
 

 

 
 

 های پدافند هواییارائه مدل تهدیدات آینده سامانه مقاله پژوهشی:

 و پیامدها عملکردها برمبتنی          
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 چکیده

ههای ففهاعو و اینیهز از سهوی     و نظریهه  سویکهای تهدید از روند رو به رشد فناوری و گستره حوزه

های نسل جدیهد، زز  اسهز   بخشد که با توجه به وجوف تهدیدات و وقوع جنگیو تأکیدفیگر این یهم را 

ههوایو بها اسهتهافه از انهواع      آسهای بهر  را ارتقاء بخشید. حمالت  وهمواره با پایش تهدیدات آیافگو ففاع

های پدافنهد  را به خوف اختصاص فافه که فر این ییان سایانه های یدرن یوج اول حمالتتجهیزات و سالح

گرفند. لهاا تهدیهد شناسهو ززیهه     فرگیری و اولویز اول فر یباحث ففاعو قلمداف یو یقد هوایو فر خط 

 تواند توان یقابله را قوت بخشد.کسب آیافگو ففاعو و پرفاختن به تهدیدات هر حوزه یو

 تهه آییختحلیهل   بهه رو   پژوههو آینهده  کهرف یبها رو  دهای هوافضایوتهدیارائه یدل  پژوهشهدف اصلو 

و  خبرگهان نههر از   11 پیشهنهافی از جایعهه آیهاری شهایل    یهدل   ههای یؤلههه باشد. جهز احصاء ابعاف و یو

 بررسو یدل پیشنهافی از جایعه آیاری شهایل  ینظوربهاستهافه گرفید.  حوزه پدافند هوایو آجا نظرانصاحب

بهه رو    (نههر  221)تعداف  ایط نپاجا، پژوهشگران پدافند هوافضایو فر یراکز یطالعاتو آجاواجد شرکارکنان 

 بهوفه و بهرای   نایهه پرسهش  ها، یصاحبه، تکنیک فلههو و فافه گرفآوری گیری تصاففو استهافه شد. ابزارنمونه

اسهتهافه گرفیهد.    AMOS سهاختاری و یهدل یعهافزت    SPSS آیاری تحلیل افزارنر  از هافافه وتحلیلتجزیه

بسهزایو فارف و نتهای     تأثیرو نوع اقدا  تاکتیکو بر عملکرف  اتفهد که تهدیدها بر نوع اقدایها نشان یویافته

یربوط به اقدایات پدافند عایل بهر   تأثیریبین این اسز که یدل از براز  خوبو برخورفار و بیشترین ضریب 

فرصهد از تیییهرات فر    9831 غیرعایهل دایات پدافند عایل و فرصد بوفه و یجموع اق 9.38عملکرف به یقدار 

 فهند.عملکرف را نشان یو
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 ی کشف، فرماندهی و کنترل، سيستم سالح، پدافند هواییهاسامانهتهدیدات،  واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
یش از رویارویو بها تجهاوز و   ، پتا سر حدّ توان کسب آیافگو ففاعو فر یورفانهال  یبارکه سورهفر 

یِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُهونَ بِههِ عَهدْوَّ     أَعِدُّواْ لَهُم یَّا اسْتَطَعْتُم یِّن قُوَّةٍ وَ وَ» :آیده فشمنانتهاجم از سوی 

 نیهرو توانسهتید از   آنچها هو فر برابر آن «آخَرِینَ یِن فُونِهِمْ زَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُمْ عَدُوَّکمْ وَ اللّهِ وَ

وسهایط نقلیهه یناسهب(    ) شهده نبهرف( و اسهبان بسهته و آیهافه     ینهه یروز و هز یهها انسانو، سهالح )

هها را  کهه شهما آن   هاوسیله فشمن خدا و فشمن خوف و فشمنان فیگری غیر آنکه بدین سازیدآیافه

اینیهز   یوضوعنیز فر  1010 اندازچشمفر سند   1، بترسانید.شناسدوها را ی، خداوند آندیشناسونم

جانبهه  همه بازفارندگو بر یبتنو ففاعو سایان با یقتدر یستقل، کشور آیده؛ ج. ا. ایران کشوری این،

 یهها حوزه فر هایزیرزز  اسز برنایه هدف، این به فستیابو برای که حکویز و یرف  پیوستگو و

 گیرند. قرار جدی یورفتوجهنگری و واقع نظر فقزففاعو، با  گوناگون

های علمو فر حوزه اینیز و ففاع، فسهتیابو بهه سهطحو از    اهداف یطالعات و پژوهش ترینیهماز 

ههای یمکهن   های یرجح را از بین انبهوه آینهده  آن به ییزان قابل قبولو آینده واسطهبهفانش اسز که 

یناسبو پیشنهاف نمایهد. قهدرت نظهایو کهه بتوانهد       هایحلراه شدهبیانهای و برای چالش بینوپیش

یحهوری  قابلیز حالفرعینیقدورات و ایکانات خوف را با تهدیدات احتمالو آینده یتناسب نموفه و 

توانهد ضهاین حهه  و بقهای اینیهز فر ایهن جههان        قدرت نهافینه کند، یو هاییؤلههرا فر ابعاف و 

های یختله  یربهوط بهه    ابق یک الگوی علمو، تئورییسلح نیاز فارند یط نیروهای پرآشوب باشد.

ی سازیان باشند و آینده صحیح یشوخطها قافر به تعیین و ضمن ارزیابو آن وتحلیلتجزیهآینده را 

 گااری نمایند.های یناسب بنیانهای یحکم علمو و انگارهخویش را بر استدزل

ههای  فانشهگاه  آیهوختگو فانهش فر بیسز و یکم یهریاه سال جاری نیز فر خالل یراسم تحلیه  و  

رصد و پایش رونهد تحهول تهدیهدات و     العالو()یدظلهوهای یسلح، فریاندهو یعظم کل قوا افسری نیر

 ههای پژوهشهو  و یطالعه و بررسو فر این زیینهه را از بخهش   قرارفافند تأکیدآیافگو یقابله را یورف 

ههای یختله    حهوزه  فر( بنابراین بررسو تهدیدات فرا روی یک نیرو )پدافند هوایو ؛یطالبه نموفند

فر یهک حهوزه یها     پژوهوآیندهو  نگریآینده نوعوبهها گا  اول جهز یرتهع نموفن چالش عنوانبه

ها فر طهول تهاریب بشهری، وقهوع     بوفن وقوع جنگ ناپایراجتنابتواند باشد. های یختل  یوحوزه

                                                           
 06 آیه/ انفالسوره مبارکه  1
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جمهوری  قبالفر چند سال اخیر و اهداف راهبرفی ایریکا فر  کشوریانیرزهای  پیرایون هایجنگ 

های بحهران فر پیرایهون کشهور، ایهن پیها  را بهه یها        اسالیو، وجوف تهدیدات بالقوه و بالهعل کانون

ففاعو،  یؤثربا اقدایات و تدابیر  باید ؛فشمن گرفید که نباید یرعوب تهدیدهایفر عین این”فهد،یو

و بخش بسیار یهم این آیافگو، اتخها   ” خوف را آیافه یقابله با تهدیدات بالقوه و بالهعل فشمن نموف

سازی و تقلیل خسارات حمهالت احتمهالو ههوایو بهه     خنثو غیرعایل فر جهز عایل وراهبرفهای 

 (111: 1.80اسز. )جعهرزافه،  آستانه یقاویز یلو نبرف بازو حساس و حیاتو کشور یراکز 

 بهه  فسهتیابو  برای اسز و یلو اینیز تأیین ییسئله اصلو یهافغدغه از یکو کشور 1010سند فر 

 قهرار  جهدی  یورفتوجهنگری و واقع نظر فقزففاعو، با  یهاحوزه فر هایزیربرنایه باید هدف این

 کننهده ی فل هابیآسی پیشگیرانه و جلوگیری از هاحوزه، اقدا  فر هاآن نیتریهمگیرند که یکو از 

با فر نظهر   .باشدویحیاتو خصوصاً یراکز ففاعو  ها به یراکز حساس وفر یوج اول حمله عمویاًکه 

حیهاتو یاننهد یراکهز     ی یراکز حساس وهازیفعالی آینده، اخالل فر هاجنگگرفتن این یهم که فر 

 کهال  یکو فر  هاهای سالح و انهدا  آنهای کش  و سایانهها و سایانهحساسهفریاندهو و کنترل، 

فشهمن قهرار    فستور کهار فر  .و سخز کشنده 2با انجا  اقدایات نر  کشنده 1سرکوب پدافند هوایو

تها   هها آنفر جهز یقابله با تهاجمات خصمانه و تقلیل خسارت ناشو از  فارف، لاا اتخا  تدابیر زز 

ناپایری فر جنهگ، بهه نحهو چشهمگیری     شکسز و اسز که حه  اینیز یلو و اقتصافی آنجا یهم

 را غیرعایهل  و رعایهل یغبوفه و باید ففاع  این حوزهجانبه فر ریزی و سایاندهو همهوابسته به برنایه

 سهازی پایدارو  تولیهد بازفارنهدگو   ها وپایریکاهش آسیبو فر راستای یتناسب با تهدیدهای روز 

ههای اخیهر   جنهگ  (اسهتراتژی راهبرف )فر  (..: 1.80یحمدی و همکاران، )نموف. تعری   هاستمیس

اولین یرحله شروع حمالت هوایو، عملیات سرکوب پدافنهد ههوایو فر گها  اول صهورت      عنوانبه

و بها فهراهم    یافتهفسز 8و فر فرجه بازتر سیافت هوایو 0بتوان به برتری هوایو فرنتیجهگیرف تا یو

و بهدون سرنشهین انجها  یراحهل      باسرنشینهای تهاجمو و پرنده وفن شرایط آزافی عمل سایانهنم

تا با توجه ویهژه بهه تیییهرات     آنیم برفر این پژوهش ( 8: .1.1)ستاری،  بعدی جنگ تسهیل گرفف.

