
 

 

 

نظامی   ازدور حوزه سنجش تهدیدات بندی بررسی و اولویت مقاله پژوهشی:

 ایرانجمهوری اسالمی 
4مجیدی مسعود، 3صفا خزایی، 2محسن مرادیان، 1شهربابک مردانی محمد  

 92/00/22پذیرش مقاله:                                                       92/09/22دریافت مقاله: 

 چكيده
کندد تدا    های نظامی، یک محیط فعال را برای فرمانده ایجاد می ی مؤثر از برتری اطالعاتی در درگیر  استفاده

، سدو  کیتر اجرا کند. از  با کمک آن، راهبردهای ابتکاری، اصول عملیاتی و مانورهای رزمی را هرچه مطلوب
اندد در ییردرفع عملیدات و    تو امنیتدی خدودی مدی     - اطالعات نظامی  تهدید در حوزه هرگونهنادیده گرفتن 

هدای ندوین ع در     سهولع دستیابی دشمن به اهداف آن اثر مستقیم داشدته باشدد و از سدوی دیفدر فنداوری     
ای کسد  اطالعدات   هد  هدای سدامانه   ها منجر به افزایش ظرفیع ها و رویه ها، تکنیک اطالعات با تغییر تاکتیک

تواند بدرای هدر فرماندده یدک ویژگدی       ندی خود میگردیده اسع. این توانم» ازدور سنجش»  ویژه در حوزه به
نبرد در مراحل قبل، حین و بعد از حمله یا دفدا     ی عملیاتی و ارتقاء مدیریع صحنهخاص در کنترل نیروها

تلقی گردد. این تحقیق با ماهیع اکترافی در راستای تأمین بخری از نیازمندی جهع تدوین الفوی راهبردی 
 شدده  اسدتفاده ، انجام که در آن از راهبرد نظریه داده بنیداد  »ازدور سنجش»با تهدیدات دفا  غیرعامل در مقابله 

در فداز کمدی نیدز بدا طراحدی یرسردنامه        زمان انجدام و  طور آگاهانه هم ها به آوری و تحلیل داده اسع. جمع
قدرار   یموردبررسد گیری هدفمند در جامعده هددف توزیدع و درنهایدع      برگرفته از کدگذاری با روش نمونه

بنددی کیفدی بدا اسدتفاده از      بندی متغیرها تعیین و در انتها اولویع گرفع. با استفاده از آزمون فریدمن اولویع
چندد  ایتیکدی  »، »یفد یفدرا ط »، »حرارتی»، »راداری»های  های کمی بازنفری و مرخص گردید که سنجنده داده
نسدبع بده دیفدر    » غیرفعدال  ویمداکروو »و » لیدزری )لیددار(  »، »ایتیکی ینکروماتیک )مرئدی( »، »)مرئی( یفیط

 از اولویع باالتری برخوردار هستند.» ازدور سنجش»تهدیدات 

 یاندادهبنعات،تهدیدات،حوزهنظامی،نظریهآوریاطالها،جمعازدور،سنجندهسنجش واژگان کليدی:
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 مقدمه

ی کرور ضرورت یری در مقابل تهدیداتاز غافلف یریجهع جلوگ الزم یاریهوش و یکس  آمادگ

 آن یعخود بر اهم یراتاز فرما یدر بخرالعدالی(   )مدظله کل قوا یفرماندهرهبری و  معظممقام  اسع که

در محاسدبات خودتدان از    وجده  چیه به یعنی، یریدبف یرا کامالً جد یدتهد»: فرمایند     یم یدتأکچنین 

» وجدود نددارد   یتدی حتم یچ، هد یسدع ن یحتم یشمعنا یجد ید، منتها تهدیاییدن یینجدی یا یدتهد

 یاطالعات اتیعمل ،یرزم یها کیتاکت نیتر مهماز  یکی (.2۸ 12 2۲، (یالعال ظله )مدای )حضرت امام خامنه

درسدع و قابدل    ع،یبه هنفام، سر دیدشمن هسع که با روهاییخودی و ن روهایینی و ضداطالعات

 هیقض نیدارد. ا یاتیو ح یاساس ارینبرد نقش بس کی عیدر موفق چراکه و دارای شرح باشد. ریتفس

 رویید ن ییفضدا  اتید رهنامده عمل ) اسدع  دهیبه اثبات رس عراق در جنگ یائتالف روهاییدر مورد ن

ویدژه در   به ینظام یررفتههای ی فناوریروزافزون   ر، توسعهدر حال حاض. (22: 1321 ،کایآمر ییهوا

جمهدوری   یده عل ینظدام   یرانده احتمال انجدام اقددامات غافلف   آوری اطالعات، جمع و فضاهوا  حوزه

در زمدان بحدران،    تهدیددات  را افزایش داده و لذا احراز آمادگی و مددیریع مطلدوب   یرانااسالمی 

در  یتیهدر فعدال   ،ردرفته یی »ازدور سدنجش » هدای  سدامانه انوا  امروزه  .انکار رقابلیغضروریتی اسع 

 ییآشدنا  بندابراین ؛ (11: 1312، دیفدران نژاد و  یعل) کنند یمرا مراهده و ثبع  ایآسمان و در ن،یزم

 هدر  ها، تحع آن یشو مراقبع و یا یاطالعات نظام ییکرف و شناسا های و روش ها یوهجامع با ش

 یددات در تهد یدیکل یو عن ر »ازدور سنجش» یکاربردهاکه از  و... مراقبع ،ییشناسامانند عنوان 

