فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي دانشكده و پژوهشكده دفاعي (دافوس)
سال پانزدهم ،شماره  ،28پايیز  ،5931صص 25 -554

شیوههای افزایش مهارتهای عملیاتی پایوران پدافند هوایی نزسا
دکتر علیاکبر رستمی
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علی احمدپور
تاريخ دريافت31/1/81 :
تاريخ پذيرش31/3/82 :

چکیده

پدافند هوايي شامل اقداماتي است کعو يعي سن هعا اسعت اده از تمعامي سعايل امکانعات موجعود از
حمالت هوايي دشمن جلوگ ر هو عمل س رده در فورت امکعان ن ر هعا حملعو س ر را منهعدم
ميسازد ها توجو هعو اسعتراتژ هعوايي سمريکعا هعرا انهعدام يعا از کارانعداختن منعاي ح عاتي
حساس مه مخل مراکج فرماندهي تصم گ ر س اسي ،نرعامي ،اقتصعاد  .. .کشعور هعدف،
همچن ن شکاف فنآ ر ه ن ما سمريکا هايد از ر ها ناهمطراز هعرا مااهلعو هعا سن ههعره هعرد.
مسألو افلي اين تحا ش وهها ارتاا مهارتها عمل اتي ن ر ها پدافند هوايي ميهاشد .هدف
از ان ام اين تحا هو دست س ردن م جان تأث ر ش وهها سعنتي نعوين جهعت ارتاعا مهعارتهعا
کارهران در ن ر زم ني سپاه ميهاشد .نوع تحا کارهرد  ،ر تحا مورد است اده ،توفع ي-
تحل لي از نوع پ مايشي ميهاشد .جامعو سمار اين تحا شامل  48ن ر از خبرگعان کارشناسعان
پدافند ن ر زم ني سپاه هوده کو هو ر تمام شمار تع ن شده است .هعرا جمع س ر ايالععات
از ر کتاه انعوا هععا اهععجار مطالعععو هررسععي اسععناد همچنع ن ر تحا اععات م ععداني هععا اهععجار
پرسشنامو (محا ساختو) است اده سپ ها است اده از نرم افعجار  SPSSمعورد ت جيعو تحل عل قعرار
گرفت.
کلید واژه ها :پدافند هوايي ،شع وه ،مهعارت ،گعر ه توپ انعو پدافنعد هعوايي  ١4خعرداد ،مهعارت
عمل اتي.

 - ١عضو ه أت علمي دانشگاه جام امام حس ن(ع)؛
 - 2کارشناسي ارشد مديريت امور دفاعي.
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مقدمه

ها پ ر ز اناالب اسالمي هو رهبر امام خم ني(ره) ،اسعتکبار جهعاني کعو تمعامي منعاف خعود را در
ايران از دست رفتو ميديد ،سععي کعرد هعا هعر شع وها کعو شعده اقعداماتي را در جهعت هرانعداز
جمهور اسالمي ايران در دستور کار خود قرار دهد ،در هم ن راستا هو ههانوها
جنگ را هر ايران تحم ل نمود؛ اما ها جود ايعن ت عا ز ،ايعران توانسعت ر

اهي ،هشت سعال

پعا خعود ايسعتادگي

نمايد دشمن مت ا ز را از مرزها جمهعور اسعالمي ه عر ن هرانعد .از ايعن زمعان هعو هععد سمريکعا
تصم گرفت هو ههانو هايي همچون عدم رعايت حاو هشر ،حمايت از حجب اهلل جنبش حمعاس
… ن وذ خود را در منطاو توسعو داده ها شر ع جنگ ر اني عل و جمهور اسالمي ايران حملو
هو کشورها همسايو ايران(افغانستان عرا ) تهديد جد هرا ما محسوب شود.
اهم ت ناش س ست ها پدافند هوايي هو حد است کعو کشعورها جهعت مصعون نگعو داشعتن
تأس سات ح اتي سس ب پذير خود از خطعر حمعالت هعوايي احتمعالي ،هعو يعور جعد هعو تاويعت
س ست ها پدافند هوايي خود اقدام نموده هودجوها کالني هو اين امر اختصاص ميدهند.
بیان مسأله

امر ز ن ازمان در درجو ا ل پدافند است ،مسايل پدافند را اهم ت هده د ،هو مسألو پدافنعد هعو يعور
جد هپردازيد .مسألو پدافند را جد هگ ريد .هو خصوص پدافند زم ن هو هوا ،امر ز ه ش پدافند شما
جج مؤثرترين ه شها همو دستگاهها نرامي کشور هرا دفعاع از ععجت ،اسعتاالل سعرهلند
ملت ايران است ( سعادتی.)69 : 391 ،
درشرايط کنوني کو هرتر هوايي ت ه جاتي دشمنان جمهور اسالمي ايران هو خعوهي مشعهود
هوده ،از يرفي امکانات ت ه جات ما علي رغ پ شرفتها قاهل مالحرو در سالها اخ عر ،تعوان
ر يار يي يز هو يز ها سنها را ندارد دشمن هو راحتي ميتواند هعا اي عاد اخعتالل در س سعت هعا
الکتر ن کي ما ،کارسيي سنها را خنخي نمايد ،هناهراين مييلبد کو ها اتکا هو تعوان داخلعي اسعت اده از
ت ه جات مکان کي ها تک و هر ش اعت ،ايخار مهارت ن ر ها اسالم هو ر يار يي ها دشمن درسمعده
شکست سنگ ني هو ا متحمل نماي  .سمريکا متحدانش در جنگ ها جمهور اسعالمي ايعران در
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يز نبرد ناهراهر ناهمگون ارد خواهند شد .يکي از مؤل و هايي کو سمريکا ها توجو هو نوع شعکل
زم ن هر عل و ن ر ها دفاعي ايران هو کار خواهد گرفت ن ر

هوايي خود ميهاشد کو شعامل انعواع

هواپ ماها ،هالگردها موشزها کر ز پ شرفتو ميهاشد
يکي از دغدغوها نگرانيها فرماندهان گر ههعا توپ انعو پدافنعد هعوايي يعا ههتعر اسعت
هگوي فرماندهان يگانها رزم ،پاي ن هودن مهارتها عمل اتي ن ر ها پدافند هعوايي معيهاشعد،
هناهراين فرماندهان همواره در پي اين هستند کو مهارتها عمل اتي ن ر ها پدافند هوايي را ارتاا
ه ش ده تا در ر يار يي ها پرندهها مت اف دشعمن هعو خعوهي هتواننعد هعو پ عر ز هرسعند .عمومعاا
فرماندهان در راستا تش ن دق هدف ،دقت ت رانداز خدموها توپ ،ت م ن مسافت هو يور
دق  ،ان ام عک

العمل سري

هو موق

از همو مه تر اعتماد هو ن

خدمو توپهعا در ر يعار يي

ها پرندهها دشمن دچار مشکل هوده در پي رف مشکالت ناشي از سن هرسمده اند ،هناهراين محاع
ن ج هو عنوان عضو کوچکي از خانواده هجرگ پدافند هوايي کشور ،جهت رف اين مشکل راه عاهي
هو راه حل اساسي ،اقدام هو تحا

پژ هش در اين موضوع نموده است.

