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 پدافند هوایی یتوان رزم ارتقای در برترسازی و تبیین نقش فرماندهی و کنترل

 
 1بهزاد غفاری

 

  12/11/1398تاريخ پذيرش:                                                                             24/07/1398: تاريخ دريافت

          

 چکیده
های حوزه بویژه فنآوریهای نظامی آوریطقه غرب آسیا، پیشرفت روزافزون فنمن جهان و های اخیر دربررسی ماهیت تهدیدات نظامی، نتایج جنگ

توان رزمی دارای سه ناپذیر نموده است. را اجتنابجهت مقابله با تهدیدات هوایی  و ارتقاء توان رزمی آن لزوم توجه علمی به مقوله پدافند هواییهوافضایی، 

. هدف تحقیق کندایفا میدافند هوایی ای در توان رزمی نیروهای مسلح از جمله پبعُد فیزیکی، غیرفیزیکی و برترساز بوده که بعُد برترساز نقش برجسته

تحقیق باشد. یارتقاء توان رزمی پدافند هوایی م درهمچنین تبیین نقش مؤلفه فرماندهی و کنترل برترساز  های تأثیرگذار بُعدشناسایی و تبیین مهمترین مؤلفه

شناسی های توان رزمی، محیطاستفاده شده است. در این تحقیق نظریهای  ینهزم-رویکرد آن آمیخته و از روش موردیای بوده و  توسعه-از نوع کاربردی

برای غنای بیشتر تحقیق با تعدادی از خبرگان و قرار گرفته  مورد مطالعه هوایی شش کشور خارجیهای پدافندمطالعات تطبیقی مهمترین مؤلفهداخلی و در 

شاخص بُعد برترساز که  37با مؤلفه مهم)از جمله مؤلفه فرماندهی و کنترل(  6حوزه پدافند هوایی مصاحبه انجام گرفته است. نتیجه تحقیق، تبیین و شناسایی 

 باشد.میبر ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی تأثیر بسزایی دارند، 

 

 "فرماندهی و کنترل"، "توان رزمی"، "پدافند هوایی"، "د برترسازبُع" :یدیواژگان کل
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 کلیات-1  
 بیان مسئله -1.1

 تسلیحاتی و نظامی های فنآوری های پیشرفتبا توجه به 

 منطقهدر جهان و  اخیر هایجنگ نتایج جهان، کشورهای

 مسلح نیروهایدات روزافزون علیه کشور، تهدی و آسیا غرب

 از دفاع اصلی کارگزاران عنوان به ایران اسالمی جمهوری

 را خود باید کشور، و ملّت حیاتی هایارزش و منافع منابع،

 شروع تا هوایی های جنگ روند. نمایند آماده لحاظ هر از

 قواعد دارای عموماً (میالدی1991)فارس خلیج اول جنگ

 آن از نیز هوایی پدافند که کالسیک هوایی نبردهای بر حاکم

 از آمریکا ارتش رهنامه تغییر ولی. است بوده نمود، می تبعیت

 عنصر سه بر که زمینی -هوا نبرد به مانور و آتش قدرت

 هوایی سنگین حمالت و فرماندهی وحدت آسا،برق سرعت

 به کالسیک های جنگ در شگرف انقالبی نماید، می تأکید

 فارس، خلیج جنگ در هوایی نبردهای. آورد وجود

 عراق و آمریکا 2003 سال جنگ و افغانستان یوگسالوی،

 سرهنگ توسط شده  ارائه الگوی از عموماً که( سلطه جنگ)

 رساند اثبات به را مسئله این نمودند، می تبیعت واردن جان

 فرماندهی مراکز هوایی، گسترده نبردهای در هدف اولین که

 گیری،و تصمیم سیاسی حساس و حیاتی مراکز کنترل، و

 های سامانه و هایگان مهمتر همه از و اقتصادی مهم مراکز

 ]1[.باشد می هوایی پدافند

 قلمرو از دفاع و پاسداری) شده تعریف مأموریت برابر

 های یگان اولین کشور، هوایی پدافند برای( کشور هوافضای

 پدافند های یگان دشمن، هوایی گسترده هجوم با درگیر

 نظامی توان به تام بستگی مؤثر، هوایی دفاع و بوده هوایی

 از مندی بهره بر عالوه دشمن. دارد موصوف های یگان

 در هوافضایی پیشرفته تجهیزات و فنأورانه هایقابلیت

 در را آینده در خود هوایی قدرت تقویت فعلی، وضعیت

 های فناوری روزافزون رشد به توجه با .دارد کار دستور

 و هوایی تهدیدات های ویژگی تغییر آن تبع به و نظامی

 توان ارتقاء و تقویت موصوف، تهدیدات با مقابله منظور به

 جهت مقابله با این تهدیدات کشور هوایی پدافند رزمی

-مهمترین مولفه تبییندر این میان شناسایی و است.  الزامی

هر گذار تأثیر های ها و ویژگیبرترساز و شاخص های بُعد

ارتقاء توان رزمی اهمیت شایانی دارد. جهت  هاکدام از مؤلفه

محقق قصد دارد  با بررسی  دستیابی به هدف مذکورجهت 

نظران و گیری از نظر صاحبمبانی نظری تحقیق و با بهره

 خبرگان به آن دست یابد.

 اهمیت و ضرورت تحقیق -1.2

 هوایی پدافند نیروهای که مشکالتی و تمعضال از یکی

 تالش داشت خواهند رو پیش آینده احتمالی نبردهای در

 تضمین با هدف هوایی برتری کسب جهت مهاجم نیروهای

 پدافند نیروهای. است خود نیروهای سایر عمل آزادی

 دارند وظیفه هوافضایی حریم از دفاع متولی عنوان به هوایی

 از دفاع در را خود مأموریت دشمن، هوایی برتری سلب با تا

 سایر پدافندی پوشش و مهم و حساس حیاتی، مناطق

 جهت انجام موفق. رسانند انجام به سطحی نیروهای

ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی متناسب با  ،محوله مأموریت

توان رزمی  .ای برخوردار استاز اهمیت ویژهتهدیدات 

فیزیکی، غیرفیزیکی و برترساز پدافند هوایی دارای سه بعُد 

باشد که در این میان بعُد برترساز از اهمیت شایانی  می

این های مؤثر شاخصها و مؤلفهبرخوردار بوده و توجه به 

در ارتقای توان رزمی پدافند هوایی از ضروریات بوده و بُعد 

عدم توجه به این بعُد باعث غفلت راهبردی در صحنه 

به ه و خسارات جبران ناپذیری را نبردهای هوایی آتی شد

 دنبال خواهد داشت.

 های تحقیقهدف -1.3

 هدف اصلی -1.3.1

 تبیین و شناسایی تحقیق ایناصلی از انجام  هدف

در ارتقاء  ،برترساز بعُدتأثیرگذار  هایمؤلفه مهمترین

 .است هوایی پدافند رزمی توان

 های فرعیهدف -1.3.1

برترساز های بُعد ( تبیین و شناسایی مهمترین مؤلفه1

 توان رزمی پدافند هوایی
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هر کدام از های تأثیرگذار ( شناسایی مهمترین شاخص2

 توان رزمی پدافند هوایی ها در ارتقاءلفهمؤ

 تحقیق پیشینه -1.4

 در موجود منابع مطالعه و آمده عمل به های بررسی با

 با مرتبط خارجی منابع از برخی در جستجو و کشور داخل

 مستقل علمی تحقیق و مقاله رساله، پروژه، مقاله، عنوان

 شده انجام مطالعات و تحقیقات تعدادی تحقیق، این با مرتبط

 برخی با مرتبط پژوهشی و علمی مقاالت و رساله قالب در

توان رزمی، پدافند " قبیل از تحقیق این های کلیدواژه از

 :  استخراج گردید زیر شرح به "و فرماندهی و کنترل هوایی

 گروه مطالعاتی دوره دکتری دفاع ملی پژوهشی توسط

تدوین راهبرد ارتقاء توان رزمی آجا) مبتنی بر "با عنوان 

انجام  ]2["عوامل برترساز( با رویکرد تهدیدات ناهمطراز

گرفته است که سئوال اصلی این پروژه، راهیردهای ارتقاء 

باشد. در توان رزمی آجا با رویکرد ناهمطراز کدامند؟ می

ه از تحقیق آمده است: اوالً آجا از نظر عوامل نتایج حاصل

برترساز توان رزم در موقعیت تهاجمی قرار دارد. بنابراین 

تقویت و توسعه عوامل و زیرعوامل برترساز شناسایی شده 

رغم تواند در مجموع توان رزمی آجا را بهدر این تحقیق می

های موجود در زمینه عوامل فیزیکی به خوبی جبران کاستی

 نماید. 

های دینی و سوابق نیروهای که از آموزهثانیاً همانطوری

ایم که اگر نیرویی با ایمان، شجاع، اسالم آموخته صدر

مدار و شهادت طلب داشته باشیم هریک نفر آن در والیت

رسیم. لذا در حقیقت عوامل مقابل ده نفر به پیروزی می

رخوردار برترساز از چنان اهمیتی در ارتقای توان رزم ب

 کند.ها را رفع میها و عدههستند که نه تنها خالء کمبود عده

که  ]3[ 1کازیمیرز، سیکورسکیتحقیق دیگری توسط 

اجزاء توان رزمی تمرکز نظامی  "ای با عنوان طی مقاله

2مدرن
منتشر شده در فصلنامة مطالعات نظامی اسالویک،  "

با سئواالت تحقیق اجزای اساسی توان رزمی 

                                                           
1-kazimirez Sikorski  
2- Components of the combat power of modern 

military concentrations  

انجام گرفته  ؟...جنگ افزار؟ رهبری؟ شجاعت؟ ...چیست

نماید: جنس توان است، که این مقاله به نتایج زیر اشاره می

رزمی عبارت است از؛ روندهایی از ارزیابی جنگ، برخی 

های نبرد، نتایج تغییرات ها درباره ساختار سیستمدیدگاه

ها برای مطالعه اجزاء صحنه نبرد، بکارگیری رویکرد سیستم

به توسعه توان رزمی در محیط  مربوطتوان رزمی و نتایج 

 میدان نبرد مدرن.

