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 پیشگفتار
 

اکشاى ؽذ. هابجشای فایلن دسثابسٍ عاَ نلجابى « 9پٌِبًکبس»فیلوی ثب ٌّْاى  0225دس عبل 
ًبُّْاپیوبثش آثشاُبم لیٌکلي آهشیکب ثْد کَ تْعاو یاک ُْاپیوابی جذیاذ ثاذّى عشًؾایي 

گشدیاذ  ُوشاُای  های کاَ ثاَ ّعایلَ یاک اکثمشکابه یْتش ُاذایت EDIسصهی پٌِبًکبس ثب ًابم 
ای ثاَ ایاي ُاْاگشد ثشناْسد ًوااْدٍ ّ  ؽاًْذ. داعاتبى صهابًی ثجاشً  ؽاذ کااَ فابّمَ های

د. اگشچَ ایي فیلن دس ٍبُش داعتبًی جِت عاشگشهی ثاَ ًَاش کشهؾکالتی ثشای آى ایجبد 
ؽْد. دس دبل دبمش  سعذ  اهب دمیمت آى اعت کَ ایي ىشح دس ّالْیت ًیض دًجبل هی هی

َ ثب آیذ ک ُبی سصهی اعتفبدٍ ثَ ّول هی اص ُْاگشدُبی ثذّى عشًؾیي هغلخ دس ّولیبت
لبثال  ُاب جٌا ْد  اهاب دس توابم اًاْاُ ؽا ای هذغاْة های هالدَاَ ایي کَ پیؾشفت لبثل

ثبؽٌذ ّ جِت سعیذى ثَ ایي هشدلَ  ثَ ّیژٍ سصم ُْایی جِت کغت کٌتشل  اعتفبدٍ ًوی
 ًذ. ؽْآعوبى  هؾکالتی ثبیذ سفِ 

سا ُاب  آى یشیبسگکاي  ّاللَ جِت ثَ یثذّى عشًؾ یُب بت هٌذقش ثَ فشد پشًذٍینقْف
بت یاات  ّولیاااىالّاابت  فش یآّس   ًَاابست  جوااِییؽٌبعااب یُااب بتیاادس اًجاابم ّول

ت آتؼ تْپخبًاَ ّ ی  ُذایثبً ذٍی  دی  سلَ هخبثشاتی  هشصثبًیبثی   ُذفیّ سصه یاًتذبس
ذٍ ؽاُب عجت  ي پشًذٍیا یثبال یُب تیدٍ اعت. لبثلثیؾتش کشُبی هتْذد دیگش   هبهْسیت
ب یاُاب ًجاْدٍ ّ  داس لابدس ثاَ اًجابم آى يیعشًؾا یُاب پشًذٍَ ک ییُب بتیاص ّول یبسیدس ثغ
ي یا. اثکابس گشفتاَ ؽاًْذثبؽاٌذ   یها ییثابال یُاب ٌاَیبصهٌذ فاشف ُضیُب ً اًجبم آى یثشا
ٌتاشل ک  یداس داؽتَ ّ ثاَ ًهِاذاس يیعشًؾ یُب دس همبیغَ ثب پشًذٍ یوتشکوت یُب ل پشًذٍ

 یض آعاابى ثااْدٍ ّ ثااشایااُااب ً آىٌذ. جبثجااب کااشدى ُغااتبصهٌااذ یً یوتااشک یاایّ پشعااٌل اجشا
ي یااا یًذاسًااذ. تفاابّت افاال یبدیااص یضات فشّدگاابُیاابص ثااَ تجِیااًؾغاات ّ ثشنبعاات ً

ٌتاشل کدانال پشًاذٍ ّ  یبص ثاَ نلجابى اًغابًیاداس  ّاذم ً يیعشًؾا یوبُبیُب ثب ُْاپ پشًذٍ
ضات ّ یاثبؽذ. اگشچَ اغلت تجِ یوتش هک یذّثٌذُبیجَ  لینْدکبس ّ اص ساٍ دّس ّ دس ًت

ذٍ یاثبؽاٌذ  ا یي هایي  ًاْیثاذّى عشًؾا یُاب بس سفتاَ دس عابنتبس پشًاذٍکاثَ  یُب یسفٌبّ
 یبى جٌا  جِابًیابالت هتذاذٍ دس جشیاؼ اص ّاسد ؽاذى ایُب دیشیٌَ اعت. پا عبنت آى
بص ثَ نلجبى پاشّاص یَ ثذّى ًکسا  ییبیدس یوبیُْاپ یکبالت هتذذٍ یا ییبیدس یشّیاّل  ً
 یشّیاد. ًکاشذا یااداهاَ پ 9192ي پشًذٍ تب دُاَ یا یسّؾبت ثش ید  تْعَْ داد. آصهبکش یه

                                                 
1
 Stealth 
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سا ثاش  یچْث کْچکي یعشًؾ پشًذٍ ثذّى یک یبى جٌ  دّم جِبًیآهشیکب دس جش ییبیدس
 ؽذًذ  اعتفبدٍ ًوْد. یَ ثَ ؽذت هذبفَت هک یمذ اُذاف

َ ًیاشّی اًغابًی یسا اص ًبد یٌی  تفٌهذاساى دسیبیی تلفبت عٌهیدس ىْل جٌ  دّم جِبً
ي ثشًبهاَ یاثْد. دس ا Aphroditeجَ آى هتْلذ ؽذى ثشًبهَ یَ ًتکوب هتذول ؽذًذ یّ ُْاپ
ذ. ثاذیي ؽاَ هولْ اص هْاد هٌفجشٍ ثْدًذ اعاتفبدٍ ک B-17 یویلذ یوبیعشی ُْاپ یکاص 