های فشمن، با بررسهو تهدیهدات آینهده فر حهوزه     های تسلیحاتو و ارتقای توانمندیسریع فناوری

                                                           
1 SEAD: Suppression of Enemy Air Defence 
2 Soft kill 
3 Hard kill 
4 AS: air superiority 
5 Air Supremacy 
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ای و پیایهدها  تهدیدات آینده و اقهدایات یقابلهه   فربرگیرندههای پدافند هوایو، به ارائه یدلو سایانه

ههای یهاکور فر یسهیر    یقابله و پایداری سهایانه افزایش قابلیز  بتوان فر راستای بپرفازیم. ایید آنکه

 برفاشته شوف. یؤثریهای جهز آینده گا  هوایو پدافند یأیوریزکسب آیافگو انجا  

 اصهلو  و سهؤال  پژوههو آینهده یدل تهدیدات پدافند هوافضایو با رویکهرف   ارائه پژوهشاین  هدف

 چگونه اسز؟ پژوهوآینده کرفیبا رو یدل تهدیدات پدافند هوافضایو عبارت اسز از:پژوهش

 اند ازسؤازت فرعو نیز عبارت

 اند؟کدا  پژوهوآینده کرفیبا رو تهدیدات پدافند هوافضایو هاییؤلههابعاف و  -1

 باشد؟روابط و شدت بین یتییرهای یدل چگونه یو -2

 مبانی نظری 

 :تحقیقیشینه پ -

 یراکهز  علیهه  هوافضهایو  تهدیهدات  بهر  تحلیلهو  عنوان با پژوهشو فر( 1.88) همکاران و نژاف علو

 تهدیهدات  احصهاء  بهه  کیههو  تحلیهل  رو  بهه  و یصاحبه کمک به ،1010 افق فر حساس و حیاتو

 گریز رافار هایپرنده جدید، نسل کروز هاییوشک ایستا، فور هواپیماهای شایل یتصور هوافضایو

 جنهگ  پهپافههای  اطالعهات،  آوریجمهع  و شناسهایو  پهپافههای  ،(شناسهایو  ،افکهن بمب جنگنده،)

 و هها یهاهواره ، الکترونیهک  جنگ هواپیماهای رزیو، پهپافهای جدید، نسل هایجنگنده، الکترونیک

 و فریانهدهو  هواپیماههای  ،الکترونیهک  سهایبر  تهدیدات بالستیک، هاییوشک فضاپایه، هایسنجنده

 ،(سرنشهین  بهدون  و باسرنشهین ) هواپیماهها  طیه   فر هوافضایو تهدیدات نتیجتاً که پرفاخته کنترل

 .گیرندیو قرار الکترونیک سایبر تهدیدات و فضاپایه حسگرهای ها،یوشک انواع

 آینهده  ههای جنهگ  فر ههوایو  کنترل و فریاندهو الگوی اییقاله فر( 1.89) همکاران و فقیق خاف 

 آینهده  ههای جنگ فر هوایو کنترل و فریاندهو الگوی هاییؤلهه و ابعاف تبیین به الگو، تبیین باهدف

 الکترونیکهو  و شناسایو اطالعات ارتباطات، و رایانه یراقبز، کنترل، و دهونفریا بعد چهار پرفاخته

 سهطوح  تمهایو  فر کنتهرل  و فریانهدهو  ههای سایانه که رسیده نتیجه این به ،یؤلهه زیر 1. همراه به

 پشهتیبانو  -یناسب پایریانعطاف ؛ترسریع پاسخگویو –بیشتر پایریاطمینان هایویژگو با هاجنگ

 ههای شبکه ایجاف یوجب کاربر، به گرایش -یأیوریز به گرایش کمتر؛ هزینه -پایریتعایل ؛ترآسان

 فر را هماهنهگ  فریانهدهو  و یهدیریز  تا گرفیده یسلح نیروهای فر (غیریتمرکز و یتمرکز) یختل 

 سهعو  یوجهوف  ایکانهات  و هها قابلیز از گیریبهره با هاسایانه این .سازف یقدور جنگ، و صلح زیان
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 نیروههای  پدافنهدی  و آفنهدی  هایفعالیز انجا  فر یشارکز و همکاری هماهنگو، ایجاف فر تا فارف 

 تهدیهدات  عنهوان  بها  تحقیقهو  فر( 1.89) طالبیهان  .باشهد  فاشهته  کننهده تعیهین  و یؤثر نقش یسلح،

 تهدیهدات  آییختهه،  رو  بهه  آینهده  ههای جنهگ  فر غیرعایهل  پدافند اقدایات و رافاری هایسایانه

 ههای بمهب  تخریهب،  باقهدرت  هها بمهب  و هها یوشهک  انواع بر یشتمل را رافاری کش  هایسایانه

 کهروز،  تهاکتیکو،  بالسهتیک  ای،قهاره بهین  سهطح،  بهه  هوا تاکتیکو هاییوشک انواع الکتروییناطیس،

 و هها یهاهواره  بهر  یبتنهو  شناسایو و یراقبز جهانو سایانه سرنشین، بدون و باسرنشین هواپیماهای

 اصهول  از اصهل  10 از نوینو هایرو  کارگیریبه که رسیده نتیجه این به و یافته الکترونیک جنگ

 عمهل؛  ابتکهار  و فریب طبیعو؛ عوارض از استهافه با اختهاء ؛سازی نایرئو و استتار) غیرعایل پدافند

 بهینهه  یقیهاس  انتخهاب  اطالعهاتو؛  ههای سهایانه  کهرفن  کور سازی؛کوچک ها؛زیینه همه فر پوشش

 ففهاعو؛  بحهران  یهدیریز  ها؛سایانه استقرار یابویکان ایمنو؛ و استحکایات سازی،یقاو  پراکندگو؛

 حهاظز و هاسایانه سازییوازی ایمن؛ هایعرصه انتخاب رافاری؛ هایایستگاه توزیع فر پراکندگو

 .فارند اساسو کاربرف تهدیدات، این با یقابله فر هاسایانهاین  یصونیز ارتقاء راستای فر( اطالعات

 ففاع بر آن تأثیر و هوایو ففاع هایچالش بررسو عنوان با پژوهشو فر( 1.81) همکاران و یحمدی

 احصهاء  و بررسهو  بهه  یراتبهو  سلسهله  تحلیهل  و توصهیهو  رو  بهه  آینده، هایجنگ فر جانبههمه

 جانبهه همهه  ففهاع  بهر  هاآن تأثیر و کنترل و فریاندهو و سالح سیستم کش ، های؛حوزه هایچالش

 و فریانهدهو  یراکهز  تهدیهدات  خصوص فر( 1.91) همکاران و رزیخواه پژوهش نتای  .اندپرفاخته

 و یختله   ابعاف فر نظایو (تکنولوژیفناوری ) پیشرفز که اسز آن یؤید آینده هایجنگ فر کنترل

 رقابهز  ایهن  فر کشهورها  برخهو  توانمنهدی  عهد   و کنتهرل  و فریاندهو هایسایانه فرزیینه ویژهبه

 کشهورهای  ارتبهاطو،  ههای شهبکه  به نهو  طریق از تا فاشتهوا فیگر ایچاره فکر به را هاآن سنگین،

 .کننهد  یشهکل  فچار غیرنظایو و نظایو پیچیده هایفناوری کارگیریبه فر را پیشرفته فناوری فارای

 ههوایو،  ترافیهک  کنترل شبکه بر ، شبکه تا شد خواهد باعث ارتباطو هایسایانه فر سایبری جنگ

 طهور بهه  فشهمن  اینترنز و یاهواره ،رافیوتلویزیون هایشبکه و یخابرات شبکه یالو، و بانکو شبکه

 و کنهد  سیاسهو  بحهران  و خیابانو تظاهرات جایعه، فر گسیختگوازهم فرگیر را او و شده فل  کایل

 خواههد  جهدی  آسهیب  فچار نیز کنترل و فریاندهو هایسایانه ،تجاری یخابرات کاربرف صورت فر

 .شد
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 :مفهوم شناسی -

 یو،خصمانه هوا یاتکاهش اثرات عمل یا وینظور خنث، بهافزارجنگ یمیستق کارگیریبه: ییپدافند هوا

 چهار یوپدافند هوا یأیوریز که یورفنظراهداف  یو خرابکارانه بر رو ینهو  یایو،فر ینو،زی

 .باشدوو انهدا  اهداف پرنده ی یریفرگ یری،رهگ یو،یرحله؛ کش ، شناسا

توانمنهد   یکهرف بهر رو  وو یبتنه  یوو کهارا  یفنهاور  یزبحران با یحور یا یریفرگ هرگونه :یندهجنگ آ

بهه کشهور    ینهده فشهمن کهه احتمهازً فر آ    ههای یو توانمند هایزاز قابل یاگسترفه ی و ط ییحور

 غیهر بر اساس هدف، بهه جنهگ عایدانهه و     یندهآ جنگ خواهد شد. یلتحم یرانا واسالی یجمهور

؛ بها  وجههان  ،ایینطقهه  فهرا  ی،اینطقهه  و،یحله  یهاجنگبه  یایو،جیراف هاییقیاس بریبنای ؛عایدانه

 ؛ بهر اسهاس سهطح   (یکهو چر) نهاینظم و  یکیهنظم، کالسه   یهاجنگبه  یک،توجه به انضباط و تاکت

 وو خهارج  وفاخله  ههای جنگبر اساس قلمرو به  ینو؛و زی یو: هوایایوفر هایجنگبه  یایو،جیراف

 (99.: 1.88 و،طلوع) .شوندوی یمتقس

را ایکان به وحشز انداختن، ترساندن یا ایجاف فاجعهه بهرای یهک     یدهورف تهدسفرهنگ آک: اتیدتهد

)جعههرزافه،   .فانهد یو به بار آورفن دوشاینخنتای  نا و و یا چیزیسزفن به ک یبآس و فرف یا جایعه

را  و آنتهدید، اینیز را به چالش کشهیده   عبارتو بهگیرف، تهدید فر برابر اینیز قرار یو( 11: 1.80

 (..1: 1.98نیا، )حاف  اینیز تابع نوع، ییزان و شدت تهدید قرار فارف. فرواقعکند. نهو یو

اساس چهار ر ب کشور هیعل بالقوه اتدیتهد ترینیهم جمهوری اسالمی ایران: کشور هیعل دیتهد بالقوهمنابع 

ی از برخهورفار ، رانیه او یله  زیه این دیتهد اآییز و بلندیدت یی از سوابق خصویزبرخورفار؛ ارییع

؛ یوایه جیرافو گیهمسها ، رانیه ابها فشهمنان    کیه نزف پیمهانو ههم ، رانیه او بها  کیدئولوژیه ا هایتقابل

ی روهاین وو نموفه یعرفاول خوف  فرجهن نافشم ازرا  رانیاو کنونفر یقطع که  کایآیر یتحدهایازت

ی برخهورفار ی یحاصره و با راهبرف ازنظررا  رانیا هیهمسای کشورهابا استقرار فر  کشور نیاو نظای

را  رانیا هیعلو جنگ اتیعملی اجرا، توانایو قیفق اییاهوارهو به اطالعات فسترس وی برتر فناوراز 

و رانه یا ریه جزاو نظهای ی اشیال برااحتمال اقدا   فارسخلی  جنوب هاینشینشیبو  عربستان فارف.

