
  نويسنده : حسين زارع شحنه
  آرمونومي                  فصل پنجم

53  

  فهرست
  فصل پنجم

  اژدر -1              سالحهاي نظامي
  مين ها -2        كشتي جنگي -1            

  بالستيك -3        زيردريائي -2   قلم (جنگ نفت)الف: 
  كروز -4        ناو هواپيمابر - 3           ب: شناورها

     نگپرشي -5        هوركرافت -4             
  جي-پي-آر  نگريستا -6      د (ميان، كوتاه، بلند)برپ: خزنده ها (موشكها)

  نارنجك  پاتريوت -7      زمين به (هوا، زمين، دريا، زير دريا)    
  ، خمسهخمسه                   ت: خمپاره ها

  مين (ضد نفرو ضد تانك)             خودكار          
    شليك سيار  برد (كوتاه، ميان، بلند)  +تانكث: توپ
    شليك ثابت      ليك سيارش         ج: تانك
    با يدك كش      شليك ثابت         

  ميليمتري 70     غيره    الستيكي
  چتربازي        لروكرا    چ: نفر بر

  ميليمتري 35            ح: مسلسل
  ضد هوائي           دوربين دار        
  هليكوپتري            سربلند     خ: تفنگ
  جتي            سركوتاه        
  رنانوع ب  اتوماتيك        
  رولور  تك تير        
  پاايلم    د: طپانچه

سوخت
اتمي

 
 سوخت اكسيژن اكسيژن و روغن
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 AWACSهشداردهنده               

  جنگنده ها                  
  بمب افكن                
  شكاري      بال ثابت        
  آموزشي      (جت)          
      اكتشافي              

  نفربر         شناسائي            ذ: پرنده ها
  سالح بر         استراتژيك              
  جنگنده         هليكوپتر بال متغير          

  شناسائي       
             TRILITROPY    عمود پروازهاي ملخ دار يا  

  جت دار (سوپراتاندارد) 
  جنگنده               
  حامل                
      ر: رادار

  سالحهاي اتمي
      ز: ساير

  سفاين فضائي    
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  سالحهاي ارتش
وشا، نفربرهاي زرهي، هواپيماهاي سالحها در ارتش ها شامل توپ، تانك، كات

جنگنده، نفربر، شناسائي، تخريب، رعب و وحشت، حمل تانك، چترباز مسلسل، 
تفنگ، كلت، زيردريائي، كشتي هاي هواپيمابر، نارنجك، رادار، ماهواره هاي 
مخابراتي، سفينه هاي فضائي، آواكس ها، كار دو خنجر، موشكهاي كروز، بالستيك، 

  ه زمين، زمين به هوا، هوا به هوا، هوا به زمين...) مي باشد.پاتريوت، (زمين ب
سالحهاي شيميائي ميكربي، اتمي، هيدروژني، بيولوژيك و سوخت هاي آنها داراي 

  هيدروژني، بنزين، گازوئيل مي باشد.
  مراتب به تفصيل بررسي مي گردد.

  
  

 AWACS  جاسوسي  شناسائي    استراتژيك  بمب افكن        

    
  جنگنده ها        
  راكت   موشك      توپ             
  ناو هواپيمابر          سفينه هاي فضائي  
  زيردريائي               رادار          
  تفنگ، مسلسل                       تانك         
  بيولوژيك، شيميائي، ميكروبي                       بمب اتمي     
    نسل   فسفري، قطاع ال              
  كلت               رادار    
  خمسه خمسه      خمپاره انداز    
  كاتوشا   نارنجك            

 
 سالحها
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  الف: پرنده ها (بال ثابت)
  سازندگان تجهيزات هوائي در دنيا

 ,PRATWITTNEYبزرگترين سازندگان توربين در جهان عبارتند از: 

ROLSROYCE, G.E, HITACHI ZOSSEN, BROWN BOVORI, 
SULZER, MOTORSICH, KONGBORG 

  
  بزرگترين سازندگان موتورهاي جت عبارتند از:

(P.W) PRATT WITTNEY, R.R (ROLS ROYCE) (G.E) 
GENERAL ELECTRIC 

  
  عبارتند از: SU-35قدرت تقابل هواپيماهاي آمريكائي، فرانسه در مقابل 

بت تلفات در 
 

 

10:1 LOCKHEED MARTIN / BOEING F-22 RAPTOR 
4.5:1 EURO FIGHTER TYPPHOON (SIEMENSE) 
10:1 * SUKHOI SO-35 (FLANKER) 
1:1 DASSAULT RAFALEL 
08:1 MCDONALD DOGLASS F15-C EAGLE 
04:1 BOCING F/A-18 
03:1 GENERAL DYNAMIC 
03:1 M.C F/A 15C 

 : SU35ساير 

  
يك حسب  (DSTL)مقايسه توان جنگنده هاي فوق توسط وزارت دفاع انگليس 

در مقابل سوخو  TYPHOONانجام شد و جنگنده  SIMULATIONسيستم 
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SU-35  5/4انجام شد كه نتايج فوق بدست آمد و مثالً مالحظه شد كه در مقابل 
 SU-35 1/10سقوط نمود و يا در مقابل TYPHOONفقط يك  SU-35فروند 

  .سقوط نمود SU-35فروند  4/0بوينيگ  F/A 18و يا در مقابل يك  F-22يك 
 101موفقترين جنگنده ها بودند كه داراي  F-16و  F-15در يك مقابل در بالكان 

 M-25PD، 1991و بدون سقوط بود. در جنگ خليج فارس، در  (F15)پيروزي 
موشك در نزديك  29سقوط نمود و  FA-8Cروسي در مقابل  F-15و خلبانان 

  بغداد از دست داد.
هلندي  F-16جنگ كوزوو يك  1999 را سقوط دهند. در 29ميگ  5و توانستند 
MIG-20  وF-16  را سقوط دهد و يك  29توانست يك ميگF15   4توانست 

ميگ  4توانستند  SU-27خلبانان  1999را سقوط دهد در جنگ ارتيره  29ميگ 
را سقوط دهند (هواپيماهاي ارتيره خلبانان اكرايني و خلبانان اتوپيائي روسي  29

  بودند)
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  شامل: روهاي مسلح در جهانسالح هاي ني - 1
  اكس)وسيستم هاي هشدار دهنده هوائي (آ

 AIR BORN WARNING AND CONTROL SYSTEM(AWACS)  
 (AEW&C) يا 

  از عوامل موفقيت در جنگ محسوب  در جنگهاي استراتژيك، جاسوسي يكي
  مي شود.

عمليات جاسوسي عبارتند از: هشدار از حمله دشمن/موقعيت چيدمان نيروي 
اصم، ميزان تجهيزات، رديابي نوع عمليات احتمالي و راههاي استراتژيك متخ

احتمالي پدافند آنها، نوع تجهيزات دشمن در قياس با تجهيزات خودي، تشخيص 
سريع، زمان سنجي طرحهاي دفاعي/حمله اي و ... شناسائي  شعمليات واكن

مراتع / دشمن و غير جغرافيائي، تأسيساتي نظامي / اتمي / نفتي گازي / منابع آب / 
دشمن (نظامي و غير نظامي) برآورد اطالعات صحيح از پرسنل و تجهيزات و ... 

  عكسبرداري از مناطق موشكي و ...
در عصر قديم اطالعات بوسيله آينه و يا مورس و يا اسبهاي چاپار به اطالع ميرسيد 

اي روستاها، گزمه و يا توسط افراد ماجراجو، بازرگانان، (در ايران توسط دوره گروه
ها ...) جمع آوري مي شد و در سيستم آلمان نازي دست به ساخت يك سري 

كاستر و ماجراهاي -ف و كنديچهواپيماهاي جاسوسي زدند، در زمان خروش
جهان را در منطقه خليج خوكها را به  U2و  U1خبركشي توسط هواپيماهاي 

  تشنج كشيد.
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  ي جاسوسي جهاناه سازمان
د در زمان رزمايش با سرعت الزم مواضع دشمن را بررسي نمايند، كه در شايد نتوانن

اينصورت هواپيماهاي جاسوسي كنوني با سرعت فوق العاده زيادي اين كار را انجام 
  ميدهند

يا  (AEW & C)دو سري هواپيما در آمريكا براي مقاصد اطالعاتي تحت عناوين 
AIRBORN EARLYWARNING & CONTROL  و نيزAWACS 

مي تواند به رديابي  ACW&Cساخته شده است سيستم هاي جديد سيستم 
كيلومتري رديابي كند كه مصون از رديابي موشكهاي  402هدف در فاصله حدود 

 311,990كيلومتر و پوشش  1/9مي تواند تا ارتفاع  AWACSدشمن باشد 
با )  را پوشش دهد و سه نوع از اين هواپيماها SQM)120,460كيلومتر مربع 

پوشش مناسب مي توانند كل اروپا را تحت پوشش و كنترل قرار دهند. و با امواج 
  رفت و برگشتي كليات اشياء را رديابي مي نمايد.

رادارهاي نيروي دريائي پروژه كاديالك را انجام داد تا سيستم بمب  1994در سال 
اند. كيلومتري برس 161را تأمين كند. كه در منطقه تا  TBM AVENGERافكن 

را  AEWرا داد. و در وهله اول  TBM-3Wنيروي دريائي متعاقباً سفارش ساخت 
با قابليت ضميمه نمودن  TBM-3WSنوع  1945وارد سرويس نمودند و در سال 

  عدد توليد گرديد. 30-40را وارد نمودند. كه به تعداد  AN/APS-20رادارهاي 
شد. سيستم هاي پيشرفته توپولوف روسي براي اين منظور تجهيز  1959در سال 

جابجاي فيوزالگ در اين هواپيماها  TU-114و  TU-116و  TU-95را داراي در 
نصب گرديد و شكل سردسازي و فضاي عمليات محدود موجود را افزايش دادند و 

با جنگنده هاي فرستنده و دريافت كننده هاي هوا به هوا تقويت شد و در نتيجه 
زات سوخت گيري مجدد و رادار مناسب مجهز روسي با تجهي TU-126جاسوسي 

  ).BERIEV-A50شد (تا زمان تعويض آنها با 
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  استفاده هاي ملي
 E-3مي باشند. گرچه  AEWبسياري از كشورها داراي سيستم خود ساخته 

SENTRY  وE-2 HAWKEYE E-2   ،يك سيستم پيشرفته جهاني مي باشد
اسكول  ئي بوئينگاتوسط گروه دفاعي و فض SENTRYسيستم 

(INTEGRATED DEFENSE SYSTEM)  .مورد استفاده قرار گرفت
پيشرفته ترين  1965، با ورود به خدمت در سال E-2با  707هواپيماهاي بوئينگ 

در واقع سيستم  SENTRY E-3سيستم هشدار دهنده را تا آن موقع داشت 
AEW  ،نمي باشد. براي سيستم دفاعي خودبه خودي هوائيE-2  تكنولوژيE-3 

  نصب گرديد.  E-767به سيستم بوئينگ 
نصب  AN/APS-20استفاده نمود كه به همراه رادار  AEW3آمريكا از امر در بدو 

جايگزين گرديد و زمانيكه  A-1 SKY RAIDERه بعدها توسط كشده بود 
 SHACKLETON AEW2از نيروي هوائي سلطنتي  GANNETSسيستم 

بود و براي  RAFاز موتورهاي پيستوني در ار گرفت. كه آخرين نو رمورد استفاده ق
بكار گرفته شد و و توسعه آن  AEW.3جايگزيني به توسعه سيستم هاي نمرود 

HAVILLAND  انجاميد، در هر صورت برنامهNIMROD AEW  كنسل شد و
E-3  با نيرومحركه موتور)CFM 56.در آمريكا مورد استفاده قرار گرفت(  

بجاي را (شمل)  A-50Vو  PERIVE A-50 20-15نيروي هوائي روسيه از 
AEW  مورد استفاده قرار داد. سيستمMAINSTAY  /در جنگنده هاي جاسوسي

در پشت كه ، چرخنده اربا راد ندمورد استفاده قرار داد II-76شخصي ايلوشين 
با  737آنتن تجهيز شده بود. نيروي هوائي انگلستان و تركيه از بوئينگ 

داراي يك  737برخالف  E3و  E2د. ناده مي كناستف AEW & Cهشداردهنده 
ROTODOME .ندارند  
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راهي بجز خريدن سيستم را ندارند. نيروي هوائي سوئد، از  E2و لذا خريداران 
S100BARGUS بعنوانAEW استفاده مي كنند.كه بر پايهSAB 340 با رادار ،

ERICSON )ERIEYE PS-890( .استفاده مي شود  
رزيل، مكزيك نيز از اين سيستم استفاده مي كنند.در سال نيروهاي هوائي يونان، ب

داد  ERIEYE AEWرا سيستم  SAAB 2000عدد  6پاكستان سفارش  2006
نيروي  2006و كشور سوئد ارزش آن را يك ميليارد دالر برآورد نمود. در سال 

را با سيستم  P-3 ORIONهواپيماي  3 درخواست خريددريائي پاكستان 
HAWKEYE 2000 AEW  ميليون دالر داد. چين و پاكستان  855را به مبلغ

بستند كه  (AWE & C)براي توسعه سيستم  (MOU)يادداشت حسن همكاري 
 3با چيني ها بسته شد. فقط  AWACSميليون دالري  278توسعه يك سيستم 
وجود دارد كه يكي از انها در نيروي هوائي  AEWهليكوپتر براساس 

توسط هندوستان بكار  KAMOVKA-31ك نوع مي باشد ي(ASAC7)انگليس
  استفاده نموده است. KRIVAK-III ازستان وگرفت شده است و هند

سفارش داده كه در  2004را در  IAI PHALCONنيروي هوائي هند يك نوع 
  تحويل بگيرد. 2009ماه مه 

  يك پايه هليكوپتري هشداردهنده توسط نيروي دريائي ايتاليا سفارش شده
(AGUSTA WEST LAND EH101 AEW) .كه بسيار مدرن مي باشد  

  
AWAC  

بر پشت  دايره وار متحرك/چرخانمعروفترين هواپيمائي جاسوسي اكنون با رادار 
با استفاده از  (DEFENCE & SPACE GROUP)هواپيما ساخت بوئينگ 

 E-3ان) نصب شده بر روي مروپ گرو ردنوگها وس (نيترادار ساخت وس
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SENTRY  نصب شده به نام 767كه اخيراً روي بوئينگ   )707(بوئينگE-767  
  به بازار نيروهاي هوائي عرضه شده است.