ُب پشًذٍ تب استفبُ هْسد ًَش پشّاص دادٍ ؽاذٍ ّ پایؼ اص ثشناْسد ثاَ  ًذْ کَ تْعو نلجبى
ي )یاب یصها ی  اص سّییْیاساد یُب گٌبلیوب تْعو عیُْاپپشیذًذ. ع ظ  ُذف  ثیشّى هی
د. پظ اص جٌا  کش یوبً ثَ عوت ُذف نْد پشّاص هیٌتشل ؽذٍ ّ هغتمکُْاپیوبی هبدس( 

 ي ثشًبهَ جِت آصهبیؾبت اتوی دس جٌْة الیبًْط آسام اعتفبدٍ ؽذ.یض اص ایً
ُاذف  یاک یسّ ي ثاشیدّسث یکًیشّی صهیٌی آهشیکب ثب لشاس دادى   9152 دس اّانش دَُ

 یبتیاي ُاْایی سا ّولیثاذّى عشًؾا یی  ًخغاتیي عابهبًَ ؽٌبعاب(Drone)پشًذٍ  یؾؾک
َ اص ًَاش کاض ثاْد کاي افال هتوشیابالت هتذذٍ ثش ایبعت ایًوْد. دس ىْل جٌ  عشد  ع

ي یاُاب دس ا آى یؼ سّد. ّواذٍ ًهشاًایپا یش ؽاْسّیاتذابد جوابُ یپب ثَ پب یا تْاى ُغتَ
ؾاْس دس کي یاَ دس للت اکثْد  یپیوبی ؽْسّ لبسٍ یکثبلغت یُب کنقْؿ  ثشًبهَ هْؽ

 یبدیات صیابالت هتذاذٍ اُویاا یُاب ثاشا کي هْؽایت ایدبل اًجبم ثْد. آگبُی اص ّمْ
سا ثَ  U-2ثلٌذ پشّاص  ییؽٌبعب یوبیضًِبّس دعتْس عبنت ُْاپیآ 9151داؽت. دس عبل 

بعات یا ثاَ داؽاتي عَ ثتْاًذ نْسؽچف سکذّاس ثْد یذ فبدس ًوْد. ّی اهیِکت الکؽش
ؾاٌِبد اّ یپ 9155 یجْال 09ذ. اهب نْسؽچف دس ًؾغت ژًْ دس کٌآعوبى ثبص هتمبّذ 

ثش فاشاص آعاوبى  U-2 یوبُبیضًِبّس دعتْس پشّاص ُْاپیت  آیشد. ثْذ اص ّذم هْفمکسا سد 
ذ یاُاب سا فابدس ًواْد. تِذ آى کیهْؽا یُاب تیااص فْبل یثاشداس ظکاثَ هٌَْس ّ یؽْسّ
-یکاعا ْتٌ یٌْایُب  ي هبُْاسٍ آىی  پظ اص پشتبة ًخغتیپیوبی ؽْسّ لبسٍ یُب کهْؽ
ثااَ نااْد گشفاات. دااذّداً چِاابس عاابل  یتااش یل جااذکؽاا 9157تجااش کدس چِاابسم ا 9
 یاىالّابت دس آعاوبى ؽاْسّ یآّس ثَ جوِ یچگًَْ هضادوتی  ثذّى U-2ُ یوبُبیُْاپ

  ّاذم یوَ دس فاْست  اّتاشاك سعاکاي ثاْد یاُاب ا ْت آىکل عایاص دال یکیپشدانت. 
فشًّاذ  یاک 9192ن هاَ یکاؽاذ. دس  یوبُب ًؾبى دادٍ هیي ُْاپیدس دفبُ همبثل ا ییتْاًب
غاتبى ک  اص پبیؽاْسّ کیضات تغت هْؽیاص تجِ یثشداس ظکثَ هٌَْس ّ U-2 یوبیُْاپ

واب یي ُْاپیاذى ایپظ اص هيلِ ؽذى اص ًشعا ییبیکد. همبهبت آهشکشثَ عوت ًشّژ پشّاص 
ًبعاب  ٌُهابم  یوابیُْاپ یاکَ کااّاالم ًوْدًاذ  یپْؽاؼ نجاش یکجبد یثَ همقذ  ثب ا



 15   گیری فیسی و اندازهفصل اول: 

َ هفمْد ؽذٍ اعت. دس پٌجن هَ نْسؽاچف کیدس تش ییبت ثشسعی آة ّ ُْایاًجبم ّول
سا عبلو ًوْدٍ اعت. ثَ دًجابل  ییبیکآهش یوبیُْاپ یش ؽْسّیَ اتذبد جوبُکشد کاّالم 
َ دس دابل اًجابم کا ثاْدٍ U-2 یوابیُْاپ یاکواب  یي ُْاپیَ اکي نجش ًبعب اّالم ًوْد یا