هدف اصلی

احصا ش وهها افجايش مهارتها عمل اتي کارکنان خدموهعا پدافنعد هعوايي نجسعا در گعر ه
توپ انو پدافند هوايي  ١4خرداد.
اهداف فرعی

 -١دست اهي هو ش وهها ارتاا سرعت ان ام عک

العمل

اکنش کارهران توپهعا  23م م

 41م م پدافند هوايي را در مواجهو ر يار يي ها پرندهها دشمن؛
 -2دسععت اهي هععو شع وه ارتاععا دقععت ت رانععداز کععارهران تععوپهععا  41 23م م هععاال هععردن
توانمند  ،ک کردن دغدغوها افجايش مهارتها پدافند هوايي؛
 -3دست اهي هو ش وهها ههبود ارتاا

قدرت تش ن هدف کارهران هعاال هعردن توانمنعد ،

ک کردن دغدغوها افجايش مهارتها پدافند هوايي؛
 -5دست اهي هو ش وهها ارتاا

ههبود مهارت ت م ن مسافت کارهران پدافند هوايي؛
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جسارت کارهران هعاال هعردن توانمنعد  ،کع

 -4دست اهي هو ش وهها مؤثر در اعتماد هو ن
کردن دغدغوها افجايش مهارتها پدافند هوايي.
پرسش اصلی

ش وهها ارتاا مهارتها عمل اتي ن ر ها پدافند هوايي کدام است؟
پرسشهای فرعی

 -١ش وهها ارتاا سعرعت عکع

العمعل

اکعنش کعارهران تعوپهعا پدافنعد هعوايي را در

مواجهو ر يار يي ها هواپ ماها دشمن کدام است؟
 -2ش وهها ارتاا مهارت دقت ت رانداز کارهران توپها پدافند هوايي کدام است؟
 -3ش وهها افجايش مهارت در تش ن هدف کارهران تعوپهعا پدافنعد هعوايي چعو خواهعد
هود؟
 -5ش وهها ارتاا مهارت ت م ن مسافت کارهران توپها پدافند هعوايي هعو چعو پارامترهعايي
هستگي دارد؟
 -4ش وهها مؤثر در اعتماد هو ن

جسارت کارهران توپها پدافند هوايي کدام است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

در اهم ت اين ماالو هم ن ه

کو اين تحا هتواند هو منويات ماام معر رهبر

س ارشات ايشعان

در اهم ت هو پدافند هوايي هو عنوان حافظ سسمان کشور جامو عمل پوشانده قسمتي از دغدغوها
نگرانيها فرماندهان يگانها را در اهعاد زم نوها توض ح داده شده در ه ان مسألو کعاهش داده
يا مرت نمايد گامي در راستا ههبود ر ند پدافند هوايي هو عنعوان حعافظ سسعمان ايعران اسعالمي
هرداشتو شود.
پدافند ا ل ن ن ر يي است کو هايد اکنش سري نشان داده در خعط ماعدم ،حمعالت دشعمن را
دف نمايد .اگر در فرمايشات ماام معر رهبر دقت نمعاي هعو اهم عت موضعوع پعي خعواه هعرد:

امر ز پدافند هوايي در ا لويت است.پدافند خ لي مه است ،هايد خ لي مراقبعت هوشع ار داشعتو
هاش د تعالي هده د پ ش هبريد (فرمايشات مقام مع م رهبری.)91/6/ 1 :
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سشنايي ها شرو فايف خدمو ،همچن ن نحوه کار ت رانداز ها توپ  23م م  41م م حتي
پرتابها را ميتوان در يز يا چند جلسو ن ج ياد گرفت ن از هو تمرين ممارست سنچناني

د

ن ست ،حتي ياد گرفتن فنون تاکت زها درگ عر هعو فعورت تئعور

شع اهي در يعز يعا د

جلسو امکان پذير خواهد هود ل کن کارهرد عملي فح ح سن مورد نرر ميهاشد.
از سنجا کو پدافند هوايي در ضع ت کنوني در ا لويت ا ل س سعت دفعاعي کشعور قعرار دارد
دشمن ن ج از فنآ ريي پ شرفتو هرخوردار هوده در شرايط هرتر فنآ ر دشعمن در غ رفععال سعاز
س ست ارتبايي رادار کشور ،تنها جنگ افجارها غ ر رادار
ها توجو هو اينکو تاکنون در راستا ارتاا

مکان کي کارهرد مناسعبي دارنعد

مهارتها عمل اتي کارهران توپها پدافند هعوايي

 23م م  41م م اقدام عملي پژ هشي جد ان ام نشده اسعت ايعن موضعوع يکعي از مهع تعرين
مسائل دفاعي کشور محسوب ميشود ،هناهراين در اين تحا هرسن تا ر

ها هاال هعردن مهعارت

عمل اتي ن ر ها گردانها پدافند هوايي هررسي نماي .پژ هشگر هر سن اسعت کعو هتوانعد راههعا
ارتاا مهارتها عمل اتي کارهران توپهعا پدافنعد هعوايي را احصعا نمايعد هتوانعد هعا فراگ عر
نمودن اين ر

ش وه تحولي نو در ههعره هعردار هرچعو ههتعر از توانعاييهعا سعامانوهعا تعوپي

پدافند هوايي اهداع نمايد.
نوع تحقیق

تحا ع

در پ ع ش ر از نععوع کععارهرد م عيهاشععد کععو از دسععتا ردها سن مععيتععوان در هععاال هععردن

مهارتها عمل اتي ن ر ها پدافند هوايي در گر ه  ١4خرداد گعردانهعا پدافنعد هعوايي سعاير
يگانها است اده نمود .تحا هو ر

توف ي ته و شده است کو هعر جنبعوهعا کعارهرد پعژ هش

تأک د دارد .گرچو در ته و ايالعات مورد ن از از نررات فحبتها پ ش کسوتان اين رستو ههعره
هرده اي  ،اما مطالب ايالعات مورد ن از عمدتاا از ر

کتاه انوا

مطالعو هو دست سمده است

هر مبنا استدالل علمي هو هررسي ش وهها افجايش مهارتها عمل اتي پعايوران پدافنعد هعوايي در
گر ه  ١4خرداد پرداختو است.
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روش تحقیق

ر

تحا توف ي-تحل لي(پ مايشي) است کو در ه ش علمي م داني تحا  ،دادهها از يريع

توزي پرسشنامو در جامعو هدف گردس ر شده است.
تعریف مفاهیم اصلی تحقیق
پدافند هوایی

پدافند هوايي عبارت است از اقداماتي کو يي سن ها است اده از تمامي سعائل امکانعات موجعود از
حمالت هوايي دشمن جلوگ ر هو عمل س رده در فورت امکعان ن ر هعا حملعو س ر را منهعدم
ميسازد ( فرهنگ نیا) 7: 384 ،

شیوه

هو ر

يژه م صوفي هرا ان ام دادن کار يا ر

دادن حالتي گ تو ميشود

(فرهنبگ معاصبر

ملی)852 : 354 ،

مهارت

مهارت هو توانايي هوکار گرفتن سگاه هعا ايالععات خعويش در ان عام دادن کعار  ،مهعارت گ تعو
ميشود (فرهنگ معاصر ملی.) 222 : 354 ،

گروه توپخانه و پدافند هوایی  19خرداد

يکي از  0گر ه ت صصي توپ انعو پدافنعد هعوايي ن عر

زم نعي سعپاه مسعتار در اسعتان افع هان

ميهاشد.
مهارت عملیاتی

تواناييها ن ر ها پدافند هوايي در ر يار يي ها پرنعدههعا دشعمن هعو نحعو کعو هتعوان سنهعا را
ساقط يا از اجرا مأموريت سنها هو هر نحو جلوگ ر هو عمل س رد.
تاریخچه پدافند هوایی در جهان

