند.

و پلاتیتانی  ساطح تدارکات  توان افت که   . بنابراین با مطالنات صاورت پذیرفته می63  :2020

بساایار   این نیروبرای حفظ مواودی فنلی    2021سااال مالی  آمریکا در حوزه نیروی هوایی در  

 106پیلاانناد خرید    این سااالنیروی هوایی در    و همین رویکرد باعخ اردید که پایین اساات

با فرض یک عمر  ی نساا ادید انت اایوزینی تدریمی ناواان فنلی را بدهد که  هواپیما  فروند

   .خواهد رسیدهواپیما  3180ناواان ادیدش به مواودی با این روند در ننایت ساله،   30مفید  

 
 شونده از راه دور هدایت هایپرنده   1

http://www.airforcemag.com/app/
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 )همان منبع(  2021 خرید هواپیماهای نیروی هوایی در سال مالی (3)جدول 

F-35A 48 

MC-130J 4 

HH – 60W 19 

KC – 46A 15 

F – 15EX 12 

MH-139 8 

 106 ام  کا

  3180سال عمر مفید =  30 * 2021فروند هواپیمای خریداری شده در سال مالی  106

 مواودی کا 

هواپیما  فروند  180تنداد  خریدنیاز به  آنبرای و  فروند است 5387مواودی فنلی در حالیکه 

 . استدر سال 

 هواپیمای خریداری شده در سال  180ساله =  30مواودی ÷ عمر خدمتی  5387

 :سال افزایش یابد 40به   هاعمر خدمتی هواپیمااار  

 هواپیمای خریداری شده در سال  135ساله =  40مواودی هدف ÷ عمر خدمتی  5387

و از سوی دیور به دو دلیا نیاز   کافی نیستنیروی برای حفظ مواودی فنلی  خرید این   بنابراین

شاادت تندیا  را به  اشیرویمواودی هواپیماهای خود را تا حد زیادی کاهش و ساااختار نیدارد  

 نماید:

  تواندمی  نزدیک   یهواپیمااهایی که اخیراً و در آینادهی/ مالیِ  ناتوانی در حفظ سااااختاار ➢

    تنیه کند

پیلارفته برای   تسالیحات ا وهدر ساامانه و پرهزینه  اساترده  اذاریتمایا به سارمایه ➢

 .های آتیدرایری

آمریکا  نیروی هوایی    سارمایه انساانیِ  همایشژنرال چارلز کیو براون در اولین  این موضاوا توسام  

های  که داللت بر حذف بسااایاری از ساااامانه  بیان اردید  ناپذیر«ااتناببندی  اولویت»  با عنوان

 .  2020، اونیور )کیو و  داشتقدیمی  

آمریکا،  روی هوایی  نی ایِاسااناد بوداهای صااورت پذیرفته بر روی بر اساااو مطالنات کتابخانه

این کلاور به طور ادی در  آینده  هوایی نیروی  ی برایتندیا بزر  سااختارملاخح شاد که 

برآورد بوداه ساال   )بخشدپارتمان نیروی هواییحال بررسای و اقدا  اسات  این منم در ازارش  

نیروی هوایی در حال  »   بدین صاااورت آمده اسااات:تخصااایح پرسااانا نظامی  /  2021مالی  

نیروی بر روی  اذاری  شاروا سارمایه وی قدیمی  هاظرفیت نیرواز   کمتراساتفاده  زی برای ریبرنامه
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دپارتمان  اساات)علیه رقتای همتای خود   آیندهدرایری شاادید    توانمندتر و چابک درانسااانی  

  ،واشانوتن، دی سای،  تخصایح پرسانا نظامی  - 2021نیروی هوایی، برآورد بوداه ساال مالی  

مطابآ  به همین دلیا نیروی هوایی بارها پیلانناد بازنلاساتوی هواپیماها را  «.  6  :2021فوریه  

 . 2015،  کئون وپی    ،لویناعال  کرده است ) 4ادول  
 2021در سال مالی  ( پیشنهادی)هواپیماهای نیروی هوایی  ه شدنبازنشست (4)جدول 

KC-10 16 

KC 135 7 

B-1 17 

RQ-4 24 

A-10 44 

هایی که احتماالً بازنلاااساااته  ناواان ،  CSISالمللی)مرکز مطالنات راهتردی و بین  ازارشِبنابر 

، هواپیماهای  «2-»بیو    «1-»بیهای  افکن، بمب«10-سااای»کِیرساااان شاااوند، ساااوختمی