 ییُاْا یوب ثَ اؽتجبٍ ّاسد فنابیژى ُْاپیغکثَ عجت ًمـ دس عبهبًَ ا یمبتیپشّاص تذم
ن یدس ًمال داش یچ ّواذیَ ُاکاشد کاب اّاالم یکاؽذٍ اعات. ّصاست دفابُ آهش یؽْسّ
 ّجْد ًذاؽتَ اعت. یؽْسّ ییُْا
ٍ اعات ّ ُان َ نلجابى صًاذکاشد کاَ نْسؽچف اّالم ک یي دبدثَ دس ُفتن هَ  ٌُهبهیا
دس للات اتذابد  یَ دس دابل جبعْعاکادٍ کاشثبؽذ ّ اّتاشاف  یه یْ صًذاًکٌْى دس هغکا

ثاَ  یبدیاي نجاش ليواَ صیاثَ نْد گشفت. اًتؾبس ا یتش یل جذکثْدٍ  ؽ یش ؽْسّیجوبُ
سا ؽخقابً ثاش ِّاذٍ  هغئْلیتجوِْس توبم  ظیآى  سئ یب ّاسد ًوْد ّ دس پیکت اهشیثید

ب یکاآهش یت هلایااهٌ یي هْمُْ ثاشایَ اک یگشفت ّ اّالم ًوْد ثب تْجَ ثَ ًمؼ دغبع
-U یوابیسا فبدس ًوْدٍ اعت. ثْذ اص عامْه ُْاپ یبسکي یداسد  ّی ؽخقبً دعتْس چٌ

سا  یش ؽااْسّیثااش فااشاص اتذاابد جواابُ ییؽٌبعااب یپشّاصُااب یب هتِْااذ ؽااذ تواابهیکااآهش  2
ت یاذ هْلْیا  عاجت گشدییؽٌبعب یِذ هجٌی ثش ّذم تذاّم پشّاصُبذ. ایي تْیهتْلف ًوب

بس یثغا یپیوابی ؽاْسّ لابسٍ یُاب کاص هْؽ یاىالّبت جبعْع یآّس ب اص ًَش جوِیکآهش
ثاذّى  یُاب ُاب ّ پشًاذٍ ُب هْيْف ثَ اعتفبدٍ اص هابُْاسٍ آى یُب ؽْد. لزا تالػ یثذشاً
 ذ.ؽي یعشًؾ
اّت  99دس  U-2سّص پظ اص عامْه  992شًّب  ک یجبعْع یُب ت هبُْاسٍیي هْفمیاّل

 یُاب تیسا اص عاب ییُب ظک  ّیجبعْع یُب ثذعت آهذ. ُجذٍ هبٍ ثْذ هبُْاسٍ 9192
 یبد  کیفیات هٌبعاجیاش ثاَ نابىش استفابُ صیي تقابّیاَ ًوْدًذ. اهب ایتِ یؽْسّ کیهْؽ

 9199پاب ثاْد. دس اّت  05ُاب   ي هابُْاسٍیااص ا یي عشیًخغت کیکًذاؽتٌذ. لذست تف
 ثاَ هاْاصات ذ.یاَ ًوبیاپاب سا تِ 9 کیاکثب لاذست تف یشیتْاًغت تقبّ KH-4Aهبُْاسٍ 
سایابى دس  ییت ُاْاکي تْعاو ؽاشیثاذّى عشًؾا یُب تْعَْ پشًذٍ یَ ثشایاّل یُب تالػ
شا یاذ  صیاهتْلاف گشد ییُاْا یشّیُب تْعو ً ي تالػیفْست گشفت. اهب ا 9192عبل 
َ کاانْاعااتٌذ  یثْدًااذ ّ ًواا یجبعْعاا یُااب ؾااتش ّاللوٌااذ ثااَ گغااتشػ هاابُْاسٍیُااب ث آى

 ُب ؽْد. ؾشفت آىیبُؼ عشّت پکي عجت یثذّى عشًؾ یُب پشًذٍ
َ کاثاْد  یگاشیْثاب  دبدثاَ دکثش فشاص  9190تجش کا 07دس   U-2وبی یعمْه دّهیي ُْاپ

ی کعابیت هْؽا یاکشًذ. یي هْسد تْجَ لشاس گیثذّى عشًؾ یُب عجت ؽذ هجذداً پشًذٍ
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ی کَ هغاائْل دفبٍاات اص تبعیغاابت هْؽااکاا یش ؽااْسّیاتذاابد جواابُ یي ثااَ ُااْایصهاا
ي ّالْاَ یاؾاتَ ؽاذ ّ اکواب یي ُْاپیاوب سا عابلو ًواْد. نلجابى ایي ُْاپیثْد  ا یکثبلغت

 یُاب تیاِ  فْبلیي ّلبیشّ ایذ. پیي گشدیثذّى عشًؾ یُب هذشکی جِت اعتفبدٍ اص پشًذٍ
-D-21(Tagboard)  ّAQMي یثااااذّى عشًؾاااا یُااااب پشًااااذٍ یثااااش سّ یا هذشهبًااااَ

34(Lighting bug)  بالت هتذاذٍ  یاا ییُاْا یشّیاتٌابم  ًیذ. ُوضهبى ثب جٌا  ّؽآغبص
ي یااذاى آّسد. ایااسا ثااَ ه AQM-34 یغااجشداسکّ ییي ؽٌبعاابیي پشًااذٍ ثااذّى عشًؾاایاّلاا

َ ثب اًجبم کبس گشفتَ ؽذ  ثلکث یغجشداسکّ یُب تیپشًذٍ دس ىْل جٌ  ًَ تٌِب دس هبهْس
)ثاَ  یکایتشًّکال یآًای  جبعْعا یثاشداس لنیفا یُاب تیاآى دس هبهْس یثاش سّ یافالدبت