ها شر ع جنگ جهاني ا ل هواپ ماها اهتدا هو منرور شناسايي جاسوسعي هعو خعدمت گرفتعو شعدند،
خ لي از ا قات هواپ ماها د ل درگ ر ها ه ر هعو ر معيشعدند؛ امعا هع چ سع لوا هعرا نعاهود
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يکديگر نداشتند ،خلبانان سلماني در ن هواپ ما خود سجر يا سنگي ميگذاشتند از سن موق هعو
هعد خلبانان هو سو هواپ ما دشمن هر ش ئي را پرتاب ميکردند ،هعد از سن خلبانان ها حمل سعالو
کمر

ت نگها تهاجمي هو سو ه شل ز مينمودند ،ک ک اين سالوهعا جعا خعود را هعو

مسلسل هايي داد کو هو ر

هواپ ما نصب ميشد ها شر ع جنگ جهاني د م درگ عر شعدن ار پعا

در ستش جنگ در مناياي کعو ه شعتر در مععر

خطعر حملعو هعوايي دشعمن هعود ،در سن زمعان هعا

پ شرفت سالوها يراحان ت رهارها توپ هايي را هر عل و هواپ ما ساختند کو البتو دارا اشعکاالت
معايبي ه هود .اما ک ک اين نانها هريرف توپ هايي ساختو شد کو ميتوانست گلولوها پعر
قدرت خود را ها ح

ستش هاال

هرد زياد هو يرف اهداف هوايي شل ز نمايد (سايو آموزش ن بامی:

)2115

تاریخچه پدافند هوایی در ایران

اگر چو يا قديميترين نشانو پدافند هوايي در ايران ،جود ستشبارها ضعد ي عاره در ن عر

زم نعي

ارتش م هج هو توپها  14م ليمتر ساخت کارخانو هوفرس سوئد ميهاشد .اما در اق در سال
 ١231خورش د پ

از فهور هواپ ما ها قدرت ستش احسعاس خطعر از سعو سسعمان در جنعگ

ا ل جهاني فکر دفاع هوايي در ايران ن ج هو جود سمده است.
هررسي نمودار ساختار سازماني يگانها زم ني ارتش مستار در تهران در سال  ١3١2خورش د
نشان ميدهد کو ت پ مستال توپ انو فحرايي ،در کنار لشکرها  2 ١مرکج سازماندهي گرديعده
اين ت پ عال ه هر  2هنگ توپ انو  ١84م.م ،دارا ستشبارها شماره  2 ١ضد ي اره هعوده اسعت
(مرکز مطالعات وتحقیقات قرارگاه خاتم آجا) 2 : 392 ،

در سال  ١333يگانها ضد هوايي از ن ر
هو توپها  58م.م ضد هوايي م هج شدند؛ پ
زم ني در سمدند پ

نر

از حد د  2سال ايعن يگعانهعا م عدداا هعو تاهع عت

از مدتي هعا ان عام تغ راتعي در سعازمان ،توپ انعو ضعد هعوايي ارتعش

متشکل از  3گردان ضد هوايي تأس
34

زم ني ارتش منتجع هو ن ر

هوايي ملح شعده

شعد .است ( مرکبز مطالعبات وتحقیقبات قرارگباه خباتم آجبا: 392 ،

).
همجمان ها جنگ يتنام ،تشک ل م دد يگانها ضد هوايي در ارتش مدنرر قرار گرفتعو هعا هعو
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زم ني هو جعود سمعد

کارگ ر توپها  23مم  41م.م ر سي عنصر ضد هوايي م دداا در ن ر

هعداا توپها کنترل ها رادار شل کا ن ج هو تعداد کمي هو خدمت گرفتو شدند تغ ر عمدها ه عج
افجايش تعداد ستشبارها ضد هوايي در ن ر

زم ني فورت نگرفت.

در سال  ١336تعداد از افسران فني هوايي جهت يي د ره سموزشعي رادار هعو انگلسعتان اععجام
گرديده زم نو اي اد سازمان دفاع هعوايي در ن عر

هعوايي ارتعش فعراه

گرديعد (.مرکبز مطالعبات

وتحقیقات قرارگاه خاتم آجا) 35 : 392 ،

درسال  ١331يعز سعامانو رادار متحعرک در فر دگعاه د شعانتپعو مسعتار گرديعد کعو ضعمن
ههرههردار از سن در امر سموز

هوعنعوان ا لع ن سعامانو رادار کشعور ،عهعدهدار مراقبعت هعوايي

گرديده پوشش رادار تهران را در ساعات ر شنايي ر ز تعأم ن نمعوده در ها عو سعاعات شعبانو
نگهدار

ر ز هو فورت خامو

ميگرديد (.مرکز مطالعات وتحقیقات قرارگاه خاتم آجا) 36 : 392 ،

در شهريور ماه سال  ١330ت پ سمعوز

پشعت باني دفعاع هعوايي هعا ترک عب سموزشعگاه رادار

ت ه جات رادار موجود در تاهع ت ت پ تعل مات ن ر

هوايي تشک ل شعده پع

از معدتي هعو

هوايي خارج در

عنوان ت پ مستال سموز

پشت باني دفاع هوايي از تاهع ت ت پ تعل مات ن ر

تاهع ت مستا فرمانده ن ر

هوايي قرار گرفت .در سال  ١333سازمان موردهحع  ،توسععو يافتعو

هو ت پ ه تعادم مسعتال دفعاع هعوايي تغ عر نعام داد .ايعن ت عپ شعامل يعز سعتاد ،سموزشعگاه رادار،
سالوها ضد هوايي د ايستگاه رادار در حال احدا در تبريج هاهلسر هود کعو ايعن د ايسعتگاه
ه ن سالها  ١358تا  ١352تکم ل راهانداز

گرديدند (مرکبز مطالعبات وتحقیقبات قرارگباه خباتم آجبا،

.) 37 : 392

يععي سععالهععا ١348تععا  ١301هععا در نرععر گععرفتن مالحرععات هئععوپل ت کي سمععايش سععرزم ني
ايستگاهها جم س ر ايالعات در قسمتها غرب ،جنعوب ،شعمال شعر کشعور راه انعداز
شد .ها توجو هو شرايط حال حاضعر پ شعرفت فعناي
همچن ن خودها ر

هعا نگعر

هعو توانمنعد

فنعآ ر داخلعي

توانمند اقدامات مهمي جهت ساخت خريد س ست ها مورد ن از فعورت

گرفتو تعداد از اين سامانوها در مکانها جديدالتأس
مطالعات وتحقیقات قرارگاه خاتم آجا.) 56 - 58 : 392 ،
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تاریخچه پدافند هوایی در نیروی زمینی سپاه از بدو تشکیل تا به امروز

جنگ افجارها پدافند هوايي از قبل در سازمان ارتش جود داشتو تاريبعا از ا ايعل دفعاع ماعدس
مورد است اده قرار گرفت ها گذشت چند ماه از جنگ تحم لي ،سپاه پاسعداران اناعالب اسعالمي هعا
راه انداز گردان پدافند هوايي در پادگان لي عصر(ع ) در منطاو  ١8سپاه (ساه ) ها همعاهنگي
شه د هجرگوار رجائي تحويلگ ر شش قبضو توپ  23م ل متر از مناي م تلف سعازماندهي
سموز

توسط محمد علي احمد کو خود مسئول ت راه انداز

تأس

گعردان پدافنعد هعوايي

را در سپاه هو عهده داشت ،شر ع شد.
ا ل ن هار پدافند هوايي سپاه ها  6قبضو توپ  23م م کو از لشکر  ١6قعج ين هعو امانعت گرفتعو شعده
هود اعالم موجوديت نمود .ها هم ن امکانات در عمل ات ثامن االئمو شرکت نمود ،در ايعن عمل عات
تعداد  ١8ق بضو توپ ديگر ن ج از دشمن هو غن مت گرفتو شد در يري الاعدس هعا تععداد  ١6قبضعو
شرکت نمود کو اين عمل ات من ر هو غن معت گعرفتن  18تعوپ شعده ايعن تعوپهعا در ت عپهعا
لشکرها سپاه سازماندهي شد ها اين امکانات عمل ات فتح المب ن سغاز شد در ايعن عمل عات ن عج
تعداد  28قبضو ديگر غن مت گرفتعو شعد سعپ