از راهبردهای مقابلده   رییگ عدم بهره اسع. یدفاع یاتگردد، از ضرور محسوب می یتیامن  - نظامی 

 یبده کداهش اشدراف اطالعدات     دتواند  یم ،»ازدور سنجش» های آوری اطالعات توسط سامانه با جمع

و حسدا    یاتید ز نقدا  ح کرور و امکان ادامه گدردآوری اطالعدات ا   یدفاع ربط توسط مبادی ذی

 هدای  سدامانه و نقدش   عید با توجه به اهم .(1۸: 131۸ )خزایی، گردد منجر فانفانیکرور از سوی ب

ت وضعف و قد  موارد یرداختن به ،یمل امنیعمهم در  اریاز عوامل بس یکیعنوان  به ،»ازدور سنجش»

کردور   هدای  عید قابل و طی، متناس  بدا شدرا  یخارج طیو فرصع در مح دیو تهد یداخل طیدر مح

 قددرت  شیافدزا  عید و درنها یهدای دفداع   سدامانه  عید موج  تقو رعامل،یازجمله اصول یدافند غ

ارائده الفدوی راهبدرد    »تحع عندوان  بخری از یک تحقیق  یژوهش این. شود یکرور م یبازدارندگ

با ابعداد   »ایرانجمهوری اسالمی نظامی   ازدور در حوزهدفا  غیرعامل در مقابله با تهدیدات سنجش

که با توجه به  بوده» اقدامات یدافند غیرعامل»و » امنیتی  - اهداف نظامی»، »ازدور تهدیدات سنجش»
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ازدور( انتخاب و در قال  یدک یدژوهش مسدتقل     اطالعات، این بُعد )تهدیدات سنجش بندی حیطه

  حدوزه  در)ازدور  سدنجش  اتتهدید بندی بررسی و اولویع»هدف اصلی تحقیق . اسع ارائه گردیده

 از: اند عبارتو اهداف فرعی در این حوزه » (ایرانجمهوری اسالمی  نظامی

 ازدور ترین کاربردهای سنجش تعیین مهم (1

 ازدور های سنجش در سامانه مورداستفادههای  انوا  سنجندهتعیین  (2

 ازدور سنجش های روش انوا  تعیین (3

 ازدور سنجش اتتهدیدبندی  لویعواتعیین  (4

 مبانی نظری

 :شناسی پيشينه -

 »ازدور سدنجش » مختلف کاربردهای به توجهو  ها مقاله و تحقیقاتی های یروژه ها، رسالهبا بررسی 

 مراکدز  یدا  و دانردفاهی  واحددهای  ویدژه  بده  نظامی غیر محققین همچنین و علمی مراکز اکثر  تالش

 از یدک  هر کاری مختلف های   حوزه در تخ  ی مرتبط و کاربردی مسائل بر عمدتاً ها آن با مرتبط

و  اسدع  بوده غیرنظامی متمرکز مباحث در ت ویربرداری های سنجنده و ها روش ها، ماهواره با آنان

 ارزیدابی  بدرای  الفدو  و مددل  ارائده  دنبدال  بده  یا نموده ارائه و تهیه خود خاص اهداف با مستنداتی

 یدا  و ت ویربرداری مانند راهبرد  وزهح در یا تهدید، های روش نیز نظامی   حوزه در. اند بوده عملکرد

 شدده  یرداختده  آن به و واقع یژوهش و بررسی تحع موردی صورت به )تاکتیک( راهکنش   حوزه در

 .اند قرارگرفته یموردبررسها  سنجنده  صورت جامع کلیه در این تحقیق به .اسع

 مفهوم شناسی: -

 رفعاليغدور  از سنجش های سامانه -1

 تصویربرداری الف( سنجنده

بده کدار    ی هسنجندابزار ترین  ترین و قدیمی ساده 1برداری هوایی ها برای عکس کارگیری دوربین به

ندوری غیرفعدال    یهدا  از ندو  سدنجنده   ها دوربین. دور سطح زمین اسع از سنجش جهعشده  گرفته

در آن برای ترکیل ت ویر بر روی صفحه کانونی خود جایی کده ت دویر    یکه از یک عدس هستند

 ، در2یدک بده روش یانکرومات  یربرداریت دو  .دننمای کند استفاده می باالترین وضوح خود را ییدا می

                                                           
1- Aerial Photography 

2- Panchromatic 
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: 1312گردد )محمددی،   انجام می متر 1۸ ینیزم یکتفک باقدرت یکرونم ۸ 11-۸ ۲3 یها موج طول 

سانتیمتر  1۸های فضایی کمتر از  جزئیات بسیار باال با وضوح ی با توان ارائه های هوایی عکس .(21

 (.Ouasti, 2010: 32) شوند میبندی  دسته 2یا عمودی 1مایل دو نو   به

 های تصویری ب( مشخصات سنجنده

 5و مقياس 0اندازه پيكسل، 3وضوح مكانی (1

جزء  تر کوچکاندازه  یا همان  سنجنده مکانی وضوح بهاطالعات موجود در یک ت ویر بستفی 

 مکانی. الزم اسع بین اندازه ییکسل و وضوح (32: 1314مق ودی، )دارد در ت ویر  صیترخ قابل

 2۸ مکانیدارای وضوح   سنجنده تمایز داد. زیرا این دو با یکدیفر قابل تعویض نیستند. اگر یک

آن صورت هر ییکسل از در  ،دارای وضوح کامل باشد  سنجنده از آمده دسع بهباشد و ت ویر  متر

 (.Senne, 2011: 16) متری بر روی سطح زمین اسع 2۸×2۸دهنده یک ناحیه  ت ویر نران

 6پذیری طيفی تفكيك (9

متفداوت   یهدا  مدوج  طدول ترعرع طیفی نرانفر انعکا  یا ترعرع یک جسم یا هددف بدر روی   

 تدر  کید بارن کانال یدا باندد خداص    آبرای  یموج طولتر باشد بازه  هر چه وضوح طیفی دقیق .اسع

بدا   مدوج  طدول هدای متفداوتی از    انرژی را بدر روی بدازه   دور از سنجش یها سامانهبسیاری از  اسع.