فرماندهی  یسامانه مطلوب الگوی تحقیقی با عنوان ارائه

خواه و توسط ستاری 1404 افق جا درآ راهبردی کنترل و

 مطلوب الگوی به این نکته اشاره دارد که یک ]4[همکاران

 قابلیت و هاویژگی با جاآ کنترل و فرماندهی یسامانه برای

 کنترل و فرماندهی یسامانه تا است الزم و روزآمد خاص

 نیروی و ها روش ارتباطات، تجهیزات، امکانات، از جاآ

 کنترل و هدایت ،ریزیطرح به منظور شرایط واجد انسانی

 محوله، مأموریت با متناسب خود امر تحت نیروهای عملیات

 نماید. اعمال را مؤثر و مفید کنترل وفرماندهی 

 تحقیق سئواالت -1.1

 و هامؤلفه مهمترینعبارتند از اینکه  تحقیق سئواالت

 رزمی توان ارتقاء در برترساز بعُد مؤثر هایشاخص

 و هامؤلفه بُعد، بین ارتباط و کدامند؟ هوایی پدافند

  ؟است چگونه هاشاخص

 شناسی تحقیقروش -1.1

 تحقیق رویکرد و ای توسعه -کاربردی نوع از تحقیق نوع

 تبیین و شناسایی پی در تحقیق این که ازآنجایی. است آمیخته

 هوایی پدافند رزمی توان برترساز بعُد هایمؤلفه مهمترین

 هایشاخص و هامؤلفه مهمترین تعیین برای بنابراین است،

 روش از هوایی پدافند رزمی توان ارتقاء بر تاثیرگذار

 این آماری جامعه. است شده استفاده ای زمینه -موردی

 جامعه اول گروه. است شده تشکلیل گروه دو از تحقیق

 و مدیران کلیه میان از که نفر 130 تعداد به آماری

 که باال به ارشدکارشناسی مدرک با هوایی پدافند متخصصان

 و نفر 97 تعداد به نمونه حجم کوکران فرمول از استفاده با

 خبرگان بین از هدفمند صورت به که خبره جامعه دوم گروه



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
م 

سو
، 

رة
ما

ش
  

ن 
ستا

زم
  ،

هار
چ

13
98

 
 مقالـــــه

 
 

111 
 

 و کشور سطح در امور متخصصان و غیرنظامی و نظامی

 مشاغل در خدمت سابقه های ویژگی با مسلح نیروهای

 انتخاب نفر 12 تعداد به گزینشی صورت به راهبردی

 دو از اطالعات آوری جمع جهت پژوهش این در. اندگردیده

 گردآوری ابزار. شد استفاده میدانی و ای کتابخانه روش

 منابع و مدارک اسناد از برداری فیش ،اطالعات ای کتابخانه

 و علمی مراکز خارجی و داخلی اینترنتی و ای کتابخانه

 مؤسسات و ها سازمان آرشیو و جهان و کشور تحقیقاتی

 اطالعات میدانی گردآوری ابزار و بوده داخلی

 بوده نظران صاحب با مصاحبه و( بسته و باز)نامه پرسش

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق-2  .است
 شناسی مفهوم -2.1

: توان)قدرت( رزمی قدرتی است که در 1توان رزمی

تواند از این قدرت اختیار فرمانده یک یگان بوده و او می

برای از بین بردن دشمن و انجام مأموریت در میدان رزم 

-عوامل فیزیکی) آتشاستفاده نماید. توان رزمی ترکیبی از 

رزمی، عناصر پشتیبانی  های سازمانی و غیرسازمانی، عناصر

رزمی و عناصر خدمات رزمی(، عوامل 

روحی)غیرفیزیکی()انضباط، روحیه، حمیت قسمتی، قدرت 

رهبری، آموزش، عادات و رسوم، مذهب و ایدئولوژی( و 

پذیری و قبول  سایر عوامل)کنترل و هماهنگی، آسیب

عات، پوشش و فریب، عملیات ایذایی، خطرات، اطال

های الکترونیکی، آب و هوا، ممانعت، عملیات روانی، جنگ

 ]5[باشد.جو و زمین( می

-: کلیه اعمالی که به منظور انهدام، خنثی2پدافند هوایی

های بالستیکی و کردن، کاهش اثرات تک هواپیماها، موشک

انجام های تهاجمی دشمن در هوا ها و سامانهسایر موشک

گیرد. مراحل پدافند هوایی عبارت است از: تجسس، می

 ]6[، درگیری و انهدام هواپیماهای دشمن.شناسایی، رهگیری

 از است عبارت کنترل و فرماندهی و کنترل: فرماندهی

و  شود انجام وضعیت یک در باید آنچه شناخت توانایی

                                                           
1 - Combat Power 

2 - Air Defense 

است.  گرفته صورت مؤثر اقدامات اینکه از اطمینان

 محیط در مورد خود اطمینان عدم کاهش از پس فرماندهان

 بین روابط هایپیچیدگی از خود درک افزایش و عملیاتی

 به اقدام عملیاتی، محیط و طرفنیروهای بی دوست، دشمن،

دسترس  در زمان حیاتی و مهم عامل .نمایندمی گیریتصمیم

 ]7[.گیردمی صورت اقدام و تصمیم آن در که است

 توان رزمیهای نظريه -2.2

نظران و متخصصان در خصوص توان رزمی صاحب

اند که خالصه نظرات مربوطه نظرات مختلفی را عنوان نموده

 باشد:ایشان به شرح ذیل می

ای از عوامل فیزیکی، عوامل توان رزمی، مجموعه -1

غیر فیزیکی و عوامل برتر ساز است که ترکیب و تلفیق 

ر زمان و مکان مناسب در ها دمطلوب و کاربرد صحیح آن

. در این میان عوامل استآمیز مأموریت مؤثر انجام موفقیت

برترساز، عواملی هستند که در میدان نبرد، با تأثیر گذاشتن بر 

های نظامی، موجب افزایش یا های یگانحرکات و فعالیت

-از جمله مهمشوند.  های مزبور میکاهش توان رزمی یگان

عبارتند از: شرایط جوی و آب و هوا، ترین عوامل برترساز 

پذیری و قبول خطر، اشراف استفاده مناسب از زمین، آسیب

اطالعاتی و حفاظت اطالعات، عملیات روانی، اقدامات 

 ]8[پدافند غیرعامل 

 ی قدرت)توان( نظامیعناصر تشکیل دهنده -2

قدرت)توان( نظامی از عوامل فیزیکی، غیرفیزیکی و 

 گردد.برترساز  تشکیل می

هایی از عوامل برترساز توان رزمی عبارتند از: نمونه

ی)سیستم( فرماندهی ، کنترل، ارتباطات، رایانه و سامانه

3اطالعات
(C4I) ،ی فکر و ی ملی و شیوهرهبری، اراده

های نظامی برای برداشت مردم از عملکرد نظامیان و سازمان

های زمایشمشارکت در پشتیبانی از نیروهای مسلح، انجام ر

های مرکب، دکترین و راهبرد نظامی، مشترک و رزمایش

های جاری، نوع ساختار نظامی های عملیاتی و روشتاکتیک

 ]9[ 4و سازماندهی نیروهای مسلح

                                                           
3 - Command Control Communication  Computers &  

Intelligenc 

4 - NOORMAGS /view /article page/90847 
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 های قدرت)توان( نظامیمؤلفه -3

نیروی انسانی، روحیه و انگیزه، وفاداری و اطاعت 

فناوری،  پذیری، انضباط، آموزش، تجهیزات و امکانات،

فرماندهی کارآمد، آماد و پشتیبانی فعال، مردمی بودن، بودجة 

دفاعی، قدرت تولید و حفظ اطالعات نظامی، ساختار و 

های تشکیالت اصولی نیروهای مسلح، عضویت در اتحادیه

 ]10[ای منطقه

: عبارتند از دهنده قدرت نظامی عناصر تشکیل -4

و تجهیزات،  افزار های جنگسازمانی، سیستم ساختار

فرماندهی و کنترل، پشتیبانی و آماد ، نظام آموزش، تجارب 

تاریخی و جنگی، اراده ملی، رهبری ملی، روحیه و انضباط، 

 ]11[.آوریقابلیت رزمی و جنگ

در ارزیابی قدرت نظامی یک کشور، عوامل  -5

محسوس، نامحسوس و برترساز زیادی تأثیر دارند که باید 

های قدرت نظامی یا  قرار گیرند. مؤلفهبه دقت مورد بررسی 

کیفی هستند یا کمّی و در مواردی هم در دو بُعد را شامل 

شوند. در بُعد کیفی عوامل غیرمادی)برترساز(، متغیرهایی  می

از قبیل مهارت نیروی انسانی، میزان آموزش، دانش نظامی، 

دکترین نظامی، فرماندهی و کنترل، رهبری سیاسی، روحیه، 

 ]12[.گیرد و ساختار نظامی مورد ارزیابی قرار می انگیزه

توان)قدرت( رزمی قدرتی است که در اختیار  -6

تواند از این قدرت برای از فرمانده یک یگان بوده و او می

بین بردن دشمن و انجام مأموریت در میدان رزم استفاده 

های ) آتش نماید. توان رزمی ترکیبی از عوامل فیزیکی

یرسازمانی، عناصررزمی، عناصر پشتیبانی رزمی سازمانی و غ

و عناصر خدمات رزمی(، عوامل 

روحی)غیرفیزیکی()انضباط، روحیه، حمیت قسمتی، قدرت 

رهبری، آموزش، عادات و رسوم، مذهب و ایدئولوژی( و 

پذیری و قبول  سایر عوامل)کنترل و هماهنگی، آسیب

خطرات، اطالعات، پوشش و فریب، عملیات ایذایی، 

های الکترونیکی، آب و هوا، مانعت، عملیات روانی، جنگم

 ]13[باشد.جو و زمین( می

توان رزمی عبارت است از نیرو یا قدرتی که هر  -7

یگان ارتشی برای انهدام دشمن و انجام مأموریت از آن 

کند. توان رزمی وقتی قابل توجه است که با توان استفاده می

توان رزمی ترکیبی از رزمی نیروی مخالف مقایسه شود. 