در ه عت الماعدس(سزادسعاز خرمشعهر) شعرکت

کردي  .اين غنائ هدست سمده از دشمن ،پايو اساس تشک ل پدافند هوايي سعپاه را هعو جعود س رد
کو ه اکنون ن ج از توپها غن مت گرفتو شده در يگعانهعا ديعده معيشعود.امعا ال عر  0ههتعرين
عمل ات پدافند هوايي هود کو تعداد هواپ ماها ساقط شده دشمن از  55تا  00فر ند ذکر شده است
اساس اين موفا ت هماهنگي ه ن سپاه تععداد از فرمانعدهان ارتعش نر عر شعه د هاهعايي ،شعه د
ستار  ،قشاا

...

هود(.احمدی ،محمدعلی  :مصاحبه)95/ /31

در ا اخر سال  6١پدافند هوايي ستاد مرکج اقعدام هعو راه انعداز

تأسع

يگعانهعا پدافنعد

هوايي مناي  ١١گانو سپاه نمود.در يول دفاع مادس ،پدافند هوايي سپاه توانست هحول قعوه الهعي
هو يور چش گ ر در فحنوها نبرد ح عل و هايل ها رشادتها ايخارگر ها هرادران سعپاهي
هس ي در هحرانيترين شرايط حمعالت هعوايي در ارت عاع پسعت مأموريعت خعود را هعا سعالوهعا
موجود غن متي هنحو احسن ان ام داده هو يور مؤثر دشمن را از ه عوم هعو اهعداف زدن هعدف
محر

م نمايد (سجادی منصور ،مصاحبه /29

.)95/
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نرارت هر عملکرد سنها در ستاد ن عر

جهت سازماندهي ح ظ سمادگي يگانها پدافند

زم ني هعد از ت ک ز فايف ستاد کل سپاه تشک ل ستاد ن ر

زم ني ،مديريت پدافند هعوايي در

معا نت عمل ات سغاز هو کار نمود .هو علت فراز نش بها تشک التي اين مديريت تاکنون هو نحعو
احسن نتوانسو در چار چوب فايف خود عمعل نمايعد همعواره هعو علعل گونعاگون در سعتاد ن عر
مشکالت عديدها هر سر راه فعال ت اين تشک الت هعو

جعود سمعده هعود (.سبعادتی ،غالمرضبا ،مصباحبه

)95/2/23

پ

از يرو تحول در ن ر

زم ني ،مديريت پدافند از معا نعت عمل عات من عز هعو فرمانعدهي

توپ انو اگذار شد ه اکنون تحت عنوان مرکج توپ انو ،موشزها پدافند هوايي ن ر
متولي امورات پدافند در ن ر

زم ني ميهاشد کل و يگعانهعا ن عر

زم نعي

زم نعي دارا يعز گعردان

پدافند هوايي ها شرو فايف چارت تشک الت يکسان مش ن يز گعر ه ت صصعي پدافنعد
هوايي ميهاشد.گر ه توپ انو پدافند هوايي  ١4خرداد ن ج مانند سعاير يگعانهعا دارا يعگ گعردان
پدافند هوايي م تلط  41 23م م د

پرتاب ميهاشد.

تاکتیک رزم پدافند هوایی

ها توجو هو اين کو دشمن دارا هرتر

توانمند هاال هوايي معيهاشعد ،هنعاهراين محوريعت سغعاز

نبرد خود را مبتني هر رزم هوا پايو قرار ميدهد حتي پشت باني نجديز هوايي از يگانها پ اده را ها
انبوهي از هواپ ماها هالگردها ان ام ميدهد .عال ه هر اين در خصعوص مااهلعو هعا جنعگافعجارهعا
پدافندهوايي متعارف ،از توانايي هس ار هااليي هرخوردار ميهاشد .هناهراين از ايعن جهعت ت ه عجات
سالوها پدافند هوايي ميهايست متناسب ها نبرد ناهمگون پ شه ني هوکارگ ر شعوند در ايعن
موقع ت است کو اهم ت پدافند هوايي هو يژه مهارتها عمل اتي سن مش ن ميشود.
افول مالحرات اساسي رزم پدافند هوايي عبارتند از:
 .١است اده از ديدهانان هصر جهت کشف پرندهها دشمن؛
 .2شناسايي تع ن ناايي در مناي م تلف هو منرور کم ن عل و پرندهها دشمن؛
 .3کم ن هر ر

نااط مرت

ساختمانها هلند ها هوکارگ ر موشزها د

پرتاب؛

 .5است اده از توپها 41م.م  23م.م ها مهمعات م هعج هعو ف عوز م عا رتي هعرا مااهلعو هعا
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هالگردها؛
 .4است اده از اهداف فريب پدافند هوايي هرا گمراه کردن دشمن؛
.6

انبوه ستش توپ انو ها پدافند هعوايي هعا نواخعت ت عر هعاال هعرا مااهلعو هعا

است اده ازح

حمالت موشکي کر ز نا امن کردن فضا هرا پرندهها

دشمن (مرکز مطالعبات و تحقیقبات

دافوس.)57 : 39 ،

مأموریتهای تاکتیکی پدافند هوایی
 .1پدافند از مناطق عملیاتی (پدافند منطقه ای)

تع ن مأموريتها پدافند منطاوا هرا پدافند هوايي هستگي کامل هعو منعاي عمل عاتي ،ن ر هعا
پشت باني شونده ،مناه ح اتي منطاو ،جنگ افجارهعا در دسعترس هعرد هلنعد کوتعاه پدافنعد هعوايي
دارد .پوشان دن راههعا ن عوذ احتمعالي هواپ ماهعا دشعمن داشعتن تاعاي ستعشهعا م تلعف
جنگافجارها ر

نااط حساس ح اتي منطاعو پشعت باني از يگعانهعا رزمعي از اهم عت زيعاد

هرخوردار است .در اين نوع عمل ات تع ن ترت ب تادم پدافند هوايي هو عهده فرمانعده يگعان عمعده
منطاو ميهاشد.
 .پدافند از نقطه حیاتی (حساس)

نکتو مه در اين پدافند ،داشتن توازن ستش تمامي جنگ افجارها در تمام جهات تز امکان تغ عر
مانور سري ستش ر

مس رها تارب احتمالي ميهاشد .پدافند نااط مناي ح عاتي ممکعن اسعت

از يز پل کوچز شر ع تا مرکج پرجمع ت ادامو ياهد.
 .7پشتیبانی زمینی

هو علت قاهل ت يگانها پدافند هوايي در اجرا سري ستش هعو هعدفهعا زم نعي هعضعي مواقع
مأموريت پشت باني زم ني هو سنها محول ميشود .در چن ن موارد نبايد مأموريعت پدافنعد هعوايي هعو
سن يگان

اگذار نمود چون در هر زمان فاعط يعز مأموريعت قاهعل اجعرا معيهاشعد (معاونبو آمبوزش،

دانشکده توپخانه نزسا: 364 ،

).
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 .4مأموریتهای مخصوص

اين گونو مأموريتها ،مانند ستشها ايذايي ر

خطعوط هعوايي دشعمن هعو منرعور جلعوگ ر از

گشت هوايي معموالا ها توپ انو هرد هلند ان ام ميشود.
وظایف پدافند هوایی

هرا ان ام فايف پدافند س ست پدافند هوايي فايف زير را ان ام ميدهد:
 -1کشف کردن

کشف سايل تهديد کننده دشمن مانند قدرت ت ريبي موشزها هواپ ماها؛
 -تشخیص دادن(شناسایی)

تش ن سايل پر از دشمن هدفها احتمالي دراين مرحلو هدفهعا را از نررخعود هعودن،
ناشناس يا دشمن يباوهند مينمايد؛
 -7رهگیری (تعقیب)

ها عمل رهگ ر هاع

انهدام ت رقو جدا نمودن هدفها شعده سعاير ن ر هعا پدافنعد هعوايي

ارد عمل ميشود؛
 -4درگیری و انهدام

در فورت عمل ات خصمانو ت ا ز هو مناي تحت پوشش هو هواپ ماها سعايرهدفهعا هعوايي
دشمن ه وم س رده سنها را ناهود ميسازي

(معاونو آموزش ،دانشکده توپخانه نزسا1 : 389 ،

).