-»یو، هواپیمای ااساوسای  سای«  8-»ای  ساسای، هواپیمای تم«10-»اِیپلاتیتانی هوایی نزدیک  

 . 2019،  هریسون)خواهند بود   «3-»ایو هواپیمای هلدار و کنترل هوابرد  «2

رز  هوایی نسااا پنمم:  »  تحت عنوان  اف هریویان و مکس موروسااکودر تحطیطی که توساام 

انما  شااده اساات، نیروی هوایی آمریکا را با    میچا  ملسااسااه« در  حفظ لته نیروهای ملااترک

هریویان و  اند )رو کردههای کیا روبهبه سااوال  اوییهای اساااساای متتنی بر نحوه پاسااخچالش

 : 2016  موروسکو،

هاایی کاه علیاه  درایری   هاایی آمااده شاااوددرایری  نوا  چاهنیروی هوایی باایاد برای   ➢

های  هایی که محیمهوایی، از امله آن  عملیات  هاییا طیفی از محیمست  هاابرقدرت

 دارند؟    تریبرانویز کمچالش

، به طور اسااترده از هواپیماهای  عملیاتی محدود  اند در محیمتونیروی هوایی میآیا   ➢

 ؟قدیمی استفاده کند

هاا ماانناد چین و روسااایاه، باا دفااا هوایی هاای در برابر ابرقادرتبرای درایریآیاا   ➢

 ؟های پیلرفته تمرکز کندشان، نیروی هوایی باید منحصراً بر قابلیتپیلرفته

  دریرات را داشاته باشاد؟ آیا بیلاترین تأثیر تواند بیلاترین تأثمی چوونه ییقدرت هوا ➢

نزدیاک هوایی و ممااننات از  حمالت نزدیاک باه خطوج مطاد  از طریآ پلاااتیتاانی 

نیروهاای زمینی در اینماا مادافناان قوی  )؟  اساااتمیادان نترد  روی دشااامن در  پیش

   2016،  بوچمپاسات)کنند که این تأثیرات فوری و ملموو هساتند و اساتدالل می
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کنند که بیلاااترین تأثیر از حمله عمیآ به طرفداران قدرت هوایی اساااتدالل می  اما

شاود. نیروی هوایی از لحاظ تاریخی به دالیا ساازمانی و اهداف راهتردی حاصاا می

،  هاون و اانساااون)  نی مختلف به سااامت مورد دو  ارایش پیدا کرده اساااتدکتری

2015 :139-78 . 

  مند اساات؟ارزشاا همچنان  در ان  هوایی مدرن    و اریز از دید رادار  کاریپننانآیا   ➢

برای   ، اماشاادت محافظت شااده الز  اسااتکاری برای نفوک به حریم هوایی بهپننان)

استدالل  این نظریه  طرفداران    طلتد.را میباالیی  و نونداری هزینه   سازیآمادهتوسنه، 

ارزشامند   ،هوایی  هایتندید  متناساب با ساطحکنند که متادالت هزینه و عملکرد  می

کنند که تننا بخش مخالفان اسااتدالل می  ،2016، هریویان و موروسااکو)  هسااتند

    اراریز باشاندتوانند غیر رادکه بطیه میکار باشاد، درحالیکوچکی از ناواان باید پننان

 . 2016،  بنیتزو   پیتروچا)

درصااادی در سااااختار   25افزایش   2018وقت نیروی هوایی در ساااال    فرماندههدر ویلساااون، 

کاه     5)نمودار    پیلاااننااد داده بود  کلاااور«نیروی هوایی موردنیااز  »  باا عنوان  رانیرو  تمنیزاتی  

این  ای از بخش عمدهشاد و  می 386اساکادران به  312های این نیرو از مواب افزایش اساکادران

، برادوی) بودفرماندهی و کنترل  ، ترابری و  رسااانسااوخت  انونده،  هواپیماهای ارتطاء مربوج به

2018.) 