  
  فالكن (IAI)با رادار   (ELTA)صنايع هوائي اسرائيل

 ACTIVE)اين نوع هواپيما توسط اسرائيل ساخته شده كه با استفاده از 

ELECTRONICALLY SCANNGD ARRAY) AESA  با استفاده از رادار
 IAIر ساخته شده است. دومين نسل اصالح شده اين سالح توسط اسرائيل مدو

EL/M-2080  با رادار(GREEN PINE) .مي باشد  
 GULF (G550)اخيراً اسرائيل با سيستم اصالح شده ديگر فالكن با هواپيماي 

STREAN  مجهز به رادار نوعELTA  ه استمورد بهره برداري قرار دادرا.  
GULFSTREAM 550 اي سرعت فرار باال سيستم منظم، غير قابل دار

  دستيابي مي باشد.
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  واكس هاي موجودآليست 
AVRO SCHACKLETON 
BERIEV A-50 
BOEING 737 AEW&C 
BOEING E-3 SENTRY 
BOEING E-767  
BOEING PB-1W FLYING FORTRESS 
DOUGLAS AD 3/4/5/W SKYRAIDER 
GRUMMAN AF-2W GRARDIAN 
GRUMMAN E-1 TRACER 
GRUMMAN E-2 HAWKEYE 
GRUMMAN TBM-3W AVENGER 
EMBRAER R-99A ERIEYE 
FAIREY GANNET 
IAI 707 PHALCON 
IAI ELTAM 
KJ-1 AEWC 
KJ-2000 
KJ-200 
LOCKHEED EC-121 WARNING STAR 
LOCKHEED EC-130V HERCULES 
LOCKHEED P-3 AEW & C 
SAAB 340 ERIEYE 
SAAB 2000 ERIEYE 
TOPOLEV TU-126 
Y-8 AWACS 
Y-8J AEW 
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 BOEING                آواكس

       BOEING 737 AEW & C    انگليس -
  R-99A ERIEYEازERICSON AB OF SWEDEN برزيل -

 B707 ELTA/IAF PHALCON     AESAبا رادار    شيلي -

 AWACS KJ-200, Y-8 AWACS, 3 MODIFIEDجمهوري خلق چين -

IIYUSHIN II-76, Y-10 AWAC 
 E-2Tعدد و  E-2K  2                تايوان -

  E-2 HAWKEY                     صرم -

 BOEING E-3 SENTRY                      فرانسه -

 E-2 WAWKEYE                  فرانسه -

 R-99A (380 MOIRA)          يونان -

 AEW,HS-748, PHALCON AWACSفالكن) و 3ميليارددالر (5/1هند -

EMB-145   
EMBRAER 

 , SLAMMAR              MODIFIED 737-200رادار  اندونزي -

  737-2X9 
SURVEILLER  

(در نقش  F-14 TOMCATجمهوري اسالمي ايران با ايران:  -
AWACS از تعداد 25رنده ها را هدايت مي نمايد كه پ) ساير %

 خريده شده در سرويس مي باشد.

 3ELTA( GULFSTREAM G550, ELTAميليون دالر براي  500خريد اسرائيل ( - 

 AW 101 AEWو  HEW-784رادار         ايتاليا -

 4E-767, 13 GRUMMAN E-2 HAWKرادار          ژاپن -
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 )2011ميليارد دالر تجهيزات هشداردهنده هوائي تا سال  5/1(كره جنوبي  -

B.737 AEW & C 
 / EMBRAER R-99        عدد رادار 3مكزيك  -

GRUMMAN E-2 HAWKEYE EARLY WARNING & CONTROL AIR CRAFT 

 II-76                   روسيه  -

- S.A عربستان سعوديBOEING E-3 SENTRY AIR CRAFT     

 ,G550-AEW                سنگاپور -

 ERICSSON ERIEYE S-100 BARGUS, SAAB-340 سوئد  -

 S-100B ARGUS, S-100B- SAAB 340 ERIEYEسيستم رادارتايلند  -

 NORDROPE (MESA)رادار تركيه -

           BOEING 737-AEW & C 
,GRUMMAN   

  , AEW        GRUMMAN E-2 HAWKEYEدار را  آمريكا -

 APS-138و رادار APS-125رادار  و   APS-14Sرادار 
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C-130 (هواپيمائي نظامي حمل و نقل آمريكا) هركوس  
  حمل و نقل تجهيزات نظامي تا ظرفيت تانكعمليات: 

  تين الكهيدرما ساخت:
  اياالت متحده آمريكا كشور:

  1956-1954سال  اولين پروازها :
  آمريكا، انگليس، ساير مصرف كنندگان ايران و ... ستفاده كنندگان اوليه:ا

  )2006فروند ( 2,262 ميزان توليد:
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هواپيماي باري با موتور ملخ دار ساخت كارخانه  C-130هواپيماي 
LOCKHEED  ،مي باشد و براي حمل وسايل هوائي، توسط اكثر كشورها

ل فعاليت است كه نوع جديد آن مليت در حا 50بكار گرفته شده است و در 
AC-130 .در حال بررسي مي باشد  
  اين هواپيما رتبه سوم را پس از هواپيمائي انگليسي  2003در سال 

ENGLISH ELECTRA CANBERRA B-52 STRATORTRESS 
مي  KC-135 STRATO TANKERو  TUPOLEV TU-95و نيز 

خير بطور مداوم در سال ا 50باشد و تنها هواپيماي باريست كه توليدش در 
س مي باشد اين لوسوپرهرك C-130Jحال توليد مي باشد و نوع جديد ان 

مقاصد  ين كوچك نيز بر زمين بنشيند و براهواپيما مي تواند در يك زمي
مجروح جنگي و بالهاي طبيعي مانند سيل و زلزله و ... ساخته  و انتقال دارو

ه از آن مي برند و بنابراين نهيده ببازان، نيروهاي هوابرد استفا شده است و چتر
در جنگ  1950مي توان اين هواپيماي باري را لقب هاي دوستانه داد در سال 

كره، هواپيماهاي باري عدم كفايت خود را در انجام وظايف نشان دادند، در 
 C-46 COMMANDOSو  SKY TRAIN C-47و  C-119جنگ دوم 

دولت آمريكا، خواسته خود  1951ال نتوانستند كفايت خود را ثابت كنند. در س
 BOEING, DOUGLASS, CHASE AIRرا به استعالم فني شركتهاي 

CRAFT, MARTIN, LOCKHEED, FAIR CHILD, 
NORTHAMERICA NORTHROPE  72مسافر،  92داد كه بتوانند 

با پرواز مناسب  ) راNMI)2000KM 1,100چترباز  64نظامي مسلح، 
 BIDيك موتور را انجام دهند بعضي شركتها، در وتوانائي حمل كاال حتي با

و CHASE) 3) و (1شركت ننمودند اما شركتهاي پنج گانه، بوئينگ (
)2(DOUGLAS) ،4 (AIR LIFT  طرح توسط الكهيد  2طرح دادند كه

ارائه شد.  DOUGLASSموتوره توسط  4 عنو L-206  4)داده شد (طرح
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يك  HAWKINSبه سرپرستي ويليام LOCKHEEDشركت 
PROPOSAL 130 ي بسيار اصفحه ارائه داد كه نهايتاً پس از كشمكش ه

نهايتاً  JOHNSONو  HIBBARDدر درون شركت الكهيد بين آقايان 
) اولين پرواز آن 1951در سال  82قرارداد امضاء شد (براي مدلهاي 

(PROTOTYPE) YC-130  كه انجام دادند.  1954اولين پرواز را در سال
  تهيه شد. 3397-53 لبا سريا

  
  توليد

جورجيا آغاز شده و  MARRIETTAپس از توليد دو نمونه، توليد آن در 
تهيه  1959درسال C-130Bساخته شد. در مدل  C-130فروند  2300

در  C130-P , C-130B (21 MPA)PSI 3000گرديد و نوع جديدتر آن
مدل  ) با ارتفاع موتورهاي چهارگانه، به صورتPSI )MPA14 2,050مقابل 

  ساخته شد. J.MODELاستاندارد 
 CARRIERبراي تحويل به لشكر  C-130Aمدل  اولين توليد از نوع

WING, 463  در شهرADMORE AFB  در  314ايالت اكالهما و لشكر
STWART AFB هوائي در اروپا و  322اسكادران براي لشكر  6ي، ايالت تنس

  لشكر هوائي در شرق دور ساخته شد. 315
 Aساخته شد مدل  REINE MAAN A.BASEيگر براي آلمان و تعداد د

 NAHA ADاپن ژاسكادران در اكيناواي  4در جنگ ويتنام بكار گرفته شد و 
جهت ارائه خدمات به زمين  TACHIKAWAو ديگري در پايگاه هوائي 

  ارتش اختصاص داده شد.
  

  :C-130Eمدل 
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 1,360ت سوخت وارد سيستم شد كه با ظرفي 1962اين نوع باربر از سال 
ارتفاع سيستم يافته است.  ALISON T-56-A-7Aگالن آمريكا توربويزاپ 

با يك مخزن  C-130Fتوليد شده براي نيروي دريائي  KC-130تانكر 
گالن آمريكا سوخت را  300و بالهائيكه قادرند،  SSگالن امريكا از چين  3,600

  در هر دقيقه جابجا كنند، بكار گرفته شده است.
 ءاقارت ALISONتوربو پروپ  T56-A-15اين مدل با  C-130Hمدل 

  آغاز شد، 1964ظرفيت يافته است كه تحويل آن در سال 
معرفي ميگرديد، (توسط نيروي  C-130 H3اين نوع با  1992-96در سال 

هوائي آمريكا) اصالحات در خصوص كابين خلبان فيبر و شيشه اي نيز انجام 
  .مي باشده آن نصب شد، كه شب نما ب APN-241گرفت و رادار ريگي 

كه به انگلستان نيز صادر شده است و در اختيار نيروي هوائي  C-130Kمدل 
(هر كولس باشد) و داراي يك  C-130 H-3سلطنتي قرار گرفت يك نوع 

مي باشد و  APN-241متر مي باشد. و داراي رادار رنگي  54/2كابين خلبان، 
نوع از  3ارد ت كاربرد براي چتربازان را دمي باشد و قابلي ،A400Mتوربين 

  تحويل شد. 2002به نيروي هوائي اطريش در سال  ،يافته اين هواپيماي ارتقاء
  

   C-130مدلهاي تغيير داده شده 
HC-130 NQP  از هواپيماهاي بسيار مورد استفاده فرماندهي نيروي هوائي

ر نيروي دريائي آن د C-130T , C-130Rو دريائي و گارد ملي است كه نوع 
با تانكهاي بنزين اضافي و سيستم شب پرواز آمريكا  دريائي و نيروي تفنگداران

ارد در خدمت جمهوري اسالمي ايران قرار د RC-130و رادار مي باشد نمونه 
  ايران خريداري شده است. كه توسط نيروي هوائي سلطنتي
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LOCKHEED-L100 ه تجهيز با موتور توربوفن مخصوص بدون تانكر اضاف
در بازارهاي غير  L-100همراه مي باشد.  FT 8.3شده و داراي يك فيوز 

  نظامي خريداري ندارد.
سوپرهرلوكس مي باشد كه در پروژه  C-13Jو  C-130سال بعد 

ADVANCED MEDIUM STOL TRANSPORT  مورد بررسي قرار
ال تبعه اي مي باشد و تجهيزات ديجيت 6گرفته است و داراي نيروي محركه 

  هوانوردي و سيستم هاي جديد مي باشد.
  

  :C-130عمليات 
مي  ي سنگين در تاريخحمل كننده باريكي از بزرگترين  C-130هواپيماي 

آن بارها با  KC-130Fباشد كه در نيروي تفنگداران دريائي آمريكا نوع 
نشست و برخواست روي عرشه ناوهاي هواپيما بر، اظهاروجود نموده است. و در 

 21لمس زمين (فرودگاه) و  بار نشست و برخواست، يك لحظه 29ا، تست ه
پرواز بدون كمك انجام شده  21بار نشست بدون دستگيري با توقف كامل و : 

نيروي است كه بسيار ريسكي بوده است و با اسكادران سوخت گيري مجدد 
 (VMGR-352)درگير بوده و  2005تا سال  (VMGR-352) 352دريائي 

ان يك نمونه در موزه ملي هوانوردي در فلوريدا دريائي نگهداري مي اكنون بعنو
  فلوريدا) PENSA COLAشود (در 

AC-130  36دارنده ركورد براي بزرگترين پرواز بود. اين پروازها، شامل 
) DAEGUتا سئول كره جنوبي (يا  TAEGOساعت پرواز مداوم از فلوريا 

مسلسل  2مي باشد كه با بيشتر ساعت از سايرين  10داشته است كه بيش از 
) 190,000KGبوده است ( مصرفي پوند بنزين 410,000شد كه داراي  انجام

  جنگ هند و پاكستان،  ها در حمالت المپيك مونيخ، پاين گان شي
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اوگاندا با حمل جيپ هاي بنز و كمك هاي باري، شهروندان فلسطيني ها و نيز 
  اسرائيل را از اوگاندا نجات داد.

هزار كيلومتر پرواز از  4ايروبي مورد استفاده قرار گرفته است) بيش از در ن(
  اسرائيل تا نايروبي جهت عودت گروگانهاي اسرائيلي) و بازگشت آنها.

در خليج فارس مورد استفاده نيروي دريائي و تفنگداران  1991در جنگ سال 
تان سعودي و كره دريائي قرار گرفت با نيروهاي هوائي، استراليا، نيوزيلند، عربس

ين در تجاوز به افغانستان نيز كارآيي داشته چن جنوبي مورد استفاده بود و هم
  است.