 یّ جبعْعاا یکاایتشًّکداس(  الااذاهبت مااذ ال يیعشًؾاا یوبُاابیهٌَااْس پْؽااؼ ُْاپ
ثابلگشد  یاکض اص یً ییبیدس یشّی  هْسد اعتفبدٍ لشاس گشفت. دس جشیبى جٌ   ًیهخبثشات

ثاْد  ثاَ  یپبًّاذ 052ژدس ّ دّ ا یًْیاضیي تلْیدّسثا یاکَ هجِض ثاَ کٌتشل اص ساٍ دّس ک
ي ثشًبهاَ تذات یاتٌابم اعاتفبدٍ ًواْد. ایؽوبل ّ یضات ثٌذسیؾف ّ اًِذام تجِکهٌَْس 
 ذ.ؽسا ثذعت آّسد  اهب ثشًبهَ تْعَْ آى لجْ  یهتْذد یُب تی  هْفمDASHٌّْاى 

  Pioneerي یتذات ٌّاْاى پشًاذٍ ثاذّى عشًؾا کای هؾتش   ثشًبه9192َدس اّاعو دَُ 
اىالّابت ّ  یآّس بت ىْفبى فذشا  ثاَ هٌَاْس جواِیي ثشًبهَ دس ّولیبفت. اص ایٍِْس 
بص یاّاشاق  ً یعابص بت آصادیاذ. دس ّولیاآتاؼ تْپخبًاَ اعاتفبدٍ گشد یاىالّابت یجبًیپؾت
شد. کابس کؾاتش آؽایي سا ثیثذّى عشًؾ یُب ثَ اىالّبت  ّاثغتهی صیبد ثَ پشًذٍ یا لذََ
وات سا یي اسصاى لیثاذّى عشًؾا یُاب پشًذٍ بص ثَیً یجیگشاًبدا ّ ل دس یًَبه یُب بتیّول
ذاى ًجشد  اثجبت ًوْد. یضاى نغبست دس هیي هیّ تخو ییؽٌبعب یُب بتیاًجبم ّول یثشا

ثشداسی هْفك اص ُْاپیوبی ثذّى عشًؾیي پشیذیتْس ّ ًغال ثْاذی آى سی اش دس  پظ اص ثِشٍ
جِابى عاشّت گیشی اص ّعبیل ُْایی ثذّى عشًؾیي سصهی دس گشداگاشد  سصم  سًّذ ثِشٍ

ثَ صهیي. دس دبل دبماش  ُبی ؽٌبعبیی ّ تِبجن ُْا گشفتَ اعت؛ الجتَ تٌِب دس هبهْسیت
ُبی غیشدّلتی هغلخ  اص ُْاگشدُابی ثاذّى  کؾْسُبی هتْذد ّ ُوچٌیي ثشنی اص گشٍّ

گیشًذ. گبم ثاضس  دیگاش دس تْعاَْ  ُبی ؽٌبعبیی دس سصم ثِشٍ هی عشًؾیي هغلخ ّ هذل
ثبؽاذ.  ُاب  ٍِاْس ُْاگشدُابی ثاذّى عشًؾایي سصهای پٌِبًکابس های تْاًوٌذی ایي عبهبًَ

هْشفی عبهبًَ ُْایی ثذّى عشًؾیي پٌِبًکبس اّنْتٌیک سّعیَ ّ اجاشای پاشّاص دس کٌابس 
ُابی  ًميَ ّيف ثضسگای دس تْعاَْ عابهبًَ  SU-57ُْاپیوبی جذیذ ایي کؾْس  عْنْ 
 ؽْد.  ُْایی ثذّى عشًؾیي هذغْة هی
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 MQ-25سعبى ثذّى عشًؾایي ؽاشکت ثْئیٌا  ثاب ًابم  ًکش عْنتثب ثَ پشّاص دسآهذى تب

Stingrayسعااذ ثااَ صهاابى هذمااك ؽااذى سّیاابی تغاالو ُْاپیوبُاابی ثااذّى    ثااَ ًَااش هاای
ُابی ُاْایی تْعاو  ین. اجاشای توابم اًاْاُ ّولیابتؽْ ُب ًضدیک هی عشًؾیي ثش آعوبى

اص   ُااذفی اعاات کااَ ثااَ ّعاایلَ ثغاایبسی (UCAS)ُاابی ثااذّى عشًؾاایي سصهاای  عاابهبًَ
 Loyal Wingmanؽْد. انیشا ًیض ثب اسائَ ثشًبهاَ ُْاگشدُابی گشُّای  کؾْسُب دًجبل هی
ُبی ُْایی ثذّى عشًؾایي سصهای دس  تش عبهبًَ ُبی هؾبثَ  دنْس گغتشدٍ ّ تْعَْ ىشح
ای ًَ چٌذاى دّس ؽبُذ نْاُین ثْد. الجتاَ هْناالت  ُبی ُْاثَ ُْا سا دس آیٌذٍ هبهْسیت

ای جازاة ثشسعای نْاٌُاذ ؽاذ. اص  کَ دس ایاي ًْؽاتبس ثاَ ؽایٍْ ثغیبسی ثبیذ سفِ گشدًذ
ّ چابپ ًخغات تشجواَ آى دس عابل  0295صهبى ًهبسػ هشجِ افلی ایي اثاش دس عابل 

ُابی ُْاگشدُابی ثاذّى عشًؾایي سّی دادٍ  ُبیی دس ثشًبهَ   تجییشات ّ پیؾشفت9919
فاضّدٍ ؽاذٍ اعات کَ دس ّیشایؼ جذیذ هْسد ثبصثیٌی لشاس گشفتَ ّ هيبلت جذیذی ًیاض ا

 کَ اهیذ اعت ًَش نْاًٌذگبى ّضیض سا جلت ًوبیذ.