عوامل محسوس یا فیزیکی، عوامل نامحسوس یا غیر 

عوامل و عملیات مشروحه زیر  باشد.فیزیکی و برترساز می

باشند، البته باید در برترسازی توان رزمی یک یگان مؤثر می

اذعان نمود که مرز دقیق و مشخصی بین عوامل نامحسوس 

ن، هماهنگی و کنترل، و برترساز وجود ندارد. آب و هوا، زمی

پذیری و قبول خطر، عملیات اطالعاتی،  پوشش و آسیب

فریب تاکتیکی، ممانعت و سد موانع، عملیات روانی، 

     ]14[.عملیات جنگ الکترونیکی
ی )ديدگاه رزم توان برترساز عدبُ هایبندی مؤلفه( جمع1جدول)

 نظران(صاحب

ف
ردی

 

             

منابع       

 

 

 مؤلفه

ری
حقی

- 
اه)

خو
اری

ست
13

84
 

ی)
نیع

ص
13

88
)

 

ی)
قر

با
13

93
)

 

زی
یرا

ش
- 

ی)
راد

م
13

89
)

 

ی)
ذر

نو
13

89
)

 

ی)
تم

رس
13

88
)

 

ی)
ضای

ر
13

79
)

 

1 
فرماندهی و 

 کنترل
        -     

2 
جنگ 

 الکترونیک
- -   - -     

3 
پدافند 

 غیرعامل
- - -         

4 
دکترین 

 نظامی
  - -   - - - 

5 
راهبرد 

 نظامی
  - - - - - - 

6 
رزمایش 

مشترک و 

 مرکب

  - - - - - - 

7 
عضویت در 

های اتحادیه

ایمنطقه  

-   - - - - - 

8 
شرایط 

جوی و 

 زمین

- - - -       

       - - - - اطالعات 9

10 
عملیات 

 روانی
- - - -       
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11 
-آسیب

پذیری و 

 قبول خطر

-  - - -     

 

 نظر تلخیص و تجمیع و فوق جدول مفاد بررسی با

 در که رزمی توان برترساز هایمطروحه مؤلفه پردازاننظریه

 را ها مؤلفه این نظرانصاحب از نفر از سه بیشتر حداقل آن

 :برشمرد توانمی ذیل شرح به دانند،می برترساز

پدافند غیرعامل  -جنگ الکترونیک -فرماندهی و کنترل

 جوی و زمین شرایط  -عملیات روانی -اطالعات -

 

 محیط شناسی -2.3

 محیط داخلی:  -1.3.1

در مطالعه محیط داخلی، نیروی پدافند هوایی ارتش 

-جمهوری اسالمی ایران، پدافند هوایی هوافضای سپاه

 پدافند هوایی، مأموریت پدافند وظایف و اهدافپاسداران، 

 اصلی هوایی، شاکله پدافند مأموریت اجرای هوایی، مراحل

-ترین مؤلفهمورد مطالعه قرار گرفت که مهم هوایی پدافند

های بعُد برترساز پدافند هوایی عبارتند از: فرماندهی و 

 –الکترونیک و رایانه)جنگ الکترونیک و سایبر(  -کنترل

 -اطالعات -ت اداری و تبلیغات)عملیات روانی(خدما

 پدافند غیرعامل

 محیط خارجی:  -1.3.1

مطالعه تطبیقی انجام گرفته در مبانی نظری و اسناد و 

های پدافند هوایی، از جمله مدارک موجود مهمترین مؤلفه

آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی،  پاکستان، روسیه  ارتش

ه به عنوان نمونه در ذیل و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت ک

 گردد:به دو مورد از آنها اشاره می

پایه آمریکا عبارتند از: مهمترین اجزاء دفاع هوایی زمین

معروف  "نظارت آسمان "ی فرماندهی و کنترل که به سامانه

 های راداری هشدارسامانه -های سالحسامانه - است

الکترونیک ، سامانه جنگاولیه)کشف، شناسایی(

 ]15[پایه زمین

هوایی رژیم صهیونیستی  پدافندهای مهمترین مؤلفه

-های سالح )زمینسامانه -فرماندهی و کنترل عبارتند از: 

 ]16[.های جنگ الکترونیکیسامانه - -هواپایه(  -پایه

با بررسی پدافند هوایی سایرکشورهای مورد مطالعه 

 2جدول  های پدافند هوایی این کشورها برابرمهمترین مؤلفه

 باشد: می
 مطالعه مورد کشورهای هوايی پدافند هایمؤلفه مهمترين( 2)جدول

ف
ردي

 

 کشور
 های اصلی پدافند هوايیمهمترين مؤلفه

 آمریکا 1

 راداری هرای سرامانه  - کنتررل  و فرماندهی

دریاپایره(   -پایهزمین -اولیه )هواپایه هشدار

 -پایره( زمرین  -سرالح )هواپایره   هایسامانه

 و سایبر الکترونیکجنگ

2 

 
 انگلستان

هرای  سرامانه  -فرماندهی و کنتررل مشرترک  

پایرره( در زمررین -دریاپایرره -کشررف)هواپایه

 -هرای سرالح)هواپایه  سرامانه  -غالب نراتو 

دریاپایه( در غالب پدافند هوایی  -پایهزمین

 ]17[ مشترک

3 
رژیم 

 صهیونیستی

 سررالح هررایسررامانه -کنترررل و فرمانرردهی

 -هواپایرره سررالح هررایسررامانه-پایررهزمررین

 ]18[الکترونیکی جنگ هایسامانه

 روسیه 4

آوری های جمرع سامانه -کنترل و فرماندهی

 رادارهررای اطالعررات سرریگنالی، اطالعررات

 و هروایی  نظرارت  رادارهرای  -افق ماورای

 کشرتی  رادارهرای  ، اولیره،  کنترل و هشدار

 رادارهرای  -ثانویره(  نظارتی رادارهای پایه،

-اپتیکرری(  تجهیررزات  و ثانویرره  نظررارتی

 جنرررگ-پایرررهزمرررین -درگیری)هواپایررره

 ]19[ الکترونیک(

 ترکیه 5

-سامانه -زمینی کنترل و فرماندهی یسامانه

 و راداری هایسامانه -کنترل و ی فرماندهی

 ]20[سالح هایسامانه -اولیه هشدار

 پاکستان 6

 -بصررری بانررانهررای کشررف)دیدهسررامانه

 رادارهرای -متحررک  و کوتراه  برد رادارهای

 کنتررل  -زمینی کنترل و رهگیری و  مراقبتی

هررای سررامانه-هرروایی( اولیرره هشرردار و

 و موشررکی)پایرره زمررین -سررالح)هواپایه

 ]21[بالگرد هایبالن -ی(اتوپخانه

 

 مصاحبه با خبرگان -2.4
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توان رزمی در خصوص با توجه به اهمیت نظر خبرگان 

پدافند هوایی، و به منظور کشف بهتر مفاهیم این تحقیق و 

نفر از صاحب نظران و خبرگان  12تولید ادبیات، با تعداد 

مختلف لشکری و کشوری که با  های سازمانسطوح عالی 

-مبحث مربوطه آشنایی دارند، در خصوص مهمترین مؤلفه

ز پدافند هوایی، مصاحبه شد که پس ا های توان رزمی

ها، پاالیش و  بندی مطالب مصاحبه سازی و جمع پیاده

ها احصاء گردید. از نظر  بندی نظرات، وجوه اشتراک آن دسته

های توان رزمی مهمترین مؤلفه خبرگان مصاحبه شونده

پدافند هوایی در بُعد برترساز توان رزمی پدافند هوایی،  پس 

وان از حذف موارد مشابه از نظر خبرگان، موارد زیر عن

 گردید:

 جنگ سایبری و الکترونیک -فرماندهی و کنترل

عملیات  -اطالعات -پدافند غیرعامل -)سایبرالکترونیک(

 لیزر و انرژی مستقیم -روانی

های بعُد برترساز پدافند  ترين مؤلفهمهم :بندی جمع -2.1

 هوايی

شناسی، با عنایت به مبانی نظری توان رزمی، مفهوم

قی و همچنین نظرات خبرگان شناسی، مطالعات تطبیمحیط

های بعُد برترساز ترین مؤلفهموارد شرح ذیل به عنوان  مهم

 باشند:توان رزمی در پدافند هوایی می

 -اطالعات -سایبرالکترونیک -فرماندهی و کنترل

 مستقیم انرژی و لیزر -غیرعامل پدافند -روانی عملیات

 های بُعد برترسازمؤلفه تبیین -2.1

 و کنترل فرماندهی  -1.6.1

 عنوان به کنترل و فرماندهی سامانه معرفی به توجه با

 نتیجه این به توان می نبرد ی صجنه در برترساز عامل یک

 قابلیت داشتن ضمن کنترل و فرماندهی رسید که سامانه

 سایر با  بیرونی و  درونی پذیری تعامل خاصیت ؛  انعطاف

 افزارهای جنگ و موشکی های سامانه منجمله  عوامل،

 شلیک عنوان به) جنگی هواپیماهای و هوا به زمین توپخانه

 ها، سامانه این از جدای تواند می و بوده دارا نیز را( ها کننده

 کارآیی تصاعدی افزایش ضمن و پیموده را توسعه مسیر

 سامانه هر با تعامل پذیرایی موجود، کننده شلیک های سامانه

 ]22[.باشد نیز دیگری جدید

 عنوان به کنترل و فرماندهی های سامانه نقش 

 برترساز عامل
 تخصصی، دانش دانایی، نوعی توانمی را برترساز عوامل

 شرایط و( ملّی) جمعی فردی، ذاتی و اکتسابی هایقابلیت

 کارگیری به در مسلح، نیروی هر دهی سازمان نوع و آمادگی

 در فرماندهی مراتب سلسله و رهبران توسط کشور امکانات

 جهت در نظامی قدرت افزایش منظور به مسلح، نیروهای

 فرماندهی یسامانه هر .دانست پایدار صلح استمرار و حفظ

 صحنه برترساز عوامل از یکی خود خودی به کنترل و

 و توان در آن تأثیر میزان ولی آیدمی شمار به عملیات

 از ایمجموعه یا نیرو یک در آن کارکرد به رزمی، آمادگی

 و مشترک محیطی، هایعملیات انجام در مسلح نیروهای

 هایسازمان از ایمجموعه یا سازمان یک در یا مرکب

 خرد سطوح در ذاتی وظایف مؤثر و مفید انجام در غیرنظامی

 ]23[.دارد بستگی کالن و

 ی فرماندهی و کنترل هوشمندهای سامانهويژگی 

 گیریتصمیم از قاطع پشتیبانی (1)