، اماا  کرد  تمادیاد درخواساااتممادداً    2020و    2019هاای  در ساااالرا  این هادف    ،نیروی هوایی

نیز  2021از بیانیه ساال مالی  مصاوب نلاد و   موضاوادهد که این  های اسانادی نلاان میبررسای

  ایاین هدف توساانه  دلیا آن هم عد  توانمندی نیروی هوایی آمریکا در تحطآِ اردیده وحذف  

  .2020، اونیور و  براونمطر  شده است)

 مهمات هوایی  وضعیتت(  

ین کلااور به های تخصاایصاای به نیروی هوایی آمریکا نلااان از تواه ابوداهها و  مطالنه برنامه

و    هوا باه هوا  ،ردتولیاد منماات دوربر  باا تمرکز بر  و دریاای چین انوبی  غرب اقیاانوو آرا منططاه  

  نیروی هوایی 2021تفسیر بوداه سال مالی  دارد.)منمات هوا به زمین    کاهش
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 - )واشنگتن دی سی  2020وضعیت سال مالی ) گسترش نیروی هوایی بر اساس رده مأموریت (6)نمودار 

 ( (2019آوریل 

 ( Ibid)مقادیر عمده تهیه مهمات  (5)جدول 

 برنامه  
  2020سال مالی 

 مصوب 

بودجه سال مالی  

2021   

 

هوا به  

زمین  

 برد کوتاه

 JDAM 25000 10000های  بمب

 II   8253 3600و   SDB-I)های با قطر کوچک  بمب

 2497 3859 موشک هلفایر 

 

هوا به هوا  

و هوا به  

زمین  

 دوربرد 

 JASSM   390 400موشک هوا به سطح )

 AIM-9X   355 331)  موشک سایدوایندر

  برد پیلرفتههای هوا به هوای میانموشک 
AIM120D (AMRAAM) . 

220 414 

 LRASM   0 5رد )کلتی دوربرموشک ضد  

 رد عملیاتی هواپیماهاث( بُ

بر   آمریکاا  تمرکز راهترد دفااا ملی»نظر باه    منتطاد اساااات کاه:  سااایادنی فریادبر  اونیور

این  خواهد بود و   بساایار باالدر زمان ان   تمنیزات  ها، فرسااایش  ابرقدرت آتی با  هایدرایری

 رسان هواپیماهای سوخت

 نیروهای ویژه

 فضایی

 RPV /پهپاد

 موشک 

 ها جنگنده

  سایبری

 فرماندهی و کنترل، اطالعات، نظارت و شناسایی

  جستجو و نجات رزمی

 ها افکنبمب

 ترابری هوایی

 اسکادران(  312امروز )  اسکادران(  386هدف ) 

http://www.af.mil/Portals/1/documents/5/FY20_
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 کند«.  دوچندان میرا   بیلتر مواودی  تأمینامر نیاز به 

پروازی  رد کوتاه  در طول ان  سارد، برشاود که  های هوایی ملاخح میبا نواهی به تاریخ ان  

های ضاادهوایی  توانایی  همپس از ان  ساارد  ملااکلی نتود به خم مطد   بدلیا نزدیک بودن 

چند وقت  توانساتند هرمی  به راحتیو در نتیمه هواپیماهای تاکتیکی    هنوز ارتطاء پیدا نکرده بود

  ناواانِ   های ملانود، اما در حال حاضار یکی از آسایبایری کنندیکتار که نیاز داشاتند ساوخت

 مواودش رد بسااایاار کوتااه هواپیمااهاای  بر  هاای آتی،برای درایریآمریکاا  نیروی هوایی    تااکتیکیِ

اارچاه پاایوااه نیروی هوایی کاادناا در اوکینااوا    باه طور نموناه:  اسااات    ماایاا  750تاا    550بین  )

مایا از دریای چین انوبی فاصاله   1400مایا ، اما  400اندازه کافی به تایوان نزدیک اسات )به

 1700مایلی از دریای چین انوبی و  1400  هم در  پایواه نیروی هوایی اندرساون در اوا   ،دارد

 . 2017 ،فریدبر  اونیور) است  واق  شده مایلی تایوان

هواپیماهای  اساتطرار    مندنیاز  حتماً این کلاور    آمریکاهای هوایی  پایواهپذیر بودن نظر به آسایب

پیلااارفتاه کنونی،  هوایی    هاایپادافناداز ساااوی دیور  و    اساااتدورتر از اهاداف  خود در منااطآ  

 ه این نیرو نیاز بدر نتیمه،  ادی موااه خواهد کرد    خطربا را  این کلاور  رساانی هوایی ساوخت

ماداومات پروازی هواپیمااهاای خود در آتی دارد و این موضاااوا یننی  ایساااتاادای و    ،ردافزایش بر

  هواپیمای   کاهش خریدمواود، تمرکز بر تولیدات ادید و   برداری از ظرفیتتغییر در نورش بنره

هوایی  این هواپیمای نساا پنممی و این بدان منناسات که نیروی رد کوتاه  به دلیا بر«  35-»اف

افتادای عملیاتی ناخواساته در آتی خواهد ایاالت متحده آمریکا دچار حداقا بیسات ساال عطب

برد، اما این مزیت را دارد که  رد رنج میمحدودیت بر  همیناز این کلااور هم  نیروی دریایی  شااد.  