  
  و بارگيري هوائي C-130تفاوتهاي محسوس مدلهاي مختلف 

C-130 ABEFP/G/H/T 
AC-130 A/E/H/U GUNSHIP 

  C-130D-D-6 SKI EQUIPRED VERSONبراي عمليات ضديخ وبرف 
DC-130, GC-130  كنترل اتوماتيكي  با  

EC-130E/J براي عمليات رواني گارد ملي هوائي نيروي هوائي 
EC- با مركز كنترل و براي جنگ هاي هوا نيروز   

EC-130H با ابزار برقي هشدار دهنده   

E-130 COMPASS CALL جنگنده الكترونيكي    

EC-130V AEW عمليات ضد شورشي قاچاقچيان 
HC-130H-J-N-P نجات تانكر سوخت هوا/هوا  تحقيقات و ايمني و  

JC-130, NC-130 براي عمليات آزمايشي 
MC-130 E/H COMBAT TALONجنگي 

MC-130 P عمليات مخصوص براي گروگانها 
YMC-130H مورد استفاده در عمليات طبس ايران در طوفان شن 
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PC-130 هوائي   پليس  

RC-130 شناسائي 
SC-130 تحقيقات و نجات 
TC-130 آموزش 
VC-130 ل و نقل حم  

WC-130 A/B/E/H/J هواشناسي به مسائل هوريكنت و طوفان دريا 
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   C-130Hمشخصات 
CREW :6-4  مهندس پرواز (در مدل  1خلبان،  2خدمه پرواز وJ  حذف شده

  عدد مسئول بار و تجهيزات و احتماالً نفر ناوبر 1است) 
  ستارپر 2مريض و  74سرباز هوابرد، با  64مسافر يا  92 ظرفيت مسافر:

يا يك  HUMVEES 2003هزار كيلوگرم) شامل 45,000LB )20 ظرفيت بار:
  M113خودرو زرهي 

  متر) 8/29اينچ ( 9فوت  97طول: 
  متر) 4/40اينچ ( 7فوت  132 فاصله بالها:

  متر 6/11 ارتفاع:
  متر مربع 1/162 مساحت بال:

  كيلوگرم) 38,000فوت ( 83,000 وزن خالي:
  كيلوگرم 33,000 بار مفيد:

  كيلوگرم 70,300 حداكثر وزن قابل پرواز:
 4,300توربو پروپ، داراي نيروي  ALLISON T56-A-15وتور م 4نيرومحركه: 

  كيلووات توليد برق) 3,210اسب بخار (
  متر بر ساعت) 610كيلونات ( 329حداكثر سرعت  عمليات:

  كيلومتر بر ساعت 540كيلونات  292 سرعت خزش:
  مايل) 2,360يلومتر يا ك NMI2,058 )3,800 فاصله:

  متر) 10,000فوت ( 33,000 سقف پرواز:
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  توسعه مدلهاي جديد
C-130J SUPER HERCULES 
AC-130 SPECTRE / SPOOKY 
LOCKHEED DC-130  
LOCKHEED EC-130  
LOCKHEED HC-130  
LOCKHEED LC-130  
LOCKHEED MC-130  
LOCKHEED WC-130  

  يكائيهواپيماهاي معادل اين مدل غير آمر
TRANSALL-C-160 
SHORT BELFAST 
BLACK BEVERLY 
ANTONOV 12  12(آنتونوف (  

SHAANXI Y-8 
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  نسل اول و چهارم جنگنده هاي جهان
  نسل چهارم

اياالت 
 متحده

شوروي –روسيه  چين بريتانيا فرانسه   ساير ژاپن

F-15 
 عقاب
F-16 
 فالكن
F/A-18 
 هورنت
F15 E/ 
K/SG 
F/A-18 
E/ F 

هورنتسوپر  
F-16 
50/52 
 بالك

SHENYANG  
J-11A 
MIG-29 
MIG-31 
SI-27 
MIG-29 ME 
MIG-35 
SU-30/ 33/ 
35 
SU-37 
SU-30 MK1-H 
SU-30 MKK 

RAFAEL 
MIRAGE 
2000 

TORNADO 
ADV 
THYPHOON 

-XIAN 
JH-7A 

- HENYANG 
J11 

- JF-17  
- AIDC 
- F-CK-1  
CHINGKU 

- CHENGDU 
J10 

- SHENYANG  
 J- 11B 

- CHENGDU    
SUPER-10 

MITSUBISHI 
F2 
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  اولنسل 
 –روسيه  آمريكا

 شوروي

 ساير بريتانيا فرانسه

F-84 
 تندرجت
F-84F 
 تندراستريك
F-86 
 ساير
F2H 
 بالشي
F3H 
 دسون
E-1/44 
 گلرستر
E-28/39 
 گلرستر

Y-25 
LA-15 
MIG-25 
MIG-17 
YAK-23 
I-211 
I-215 
LA-150 
LA-168 
SU 9, 11 
SU-15 
SU-17 
YAK19,25 
YAK 50 

-DASSAULT 
MYSTERE 
I/II/III 

- DASSAULT 
IV 

- AC 1080 

VERNON 
VAMPIRE 
E.I/44 
E.28/39 
SRA 1 

 سوئد

-SAAB 
21R 
- TYNAN 

LANSEN 
 استراليا
- CAC 
 چين

- J-15 
 سويس

- FFA-N20 

 آرژانتين
- I.AE-27 
- PULGUI I 
 ايتاليا
SAGITTARIOZ 
 ژاپن
- J 9 Y 
-NAKAJIMA 
KJ-201 

 آلمان
WULFTA-
183 

- HE 280 
-HO 229 
-P 1101 
-MASSERS 
CHMIDT 
ME P.1106 
 كانادا
-CF-100 
CANUK 
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  1970-2010نسل چهارم جنگنده هاي هوائي 
MIG-29 (MIKOYAN) 
MIG-31 (MIKOYAN) 
SU-27 (SUKHOI SU-27) 
MIG-35 
SUKHOI-30 MKIS/SU-33/35 
MIG 
SU-47 
 

  نسل هاي قبلي
  نسل اول

MIKOYAN-GUREVICH MIG-9 “FARGO” 
YAKOVLVE YAK 15-17 “FEATTER” 
YAKOVLVE YAK 15 FLASH LIGHT 
LAVOCHKIN LA-15 “FANTAIL” 
MIG-15 FAGOT 
MIG-17 FRESCO 
YAKOVLEV YAK-23 FLORA 
ALEXIYEV I-211 I-215 
LAVOCHIN LA-150,168 
SUKO 9, SU 11,15 (1949) 
YAKOVLEV YAK-19, YAK-259, YAK-3, YAK-50 (1949) 
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  نسل چهارم
MIG-15 
MIG-17 
MIG 
RUSIAN WWWJ 
MIG-21 
29-SMT 
MIG WALL PAPER 
MIG-130P 
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  جنگنده ها - 2
Iميراژ :  

DASSAULT MIRAGE III 
ساخته  1959در سال  DASSAULTدر فرانسه توسط شركت  3جنگنده ميراژ 

  شد. 
  هواپيماهاي جنگنده عمليات:
  DASSAULT AVIATION ساخت:

  1956در سال  اولين پرواز:
  1961 كاربرد غربي:

  ارتش فرانسه (نيروي هوائي) و ... مراكز مورد استفاده:
  ارتش پاكستان ( نيروي هوائي)           
  ارتش آرژانتين ( نيروي هوائي)           
  ارتش استراليا ( نيروي هوائي)           

  1,422 تعداد توليد:
  انواع مختلف ميراژ: 

    DASSAULT MIRAGE IIV 
    DASSAULT MIRAGE 5 
  ATLAS CHEETAH 

  ساير مصرف كنندگان ميراژ در جهان
بلژيك، برزيل، شيلي، كلمبيا، مصر، گاين، اسرائيل، لبنان، ليبي، پرو، آفريقاي 

  جنوبي، اسپانيا، سويس، ونزوئال، زئير
  متر 15طول: 

  متر 22/8 فاصله بال:
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  متر 5/4ارتفاع: 
  متر مربع 85/34 ت بال:مساح

  تن (حدود) 7 وزن خالي:
  تن (حدود)  5/13وزن پر : 
  كيلو 387 وزن بال:

  متر بر ثانيه 3/83 سرعت عمود پرواز:
  )MPH 1,460كيلومتر بر ساعت  2,350ماخ ( 2/2 حداكثر سرعت:

  كيلومتر 2,400: فاصله پرواز
  متر 17,000سقف پرواز: 

  متر بر ثانيه 3/83 نرخ تصاعد پرواز:
 

  سالحهاي همراه:
  عدد هر دور 125ل مسلس DEFA 552ميليمتري  30×2مسلسل: 

  ضد تانك JL-100 MATRAL×2 همراه راكب:
  گالن آمريكا سوخت 66فروند راكت و  19با 

  اگزوست AM×2مارتا،  1سايدوايد،  AIM -9فروند  2 حمل موشك:
مجهز به بمب اتمي  1991در سال  9Gكيلوگرم بمب و ساير بمب  4000 بمب:

AN-52 
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  5F 2000ميراژ 
  نگنده بمب افكن، ...چند منظوره، ج عمليات:
   DASSAULT FRANCEفرانسه  ساخت:

  1978مارس  اولين نبرد:
  فرانسهدارندگان اصلي: 

  هند    
  امارات متحده    
  نيروي هوائي چين    

  فروند 611 تعداد ساخت:
  ميليون دالر 23قيمت واحد: 

  3ميراژ  امتداد توسعه از:
  4000، ميراژ 2000N/2000D انواع مدلها:

  Eاصلي ميراژ مصرف كنندگان 
  : مصر M2000ميراژ         
  : هندH2000ميراژ         
  : نروژ P2000ميراژ         
  : تايوان 5E12000ميراژ         
  : امارات EAD2000ميراژ         
  : قطر 5EAD2000ميراژ         
  : يونان EG2000ميراژ         
  : برزيل BR2000ميراژ         
   92000-سال         
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  2000خصوصيات ميراژ 
  تك نفر

  متر 36/14 طول:
  متر 13/9 فاصله بال:

  متر 20/5 ارتفاع:
  متر مربع 41 مساحت بال:

  كيلوگرم 7,500 وزن خالي:
  كيلوگرم 13,800وزن پر: 

  كيلوگرم 17,000وزن با سالح:
  مصرف در حال پرواز  SNECMA  M53-P2× 1 نيروي برق:

  پوند بر فوت) 14,500كيلونات ( 3/64 تراست خشك:
  پوند بر فوت) 21,400كيلو تات ( 1/95 تراست در حال پرواز:

  ماچ (سرعت مافوق صوت) 2/2حداكثر سرعت  عمليات:
  كيلومتر 1,550 دامنه پرواز:

MAX :(حدود) متر 17,000 ارتفاع پرواز  
  متر بر ثانيه 285 نرخ تصاعدي پرواز:

  كيوگرم بر متر مربع 337 وزن بال:
   91/0 وزن /تراست:

  گلوله در روند  MM30  ×2 554DEFA ،125مسلسل  تجهيزات :
  راكت درهر قسمت 18ميليمتري،  68ماترا  راكت:
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   :موشك هوا به هوا
6 X MBD MICA 1 R/RF 

R550 MAGIC-2 MATRA 530D  2مارتا X   
  موشك هوا به زمين: 

 x AM.39 2اگزوست 

 x AS-30 2موشك هدايتي ليزر 

BOMBS: 9 x MK.82 
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هواپيماهاي جنگنده  THOMSON-CSF RDYرادار (چند هدفه ضد رادار) 
  ديگر قابل مقايسه با اين نوع:

  F-16    فالكن
  F/A-18    هورنت 

1AI-LAVI 
FAS 39 GRIPEN 
JF-17 THUNDER 
MIKOYAN -29 
MITSUBISHI F-2 
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II :SUPER ETENDARD  
  هواپيماي جنگنده نوع عمليات: 

  (اكتبر) 1974سال  اولين پرواز:
  1978 ورود به خدمت:

  ارتش فرانسه، آرژانتين، عراق (نيروي هوائي)،  برد:مراكز كار
   14سفارش آرژانتين  تعداد:
  (نيروي دريائي) 60سفارش فرانسه         
  (ضد تانك) AEROSPECIALESموشك  مجهز:
        :AM 39 EXOCET 

 
  مسائل مهم: 

و تحريم آمريكا براي ارسال قطعي يدكي جنگنده ها  FALKLANDدر جنگ 
(A4Q, SKY HAWK) سوپر اتانداردهاي فرانسه در ژاپن حمل  1981، در سال

عدد  4موشك  مصرف آرژانتين  5شدند و آموزش خلبانان مربوطه شروع شد، از 
ساعت آموزش به خلبانان داده شده  45آن در جنگ از دست رفت . تا آن زمان 

  بود.
ا... قرار  اين هواپيما در بعلبك مورد استفاده عليه حزب 1983در جنگ لبنان 

% مأموريت (با هم پيمانان 73مأموريت هوائي در كوزوو (بالكان)  400گرفت. و طي 
، سوپر اتاندارد در افغانستان مورد 2001آمريكا) عليه صربها موفق بود. در سال 

سوپراتاندارد در سال  2007- 8استفاده ناتو قرار گرفت. نقش اساسي را در نيروهاي 
 (DASSAULT)ع آوري خواهد كرد و جاي خود را به از ارتش فرانسه جم 2010

RAFALEM .خواهد داد  
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عدد سوپر اتاندارد به عراق تحويل شد در حاليكه عراقيها  5، 1983در سال 
كرده بودند، موشكهاي اگزوست، عليه  DASSAULTميراژ  F-1درخواست 

ال حمله در خليج فارس انجام دادند قبل از شركت در س 51تانكرهاي ايران، 
  .. F-14، با 1984تلفات) در تابستان سال  2به فرانسه (ظاهراً با  1985

  فروند از اين هواپيماها را بكار گرفت (نيروي دريائي) 14 آرژانتين:
  عدد تبديل به رافائل 60 فرانسه:

  تعدادي 1983- 85 عراق:
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  مشخصات عمومي: 
CREW 1  

  متر 31/14 طول:
  متر 6/9 فاصله بالها:

  متر 85/3 ارتفاع:
  كيلوگرم 4,460 :وزن خالي

  تن 5/11 وزن حداكثر:
POWER PLANT: 1 X SNECMA ATAR 8K-50  توربوجت  

  نات) 637كيلومتر ( 1,180 حداكثر سرعت:
  كيلومتر 3,400فاصله پرواز: 

  13,700نسبت : 
  نات بر ثانيه 100نرخ پرواز: 

   KG/M3396وزن: 
  تن  43/0وزن محافظ: 

  تجهيزات:
GUN: 30  ×2 MM DEFA 552 (CANNONS) 150 دور در دقيقه  

ROCKET:  2بتا راكت  18 X SNEB 98 MM ROKET EACH 
AS-30L  ×2 39    اگزوست- AM  ×2 موشك :  

: بمب2,100  

  انواع:
DASSAULT ETENDARD II 
DASSAULT ETENDARD IV 
DASSAULT ETENDARD VI 
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  هواپيماهاي متعادل: 
A-4 SKYHAWK 
A-7 CORSAIR II 
BLACK BURN BUCCANEER 
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  F-2ميتسوپيشي 
شركت الكهيد مارتين ساخته شده  F-16از هواپيماهاي جنگي ژاپن كه از اصالح 

  مي باشد. F-2است هواپيماي 
  

  خصوصيات هواپيما
  چند منظوره (جنگنده، شناسائي، بمب افكن) عمليات:

  ژاپن-آمريكا كشور سازنده:
  افكن)چند منظوره (جنگنده، شناسائي، بمب  كارخانه:

  ژاپن-آمريكا كشور سازنده:
  MITSUBISHI-LOCKHEED MARTIN كارخانه:

  1995سال  اولين طرح پرواز:
  ارتش ژاپن كاربري عمده:

   2000سال ورود به سيستم : 
  عدد نمونه 4عدد باضافه  94 تعداد ساخته شده:

  2004ميليون دالر به قيمت سال  108 هزينه تمام شده:
  FALCONجنگنده  F-16 الگوي اصالح شده:

  
كهيد و الو  MHIاين هواپيما با كمك مشترك آمريكا و ژاپن و همكاري شركتهاي 

به اولين پرواز آزمايش و  1996درصد ژاپن/آمريكا در سال  40/60به نسبت ساخت 
عدد  76حدود  2008به سيستم نيروي هوائي ژاپن دارد و در سال  2000در سال 

واحد ديگر تحت قرارداد  94ن قرارداد ساخت آن به خدمت گرفته شد و هم اكنو
  فالكن ساخته شده است. F-16مي باشد و از توسعه و اصالح هواپيماي 
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ساخته شد ه طرحهاي اوليه آن توسط شركت  FSXاز طريق پروژه  F-2ساخت 
GENERAL DYNAMIC  اين طرح به الكهيد، 1993تهيه شده و در سال ،
  ارزيابي مي گردد. 27و يا سوخو  MIG-29مارتين فروخته شده و معادل 

الكتريك و  تهيه گرديده و كاوازاكي، هاني ول، نيپون G.Eبنابراين موتور آن توسط 
KIKUSAI ELECTRIC  در ژاپن بوسيله شركت صنايع سنگين ميتسوبيشي و

KOMAKI-SOUTH .در ناگوياي ژاپن ساخته شد  
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  يل مي باشد:ميتسوبيشي بشرح ذ F-2فالكن و  F-16تفاوتهاي بين 
  % درصدي در سطح بال25افزايش  -
 تقليل در وزن هواپيما با كاربرد مواد كامپوزيت -

 دماغه دراز و پهن تر براي افزايش ظرفيت رادار -

 هواي دريافتي بيشتر -

 دم درازتر -

 اتاق خلبان سه تكه -

و نيز  ASM-2 , ASM-1موشك ضد كشتي  4ايجاد ظرفيت براي نصب  -
مجهز به F-2پ بنزين اضافه همچنين، و نيز پم  AAMSچهار موشك 
   NATOهاي در اختيار  F-16مانند  DROGUEچتر نجات 

 مي باشد.

  
  :F2انواع مدل هاي 

XF-2A , P.TYPE تك صندلي 
XF-2B P. TYPE زوج صندلي 
F-2A يك صندلي جنگي    
F-2B دو صندلي آموزشي 

  اين هواپيماها در خدمت نيروي هوائي ژاپن مي باشد. 
  

  : خصوصيات عموميF-2Aمشخصات 
 CREW:   نفر  F-2B (1نفر  2(يا 

  : طول      52/15متر 
  : فاصله بال      13/11متر 
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  : ارتفاع      69/4متر 
  : مساحت بال    82/34متر مربع 

  : وزن خالي     كيلو 527/9
  : وزن پر    كيلو 15,000

  : حداكثر وزن      تن 22
F110-GE-GE 129 TURBOFAN GE  موتور :  

- DRY THRUST 76 KN )17,000 (پوند بر اينچ مربع  
-  DRY THRUST  براي زمانAFTER BURNER  KN131 )29,500 

 پوند بر اينچ مربع)

  
  ماخ 2 حداكثر سرعت:

  ميل) 520كيلومتر (بل  832فاصله پرواز فنر كشي: 
  فوت) 59,500متر ( 18,000: سقف پرواز

  )LB/FT 88(كيلوگرم  15,000كيلوگرم بر متر مربع وزن  430 افزايش وزن بار:
  89/0 وزن /تراست:

  
  تجهيزات مصرفي: 

  كيلوگرم 085/8ميليمتري و حداكثر بارگيري JM61A1 ،20مسلسل  -
- MITSUBISHI AAM-3, SPARROW, AIM-9 SIDEWINTER: 

AAMS ميتسوبيشي ،AAM-4(كه در دست تست مي باشد) 

، رد ياب GCS-1 IIIRضد كشتي، بمب هاي ASM-1و  2موشك هوا به زمين  -
JDAM 

 J/AAQ-2 ELIRساير  -
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 رادار عكسبردار برقي ميتسوبيشي  J/APG-1تجهيزات هوائي: رادار  -

  
 T50, AIDC F-CK-1-CHINGKU, F-16جنگنده هاي  توسعه يافته :

FALCON عقاب طالئي  
  

  جنگنده هاي معادل: 
CHENG DU-0 J-10  ژاپني 
DASSAULT RAFALE  فرانسوي 
JF-17 THUNDER   ربن 
SAAB GRIPEN   سوئد 
MIKOYAN MIC-29روسيه   EURO FIGHT TYPHOONبازار مشترك اروپا و آلمان 
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  فالكن F-16ي پيماواه
  1974فوريه سال  اولين پرواز:
  1978سال  پرواز فعال:

 GENERAL DYNAMIC, LOCKHEEDآمريكا (شركت  ساخت:

MARTIN(  
  فروند به سايرين...) 25ارتش آمريكا ( استفاده جنگي:
  فروند 4,400 :تعداد ساخت

  F-16 A/Bميليون دالر  6/14،  1998سال  قيمت:
  F-16 C/Dميليون دالر  8/18 1998سال          

 مدلهاي غير معمولي:

GENERAL DYNAMICS F 16 x L 
GENERAL DYNAMICS F-16 VISTA 
MITSUBISHI F-2 

فالكون، هواپيماهاي چند هدفه مي باشند كه براي نيروي  F-16هواپيماهاي 
ساخته شده و ارتش   GENERAL DYNAMICهوائي آمريكا، توسط شركت 

هاي ايران، انگلستان، اسرائيل، اسپانيا از آن استفاده مي كنند، وزن نسبي كم، 
كشور جهان  25، در پروازهاي چند هدفه مي باشد كه هم اكنون در VFRداراي 

  مورد استفاده قرار گرفته است.
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III :MIG-35 35يان و(ميك(  
  نگنده چند منظورهج

  روسيه (اتحاد جماهير شوروي سابق) كشور سازنده:
  MIKOYAN كارخانه:

  2007 اولين پرواز:
  در حال توسعه وضعيت:

  عدد 10) 2008(تا سال  تعداد ساخته شده:
 MIG-29 توسعه بعدي نوع:

 
 G-35خصوصيات عمومي 

  2تا  1كابين: 
  متر 19طول: 

  متر 15فاصله بال: 
  متر 6ارتفاع: 

  تن 11وزن خالي: 
  تن 5/17وزن پر: 

  تن (حداكثر ممكن) 7/29وزن پر + تجهيزات: 
  عدد 2نيروگاه:  

KKIMOV RD-33 MK  (توربوفن در حال پرواز) AFTER BURNING  

DRY THRUST: 5,400 KGF 88.3 KN(11,900) هر كدام 
THRUST WITH AFTER BURNER: 9,000 KGF 88.3 KN (19,800 
LRF) هركدام 
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  كرد: عمل
  )KM/H2,400يا  MPH1,491ماخ ( 2/2حداكثر سرعت 

  كيلومتر 2,000 دامنه پرواز:
  كيلومتر 3,100 فاصله دور پروازي:

  فوت) 57,400متر ( 17,500 سقف پرواز:
  متر بر ثانيه 330 نرخ تصعيد شتاب:

  THRUST: 14/1نيروي 
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  : تجهيزات
- MM30×1  مسلسلGSH-30-1  فشنگ/دور 250با  
 ونسالح پيل -

AA-10 ALAMO 4 X R-27R, R-27T,R-27ER-R-27ET 
AA-8 APHID: 4 X R-60M 
AA-11 ARCHER: 8 X R-73E,R-73,R-74-M 
AA-12 ADDER 8 X R-27 
AS-17 KRYPTON 4 X KH-29T, KH-29L 
AS-20: 4 X KH-29T, KH, 29L 
AS-20: 4 X HK-59 ANTI-SIP MISSILE 
KAB-500 L 500 KG LASER-GUID BOMB KAB-500T T.V با راهنمايي 
FAB  كيلوئي بدون راهنما  250بمب  FAB-500 500KG 

S-24 S-25L, S.250,S-13,S-8, راكت بدون راهنما 
ZAB 500 FUEL-AIR EXPLOSIVE BOMB بمب قابل انفجار در هوا 

  تن بمب اضافي 6 -
- 9 HAZOTRON N 010 ZHOK  شامل رادار گروه 

- N11 PP OPTICAL LOCATOR SYSTEM  سيستم چشمي
قه ياب منط  

 هواپيماهاي جنگنده رقيب -

F/A-18 E-F هورنت       

JAS-39 GRIPEN 
RAFALE 
SU-30  
SU-35 
F-15E عقاب   
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  زير دريائي: 2- ب
زيردريائي در نيروي دريائي، عامل و داراي ظرفيت انجام عمليات جنگي در زيردريا 

ي دريائي، مي باشد، و اقداماتي مانند جاسوسي از كشتيها، بنادر، پايگاههاي نيروها
جنگ با كشتي ها و پرتاب موشك و راكت از دريا و شناسائي مواضع دشمن و 

  شليك به هواپيماهاي دشمن توسط موشكها رديابي ها...
معموالً زيردريائي مربوط مي شود به زيردريائيهاي بزرگ و به زيردريائيهاي كوچك 

“MIDGET SUBMARINE WET SUBS”  و كلمه آلماني در اين مورد
U-BOOT  مي باشد كه خالصه(UNDER SEA BOAT)  مي باشد. قبل از

در اين خصوص ابتكاراتي صورت  19نيز چيزهائي ساخته شده اما در قرن  19قرن 
  گرفت.

در جنگ اول جهاني، زيردريائي بكار گرفته شد و اشكال اوليه زيردريائي مربوط مي 
غواصها مي باشد  مورد نظر DDCشود به دزدان دريائي كه در چيزهاي شبيه 

DE COMPRESSION DECK CABINET  در اين اتاقها كه از باالي
كشتي ها به زيردريائي ها ارسال مي شود تا به جستجو و يا جمع آوري گنج هاي 
گمشده و كشتي ها بپردازند. كه بعدها داراي موتور محركه شبيه كشتي ها و 

ي جنگ عليه كشتي ها و يا سيستم باال و پائين برنده شده است زير دريائي برا
حفاظت از كشتي هاي بخاري و جنگي و يا ظهور ناگهاني در نقاط مختلف دريا 

مي باشد امروزه زيردريائيها  INTERCEPTIONجهت انجام ماموريتهائي بشكل 
  مجهز به موشكهاي بالستيك و اتمي مي باشند.

زير دريائيهاي بزرگ زيردريائيها كوچك مي توانند تا چند ساعت زير آب بمانند. و 
 TYPHOONمي توانند تا شش ماه زير آب زندگي كنند (مانند زير دريائي 

  روسي).
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زيردريائيهاي امروزه مي توانند به سرعت زير آب بروند و يا روي آب بمانند. زير 
  دريائيها به شكل ماهي قباد  يا كوسه با ديد جناحين مي باشد.

ها، راه انتقال تجهيزات كشتي هاي آمريكائي در جنگ دوم جهاني زيردريائي آلماني
و متفقين را با اژدرهاي زيردريائي هدف قرار مي داد و بهمين ترتيب مشكالت براي 
خط تدارك ژاپني ها در هند و چين توسط متفقين بسته مي شود و سريعاً كشتي 
 ها غرق مي شوند معموالً زير دريائيها در روي آب با يكديگر مي جنگيدند، اما

با زيردريائي  HAS RENTURERS (P68)نمونه تهاجم زيردريائي كه نيز 
U864 .را غرق نمود  

را داشته و در جنگ دوم از نوع سيستم  R CLASSدر جنگ اول بريتانيائيها در 
SONAR .و با سوخت هسته اي استفاده مي نمودند  

ستيك توسعه انرژي و سوخت هسته اي و كالهك هاي اتمي و همين موشكهاي بال
و نيز سيستم هاي راداري قوي تر شدند و با توجه به امكان پنهان شدن در كف 

  درياها و مصون ماندن از رادارها موقعيت مناسبي براي آنها خلق شد.
  زيردريائيهاي اوليه را با صداهاي زير آبي قابل شناسائي بودند

 GUNTHER PRIENS U-47از زيردريائيهاي آلمان درجنگ جهاني مدلهاي 
  را نام برد. VIIالكتريك هانيز) نوع -(ديزل

اكثر زيردريائيهاي جهان جنگي مي باشد اما از آنها در جهت توريست، كشف نفت و 
  گاز تحقيقات دريائي، كشيدن خطوط لوله نفت و گاز استفاده نمود.