یداد   ۲»چندد طیفدی   یهدا  سنجنده» به ها سنجنده نمایند که از این های طیفی متفاوت ثبع می وضوح

شدود   یداد مدی   2»ی فدرا طیفدی  هدا  سدنجنده » به ها آنکه از  ررفتهییچند طیفی  یها سنجنده شود. می

و وسدط   قرمدز  مدادون های نور مرئی نزدیدک   توانند صدها باند طیفی بسیار باریک در کل بخش می

 (.Hinkle, 2008 :22) قرمز را ترخیص دهند مادون

 رادیومتری پذیری تفكيك (3

ف بسیار کدم در  گذاری بین اختال ت ویربرداری در فرق سامانه وضوح رادیومتری نرانفر قابلیع

هدای کوچدک    به آشکارسازی اختالف ،وضوح رادیومتری باالتر با  سنجنده . یکاسعمقادیر انرژی 

 (.2: 1313)صالحی،  اسعدر انرژی انعکاسی یا ترعرعی بیرتر حسا  

                                                           
1- Oblique 

2- Vertical 

3- Spatial Resolution 

4- Pixel Size 

5- Scale 

6- Spectral Resolution 

7- Multi-Spectral Sensors 

8- Hyper Spectral 
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 زمانی پذیری تفكيك (0

یدک   مداهواره تدا  کردد   که نرانفر زمانی اسع که طدول مدی   1»یریود بازگرع»به مفهوم توجه با 

 دیدد ناحیده    وضوح مطلق زمانی این اسع که زاویه(، چند روز)تا  سیکل کامل مداری را طی نماید

 قادرندد  هدا  مداهواره  برخدی از . دفعده اول باشدد    زاویده در دفعه دوم دقیقاً برابر همدان   موردسنجش

 ذرفاصدله گد  از یدک ناحیده معدین کده دارای      یبردار عکسدقیق برای  طور بهخود را  یها سنجنده

  .(Hinkle, 2008 :24) کنند یریگ هدفای با یریودهای یک یا چند روز اسع  ماهواره

 9تصویربرداری الكترواپتيكی پ( سنجنده

شدوند   های ویدئویی برای دستیابی به ت اویری استفاده مدی  برداری از دوربین عکسدر این روش 

ها  سنجندهباشند. بقیه  و مرئی می 3»قرمز مادونخیلی نزدیک به »نواحی طیفی  محدودهکه محدود به 

روش  ایدن  کاربردهدای  یردازند. می کسلیبه یو یا ییکسل  به خطخط  صورت بهبه ساخع ت اویر 

 اتمسدفر،  و ازن سدطوح  یآشکارسداز  ،زیسدتی  های عامل آشکارسازی مراقبع، ،ییشناسا شامل نیز

 (.Fletcher, 2005 : 36) اسع شعله سنجش و جوشکاری از برداری ت ویر

 0طيفی چند تصویربرداری جاروب کننده ( سنجنده1

هدای مختلدف    با ترکی  فدیلم که  اسع یعدس چند یها سامانه یکسری شامل طیفی چندییمایش 

تواندایی در   آند. مزیدع  شدون  مدی های طیفی مختلف اسدتفاده   ر بازهد زمان همبرای گرفتن ت اویر 

تواندد   و بندابراین مدی   اسدع گسسدته   یموج طولهای  مجزا در بازه صورت بهضبط انرژی انعکاسی 

 زمدان  هم لیوتحل هیتجز اگرچهمختلف به دسع دهد  اشیاءبالقوه درك و تحلیل بهتری از  صورت به

 .(Radzanowski, 2000 :3)تواند مرکل باشد  های چندگانه می این عکس

 5يفیفرا طتصویربرداری  ( سنجنده9

برای  ویک جسم را دریافع  »2امضاء طیفی» یاکارگیری ترعرع انعکا  خورشیدی  با به این سنجنده

 و یآشکارسداز  بده  قدادر  یسدیو  صدورت  به روش این .کاربرد داردشناسایی و تعیین مواد سازنده شیء 

 یربرداریت دو  زمدان،  طدی  در تغییدرات  یآشکارسداز  زمین، سطح یها یآشفتف و مواد انوا  شناسایی

 1 در شدکل  .هسدتند  برر ساز دسع روباز ینیرزمیز تأسیسات و ساختارها ریز و ساختارها از یبعد سه

                                                           
1- Revisit 

2- EO: Electro Optical 

3- VNIR: Very Near InfraRed 

4- Multi-Spectral Scanning 

5- Hyper spectral 

6- Spectral Signature 
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، 3مدوج کوتداه   قرمدز بدا طدول    ، مادون2قرمز مادون، نزدیک 1های مرئی برای فرکانس ها موج طول  محدوده 

 .(Tempfli, 2013 : 14شود ) دیده می 1موج بلند قرمز با طول و مادون 4موج متوسط قرمز با طول مادون