ایی را باا  ااا کناد، بناابراین این امر نیروی هوههاای خود )نااوهاای هواپیماابر  را ااابا پاایوااه  بتواناد

  2019،  اونزینور و همکارانخواهد داد.)تأثیر قرار  شدت بیلتری تحت

 های تحقیقیافته

  هاایعااماا  1برای احصااااء نظرات خترااان پیرامونِ تااییاد/عاد  تااییاد  آمااری  تمزیاه و تحلیاا

در کاهش/نزول    هاآنای و همچنین تنیین میزان تاثیر هریک از مساتخراه از مطالنات کتابخانه

آزمودنی صاورت پذیرفت که ماحصاا آن به شار    80آوری تدریمی قدرت هوایی آمریکا با ام 

 کیا است:

 

 

 
1 Test value =3 
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 یافته اول: استعداد انسانی   - 1
 انسانی استعداد( شاخص 6جدول )

 آزمون تی  میانگین  عامل  ردیف 
انحراف  

 استاندارد

1 
کاهش استنداد خلتانان نیروی هوایی برای مدت  

 طوالنی
42/3 48/3 08/1 

 1/1 57/3 45/3 چالش در اذب نیروی انسانی مورد نیاز 2

3 
در نیروی  ن  ناخلتاکاهش سطح کمی و کیفی  

 هوایی
5/3 39/3 93/0 

 

ن  ناخلتاکاهش ساطح کمی و کیفی   :  ازارش شاده اسات7  و نمودار )6همانطور که در ادول )

انسااانی موثر در کاهش/نزول    اسااتنداد ۀحوز   منمترین شاااخح5/3ِ±93/0در نیروی هوایی )

  تدریمی قدرت هوایی آمریکاست.  

 
 انسانی  استعداد( شاخص 7نمودار )

منناداری  میانوین سه شاخح حوزه انسانی بطور  که   دهدمینلان ای  آزمون تی تک نمونهنتایج 

عواما احصااء شاده در این  بوده و بنابراین   (MD>0, DF=3, P<0/05)  باالتر از میانوین فرضای

   .مورد تایید ختراان استحوزه 

 

3.45

3.42

3.5

3.38

3.4

3.42

3.44

3.46

3.48

3.5

3.52

چالش در جذب نیروی انسانی مورد نیاز

کاهش استعداد خلبانان نیروی هوایی برای

مدت طوالنی
وی کاهش سطح کمی و کیفی خلبانان در نیر

هوایی
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 یافته دوم: وضعیت ناوگان هوایی - 2
   ( وضعیت ناوگان هوایی7جدول )

 آزمون تی  میانگین  عوامل  ردیف 
انحراف  

 استاندارد
 04/1 31/5 87/3 رهویر انونده/قدمت خدمتی باالی هواپیماهای   1

 1 37/5 8/3 افکن بمبقدمت خدمتی باالی هواپیماهای   2

 25/1 28/3 65/3 رسان سوخت قدمت خدمتی باالی هواپیماهای   3

 98/0 86/3 6/3 قدمت خدمتی باالی ناواان بالوردی  4

 79/0 08/3 3/3 آموزشیقدمت خدمتی باالی هواپیماهای   5
 

ترین وضانیت آمادای بر نامتناساب :  ازارش شاده اسات8  و نمودار )7همانطور که در ادول )

  این کلاااور  87/3±04/1رهویر )انوناده/اسااااو قادمات خادمتی بااال در نااوااان هواپیمااهاای  

  ملنود است.

 
 ( وضعیت ناوگان هوایی 8نمودار )

ناواان  وضاانیت شاااخح حوزه    پنجمیانوین که    دهدمینلااان ای آزمون تی تک نمونهنتایج  

عواما  بوده و بنابراین   (MD>0, DF=3, P<0/05)بطور منناداری باالتر از میانوین فرضای هوایی

  .مورد تایید ختراان استاحصاء شده در این حوزه 
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قدمت خدمتی باال هواپیماهای 

رهگیرها/جنگنده
قدمت خدمتی باال هواپیماهای بمب افکن

قدمت خدمتی باال هواپیماهای سوخت رسان

قدمت خدمت باال ناوگان بالگردی

قدمت خدمتی باال هواپیماهای آموزشی
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 ها و اقدامات  یافته سوم: سیاست - 3
 ها و اقدامات  سیاست( 9جدول )