 
اًگیش ّ دّر اس ّاقعیت باشذ. اها  ُْاپیوای بذّى سزًشیي رسهی فیلن پٌِاًکار شایذ بزای بزخی بسیار شفگت

 رّد بَ سّدی در هیادیي ًبزد حضْر یابذ.  ُا در ّاقع آیٌذٍ است کَ احتوال هی ایي ًْع ساهاًَ
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 ًوایی اس پزّاس گزُّی ُْاگزدُای بذّى سزًشیي ساهاًَ گزٍّ قذرت ُْایی بْئیٌگ 
 در کٌار جٌگٌذٍ سْپز ُْرًت

 

با بَ پزّاس درآهذى ، گاهی بلٌذ در راستای حکوزاًی ُْاپیواُای بذّى سزًشیي رسهی در ًبزدُای آتی
پٌجن جذیذ ایي کشْر بزداشتَ شذ. ُْاپیوای بذّى سزًشیي پٌِاًکار رّسی اّخْتٌیک در کٌار جٌگٌذٍ ًسل 

 سهاى هشخص خْاُذ کزد کَ آیٌذٍ ًبزدُای ُْایی بَ چَ صْرت خْاُذ بْد
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هیلیْى دالری،  955در جزیاى بْدٍ ّ طی قزارداد  9552بزًاهَ تْسعَ تاًکز سْختزساى بذّى سزًشیي اس سال 
فزًّذ جٌگٌذٍ ًاًّشیي اًجام گزفت. دُی بَ یک  تْلیذ خْاُذ شذ. گام اّل با سْخت Stingrayچِار فزًّذ 

 ی آیٌذٍ صْرت خْاُذ پذیزفت؟ُا آیا ّرّد ایي تاًکزُا بَ ًبزد

 

 

 هحسي ٌُزهٌذ                                                                                              
 

  



 همسئل 293فیسیک در     21

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 هقذهَ 9 فصل

  



 ندهیآ یدر نبردها یرزم یپهپادها  ¦¦¦   22

 

 

 ِاابغااشّة آًثااَ ًَااش ًواای سعااذ ّ  اداهااَ داسدعشًؾاایي داس ٌُااْص  ُْاپیوبُاابی ّقااش
دس  (UAS)ُبی ُاْایی ثاذّى عشًؾایي  دابل دبماش عابهبًَ ثبؽذ. الجتَ دس الْلُْ  لشیت

ُبیی ُغتٌذ کَ عبثمبً تْعو ُْاپیوبُبی ثبعشًؾایي فاْست  لذست ُْایی ایفبگش ًمؼ
ىای ىاٌای  داذً  مزننا    آیا در نبزدىای آینذه امکاا  دارد هاو ماامانوگشفتَ اعت.  هی

؛  (UAS)ىای ىااٌای  دااذً  مزنناا    ؛ یعناا  ماااد دعااذی سااماا  مااامانو (UCAS)رسماا  
تزی  خطزاسا  را هاو سااهنٌ  متٌهاو ىٌاناٌردا  ن اام  ىا را انجااد داده ً د نا مأمٌریت

پددا اس سددال   ُددذا اس ایدي کتددای تعیدیي تِذیددذات  ودذٍ؟ داشاذ را دزهيااذه م زناذ م 
ُای ُدددْایی بدددذّى سزًشدددیي رسهدددی  ّ بزرسدددی چگدددًْگی ا زبخشدددی سددداهاًَ 9505

(UCAS) اسدت کدَ بدزای ًیزُّدای هسدل   1ُای ضذ ُدْایی در اجزای توام هأهْریت
 باشذ.  هی رُا جِت کسب کٌتزل آسواى هْرد ًیاستوام کشْ

ُاابی  ًَاابهی هتْاابسف دس ثشاثااش دؽااوٌی ثااب  ثااشای تواابم ّولیبت هجٌاابییکٌتااشل آعااوبى 
  ُاابی دّلتاای کااَ دس ثشناای اص ًمؾااَ ساٍ . دسدبلیثبؽااذ هاای ُاابی پذافٌااذ ُااْایی لبثلیت
جِت کغت کٌتشل آعاوبى  (UCAS)ُبی ُْایی ثذّى عشًؾیي سصهی  کبسگیشی عبهبًَ ثَ

دلت هاْسد ثشسعای لاشاس ًهشفتاَ اعات. ایابالت  ُب ثَ   اهب پتبًغیل کبهل آىگشدیذٍ  ٌّْاى
ّصاست  ىای پزًاسی ىای ىٌای  دذً  مزنن   ً طزح در نقنو راه مامانوهتذذٍ آهشیکب 

ُبی ُاْایی ثاذّى عشًؾایي سصهای ماذ ُاْایی جِات  دفبُ تأییذ کشدٍ اعت کَ عابهبًَ
ُبی  ؛ اهب ُیچ جضئیابتی اص ثشًبهاَ ثبؽٌذ هی هذًَش 0292 – 0202ُبی   عبلنذهت دس 
تْعَْ اسائَ ًٌواْدٍ اعات. اهاب ّصاست دفابُ اًهلغاتبى هْتماذ اعات کاَ تاب عابل  دسدبل
ُبی ُْایی ثاذّى عشًؾایي سصهای ... ادتوابالش ثخؾای اص تشکیات  کَ عبهبًَ ایي ثب 0292