 هاآن عیسرو سپس اشیال  ریجزا نیاو به یناطق حساس یوشکیو و ایفریو، هواصورت حمالت به

بهه فلیهل یالحظهات     پاکسهتان ، هیه ترک، ترکمنستان، آ ربایجان، ارینسهتان،  هیروسفارف. کشورهای  را

ی عرا  و کشورها. دنرونموو به شمار نظای دیتهدی و ینافع یشترک فر حال حاضر اقتصافی، یرز

های فاخلهو بها القاعهده و    و خصوصاً فرگیریفاخل یشکالتو و نظای هیبنضع   لیفلافیانستان به 
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 وعنوان گهارگاه یحتمهل اسهز    به هاآنو نبوفه و تنها استهافه از نظای دیتهدفاعش، فر حال حاضر  

: 1.82)نجههو،   شهوف. و یحسهوب یهو  ستیونیصه میرژ رانیاو به احتمالو نظای حملهیهم فر  نهیگز

11) 

 تهدیدات متصور پدافند هوایی کشور

که شهایل؛ عملیهات کشه ، شناسهایو، رهگیهری،       هوایو پدافند یأیوریزبا عنایز به چهار یرحله 

های یرتبط و اقدا  کننده ینطبق بر این یراحل و همچنهین  باشد، عملکرف سایانهفرگیری و انهدا  یو

یحور بحث ایهن   فرواقعبوفه و  هوایو پدافندهای تهدیدات سایانه فرواقع هاآنتهدیدات یربوط به 

بانو(، انواع رافارها، شنوف الکترونیکو، فیده) کش های ههای عمده شایل سایانتحقیق اسز. سایانه

ای، ارتهاع کم، یتوسهط و بهاز و ضهد    های یوشکو و توپخانهسایانه) کنندهعملهای سالح و سایانه

 ههای ویژگهو هها و  گرفف که فر افایه بهه شهاخ   ها و یراکز فریاندهو و کنترل یویوشکو(، سایانه

فر  غیرعایهل و همچنین اقدایات عایهل و   شدهپرفاختهات یربوطه هریک از حیث عملکرف و تهدید

هها شهایل یطالعهه اسهناف و یهدارک و      فافه آوریجمهع خصوص این تهدیدات نیز از ینابع یختله   

 گرفند.این حوزه احصاء یو نظرانصاحبیصاحبه با 

 تهدیدهای هوایی

 بندیتقسیمای و سراسری ای، ینطقهیکانو و حیطه اثرگااری به سه نوع نقطه ینظرتهدید هوایو از 

یقابلهه را   ههای یأیوریزتواند شوف که فر این صورت شبکه پدافند هوایو نیز بر همین اساس یویو

 نایهه آیهین ) نمایهد فر این سطوح انجا  فهد و یک یا چندین سایانه را با تهدیدهای ههوایو فرگیهر   

فر یهک یحهیط    غالبهاً ههای پدافنهدی و یههاجم    ( برخورف بین سهایانه .1.8فند هوایو، عملیات پدا

ینظر قهدرت   از اسز. تأثیرگاارگیرف که یشخصات این یحیط بر هر فو سایانه تاکتیکو صورت یو

ههای  اسز که با استهافه از هواپیماها و پهپافها، یوشهک  هایویأیوریز شایلهوایو، عملیات هوایو 

خهوف را بها عملیهات     یأیوریهز ههای یههاجم   شوف. سهایانه تیک و هوا به سطح انجا  یوکروز، بالس

پدافند هوایو سعو فر  گاارف. فر این وضعیزخصمانه برای نابوفی ینابع باارز  به یرحله اجرا یو

مله به یراکز یههم تحهز پوشهش فارف و بهتهرین حالهز      حنابوفی یهاجم و یا ینصرف کرفن آن از 

باشد ایا به فلیل وجوف شکاف فناوری بین تسهلیحات آفنهدی و پدافنهدی یوجهوف     وانهدا  فشمن ی

 فررونهد فشهمن از حملهه یها ایجهاف اخهالل       بازفارنهدگو پایر نیسز هرچنهد  همیشه این کار ایکان

تهدید علیهه یراکهز حیهاتو و حسهاس و      فریجموع .اسزعملیات آن خوف از اهداف پدافند هوایو 

 (.1.8عملیات پدافند هوایو،  نایهآیین) کرفتوان به سه صورت بیان های پدافند هوایو را یوسایانه
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سهطحو   باارز فر این حالز یهاجم تمایو تال  خوف را صرف انهدا  ینابع  :غیرمستقیمالف( تهدید 

ای پیچیده بین نیهروی پدافنهد ههوایو و عملیهات ههوایو فشهمن       نماید که فر این صورت رابطهیو

تحز پوشش پدافند هوایو وابستگو یستقیم به ییزان ففاع  باارز برقرار اسز و ییزان انهدا  ینابع 

ورت و بهر  ضهر  بهر  بنها های پدافند هوایو بها یههاجم   هوایو فارف. فر این حالز فرگیری بین سایانه

ز پوشش پدافند ههوایو اسهز،   ح اتو که همانا حه  یراکز و نیروهای ت یأیوریزاساس وظیهه و 

ههر نهوع سهالح و ابهزار و یها       کهارگیری بهه فهد. تاکتیک یهاجم فر انجها  حملهه ههوایو و    رخ یو

یش روی تهدیدات پ نوعوبه گریزی رافارو  کاریپنهانهای نوین یانند ویژگو گیری از فناوریبهره

 زند.پدافند هوایو را رغم یو

اختصاصو برای سرکوب پدافنهد ههوایو فارف کهه     یأیوریزفر این وضعیز فشمن  ب( تهدید مستقیم:

 ینظهور بهه  یهأیوریتو گاارف که یمکهن اسهز فارای   ای را به یرحله اجرا یوطرح ویژهآن بر اساس 

کاهش کارایو و یا انهدا  پدافند هوایو فر یک نقطه و یا یک ک ینطقه و حتو سراسهری باشهد. فر   

گیرف، تهدید پدافند ههوایو  که یهاجم بکار یو هایوفناوریها و ها، شیوهاین وضعیز تمایو تاکتیک

 .پدافند هوایو اسز گیرندگانتصمیمشوف و این چالش جدی برای از نوع یستقیم یحسوب یو

و فرگیهری بها    بهاارز  خهوف را بهین اههداف     ههای یأیوریزفر این حالز یهاجم  پ( تهدید ترکیبی:

نماید و حتو یمکهن اسهز یهوج اول حمهالت ههوایو خهوف را       های پدافند هوایو تقسیم یوسایانه

یتوجه عملیات سرکوب پدافند هوایو نماید کهه فر صهورت یوفقیهز، یههاجم قهافر خواههد بهوف        

 زیینو بنماید. باارز یتوجه ینابع  صرفاًوف را، بدون یزاحمز پدافند هوایو حمالت بعدی خ

و و هاى ففاعراهبرفها و سیاسز، فر هم تنیدگو ییدان نبرف گستر  های جنگ آینده شایل؛ویژگو

، هها قهدرت  یهیداخله ناپهایری  ، اجتنهاب عد  قطعه  بهوفن زیهان و یوقعیهز ییهدان نبهرف      نظایو، 

، ههاى آینهده  نایتقارن بوفن جنهگ ، هاى جنگ آیندهتهاوت فر رو آینده،  بوفن جنگ فرفینحصربه

، سرعز عمل، تحرک، چازکو و هوشمندی، عمیق، اهمیز یافتن فریانده  و کنترل فر جنگ آینده

بهوفن، نقهش    باصرفهآسا بوفن، پیوستگو، استمرار و غیر تناوبو بوفن، ائتالفو و سریع، کوتاه و بر 

ههها، انطبهها  سههطوح راهبههرفی، عملیههاتو و تههاکتیکو جنههگ، روانههو، فریههب و رسههانه بههارز جنههگ

 (2.: 1.80)نوروزانو،  باشد.و فور ایستایو یو چندینظورگوهای الکترونیکو، پایری سیستمآسیب

 های آیندههای دفاع هوایی در جنگسامانه تهدیدهای

 هستندهای پدافند هوایو با آن یواجه سایانهچالشو که گرفف، یالحظه یو 2 جدولکه فر  طورهمان

شهدند کهایالً   یو با آن یواجههای پیشین که سایانه یسائلوبا ها(، از تهدیدها و فرصز گرفتهنشئز)
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شدند. ها طراحو یوهای یتعارف کشورهای پیشین جهز ففاع فر یقابل حملهیتهاوت اسز. سایانه 

ها و پس از اعهال  هشهدار راهبهرفی، اعمهال     انواع پرنده و توسطیهارفز که چنین حملهانتظار یو

انجا  شوف. پدافند هوایو آتهو بایهد    ، حساس و یهماهداف حیاتو علیه ،هاسایانه قدرت و گستر 

 کرفنهد های پیشین با اطمینان خاطر فرض یویندی از هشدار راهبرفی اقدا  نماید. سایانهبدون بهره

های آتو باید با تهدیداتو کهه فر  گیرند. سایانهیو سرچشمهارجو تهدیدات، از یحیط هوا فضایو خ

گیرند یقابله نمایند. ایجاف تهدیهدات فر  یو سرچشمهالمللو، خارجو یا فاخلو یحیط هوافضای بین

شهوف و  خوفی باعث کاهش زیان واکنش از چند فه ثانیه تا یهک فقیقهه یهو    هوافضایفاخل یحیط 

افهزایش   شدتبههای پدافند پیرایونو را هدیدات یتناسب با طرحییزان پوشش ففاعو برای کش  ت

تهدیدات یتصور پدافند هوایو فر سه حوزه کش ، فریانهدهو و   (Evans, R.C, 2003: 1-3)فهد. یو

 گرفند:کنترل و سیستم سالح به شرح  یل بررسو یو

 تهدیدات مربوط به حوزه کشف

یقابله با تهدیدات هوایو نیز کشه    گا اولین  وپدافند هوایو  یأیوریزاولین یرحله اجرای  ،کش 

ههای یهرتبط بها آن    تهدیهد  بهباشد بنابراین زز  اسز های رافاری یوسایانهتوسط  هاآنو شناسایو 

پرفاختهه  یوجهوف   هایسایانههای چالشها و تری به بررسو قابلیزپرفاخته تا با نگر  و فید وسیع