 میانگین  عوامل  ردیف 
آزمون  

 تی
انحراف  

 استاندارد

1 
های باسرنلین مورد  و اایوزینی به موق  پرنده  تأمینروند کرند  

 آننا   نیاز و عمر خدمتی باالی برخی از
27/4 52/9 85/0 

2 
رد کوتاه هواپیماهای  مداومت پروازی باال و بر  تأمینکرندی در  

 ناواان تاکتیکی 
07/4 56/6 01/1 

3 
های قدیمی بدلیا  ریزی اام  برای نوسازی ناواانفطدان برنامه

 بَر بودن این حوزه ملکالت مالی و هزینه
5/3 39/3 93/0 

4 
  و  نونداریریزی دقیآ و اام  برای رف  چالش  عد  برنامه

 تنمیر ناواان هواپیماها 
05/4 34/7 9/0 

5 
هواپیماهای ادید در    تأمین، پلتیتانی و  سطح تدارکاتکاهش  

 آینده نزدیک 
45/3 57/3 1/1 

 83/0 79/7 02/4 ی ناواان هوایی نیروی هواییناتوانی در حفظ ساختار  6

7 
  ا وهدر سامانه   و پرهزینه  استرده   اذاریتمایا به سرمایه

 های آتی پیلرفته برای درایری  تسلیحات
65/3 28/3 25/1 

 96/0 63/3 55/3 ناواان نیروی هوایی   نوسازیشدن    بَرزمانیا  و    نافتادتنویآبه 8

9 
در زمان ان   تمنیزات  فرسایش    عد  تواه اام  به باال بودن

 ها  )خصوصاً در درایری با ابرقدرت
4 83/8 72/0 

10 
نسا    یناواان نیرویتغییر رویکرد ناانانی در حرکت به سوی  

 یپنمم
42/3 48/3 08/1 

11 
مواود، تمرکز بر تولید    برداری از ظرفیتتغییر در نورش بنره

 «35»اف   هواپیمای  کاهش خریدادید و  
7/3 25/4 04/1 

 06/1 83/3 47/3 آمریکا های هوایی  پایواه پذیر بودن  عد  تواه اام  به آسیب  12

 11/1 23/5 92/3 پیلنناد بازنلستوی هواپیماها  13

 

و اایوزینی به  تأمینروند کرند    :  ازارش شااده اساات10  و نمودار )9همانطور که در ادول )

  و کرندی  27/4±85/0ها )آن های باسرنلین مورد نیاز و عمر خدمتی باالی برخی ازموق  پرنده

بر  تاأمیندر   )رد کوتااه هواپیمااهاای  ماداومات پروازی بااال و    از  07/4±01/1نااوااان تااکتیکی 

ها و اقدامات نیروی هوایی آمریکا موثر در کاهش/نزول  حوزه ساایاساات  هایِترین شاااخحمنم

 تدریمی قدرت هوایی این کلور است. 
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 ها و اقدامات  ( شاخص سیاست10نمودار )

  ها و اقدامات سایاساتشااخح حوزه  13میانوین  که    دهدمینلاان  ای آزمون تی تک نمونهنتایج  

عواما احصاء  بوده و بنابراین   (MD>0, DF=3, P<0/05)بطور منناداری باالتر از میانوین فرضی  

  .مورد تایید ختراان استشده در این حوزه 

 یافته چهارم: وضعیت مهمات هوایی   - 4
 ( شاخص وضعیت مهمات هوایی10جدول )

 انحراف استاندارد  آزمون تی میانوین  عواما  ردیف

 2/1 93/3 62/3 رد تولید منمات دوربر   تمرکز بر 1

 08/1 48/3 42/3 تولید منمات هوا به هوا   تمرکز بر 2

 96/0 63/3 55/3 منمات هوا به زمین   کاهش  تمرکز بر 3

های توصاایفی،  با تواه به آماره  :  ازارش شااده اساات11  و نمودار )10همانطور که در ادول )

وضاانیتِ منمات هواییِ    منمترین شاااخح موثر در  62/3±2/1)  ردمنمات دوربر  تولید تمرکز بر