ُابی ثاذّى عشًؾایٌی  ... دعاتیبثی ثاَ لبثلیت ًیشّی ُْایی آیٌذٍ سا تؾکیل نْاٌُاذ داد
گًْاَ  ثَ ُْا دس ایي ثبصٍ صهبًی غیشلبثل دقاْل نْاُاذ ثاْد. ُوبى کبهل ثشای ًمؼ ُْا

 دلیك فْست ًهشفتَ اعت.  ِبیگیشی ثش اعبط تذلیل   ایي ًتیجَ ثبؽذ هی کَ هؾخـ
 ّااَ تمغااین  کٌتااشل آعااوبى ثااَ دّ صیشهجوْ «ًاابتْ»دس عاابصهبى پیواابى آتالًتیااک ؽااوبلی 

ای اص چیشگای دس  هشتجَ»فْست  ثشتشی ُْایی ثَ تفْق ُْایی.ّ  ثشتشی ُْایی –گشدد  هی
                                                 

9
ُبی  عبصی ّولیبت ُْایی هأهْسیتی اعت ثشای یک بسچَ لجبت ّصاست دفبُ آهشیکب  ّولیبت مذىجك تْشیف فشٌُ   

ُْایی ثشای اًِذام یب اص ثیي  ُبی مذ تِبجوی ّ تذافْی جِت دعتیبثی ّ دفٌ عيخ هيلْثی اص ثشتشی ُْایی. هأهْسیت
 ثبؽذ. ُبی دؽوي پیؼ ّ پظ اص اعتفبدٍ هی ثشدى ُْاپیوبُب ّ هْؽک

( A mission that integrates offensive and defensive operations to attain and maintain a desired degree of air 
superiority. Counter air missions are designed to destroy or negate enemy aircraft and missiles, both before and after 
launch.) 
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ُاب تْعاو  ای کاَ اهکابى اجاشای ّولیبت ؛ ثاَ گًْاَ ًجشد ُْایی یک ًیشّ ثش ًیشّیای دیگاش
  دسیبیی ّ صهیٌی ّاثغتَ دس صهبى ّ هکبًی هْیي ثاذّى ایجابد هضادوات  ًیشُّبی ُْایی
فْست  گشدد. تفْق ُْایی ًیض ثَ هی تْفیف« ؽوي ّجْد داؽتَ ثبؽذتْعو ًیشُّبی د

« ای اص چیشگی ُْایی ثش ًیشّی ُْایی دؽوي ثاذّى اهکابى ُشگًْاَ هذانلاَ ها ثش هشتجَ»
 تْعااو هفغااشیي ثااَ کاابس گشفتااَ ُویؾااَگااشدد. اگشچااَ ایااي افاايالدبت  هی تْشیااف
هطلد  بدز  تسدل ْایی قدذرت ُد ؛گاشدد کاَ هی هؾاخـاص ایاي تْابسیف   اهب  ؽًْذ ًوی

 ساسد. ًوی پذیز آسواى را در توام ادّار اهکاى
ؽاذٍ کاَ ثاش اعابط  ًیبص ثْدٍ اص ّاژگبى هخفف اعتبًذاسد ًَبهی اعتفبدٍ ُش جب کَ هْسد

ُبی ُااْایی ثااذّى  اًذ. ّاژٍ عاابهبًَ ؽااذٍ ًاابتْ ّ سّػ اعااتبًذاسد تِیااَ  هقاايلخ ّاژگاابى
  ؽْد. ثغایبسی اص هتخققایي داْصٍ ُاْایی هی غبلجبً دچبس عْء تْجیش (UAS)عشًؾیي 
کٌٌااذ. ایااي افاايالح  هی نياابة Droneسا  (UAS)ُبی ُااْایی ثااذّى عشًؾاایي  عاابهبًَ

آلوابى دس جٌا  دّم جِابًی یاب اُاذاف ُاْایی جِات  V-1لذیوی ثیؾتش ثشای هْؽاک 
جِاات افاابثت ثااَ ُااذف  V-1تواابسیي تْپخبًااَ پذافٌااذ ُااْایی هقااذاق داسد. هْؽااک 

دس دمیمات ًاّْی هْؽاک کاشّص ثاْدٍ  ّ  ّ فبلاذ لبثلیات ثبصیابثی ثاْد ىشادی ؽذٍ ثاْد
؛ ُْاپیوابیی اعات  هْؽاک کاشّص ًیغات (UAV)اعت. ّعایلَ ُاْایی ثاذّى عشًؾایي 

  هْؽک کاشّص تٌِاب لابدس  ثب لبثلیت اعتفبدٍ هجذد. اص عْیی دیگش (UA)ثذّى عشًؾیي 
 )ثذّى ثبصگؾت(. ثبؽذ هی عْیَ ثَ اًجبم هأهْسیتی یک

 ؽبهل چٌذ ثخؼ فیضیکای ّ هلضّهابت فشّای (UAS)ُبی ُْایی ثذّى عشًؾیي َ عبهبً
تغاالیذبت  نيااْه     دغااگشُب (UAV)ثبؽااٌذ : ّعاایلَ ُااْایی ثااذّى عشًؾاایي  هی