اصول چهار گانه گسترش سالحهای پدافند هوایی

افول چهار گانو زير پايو اساس هوکارگ ر سامانوها پدافند هوايي را تشک ل ميدهند.
 .1انبوهی سالح

1

انبوهي سالو هو معنا ت ص ن تعداد مناسبي جنگ افجار هعو منرعور دفعاع از امکانعات در ا لويعت
است .اين افل ها تمرکج يافتن جنگ افجارها در حول حو

امکانات تحا معيياهعد .هعرا مخعال،

1. Weapons Mass
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سالوها ارت اع پست در کم تها ک تر از د قبضو هو کارگ ر نمي شوند (کافي.)63 :١300 ،
اين مه ها هو کارگ ر توپها اتوماس ون شده کو هو تعداد حعداقل چهعار قبضعو هعرا اي عاد
ح

ستش مه ا ميشود.

 -تنوع سالح

تنوع جنگ افجارها از يري هو کارگ ر م موعوا از جنگ افجارها مکمل حافل ميشعود.ايعن
ترک ب هو گونوا است کو محد ديت هرخي از سالوها ها توانايي ديگر سالوها جبران شده معان
از مغلوب شدن جنگ افجارها خافي ميشود کو در معر

تهديد هوايي دشمن قرار دارند(.کافی،

)3 : 388

 -7تحرک پذیری

يگانها پدافند هوايي هو منرعور تعأم ن پوشعش پدافنعد هعوايي ن ر هعا سعطحي ح عظ خعود از
تعرضات دشمن هايد از قاهل ت تحرک پذير هرخوردار هاشند تعا هتواننعد همسعان ن ر هعا سعطحي
حرکت کرده در هراهر تهديد دشمن عک

العمل نشان دهند(.کافی)42 : 388 ،

 -4یکپارچگی

جنگ افجارها پدافند هوايي در يرو عمل اتي هو مخاهو تشعک الت کلعي يکپارچعو در نرعر گرفتعو
ميشود اين هو دل ل ن ل هو هرتر هوايي ،فرفو جويي در قوا ،هماهنگي ه ن عنافر رزم اسعت اده
از فرف ععتهععا متااهععل رف ع محععد ديتهععا احتمععالي اسععت .يکپععارچگي هععر اسععاس دکتععرين
هوکارگ ر سالوها پدافند هوايي مبني هعر «فرمانعدهي متمرکعج اجعرا غ عر متمرکعج» فعورت
ميگ رد .جود سامانوها ارتبايي مطمئن يکي از پ شن ازها هوکعارگ عر يکپارچعو سعامانوهعا
پدافند هوايي است
سازمان شبکه کنترل و گزارش در فرماندهی پدافند هوایی
 -1ستاد فرماندهی پدافند هوایی

اين ستاد از درگ ر مستا فرمانده پدافند ها يگانها اجرايي در راهطعو هعا مسعائل ججئعي ععاد
جلوگ ر کرده يروها مرهوط هو گسعتر

جاه عايي جنعگ افجارهعا هرگونعو تغ عرات در
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ضع ت سماده ها ها را پ

از دريافت از ستاد ن ر

 -مرکزعملیات فرماندهی پدافند

هوايي هو يگانها پدافند اعالم مينمايد.

هوایی(1 )ADOC

ايعن مرکججهععت اي عاد همععاهنگي هع ن SOCهعا تاهعععو اعمععال فرمانعدهي در عمل ععات تععاکت کي
سازماندهي شده است ها تمعام منعاه ايالععاتي ماننعدCRC ،هعاSOC ،هعاFIC ADOC ،هعا
هم وار  CPنهاجا ارتباط مستا دارد از اين مرکج است کو ا لع ن اخطعار ا ل عو مبنعي هعر حملعو
دشمن اعالم ميشود جنگ اداره ميشود اين مرکج فاقد ت ه جات رادار هعوده ايالععات خعود
را از مناه م تل ي دريافت کرده ها ارزياهي مس رها کشعف شعده رادار

تل ع سنهعا هعا سعاير

ايالعات دريافتي ديگر (ايالعات عمل ات) تهديدها هعالاوه را هررسعي در راهطعو هعا درخواسعت
جنگ افجار اضافي گستر

يا جاه اييها الزم گجار ها خود را هو معا نعت عمل عات پدافنعد

ارائو مينمايد( .قلی زاده)85 : 381 ،

 -7مرکز عملیات منطقه ای

اين مرکج يز احداجرايي است کو ناش سن عبارت اسعت از شناسعايي تمعامي مسع رهعا کشعف
شده تش ن تهديدها در منطاو عمل اتي خود هوده مسئول نرارت لحرو هو لحرو هعر عمل عات
پدافند هوايي در منطاو تحت مسئول تش ميهاشد هوعلت فد ر دستور اسکرامبل هر عل عو تمعامي
تهديدها موجود در منطاوا

يا اگذار سنها هعو يگعانهعا پدافنعد زمع ن هعو هعوا هعو عنعوان

حساسترين ه ش در فرماندهي پدافند هوايي هحساب معيسيعد.منطاعو تحعت مسعئول ت يعزSOC

شامل  CRCيا: CRP RP
 - 4مرکزکنترل و گزارش))CRC

هر مرکج عمل ات از چند منطاوا از مرکج کنترل گجار
تاکت کي جنگ افجار هر عل و هواپ ماها دشمن گجار
کشف شده رادار

تشک ل ميشعود کنتعرل ،يعنعي هعدايت
هرگونو ايالعات عمل اتي مرهوط هو مسع ر

ها ايالعات هدسعت سمعده توسعط ديعده هانعان يعا هعر منبع ايالععاتي ديگعر

هو()socجهت تش ن تهديدها هوايي مي هاشد در ايعن مرکعج ارتبعاط کنتعرل شعکار هعا خلبعان
رهگ ر يا خود ها است اده از س ست UHF/VHFتعام ن معيشعود همچنع ن هعا اسعت اده از خطعوط
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زم ن ها مراکعج عمل عات منطاعوا  ADOC.FICهعرجهعا مراقبعت CPپايگاهعا ارتبعاط هرقعرار
مينمايد .اين مرکج م هج هو تسه الت رادار هوده مأموريت سن شناسايي ،تعا ب تع ع ن ارت عاع
اش ا پرنده هدايت هواپ ما شکار