 قدرت هوایی آمریکاست.  
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4.5

روند کُند تامین و جایگزینی به موقع

کندی در تامین مداومت پروازی باال و بُرد کوتاه 

هواپیماهای ناوگان تاکتیکی
های فقدان برنامه ریزی جامع برای نوسازی ناوگان

بَر بودن این حوزهقدیمی بدلیل مشکالت مالی و هزینه
عدم برنامه ریزی دقیق و جامع برای رفع چالش تعمیر و 

نگهداری ناوگان هواپیماها
کاهش سطح تدارکات، پشتیبانی و تامین هواپیماهای 

جدید در آینده نزدیک
ناتوانی در حفظ ساختاری ناوگان هوایی نیروی هوایی

تمایل به سرمایه گذاری گسترده  و پرهزینه در سامانه ها و 

های آتیتسلیحات پیشرفته برای درگیری
ناوگان نیرویبَر شدن نوسازیبه تعویق افتادن و یا زمان

هوایی
عدم توجه جامع به باال بودن فرسایش تجهیزات در زمان 

(هاخصوصاً در درگیری با ابرقدرت)جنگ 
ی تغییر رویکرد ناگهانی در حرکت به سوی ناوگان نیروی

نسل پنجمی
ر موجود، تمرکز ببرداری از ظرفیتتغییر در نگرش بهره

«35-اف»تولیدات جدید و کاهش خرید هواپیمای 
پذیر بودن پایگاه های هوایی عدم توجه جامع به آسیب

آمریکا
پیشنهاد بازنشستگی هواپیماها
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 ( شاخص وضعیت مهمات هوایی11نمودار )

وضاانیت منمات  میانوین سااه شاااخح حوزه که    دهدمینلااان ای آزمون تی تک نمونهنتایج  

عواما  بنابراین  بوده و  (MD>0, DF=3, P<0/05)بطور منناداری باالتر از میانوین فرضی   هوایی

  .مورد تایید ختراان استاحصاء شده در این حوزه 

 تحلیلتجزیه و  

از آنمایی که    به دلیا اهمیت موضاوا از منظر اغرافیای سایاسای ومحططین در مطاله حاضار  

قدرتمند در حوزه قدرت هوایی به حساااب آمده و با تکیه بر کلااور آمریکا یکی از کلااورهای  

های ژ وپلیتیکی ماهان و ساورساکی اقدا  به توسانه قدرت هوایی و دریاییِ برخوردار از نظریه

به بررساای و تحلیا موشااکافانه قدرت  ها نموده، قدرت هوایی انت قلمروسااازی در فرادساات

و تحطیآ در قاالاب کتاابخااناههوایی این کلاااور پرداختناد کاه مااحصاااا این   ای/اساااناادی 

به عنوان اثراذارترین    ردمنمات دوربر  تولید براین کلاور  تمرکز  نلاان از  پیمایلای/پرسالانامه،  

هایی از فرسااایش و نزول تدریمیِ  برروز نلااانههمچنین  و شاااخح در وضاانیتِ منمات هوایی  

 :ملروحه کیا دارداثراذار  عواما ترین  منممتتنی بر آمریکا  قدرت هوایی 

 در نیروی هوایی  ن  ناخلتاکاهش سطح کمی و کیفی   نیروی انسانی: ➢

های باسارنلاین  و اایوزینی به موق  پرنده تأمینروند کرند   ها و اقدامات:سییاسیت ➢
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تمرکز بر تولید مهمات دوربُرد
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تمرکز بر تولید مهمات هوا به هوا
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ماداومات   تاأمینهاا و همچنین کرنادی در  آن  مورد نیااز و عمر خادمتی بااالی برخی از

 ناواان تاکتیکی   رد کوتاه هواپیماهای  پروازی باال و بر

 .رهویرانونده/قدمت خدمتی باال در ناواان هواپیماهای    ناوگان هوایی: ➢
 ( عوامل موثر در روند کاهش و سیر نزولی تدریجی قدرت هوایی آمریکا 11جدول )