کبسگیشی عابهبًَ ّ تجِیاضات    کبسکٌبى هغائْل ثاَ (GCS)  ایغتهبٍ کٌتشل صهیٌی  استجبىی
  اهاب ثشنای تذلیلگاشاى ثاَ کال  ؽاذپؾتیجبًی هْسدًیبص. ایي ؽیٍْ هوکي اعات هشعاْم ثب

ًیاض دسثابسٍ ُْاپیوبُابی ثاذّى عشًؾایي سصهای  هؾابثِی ّماْیتعبهبًَ اؽابسٍ داسًاذ. 
ُْاپیوبُابی  جِات تْشیاف  اعاتبًذاسد هاْسد تاْافمی  ّجْد داسد. ثاَ فاْست هکتاْة

دماتٌراععل  سذق قااد درم ازی ً تْیایي ًؾاذٍ اعات.  (UCAV)ثذّى عشًؾیي سصهی
اعللاا  در نبزدىااای ىااٌای  ً  هارم زی قااٌان   د   در خصااٌب دااوم اماات دنزدًمااتانو 

ىٌاپ لااای ن ااام  دااذً  » سا  (UCAV)  ّعاایلَ ُااْایی ثااذّى عشًؾاایي سصهاای  مٌشااک 
ىاای  یاا داما  اناًری داٌدهً پزساا  سلال ذاد  قادر دو دلا  ىز انذاسه هو دومزنن   

کٌاذ. اگشچاَ  هی تْفایف«  داشاذداخل  هيت ىذایت چن   سلل ذاس  دو مٌی ىاذ  
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ىْس هْوْل اص افيالح عبهبًَ ُْایی ثذّى عشًؾیي هغلخ سصهای  اًهلغتبى ّ آهشیکب ثَ
اعتفبدٍ ًٌواْدٍ ّ اص ایاي لبّاذٍ  (UCAS)ُبی ُْایی ثذّى عشًؾیي سصهی  ثشای عبهبًَ

ُبی ُاْایی ثاذّى    عبهبًَ هغتثٌی ُغتٌذ. لزا جِت عِْلت ّ ًیل ثَ اُذاف ایي کتبة
مااامانو ىااٌای  دااذً  مزنناا   ملاالخ هااو مااطذ  اس سا  (UCAS)عشًؾاایي سصهاای 
(Automation)خٌدمختاااری 

(Autonomy)/ امااتق    1
هوکااي  ّ – را دااو هااار مزاتااو 3

 (ISTAR)  اکتغاابة ُااذف ّ ؽٌبعاابیی    هشالجاات آّسی اىالّاابت اعاات لاابدس ثااَ جوااِ
   تْشیافدو شذد اشباع طزادا  شاذه داشانذ ىایً دو من ٌر دقاپذیزی در نبزد –ثبؽذ 
  اص نقْفاایبت پٌِبًکاابسی تلفیماایکبسگیشی  تااْاى ثااب ثااَ هی سالبثلیاات کٌین. ایااي  هاای

   الااذاهبت هتمبثاال ّ (EA)  تِاابجن الکتشًّیااک  (NEC) یُاابی ؽااجکَ هذااْس لبثلیت
  عااشّت ّ  ُبی تغاالیذبتی جِاات دفاابُ اص نااْد عاابهبًَ« دااذالل »  هٌااذی اص ثِااشٍ

 هبًْسپزیشی ثَ دعت آّسد.
 (UAS)ُبی ُاْایی ثاذّى عشًؾایي  الوللای دسثابسٍ افايالح عابهبًَ ثب ایٌکَ تْافاك ثیي
تااب دااذ اهکاابى  تْشیااف یکٌْاناات  الااذاهبتی جِاات دعااتیبثی ثااَ یااک  دبفاال ًهشدیااذٍ

ىای ىااٌای  دااذً  مزنناا   دهتاازی   مااامانو 11/2دخاا  فااْست پزیشفتااَ اعاات. دس 
هيبلات هاْسد ، ىا دنذی دماتو ، سعااری  ً اصاط داد؛  منتزک ًسارد دااع انگللاتا 

کبسگیشی  ایاي عاٌذ جِات ثاَ. جِت اًيجابق ثاب دکتاشیي ًابتْ گٌجبًاذٍ ؽاذٍ اعات  ًیبص
؛ اگشچَ افيالدبت ثَ کابس سفتاَ دس ایاي  گیشد هی اعتفبدٍ لشاس افيالدبت یکغبى هْسد

ذ. دس الذاهی هجٌای ثاش تأییاذ دناْس ًداس ساٌُوبییجٌجَ    فشفبًدهتزی  منتزک ثخؼ اص
ّجابسات عابهبًَ ُاْایی   (UAS)ُبی ُْایی ثذّى عشًؾیي  ُب دس ّولیبت عبهبًَ بىاًغ

تْعاو ًیاشّی  (RPA)ؽاًْذٍ اص دّس  ّ ُْاپیوبی ُذایت (RPAS)ؽًْذٍ اص دّس  ُذایت
ثَ کابس  (USAF)ّ ًیشّی ُْایی ایبالت هتذذٍ آهشیکب  (RAF)ُْایی عليٌتی اًهلغتبى 

ثبؽاذ کاَ ُایچ  هی ؛ اهب ّاماخ اعت هغتذلالذام ؽًْذ. دالیل پؾت پشدٍ ایي  هی گشفتَ
کبسگیشی ایي افايالدبت دس جبهْاَ داًؾاگبُی ّ ًَبهیابى ّجاْد ًاذاسد.  افشاسی دس ثَ