 
 (space.gc.ca, 2015) یفیفرا طدهای فرکانسی : بان1شکل 

 6قرمز مرئی هوایی سنج تصویربرداری مادون( طيف3

کاندال   224رونده در از ترعرع طیفی باال ۲ایکه ت اویر واسنجیده ،اسع ویژهنوری  حسفریک 

 را ندانومتر  21۸۸تدا   4۸۸از  یهدا  مدوج  طدول )که باند نیز نام دارند( بدا   (آشکارساز) جوار همطیفی 

 دهد. تحویل می

 8حرارتیتصویربرداری  ت( سنجنده

 ت ویر یساز آمادهبا  ها آن سطح به فوتون مستقیم تما  به حسا  تکتورهاییفتود از ها سنجندهاین 

 فنی یها رساخعیز و برر ساز دسع ءاشیا ،هوشمند مهمات از یرتیبانی موردنظر برای منطقه یبعد سه

ایدن  (. 1۸2: 132۲ ،یفدوالد )شوند  می استفاده ییچیدگی و استتار برگ، و شاخ نور، مانند موانعی بدون

طیفدی   های ینکروماتیک و چندد در زمان ش  و شرایط روشنایی نامناس  که سنجنده اغل  ها سنجنده

سازی  تسهیالت ذخیرهو  هاجهع شناسایی اهدافی از قبیل هواییماها، تانک ،فاقد کارایی مطلوب هستند

 .(VanderMeer, 2013 :10) روند می به کار چندنفرهای، میادین مین، اجتماعات هسته

 )ترکيبی( ای مرحله چند شسنجث( 

در ارتفدا  بداال و یدایین و     اخذشدده هدای   ای ممکدن اسدع بدا اسدتفاده از داده     های ماهواره داده 

 اسع. مراهده قابل 2 شکل که این موضو  در قرار گیرند لیوتحل هیتجزمراهدات زمینی مورد 

                                                           
1- VIS: Visible 

2- NIR: Near InfraRed 

3- SWIR: Short Wave InfraRed 

4- MWIR: Medium Wave InfraRed 

5- LWIR: Long Wave InfraRed 

6- AVIRIS: Airborne Visible InfraRed Imaging Spectrometer 

7- Calibrated Image 

8- Thermal Imaging Sensors 
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 (globalsecurity.org, 2014)ی ا چندمرحله ازدور سنجشمفهوم کلی : 2 شکل

 فعال دور از سنجش های سامانه -9

 1ليزری  الف( سنجنده

 بدرای  کدرده و  استفاده زاویه و فاصله دقیق بسیار یریگ اندازه برای نور موج خواص از سامانهاین 

ای، ترعردعی، زیسدتی و    سنجش رویدداد هسدته  چرخان،  متحرك اشیاء کردن دنبال و یآشکارساز

دارد.  مورداسدتفاده  اتمسفر تغییرات و شرایط توصیف و یآشکارساز و هوابرد ، کاربردهایشیمیائی

عنوان سالح برای تخری  یدا   از لیزر به( های لیزری فضایی ضد ماهواره) بعضی فضاییماهاهمچنین 

رداری جدیددی نیدز از لیدزر    بد  بهدره . دند گیر مدی  بهره ازدور های سنجش سامانهکار انداختن سایر از 

های  ماهوارهمخابراتی تحع عنوان های  نسل جدیدی از ماهوارهتوسط های مخابراتی  شبکه نهیدرزم

 .(Yashchyshyn, 2005:92) اسع توسعه درحاللیزری مخابراتی 

 فعال 9راداری یا ماکروویو ب( سنجنده 

را جهدع   یامکان مناسدب  دنتوان یم هادور فعال اسع. این نو  سنجنده از سنجش سامانهیک  3رادار

 طیراداری در شدرا  اید قرار دهند. حسدفرهای فعدال    فرماندهان اریدر اخت یکنترل و اعمال فرمانده

. کنندد  یمد  یدهد  سیو به فرماندهان سدرو  یوشانند یرا م یکیایت حسفرهای جوی نامناس ، نواقص

 اریدر ابعاد بس ادییز اریبس قاتیدارند و در حال حاضر تحق یتوجه قابل امکانات حسفرهای فعال

.  اسدع  دهیرسد  جده یبده نت  هدا  آنها در حال انجام اسدع کده تعددادی از     انوا  کاربری در مختلف و

 (3: 2۸12 د،یوید)

                                                           
1- LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

2- Microwave Sensing 

3- RADAR: Radio Detection And Ranging 
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 آوری اطالعات ازدور در جمع سنجش یها سامانه کاربردهای -3 

 اهداف شناسایی ازدور سنجش یها سامانه -الف

و یدا مخدابراتی اسدع کده بدرای       ازدور سنجش  ، یک سامانه1شناسایی و یا جاسوسییک ماهواره 

 (4: 1113)یتان،  .ردیگ یمقرار  مورداستفادهاهداف نظامی و یا تجسسی 

 مفاهيم مطرح در تصویربرداری از یك هدف  -ب 

 2معيار نيروی هوایی آمریكا( 1

اطالعات اندکی راجع به این معیار در دستر  اسع. این معیار مربو  به ت ویربرداری 

 اسع: ینکروماتیک بوده و دارای ینج سطح مراهده

 های نظامی موردنظر تعیین محل و کال  واحدها، شیء یا فعالیع )کشف(: 3آشكارسازی 

 تعیین کلی نو  هدف :4شناسایی کلی 

 شناخع نو  هدف :1شناسایی دقيق 

 ها، تعداد تجهیزات و غیره بخش زمانتعیین ابعاد   اندازه، ساختار، سا :2توصيف 

 مرخ ات تجهیزات و تحلیل جزئیات خاصبررسی و  :۲تحليل فنی 

 (.Kerle, 2013 : 17)اسع  شده مرخص 1مقادیر مختلف این معیار در جدول 
 (Kerle, 2013: 19)معیار نیروی هوایی آمریکا   یذیری الزم برای اهداف زمینی  تفکیک: 1 جدول