 هب مربوط منابع از بزرگ لیست یک تصمیم از پشتیبانی

 و حال نبرد وهایالگ اب طاارتب در مندیهوش ادایج دفراین

 و افزارسخت افزار،نرم از استفاده با شود.می منتج آینده

 منابع سازی، شبیه و مدلسازی اساس بر هاوریتمالگ

 دهفرمان یک .شودمی ایجاد تصمیمگیری برای ارزشمندی

-تصمیم پشتیبانی ابزار کمک با را خود مأموریت دتوان یم

 و باالتر رده دو هر با همکاری و ریزی برنامه در گیری

 .دهد انجام حوزه چند در ترپایین

 ریزی سریع برای واکنش سریعبرنامه (2)

 اوقات گاهی عملیاتی، اطالعات ترینکیفی داشتن باوجود

-می مواجه بحران جدی با را فرماندهی غیرمنتظره حوادث

 سریع، گیری تصمیم برای الزم ابزار مقاطع، این در .نماید

 به کنترل و فرماندهی سامانه اساسی یک نیازهای از یکی

 .رودمی شمار

 سرعت در تبادل اطالعات (3)
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 که دارند قرار مقطع یک در حاضر حال در نظامی نیروهای

 تعامل و سالح در دقت پیشرفت اطالعات، سرعت آن در

 هایقابلیت دیگر هایفنآوری و حسگر توسعه با فنآوری

. دهد می قرار تأثیر تحت را به شدت آنها عملیاتی

حسگر،  ، دور راه ارتباطات در توجهی قابل های پیشرفت

. است ظهور حال در هاداده پردازش و هاداده سازیذخیره

 قرار توجه مورد و کنترل فرماندهی چرخه هر روز ، درنتیجه

 .شودمی متحول و گرفته

 های فرماندهی و کنترل(یکپارچگی)ادغام سیستم (4)

 حل یک راه است اساسی کامالً یکپارچه جنگ مورد در تفکر

-می دشمنان برای مشکالت بیشتر ایجاد باعث نیز یکپارچه

 از بیشتری طیف برای شدن آماده به مجبور را آنها که شود

 تاکتیکی غافلگیری برای فرصتی بنابراین،. کنداحتماالت می

 به بردنپی برای. یابدمی افزایش دشمن علیه عملیاتی و

 و فرماندهی سیستم ادغام اساسی نیاز یک یکپارچه، جنگ

 نبرد است فضای سراسر در کنترل

1آگاهی فراگیر از فضای نبرد (5)
 

 دو هر توسط که نبرد هایداده از ایمجموعه به موضوع این

 یعنی. کندمی اشاره شود،کسب می اطالعاتی و عملیاتی نهاد

 میدان اطالعات و رادارها پهپادها، حسگر هایداده از تلفیقی

 ، دیدبانها و هارزمنده بصری دید: اطالعات همه منابع. نبرد

 زمینی رگحس ای(هنال)سیگعالئم رادار، نظارت هایداده

 تی،صو ارتنظ رهایحسگ پهپادها، هایداده سرنشین، بدون

 الکترونیکی، اطالعات هایداده ای، اهوارهم اویرتص

 ایبکهش پوشش تحت بایستی غیره و هوشمند ارتباطات

 .کند عمل نبرد صحنه از فراگیر و پایدار صورتبه  دقدرتمن

2فهم برتر از فضای نبرد (6)
 

 و فرماندهان به که است این برتر نبرد فهم از اصلی هدف

 به اتصالبا  همراه صحنه نبرد، از مؤثر درک گیرندگانتصمیم

 ایده این. بدهد را شده مکتوب اطالعات و گذشته دانش

 اطالعات ها،داده تمام به دسترسی تمامی رزمندگان که است

 در شبکه جنگ اتاق یا بزرگ کتابخانه یک در که دانش و

                                                           
1
 - Pervasiv Battle Space Awarness 

2
 - Superior Battle Space Understanding 

 به و هر جا زمان، هر" اطالعات بنابراین. باشد داشته اقامت

 . است دسترس در " کس هر

 های جدیدفنآوری استفاده وسیع از (7)

 سیستم اصلی بستر ارتباطات و اطالعات فناوری واقع در

 های فنآوری از. استفاده ددهیم کیلتش را رلکنت و دهیفرمان

 گفت و گپ برخط، ویگفتگ ویدئویی، کنفرانس مانند

 در یکپارچه هایقابلیت از جدید انواع ...و ، (ت)چای رایانه

انی انس ایه تفعالی اب فناوری آن در که است ظهور حال

 ارتقاء ساززمینه و تربس مسئله این و شوندمی ترآمیختهدرهم

 .باشدمی کنترل و فرماندهی سیستم

3گیریدانش فعال برتری تصمیم (8)
 

 عوامل شامل که نبرد برتر فهم به تصمیم، برتری فعال دانش

 است گیریتصمیم های پشتیبانیسامانه یا هوشمند، خودکار

و   تجزیه با فرمانده یک گیریتصمیم زیرا .شودمی مربوط

 ریزیبرنامه برای خالق هایی گزینهارائه و تحلیل

 .شودمی پشتیبانی مأموریت،

 هامدیریت کارآمد داده (9)

 آگاهی ذات جزو که داده زیاد حجم به کارگیری به منظور

ذخیره  امن باید به صورت اطالعات است، مدرن نبرد فضای

 .گیرد قرار دسترس در به سرعت و شده

مساعی در زنجیره فرماندهی و  تعامل و تشریک  (10)

 کنترل

 روند اجرای کنترل و فرماندهی در تشریک مساعی فرایند

 بهبود سرعت هم ازنظر و کیفیت ازنظر هم را آن اساسی

 سایر با تعامل و اطالعات به دسترسی با فرمانده. بخشد می

 اطالعات به ریعترس مأموریت، با همان درگیر فرماندهان

 ]24[.یابدمی دست موردنظر

 کنترل و فرماندهی ی سامانهمؤثر  های ویژگی 
 بایستی مؤثر و کارآمد کنترل و فرماندهی ی سامانه هر

 کنترل و فرماندهی بتواند تا باشد زیر های ویژگی دارای

 : نماید تضمین را نبرد در موفقیت و میسّر را مستمر و مداوم

 پذیری تطبیق( 1) 
 بایستی کنترل و فرماندهی : سامانه1

 دقیق مدیریت و قوی افزاری نرم پایگاه یک با تا باشد قادر

                                                           
3
 - Knowledge Enabled Decision Superiority 
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 ممکن زمان کمترین در اطالعات گسترده طیف پوشش و آن

 ارتباطی های سامانه و تجهیزات و عملیاتی نیروهای کلیه به

 شرایط تغییر هرگونه با را خود و نموده دهی خدمات موجود

  .دهد تطبیق محیطی

 کنترل و فرماندهی سامانه یک :2پذیری( توسعه2)

 و جدید تجهیزات و ها سامانه پذیرش قابلیت بایستی

 .نباشد محدود و بوده دارا را توسعه و گسترش

 پذیری ( انعطاف3)
3
 کنترل و فرماندهی سامانه : یک 

 قابلیت و داده وقف تهدیدی هر با را خود بتواند بایستی

 .باشد دارا را مختلف وظایف اجرای

 دلیل : به سازگاری()درونی و بیرونی 4پذیری ( تعامل4) 

 سامانه یک در استفاده مورد های سامانه و تجهیزات تنوع

 وجود سامانه هر در امکان این بایستی کنترل و فرماندهی

 باشند درک قابل تجهیزات تمامی اطالعات که باشد داشته

 را یکدیگر ای داده های فرمت تجهیزات این تمامی درواقع

 باشد( موجود شبکه کل در مشترک زبان یک)  بشناسند

5اطمینان ( قابلیت5)
 و کنترل و فرماندهی : سامانه 

 قطع یا اختالل هرگونه از بایستی آن ارتباطی های سیستم

. باشند داشته همراه به را عملیات تداوم و دور به ارتباط

 داشتن نگه آماده و باال استاندارد با های سیستم از استفاده

 افزایش باعث ها آن روزرسانی به و Back Up های سامانه

  بود. خواهد کنترل و فرماندهی شبکه در اطمینان قابلیت

 پایداری ( قابلیت6)
6
 را قابلیت این بایستی : سامانه 

 بقاء و نموده مقاومت دشمن حمالت مقابل در تا باشد داشته

 همچنین سامانه .نماید حفظ را خود عملیاتی تداوم و

 از بایستی آن ارتباطی های سیستم و کنترل و فرماندهی

 اطالعاتی عوامل نفوذ هرگونه با مقابله در باالئی امنیت

  .باشند برخوردار دشمن

                                                                                        
1 - Adaptability 
2
 - Expandability 

3 - Flexibility 
4 - Interoperability 

5 - Reliability 

6 - Survivability 

  اختالالت مقابل در ( ایمن7)
 و مخابراتی های : سیستم7

 کنترل و فرماندهی سامانه یک در شده گرفته کار به ارتباطی

 دشمن ارتباطی اختالالت انواع مقابل در امکان حد تا بایستی

 باشند مقاوم

8استطاعت( 8)
تحهیزات بکاررفته در یک سامانه :  

فرماندیه و کنترل بایستی در دسترس بوده و امکان تهیه و 

تدارک آنها وجود داشته باشد. استفاده و بکارگیری تجهیزات 

 اند سامانه را با مشکل و چالش روبرو نماید.تو کمیاب می

 دسترسی( 9)
برداری از سامانه  بکارگیری و بهره :9

فرماندهی و کنترل بایستی ساده و آسان بوده و از پیچیدگی 

 بدور و فراگیری آن ساده باشد.

سامانه فرماندهی و کنترل بایستی :  10اتصال قابلیت( 10)

ها را دارا  سایر سامانه قابلیت اتصال سریع و بدون مشکل با

 باشد.