گًْاَ  ؛ آى ًیاض ّجابستی هٌيمای اعات (UAV)دتی افيالح ّعیلَ ُْایی ثذّى عشًؾیي 

                                                 
9
گیشد. دس نْدهختبسی فشك ثش ایي اعت کَ کبسثش لجل ّ یب پظ  ىْس نْدکبس فْست هی اؽبسٍ ثَ یک عشی اّوبل داسد کَ ثَ  

 ُب سا جِت تکویل اّوبل فشاُن آّسدٍ اعت.  اص تْالی نْدکبس کلیَ ًیبصهٌذی
0
ؽشایيی هْیي ثذّى ُذایت یب ّسّدی  ؽذٍ تذت سیضی اؽبسٍ ثَ ّمْیتی داسد کَ ّعیلَ لبدس ثَ اجشای اّوبل اص پیؼ ثشًبهَ  

 اًغبًی ثبؽذ.
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ى سا ّعایلَ ُاْایی ثاذّ UAVکَ سئیظ عتبد ًیاشّی ُاْایی عاليٌتی اًهلایظ ّجابست 
کبسثش اًغبًی نيبة کشدٍ ّ یب افغش اسؽذ دیگشی دس ًیشّی ُْایی اًهلیظ اص افايالح 

 کااذام اص ایااي ّاژگاابى ًبدسعاات اًااذ. ُیچ ّعاایلَ ُااْایی ثااذّى عشًؾاایي اعااتفبدٍ کشدٍ
ّجابستی دلیاك ّ هٌيمای ثغایبس دابئض اُویات تْییي   الجتَ ثٌذٍ اّتمبد داسم کَ  ثبؽٌذ ًوی

   (UAV)  ّعیلَ ُاْایی ثاذّى عشًؾایي  (UA)ى عشًؾیي اعت. ّجبسات ُْاپیوبی ثذّ
  ّعاایلَ ُااْایی ثااذّى عشًؾاایي سصهاای  (UAS)ُبی ُااْایی ثااذّى عشًؾاایي  عاابهبًَ

(UCAV)  عاابهبًَ ُااْایی ثااذّى عشًؾاایي سصهاای ّ(UCAS) ٍدس ایااي کتاابة اعااتفبد 
 ُشگض اعتفبدٍ ًخْاُذ ؽذ.  Drone  اهب اص ّاژٍ  ذًگشد هی

 (UCAS)ُبی ُااْایی ثااذّى عشًؾاایي سصهاای  تْعااَْ عاابهبًَ دسدبل  ثشناای کؾااْسُب
ُبیی ًیغات کاَ ثتْاًٌاذ  ُبی جابسی ؽابهل عابهبًَ اص ثشًبهاَ یاک ؛ اگشچَ ُایچ ثبؽٌذ هی
ُبی ُاْایی    تْعَْ عبهبًَ 0292ىْس کبهل کٌتشل آعوبى سا دس انتیبس گیشًذ. تب عبل  ثَ

1ف دغابط ثاَ صهابى ثاش کؾاف ّ اًِاذام اُاذا (UCAS)ثذّى عشًؾیي سصهی 
(TST)   

صدزفا  حدْسٍ یٌْای ؛  (SEAD)ُاْایی دؽاوي  ّ عشکْة پذافٌاذ ISTARُبی  هأهْسیت
 ثاَ ُاْای ًجاشد ماذ هْياْف ثاْدٍ اعات. داْصٍ ُاْا ُْایی بَ سط  اهْرات ضذ ُْا

. ایاي ثبؽاذ هی ثغیبس دبئض اُویت (TST)لیك ثَ اُذاف دغبط ثَ صهبى دُْایی  دولَ 
یاب  (UCAS)ُبی ُاْایی ثاذّى عشًؾایي سصهای  تْعاَْ عابهبًَ ًکتَ ثبیذ رکاش ؽاْد کاَ

کاَ ثخؾای اص ثشًبهاَ  X-47Bاثجابتهش  ُْاپیوابی ثاذّى عشًؾایي سصهای ی ًَیاشُب ثشًبهَ
؛  ثبؽااذ هی (UCLASS)ُْاپیوابی ثاذّى عشًؾاایي تِابجوی ّ هشالجات ُااْایی ًبًّؾایي 

 ُابی ماذ ًاَ هأهْسیت  ثبؽاذ هی ثاَ عايخ ّ هشالجات ُبی ُاْا لبدس ثَ اجشای هأهْسیت
 . اًهلغتبى ًیض ُذفی هؾبثَ داسد Taranisُْایی. ثشًبهَ اثجبتهش فٌبّسی 

                                                 
9
سّی ًوْدٍ کَ ًیبص ثَ ّاکٌؾی عشیِ داسد   لجبت ّصاست دفبُ آهشیکب  فشهبًذٍ هؾتشک ُذفی سا ًؾبًَىجك تْشیف فشٌُ    

ثَ صّدی یب  ؽْد ) ىلجبًَ ّ ثغیبس صّدگزس ثْدٍ یب نيشی ثشای ًیشُّبی نْدی هذغْة هی صیشا ُذفی ثغیبس عْدهٌذ  فشفت
 نيشی ایجبد نْاُذ کشد( 

(A joint force commander designated target requiring immediate response because it is a highly lucrative, fleeting 
target of opportunity or it poses (or will soon pose)a danger to friendly forces.) 