نیروی  

 انسانی 
 وضعیت ناوگان هوایی  ها و اقدامات سیاست

چالش در  

اذب  

نیروی  

انسانی  

 مورد نیاز 

و    تأمینروند کرند  

اایوزینی به موق   

های  پرنده

باسرنلین مورد  

نیاز و عمر خدمتی  

 آننا    باالی برخی از

سطح  کاهش  

،  تدارکات

پلتیتانی و  

 تأمین

هواپیماهای  

ادید در آینده  

 نزدیک 

عد  تواه اام   

  به باال بودن

فرسایش  

در  تمنیزات  

زمان ان   

)خصوصاً در  

درایری با  

 ها  ابرقدرت

قدمت خدمتی  

ی  باال

هواپیماهای  

 رهویر انونده/

قدمت  

خدمتی  

   یباال

ناواان  

 بالوردی 

کاهش  

استنداد  

خلتانان  

نیروی  

هوایی برای  

مدت  

 طوالنی

 تأمینکرندی در  

مداومت پروازی باال  

رد کوتاه  و بر

ناواان  هواپیماهای  

 تاکتیکی

ناتوانی در حفظ  

ی ناواان  ساختار

هوایی نیروی  

 هوایی

تغییر رویکرد  

ناانانی در  

حرکت به سوی  

  یناواان نیروی

 ینسا پنمم

قدمت خدمتی  

   یباال

هواپیماهای  

 افکن بمب

قدمت  

خدمتی  

   یباال

هواپیماهای  

 آموزشی 

کاهش  

سطح کمی  

و کیفی 

در  ن  ناخلتا

نیروی  

 هوایی

ریزی  فطدان برنامه

اام  برای نوسازی  

های قدیمی  ناواان

بدلیا ملکالت  

بَر  مالی و هزینه

 بودن این حوزه 

تمایا به 

  اذاریسرمایه

و   استرده 

در    پرهزینه

  ا وهسامانه 

 تسلیحات

 پیلرفته  

 تغییر در نورش  

برداری از  بنره

مواود،    ظرفیت

تمرکز بر  

تولیدات ادید و  

  کاهش خرید

-»اف  هواپیمای

35» 

 قدمت خدمتی باالی  

 رسان سوخت هواپیماهای  

ریزی  عد  برنامه

دقیآ و اام  برای  

رف  چالش  

  تنمیرو    نونداری

و    نافتادتنویآبه

شدن    بَرزمانیا  

ناواان    نوسازی

 نیروی هوایی 

عد  تواه اام   

پذیر  به آسیب

های  پایواه بودن  

 آمریکا هوایی  
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   ناواان هواپیماها

 پیلنناد بازنلستوی هواپیماها 

 گیرینتیجه

ترین ناواان هواپیماهای باسارنلاین متحده آمریکا با داشاتن بزر نیروی هوایی ایاالت  الف(

های مراقتت و شاناساایی،  و بدون سارنلاین انوی و ترابری انان که برای انما  ماموریت

آیند و  تناام و دفاا هوایی یکی از عناصاار اصاالی قدرت هوایی این کلااور به حساااب می

انت تحمیا اراده خود به رقیتان، متحدان و دشمنان در فضای  حاکمان سیاسی این کلور  

های  که طی ماهچناناتکا زیادی دارند  آن اغرافیایی بحری و بری در ساااراسااار دنیا به آن

اخیر برای اارایی سااختن اراده سایاسای خود متنی بر سافر رییس مملس آمریکا به تایوان،  

های اخیر، این قدرتِ تاثیراذار به طی ساالقدرت هوایی را در ساطح وساینی بکار ارفتند،  

دالیا استرش فضای عملکردی و به ضنف در پوشش فراایر، ظنور رقتای انانی در قدرت  

هوایی مانند چین و افزایش هزینه همراه با افزایش سن ناواان در توسنه نفوک و قلمروسازی  

ت و چه بسااا تغییرات ایماد  های رو به فرسااایش و نزول را برروز داده اساا ژ وپلیتیکی، نلااانه

های آمریکا در غرب آسایا همانند خروج از افغانساتان، کاهش حضاور در  شاده در سایاسات

ها به متحدان و نایتان خود  عراق و برخی کلااورهای منططه و ساازردن بخلاای از ماموریت

 ناشی از این تنزل قدرت هوایی باشد.

ساارنلااین در نیروی هوایی  بدون    ، هواپیماهای1990پس از مطاومت فراوان از سااال    ب(

آمریکا بکار ارفته شاد و در سااختار و ساازمان این نیرو ننادینه اردید و حدود شاش درصاد  

از ناواان پروازی را تلااکیا داد، اما چند سااالی اساات که این روند همچنان ثابت مانده و  

های از برنامهبینی نلاده و حتی برخی برنامه خاصای انت توسانه آن در برنامه سااالنه پیش

های ساااخت هواپیماهای باساارنلااین اایوزین اردید همچون  ساارنلااین با پروژهبدون

«. از رویادادهاای دیوری کاه بر روی  11-« و ااایوزینی آن باا »ای4-باازنلاااساااتویِ»آرکیو