 یفن ليتحل
توصيف 

(m) 

 قيدق ییشناسا

(m) 

 ییشناسا

 یکل

(m) 

 آشكارسازی

(m) 
 هدف

 واحدهای پياده 0/6 0/9 90/1 30/0 150/0

 خودروها 5/1 60/0 30/0 06/0 005/0

 هواپيما 5/0 5/1 0/1 15/0 005/0

 هوایی تأسيسات منطقه 0/6 5/0 0/3 30/0 150/0

 ای متعلقات تسليحات هسته 5/9 5/1 30/0 03/0 015/0

 های موشكی سایت 0/3 5/1 60/0 30/0 005/0

 ها و توپخانه راکت 0/1 60/0 15/0 05/0 005/0

                                                           
1- Spy Satellite or Reconnaissance Satellite or Sat recon 

2- USAF: United States Air Force 

3- Detection 

4- General Identification 

5- Precise Identification 

6- Description 

7- Technical Analysis 
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 یفن ليتحل
توصيف 

(m) 

 قيدق ییشناسا

(m) 

 ییشناسا

 یکل

(m) 

 آشكارسازی

(m) 
 هدف

 شناورهای سطحی 5/۷ – 0/15 5/0 60/0 30/0 005/0

 سطحی یها ییایردریز 5/۷ – 0/30 5/0 – 0/6 5/1 0/1 030/0

 ها جاده 0/6 – 0/2 0/6 2/1 60/0 000/0

 ها پل 0/6 5/0 5/1 0/1 300/0

 ارتباطات -- -- -- -- --

 رادار 0/3 0/1 30/0 15/0 015/0

 رادیو 0/3 5/1 30/0 15/0 015/0

 مراکز فرماندهی و کنترل 0/3 5/1 0/1 15/0 020/0

 انبار تدارکات 5/1 – 0/3 60/0 30/0 03/0 030/0

 های زیرزمينی کانال 0/3 – 0/2 0/6 0/1 03/0 --

 مناطق مسكونی 0/6 0/30 0/3 0/3 ۷50/0

 مناطق شنی مناسب فرود ساحلی 0/15 – 0/30 5/0 0/3 50/1 150/0

 ها بنادر و لنگرگاه 0/30 0/15 0/6 0/3 300/0

 آهن ها و محوطه راه ایستگاه 0/15 – 0/30 0/15 0/6 50/1 000/0

 نوع زمين -- 0/20 5/0 50/1 ۷50/0

 ( معيار جانسون9

 به شرح زیر اسع:هستند،  درك قابلدر چهار سطح مراهده که برای انسان معیار  این

 ترخیص وجود یا عدم وجود شئ کشف(:) 1آشكارسازی 

 شئ مرخص شدن شکل :2توجيه 

 شئ تعیین نو  کال  :3تشخيص 

 شئ تعیین دقیق نو  :4شناسایی 

بده   ئبعد یک شد  نیتر کوچکدر هر یک از سطوح چنانچه  جانسون بر طبق معیار 2 جدولبرابر 

برابر اندازه ییکسل زمینی ت ویر بیرتر باشد، در آن سطح مرداهده آن   12 2و  2، 2 2، 2ترتی  از 

 .(Ibid:18) خواهد بود مراهده قابلدرصد  1۸با احتمال  ءشی

                                                           
1- Detection 

2- Orientation 

3- Recognition 

4- Identification 
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 درصد( 1۸در چهار سطح مراهده )با احتمال  ئبه حداقل بعد ش یازموردن ینیزم یکسلنسبع تعداد ی :2 جدول 

 ضریب هدف )سطح(

 9 ±5/0 آشكارسازی

 2/9 ±۷/0 توجيه

 2 ±6/1 تشخيص

 2/19 ±3/0 شناسایی

ی جاسوسددی بددر اسددا  هددا مدداهوارهکاربردهددای مختلددف ت دداویر  3 در شددکلصددورت کلددی  بدده

بدرای چهدار سدطح آشکارسدازی )کردف(، تردخیص، شناسدایی و توصدیف         ها  آن یذیری تفکیک

 .(Ibidاسع ) شده دادهنران )ترریح( 

 
هاآنپذیریتفکیكاساسبرجاسوسییهاماهوارهتصاویرمختلفكاربردهای:9شکل

(globalsecurity.org, 2014) 

 ی متفاوتها یریپذ كيتفك با اشياءتشخيص پ( 

ی رییذ کیبا تفک در حد سانتیمتر نیاز اسع.  یرییذ کیخیلی کوچک به تفک اشیاءبرای بازشناسی 

، یخزائد ) هسدتند شددن   هخواندد   و آشدکار  ها و عناوین صفحات قابدل  سانتیمتر بیرتر نوشته »۸ 1»

 اسع. مراهده قابلتقریبی برای شناسایی اجسام  یذیری یکتفکمیزان  3در جدول  (.3۲: 1322
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 (Jan’s Space Directory, 2008) تقریبی برای شناسایی اجسام یذیری تفکیک: 3 جدول

 سوژه
کم و متوسط  پذیری يكتفك

 (m) )آشكارسازی(

زیاد  پذیری يكتفك

 (m)تعيين هویت کلی( )