هوکارگ ر جنگ افجارها پدافند موجود در منطاو خود

ميهاشد.
 -9پست کنترل و گزارش))CRP

سازماني است کو هو يور مدا م ايالعات مرهوط هو مراقبعت هعوايي امکانعات کنتعرل را در اخت عار
پدافند هوايي قرار داده ترت ب استارار اين يگان هاهو هرد رادار ،نوع ارتباط موجود م جان کنتعرل
مورد ن از هستگي دارد.
 -6پست فرماندهی ))CP

پست فرماندهي سخعرين حلاعو از شعبکو کنتعرل فرمانعدهي پدافنعد هعوايي معيهاشعد .ايعن قسعمت
تاه CRCکو هو يور مدا م ايالعات مرهوط هعو مراقعب هعوايي ،دسعتورات مرهعوط هعو اععالم خطعر
سري  ،دستورات درگ ر يا عدم درگ ر

اعالم ضع تهعا م تلعف پدافنعد را دريافعت در

اخت ار يگان عمل اتي قرار ميدهد .پستها فرماندهي در مرکج هر گعردان يعا ستشعبار جنعگ افعجار
هدايت

پدافند زم ن هو هوا تشک ل ،مسئول ت اعالم خبر

کنترل سنها را هو عهده معيگ عرد (قلبی

زاده.)69: 385 ،

 -3پست فرماندهی پایگاهای هوایی()A/BCP

مس ئول اجرا دستورات عمل ات هوايي اسکرامبل هوده همچن ن گجارشات ضع ت هواپ ما يب
دستور ميهاشد ضمن اينکو ايالعات الزم مرهوط هو اعالم خطر هوايي را ها پسعت فرمانعدهي زمع ن
هو هوا مبادلو مينمايند.
 -7پست فرماندهی یگانهای پدافند زمین به هوای مجاور

سازمانها مجهور امکانات ارتبايي کو در محعد ده عمل عاتي يگعان مرهويعو دارا معيهاشعند قادرنعد
ايالعات را هماهنگ مبادلو نمايند منبعي جهت تأم ن اعالم خبر محلي محسوب گردند.
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 -5سایتهای ارتفاع پایین موجود در منطقه

اين سايتها قادرند ضمن عک

العمعل تعاکت کي ر

هواپ ماهعا مهعاج  ،اععالم خبعر را جهعت

جنگ افجارها پ راموني خود در پست فرماندهي يگانها پدافند زم ن هو هوا ارت اع کع منطاعو
را تأم ن نمايند.
ویژگیهای جنگ آینده

هررسي جنگها يز دهو اخ ر کو يعز يعرف م افعمو کشعور سمريکعا هعوده اسعت ،درسهعا
ت ره ات ارزشمند را در اخت ار جمهور اسالمي قرار ميدهد کو اسعت اده از سنهعا در جنعگهعا
سينععده در تغ ععر سرنوشععت م افععمات مشععاهو تع ع ن کننععده خواهععد هععود .در زيععر هععو هرخععي از
يژگيها جنگها سينده اشاره ميشود:
 -1جنگ سينده در مح ط ناهمگون تحت تأث ر عدم تاارن توان نرامي ات ا ميافتد.
 -2پ شه ني ميشود جنگ سينده در قالب عمل اتها سفند غ ر خطي اجرا شود.
 -3جنگ سينده پ وستو (پ وستگي در زمان هو فورت شبانو ر ز ) مستمر ميهاشد.
 -5در جنگ سينده مانورها سفنعد هعو فعورت سعتوني در امتعداد خطعوط موافعالتي ات عا
ميافتد.
 -4در جنگ سينده اقدامات دفاع غ ر عامل م از ساز فعحنو نبعرد موجعب فريعب دشعمن
ميشود.
 -6در جنگ سينده از تاکت زها تکن زها پ چ ده عمل ات ر اني هو منرعور الاائعات ذهنعي،
ارعاب تجلجل در ر ح و اراده دفاعي مردم ،است اده س

دق ميشود.

 -1در جنگ سينده سطوو تاکت کي ،عمل اتي استراتژيز کامالا هر يکديگر منطب ميهاشند.
 -0جنگها درسينده کوتاه مدت ،مستمر ،سري

شديد خواهند هود.

 -3جنگ سينده تحت تأث ر تحوالت پ شرفتهعا فنعآ ر هعا شعتاب دار نعوين قعرار دارد
جنگها هو فورت فجايندها ماه ت تکنولوهيز پ دا ميکنند( .سئ ن نامو پدافنعد هعوايي در نبعرد
ناهمگون)١0 :١333 ،
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مرحلهبندی نبرد نا همگون

هو کارگ ر پدافندهوايي هو علت ح

زن جنگ افجارهعا موجعود متکعي هعودن هعو راههعا

موافالتي احدا مواض هرا اجرا مأموريعت ،اي عاب معينمايعد کعو قبعل از شعر ع جنعگ
درگ ر اقدامات الزم پ شه نيها مورد ن از هو فورت ته و انواع يرو ان ام کارهعا عملعي
در مناي عمل اتي فورت پذيرد.
 .1مرحله تهدید

در اين مرحلو کو از مدتها پ ش سغاز شده ،دشمن هو يور قطعي مش ن شده ايالعات کافي از
قاهل تها تواناييها سن در دسترس ميهاشد .مه ترين ف و در اين مرحلو ،ته عو انواع يروهعا،
شناسايي انت اب احدا مواض

راهها دسترسي ميهاشد.

 .مرحله بحران

در اين مرحلو شرايط حاک هر ضع ت دشمن هو گونوا است کو حکايعت از قريعب الوقعوع هعودن
درگ ر

سغاز نبرد را دارد .مه تعرين ف عو؛ هرقعرار شعبکو فرمانعدهي کنتعرل سع ار شعبکو

يکپارچو پدافندهوايي اشغال مواض انترار ،حضور در ديدگاهها انتاال اقالم سماد هو يژه مهمات
سوخت هو منطاو نبرد ميهاشد.
 .7مرحله جنگ

در اين مرحلو دشمن هو فورت ف جيکي در خاک کشور خود حضعور پ ععدا کعرده يعا اقعدام هعو
همباران پرتاب موشز از راه د ر نموده جنگ درگ ر سغاز ميشود .يگانها پدافنعدهوايي
ها توجو هو پ شه نيها ان ام شده در مراحل تهديد هحران در نبرد شرکت خواهند کرد.
وظایف

فرماندهي در نبرد ناهمگون مانند نبرد منر در سلسلو مراتب ها انضباط اعمال ميشود .فرمانعده هعا
رعايت ترت ب توالي اعمال فرماندهي ستاد نسبت هو اهالغ مأموريت اقدام مينمايعد .اعضعا سعتاد
پدافندهوايي نسبت هو ته و هرس ردها اقدام در زم نو ارايو سخرين سمار کارکنعان سمعاده هعرا نبعرد،
کسب ايالعات از سخرين ضع ت قاهل عتهعا دشعمن در رزم زم نعي هعوايي ،توانمنعد هعا
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مرهوط هو تز هو سايل پشت باني ستش خود  ،ضع ت سمادگي رزم کارکنعان جنعگ افجارهعا
موجود ،ارائو سمار کسر ها ن ازمند هو انواع اقالم سماد ؛ فرمانده را توج عو معينماينعد .فرمانعده
گردان پدافندهوايي ت پ ها ح ظ ارتباط دائمي ها فرمانعده اعضعا سعتاد ت عپ ،نسعبت هعو سخعرين
تداه ر اخذ شده