 45را مي توان نام برد كه حدود  1997و  1985اولين زيردريائي توريستي در سال 
ا در حال كار در جهان مي باشند و گونه از آن در جنگ دوم و اول براي عدد آنه

  حمل و نقل استفاده مي كردند.
اكثر كشتي ها و زيردريائي را در شرايط كم وزني مي سازند كه وزن آن كمتر از 

  وزن آب حجمش (طبق قانون ارشميدس) سازگار بوده و در روي آب بماند.
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بايد كم وزن باشد و بوسيله پر شدن آب به زير آب و  براي رفتن زيردريا زير دريائي
يا پرشدن هوا به روي آب برود براي كنترل دقيق و سيعتر، زيردريائي از تانكهاي 

  استفاده مي كند. DCTكنترل عمق كم حجم تر 
تكنولوژي و شكل زيردريائيها عموماً بر مي گردد به نحوه ساخت زيردريائيها كه در 

كهاي عمودي و جانبي و تانكهاي در طول كشتي و يا تانكهاي آن بدنه كشتي، تان
در اطراف و يا در محور كشتي قرار مي گيرند كه در آن رابطه آب و رودي براي 
رفتن به زيردريا و يا باد براي آمدن كشتي بر روي آب وزن و فلز تانكها و سبك و 

وجي و عمق تانكها، محور خر HYDROSTATICسنگين بوده است و اثرات 
چرخان دوربين هاي نظاره از داخل زيردريائي به روي آب و شناسائي دشمن و 

  ظرافت در حجم و ارتفاع اين آنتن چشمي مي باشد.
بداليل مختلفي شكل هندسي مسئله توازن، سرعت در باال و پائين آمدن، مانور در 

غرق زير آب سرعت رانش در زير آب، پنهان سازي در زير آب، توان جنگي، توان 
نمودن ساير زيردريائيها، مانورهاي هوائي و سقوط دادن هواپيماهاي متخاصم و 
كوچك و بزرگ بودن آن عامل تعيين كننده براي اشكال مختلف زيردريائيها كه 
دوكي شكل باشند و يا مانند كپسول هاي داروئي، دوقلو (مانند آنچه در فيلم 

مي باشد و يا شكل كوسه ... و لذا  ITجيمزباند با شركت راجرمور ديده شد) كه به 
و نحوه قرار گرفتن دولقو در طرفين و يا بشكل محور  BALIASبخصوص تانكهاي 

(شفت) در طول كشتي در ميانه شناور و يا بال در كل طول زيردريائي تفاوت مي 
كند، و يكي از عوامل مهم مسئله فشار شكني در عمق آب و در درون زيردريائي به 

  ار تنفسي، گردش خون و ميزان هوشياري خدمه زيردريائي دارد.وسائل ساخت
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وقتيكه كشتي به درون آب مي رود، فشار روي بدنه زير دريائي ميتواند به 
580(4MPA) PSI   پوند فشار  1500(برسد) و براي نوع فوالدي آن تا

(10MPA)  براي فلز تيتانيوم مانندKOMSOMOLETS  در حاليكه فشار
بدون تغيير مي ماند. اين تفاوت باعث فشار در بدنه كشتي مي شود  داخلي نسبتاً

  كه تقليل مي دهد جابجائي را.
وزن مخصوص آب نيز افزايش مي يابد به طوري كه فشار و امالح بيشتر مي شود، 
اما اين باعث تعادل در فشار بدنه نمي شود و سبكي تقليل مي يابد بهمان نسبت 

دريائي در زير آب داراي يك تعادل غير پايدار مي كه عمق زياد مي شود يك زير
باشد كه تمايل دارد به فرو رفتن پا شناور شدن به طرف سطح آب براي نگهداشتن 
عمق بطور ثابت نياز به عمليات مداوم مي باشد (براي كنترل تانك ها و يا كنترل 

  سطوح.)
ادل نمي باشد براي زير دريائي ها داراي وضعيت توازني از لحاظ شكل پايدار و متع

القاء در شرايط دلخواه، در زيردريائيها از تانكهاي (باصطالح ماسه اي) جلو و عقب 
استفاده مي كند پمپ ها مي توانند آب را در بين دو تانك جابجا كنند، و باعث 
توزيع مناسب تعادل وزن شوند و يك شرايط مناسب توان بوجود آيد (به طرف باال 

  و يا پائين).
يستم مناسب بعضي او تا بكار برده م شود كه در شرايط تعادل پايدار يك س

  زيردريائي را حفظ كند.
اثرات هيدرواستاتيكي، تانكهاي مختلف تنها براي كنترل زيردريائي در زير آب نمي 

  باشد.
مانورهاي هيدروديناميكي، بوسيله بعضي از سطوح انجام مي شود كه مي تواند 

آوردن نيروهاي هيدروديناميك شود، در شرايطي كه يك باعث حركت براي بوجود 
زيردريائي حركت كند به سوي سرعت كافي. دو بال عقبي شناور كه در نزديك ملخ 
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محركه به شكل تانك ماسه مي باشد كنترل مي كند جهات را و معموالً وقتيكه 
استفاده مي شود كه كنترل روي سطح  ممكن نيست، كه مشخص باشد در بعضي 

زيردرديائيها (اشكال آنها معموالً افقي مي باشد) در بعضي زيردريائي ها كنترل از 
  سطح ممكن نيست كه نمايان باشد (در بعضي از زيردريائيها.)

مخزن سطوح آب در شناورها به شكل كماني و يا راست در بدنه اصلي مي باشند و 
يائي و يا در كه ممكن است هر دو به صورت افقي و نزديك به مركز ثقل زيردر

عمق باشد كه كمترين اثر را روي بدنه دارد در زمانيكه زيردريائي، عمل مي كند 
يك باالآمدن سريع را به تمام اشكال متدهاي عمق به طور همزمان عمل مي كنند 
به طوريكه مقادير زيادي آب را فواره وار به باالي آب مي آورد، بخصوص در زمانيكه 

  سارات عميق بشود.سيستم زيردريائي دچار خ
زيردريائيهاي مدرن مانند سيگار و يا مداد نوك تراشيده مي باشد. اين طراحي، در 

ناميده مي  (TEARD ROPHULL)زيردريائي هاي  اوليه نيز ديده مي شود كه 
شود. اين باعث كاهش ظرفيت هاي دريائي و افزايش نوسانات در زيردريائي مي 

كه زير دريائيهاي اوليه، باعث مي شود كه يك شود. از محدوديت هاي سيستم محر
عمل روي بدنه اي در اغلب اوقات شود و طرح بدنه يك چيز مقايسه اي مي باشد، 

كيلومتر بر ساعت) و  18كيلو نات ( 10زيرا زير دريائيهاي با سرعت آرام معموالً زير 
ميگردد  قابل قبول مي شود تاريخ زيردريائي بر SM4افزايش نوسانات زيردريائي 

مي باشد كه در  J. DREBBELكه توسط يك مرد هلندي بنام  1620به سال 
خدمت جيمز اول پادشاه انگلستان بود او زيردريائي براساس محاسبات ويليام بورن 
ساخت و دو نوع آن در رودخانه تايمز كندن مورد بررسي قرار گرفتند (سالهاي 

 BBC TUبراي برنامه هاي  كه 2004) كه نوعي از آن در سال 1620و  1624
ساخته شد. براي تحقيقات زير آب مصرف شد و براي مصارف استراتژيك آن يك 
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 MATHEMATIALLنوع توسط بيشاب ج. ويلكينر، درچيتر. انگلستان در 

MAGIC  ساخته شد. 1964در سال  
كه به شكل يك تخم و بصورت دستي  1775اولين زيردريائي نظامي در سال 

  ديويد بوشل آمريكائي به شكل يك نفره بود. طراحي شد توسط
يك زيردريائي فرانسه با نيروي محركه انساني بوسيله ربرت فولتن  1800در سال 

مي باشد. فرانسوي ها ناگهان تسليم تجربيات  NAUTILUSآمريكائي به نام 
را تعقيب   FULTONشدند و بريتانيائيها طرح  1804انگليسي ها در سال 

  نمايند.
سيالس هسللي زندگي خود را از دست داد و در  1814و  1812گ سالهاي در جن

چين حمله يك زيردريائي در يك حمله ناموفق در يك جنگ بريتانيائي در بندن 
  لندن جديد كشته شد.

هنگ توپخانه و باوارياي آلمان ويليام باور، طراحي انجام شده  1815در سال 
 KIEL) و در دريا BRAMDTAUCHERبوسيله خودش را ساخت (به نام 

انداخت اين زيردريائي ساخته شده به كمك اگوست هوا لوت با نيروي چرخ كار مي 
كرد. اين زيردريائي غرق شد اما بوسيله سه كشتي از آب بيرون آورده شد د سال 

  و در موزن در سدن آلمان به نمايش گذارده شد. 1887
ي ساخت آمريكا بود كه يك طراح در جنگ داخلي آمريكا، اتحاديه اولين زيردريائ

و اولين ناو آمريكائي زير دريائي  ALLIGATORفرانسوي آنرا بوجود آورد (به نام 
و اولين نمونه كمپرسور هوا با كاربرد هوا (براي تأمين هوا) و سيستم فيلتر هوا، بود 

متر) در قطر مي باشند.  2/1فوت ( 4متر) طول و حدود  3/14فوت ( 47كه داراي 
  در چارلستون.) 1863گرفتار توفان شد (در سال  كه

را در  HOUSATENIC، غرق نمود زيردريائي HUNLEY 1864در فوريه سال 
  بندر چارلستون.
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در يك مرحله بعد يك زيردريائي ديگر نيز به طور موفق كشتي ديگري را غرق 
  نمود.

شد در اكوادر بازرسي  HIPOPOTANOدر آمريكاي جنوبي اولين زيردريائي 
سپتامبر)كه بوسيله خوزه كوراندو، الواندرها ساخته شد (در  18، 1837(در سال 
  بهمراه خوزه كويدو.) GUAJAGUILدر  GUAYASرودخانه 

استخدام و در سال  1823در نيروي دريائي در سال  R. LAVANDRAآقاي 
تحويل نيروي  1864در سال  FLASHسروان گرديد زيردريائي شيليائي  1830
-66شيلي كردند. (در زمان جنگ بين شيلي، پرو عليه اسپانيا در سالهي  دريائي
) اين زيردريائي توسط يك مهندس آلماني به نام كارل فالش ساخته شد كه 1864

 11) با تمام شناورهاي (1866مه سال  3در ( VALPARAISOاين زيردريائي در 
  فروند) نيروي دريائي غرق شدند.

  

  19محركه مكانيكي در قرن نيروي دريائي با نيروي 
اولين زيردريائي مكانيكي وابسته به نيروي انساني و سوخت انساني نمي باشد، 

با استفاده از  1863مي باشد كه در سال  PLONGEURزيردريائي فرانسوي 
  ) انجام شد.PSI )KPA1241 180هواي فشرده با 

، طراحي شد ICTINCO.IIاولين زيردريائي با موتور (احتراق) ساخته شد. به نام 
به دريا انداخته شد، و  1864در سال  NARCIS MONTORIOLتوسط 

نفري  2متر و با خدمه  14بود كه طول آن  1867ديگري با نيروي بخار در سال 
  ساخته شد.

هزار فرسنگ زيردريا، اهميت و شكلي تخيلي  20ژول ورن در نوول  1870در سال 
  خود را از زير دريائي تبيين نمود.
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توسط سالطين عثماني  NORDEN FELTزيردريائي  1886در سال 
عبدالمجيد ساخته شد اولين زيردريائي با آتشبار در هنگام غوص در آب و زير دريا 
مي باشد كه كشتي هماهنگ كننده (خواهر) وي، كشتي عبدالمجيد  (ساخت 

  ) مي باشد.1887
نگلستان بصورت قطعات اين كشتي در انگليس بوسيله واينر و ويكرز در شفيلد ا

  ساخته شد و در بندگاه تاسكيزاك در استامبول، تركيه مونتاژ گرديد.
  

  در فاصله ابتداي قرن تا جنگ جهاني اول
توسط يك فرد انقالبي به نام هلند و  1900آمريكائي در سال  SS-1زيردريائي 

 GENERALدر يارد كشتي سازي شركت امروزي  J.P.HOLIANDشركت 

DYNAMIC ركت (شHOLAND TORPEDD BOAT CO/ 

ELECTEIC BOATCO)  را ساخت و نوع ديگر زيردريائيPLONGER به ،
 NIXON CRESCENTساخته شد (در يارد شركت  FULTONنام 

SHIPARD  اياالت متحده) و به جهت اينكه اين زيردريائي را آمريكا وارد نيروي
ژاپن در سال - گ روسيهدريائي خود ننمود و روسها آنرا خريدند و آنرا در جن

استفاده نمودند. و البته هلند بدليل داشتن محدوديت از آن شركت  1904- 1905
  بيرون رفت.

تن  200دبل) كه -HULLدر همان ايام فرانسوي ها يك زيردريائي دو دوكه (
 16كيلومتر روي آب و  160سنگيني حركت مي كرد و سرعتي را در حدود 

در اين كشور يك نوع ديگر به نام  1904ل كيلومتر در آب پيمود و در سا
AIGRETTA  با ديزل ساخته شده (در قياس با موتور گازوئيلي براي نيروي

  .1914فروند تا قبل از سال  76بدنه). و تعداد زيادي از آن ها ساخته شد به تعداد 
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جنگ جهاني دوم را مي توان، جنگ زيردريائيها، كشتي ها، تانك و توپها و جنگنده 
(شبه كروز و شبه بالستيك)  V2و  V1ي ملخ دار و موشكهاي هدايت شونده ها

  ورادار و ...
يكي از مشكالت بزرگ بريتانيائيها، مسئله تامين مواد غذائي به ميزان كمتر از ده 
درصد مصرف داخلي و لذا مي بايست ساير مواد باقيمانده غذائي را توسط كشتي و 

كند و چاره آلمانها براي ايجاد مشكالت تداركاتي  از ساير نقاط اروپا و آسيا وارد
براي كاهش توان نظامي (انگليسي ها و متفقين، غرق نمودن اين خطوط كشتيراني 
بود كه آلمانها با ساخت زيردريائيها اين مسئله را حل نمودند بطوريكه زيردريائيها 

در جنگ ساخت جنگ دوم به هزار فروند رسيد نازي هاي آلمان كه ميخواستند 
دوم جهاني از يك طرف حقيرشدن خود را بعلت معاهده و روساي آرامش دهند واز 
طرف ديگر مانند ساير اروپائيها، فضاي باز بازرگاني درست نمايند، تمام جهت خود 
را براي بردن يك جنگ تكنولوژيك از دريا، زمين و خشكي بكار برده بودند و لذا 

مستقل  1943دريائي آلمان در سال  در كنار نيروي UBOAT WAFFEبزودي 
  شد.

فروند كشتي را در مدوكال در جوالي  41ها  U- BOATدر آن سال براي متفقين 
در  188تن بار در مارس به  750,000را از دست دادند و  U- BOAT 130رمه 

  ماه جوالي رسيد.
  

  زيردريائي هاي ژاپن
رين در نوع خود در ارتش مربوط به نيروي دريائي ژاپن بزرگت I-400زيردريائي 

توسط نيروي دريائي  1904و  1905امپراطوري ژاپن شد ارتش ژاپن در اوايل قرن 
خود ارتش و نيروي دريائي روسيه را شكست داد و در دنيا باصطالح مانند توپ 

  صدا كرد.
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شروع نمود كه از شركت  HOLLAND VIIارتش ژاپن نيروي دريائي فوراً با نوع 
ELECTRIC BOAT  خريده بود و سپس در جنگ دوم با(KO-

HYOTEKI-KAIRYU)  مجهز شد و سپس نيز(SEN TAKA-1200)  براي
نيز مجهز  SEN TOKU-1400زيردريائي سلطنتي ژاپن پله ترقي شد و سپس با 

مجهز  TYPE 95شد و متعاقباً با نوع بسيار پيشرفته آن با سوخت اكسيژن به نام 
ي ها، وسيله حمل و نقل به جزاير و استحكامات شد و پس از جنگ اين زير دريائ

  تبديل شد 
  

  در اياالت متحده آمريكا
آمريكا از زيردريائي براي اهداف دوگانه غرق نمودن كشتي هاي تجاري آلماني و 
ژاپني و نيز جنگي استفاده مي نمودند كه بيش از هر چيز ديگر تجهيزات ارتش 

هترين زيردريائي هاي دنيا را داشتند به ژاپن را از بين برد و وقتيكه ژاپنيها ب
كه  (MARK 14 TORPEDO)آمريكائيها بدترين نوع آن را در اختيار داشتند. 