سامانه فرماندهی و کنترل بایستی  :  11همبستگی( 10)

ها در شبکه فرماندهی و  قادر باشد تا خود را یا سایر سامانه

کنترل هماهنگ نموده و با ایجاد همبستگی تبادل آسان و 

 دقیق اطالعات را مقدور سازد.

12رسانی اطالع( 11)
کنترل بایستی سامانه فرماندهی و :  

بتواند تبادل و گردش سریع اطالعات را برای تمام اجزاء 

 فراهم نماید.

 یکپارچگی( 12)
بایستی  قادر باشد  سامانه مؤثریک  :13

ای  تا تمام نیروهای عملیاتی را تحت یک مدیریت شبکه

یکپارچه  پوشش دهد . تمامی فرماندهان را در سلسله 

روی آنها  برای  کپارچهمراتب بهم ارتباط داده و کنترل ی

  .فراهم نماید

رفع ایرادات احتمالی و : 14تعمیرپذیری( 13) 

ای محسوب  های هر سامانه تعمیرپدیری آسان از قابلیت

 شود.  می

                                                           
7 - Immunity of jamming   

8 - Affordability 

9 - Availability 

10 - Connectivity 

11 - Correlation 

12 - Information 

13 - Integration 

14 - Maintainability 
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1دمجد ریزی برنامه قابلیت( 14)
ریزی مجدد  برنامه :  

های فرماندهی و کنترل است.  های سامانه یکی از ویژگی

شبکه محور این احتمال را  های سایبری و وجود جنگ

دهد تا در هر زمانی سامانه با مشکل نفوذ دشمن مواجه  می

 ریزی مجدد کارآمد خواهد بود. شود. در این زمان برنامه

های فرماندهی و کنترل جزء  سامانه :2برترسازی ( 15)

گردند. پس یک  عوامل برترساز در توان رزمی محسوب می

ب بایستی این قابلیت را سامانه فرماندهی و کنترل مطلو

برای نیروهای رزمی در سه رده تاکتیکی، عملیاتی و 

 راهیردی فراهم نماید.

 پیونددهی( 16)
سامانه فرماندهی و کنترل بایستی قادر  :3

های مختلف  ها، تجهیزات و سامانه باشد تا ارتباط بین یگان

 را به یکدیگر برقرار نموده و آنان را به هم پیوند دهد.

 نگامه به (17)
بایستی  فرماندهی و کنترلیک سامانه  :4

قادر باشد تا اطالعات مورد نیاز را در کمترین زمان ممکن و 

های مختلف  ان در ردهدر اختیار کاربر تأخیربا کمترین 

 قرار دهد.  سازمانی

 یمنا( 18)
سیستم های سامانه فرماندهی و کنترل و  :5

بایستی از امنیت باالئی در مقابله با هر گونه نفوذ  آنارتباطی 

  عوامل اطالعاتی دشمن برخوردار باشند .

های ارتباطی  سیستم :LPIاحمتال آشکار شدن کم ( 19)

بایستی از کشف  فرماندهی و کنترلموجود در یک سامانه 

دشمن محفوظ بمانند. این قابلیت های  حساسهشدن توسط 

های ارتباطی  خاصی که در سامانه های تکنیکبکارگیری با 

 ]25[.پذیر است گردد اماکن تعبیه می

 سايبرالکترونیک)جنگ الکترونیک و سايبر( -1.6.1

های افزایش روزافزون سالح الکترونیک:جنگ  -الف

های الکترونیکی کنترل و هدایت جدیدی که توسط سامانه

ای از علوم موسوم به جنگ شوند، موجب گسترش زمینهمی

شده است. در معادالت صحنه نبرد مدرن  6الکترونیک

                                                           
1 - Re-Programmability 

2 - Superiority 

3 - Connectivity 

4 - Timely 

5 - Secure 

6 - Electronic Warfare 

الکترونیک یکی از مهمترین پارامترها امروزی، جنگ

الکترونیک در مفهوم کلی آن، کلیه شود. جنگمحسوب می

اقداماتی را که متضمن استفاده بهینه نیروهای خودی از 

طیف الکترومغناطیسی و ممانعت از استفاده توسط نیروهای 

-گردد. در گذشته در یک تقسیما شامل میدشمن است ر

گردد که بندی کلی جنگ الکترونیک به سه قسمت تقسیم می

 عبارتند از: 

است.   ESM ( : که همانES)7( پشتیبانی الکترونیکی1) 

گیرد که این بخش از جنگ الکترونیک اقداماتی را در بر می

یابی و شناسایی فوری شامل: کاوش، رهگیری، موقعیت

امواج الکترومغناطیس ساطع شده از تسلیحات دشمن بوده و 

گیرد. با هدف تشخیص دقیق و آنی تهدیدات صورت می

-پشتیبانی الکترونیکی منبع اطالعاتی ضروری جهت عکس

العمل مناسب برای حفاظت الکترونیکی، حمله الکترونیکی 

یابی، فرار از تهدید و نیروهای تاکتیکی در جنگ هدف

است. با توجه به عملکرد تاکتیکی پشتیبانی  شناخته شده

های مورد استفاده باید، از قابلیت و الکترونیکی دستگاه

توانایی کافی در سنجش پارامترها و شناسایی تهدیدات 

 مرگبار برخوردارباشند. 

است و  ECM ( : که همانEA)8( حمله الکترونیکی 2)

الکترونیکی باشد. واژه حمله الکترونیک میجنبه آفندی جنگ

الکترونیک است که با اقدامات انفعالی خود بخش از جنگ

سعی در جلوگیری از استفاده و یا کاهش اثرات طیف 

الکترومغناطیس و تجهیزات وابسته به آن را توسط دشمن 

دارد. حمله الکترونیکی به دو بخش عمده پارازیت 

 گردد. الکترونیکی و فریب الکترونیکی تقسیم می

ازیت الکترونیکی: با انتشار عمدی، انتشار پار -الف

مجدد یا مشابه و یا انعکاس انرژی الکترومغناطیس سعی در 

تخریب و عدم کارایی تجهیزات و تسلیحات مورد استفاده 

 دشمن را دارد.

: با تولید امواج مشابه و ارسال 9فریب الکترونیکی -ب

آن، جذب امواج ساطع شده با هدف فریب، دگرگونی و 

                                                           
7- Electronic Support  

8 - Electronic Attack 

9- Deception  
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های معین که دشمن کاس انرژی الکترومغناطیس با روشانع

های را در تحلیل و تفسیر اطالعات دریافتی توسط سامانه

 خودش دچار دچار تردید و یا فریب نماید.

است   ECCM(: که همان EP)1( حفاظت الکترونیکی 3)

-باشد. از آنجایی که به الکترونیک میو جنبه پدافندی جنگ

یق دو عامل حفاظت و حمله کارگیری اصولی و دق

الکترونیکی برای کسب برتری نظامی در منطقه نبرد حائز 

اهمیت است، بنابراین ورود به صحنه عملیاتی هر یک از 

آنها و رسیدن به سطح کارشناسی، مستلزم مطالعات عمیق 

 ]26[الکترونیک است.مرتبط با جنگ

 

 

 سایبر -ب

 هایروشهوایی:  پدافند علیه آفند سایبری بر(1)

 هوایی دفاع هایسیستم کردن غیرفعال برای الکترونیکی

 نرم نوع یک مخرب، افزارهای نرم تزریق: از عبارتند دشمن

 حمله طریق از هوایی دفاع شبکه کامپیوتری به افزار

-جنگ هواپیماهای هایقابلیت از استفاده یا کامپیوتری

 دشمن رادارهای روی بر جمینگ جهت سنتی الکترونیک

 و کنندمی عمل سیمبی هایفرستنده مانند رادارها. باشدمی

 رادار به را مخرب و غلط اطالعات توانندمی اخاللگرها

. شوندمی پدافند شبکه  وارد اطالعات این که کنند، ارسال

های سامانه مداوم طور به سوریه مانند کشورهایی

 اسناد و کنندمی تنظیم هوایی هایسیستم برای را الکترونیکی

 نیز آمریکا ارتش که دهند می نشان آمریکا هوایی نیروی

 سایبری هایسالح. کندمی روز به را خود سایبری هایسالح

 نیروهای توسط که تغییراتی با مقابله برای مداوم طور به

 به اسرائیل هوایی حمله. شوندمی روز به شده، ایجاد دشمن

 برای الگو یک 2007 سال در سوریه ایهسته نیروگاه

 حمالت از استفاده با اسراییل. بود آینده هوایی حمالت

 اینکه از قبل سوریه، هوایی دفاع علیه بر سایبری

 هوایی دفاع شوند وارد سوریه فضای داخل به هواپیماهایش

                                                           
1- Electronic Protection  

 بود سریعی ضربه اسرائیل هوایی حمله .کرد مختل را سوریه

  2.بود سوریه هوایی پدافند موقتی افتادن کار از نیازمند که

( دفاع سایبری : دفاع سایبری، به اعمالی اطالق دارد 2)

هایش شود تا داراییکه بوسیله یک طرف ارتباطی انجام می

-را در مقابل وقوع حمله محافظت کند. دفاع مؤثر در سیستم

، 3های الکترونیکی نوعاً مبتنی است به شناسایی، مجزاسازی

 ]27[.4سازیگزارش، بازیابی و خنثی

همچنین وزارت دفاع آمریکا، دفاع سایبری یا دفاع شبکه 

CNDکامپیوتری)
5

عملیات صورت گرفته با استفاده از  "را  (

های کامپیوتری جهت محافظت کردن، نظارت کردن، شبکه

تحلیل کردن، پیدا کردن و پاسخ دادن به فعالیت غیرمجاز در 

وزارت های کامپیوتری های اطالعاتی و شبکهداخل سیستم

 ]28[کند.تعریف می "دفاع

از منظر نظامی، دفاع سایبری به خوبی با راهبردها و 

-شوند، برابری میفنونی که برای دفاع متعارف استفاده می

تر مانند تشخیص نفوذ یا های مشخصکند. در مورد فعالیت

هایی پذیری، به علت حجم زیاد خالص دادهارزیابی آسیب

توانیم از ، مقیاس محیطی که میبایست نظارت شودکه می

 ]29[یابد.عهده آن برآییم به یک مجموعه کوچک کاهش می

 غیرعامل پدافند -1.6.3

و کاهش خسارات و  6رعایت اصول پدافند غیرعامل

ها، تجهیزات و نیروهای خودی باعث راهبرد تلفات سامانه

-بقاء در صحنة نبرد شده و ضمن حفظ توان رزمی، به

ترین اصول پدافند ی از شاخصکارگیری و رعایت بعض

غیرعامل در پدافند هوایی باعث ارتقاء توان رزمی را نیز 

توان به موارد شرح ذیل سبب خواهد گردید. ازجمله آنها می

 اشاره کرد:

های پدافندی: مناسب سامانه 8و اختفاء 7(  استتار1)

های مهم از پدافند غیرعامل صحنه استتار و اختفاء بخش

                                                           
2 - www.usatoday.com/2013/2166439 

3- Isolation  

4 - Neutralization 

5 - Computer Network Defense 
6 - Passive Defense 

7 - Camouflage 

8 - Concealment 
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کند تا هاست. این عوامل کمک میل عملیاتنبرد در خال

های ما اعم میزان موفقیت هدفگیری بر روی تمام موجودی

ها و های سامانهاز نیروها، خودروها، تجهیزات، موقعیت

یابی، حمله و نابودسازی با مشکل غیره، جهت موقعیت

روبرو شود. استتار و اختفاء رویه کسب و کشف هدف را 

های اکتشافی از سنسورهای چند سیستمبه شکلی بصری و 

 ]30[سازد.تر میطیفی را پیچیده

: پراکنده سازی از 2و آمایش سرزمینی 1( پراکندگی2)

سازی یک هدف امکان طریق کاهش تجمع و کم اهمیت

کاری باعث پذیر است. این عامل از کنار جابجایی و فریب

های شود تا دشمن دست به جستجو و کاهش محدودهمی

یشتری بزند که این خود نیز نیازمند منابع و زمان بیشتری ب

شود تا اثر حمالت هوایی است. این عامل همچنین باعث می

و استفاده از موشک بالستیک از طریق استفاده از منابع 

ها و انواع تر از بمبمحدودتر در مقابل اهدافی با ارزش کم

فاکتور ی کروز و بالستیک به دست آید. رعایت هاموشک

ها ی آنسازی در هنگام ورود نیروها و استقرار اولیهپراکنده

به یک منطقه همواره بامشکالتی روبرو است. اصل پراکنده 

سازی اثر کاربرد حمالت هوایی را در بروز تلفاتی جمعی 

 (338دهد.)همان:گسترده به طور حائز اهمیت کاهش می

 یرز را بشرح یبفر یکادفاع امر ( فریب: وزارت3)

است که بمنظور گمراه کردن  یشیاقدام نما": کندیم یفتعر

در  یو دستکار یفتا با جعل، تحر گیرد،یدشمن انجام م

تا واکنش دشمن به ضررمنافع او  یمشواهد، باعث شو

فعال و  یادیبه دو شاخه بن یبدر جهان امروز فر "باشد.

 یبرا یرفعالغ فریب ترساده یانی. به بشودیم یمتقس یرفعالغ

طرف از طرف مقابل  یک یو مقاصد واقع هایکتمان توانمند

 یرا که واقعاً وجود دارد، مخف یزیشود. شما چیم یطراح

را از مقاصد و  یفعال شما شواهد یب. اما در فرکنیدیم

 یتکه واقع دهید،یخود به طرف مقابل بروز م هاییتوانمند

 ]31[ندارد.

                                                           
1- Dispersal  

2 - Territorial Buildings 

تأثیر حمله بر روی سازی : مستحکم3( مستحکم سازی4)

دهد. طراحی، ها، تسهیالت و تشکیالت را کاهش میسیستم

و  4های راداری، مواضع دفاعی میدانیاتخاب دقیق سایت

-تواند باعث تکمیل مستحکمسایر متدهای توصیف شده می

سازی در زمان صلح آغاز شده و در سازی شود. مستحکم

های د. روشنمایها ادامه پیدا میسرتاسر زمان عملیات

مهندسی میبایستی جهت کم کردن اثراث انفجاری )موج 

ی انفجار( حمالت هوایی متعارف و گرمایی و تابشی حمله

ای مد نظر قرار گیرد. حتی های بالستیک هستهموشک

های استتار و اختفا میزان تأثیر کلی بکارگیری اصول برنامه

البته نوع دهد. های مستحکم سازی را افزایش می برنامه

حفاظت نیز بسته به عوامل در دست دشمن بایستی تعیین 

 واعمال شود.

سازی و حفاظت تأسیسات، پوشش: پوشش، پنهان( 5)   

تجهیزات، تسلیحات، نیروی انسانی در برابر دید و تیر 

باشد. ایجاد پوشش یک اقدام موقتی است که با دشمن می

 -هوایی باال رفتن شدت تهدید و وجود احتمال حمله

یابد. با این عمل تأسیسات و تجهیزات یا موشکی ادامه می

نصب شده در سر  مرکز فعالیت از دید خلبان یا حساسه

بمب و موشک پنهان گردیده و هدفگیری موشک و بمبهای 

های لیزری میسر نشده و یا دقت هدایت شونده منجمله بمب

 ابد.ی آن کاهش می

گسترش افراد، ( تفرقه و جابجایی: جداسازی، 6)

های خودی از محل استقرار اصلی به تجهیزات و فعالیت

پذیری، کاهش خسارات و محلی دیگر بمنظور تقلیل آسیب

های دورتر باشد. مانند انتقال هواپیماها به فرودگاهتلفات می

های دشمن و یا انتقال تجهیزات حساس قابل از برد سالح

لت عدم حمل از محل اصلی به محل موقت که به ع

شناسایی و حساسیت کافی دارای امنیت و حفاظت بیشتری 

 (101باشد.)همان: می

 طالعاتا -1.6.2

                                                           
3 - Hardening 

4 - Field Fortification 
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، عبارت است از آگاهی و دانش در مورد 1اطالعات

دشمن که از طریق مشاهده، بررسی، تجزیه و تحلیل و یا 

شود. آید و باعث آگاهی از صحنه نبرد میادراک بدست می

های راهبرد کلی برای اعمال هبرتری اطالعاتی یکی از مؤلف

قدرت نظامی است و باید در این حوزه مورد توجه واقع 

شود. برتری اطالعات که بواسطه آگاهی برتر از صحنه 

( حاصل DBK )3و دانش برتر از صحنه نبرد (DBA)2نبرد

هماهنگ گردند،  4شود، در صورتی که با نیروهای دقیقمی

سازی صحنه آورد. آمادهچهار مزیت عملیاتی را به وجود می

تصویرسازی از  -تجزیه و تحلیل و مراقبت صحنه نبرد -نبرد

های نهایتاً مؤلفه -انتشار آگاهی از صحنه نبرد  -صحنه نبرد

آگاهی و دانش، در زمان مناسب و فرمتی سازگار با 

شود. محصول ها، به افراد مربوطه انتقال داده میمأموریت

 ]32[.این بخش دانش عملیاتی است

 های محوری تضمین اطالعات  مؤلفه

شود که به تضمین اطالعات با شش ویژگی تعریف می

 باشند:شرح ذیل می

)داخلی(  حصول اطمینان از اینکه اطالعات -بندیطبقه

و وجود ترافیک ارتباطات)خارجی( مخفی بوده و دسترسی 

 شود.به آن به یک گروه خاص محدود می

از اینکه اطالعات به طور  حصول اطمینان -یکپارچگی

تصادفی و یا عمدی تغییر و یا تخریب نگشته و فقط کاربران 

ها را خواهند با هویت شناخته شده، دسترسی به سرویس

داشت و تبادالت اطالعاتی مورد تأیید قرار گفته و نتوان آنها 

5را باطل کرد.)خصوصیت غیرقابل رد کردن(
 

حصول اطمینان از اینکه اطالعات و  -دسترسی

های ارتباطی برای استفاده در مواقع نیاز آماده سرویس

است))شامل: )قابل اطمینان بودن(؛ اطمینان از اینکه سامانه 

به طور مناسب عملکرد خود را در سطح قابل قبول انجام 

دهد.)قابلیت بقاء(؛ اطمینان از اینکه در طول زمان حمله، می

مورد نظر در یک سطح تعریف شده موجود  هایسرویس

                                                           
1 - Intelligence  

2- Dominant Battlespace Awareness 
3 - Dominant Battlespace Knowledge 

4 - Precision Forces 

5-Nonrepudiation  

ها باشند.)بازگردانی(؛ به این معنی که پس از حمله سرویس

 (358 :به طور کامل قابل ارائه باشند.(()همان

 عملیات روانی -1.6.2

منظور از عملیات روانی در عملیات نظامی عبارتند از: 

ایجاد  -کاهش توان رزمی دشمن -تضعیف روحیة دشمن

.  فریب دشمن -رکنان و عوامل دشمنپراکندگی بین کا

 -مراحل اجرای عملیات روانی نیز عبارتند از: اطالعات دقیق

اقدام به  -دهی هوشمندسمت -تجزیه و تحلیل درست

کنش  -تصحیح عملکرد -بازخورد خطاها -هنگام

 (24مؤثر)همان: 

آورد  عملیات روانی تآثیر خود را از این نکته بدست می

بخشی از عملیات باشد، از ابتدای آن تا که به طور کامل 

-پایان. عملیات روانی جایگزین نیروی عملیاتی رزمی نمی

شود، بلکه ممکن است به طور قابل توجهی توان تحقق 

اهداف واحدهای رزمی را افزایش دهد. هنگامی که عملیات 

های سیاسی و روانی با مهارت و هماهنگی نزدیک با فعالیت

ه عنوان یک عامل تسهیل کننده و رزمی صورت گیرد، ب

تواند تأثیری داشته باشد که نماید و میبخش عمل میسرعت

 ]33[شکست را به پیروزی تبدیل نماید.