- اریز »آرکیوتوان به ساطوج پنزاد رادارسارنلاین آمریکا اثراذار بودند، میهای بدونبرنامه

« توسم پدافند هوایی ج.ا.ایران 4-ج.ا.ایران و هدف قرار ارفتن پنزاد »آرکیو« در خاک  170

ساارنلااین در  اشاااره نمود  در این راسااتا، برخی از کارشااناسااان منتطدند هواپیماهای بدون

محیم عملیاتی بازخورد خوبی دارند اما در مطابا دشامن ساطح باال همچون روسایه و چین  

لارده و پیلارفته، به دلیا سارعت پایین و کلاف راداری،  با داشاتن توان ساامانه پدافندی ف 

ها از قابلیت بسیار پایینی برخوردار خواهند بود  بنابراین برنامه اصلی نیروی هوایی  این پرنده

سااارنلاااین کم هزیناه و ارزان و مکماا  آمریکاا در رابطاه با پنزاادها، تولیاد هواپیمااهای بدون
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« اسات و به هی  عنوان تمایلی به اتکای  58-کسهواپیماهای باسارنلاین همانند پروژه »ای

 سرنلین ندارند. صرف بر روی هواپیماهای بدون

چالش بندی نیروی هوایی آمریکا، یک چالش عملیاتی و تاکتیکی اسااات ناواان فنلی و    ج(

« این نیرو، هواپیمااهاای کوتااه بررد هساااتناد و برای انماا  عملیاات  35-حتی هواپیمااهاای »اف

ایری در  ایری نمایند که همین نططه ایساتاییِ ساوختباید در چندین نوبت اقدا  به ساوخت

 ال، برای آنان به عنوان یک نططه ضنف اساسی مطر  است. برابر یک دشمن سطح با

های هوایی نزدیک به دسااترساای دشاامن نیز از دیور نطاج  اسااتطرار این هواپیماها در پایواه

آید، التته نیروی دریایی با داشااتن ناواان  ضاانف منم نیروی هوایی آمریکا به حساااب می

فاا آ آماده اساااات ل یکن نیروی هوایی ااایوزینی  هواپیماابر، تاا حادودی براین ملاااکاا 

« را کافی ندانساااته و آن را یک  22-« و »اف35-« با »اف15-« و »اف16-هواپیماهای »اف

نماایاد چرا کاه باا ورود این تمنیزاتِ پروازی، بررد عملیااتی افزایش  برنااماه موفآ ارزیاابی نمی

های ادید  ژهاردد  بنابراین به دنتال تنریف پروهای اساااساای مرتف  نمییابد و ضاانفنمی

انت ساااخت هواپیماهای دوربرد با حداقا هزار مایا شااناا عملیاتی هسااتند. با این تفکر  

محور اصالی عملیات هوایی   ،برخی کارشاناساان امور هوایی منتطدند که هواپیماهای دوربرد

 قرار ایرند.

و  «  10-از ساوی دیور تالش برای بازنلاساته نمودن هواپیماهای پلاتیتانی نزدیک »اِی  د(

افزایش خریاد منماات هوا باه هوا و کااهش منماات هوا باه زمین، این راهترد را در کهن تاداعی  

کند که در دکترین نظامی آمریکا در آینده، ان  زمینی اایواه چندانی نخواهد داشاات  می

افکن راهتردی را آماده  و این کلور برای مطابله با برخی دشمنان سطح باال، هواپیماهای بمب

و انا  نزدیاک و پلاااتیتاانی از نیروهاای زمینی را باه ناایتاان خود خواهاد سااازرد     نماایادمی

ها همچون حساورها و تسالیحات هوشامند، نانو، همچنین اختصااا اعتتار به برخی اولویت

هوش مصانوعی، ساایتر و انوال، بیانور تغییر رویکرد و تحول اسااسای نیروی هوایی آمریکا از  

»نیرویی راهتردی با قابلیت هوشاامندی باال« اساات. اما   کننده« بهیک »نیروی پلااتیتانی

مخالفان این تغییر و تحول منتطدند باید همچنان ناواان فنلی حفظ شااود و حتی پیلاانناد  

اناد و راه مطاابلاه باا کلاااورهاایی همچون کره  « بیلاااتری را داده15-خریاد هواپیمااهاای »اف

اوناه تفکرات پراکناده و متنادد، نیروی دانناد  اینبرداری از نااوااان فنلی میشاااماالی را بنره

  هوایی آمریکا را در یک شرایم سردرامی قرار داده و نزول تدریمی آن را کلید زده است.
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