كه نوع اصالح  MK VIده متر در عمق فرو ميرفت، و سه برابر مي شد با اكتشافي 
بود اما داراي يك سيستم اكتشافي مغناطيسي در خالل جنگ دوم،  MKVشده 
 111بود  1941دسامبر سال  7در ناوگان آمريكا بكار برده شد در زيردريائي  314

 TECHو  GATO , BALAOزيردريائي از  203قايق توپدار تحويل شد. مضافاً 
دريا نورد گم  3,294قايق در زمان محاصره و  48در اثناء جنگ تحويل آنها شد. 

ئيها داشتند. شدند، و باالترين كشتي هاي نسبي را در ارتش در جنگ دوم آمريكا
كشتي جنگي دشمن را غرق نمودند كه حامل تناژي  1,392در عوض آمريكائيها 

  ناوگان جنگي بود. 200هواپيما بود و  8ميليون تن كاال شامل  3/5معادل 
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  بريتانيا
ارتش بريتانيا از سه قرن پيش مفتخر به داشتن يك نيروي دريائي قوي و بعبارت 

همراه اسپانيائيها بود كه البته باالترين ناوگان جنگي ديگر بهترين نيروي دريائي ب
جهان مربوط مي شود كه خشايارشاه هخامنشي در جنگ با يونانيها نيروي دريائي 
سلطنتي بريتانيا داراي نقش بازدارنده بود و در شب عمل مي نمود و براساس 

اكثراً شب دستور چرچيل نيروي زيردريائيها خود را بي خود به خطر نمي انداخت و 
  هنگام عمل مي نمود

اين نيرو بيشتر در نروژ و مديترانه (در مقابل چهارراه تداركاتي به شمال آفريقا) و 
شرق دور بود اين نيروها در استراليا يك هدف ابتدائي گسترده عليه ارتش ژاپن به 

  حساب مي آيد.
ناو  57د و ميليون تن بار دشمن را غرق نمودن R.N 2در جنگ زيردريائي سلطنتي 

زيردريائي غرق نمودند و گاهي زيردريائي در تحت زير  35جنگي مهم را شامل 
 74يك زيردريائي موفق بود.  U 864دريائي ديگر، يكديگر را غرق مي نمودند. 

  دريائي انگليس نيز غرق شدند.زير
  

  هواكش زيردريائيها
يزلي ميباشند و لذا نياز زير دريائيهاي ديزل ژنراتوري نياز به هوا، براي موتورهاي د

به باطريهاي بسيار بزرگ براي عمليات غوص در آب دارند و لذا براي زمان جنگ 
نياز ها بيشتر مي شوند دودكش اختراعي هلندي ها، عامل كار موتورهاي ديزلي 
آنها براي رفتن به آب و زير آب با تكنيك هاي مختلف كه داراي سيستم 

رهاي شيميائي، براي بو كشيدن از دودكش ها هشداردهنده بود كه شامل سنسو
  بودند.
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با ديزل برقي   OBERONديزلي در زمان جنگ سرد مانند - زيردريائيها برقي
  عمل مي نمودند. SURFACEبدون 

  
  زيردريائيهاي جديد و موشكهاي كروز

بود كه در  9SSM-N-8) TYNNYاولين موشك كروز پرتاب شده از زيردريائي 
  شليك شد. (SSG-282)زيردريائي آمريكائي  DECKز يك ا 1953جوالي سال 

هدف (دوهدفه)  2كه داراي  (SSG-317 BARBERO)اين نوع و نوع خواهر آن 
 USSو  USS GRAYBACK (SSG-574)بود بشكل عادي ساخته شد. 

GROWLER (SSG-577)  بعدها و نوع نيروي هسته اي آنUSS 

HALIBUT (SSGN-587)  براي چند منظوره شدن  1958بودند كه در سال
زيردريائيها اتمي شدند و موتور ديزل الكتريك  1950به يكديگر پيوستند.در سال 

منسوخ شد. تجهيزات نيز توسعه يافت كه اكسيژن را از آب دريا دريافت مي كردند. 
اين دو نوآوري به زيردريائي ها توان باقيمانده در زير آب را براي هفته ها و يا ماهها 

 USSئه داد و آنها را قادر نمود كه به سفرهاي غير ممكن مانند را ارا

NAUTILUS 1958شمال و سرزمين هاي يخ زده در سال  را به شمال در قطب 
 USSمراجعه شود) و  ICE ZEBRA STATIONممكن سازد (به فيلم 

TRITON'S  را باعث شد. بيشتر  1960به زير آب چرخش به زير آنها در سال
يها تحت ساخت از آن زمان در آمريكا و شوروي بوده است كه با انرژي اين زيردريائ

هسته كار مي كردند. عوامل محدود كننده غروض براي كشتي ها براي مواد غذائي 
اولين  1959- 60و غرور و محدوديت هاي فضا در زير دريا مي باشد در سال 
س جرج واشنگتن) موشك بالستيك در زيردريائيها تعبيه كردند و موضوع هاي (كال

براي آمريكائيها و ازطرف ديگر (كالس هتل) براي روسها قسمتي از جنگ سرد 
  اتمي بين آنها بود.
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با اصالحات در نزد تكنولوژي هسته اي، علي االصول تكنولوژي هسته اي 
زيردريائيها نيز رو به اصالح مي رود و زير رديائيها را قادر مي سازد كه با ماموريت 

تر، عميق تر، مزمن تر و موثرتر، جنگ هاي مطمئن تر و ايمن تر و  هاي طوالني
موثرتر انجام دهند. طبيعتاً در آينده صداي پمپ هاي سيستم هاي خنك كننده و 
ست هاي مربوط به وسايل را درو باعث مي شود كه نيروي محركه هاي دوزيست 

كمتر شود (بجز شده و در كنار ديزل الكتريك ها همزيستي نمايند و محدوديتها 
در زمانيكه موتور ديزل كار مي كند تا باطريهاي كشتي را شارژ كند) تكنولوژيها 
اخير باعث كاهش صدا در درون سيستم شده و صدا ايزوله شده و انرژي هسته اي 
صدا ها را بسيار كمتر نموده و سرعت ها افزايش يافته و البته زير دريائي ها 

CONVENTIONAL زانتر مي شود و آنها كه داراي ژنراتور داراي ساخت ار
مستقل هواي كمكي مي باشد، داراي فروش بيشتر شده اند. در زمان جنگ سرد 
بين كشور وي و آمريكا، بازي زيردريائي ها بيشتر شبيه جنگ موش و گربه شده 

از بين  1968در سال  K-129زيردريائي را از دست داد در اين زمان  4بود. روسيه 
در تالش براي بيرون كشيدن آن از دريا به آمريكا كمك  CIAازمان رفت كه س

 GLOMARكرد تا با اين زيردريائي طراحي شده بوسيله هواردهيز يعني 

EXPLORER  .را نجات دهدK-8  1970در سال K-219  و  1980در سال
KOMSONOLETS  كه داراي ركورد فرورفتن در آب بود  1989در سال)

 K-19دست رفتند. بعضي از زيردريائيهاي ديگر روي مانند متر) از  1000حدود 
(اولين زيرديائي هسته اي روسيه و يكي از زيردريائيها فرورفته در زير يخ هاي 
قطب شمال) بشدت صدمه ديدند بدليل آتش و يا حفره هاي ايجاد شده بدليل 

 USS THRESHERتشعشع و اياالت متحده نبرد و زيردريائي را از دست داد 
بدليل اشكاالت فني در تجهيزات در آزمون غوص در آب در حاليكه داراي 

بدليل نقائص فني مشخص شد  USS-SCORPIONمحدوديت عملياتي بودند و 
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پاكستاني،  HANGORبه كشتي  1971در جنگ هند و پاكستان در سال 
را غرق نمود كه اولين كشتار بعد از جنگ جهاني دوم  KHUKRزيردريائي 
ساب مي آمد تااينكه در جنگ جزاير مالدينانس (انگليس، آرژانتين) در تاكنون بح

انگليس زيردريائي اتمي عليه آرژانتين را بكار گرفت و موشك كروز  1982سال 
غرق شد (اولين زيردريائي غرق شده  HMSبوسيله  BELGRANOآرژانتين 

(قرضي  TENCHيك زيردريائي كالس  PNS GHAZI هسته اي در جنگ)
ا به پاكستان) غرق شد و در جنگ هند و پاكستان كه اولين زير دريائي غرق آمريك

  شده بدليل تصادم بعد از جنگ دوم جهاني حساب مي شود.
  اخيراً روسيه داراي يك پرونده در حوادث زيردريائي مي باشد.

  )2000غرق شد (در سال  KURSKزيردريائي 
K-159  كشته داد) و  9و  2003غرق شد در حاليكه اسكورت بود (در سال

NERPA  كشته (در  20داراي حادثه شد بوسيله سيستم اطفاء حريق و در نتيجه
) داد نخست وزير هند (مهاتماسنيك) اولين زيردريائي اتمي خود 2008اواخر سال 

) امروز يك گروه پنج نفري در 2009جوالي  26در  ARINANTرا بكار انداخت (
يائي هسته اي درست كنند. (اين گفتار را دنيا هستند كه مي توانند زيردر

  اظهار نمود) VISAKHAPATNAMمهاتماستيك در پايگاه دريائي 
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  عمليات قطبي زيردريائيها
مستقيماً به صخره يخ برخورد نمود (در  SIMONLAKEزيردريائي   1903

  نيوپورت، ردايلند)
1930  USS 0-12  وSS-73  در زير يخ هاي قطبي در نزديك

SPITZBERGEN .همكاري مي كرد  
در زير يخ ها در  KRANSOGVAGDEYETSوزير دريائي روسي   1937

  دانمارك عمليات انجام دادند.
1945 -1941   UBOAT  آلماني در زير يخ ها درBARENTSEA  بطرف

LADTEVSEA .عمليات انجام دادند  
1946  USS ATULE )S-403  از فاتئوستر به طرف باال عملياتي را در

NANOOK در DAVIS STRAIT  .انجام داد  
1947 -1946 (SS-408) USS SENET  ازSONAR  در زيردريا در عمليات

HIGH JUMP  درANTARCTIC.استفاده نمود  
1947  (SS-323) USS BOAR FISH  به طرف باال، اكو در نوك يخ ها در

CHUKCHI SEA .انجام داد  
1948  USS CORP ر حول توسعه تكنولوژيك براي عمليات عمودي و د

POLYN YAS  درCHUKEHI SEA .انجام داد  
1952  (SS-395) USS-RED FISH  يك عمليات توسعه بخار به سوي باال را

  (صداي قوسي) را در درياي بيوفرت انجام داد.
1957  (SSN-571) USS NATILUS  درجه شمال نزديك  87به مدار

SPITSBERGEN   
  وني دريائي به قطب شمال رسيد.تاتاليوس با استفاده از سيستم هدايت در  1958
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1959  (SSN-578) USS SKATE .از باال به يخ در قطب شمال برخورد نمود  
1960  (SSN-583) USS SARGO 900  كيلومتر ترانزيت در زير يخ در سايه

 BERING-CHUKCHIفوت عمق) را پيمود و  180تا  125(از 

SHELF  
1960  (SSN-584) USS-SEA DRAGON  به زير يخ قطب از شمال غربي

  شمال رفت.
به قطب شمال  (KOMSO MOL)روسها به كالس زيردريائي نوامبر   1962

  رسيد.
1971  (S-101) HMS DREADNOUGH به قطب شمال رسيد  
 USS (SSN-676)به  HMS SUPERB (S-109) 1987در مه   1987

BILL FISH   و(SSN-664) USS SEA DEVIL  در قطب شمال
  گليسيها و آمريكائيها چنين مالقاتي را انجام دادند.رسيد كه اولين بار ان

2007 (SSN-757) USS-ALEXANDER  دريك مانور مشترك بانيروي
 (ICEX-2007)دريائي سلطنتي همكاري نموده وعمليات يخ بازي

 HMS)را در درياي منجمد شمالي انجام دادند توسط زيردريائي 2007

TIRELESS S-83) TRAFALGAR CLASS  
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  ده هاخزن پ:
  كاربردي انواع موشكهاي نظامي: 1- پ

انواع موشكها را مي توان در سه نوع اصلي طبقه بندي نمود. موشكهاي هدايت 
  شونده، موشكهاي كروزو و موشكهاي بالستيك

  
I :موشكهاي هدايت شونده :  

CONVENTIONAL GUIDED MISSILE  به انواع ذيل تفكيك  
  مي گردد.

  هوا به هوا -
 هوا به زمين -

 بالستيكضد  -

 ضد سالحهاي ماهواره اي -

 ضد كشتي جنگي -

 حمالت زميني -

 ضد تانك هدايت شونده -

 زمين به هوا -

 زمين به زمين -

 هدايت شونده كنترلي -

  
IIموشكهاي كروز :  
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IIIموشكهاي بالستيك :  
  بالستيك تاكتيكي -
 بالستيك با برد كوتاه -

 THEATREبالستيك  -

 بالستيك با برد متوسط -

 بالستيك با برد ميانه -

 لستيك قاره پيمابا -

 بالستيك ضد زيردريائي -

  بالستيك هواپيما -
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موشكهاي سالحهاي خود سوخت هدايت شونده، هدف براي انهدام اهداف زميني، 
هوائي (هوا به هوا، زمين به هوا، هوا به زمين و عليه هواپيماها و هليكوپترها، تانك 

ننده وسايل به و توپ و كشتي جنگي، زيردريائي، مناطق نظامي) و يا هدايت ك
خارج از جو كه به طور اتوماتيك و يا ماهواره و يا حرارت و يا سيستم هاي ابزار 
دقيق به هدف راهنمائي مي شوند و در واقع عامل باز دارنده و يا فلج كننده دارند 

جهت  V2و  V1كه در خالل جنگ جهاني دوم و توسط نازيهاي آلمان با انواع 
براون دانشمند آلماني و دكتر دورنبرگر، ژنرال نازي  بمباران لندن توسط ورنرفن

  ساخته شد.
به معني  MITREREاز كلمه  MISSILEكلمه موشك بزبان انگليسي 

آمده كه در قديم از  "موش"است. و معني كلمه فارسي آن  TO SENDفرستاندن 
نوع بازي بچه ها بادكنك و موشك بازي بود كه از كاغذ درست مي شد و تفريج 

ش آموزان در سر كالسها بود (بدليل وزن آن) كه كاغذي بود به نسبت موش به دان
  كلمه موشك استفاده مي شد.

كه موشكها در بدو امر بالستيك (از زمين به زمين و يا از هوا به زمين مي باشد) 
آلمانها بود در جنگ دوم  V2موشكهاي بالستيك از زمين به زمين، همان موشك 

سكو پرتاب مي شد كه بسيار پيشرفته شده است و هدف آن  جهاني مي باشد و از
  ناميده مي شد. WWراكت)به لندن بود و  V2پاريس ونوع ديگر ان 

  
  موشكهاي هدايت شونده داراي مجموعه سيستم هاي ذيل مي باشند.