عملیات روانی در حالت صلح،درگیری و جنگ کاربرد 

های متعارف و دارد. عملیات روانی در حمایت از عملیات

د. سیکل حایتی کنویژه به عنوان افزایش دهنده توان عمل می

-های حمایتی تبدیل میعملیات روانی مأموریت را به برنامه

کند. این سیکل از سه بخش تشکلیل شده است: ارزیابی، 

ریزی و اجرا. در این سه بخش واحدهای عملیات برنامه

 گیرند:روانی روندهای زیر را به کار می

تولید  -تحلیل مخاطب هدف -گردآوری اطالعات

توزیع و پخش.  -ایتولید رسانه -ب رسانهانتخا -محصول

تولید و اجرای عملیات روانی در حمایت از برنامه جنگی 

منطقه، در واقع به کارگیری پویای سیکل عملیات روانی در 

ایجاد تغییرات در رفتار مخاطب هدف است، که به عملیات 

کند و از تحقیق اهداف فرماندهان حمایت نظامی کمک می

 ( 15ن: نماید.)همامی

 لیزر و انرژی مستقیم -1.6.6
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های به گفتة مقامات وزارت دفاع آمریکا استفاده از سالح

-91هوشمند)لیزری( و مدرن در جنگ اول خلیج فارس 

کوزوو یعنی  1999حدوداً  هفت درصد، در جنگ  1990

 35ها حدود عملیات نیروهای متحد ناتو بر ضد صرب

در جنگ درصد و  60درصد، در جنگ افغانستان حدود 

درصد کل تسلیحات را  80خلیج فارس)جنگ عراق(  2003

ها در العاده این سالحتشکیل داد که نشان از اهمیت فوق

 ]34[.های اخیر دارندجنگ

 :انواع کاربردهای لیزر در مأموریت پدافند هوایی

های کشف و شناسایی اهداف هوایی: فاصله یاب -1

-رادارها و جنگ های مهم درلیزری به یکی از زیرسیستم

افزارها جهت کشف برد اهداف هوایی تبدیل شده است. در 

های پدافندی خود اغلب کشورها جهت افزایش دقت سامانه

هایی که به یابکنند. مزایای فاصلهاز این سامانه استفاده می

های غیر کنند نسبت به تکنولوژیروش لیزری کار می

های بت به طرحای بسیار باال نسلیزری، تفکیک زاویه

میکروموج و نسبت سیگنال به نویز بهتری در مقایسه با 

باشد. به علت عملکرد آنها در شرایط های دیگر میروش

توانند استفاده تر میهای طوالنیاتمسفری متنوع برای فاصله

 شوند.

 رهگیری اهداف هوایی -2

هدایت لیزری: پرتو لیزر به سه صورت مخابرات  -الف

م، عالمت گذاری هدف توسط پرتو لیزر، و سینوری بی

-های زمین به هوا بکار میهدایت پرتوی در هدایت موشک

 رود.

ها های مهم این ژیرسکوپژیرسکوپ لیزری :مزیت -ب

شوند نسبت به که جایرو لیزری حلقوی نیز نامیده می

های مکانیکی در آنست که از قابلیت اطمینان ژیرسکوپ

تر و در مقابل منه دینامیکی آنها وسیعبیشتری برخوردارند، دا

 های زیاد مقاومت خوبی دارند.شتاب

-ها شبیه سامانههای ردیاب لیزری: این سامانهسامانه -ج

های کنند و مزایای این ردیابهای راداری ردیاب عمل می

-لیزری نسبت به رادارهای ردیاب در دقت، حجم کم و کم

 باشد.هزینه بودن سامانه می

انهدام اهداف هوایی: با استفاده از لیزر و در صورت  -3

های متمرکزتر که انرژی بیشتری داشته باشند ایجاد شعاع

های بالستیک، کروز و سایر امکان ذوب بدنه و انهدام موشک

 باشد.اهداف هوایی میسر می

استفاده از لیزر در امر آموزش: لیزرها به عنوان  -4

های در ی دقیق بر علیه هدفوسایل کمک آموزشی، تیرانداز

گیرند، بنابراین مسائل حال حرکت مورد استفاده قرار می

  ]35[کند.پشتیبانی، سازماندهی و هزینه مهمات را آسان می

های ها و یافتهتحلیل داده و تجزیه-3  

 تحقیق
ها یق، مؤلفهتحقین ای اکتشافبا توجه به انجام مطالعات 

ید سپس دو پرسشنامه در دو گردها مشخص و شاخص

مقطع زمانی در بین جامعه آماری پخش گردید. پس از انجام 

( در 2نفر(، پرسشنامه شماره) 12یی توسط جامعه خبره)روا

های نامه پرسشید. گردیع توزنفر(  97ی نمونه ) ین جامعهب

 سنج نگرشیاس مقیکرت با یک لیف طیق بر اساس تحقین ا

 یبرایه شد. ته کمیلی خد تا یازیلی خای از  ینهگز 5

یین تبیح و تشرو  شده آوری جمع های داده وتحلیل تجزیه

توصیفی استفاده شده  آمار شده به سؤال، از ی دادهها پاسخ

 از شناختی SPSS24 افزار نرمبا استفاده از  است. ابتدا

 دهندگان شناختی پاسخ جمعیت های ویژگی و وضعیت

ها یدمن مؤلفهفرده از آزمون با استفا ادامه در شده و حاصل

ی شده است. بند رتبهی و بررس مورد نظرهای و شاخص

های ها و شاخصبعُد، مؤلفه بین رابطه ین برای بررسیهمچن

استفاده شده است. مهمترین  PLSاز نرم افزار  مورد نظر

بندی آنها با استفاده از آزمون های بعُد برترساز و رتبهمؤلفه

  زیر احصاء گردید:فریدمن به شرح 
های بُعد برترساز توان رزمی پدافند هوايیبندی مؤلفه( رتبه3جدول)  

 رتبه نمره فريدمن مولفه بُعد

 

 

 

 برترساز

 1 5.74 فرماندهی و کنترل

 2 4.96 سایبرالکترونیک

 3 3.89 پدافند غیرعامل

 4 2.71 لیزر و انرژی مستقیم
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 5 2.37 اطالعات

 6 1.34 عملیات روانی

 

از  5.75ها فرماندهی و کنترل با امتیاز بندی مؤلفهدر رتبه

در  1.34لحاظ اهمیت در رتبه اول و عملیات روانی با امتیاز 

 رتبه ششم قرار گرفته است.

 ها مولفه بُعد و بین رابطهبررسی  -3.1

ها با بُعد برترساز با توجه به در بررسی رابطه بین مولفه

همبستگی مستقیم و مثبت بین متغیرها مقادیر ضریب مسیر، 

 افزایش واحد ها یکهرکدام از مؤلفه اگر باشد. وبرقرار می

ها، بُعد برترساز به مؤلفه سایر داشتن نگه ثابت شرط به یابند

 p و با توجه به مقادیر .یافت خواهد افزایش همان مقدار

value 
ان باال ها با اطمیندهد که رابطه بین بُعد و مؤلفهنشان می

 دار است.  معنی

 

 

 

 

 
 های بُعد برترساز( ضريب مسیر مؤلفه4جدول)

 

ضریب 

 مسیر
P 
Value 

 نتیجه

 تایید 0.000 0.476   برتر ساز <-و کنترل  یفرمانده

 تایید 0.000 0.847  برتر ساز<- کیالکترون بریسا

کیالکترون بریسا آفند و دفاع  <- 

یکیالکترون  
0.243 0.041 

 تایید

کیالکترون بریسا آفند و دفاع  <- 

یبریسا  
0.986 0.000 

 تایید

 تایید 0.000 0.869 اطالعات <- برتر ساز

یروان اتیعمل <- برتر ساز  تایید 0.044 0.032 

رعاملیپدافند غ <- برتر ساز  تایید 0.037 0.396 

میمستق یو انرژ زریل <- برتر ساز  تایید 0.027 0.250 

 

 هاها و شاخصبررسی رابطه بین مؤلفه -3.2

 میان رابطه شدت میزان که است عددی مقدار عاملی بار

 تحلیل فرآیند طی را مربوطه آشکار متغیر و پنهان متغیر یک

 شاخص یک عاملی بار مقدار هرچه. کند می مشخص مسیر

 سهم شاخص آن باشد، بیشتر مشخص سازه یک با رابطه در

 عاملی بار اگر همچنین. کند می ایفا سازه آن تبیین در بیشتری

 تبیین در آن منفی تاثیر دهنده نشان باشد، منفی شاخص یک

 ضرایب تمامی اینکه به توجه با. باشد می مربوطه سازه

 معیار این بودن مناسب از نشان است بیشتر 0.4 از بارعاملی

 .دارد بُعد این در

مورد ارزیابی  شاخصده  با. مؤلفه فرماندهی و کنترل 1

 0.965پذیری با بار عاملی  که شاخص انعطاف قرار گرفت

در  0.739پذیری با بار عاملی در رتبه اول و شاخص تطبیق

 قرار گرفتند. دهمرتبه 

 .مؤلفه سایبرالکترونیک: 2

شاخصمورد ارزیابی  3الف. آفند و دفاع الکترونیکی با 

قرار گرفت که شاخص حفاظت الکترونیکی کارآمد با بار 

رتبه اول و شاخص پشتیبانی الکترونیکی در  0.966عاملی 

 در رتبه سوم قرار گرفتند. 0.924مؤثر با بار عاملی  

مورد ارزیابی قرار  شاخص 4ب. آفند و دفاع سایبری با 

یی به موقع حمالت سایبری با شناساگرفت که شاخص 

در رتبه اول و شاخص آفند سایبری مؤثر با  0.965عاملی بار

 به چهارم قرار گرفتند.در رت 0.739بار عاملی 

مورد ارزیابی قرار گرفت  شاخص 4.مؤلفه اطالعات با 3

در رتبه اول   0.957که شاخص برتری اطالعات با بار عاملی

و شاخص قابلیت اطمینان  و به روز بودن با بار عاملی 

 در رتبه چهارم قرار گرفتند. 0.922

مورد ارزیابی قرار  شاخص 6.مؤلفه عملیات روانی با 4

 0.996دهی هوشمند با بار عاملی  گرفت که شاخص سمت

رفتار  با بار  و افکار بر در رتبه اول و شاخص تاثیرگذاری

 در رتبه ششم قرار گرفتند 0.960عاملی 

شاخص مورد ارزیابی قرار  6.مؤلفه پدافند غیرعامل با 5

گرفت که شاخص  تفرقه و جابجایی با برنامه  با بار عاملی 

ه اول و شاخص فریب قابل باور  با بار عاملی در رتب 0.965

 در رتبه ششم قرار گرفتند 0.707



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
م 

سو
، 

رة
ما

ش
  

ن 
ستا

زم
  ،

هار
چ

13
98

 
 مقالـــــه

 
 

123 
 

مورد  شاخص 4با  . مؤلفه لیزر و انرژی مستقیم6

ای بسیار باال  ارزیابی قرار گرفت که شاخص تفکیک زاویه

در رتبه اول و شاخص قابلیت اطمینان  0882با بار عاملی 

در رتبه چهارم قرار  0.641بیشتر در رهگیری  با بار عاملی 

 گرفتند.