بها   غیرنظهایو هوانهورفی  شوف. تهدیدات یربوط به حوزه کش  شایل؛ تهدیدات یربوط بهه بخهش   

 العهافه فهو  واکهنش(  ) پاسخگویوزیان و  پرحجمفر ترافیک هوایو  1تهدیدات یخهیانهیشخصات؛ 

ارتههاع  کهم،   RCSاز رافار بها   و یخههو  کهار پنهان هایپرنده؛ 2یداویز پروازی زیاف باپهپافهای ، کم

ههای  پرنهده و  های کهروز یوشک، هزینهحداقل  -اعزا  حداقل تجهیزاتهمراه با  برف طوزنو، پائین

 ههای بالسهتیک بها   ، یوشکاعزا  حداقل تجهیزاتبا  ارتهاع پائینو فر  کم RCS با و یخهو کارپنهان

نظهایو   تجهیهزات و  فهاز پهروازی   سهه کهم، یشهکالت ففهاع فر     RCSسرعز و ارتهاع پروازی باز، 

یحمهدی و  . )گرفندیو SEAD. هوایوه علیه پدافند لحمباز فر حجم و سرعز حمله فارای  یتعارف

 (1.1 -101، 1.99، همکاران

 

                                                           
و عهافی ظهاهر   رنظهای یغی ماهها یهواپبهه شهکل    ازآنجاکهه هستند ولهو   کش قابلطبق تعری ، تهدیدات یخهو  1 

 و شناسایو هستند.  یتشخقابلو سختبهتهدید(  عنوانبهشوند )یو
2 Long endurance UAVs 
3 Suppression of Enemy Air Defense 
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 های آیندههای فرماندهی و کنترل دفاع هوایی در جنگهای سامانهتهدید

خواهنهد بهوف کهه    به لحاظ یاهیز از نهوع سهخز و نهر     و کنترل  وفریانده هایسایانه تهدیدهای

ای ارتباطو از سوی فشمن، سایانه فریاندهو و کنترل فراگیهر و گسهترفه   هشبکه شایل؛ یختل کرفن

و فضهاپایه،   پایهه  ههوا ، پایهه  زیهین فشمن یجهز به انواع تجهیهزات رصهد و شناسهایو و فرگیهری     

و کنتهرل، فر   فشمن فر ایجاف اخالل و نابوفی شبکه فریاندهو الکترونیک سایبرتوانمندی ایکانات 

ههای شناسهایو و جاسوسهو،    ههای راهبهرفی از قبیهل یهاهواره    ها و زیرساخزاختیار فاشتن فناوری

 شهده اعمهال ههای  ، تحهریم ایینطقه فرارسانو جهانو فشمن های ناوبری جهانو، شبکه اطالعسایانه

ههای  هبرفی و جنگندههای راافکنبمب) کارپنهان، هواپیماهای رافار گریز یا کشورتوان ففاعو  علیه

ههای فریانهدهو و کنتهرل فر    ها و سایانهشبکه ،تاکتیکو( تأثیر شدید تهدیدات سایبری، الکترونیکو

 نهااین های یعهارض فر سهرزیین خهوفی،    آینده، کثرت اشیاء پرنده و حضور فشمن فر قالب گروه

ای فر ابعهاف نظهایو، انهرژی یسهتقیم و     شدن هر چه بیشتر فضای ارتباطو، توسعه حسگرهای رایانه

آینده فریاندهو و کنتهرل فر حهوزه ففهاع هوافضهایو فر سهه       تهدیداتهای الکتروییناطیس، سالح

یدیریتو یا نیروی انسانو، تهدیدات سخز یربهوط بهه   ، (نر ) افزارنر (، سخز) افزارحوزه: سخز

ههای بالسهتیک و کهروز    انواع هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین و یوشک ،هاها و بمبوشکی

ههای  افزارها و یا پیا ها و نر علیه یراکز فریاندهو و کنترل، تهدیدات نر  شایل انواع و اقسا  برنایه

 (21: 1.88بختیاری، ) شوف.جنگ و عملیات روانو یو

 های آیندهدفاع هوایی در جنگهای سالح های سامانهتهدید
، توانایو جنگو سرهای یتنوع جهز اعمال حجم بازی آتش و گونه های آفندی نوینسایانه توانایو

بهرای   خطهر اعهال  شهوف تها زیهان    باعهث یهو   هاآنجابجایو باز و زیان کوتاه فعالیز راکز یوتور 
اجهه شهوند. فر آینهده، کشهورهای     یو تأخیرهای ففاع هوایو با یشکل و و سالح فرصحنهنیروهای 

هها  بها ایهن سیسهتم    1RF نوعو  غیرفعال قریزیافون جنگو سرها فسز به توسعه فارنده این سیستم
ههای فریانهدهو و کنتهرل و رافارههای     های زرهو، شهبکه را فر برابر سیستم هاآنزنند تا کاربرف یو

-هایو سهبک بدنه شدنساختهیواف یرکب فر سازه باعث  روزافزونصحنه نبرف افزایش فهند. کاربرف 

باعث شهده تها سهطح یقطهع      پایری رؤیزهای کاهش یفناورتر گرفیده اسز، همچنین تر و قوی
و  2GPS، .INS،0TERCOM های هدایزسیستم کارگیریبه د.کاهش یاب انواع تهدیدات هوایو رافاری

                                                           
1 Readio Frequency 
2 Globall Positioning system 
3 Inertial Navigation System 
4 Terrain Contour Map Matching 
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 DSMAC   هها و همچنهین یسهیرهای پهروازی     از ایهن رو   آیهده فسهز بهه باعث شده تا فقز کلهو
گیری و نهو  به یحدوفه و را برای غافلیناسبیدافع، شرایط توسط  بینوپیشغیرقابل شدهریزیبرنایه
فر قلمهرو ههوایو خهوفی    اولهین زیهه ففهاعو     (19-.2: 1.81)ینطقهو،   سهازند.  پایرایکانهدف 

های یوشکو برف و ارتهاع باز سایانه باوجوفد هرچنهستند.  1هوایو رزیوهواپیماهای رهگیر گشز 
باشد. ایروزه با توجه به تهدیدات یتصهور یشهتمل   ها بیش از هواپیماهای یاکور یوبرف فرگیری آن
فر پدافنهد   اصلوزیه و بدون سرنشین  باسرنشینهای های بالستیک و کروز و پرندهبر انواع یوشک

 فوربهرف ی کوتاه برف ارتهاع کم، ارتهاع یتوسط و ارتهاع بهاز و  های سطح به هواهوایو شایل یوشک
تهدیدات ایهن   (12-18: 1.81 ینطقو،). فارندعهدهبر  یقابله با تهدیدات این حوزهنقشو پیشرو فر 

، تهدیهدات نهر  یاننهد حملهه      کرشهده بخش از پدافنهد ههوایو نیهز عهالوه بهر تهدیهدات سهخز        
توسهط انهواع    یهابو یوقعیهز ت شهبکه یحهور، کشه  و    ، حمهالت سهایبری و حمهال   2الکترونیکو
 ههای یؤلههه  بهر  یبتنهو  کنتهرل  و فریاندهو سیستم هر سایبری از ینظرگرفف. های فشمن یوحساسه

 سیسهتم  عملکهرف  ندشهو  فچهار اشهکال   هرکهدا  کهه   اسز و کنترل یحاسبات ارتباطات، طالعات،ا

کنتهرل   فریاندهو و چهارگانه ارکان از یک هر فر اختالل بریبنای .گرففیختل یو کنترل و فریاندهو
 تأخیر ایجاف توق ، تحری ، حاف، طریق از تهدیدات یتهاوت خواهد بوف. کلیات تهدید نوع ایجاف،

شهوف.  یهو  حاصهل  چهارگانهه  ارکهان  از هرکهدا   فهرایین  فراینهدها و  فر اولویز جابجایو یا اجرا فر
 اسز ایارافه و بوفه فریان صدور ینشأ کنترل، و فریاندهو فر اطالعات رکن( 1.81، )شکوهیان راف

اطالعهات،   توقه   اطالعات، حاف ایکان آن علیه تهدید ترینیهم اقدایات یشخ  لاا انجا  برای
 جریهان  اگر .اسز اطالعات اولویز و جابجایو اطالعات صدور فر تأخیر ایجاف اطالعات، تحری 

به لحاظ فنهو   .کنداجرا نمو را هاآن ایا اسز یطلع یقتضو اقدایات از شوف سیستم یتوق  اطالعات
 رکن علیه تهدید نوع ترینسهمگین که فستورات تحری  شوف. فرگهته یو .به این ایر انقطاع فریان

 و اطالعهات  تحریه   بهه علهز   فریاندهو و کنتهرل  سیستم هایواکنش و اقدایات اسز، اطالعات
 شهوف  تحری  رافار چنین سیستم یک اطالعات اسز یمکن یثال برای یابد.تیییر یو سیستم، فرایین

 اگهر  فر یقابهل  و کنهد  شهلیک  هها آن سمز به خوفی، هواپیماهای و شناسایو کش  صورت فر که

 اصل فر ارتباطات رکن نکند. هشدار اعال  اپراتور سیستم به نموف، شناسایو غیرخوفی را هواپیمای

 ارتباطات اسز. برای کنترل و فریاندهو هایبخش زیر فر یجاز اطالعات و صحیح انتقال به یوظ 

 ههر  اسهز.  یطهرح  جابجهایو اولویهز   و اجرا تأخیر فر ایجاف تحری ، توق ، تهدیدات حاف، نیز

 آغهاز  را خوف عملیات ارتباطات، به رکن فسترسو با باید کنترل فریاندهو و سیستم یک علیه تهدید

                                                           
1 CAP: combat air patrol 
2 EA; electronic attack 
3 Command Interrupt 
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جنگ  شایل سایبری حمالت هاییدل ندارف. تمایو وجوف آن تحقق ایکان صورت این غیر فر نماید
 گاارنهد، لهاا  یو اثر قربانو بر ارتباطو گارگاه و فرگاه از با استهافه ... و ایشبکه جنگ الکترونیک،

 اینیهز ارتباطهات   کنترل بهر  های فریاندهو وسیستم تمایو فر تهدیدات برابر فر توان پدافندی اکثر

 .فارف تمرکز سیستم
 1اطالعهات  سهازی  خیره و پرفاز  به تحلیل، یوظ  کنترل و فریاندهو سیستم فر یحاسبات رکن

 یحاسبات رکن به سازی خیرهو  تبدیل تحلیل، برای باشد فاشته اطالعاتو یجنبه هرچه که و اسز