 ادیزبسيار  پذیری يكتفك

 (m) هویت دقيق()

 3 30 60 مناطق شهری

 9 0 - محيط

 1 6 2 گذاری شده مناطق مين

 9 0 6 ها پل

 9 6 2 ها جاده

 9 6 2 آهن راه

 - 1 3 مرکز راداری و رادیویی

 1 9 3 مراکز کنترل و هدایت

 - - 3 ها انبارها و زاغه

 1 9 6 های نظامی گردان

 - - 9 ها ماشين

 - 9 3 های موشكی سایت

 - 1 9 ای تجهيزات سالح هسته

 - - 1 ها و توپخانه موشك

 1 9 0 هواپيما

 - 3 6 مراکز فرودگاهی

 - 0 2 های تمرینی اردوگاه

 9 0 2 های به سطح آب آمده زیردریایی

 6 15 30 بنادر

 3 0 15 سواحل فرود نيروها

 1ازدور سنجش های سكوهای حامل سامانه -3

از یدک هددف یدا سدطح را      شدده  سداطع یدا   افتده یانعکا  بتواند انرژی   سنجنده برای اینکه یک

قدرار   موردتوجده از هددف یدا سدطح     اجدد آوری و ثبع نماید باید بر روی یک سکوی ثابع  جمع

. هسدتند  هواییماهدا  بدنهو  ثابع هایبال ارجح و خاص طور به هوایی یها سنجنده سکوهای .بفیرد

. در فضدا  شدود مدی  اسدتفاده  ها سوار کردن سنجنده جهع نیز بالفردها از مواقع از بعضی در اگرچه

ها انجدام   متداول توسط ماهواره صورت به وفضایی های  در بعضی مواقع توسط شاتل دور از سنجش

متدری   و تله دور از سنجش  تجهیزات  سکو برای ن عنوان بهساز برر  های دسع شود از ماهواره می

                                                           
1- RSP: Remote Sensing Platforms 
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اجازه یوشش دائمدی سدطح زمدین را     ها آنمدارهای  های ویژگی علعبه و  شده استفادهو مخابرات  

هزینه نیز در این رابطه یک فاکتور مهم در انتخداب سدکوهای مختلدف     .دنده میای  دوره صورت به

 .(Fletcher, 2005 : 87باشد ) می دور از سنجش یها سنجنده جهع

 شناسیروش

 که اسع ای زمینه موردی و ییمایری و یلیتحل - یفیتوص نو  از و  ترکیبی روش بهتحقیق حاضر 

هدای   و از روشبدرداری  در این تحقیدق از ابدزار فدیش    .اسع شده انجام کمی و کیفی مرحله دو در

 بده  توجده  بدا اسدع.   شدده  اسدتفاده هدا   داده لیوتحل هیتجزروش  عنوان بهتحلیل محتوا و گفتمان نیز 

  جامعده  افراد های ویژگی خ وص در حوزه، این نظران صاح  با مراوره و آمده عمل به های بررسی

 4جددول   بده شدرح  در چهار گروه  خبره نفر 11۸ تعداد جمعاً باشند شرایط حائز که افرادی خبره،

 مطالعده  بودن کیفی به توجه با ،چهار گروه ینا منظور دسترسی به نظرات به. اسع قرارگرفته مدنظر

 و سپس خبرگان و مدیران تهیه ازای  نفره 12لیسع  ابتدا برفی گلوله گیرینمونه روش از با استفاده

بدا لحداح حدداقل     یدق در چهار مرحله از مراحدل تحق  دلفی گروه و نامه یرسش ،صورت م احبه به

 یروهدای تخ  ی در ن یها سال تجربه در حوزه یسعاز ب یشو ب ارشد یکارشناسمدرك تح یلی 

 عمیدق   هم داحب  هدا  آن بدا  ،ت و فناوریو وزارت ارتباطا یمسلح، وزارت علوم، تحقیقات و فناور

 .یداخذ گرد اطالعات و انجام
تحقیقحوزهدریفنوینظاممتخصصان:4جدول

 کل جامعه يقتحق    در حوزه یو فن یمتخصصان نظامویژگی 
حجم 

 نمونه
 خبرگانجامعه 

 نفر 5 نفر 10 نفر 30 ازدور سنجش خبرگان

فند پدا مسائل به آشنا ینظام اتيعمل و اطالعات خبرگان

 غيرعامل
 نفر 6 نفر 12 نفر 00

 نفر 0 نفر 91 نفر 95 ازدور سنجش به آشنا و ینظام خبره رانیمد و فرماندهان

 نفر 3 نفر 11 نفر 15 یدشناسیتهد   حوزه در یفن و ینظام متخصصان

 12 60 110 مجموع

 های تحقيق ها و یافته داده ليوتحل هیتجز 

 کدگدذاری  طریدق  از و تحلیلدی  روش به کیفی ی مرحله در ها داده لیوتحل هیتجز یژوهش این در

 انحراف میانفین، از گیری بهره با و توصیفی آمار از استفاده بای کمی نیز  در مرحله .اسع شده انجام

 بدا  و واقدع   استنباطی لیوتحل هیتجزمورد  ها داده سپس وتحلیل  اطالعات نمودارها و جداول معیار،
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 بدرای  اسدتنباطی،  آمدار    حدوزه  در. گرفدع  قدرار  توصدیف  مدورد ها  ، دادهSPSS افزار نرم از استفاده

مدرتبط بدا    یاتادب یقعم  مطالعه  یجهدرنت .شد استفاده فریدمن آزمون از شده کرف عوامل بندی رتبه