 
گیری انعکاسی های اندازه ها و شاخص ( معرف مؤلفه4جدول)  

ُعد
 مؤلفه ب

معرف 

ها شاخص  

انعکاسی/ 

 ترکیبی

ساز
رتر

 ب

 PQ1- PQ10 فرماندهی و کنترل
 انعکاسی

 سایبر

 الکترونیک

آفند و دفاع 

 الکترونیکی
QQ1- QQ3 

 انعکاسی

آفند و دفاع 

 سایبری
RQ1- RQ4 

 انعکاسی

 انعکاسی SQ1- SQ4 اطالعات

ُعد
 مؤلفه ب

معرف 

ها شاخص  

انعکاسی/ 

 ترکیبی

 انعکاسی TQ1- TQ6 عملیات روانی

 انعکاسی UQ1-UQ6 پدافند غیرعامل

 انعکاسی VQ1- VQ4 لیزر و انرژی مستقیم

 

 با برترساز بُعد هایشاخص و هامولفه مهمترین بین رابطه

 ارائه( 1) شماره درشکل PLSافزار نرم تحلیل از استفاده

 .است گردیده
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 (PLS افزارها )خروجی نرمها و شاخص: روابط بین مؤلفه1شکل 
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 گیری نتیجه-4 
 

ای، مراجعه به نظر خبرگان و با انجام مطالعات کتابخانه 

های بعُد ترین مولفهتحلیل سئواالت تحقیق مهم تجزیه و

بندی از نظر اهمیت و همچنین برترساز بر اساس رتبه

های اثرگذار بر ارتقاء توان رزمی پدافند ترین شاخص مهم

و از بین کلیه  هوایی به شرح جدول زیر احصاء گردید

ها با ویژگیهای احصاء شده مؤلفه فرماندهی و کنترل  مؤلفه

بندی آزمون فریدمن رتبه های احصاء شده در رتبهو شاخص

ارتقاء توان رزمی پدافند اول را از نظر اهمیت و تأثیر در 

 هوایی 

 کسب نموده است.
های اثرگذار بر ارتقاء توان ها و شاخص( مهمترين مؤلفه4جدول)

 رزمی پدافند هوايی

 هاشاخص مؤلفه بعُد

برترساز
 

 

 فرماندهی و کنترل

پررذیری تعامررل -پرردیریانعطرراف

دارای ارتباطرات   -درونی وبیرونی

 -پررذیریتطبیررق -امررن و پایرردار

ی  پایردار قابلیرت   -پرذیری توسعه

 -آگرراهی فراگیررر از فضررای نبرررد

فهم برترر از فضرای   ب -یکپارچگی

 سرعت در تبادل اطالعات -نبرد

 

-سایبر

 الکترونیک

آفند و دفاع 

 الکترونیک

 -حملررره الکترونیکررری متناسرررب

 -پشرررتیبانی الکترونیکررری مرررؤثر

 حفاظت الکترونیکی کارآمد

آفند و دفاع 

 سایبری

یی بره  شناسرا  -آفند سایبری مؤثر

 -موقررررع حمررررالت سررررایبری 

نروع   گرزارش دقیرق و  یمجزاساز

و  یرررابیباز -حمررالت سرررایبری 

 سازی مؤثر حمالت سایبری یخنث

 

 پدافند غیرعامل

پراکندگی  -استتار و اختفاء مناسب

فریرب قابرل    -سرزمینیو آمایش 

 -سررازی دقیررق مسررتحکم -برراور

تفرقه و جابجایی  -پوشش مناسب

 با برنامه

 لیزر و انرژی مستقیم
 -برراال یاربسرر اییررهزاو یررکتفک

 -نو قابررل اعتمرراد بررود یررداریپا

 هاشاخص مؤلفه بعُد

یشتر در رهگیری ب یناناطم یتقابل

 میزان ردیابی و انهدام  -اهداف

 

 اطالعات

 -بنردی و دسترسری محردود   طبقه

 -قابلیت اطمینان و  به روز برودن 

یکپررارچگی  -برتررری اطالعررات 

 اطالعات

 

 عملیات روانی

 -گردآوری اطالعات دقیق دشمن

 -تجزیرررره و تحلیررررل درسررررت

اقردام بره    -دهری هوشرمند   سمت

 و افکرار  برر  تاثیرگرذاری  -هنگام

 تصحیح عملکرد -رفتار 
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 فهرست منابع

 منابع فارسی

های پدافند هوایی بازطراحی سامانه ( ،1393)بهزاد غفاری،  ]1[

های آینده، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و متناسب با جنگ

 3ص آجا.االنبیاء)ص( تحقیقات قرارگاه پدافند هوایی خاتم

( ، تدوین 1390)ملی گروه مطالعاتی دوره دکتری دفاع ]2[

بر عوامل برترساز( با  مبتنی)آجا راهبرد ارتقاء توان رزمی 

، ، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملیرویکرد تهدیدات ناهمطراز

 22-20صص

 مطلوب الگوی ارائه ، (1393)همکاران  و ستاریخواه ]4[

 تهران،، 1404 افق در آجا راهبردی کنترل و فرماندهی یسامانه

 52ص ملی، دفاع عالی دانشگاه

 تهران، نظامی، هایواژه فرهنگ ( ،1386)محمود  رستمی، ]5[

 291، صسبز ایران نشر

امنیتی،  –فرهنگ دفاعی  ( ،1385)محمدتقی نوروزی،  ]6[

 207، صتهران، انتشارات سنا

 رهبری تأثیر ،(1394)محمد آبسالن، سیدمصطفی؛ مدنی، ]8[

 دفاعی، سازمان یک در رزمی توان ارتقائ بر آفرینتحول

 امام افسری دانشگاه انتشارت تهران، نظامی، مدیریت فصلنامه

 59 شماره ،(ع)علی

 یسامانه ( ؛1384)علی  خواه، ستاری اصغر؛علی حقیری، ]9[

 مسلح، نیروهای در برترساز عامل عنوان به کنترل و فرماندهی

 30-27، صص 6شماره  استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه

تهران ،  ی،قدرت نظام ( ،1387)حسین محمد  یعی،صن ]10[

 .22-94ی،دفاع مل یانتشارات دانشگاه عال

 جنگ، صحنة دکترین تدوین ،(1393)محمدحسن باقری، ]11[

 96-83، صص دافوس انتشارات تهران،

 میزان بررسی ،(1389)محسن مرادیان، ؛ حسن شیرازی، ]12[

 قدرت گیری شکل در قدرت محسوس عوامل از یک هر تأثیر

 دانشگاه انتشارات تهران، دفاعی، سیاست مجله نظامی،

 .72 شماره هیجدهم، سال ،(ع)حسین امام

 نظامی، های¬واژه فرهنگ ،( 1386) محمود رستمی، ]13[ 

 291ص سبز، ایران نشر تهران،

 تهران، رزمی، توان و جنگ اصول ،(1379)بهرام رضایی،  ]14[ 

 17، صآجا دافوس

 ارتش در C4I هایسامانه بررسی ،(1389) مسعود منزوی،  ]16[

، دفاعی صنایع پژوهشی و آموزشی مؤسسه تهران، اسرائیل،

 24-30صص 

 محور،تهران، تأثیر عملیات ،( 1388)  مسعود منزوی، ]18[ 

 44، صدفاعی فناوری و علوم پژوهیآینده مرکز انتشارات

 یسامانه ؛( 1384) علی خواه، ستاری اصغر؛علی حقیری، ]22[

 مسلح، نیروهای در برترساز عامل عنوان به کنترل و فرماندهی

 30-27 صص ،6 شماره استراتژیک، دفاعی مطالعات فصلنامه

 2کنترل و فرماندهی ،(1396)چمنی مسلم و ایرج بختیاری، ]23[

 56-43صص  ،(ص)االنبیاء خاتم دانشگاه انتشارات ،

(، بررسی نقش 1396نژاد، مهدی و همکاران)علی ]24[

فرماندهی و کنترل هوشمند در دفاع دانش بنیان، فصلنامه دفاعی 

 209 – 232، ص 70استراتژیک، سال پانزدهم، شماره 

 و فرماندهی ،(1391)پردیس رضا سید و علی خواه، ستاری ]25[

، هوایی دانشگاه انتشارات تهران، دوم، جلد  ،C4ISR 1کنترل

 76-63صص 

 انتشارات تهران، الکترونیک، جنگ ،(1394)محمد سپهری، ]26[

 31-23، صص (ص)االنبیاءخاتم هوایی پدافند دانشگاه

 خصوص در نزاجا راهبرد تدوین ،(1392)حسین محمدی، ]29[

 دفاع عالی دانشگاه تهران، رزمی، توان نامحسوس عوامل ارتقاء

 152-143، صصملی

 نقش ،(1394)محسن امامی، خوشدل -اصغر علی باالزاده، ]30[

 انتشارات تهران، آن، عملکرد و ملی امنیت در هوایی پدافند

 345-342صص .آجا( ص)االنبیاءخاتم هوایی پدافند قرارگاه

 مدیریت ،(1389)اردشیر محمدی، اصغر؛علی باالزاده، ]31[

 دافوس انتشارات تهران، هوایی، پدافند در نبرد صحنه

 145،صآجا



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
م 

سو
، 

رة
ما

ش
  

ن 
ستا

زم
  ،

هار
چ

13
98

 
 مقالـــــه

 
 

127 
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