ن ارکه ا فر رخهدافی  ههر  زیهرا  سیستم اسز ارکان فیگر واسط ،فنو ینظر از اسز. یحاسبات نیازیند
 اسز. لهاا  وابسته یحاسبات به یقتضو صدور فستور و تشخی  برای کنترل، و ارتباطات اطالعات،

 .نموف ناکارآید را سیستم عمالً توانیو کنترل فریاندهو و یحاسبات عملکرف فر اختالل ایجاف با
فریاندهو  سیستم به یحوله وظای  و سایر ارکان عملکرف از اطمینان اسز برای ضمانتو کنترل، رکن
 اشتباه بازخورف سیستم، به اپراتور که اسز آن تحری  کنترل، علیه تهدید ترینیهم روازاینکنترل.  و

 کنتهرل اسهز.   و فریانهدهو  سیسهتم  کهاربرِ  فریهب  افتد،یو اتها  صورت آنچه این . فرگرفاندبازیو
های اطالعاتو شایل؛ تال  برای نهو  ایجاف اختالل فر سیستم  قصدبهاصوزً هرگونه حمله  (همان)

ههای نظهایو فارای فنهاوری پیشهرفته     فل  کهرفن سیسهتم  و  به شبکه، سرقز یا خرابکاری اطالعات
ههای  کهه همهه برنایهه    اسهز های سهایبر  سالح عملیاتگونه د. ابزارهای زز  برای انجا  اینباشیو

شهوف را فر  هها یهو  ها یا ینطق پهرفاز  رایانهه  تالل فر ینابع  خیره فافهای که قافر به ایجاف اخرایانه
)جمینهگ(، تزریهق تهوان     زا اخهتالل های از: سالح اندعبارت یورفاستهافهگیرف. فیگر ابزارهای بریو
 یتری یا یدارات فشمن.، افز کیهو ارتباطات، تله2)اورپاورینگ( ازحدبیش

کهه فارای   انهجهاری  غیهر ههای  گاهو اوقات برای توصی  گروهو از سالح جنبشو غیراز اصطالح 
های سایبر شایل؛ ابزارههای آفنهدی یاننهد    . سالحشوفیوباشند، استهافه الاکر یوهای فو توانمندی
ابزارههای فارای کهاربرف    ،.های تروا، ابزارهای عد  فسترسو به سرویسای، اسبهای رایانهویروس

پایری پورت و ابزارهای پایش شبکه، ابزارهای پدافندی اسکنرهای تشخی  آسیبفوینظوره یانند 
 (1.90اندیشکده کاوشگران آینده، ) شوندیو یانند ریزنگاری و فیواره آتش

فور  یماههای هواپ ؛شهایل  هها یؤلههه این  خبرگانبر اساس نظرات  تهدید بر اساس نظر خبرگان: هایمؤلفه
، (یوشناسها  ،افکهن بمهب جنگنهده،  ) گریهز  رافار ههای یهد، پرنهده  کروز نسهل جد  هاییستا، یوشکا

یهد،  نسهل جد  ههای یک، جنگنهده جنگ الکترون ، پهپافهایاطالعات آوریجمعو  یوشناسا پهپافهای

                                                           
1 Data, Information or Intelligence 
2 Overpowering 
3 Denial of Service 
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یه، فضهاپا  یهها و سهنجنده  هها یهک، یهاهواره  جنهگ الکترون  و، هواپیماههای تهاجم -ورزی پهپافهای 
 باشد.یو و کنترل وفریانده ، هواپیماهایالکترونیک سایبر یک، تهدیداتبالست هاییوشک

 ای یستخرجه از یبانو نظریها و اقدایات یقابله: تهدیدها، ویژگو1 جدول

 ای متناسباقدامات مقابله هایژگیو عوامل تهدید ردیف

1 

سایانه جهانو 
یراقبز و شناسایو 

 هایاهوارهیبتنو بر 

، رافاریی های سیگنالآورجمع، تصویربرفاری
، هاسایانهشناسایو و تعیین یوقعیز و جابجایو 

 هدف سویبهی یهاجم هاپرندههدایز پرواز 

ی تهدید، اقدایات جنگ الکترونیک، هاسایانهانهدا  
اختهاء، ، سازی نایرئواستتار و ) غیرعایلاقدایات 

 ی(سازکوچکفریب و ابتکار عمل، پوشش، 
 

2 

 

ی ماهایهواپ
و بدون  باسرنشین

 سرنشین

ی هاسایانهی سیگنالو از آورجمع، تصویربرفاری
شناسایو و تعیین یوقعیز و جابجایو ، کش 
 ی فور ایستاهاسالح کارگیریبهقابلیز ، هاسایانه

 جنگ الکترونیک

ساقط کرفن و انهدا ، اقدایات جنگ الکترونیک، 
اختهاء، ، سازی نایرئواستتار و ) غیرعایلاقدایات 

فریب و ابتکار عمل، پوشش، انتخاب یقیاس بهینه 
 ی، استحکایات و ایمنو(سازیقاو پراکندگو، 

 جنگ الکترونیک .
 ایجاف تسلط و برتری اطالعاتو

 یختل کرفن ففاع هوایو نیروهای خوفی

اقدایات ففاع الکترونیکو، فریب و ابتکار عمل، 
 بحران ی کش ، یدیریزهاسایانهو استقرار ابییکان

0 

 

 یهایوشک
 بالستیک تاکتیکو

 و کروز

شناسایو و تعیین یوقعیز هدف فر فاز تریینال، 
و تخریب باز، توانایو حمل  زنو هدفقدرت 
توانایو عملکرف فر تما  شرایط  کالهک،انواع 

آب و هوایو، قابلیز پرتاب از سکوهای یختل  
 فقیق و یاندگار )فر یحیط فشمن(

ساقط کرفن و انهدا ، اقدایات جنگ الکترونیک، استتار 
و ابییکان، اختهاء، فریب و ابتکار عمل، سازی نایرئوو 

 استقرار

8 

ی هایوشک
تاکتیکو هوا به 

 سطح

 یانقطهروی فقز نشانه
 ضد تشعشع یابهدففارای 

 های کش  صحنه نبرفضد انواع سایانه

اختهاء، فریب و ابتکار ، سازی نایرئوانهدا ، استتار و 
ی، سازیقاو ، انتخاب یقیاس بهینه پراکندگو، عمل

 استحکایات و ایمنو

1 
ی کالیبر هاراکز

 باز
 های ففاع هوایوهای کش  و سایانهضد سایانه

انتخاب ، اختهاء، فریب و ابتکار عمل، انهدا ، استتار
استحکایات،  یسازیقاو ، یقیاس بهینه پراکندگو

 ی اطالعاتوهاسایانه اخالل فر ،یسازکوچک

1 

 

و  هایوشک
ی هابمب
 رگنهو هوشمند، 
 فوربرف

فقز باز، برنایه پایری، قدرت تخریب زیاف، ضد 
های ففاع هوایو، قابلیز نهو  فر سایانه

 زنو نقطهاستحکایات، فقز 

انهدا ، اقدایات جنگ الکترونیک، اختهاء، فریب و 
ابتکار عمل، پراکندگو فر توزیع یراکز کش ، انتخاب 

ی این، هاعرصهیقیاس بهینه پراکندگو، انتخاب 
 وابییکانی، استحکایات و ایمنو، سازیقاو 

 ضد تجهیزات الکترونیکو و الکتریکو ی گرافیتوهابمب 9

فریب و ابتکار عمل، ، اختهاء غیرعایلاقدایات 
 ،انتخاب یقیاس بهینه پراکندگو پراکندگو فر توزیع،

ی، سازیقاو ی ایمن فر جیرافیا، هاعرصهانتخاب 
 یات و ایمنو، یدیریز بحران ففاعواستحکا
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 ای متناسباقدامات مقابله هایژگیو عوامل تهدید ردیف

8 
ی بدنه هابمب

 یافر

، سنگرها( فر عمق یتر 1.باز )قابلیز نهو  
 یایاهوارهیابو استهافه از سایانه جهز

 یتر .1تخریب زیاف، فقز عمل تا قدرت 

انهدا ، اختهاء، فریب عمل، پراکندگو فر توزیع یراکز 
کش ، انتخاب یقیاس بهینه پراکندگو، انتخاب 

 ی، استحکایات و ایمنوسازیقاو ی این، هاعرصه

11 
ی هابمب

 الکتروییناطیس

ضد تجهیزات الکترونیکو یستقر بر روی زیین یا 
زیر زیین، قابلیز نهو  با ایواج رافیویو به فلیل 

ی، قابلیز نهو  به گاهرتزیگ 021فرکانس 
 ریزترین استحهاظات و تجهیزات

انهدا ، اختهاء، فریب و ابتکار عمل، پراکندگو فر 
توزیع یراکز کش ، انتخاب یقیاس بهینه پراکندگو، 

ی، استحکایات و سازیقاو ی این، هارصهعانتخاب 
 استقرار یابویکانایمنو، 

 مدل مفهومی

تهدیهدات(،  ) بیرونهو شهایل عوایهل    یدل یههویو تحقیق با رویکرف سیستمو و لحاظ ابعاف یختل 

 گرفف:زیر ارائه یو شرح به پیایدها() بروندافای( و اقدایات یقابله) فرآیندها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدل یههویو :1 شکل

 شناسیروش
 کهه  اسهز  اکتشهافو  آییخته هایرو  راهبرف با کاربرفی و به رو  توصیهو پژوهش حاضر از نوع

 وکمه  بررسو جهز پژوهش یدل فلهو(،-)آینده پژوهو کیهو اییطالعه انجا  با یرحله نخستین فر

 اتتهدیدعوامل بیرونی/

 هاسامانه

فرآیندها/ 

 اقدامات

برونداد/پیامدهای مؤثر 

 بر عملکردها

های پدافند سامانه

 هوایی شامل سامانه:

 سالح-1

 کشف-2

 فرماندهی و کنترل-3

ای اقدامات مقابله

 سخت و نرم:

 عامل-1

 غیرعامل-2

مأموریت مراحل اجرای 

 پدافند هوایی:

 کشف-1

 شناسایی-2

 درگیریرهگیری/-3

 انهدام-4
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 راهبهرف  ایهن  انجها   از اصهلو  هدف. اسز شدهانجا بعد طراحو یدل  یرحله فر و پیشنهاف آزیون و 

کهه   اسهز  یناسهب  زیهانو  آن از اسهتهافه  و( Creswell,2003) اسهز  پدیهده  یهک  کهاو   پژوهشو