دفدا   » یهدا  هدا و شداخص   انجام م احبه با چند نفدر از خبرگدان امدر، مؤلفده     ینموضو  و همچن

 1 جددول  بده شدرح   ی وصدورت نظدر   اسدتخراج و بده  » ازدور سدنجش  یداتدر برابر تهد عامل یرغ

اهدداف  »و » دور از شسدنج  یداتتهد»، »عامل یریدافند غ ولاص»بر سه بعد  یمبتن) یدگرد یبند دسته

)در ایددن مقالده تنهددا بده نتددایج و تحلیدل تهدیدددات     (»یدران اجمهدوری اسددالمی   امنیتددی  -ی نظدام 

(.اسع شده اشاره خالصه طور بهازدور  سنجش
دربرابرابعاداصلیتحقیقازدورمقابلهباتهدیداتسنجشیاصلیالگویراهبردیهامؤلفه:5جدول

ها مؤلفه  ابعاد 

 1 دفاعی مواضع

 امنيتی –اهداف نظامی 

 9 ، هوایی و مخابراتیهای راداری سایت

 3 (موشك و سایر) حاتيتسل

 0 دریایی و زیرسطحی()هوایی، زمينی، تجهيزات 

 5 )گسترش( نيروها قرارگيری

 6 اماکن و تأسيسات مهم

 ۷ مواصالت و ونقل حمل

 2 محيطی تغييرات و وسازها ساخت ارزیابی

 2 ها جنگ در تخریب ارزیابی

 10 (SAR) راداری هایسنجنده

 دور از سنجش یداتتهد

 و هوا پایه( فضاپایه)

)ماهواره، فضاپيما، 

پهپاد، بالگرد،  هواپيما،

 بالن(

 11 (IRحرارتی ) هایسنجنده

 19 طيفی فرا هایسنجنده

 13 )مرئی( طيفی چند اپتيكی هایسنجنده

 10 )مرئی( پنكروماتيك اپتيكی یهاسنجنده

 15 فعالغير ماکروویو هایسنجنده

 16 های ليزری )ليدار(سنجنده

 1۷ تصویر کننده تقویتهای  سنجنده

 12 مغناطيسی
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ها مؤلفه  ابعاد 

 12 )حرارتی، مرئی و راداری( استتار

دفاع غيرعامل  های روش

در مقابله با تهدیدات 

 دور از سنجش

 90 )حرارتی، مرئی و راداری( فریب

 91 )حرارتی، مرئی و راداری(اختفاء 

 99 )جابجایی( تحرک

 93 تمرکززدایی

 90 اعالم خبر

اطالعات بدر اسدا  یارامترهدای     یآور و جمع ییهای شناسا ماهوارهای بین  مقایسه 2 در جدول 

ی بسدیار  هدا  یژگد یودور  از هدای مختلدف سدنجش    . روشدور صدورت گرفتده اسدع    از مهم سنجش

بسدته بده شدرایط مختلدف آب و هدوایی و نیازمنددی مأموریدع         هرکددام و  شتهی دافرد منح ربه

 .کاربرد داشته باشند توانند یم
تصویریییشناسادورازسنجشهایسامانهپارامترهاییسهمقا:6جدول

 یربرداریتصو پارامترهای مهم
 ازدور تصویری های سنجش روش

 رادار قرمز مادون طيفی اپتيكی

متوسطمتوسطزیادبسیارزیاد پذیری مكانی تفكيك

داردداردنداردندارد کاربرد در شب

داردنداردنداردندارد و دود گردوغبارکاربرد در هوای ابری، 

زیادمتوسطزیادمتوسط تعدد و مقدار اعوجاج تصاویر

بلهخیرخیربله ی استریوربرداریتصوانجام 

توانیمتوانینمتوانیمتوانینم ییايميمواد شتوانایی سنجش 

توانیمتوانینمتوانیمتوانینم سنجش مواد غير فيزیكی و هویت اجسام

زیادمتوسطزیادكم تجهيزاتپيچيدگی 

گرانمتوسطبسیارگرانارزاننسبتاً ارزانی و گرانی و تجهيزات

هرنوعمدارهرنوعمدارقطبیقطبی نوع مدار

بلهخیرخیرخیر امكان سنجش شار مغناطيسی زمين

بلهخیرخیرخیر دید جانبی و حذف سایه

وجودداردتاحدودینداردوجودوجودندارد امكان پيوستگی زمانی

تاحدودزیادیتاحدودیوجودداردوجودندارد آشكارسازی هدف در صورت استتار آن

بسیارزیادزیادكممتوسط یرنظاميغتعدد کاربرد نظامی و 
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 شود. دیده می دور از سنجش تهدیدات یوزن دهنتایج  ۲در جدول 
 دور از تهدیدات سنجش یوزن ده: ۲ جدول

 ميانگين دور از تهدیدات سنجش

 ۷/3 (SAR) راداری هایسنجنده

 0 (IRحرارتی ) هایسنجنده

 3/0 یفيفرا ط هایسنجنده

 ۷/0 )مرئی( طيفی چند اپتيكی هایسنجنده

 5/5 )مرئی( پنكروماتيك اپتيكی یهاسنجنده

 6 های ليزری )ليدار(سنجنده

 ۷/6 يرفعالغ ویماکروو یهاسنجنده

، »راداری»هدای   شود سنجنده مراهده می 1که در نمودار  گونه همان شده انجام یوزن ده اسا بر 

هدا   تری نسبع به دیفر سنجنده از میانفین امتیاز یایین» یفیچند طایتیکی »و » یفیفرا ط»، »حرارتی»