فاي ي کو هرا ان ام پشت باني ستعش در قبعل حع ن عمل عات هايعد ان عام دهعد،

توج و ميشود .فرمانعده گعردان پدافنعدهوايي ت عپ تعداه ر خعود را در قالعب ته عو دسعتور عمل عاتي
پدافندهوايي هو اعضا ستاد ستشبارها اهالغ مينمايد .ساير اعضا ستاد مدارک مرهوط هو خعود را
ته و هو دستور عمل اتي پ وست مينمايند .فرمانده مراقبت مينمايد کو ستشبارها مطاه ها دستورات
اهالغي نسبت هو فايف مرهويو اقدام نمايند گجار ها ارسعالي را هعو موقع معورد هررسعي قعرار
ميدهد.
در نبرد سينده فرمانده ستشبار دارا قاهل ت اعمال فرماندهي تعا پعاي نتعرين رده (رسعد تعوپ) در
فوافل زياد ميهاشد ،فرمانده ستشبار ها است اده از رسعدها م عاهرات ،هعدايت ستعش تعدارکات؛
پ شه ني اقداماتي را کو در زمان قوع درگ ر هايد ان عام دهعد را معينمايعد .حعداکخر اسعت اده از
ارتبايات هاس  ،پ شه ني غذا ،مهمات سوخت کافي در هنعوهعا نجديعز هعو رسعدهعا تعوپ
کمز هو رسدها توپ هرا شناسايي محل مواض انترار ت عر ت ه عج مواضع توسعط هععدايت
ستش ستشبعار ان ام ميشود.
شرح وظایف گردان پدافند

اهم ت ناش س ست ها پدافند هعوايي هعو حعد اسعت کعو کشعورها جهعت مصعون نگعو داشعتن
تأس سات ح اتي سس ب پذير خود از خطعر حمعالت هعوايي احتمعالي ،هعو يعور جعد هعو تاويعت
س ست ها پدافند هوايي خود اقدام نموده هودجوها کالني هو اين امر اختصاص ميدهند .امر زه
درجنگها کالس ز حتي يگانها مانور هد ن هرخعوردار از پوشعش ستعش پدافنعد هعوايي
پ وستو ،س ع

متحعرک ،حداقل در ارت اع پست قادر ن واهند هود تا هو اهداف خود دست ياهنعد

در فورت دست اهي هالفافعلو سنچنعان سمعاج حمعالت هعوايي همبعارانهعا

سع دشعمن قعرار

خواهند گرفت کو قادر هو ح ظ سن اهعداف ن واهنعد هعود .از يرفعي فنعآ ر ارتبعايي م عاهراتي
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قدرتمند هاال دشمنان جمهور اسالمي هو يژه امريکا سس ب پعذير س سعت هعا ارتبعايي
م اهراتي خود هو يژه در شرايط جم نگ دشمن سس ب پذير هعودن س سعت هعا رادار پدافنعد
هوايي موشکي ،پدافنعد هعوايي ارت عاع پسعت معي توانعد تعأث ر مهمعي درکعاهش دقعت هعدف يعاهي
هواپ ماها محد د کردن قدرت مانور هالگردها

دشمن داشعتو هاشعد(.آئبین نامبه پدافنبدهوايی در نببرد

ناهمگون) 1 :١333 ،

در جنگها امر ز توجو ه شتر هر ر

سو مسألو متمرکج شده است :هدف را پ دا کن ،هعدف

را هجن جاه ا شو .کو جهت ح ظ جان ن ر هعا کعو سعرمايوهعا افعلي دفعاعي کشعور معيهاشعند
هايستي س ست ها پدافند را عال ه هر ارتاا دقت ،متحرک س ال نمود تا هعو موقع هتواننعد تغ عر
موض داده از ت ررس دشمن د

ر شوند(.احمدی -محمدعلی – مصاحبه )94/ /31
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مدل مفهومی شيوههای افزايش مهارتهای مملياتی کاربران توپهای
پدافند هوايی 23م م و  57م م

یتفاده
یاربرد اسی
ییوه ری
شی
ازپهپاد
شیوه راربرد پويانمايي
(انیمیشن)

ارتقاءمهارتهاي عملیاتي پايوران پدافند
هوايي

روي

دقت تیراندازي

شیوه راربرد سامانه هاي
ارتباطي

تخمین مسافت
عکس العمل سريع و
به موقع

شیوه تمرينات تارتیکي مداوم

جسارت واعتمادبه
نفس

شیوه رار مداوم درمیادين تیر

شیوه راربرد سامانه شبیه ساز

16

شیوه هاي ارتقاء مهارتهاي
عملیاتي پايوران پدافند هوايي

قدرت تشخیص
هدف

مهارت در بکارگیري دستگاه نشانه
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جامعه آماری

جامعو سمار کارشناسان پدافند هوايي در مرکج توپ انعو پدافنعد هعوايي نجسعا کعارهران عمل عاتي
گردانها پدافند هوايي در گر ه توپ انو  ١4خرداد لشکر  0ن ف اشرف فرمانعدهان ،معديران
اسات د گر ه سموزشي پدافند هوايي در دانشکده توپ انو پدافند هوايي نجسا ميهاشند.
حجم نمونه آماری

رديف يباات ح

تعداد(ن ر)

نمونو سمار

١

خبرهها کارشناسان پدافند در مرکج توپ انو پدافند هوايي نجسا

5ن ر

2

کارهران عمل اتي گردانها پدافند هوايي

 58ن ر

فرمانععدهان ،مععديران اسععات د گععر ه پدافنععد هععوايي در دانشععکده  6ن ر

3

توپ انو پدافند هوايي نجسا
48
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هر اساس يافتوها تحا

ت جيو تحل ل ان امشده نت وگ ر ميشود کو هع شع وههعا نعوين

ه ش وهها سنتي سه هسجايي در هاال هردن مهارتها عمل اتي خدمعو تعوپهعا پدافنعد هعوايي
دارد کارهران پ

از فراغت از د رهها نرر هايستي هعا هعو کعارگ ر ايعن شع وههعا تمعرين

ممارست کافي هو حد کافي هاال مهعارت معورد ن عاز هعرا ر يعار يي هعا ح معو هعوايي دشعمن
هرسند ،در فورتي کو اين ترک ب معلومات نرر ها ش وهها معورد اشعاره ان عام نگعردد ،قطععاا هعو
نت و مورد نرر ن واهند رس د موفا ت قاهل مالحروا در ر يار يي ها پرندهها مهاج هعودسعت
ن واهند س رد ،اما در فورت تل

اين موارد ها ه ميتوان هعو موفا عت قاهعل قبعولي دسعت يافعت،
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همچن ن هو شرو فصول پ ش گ تعو کعو حافعل مطالععات نرعر

تحا اعات م عداني معيهاشعد ،هعو

سئواالت تحا هو شرو زير پاس داده ميشود.
راهکارهای ارتقای سرعت عکس العمل

در ر يار يي ها پرندهها دشمن هو يژه هواپ ماها مدرن امر ز دشمن کو هاسرعت هاال قعادر هعو
ان ام مانور در سسمان ميهاشند ها توجو هو اينکو در مااهلو ر يار يي ها اين پرندهها شايد هتوان ها
جرأت گ ت کو ثان وها ن ج مؤثر ح اتي ميهاشند ،چگعونگي سعرعت عکع

العمعل خدمعوهعا

کارهران توپها پدافند هوايي حائج اهم ت ميهاشد ،هناهراين هايستي از شع وههعا م تلعف جهعت
ارتاا اين مه ههره جست .در راستا اجرايي نمودن سن ميتوان از فنون است اده از شعب و سعاز ،هعو
کارگ ر پهپاد ،تکن زها پويانمايي ،تمرين در م ادين ت ر ،تمرينات تاکت کي  . . .ههره هرد.
راهکارهای ارتقای دقت تیراندازی

دقت ت رانداز ها توجو هو هجينوها سنگ ن ساخت مهمات تسل حات نرامي ها توجو هعو تحعري
کشورها ديگر اجرا سري منويات ماام معر رهبر (مدفلوالعالي) مبني هر اقتصعاد ماعا متي
عملي نمودن شعار يز ت ر هرا يز هدف الزم است هعو ر

هعا گونعاگون مهعارت ت رانعداز

کارهران پدافند هوايي را ارتاا داد اين امر ن ج ها است اده از فنون شعب و سعازها ،پهپعاد ،پويعا نمعايي،
کار ها دستگاه نشانو ر

 ،م ادين ت ر منر

پي در پي  . . .عملي خواهد هود.