 (Morgan,1988) .اسز نوظهور اینظریه هایآزیون یؤلهه فنبال به پژوهشگر

 نظهرات  بهر  ، یبتنهو یؤلههه تعهدافی بعهد و   یحقهق سهاخته بها     ایهپرسشن ها،فافه گرفآوری ینظوربه

 روایهو  از اطمینهان  حصهول  باههدف  شد؛ نخسز( تدوین یرحله) کیهو یرحله فر کنندگانیشارکز

 پدافنهد از خبرگان فانشگاهو و فریاندهان و یهدیران حهوزه    نهر 11 برای پرسشنایه سنجه، یحتوای

 پرسشهنایه  و پیشهنهافی انجها    اصهالحات  ،اقدا  این بازخورف فریافز از گرفید، پس ارسال هوایو

 شد. تدوین شاخ  00و  یؤلهه 8بعد،  . با نهایو

و اسهاتید و خبرگهان    شبکه پژوهشگران یراکز یطالعاتو آجها اسناف و یدارک و جایعه آیاری تحقیق 

 «یهولر » گهتهه  بهه عدف بهوفه و بنها    00تعداف یتییرهای آشکار چون  و تعیینهای نظایو آجا فانشگاه

 حهداقل  نیبنهابرا ( 1.81 ههوین، ) باشد آشکار یرهاییتی تعداف برابر پن  وستیبا نمونه حجم حداقل

 هانایهپرسشای طبقه -وتصافف یریگنمونه رو  از استهافه با بنابراین ؛باشدوی نهر 221 نمونه حجم

 آیهاری  ههای تحلیل انجا  . برایشد انتخاب وتحلیلتجزیه جهز قبولقابل نایهپرسش سپس و عیتوز

 تأییهدی،  عایلو تحلیل از استهافه با نخسز که آیوس استهافه شد ساختاری یعافزت از رو  زز ،

 سهاختاری  ههای یهدل  بهه  هها فافه یسیر تحلیل طریق سپس از و بررسو گیریاندازه هاییدل روایو

 د.یگرفبررسو  همگرایو آن روایو و گیریاندازه یدل نیز یعنافاری افایه فر. گرففیو براز 

 یهورفنظر  نییتخصصه  راءآ اجمهاع  زیه ن و دهیه پد یهورف  فر ونه یبشیپه  حاضر، پژوهش فر ازآنجاکه

 یبهرا  رو  نیتریناسب ،یتخصصان با وفله پانل برگزاری و دیگرف استهافه وفله رو  از ،باشدوی

 هها، دهیه ا انیه ی عاجمه ا و یهو همگرا یبرقهرار  زین و نظرصاحب افراف هاینظرات و فیدگاه استخراج

 ،آیهد یهو  حساببه رو  نیا یراحل نیتریهم از پانل اعضا طیشرا .باشدوی عوایل گریف و کارهاراه

 قیه طر از پانهل  یاعضها  انتخاب. فارف افراف نیا فانش و وستگیشا به وبستگ کار  ینتا اعتبار چراکه

 هیه اول وفهرسهت  ابتهدا  حاضر، قیتحق فر .صورت گرفز وقضاوت ای مندهدف واحتمال ریغ یریگنمونه

 و انتخهاب  یرتبط وخدیت سوابق و شیل یفارا و یتخص  و نظرصاحب افراف از نهر 11 از یتشکل

 یبهرا  بهوف،  پهژوهش  یوضهوع  و طهرح  خصوص فر وحاتیتوض شایل که وتلهن یجازی و یااکره با

 نیه ا. آیهد  عمهل ه به  فعهوت  یجازی با توجه به شهرایط کرونها   صورتبهو تخصص پانل فر شرکز

فارای سهابقه بهازی    فریاندهان و یهدیران و  های نظایوخبرگان فانشگاه از یتشکل ابتدا فر فهرسز
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 نایهه پرسهش  هیه ته بها  وتخصصه  پانل فر کنندهشرکز یاعضا نییتع از پس فرنهایزو  بوفسال  28

 پانهل  یاعضها  انیه ی فر و شهد  سؤال مییهاه از کی هر تأثیر زانیی قیتحق اتیافب از برگرفته یاهیاول

 یهدرک  یفارا آنهان  فرصد 01فارای یدرک کارشناسو، پانل اعضای فرصد  11 نیهمچن .شد عیتوز

 .هستند یفکتر یدرکفارای  زین فرصد 81 وکارشناسو ارشد 

 یبهرا  نیبنهابرا  بهوف،  رهها ییتی یریه گانهدازه  و اطالعهات  آوریجمع ابزار نیبهتر پرسشنایه ازآنجاکه

 یصهور  یهو روا و سهازه  یهو روا یحتوا، یوروا رو  سه از زیانهم آن یوروا یریگاندازه و سنجش

 .اسز شدهاستهافه

 808/1 برابهر  آن یقهدار یحاسهبه و   کرونبهاخ  یآلها ضریب پرسشنایه یهایتییر یوایپا سنجش یبرا

 وعبهارت  بهه  و بهوفه  برخهورفار  یوبهاز  یوایه پا زانییاز  پرسشنایه که فهدوی نشان آلها یقدار. اسز

 خصهوص  فر پانهل  یاعضها  انیی نیهمچن. فارند هایتییر نیا سنجش جهز یوباز وفرون یهمساز

 «یقهو  یتوسهط نزفیهک بهه    نظهر اتهها  ( »198/1) کندال آزیون جهینت به توجه با یورفنظر هاییتییر

یتییهر   سهه  اول، فور پانهل  فر کننهدگان یشهارکز  ازنظر آیدهفسزبهبنابراین برابر نتای   ؛فارف وجوف

 ریتأث نیشتریب «تهدیدهای حوزه فریاندهو و کنترل» و «تهدیدهای حوزه کش » ،«تهدیدهای سالح»

 .فارا هستندبر اقدایات و عملکرف  را

 پانهل  عضهو  11 همهه  بهه  کهه  شهده پرفاختهه  شاخ  00و  یؤلهه 8 شایل ،وفله و ف فور یاجرافر 

 یقهدار ، آیهده فسهز بهه   ینتا اساس بر .شد لیتحو و لیتکم پرسشنایه 8فافه شد ایا تنها  پرسشنایه

خبرگهان   ازنظهر  که فهدوی نشان استاندارفشده یآلها یقدار. اسز 1/.82 برابر استاندارفشده یوایپا

 یرحله فر کندال W آزیون نیهمچن. برخورفارند یوباز وفرون یهمسازاز  وعبارت به و یوایپا زانیی

-رتبهه  زیقابل از انیپاسخگو ازنظر یهاهیم که اسز آن فهندهنشان که آورفه فسز به را یارتبه فو 

 خصهوص  فر وفله یاجرافو   یرحله فر پانل یحتر  یاعضا انیی نیهمچن. هستند برخورفار یبند

 اجمهاع  و فلههو  فور فو  ینتها  بهه  توجه با نیابنابر. فارف وجوف «یقو نظراتها » یورفنظر یرهاییتی

 تائیهد یهورف   یشهخ  خبرگان  ازنظرشاخ   00 و یؤلهه 8 ،ینظر اشباع به دنیرس و پانل یاعضا

 (2جدول ) .گرفتندنهایو قرار 
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 یدلهای شاخ ، هایؤلهه، فاعاب :2جدول  

 شاخص مؤلفه بعد مفهوم

 
ای
ده
دی
ته

 
ند
داف
پ

 
ده
آین
ی 
ضای
واف
ه

 

 

 

 

 

 

تهدیددددهای 

 هاسامانه

 

 

 های سالحسامانه

 (x1) شوندههدایزهای هوشمند ها و راکزها، بمبیوشک

 (x2) تهاجمو-افهای رزیوپهپ

 (x3) کروزبالستیک و  هاییوشک

 (x4) سایبریجنگالو و  هایسایانه

 (x5شناختو، زیستو( )) نوپدیدهای سالح

 

 های کشفسامانه

 (x6) (ها )الکتروییناطیسو، گریایو، صوتو، نوریحساسه

 (x7) هایاهواره

 (x8) شناسایوکش  و  پهپافهای هواپیماها و

 (x9) انسانوینابع 

 

 

هدددای سدددامانه

فرمانددددددهی و 

 کنترل

 (x10) کنترلهواپیماهای فریاندهو و 

 (x11) فشمنهای ائتالفو فریاندهو و کنترل شبکه

 (x12) غیرعایلپدافند 

 (x13) کنترلبا شبکه فریاندهو و  هاسایانهها و سازگاری پروتکل

 (x14) کنترلها و یعماری شبکه فریاندهو و الگوریتم

 (x15) هافافه کالن

  

 

 

 

 اقدامات

 

 

 پدافند عامل

EP1 ٍ و EA2 سایبری، حمله (x16) 

 (x17) شوندههدایزهای هوشمند و یوشک

 (x18) اپتیکوهای تهاجمو لیزری و سایانه

 (x19) الکتروییناطیسوهای تهاجمو سایانه

 (x20) ایهای توپخانهسایانه

 (x21) جنگندهافهای تهاجمو هواپیماها و پهپ

 

 

 پدافند غيرعامل

 (x22) سایبریففاع 

استتار بصری، اختهاء، پوشش، پراکندگو، ) غیرعایلاصول پدافند 

 (x23استحکایات، تهرقه و جابجایو و پراکندگو( )

حرارتو، اپتیکو، الکتروییناطیسو، صوتو( ) یدرناستتار چند طیهو 

(x24) 

 (x25) فریبها و یواضع ایجاف سایز

                                                           
1 Electronic Protection (ECCM) 
2 Electronic attack(ECM) 
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 شاخص مؤلفه بعد مفهوم

 (x26) غیرعایلهای پدافند سایانه

 (x27) عملابتکار 

 

 

 عملکدددددرد

یراحهههههههل )

اجههههههههرای 

 (یأیوریز

 بصریبانو (، فیدهx28()گریا و ... رافار، اپتیک، صوت،) هاحساسه کشف

(x29 شنوف ،)الکتروییناطیس (x30) 

 (x33فاشا ) هایسایز (،x32، طرح پروازی )IFF(x31) شناسایی

رهگيددددددری و 

 درگيری

 هایسایانه(، x35) آتشکنترل  هایسایانه (،x34) رهگیرهواپیمای 

(، شبکه یکپارچه فریاندهو و x37) فیدبانو شبکه (،x36) رافاری

 (x38) کنترل

(، x41) ها(، یوشکx40) پهپافها(، x39) شکاریهواپیمای  انهدام

( و x43) لیزر هایسیستم(، x42) ایتوپخانه هایسایانه

 (x44) الکتروییناطیسو

 

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه 

سهاختاری   یعافله یابو الگوکارگیری رویکرف یتییّرهای یکنون فر های بهشرطیکو از پیش ازآنجاکه

وجوف همبستگو ییان یتییّرهای پژوهش اسز، به همین ینظور تحلیل همبستگو پیرسون انجا  شد. 