یرسردنامه  دهنددگان در ایدن قسدمع از     . این موضو  بیانفر آن اسع که یاسخاند دهیبرخوردار گرد

 اند. ها اهمیع و اولویع باالتری را قائل شده برای این نو  سنجنده

 
دورازسنجشیداتتهدیهامؤلفه:8نمودار
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 گيری و پيشنهاد نتيجه

 :گيری نتيجه -الف

و استفاده از منابع و مراکز  یو خارج یاطالعات از منابع مختلف و معتبر داخل یآور از جمع یس

سدداله در خ ددوص  ینچنددد یدداتبددا تجرب ی( کرددورهادر دسددتر  ینظددامو  ی)علمدد ییژوهردد

ابعاد گوناگون  یقدق یبررس باو  گرفته شکل یقتحق مبانیاطالعات الزم؛  یآور ازدور و جمع سنجش

 یا با استفاده از مطالعات کتابخانده  هییا نیزمو  هییا ایدر یه،فضایا ،هیهوا یاازدور  سنجش یها سامانه

 ،خبرگان با استفاده از م احبه و یرسردنامه محقدق سداخته    ازنظرو استفاده  یربردا یشو با روش ف

 ویماکروو، (یدار)ل یزریل، (یایتیکی )مرئ، یفیط، یفیفرا ط، یحرارت ،یرادارازدور  سنجش یداتتهد

یاسخ بده   منظور به اح اء و ایرانجمهوری اسالمی نظامی   هوزدر ح ت ویر  کننده عیتقوو  یرفعالغ

 :زیر تعیین گردیدند تحع عنوان قیتحق نیسؤال مطروحه در ا

 ند؟اکدام یرانا یاسالم یجمهور ینظام  حوزهازدور در  سنجش یداتتهد ینتر مهم

معیارهای مطرح  استفاده ازو با  آمده دسع بهازدور  سنجش های یتوانمند ی با ترک یدر مرحله بعد

 ی،ا منطقده  ژهید و بهمعاصر  یها در جنگ العاتاط لیقب نیامربوطه به  یقو م اد یا منابع کتابخانه و

 یدن از ا هرکدام یرثأت یزاناستخراج و م ،از ابعاد اح اء شده هرکداممختلف  یها ها و شاخص لفهؤم

جمهوری اسالمی  ینظام  ازدور در حوزه سنجش یداتتهد بندی اولویعها جهع  ها و شاخص لفهؤم

از ابدزار   آمدده  دسدع  بده  یها داده ،محتوا یلکمک روش تحل هب عیدرنها ؛ ویدگرد یریگ اندازه یرانا

و در  قرارگرفتده  لید وتحل هید تجزمدورد   مناس  یو استنباط یفینامه به کمک فنون آمار توصیرسش

 :یدد گرد تعیدین ازدور  سدنجش  یداتدته های اولویع ،یاسخ به سؤال اصلی تحقیق تحع عنوان زیر

 ند؟اکدام یرانا یاسالم یجمهور ینظام  حوزهازدور در  سنجش یداتتهد بندی اولویع

 مقابدل  در غیرعامدل  دفدا   راهبردی( ییرنهادی) الفوی روی بر ها اهمیع و ها اولویع 4در شکل 

تهدیددات  »سازی بیرتر نقش بعد  جهع شفاف تحقیق نتایج از گیری بهره با ازدور سنجش تهدیدات

گدذاری   بدا کدد   شدده  ارائده اسدع. در الفدوی    شدده  دادهها نمایش  بندی آن و اولویع» ازدور سنجش

های مقابلده   ازدور، روش های مقابله در روبروی هر یک از اهداف نسبع به تهدیدات سنجش روش

 .گردد یمبیان  ها آندفا  غیرعامل درج و در چهار منطقه راهبردی اولویع و اهمیع 
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هابررویالگوی)پیشنهادی(راهبردیدفاعغیرعاملدرمقابلتهدیداتهاواهمیتیاولویتارائه:4شکل

 گیریازنتایجتحقیقبابهرهازدورسنجش
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 پيشنهادها: -ب

 ایجاد شود. ینظام  در حوزه ازدور تهدیدات سنجشمند مقابله با  نظام یریع جامعمد (1

 و تددوین  ازدور سدنجش مقابله با تهدیدات در  در تحقیقی به بررسی نقش حفاظع اطالعات (2

 .یرداخته شود یالزم جهع حفظ اطالعات نظام یها ها، مقررات و کنترل نامه شیوه

و  یدده گرد یجداد ا ازدور سدنجش  تهدیددات اطالعدات   ساماندهیو  یآور جهع جمع یمرکز (3

 گردد.بینی و تأمین  روزرسانی اطالعات ییش سازوکار مناس  جهع یایش مستمر و به

جدایفزین اصدلی   عندوان   بده  هید هدوا یا  ینبددون سرنرد   یها خ وص توان یرنده یژوهش در( 4 

 انجام گیرد. ازدور فضایایه سنجش

 ی ایجاد گردد.نظام یها در دانرفاه های مقابله ازدور و روش تهدیدات سنجشیش گرا( 1 

تعیدین   بده همدراه  ور جاسوسدی  د از های سنجش ی جامع و کامل از سامانه افزار یایفاه داده نرم   (2

 میزان تهدید هر سامانه تهیه شود.

دور جهدع اسدتخراج    از هدای سدنجش   ردیدابی ندوری و راداری سدامانه     نده یدرزمهدایی   یروژه( ۲

 های در حال کار تعریف شود. های مداری سامانهیارامتر
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