راهکارهای بهبود قدرت تشخیص هدف

در تش ن اهداف پدافند هوايي موارد زير قاهل توجو هستند:
الف :هدفها مورد نرر از مسافت د ر حتي از هجاران ک لومتر د رتر حرکت کرده فافعلو
فرفت کافي جهت شناسايي مورد هدف قرار دادن سنها جود دارد.
ب :در فضا کشور در هنگام پر از هواپ ماها دشمن ،ممکن است هواپ ماها خعود ن عج در
حال پر از هاشند کو اين امر تش ن را دچار مشکل ميکند.
هرا اين کو تش ن هدف هو موق ان ام شده کارهران فرفت کعافي جهعت عکع

العمعل

مااهلو ها هواپ ماها را داشتو هاشند ،همچن ن هواپ ماها خود کو جهعت اجعرا مأموريعت در حعال
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پر از ميهاشند را مورد افاهت قرار ندهند ن از هو تمريناتي داشعتو کعو از ر

شعکل ،حرکعات . . .

هتوانند هو خوهي هو موق هدف مورد نرر را تش ن داده ،شناسايي مورد افاهت قرار دهند.
راهکارهای بهبود مهارت تخمین مسافت

يکي از عوامل مهع

تأث رگعذار در موفا عت کعارهران پدافنعد هعوايي در معورد افعاهت قعرار دادن

هواپ ماها دشمن فرفت کافي مي هاشد تا هتوان در فافعلو مناسعب هعو نحعو هعو يعرف هواپ ماهعا
شل ز کرد کو نو موجب هدر دادن مهمات شود نو فرفت عک

العمل از دست هر د اين مه

ها تمرينات مدا م امکان پذير خواهد هود .از جملو عواملي کو در اين راهطو تأث ر زياد دارد است اده
فح ح از ارتبايات هوده ،گرچو تأث ر سن در مهارتها ديگر قاهل توجو نبوده ،امعا در ايعن مهعارت
هس ار تأث رگذار ميهاشد .در کنار است اده فح ح از ارتبايات مناسب ،ميتوان از ش وههعا ديگعر
از قب ل م ادين ت عر تمرينعات تعاکت کي معدا م ،اسعت اده از پهپادهعا ،پويانمعايي ،شعب و سعازها . . .
است اده نمود .است اده از شب و سازها م داني ن ج يکي از ههترين ر

ها ها شعرايط اقععي معيهاشعد

کو در مح ط هاز ها است اده مورد هعدف قعرار دادن هواپ ماهعا

اقععي هعد ن شعل ز فشعنگ

موشز ميهاشد.
راهکارهای تقویت اعتماد به نفس و جسارت کاربران

يکي از مؤل وها مه در اجرا موفا ت سم ج يز مأموريت پدافند هوايي ،داشتن اعتماد هعو ن ع
جسارت الزم هرا ر يار يي ها هواپ ماها دشمن ميهاشد ،چرا کو عال ه هر اهعداف معورد نرعر،
هواپ ماها ،توپها پدافند هوايي يکي از اهداف ا لويتها ا ل جهت انهدام ناهود هعوده تعا
ها خاير سسوده هتوانند مأموريت خود را ان ام دهند.حال ها توجو هو اين خطرات کعارهران تعوپهعا
پدافند هوايي هايستي از جسارت اعتماد هو ن

خوهي هرخوردار هاشند .در هعضعي معوارد مشعاهده

شده کو در جبهو ح عل و هايل رزمنده هس ي هرا ايم نان از ماندن خود هر ر

توپ ،پا خعود

را هو توپ فل مينمايد تا در موق خطر هو خود اجازه ترک تعوپ را ندهعد (احمبدی ،محمبدعلی :
مصاحبه)95/ /31

هععرا عملععي نمععودن ايععن هععدف هايسععتي کععارهران را در شععرايط شععب و اقعععي قععرار داد سنهععا
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مهارتها الزم جسعارت جعرأت الزم هعرا ر يعار يي هعا هواپ ماهعا دشعمن در سن شعرايط
حساس را پ دا کنند .اين مه ن ج ها است اده از پهپاد شعرکت در م عادين ت عر تمرينعات تعاکت کي،
است اده از شب و سازها  . . .م سر ميشود.
کتابنامه:
الف :منابع فارسی

 .١قرسن کري
فرماندهي کعل قعوا

 .2يز سسمان ستاره (م موعو ه انات رهنمودها ماام معر رهبر

حضرت سيت اهلل العرمي امام خامنوا در ديعدار هعا فرمانعدهان کارکنعان ن عر

هعوايي

ارتش جمهور اسالمي ايران  ،١338 ،)١300-١360نشرسجا ،چاپ ا ل ،تهران.
 .3فرهنگ ن ا ،حس ن(١305) ،افول کلي پدافند هوايي ،پژ هشکده مطالعات راهبرد .
 .5قلي زاده ،غ ا  (١308) ،سشنايي ها ر
ا ل ،تهران معا نت سموز

نر

کار پست فرماندهي پدافند زم ن هو هوا ،چعاپ

هوايي سپاه ،مرکج خدمات پژ هشي.

 .4قلي زاده ،غ ا (١338) ،تاکت ز حمالت هوايي ،معا نت سموز

نر

هوايي.

 .6کافي ،سع د(١300) ،افول يعرو ريعج عمل عات پدافنعد هعوايي ،دانشعکده فرمانعدهي
ستاد.
 .1کافمي ،محمد(١344) ،فرهنگ اههها نرامي ،تهران.
 .0دانشکده توپ انو پدافند هوايي نجسا ،(١303) ،دانستنيها پدافند هوايي جلد ا ل.
 .3دانشکده توپ انو پدافند هوايي نجسا ،(١303) ،دانستنيها پدافند هوايي جلد د م.
 .١8دانشکده علوم فنون توپ انو موشکها پدافنعد هعوايي ،(١365) ،افعول تاکت عزهعا
کلي پدافند هوايي.
 .١١دانشکده توپ انو پدافند هوايي نجسا ،(١304) ،کل ات توپ انو پدافند هوايي.
 .١2جهان ر ،رضا ،(١33١) ،ا لويت ا ل ،تهران.
 .١3مرکج تأل ف تد ين سئ ن ناموها نجسا ،(١305) ،سئ ن نامو هوکارگ ر توپ  23م م.
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 .١5مرکج مطالعات نجسا ،(١332) ،سئ ن نامو پدافند هوايي در نبرد ناهمگون.
 .١4س اد  ،س د منصور ،(١315) ،تحل ل نبرد پدافند هوايي در عمالت خ بر.
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 .١3دانشکده توپ انو پدافند هوايي نجسا ،(١335) ،فصلنامو فاعاو شماره .42
 .28مرکج توپ انو پدافند هوايي نجسا ،(١335) ،ناش پدافند هوايي در عمل اتها شش گانعو
نجسا.
 .2١سعادتي ،غالمرضا(١310) ،مديريت پدافند هوايي.
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