ههای  ، ییزان همبستگو هر یتییر با سایر یتییرها، آلهای کرونباخ هر یتییهر و نیهز آیهاره   .فر جدول 

 اسز. شدهارائهها شایل ییانگین و انحراف یعیار، توصیهو آن
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 یرهایتی وهمبستگ و یایوپا یار،انحراف یع یانگین،ی :.جدول  

، یقهافیر فرون پرانتهز نشهانگر ضهریب آلههای       >1311pفاری همبستگو فر سهطح یعنها   **توضیح: 

 باشند.یعنافار یو یتییرهااز جدول فو  کلیه  آیدهفسزبهتوجه به نتای   با باشند.کرونباخ یو

 نمونهه  حجهم  حهداقل  «یهولر » گهتهه  بهه عدف بوفه و بنا  00فر این پژوهش تعداف یتییرهای آشکار  

 221 نمونهه  حجهم  حهداقل  نیبنهابرا ( 1.81 هوین،) .باشد آشکار یرهاییتی تعداف برابر پن  وستیبا

 پرسشهنایه  2.1 ای تعهداف طبقهه  -وتصهافف  یریه گنمونهه  رو  از استهافه با ،ینظور این به. باشدوی

 هیه گو 81 از پهژوهش  نیه ا فر. شهد  انتخاب لیتحلوهیتجز جهز قبولقابل نایهپرسش .22 و عیتوز
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 وعهایل  لیه تحل (کیه تکنفن ) از استهافه با زین یاسازه یوروا نیهمچن. شد استهافه نایهپرسش جهز

 یورفاسهتهافه  یابزارهها  وفرونه  انسجا  نیهمچن ها یعنافار بوفند.گویه همهانجا  گرفز که  یدییتأ

 تهوان ویه  کهه  باشدوی 1/1 یباز رییقاف وتمای و شد وابیارز کرونباخ یآلها بیضر از استهافه با زین

 یختله   یهها رو  هافافه وتحلیلتجزیه ینظوربه. اسز برخورفار زز  یوایپا از ابزار گرفز جهینت

 الگهو » صهر، یرتبه وهمبستگ بیضرا یحاسبه یبرا «رسونیپ وهمبستگ لیتحل» یانند ،یآیار لیتحل

 شهده گهرفآوری  یهها فافه بها  یسهاختار  یعافلهه  یالگهو  براز  وبررس یبرا «یساختار یعافله یابو

 9811/1 بها  برابهر از یتییرها  آیدهفسزبه KMO شاخ  یقدار کهازآنجایو. گرفز قرار یورفاستهافه

 از تهر کوچهک  «بارتلز آزیون» sig یقدار نیهمچن. اسز وکاف وعایل لیتحل یبرا نمونه تعداف بوفه،

 .اسز یناسب وعایل یالگو ساختار یوشناسا یبرا وعایل لیتحل فهدوی نشان که اسز 18/1
 هادادهآزمون کفایت  :0جدول 

 9811/1 (KMO)اکلين  -می یر -آزمون کفایت حجم نمونه کيزر

 18../211 رئآزمون کرویت بارتلت و تقریب کای اسکو

 Sig 111/1 2. درجه آزادی

( بار عهایلو ) رگرسیونو، زز  اسز یعنافاری وزن شدهارائههمچنین پیش از ارزیابو یدل ساختاری 

ههای  تها از برازنهدگو یهدل    شهده بررسوهای یربوطه بینو گویهنایه فر پیشهای یختل  پرسشسازه

هها اطمینهان حاصهل شهوف. ایهن      گیری سازهها فر اندازهبوفن نشانگرهای آن قبولقابلگیری و اندازه

به انجا  رسید. با توجه بهه   Amosافزار و نر  1(CFAیهم، با استهافه از تکنیک تحلیل عایلو تأییدی )

نایهه،  رسشپهای بینو گویه، فر پیشهایتییّرتمایو ، وزن رگرسیونو یافته براز  CFAاینکه فر یدل 

 وتحلیلتجزیهها از فرآیند گویهاز  یکهیچ ،فار با صهر بوفتهاوت یعنا فارای 88/1طح اطمینان فر س

 باشد. 18/1 ها زیرها این اسز که سطح یعنافاری برای آنشدند. یبنای یعنافاری گویهنکنار گااشته 

فر  CFAههای بهراز  یهدل    های یعنهافار بهه همهراه شهاخ     تحلیل عایلو تأییدی برای گویه نتای 

شهته و  گیهری فا ههای انهدازه  ها نشان از براز  یطلوب یدلاسز. این شاخ  شدهارائه (0) جدول

 (2) شهکل  ار گرفز.قرر یکنون یربوطه یورف تأیید به یتیی شدهیشاهدهر فاری بار شدن هر یتیییعنا

)قاسهمو،   سهازف. رها را روشن یهو اسز و شدّت روابط بین یتیی یافته براز  SEMفهنده یدل نشان

، نسهبز کهای   یعنهافار  غیهر ساختاری یطلوب، زز  اسز کای اِسکوئر  فر یک الگوی یعافله (1.98

                                                           
1. Confirmatory Factor Analysis-CFA 
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 1های براز  هنجارشهده، تطبیقهو و نیکهویو بهراز     ، شاخ .ی آزافی کمتر از اِسکوئر به فرجه 

 یربعهات ییهانگین   و ریشهه  18/1از  تهر کوچهک  2یانهده باقو یربعاتییانگین  ریشه 81/1از  تربزرگ

، کهای اِسهکوئر   یافتهه  بهراز  ساختاری  /. باشد. برای الگوی یعافله19از  ترکوچک .خطای برآورف

ههای بهراز    ، شهاخ  1.8/2ی آزافی برابهر بها   ، نسبز کای اِسکوئر به فرجه0.2/11118برابر با 

 یربعهات ی ییهانگین  ریشهه  811/1، 818/1 و 818/1 ترتیبهنجارشده، تطبیقو و نیکویو براز  به 

 کلیهه  .اسهز  آیهده فسهز بهه /. 118 بهرآورف خطهای   یربعهات ی ییهانگین  /. و ریشهه 119یانهده  باقو

ترنهد کهه از بهراز  کهایالً     گهتهه یطلهوب  های براز  الگوی نههایو، از نقهاط بهر  پهیش    شاخ 

هها نشهان   این شاخ شوف، یالحظه یو 8گونه که فر جدول یدل حکایز فارف. همان بخشرضایز

ر شهده بهه یتییه   هر یتییّر یشاهده شدن بارفاری گیری فاشته و یعناهای اندازهالگو از براز  یطلوب

 بوف. 1/1. فر ضمن ییزان آلهای کرونباخ برای هر یتییر بازی تأیید قرار گرفز یکنون یربوطه یورف
 های برازش الگو: شاخص8جدول 

 Chi-square /df RMSEA RMR CFI TLI GFI NFI 

1.8/2 118/1 119/1 818/1 829/1 811/1 818/1 

یقافیر 

 قبولقابل
 .کمتر از 

کمتر از 

198/1 

کمتر از 

198/1 

تر از بزرگ

8/1 

تر از بزرگ

8/1 

تر از بزرگ

8/1 

تر بزرگ

 8/1از 

بنهابراین  ( p<.05, t >1.64)آیهاری یعنهافار بهوفه     لحاظ بهفر الگوی براز  یافته اثرات یستقیم 

های پژوهش یبنو بر روابط بین تهدیدات و اقدایات یورف تأیید قرار گرفتند. همچنین فر این فرضیه

 β= 139.8ترین ضریب اثر، یربوط به ضریب اثر اقدایات عایل بهر عملکهرف و بهه ییهزان     الگو قوی

شهوف  ترین ضریب نیز به ضهریب اثهر تهدیهدها بهر اقهدایات غیرعایهل یربهوط یهو        اسز و ضعی 

(1301=β)      همچنین، ضرایب الگو حاکو از آن اسز که یجمهوع کهل تهدیهدها شهایل تهدیهدهای .

از واریهانس را تبیهین کرفنهد و یجمهوع اقهدایات       13181و فریاندهو و کنترل حدوف  سالح، کش 

آزیهون   نتیجهه فرصهد از تیییهرات را فر عملکهرف تبیهین کرفنهد و       13118پدافند عایل و غیرعایهل  

 نشان فافه اسز. 1فر جدول  خالصه طوربه، گانهسهو ارتباط عوایل  ای پژوهشهفرضیه
 

 

                                                           
1. Normed Fit Index-NFI, Comparative Fit Index-CFI, Goodness-of-Fit Index-GFI 

2. Root Mean Squared Residual-RMR 

3. Root Mean Squared Error of Approximation-RMSEA 
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 های پژوهشنتایج آزمون فرضيه خالصه: 6جدول 

 ی آزموننتيجه سطح معناداری عدد معناداری ضریب استاندارد نتایج روابط

 تأیید 111/1 019/1 88/1 اقدایات عایل ←تهدیدهای هوافضایو

 تأیید 111/1 21/8. 01/1 غیرعایل اقدایات ←هوافضایتهدیدهای 

 تأیید 111/1 0.1/1 9.8/1 عملکرف ←اقدایات عایل 

 تأیید 111/1 881/1 181/1 عملکرف ←اقدایات غیرعایل 

 
 : یدل نهایو تهدیدهای پدافند هوافضایو آینده2شکل 

 فهد.قرار یو تأییدیورف با استهافه از یعافزت ساختاری را تحقیق  فرواقع یدل یههویو فو یدل 
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 پیشنهادو  گیرینتیجه 

 :نتیجه گیری -الف

فر  پژوههو آینهده یابو به یدل تهدیدهای پدافند هوافضایو با رویکهرف  فسز باهدففر این پژوهش 

بینو یتییرها جهز یقابله با تهدیدها با رویکرف سیستمو، پس از احصهاء  و پیش راستای کسب بینش

یتییرها از یبانو نظری و طرح یدل اولیه با توجهه بهه یتییرهها، بها برگهزاری جلسهات پانهل فلههو         

، کهل  پژوههو آینهده از طریق خبرگان حوزه پدافند هوافضهایو و   یجازی به تعداف فو فور صورتبه

فور فو  اصهالح   یتییرهای یورف اجماع احصاء گرفید که تعهدافی از یتییرهها فر  یتییرها بررسو و 

و سه بعهد شهایل وروفی یهدل )تهدیهدها(، فراینهد یهدل        یؤلهه 8شاخ ،  00 فریجموعگرفید و 

های تجربهو و خبرگهان   )اقدایات( و خروجو یدل )عملکرف( طراحو گرفید. جهز حمایز از فافه

آیهوس( اسهتهافه شهد،    ) ساختاریبوف از رویکرف کمو یدل یعافزت  هآیدفسزبهکه از طریق کیهو 

قهرار   تأییهد نایهه یهورف   تحلیل عایلو شده و نتای  آن جهز طراحهو پرسهش   کلیه یتییرهای آشکار

وارف و فراخهوانو   SPSSافهزار  نایه فر نهر  آیهده از پرسشه  فسهز بهاطالعات نتای   بعدازآنگرفز و 

ها انجا  و پس از اصالح یدل روایهو و پایهایو آن بهه اثبهات     اطالعات فر یدل از یحل  خیره فافه

باشد. بر از یدل حاکو از آن اسز که یدل از براز  خوبو برخورفار یو آیدهفسزبهرسید و نتای  

تهدید را تبیین کرفند و  فرصد از واریانس بعد 13181ها تهدید با شاخ  هاییؤلههاین اساس کل 

بهوفه و بیشهترین ضهریب     1301 غیرعایلو بر اقدایات  1388تهدیدها بر اقدایات پدافند عایل  تأثیر

بهوفه و ایهن یبهین آن اسهز کهه       139.8اقدایات عایل بر عملکهرف بهه ییهزان     تأثیروزنو یربوط به 

اقهدایات عایهل    تهأثیر پژوهش تحز از این  آیدهفسزبهعملکرف پدافند هوافضایو آینده برابر نتای  

ههای  هوشهمند، لیهزر و سهایانه    ههای یوشهک شایل جنگ الکترونیک، حمالت سهایبری، پهپافهها و   

فشمن خواهد بوف، باید به ایهن نکتهه توجهه فاشهز کهه اقهدایات پدافنهد         علیهای هوشمند توپخانه

اسهز.   فاشهته نگهه دایات عایهل  خوف را فر کنار اق تأثیرهنوز  13181ییانگین وزنو  تأثیربا  غیرعایل

فرصهد از   13118 غیرعایهل از یهدل، یجمهوع اقهدایات عایهل و      آیهده فسهز بههمچنین برابر نتای  

عملکرف پدافند هوافضای آینده با اقهدایات پدافنهد    فیگرعبارتبهفافند.  ارائهتیییرات بر عملکرف را 

قو تیییرات یربوط به یتییرهای فیگری و توضیح بوفه و یاب تیییرقابلفرصد  1138 غیرعایلعایل و 

را فر پژوهش خوف یورف کنکا  قرار فهند. فریجموع با توجهه   هاآنکه جا فارف یحققین آتو  اسز

پهژوهش، یهدل    سهؤازت ضمن فستیابو به اهداف و پاسخگویو بهه   آیدهفسزبهها و نتای  به یافته
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 ارائهه با تهدیدات حهوزه پدافنهد هوافضهایو    فر یقابله  پژوهوآیندهتهدیدهای هوافضایو با رویکرف 

 وفشهمن از سهایانه جههان    بهرفاری بههره ایکان  و، فر یقطع کنونیدتهد یبرآورفها اساس بر گرفید.

 ین؛بهدون سرنشه   یماهایبال ثابز و بالگرف(؛ هواپ) هواپیماهاها؛ بر یاهواره ویبتن یویراقبز و شناسا

 ی؛اهقهار ینبه  یهها کروز؛ یوشک یهایوشک یکو؛تاکت یکبالست یهایوشک ین؛نو یکجنگ الکترون

هوشهمند و نههو گر؛    یهاها و بمبباز؛ یوشک یبرکال یهاهوا به سطح؛ راکز یکوتاکت یهایوشک

 یهها (؛ بمهب یاخوشهه ) یهافر بدنهه   یهها بمهب  یتهو؛ گراف یهها بمهب  یهزری؛ ل ییهمات هوشهمند 

 یوههوا  یداتتهد ترینوو کنترل، اصل وفریانده یهاسایانه یباز یاربس یو توانمند یسالکتروییناط

را  یندهآ یهاو کنترل فر جنگ وفریانده یکپارچهسالح و شبکه  یهاکش ، سایانه یهاسایانه یهعل

و اصول پدافند  یننو هایو رو  یواقدایات عایل ففاع هوا کارگیریبهفارف که  وکشور، فر پ یبرا

پوشهش   مل؛اختهاء با استهافه از عوارض طبیعو؛ فریب و ابتکار ع؛ سازی نایرئواستتار و ) غیرعایل

های اطالعاتو؛ انتخهاب یقیهاس بهینهه پراکنهدگو؛     سایانه کرفن کورسازی؛ ها؛ کوچکفر همه زیینه

ها؛ یدیریز بحران ففاعو؛ پراکنهدگو فر  یابو استقرار سایانهسازی، استحکایات و ایمنو؛ یکانیقاو 

و حهاظهز   هها سهازی سهایانه  های ایمهن؛ یهوازی  کش ؛ انتخاب عرصه یزاتو تجه هایزتوزیع سا

کهاربرف   یدات،تهد ینفر یقابله با ا یقتحق یورفنظر یهاسایانه یزارتقاء یصون یاطالعات( فر راستا

 فارند. واساس

 :هاپیشنهاد -ب 

فر  شهده ارائهه باشند، یدل اکثر تهدیدهای فعلو و آینده از جنس هوافضایو یو کهاین( با توجه به 1
بهرفاری  ها یهورف بههره  های ففاع هوایو نیروهای یسلح با رعایز یحدوفیزاین پژوهش فر سازیان

 قرار گیرف.
از رویکهرف   ی فخیل فر حوزه ففهاع ههوایو  هاسازیان( قرارگاه پدافند هوایو، نپاجا، نهاجا و سایر 2

، و افهزایش عملکهرف   یهأیوریتو یحهیط   ههای پیچیهدگو یدل حاضر فر راستای غلبه بهر تهدیهدها و   
 جدی قرار فهند. یورفعنایزاین یدل را فر  یورفاشاره تأثیرگااریتییرهای 

فشهمن فر راسهتای افهزایش     علیهه یربوط به اقدایات عایهل   تأثیربیشترین ضریب  که آنجائو( از .
 ای نمایند.اقدایات عایل توجه ویژه تأثیرهای ففاع هوایو به آید، سازیان فسز بهعملکرف 

راسهتای ایجهاف و    فر( ای و برآورف تهدیدها، پدافند جایع )عایهل و غیرعایهل  های یقابلهفر طرح( 0
 ریزان و سیاستگزاران ایر قرار گیرف.ارتقاء بازفارندگو ففاعو همواره یدنظر و اهتما  برنایه
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 منابعفهرست  
 هیازسالیفارالکتب نشر ،قم(، .1.9) ا... یکار  شیرازیآیز :، ترجمه"قرآن کریم" -

 :منابع فارسی -الف

، فصلنایه "ییو کنترل در حوزه دفاع هوافضا یفرمانده یندهآ يطیمح يلتحل" ،(1.88) بختیاری، ایرج -

 فریاندهو و کنترل

، انتشهارات آسهتان قهدس    ، تهرانچاپ اول ،"ژئوپليتيکصول و مفاهيم ا" (،1.98) یحمدرضا، اینحاف  -

 رضوی

، نشهریه  "هدای هدوایی آیندده   الگوی فرماندهی و کنتدرل در جند   "(، 1.89) همکارانخاف  فقیق و  -

 10 شمارهففاعو،  پژوهوآینده

ش جمههوری  ستاف یشترک ارته  چاپ سو ، تهران، ،"نظامی هایواژههن  فر" (،1.91) یحموفرستمو،  -

 اسالیو ایران

 ،"1040 اندداز چشمهای امنيت توحيدی در سند درآمدی بر مؤلفه"(، 1.81) یحمدعلوشکوهیان راف،  -

 82یجله سیاسز ففاعو شماره 

، فصهلنایه یطالعهات ففهاعو    "هدای کشدف راداری  غيرعامدل سدامانه   پدافند" ،(1.81) احمدطالبیان،  -

 استراتژیک

 افد   در حسدا   و مراکز حياتی عليه هوافضایی، تهدیدات بر تحليلی"(، 1.88) همکارانعلو نژاف و  -

 91 شماره، فصلنایه یطالعات ففاعو استراتژیک، "1040 اندازچشم

 عمده دفداعی در  یهاطراحی الگوی مدیریت دستيابی به سامانه"(، 1.98) یحمدرضای، یجتهداضیف -

 و ففاع یلوفانشگاه عال تهران، ،"صنعتی ودجا مبتنی بر عوامل اساسی موفقيت یهاسازمان

 ، تهران، یرکز یطالعات کاربرفی فارابو"تهدیدات نامتقارن" (،1.91) اینیزگروه یطالعات  -

 یهادر جن  ییآن بر دفاع هوا تأثيرو  ییدفاع هوا یهاچالش یبررس" ،(1.80) یحمدی و همکاران -

 ، فصلنایه یطالعات ففاعو استراتژیک"یندهآ

سسهه آیوزشهو و   ؤ، ی"مددرن  هدای جن سيستمهای تسليحاتی مطرح در "(، 1.91) یصطهو،ینطقو،  -

 تحقیقاتو صنایع ففاعو

سسه آیوزشو و یؤ، "بررسی پدافند هوایی و نقش آن در قرن بيست و یکم"(، 1.91) ینطقو، ینوچهر -

 تحقیقاتو صنایع ففاعو

 ریتدب هوشمند تهران،، "جن  نامتقارن آینده ایران و"(، 1.82) یحمدرضا ،نجهو -

 



 

 
 

 مبتنی برعملکردها و پيامدها  های پدافند هواییارائه مدل تهدیدات آینده سامانه  181

 :منابع انگلیسی -ب
- Evens, R.C, (2008), National Air Defense: Challenges, Solution Profiles, and 

Technology Needs, McLean, USA, http://www.mitre.org/work/tec papers 

- Macfadzean, Robert, 1999،Surface Based Air Defense system Analysis, Artech 

House Boston London, ) 18 -30  (  

- Sorenson, H, (2014), Air Defense Opportunities and Challenges Keynote 

Address, Bedford, USA, http://ftp.rta.nato.int 

http://www.mitre.org/work/tec