  سيستم هدف ياب و يا راهنمائي كننده به هدف - 1
  سيستم پرواز - 2
  سيستم موتوري (سوخت) - 3
  م كالهك هاي الحاقيسيست - 4
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  سيستم هاي هدف ياب و راهنمائي كننده هدف 1- 1
موشكها ممكن است به هدفهاي مختلفي هدايت شوند مانند هدايت هاي راداري، 

  اشعه قرمز ليزر يا امواج راديوئي براي دستيابي به هدف.
اين اهداف ممكن است دچار اختالل شوند (مانند حرارت، موتور يا امواج راديوئي 
كه توسط دوست و يا دشمن و يا از طريق امواج ساير موشكها و يا اختالل با امواج 
هدايتي دوست از يك مركز تحقيقي، آموزشي، آزمايشي رادار يا يك سكو و يا يك 
هنگ پياده و يا سواره نظام كه نياز به تأمل ندارد، اما راههاي ديگري براي هدايت 

دوربينهاي بوسيله  T.Vي باشد كه استفاده از موشكها و افزودن بر ايمني موشكها م
امواج نوري يا مادون قرمز وجود دارد. بعضي از موشكها از هر دو سيستم تواماًُ 

  استفاده مي كند كه ميزان دقت و شانس برخورد با هدف را افزايش دهند.
  سيستم هاي هدف يابي با پرواز 1- 2

و  TERCOMو  INSاهنمائي مانند اين روش با يافتن اهداف با استفاده از گراد ر
استفاده مي شود كه سعي در يافتن موقعيت هدف مي شوند و طي  GPSيا 

محاسبات و فاصله بين موشك و هدف محاسبه مي شد كه نقش افراد و تجربه در 
در  CABLEآن بسيار مهم است، و از سيستم كنترل از راه دور و يا راديوئي و يا 

  آن استفاده مي شود.
  
  يستم بردارس - 2

در هر صورت از صور فوق، موشك نياز به پرواز دارد كه سيستم هدف ياب و يا 
سيستم راهنمائي بايد در پرواز مانور كنند و به دقت آن بيافزايند در اين حال دو 
روش اصلي قابل ذكر است اول پوشش برداري (براي موشكهايي كه نيرو مي گيرد 

، FINS) دوم مانور كردن آئروديناميكي (بال، از طريق داشتن راهنما و يا پرواز
CANARDS (... و  
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  موتور - 3
موتورهاي تيز رو هدف يا از نوع راكت و يا جت مي باشند و سيستم راكتي از 
سوخت جامد استفاده مي كنند كه نياز كمتر به تعميرات داشته باشند و به سرعت 

ك از راكت اي با سوخت مي توانند پرواز كنند (گرچه بعضي از موشكهاي بالستي
  سيال استفاده مي كنند)

موتورهاي جت معموالً در موشكهاي كروز استفاده مي شود كه بيشتر آنها، از نوع 
ها نوع ديگر  RAMJETتوربوجت مي باشند (با توجه به سهئلت و فضاي كم) 

موتورهاي خود سوخت مي باشند گرچه هر نوع از متوتورهاي جت مي تواند از 
بخشي  2ريك مورد استفاده قرار گيرد. موشكها اغلب داراي موتور لحاظ تئو

(STAGE)  مي باشند به خصوص در آنهائي كه پرتاب آنها از زمين مي باشد و يا
  اينكه از انواع همانند آن شامل موتورهاي چند هنگامه را شامل مي شود.

  
  كالهك ها -4

موشك ها، داراي تخريب  كالهك ها، تخريب اوليه را بوجود مي آورند (بعضي از
فوق العاده ثانويه مي باشند. ) با توجه به انرژي دريافتي از سالح و سوخت هاي 

  محترق نشده كه ممكن است وجود داشته باشد.
كالهك هاي هسته معموالً از نوع بسيار افتخارآميز مي باشد كه بنحوي ساخته مي 

بعضي از كالهكها سختي هدف  شود كه ميتواند سريعاً منفجر شوند و انهدام كنند.
را از بين مي برند و بعضي از آنواع آن ممكن است از هسته اي، شيميائي ، 
بيولوژيكي و فسفري و يا داراي سالح راديولوژيك و يا انرژي فلح كننده اعصاب 

  باشند.
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  انواع موشكها :2- پ
وا و يا هوا به موشك ها ممكن است عموماً داراي پايگاه پرتاب از زمين و پرتاب به ه

زمين و داراي اهداف مشخص مانند زدن هواپيما، تانك، جبه و كشتي، راه آهن و 
شهرها و يا مراكز نظامي باشند بعضي از موشكهاي پرتاب از هوا و زمين ممكن 

  است نياز به وسايل الحاقي داشته باشند.
  

  موشكهاي زمين به زمين/هوا به زمين
حمالت به زمين مي باشند در بعضي موشكها اين موشك براي  موشك بالستيك:

  ATACMSداراي اسلحه اتمي مي باشند كه در خدمت مي باشند مانند 
البته دقت اين نوع موشكها مي تواند كم باشد (مانند موشكهاي ارسالي ارتش عراق 

از چند هزار كيلومتر باشد  ICBMبه ايران) و با سيستم هدايت شده در پروازهاي 
  شكهاي بالستيك بعنوان استراتژيك ارتشهاي مختلف استفاده مي شود.امروزه از مو

  
  موشكهاي كروز

ساخت آلمان در جنگ دوم مي  V1اين نوع موشكها نيز توسعه يافته موشكهاي 
باشد بعد از جنگ آمريكا نسبت به توسعه اين نوع موشكها اقدام نمود. براي ساخت 

نوع  BURYAو   BARONو  در آمريكا NAVAHOنوع بلندتر و سريعتر نوع 
بود ه قابل عمليات نشد نهايتاً در  ICBMروسي آن ساخته شده  و نوع بعدي آن 

  ساخته شد. TAURUSبراساس نوع آلماني آن  TOMHAWKآمريكا موشك 
اين نوع موشك در جنگ بطور عمومي استفاده مي شود و يكي از نقاط قوت آن در 

اب از هوا به زمين، زير دريا و يا دريا مي حمالت ضد كشتي مي باشد كه از نوع پرت
  باشد گر چه نوع پرتاب زميني آنهم ساخته شده است.

  موشكهاي ضد كشتي
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يكي ديگر از موشكهاي توسعه يافت از پايه آلماني آن، موشكهاي ضد كشتي مي 
) كه براي حمله به كشتي HENSCHELL HS 293و  FRIYZXباشد (مانند 

ف مي باشند و انگليسيها توانستند اين نوع موشك باال با هاي در حال تردد به اهدا
كه البته اين نوع موشكها به  WIREاستفاده از سيستم هاي رابوني و نوع هدايت 
با استفاده از پروازهاي كوتاه و  1960آرامي توسعه يافتند اين نوع موشكها در سال 
هنگ شدند. هما SEA SKIMMERموتورهاي توربوجت و موشكهاي كروز به نام 

در جنگ جزاير مالدينانس يا فالكلند بين انگليس و آرژانتين معرف شدند، در 
  ناوگان سلطنتي انگليس را غرق نمود. EXOCETزمانيكه موشكهاي 

  
  موشكهاي ضد تانك

در انتهاي جنگ دوم جهاني تمام نيروهاي طرفين ميخواستند كه يك راكت بدون 
رمائي بعنوان مهمترين موشك ضد تانك هدايت شونده با استفاده از كالهك گ

مي باشد) درهر  BAZOOKAو  PANZERFAUSTساخته شود (كه نمونه آن 
متري بودند. آلمان ها در صدد توسعه اين نوع  100صورت آنها داراي برد نزديك 
) بعد از جنگ در سال X-7بودند (مانند  WIREموشك با هدايت شونده نوع 

و  1973تحوالتي در آن بوجود آمد در سال  1972و  1960و نيز سالهاي  1950
 M14 ،(AKA SAGGER) 9در ايام جنگ يوم كپور اسرائيليها و مصريها نوع 

MALYUTKA  موشك قابل حمل توسط نفرات (ضد تانك) عليه تانك هاي
اسرائيلي ساخته شده موشكهاي ضد تانك، ممكن است. از طريق هواپيما، خودرو يا 

  شده باشد. نيروهاي زميني پرتاب
  

  موشكهاي زمين به هوا
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، نيروهاي متفقين عليه مواضع نازيها و 1944در اواخر جنگ جهاني دوم در سال 
شهرهاي آلمان توسط انواع و اقسام هواپيماها حمله مي شد و باران بمب بر سر 

  شهرهاي آلمان ريخته مي شد.
مين به هوائي كه قرار اما آلمانها نتوانستند از اين حمالت دفاع كنند و موشكهاي ز

  بود در كارخانجات آلمان در حال ساخت باشد نتوانست استفاده شوند.
  و انواع و اقسام پروژه ها از اين نوع در آلمان به ساخت نهائي رسيد.

روي اين پروژه كاركرد آنها   KAMIKAZEبعدها، آمريكا بدليل مواجه شدن با 
NIKE AJAX ها ياNAVYS 3TS  يعني)TALOS به TERRIER  و

TARTA  را ساخته) و متعاقب آن روسهاS-25 BERKUT  وS-75  داوينا و
  انگلستان و فرانسه را ساخته.

مي باشند، از در فاصله  LAUNCHERاين نوع موشكها قابل پرتاب از هر نوع 
بين تحول و خود سوخت و خودكار با پرتاب از روي كشتي و يا سيستم قابل حمل 

  آن با پرسنل نظامي
  

  موشكهاي ضد بالستيك
پاتريوت براي دفاع  MIM-104اين موشك شبيه به موشكها، موشكهاي كمانيف و 

در مقابل موشكهاي برد كوتاه بسيار انفجاري مي باشند و در صورت سرع زياد و 
غير انفجاري همراه مي شود: از اين نوع ميتوان از  PROJECTILEمجاور يك 

  مدلهاي ذيل را ذكر كرد.
- KINETIC ENERGY INCEPTOR (KET) 
- AEGIS BALLESTIC MISSILE DEFENE SYSTEM 

(AEGIS BMD)-ASM-3 
 EXE-ATMOSPHERIC PROJECTILEوزن سبك با كالهك 

(LEAP) KW .استفاده مي شود  
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  موشكهاي هوا به هوا

  1939روس در جنگ خال خين به راحتي آزمايش شد. در سال  RS-82راكتهاي 
وم جهاني، نشان داد كه از بين بردن هواپيماهاي بسيار تجربه آلمانها در جنگ د

  مشكل است و از آنها سرمايه گذاري زيادي روي آن موشكها بعمل آورند.
 ME 262آمريكائيها سرمايه گذاري زيادي روي اين موشكها نمودند. حسب هاي 

 همراه است و انواع ديگر بمب افكن و منهدم كننده نيز R4Mمعموالً با راكت هاي 
كمبود سيستم هاي هدايت  1940-50از اين نوع استفاده مي كند در سالهاي 

شونده مانند راكت ها باعث شده بود كه اهداف با دقت نسبي از طرف پرتاب كننده 
 1950عمل كند تا موفق شود نيروي هوائي و دريائي آمريكا سعي زيادي در سال 

 AIM-9 SIDEيائي آمريكا نوع براي استفاده از اين نوع موشكها نمودند نيروي در

WINDER  و نيروي هوائي آمريكا از نوعAIM-4 FALCON  ،در جنگ فالكند
به آرژانتينيها دادند كه عليه انگليسي ها موفق  AIM-9Gآمريكائيها موشكهاي 

  بود.
نوع تعقيب كننده حرارت آن، از زواياي مختلف مي تواند عمل كند. نه تنها فقط از 

  حرارت از عقب هواپيما مي آيد) و بلكه حرارت موتور را نصب شب (در زمانيكه 
  مي كند.

انواع مختلف رادار در انواع زميني و هواپيما مورد استفاده قرار گرفته. اين موشكها 
از طريق هليكوپتر در ابعاد مختلف وجود دارد. گاهي چند موشك از آنها قابل نصب 

  در هواپيماها تاكتيكي بوده 
  

  ماهوارهموشكهاي ضد 



  نويسنده : حسين زارع شحنه
  آرمونومي                  فصل پنجم

123  

اين نوع موشك ممكن است با هواپيما و يا از زمين پرتاب شوند كه بستگي به 
 BRILLIANDبا سيستم دفاعي  1980طراحي آن دارد كه از سال 

PEBBLES .عملكرد دارد  
  

  خالصه انواع موشكها
  موشكهاي هدايت شونده قراردادي - 1
  موشكهاي هوا به هوا -
  موشكهاي هوا به زمين -
  ضد بالستيك موشكهاي -
  موشكهاي ضد ماهواره -
  موشكهاي ضد كشتي -
  موشكهاي حمله زميني -
  موشكهاي ضد تانك -
  موشكهاي زمين به هوا -
  موشكهاي زمين به زمين -
  موشكهاي هدايت شده كنترلي -
  
  موشكهاي كروز - 2
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  موشكهاي بالستيك - 3
  موشكهاي تاكتيكي بالستيك -
  موشكهاي برد كوتاه بالستيك -
  بالستيك THEATREوشكهاي م -
  موشكهاي برد متوسط بالستيك -
  موشكهاي برد پائين بالستيك -
  موشكهاي قاره پيماي بالستيك -
  موشكهاي زيردريائي بالستيك -
  موشكهاي پرتاب از هوا بالستيك -
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  موشكهاي بالستيك (شهاب، سجيل، زلزال و فتح نمونه ايراني): 3- پ
ئ آسماني (هدفدار) معموالً با كالهك هسته اي موشكهاي بالستيك بدنبال يك شي

مي باشند كه به دنبال هدف از پيش تعيين شده ميگردد اولين موشك بالستيك 
 1942ساخته شد در سال  (V1 , V2)توسط نازيهاي آلماني در جنگ دوم جهاني 

  به طرف پاريس روانه شد. 1944و در سال 
  ب شد.عدد آن، به سوي لندن و پاريس پرتا 3000كه 

  موشكهاي بالستيك را مي توان از روي كشتي، ضد هوائي، زير دريائي شليك نمود.
  كيلومتر باشد. 1200قدرت پرواز آن (برد) 

  
  انواع موشكهاي بالستيك:

-TACTICAL BALLASTIC MISSILE (150-300 KM) 
  : BATTLE FIELD RANGE BAL. M (BR.BM) 
- THEATRO BALLASTIC MISSILE (300-3500 KM) 
  : SHORT RANGE B.M. (SR BM) 
  : MEDIUM RANGE B.M. (MR BM) 
- INTERMEDIATE-RANGE BALLASTIC MISSLE (IR BM)  
  (2500-3000KM برد) 
- INTER CONTINENTAL BALLASTIC MISSLE (5500 KM) 
- SUBMARINE LAUNCH BALLASTIC MISSLE (TBM) 

  
  خريداران:

ند، ايران، اسرايل، عراق، آلمان نازي، كره شمالي، آرژانتين، چين، فرانسه، ه
  پاكستان، روس، آمريكا، بريتانيا، هند

، 3، شهاب 110و فتح  3و  2زلزال/شهاب  SRBM/SRBMايران (مدلهاي شهاب 
  )2، سجيل ا و سجيل 110عاشورا، قدر 
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  PHYTOON MISSILEموشك پيتون 
  برد كوتاه هوابه هوانوع: 

  اسرائيلاصليت ساخت: 
  2005 سال عملياتي:

  شركت رافائل توليد كننده:
 RAFAEL ARMAMENT DEVELOPMENT AUTHORITY  

  مشخصات: 
  كيلوگرم 6/103وزن: 
  متر 1/3 طول:
  ميليمتر 160 قطر:

  كيلوگرم 11: كالهك
  با سوخت جامد راكت موتور:

  ميليمتر 640 بال:
  كيلومتر 20تا  عمليات:
  ماخ 4سرعت: 

   IR + 320×240 ي پيكسل  چشم سيستم هدايت كننده:
پرواز با توان مقابل در مقابل  (IRCCM)سيستم چشمي/الكترونيكي/ردياب بعد از 

  موشك
  هواپيما شليك توسط:

 ,F-15, F-16, F-4(نيروي هوائي با هواپيماهاياسرائيلكشورهاي استفاده كننده:

KULMASS 2000  نيروي هوائي هند توسط هواپيماهاي سوخوMKI-30(  
 SHAFRIR 1, 2, PYTHON 3, 4 , 5 , DERBY, SPYDER انواع:
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 (SAM) پاتريوت

  سيستم زمين به هوا نوع:
  تاكنون 1981از سال در خدمت: 

 RYTHEON, HUGHES ANDRCAشركت طراح: 

  1969سال سال طراحي: 
  1976سال سال ساخت: 

  فروند 172تعداد ساخت: 
  PAC-3, PAC-2, PAC-1پاتريوت، انواع: 

 آمريكا ساخت:

  مشخصات
 PAC-1نوع: 

  ميليون دالر 1-3هزينه هر واحد: 
 2GEM, GEM/C, GEMT, (OR GEM), PAC-3انواع مدلها: 

  كيلوگرم 700وزن: 
  متر 8/5طول: 
  ميليمتر 410قطر: 

  OCTOL75/72 HE, BHEو انواع مختلف  248Mكالهك: 
  كيلوگرم 91وزن كالهك: 
  ميليمتر 920فاصله دوبال: 

  جامدسوخت: 
  كيلوگرم 190ات: برد عملي

  كيلومتر 24,240سطح و ارتفاع پرواز: 
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  ماخ 5سرعت: 
  محور 4راديوئي، تريلرهاي  هدايت:
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  پاتريوت:
AN/MPQ-53 سيستم راداري 

AN/MSQ-104 
AN/MPQ-65 
OE-349 آنتن    MAST GROUP 

EPP-111 ELECTRIC POWER PLANT 
M-901 LAUNCHING 

  
  1991مصرف شده در عمليات بغداد 

  آثار مختلف رواني در سيستماداري  -
سرباز آمريكايي در جنگ  28اين سيستم ها در طهران باعث كشته شدن  -

 با عراقي ها شد.

  
  چين، تايوان، كويت، اسرائيل، ژاپن، يونان، آلمان، اسپانيا، هلند، امارات خريداران:



  نويسنده : حسين زارع شحنه
  آرمونومي                  فصل پنجم

130  

 FILM-92(سبك وزن)  MISSILESاستينگر موشك 

  موشك دستي زمين به هوا
  1981ال سدرخدمت: 

  جنگ فالكند، تجاوز افقانستان، جنگ آنگوال، جنگ يوگوسالوي مورد استفاده در:
  جنرال ديناميك طراح :

   1967سال  طراحي:
 RAYTHEONسيستم موشكي  توليد كننده:

  دالر 38,000 هزينه توليد واحد:
   1978سال  توليد:
  FIM-92 A, FIM-92 B, FIM-92 C, FIM-92 D, FIM-92G  مدلها:

  كيلو گرم 2/15 زن:و
  متر  52/1 طول:
  ميليمتر 700 قطر:

  يك نفر نفر:حامل 
  متر 4,800 برد:

  كيلوگرم 3 وزن كالهك:
 سوخت جامد راكت موتور:

   MAN PADS, M6 LINEBECKER, A / TWQ:  قابل حمل با
  معموالً اقمار آمريكائي ناتو و كمتر در اخبار اقمار روسيه  كشورهاي دارنده:

  مي باشد.
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بوسني، بنگالدش، ايران، اسرائيل، كرواسي، يونان، آلمان، عراق،   
ژاپن، هلند، مكزيك، پرتغال، اسپانيا، سويس، تركيه، انگلستان، 

  آمريكا
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  FROGموشك فراگ 
  فوت 30طول: 
  فوت 8/1قطر: 

  تن 5/2تا  8/2وزن:  
  كيلومتر 70برد: 

  اتمي، شيميائي، بشدت انفجاريكالهك: 
   FROG-7A, 7-B, LAITH-90انواع مدلها: 

   F-7Aپوند) 1,213كيلوگرم كالهك ( 500نوع هسته اي با 
   F-7Bكيلومتر كالهك و  390نوع عادي با 

و كالهك  LAITH-90كيلومتر  90نوع عراقي آن با برد پرواز 
  نيمه مخرب

دارندگان، بالروس،كوبا، مصر، مجارستان، عراق، ليبي، كره شمالي، روماني، روسيه، 
  سلواكي، اكراين، يمن، الجزيره، بلغارستان، يوگوسالويسوريه، ا

 ZIL-135 8×  8اين موشك ساخت روسيه بوده و بر روي خودروهاي جنگي 
  مي باشد.  LAITH-90روسي سوار مي شود و نام انواع جديد آن 
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  (چيني) S.W.Mكرم ابريشم موشك 
  موشكهاي كرم ابريشم و عقاب دريا

FEI-LONG كشتي و ساير موشكهاي  (اژدهاي پرنده، ضدHAI-YING  از
  برادران كرم ابريشم 
مي باشند كه ليست آن به شرح ذيل بوده و اطالعاتي در خصوص هزينه ساخت آن 

  در دست نمي باشند.
نوعي  NATOنامگذاري آمريكا ناتو-كد  مالحظات

  صادراتي
  طراحي چيني

TBD CSS-N-1 SCRUB BRUSH FL-1  SHANYGYO (SY-1)  
TBD CSS-N-5 SABBOT FL-2 SHANYGYO (SY-2) 

 CSS-N-2 SAN FLOWER TBD HAI YING (HY-1) شليك كشتي

 CSSC-2  شليك زميني
CSSC-N2 

SILK WORM TBD HAI YING (HY-1) 

 CSSC-3 SEER SUCKER C-201 HAI YING (HY-2)  شليك زميني

 CSSC-6 SAW HOUSE C-301 HAI YING (HY-3)  شليك زميني

 CSSC-7 SADSACK C-401 HAI YING (HY-4)  شليك زميني
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  SY-1 SY-2 HY-1 HY-2  HY-3  HY-4  مشخصات

  60/6  6  55/6  طول (متر)
8/7  
76/0  
4/2  

85/9  36/7  

  76/0  76/0  .. 76/0 54/0 76/0  قطر (متر)
  4/2  24/2  4/2 7/1 4/2  فاصله بال(متر)

  1,740  3,400  2,998 2,300 1,750 2,095  وزن (كيلو)
513 365 513  هك (كيلو)وزن كال

  انفجاري
513  500-300    

موتور  تجهيزات موتوري
  راكتي

موتور جامد
  مهندسي

 RAMJET توربوجت  

  8/0- 85/0  5/2  8/0 8/0 9/0 8/0  سرعت (ماخ)
  3000-5000  180  200 85 130 150  برد (كيلومتر)

  8  50  20 100-300 20 20  ارتفاع پرواز (متر)
احتمال كشته هر 

  صد)حمله (در
      90 70 70 درصد70

رادار رادار رادار  هدايت كننده
  موتوبولي

رادار داخل  رادار كونيكال
  فعال 

HXW4-1  
XJ63(C-603) 
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  (آمريكائي) TOMA HAUK CRUISE MISSILEموشك (كروز) 
 SUBSONICبرد بلند با شرايط مختلف آب و هوا، نوع: 

  تاكنون 1983از سال در خدمت: 
 RAYTHEON/CM DONNELL DOUGLASS, GENERALتوليد: 

DYNAMIC 
  دالر 569,000هزينه واحد ساخت: 

  كيلو 1,440وزن: 
  متر 56/5طول بدون بوستر: 

  متر 52/0قطر: 
  W 80 NUCLEAR DEVICE, TNTكيلو  200كيلوئي،  450كالهك: 

  WILLIAMS INT, L F-107-WR-402توربوفن موتور: 
  متر 67/2فاصله بال: 

  تركيلوم 2,500برد: 
 DSMAC, TERCOM, GPSهدايت:  

LAUNCH:  سيستم پرواز عمودي و افقي براي زيردريائي(TTL) 
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  ث: تانك + توپ
در صفوف دشمن و جاده صاف كن تانك ها وظيفه انهدام موانع و خط شكني 

نيروهاي سواره نظام و پياده نظام مي باشند و معموالً در واحدهاي زرهي بيشتر 
يشترين بهره وري در آلمانيها در جنگ جهاني دوم بخصوص بكار گرفته مي شود. ب

و منجمد داشته اند و نامه ژنرال گودرياني و رومل همواره با  اي ادهجدر مناطق 
تانك و ... همراه مي باشند و موشكها به صور مختلف از حمله صور ذيل قابل طبقه 

اندازي در حال بندي مي باشد، در خصوص تانكها، مسئله قدرت موتور، سرعت، تير
حركت، چرخش به اطراف، فضاي الزم براي جادادن مهمات، آرامش خدمه تانك، 
دوربين قابل براي رويت اطراف، مقاومت در مقابل آر.پي.جي و مين ضد تانك، و 
حتي حمله هاي هوائي و سيستم رادار و حفاظت از افراد مهاجم جهت پرتاب 

ن  گازوئيل، و مانورهاي ديگر مي نارنجك در مواضع تانك مصرف و ميزان بنزي
باشد. بنابراين تانك ها ساده در جنگ اول تانك هاي بسيار قوي در جنگ دوم و 

  توسعه آن در سال بين بحران بزرگ آمريكا و جنگ دوم جهاني، بسيار مهم است.
  

  توسعه تانك ها: 
، تانك توسعه تانك ها به پياده نظام، سواره نظام، تانكهاي كروز، تانك هاي سبك

ميان برد، تانكهاي سنگين، تانكهاي فوق سنگين، تانكهاي اصل جنگي مربوط به 
دوران آخر قرن و تانك هاي موجود در زمان شروع قرن جديد مي باشند و در روند 

  بوده اند.
 M1از لحاظ موتوري به اطالعاتي در خصوص تانك هاي مختلف جهان مانند 

ABRAMS, T-80 كهاي جديدو يك سري ديگر از تان  
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  نيرو بر وزن  خروجي برق  شاسي

  اسب بخار بر تن 106  كيلووات) 118اسب بخار ( L 158 2.4شاسي هاي ميانه تويوتا كامري 
  اسب بخار بر تن 383  كيلو وات) 471اسب بخار ( L 5/6  632المبر كيني مورا سيلگو 

  خار بر تناسب ب 2100  كيلو وات) 710اسب بخار ( OL  950 .3ترموال وان مدل 
 اسب بخار بر تن 24/242  كيلووات) 1,100اسب بخار ( 1500  آبرامز M1و  2تانك لئو پارد 

  اسب بخار بر تن 5/11 كيلووات) 2,925اسب بخار ( T 2000 2,581كالس  SNCFلكوموتيو 
تانكها داراي روند توسعه مخصوص به خود ميباشند طبقه بندي تانكها براساس 

قش هاي اجرائي خود انجام مي گيرد و يا تعدادي براساس نقش زن و يا براساس نو
هاي تاكتيكي خود به عنوان مثال تانكهاي خزنده و يا پياده نظام داراي كالس 

مي باشد. و تانكهاي پياده نظام و سريع داراي كالسه  1930-40بريتانيائي سالهاي 
  ا مي باشند. شهرت مي باشند و يا نكات ديگر كه حاكي از شرايط اين تانكه

ماتيلدا پياده نظام، داراي تطابق وزن با تانكهاي آلماني   MKIIتانكهاي
PANZER III  وPANZER IV  (تانكهاي ميانه) مي باشد كه با توجه به

سنگيني تجهيزات داراي شرايط تانك سنگين شده اند كه سالحهاي آنها نوعاً 
  سبك و يا در حد تانك هاي ميانه آن زمان مي باشد.

 1939-40اغلب بعنوان تانكهاي سنگين در  PANZER IVتانكهاي  -
بودند زيرا داراي كاليبرهاي فراخ مي باشد كه طراحي شده اند براي 

اطالق مي شود و  PANZER IVبه آن تيراندازي پياده نظام بهر صورت، 
  معموالً، در مراحل اوليه بعنوان تانك متوسط در نظر گرفته مي شد.

عليرغم (به صورت سنگين طراحي شده  M26رشينگ تانك آمريكائي پ -
در قياس با  PANZER Vنزديكي آن در عمليات با تانك متوسط پلنگ 

 )PANZER VIتانك سنگين ببر 
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ميليمتري قابل مقايسه با  85با مسلسل  T-34-85تانك روسي متوسط  -
كه بر تانك سنگين تايگر مي باشد. بهر صورت مهمات  88مسلسل كاليبر 

آنها و سالحها و كشش آنها در دو طبقه بندي مختلف كالسه  و سرعت
 بندي شده اند.

شده و مهمات آن بندي بعنوان يك تانك سنگين طبقه  IS-2تانك روسي  -
ميليمتري مي باشد، گرچه وزن آن از  122قوي بوده و داراي مسلسل 

TIGER  مقايسه با  قابلكمتر است وPANTHER  مي باشد كه طبقه
را دارد. در هر صورت در تانكها، وزن خود تانك، تجهيزات، بندي ميانه 

وگيري، كاليبر، چابكي، مانور، مصرف سوخت، نيز از عوامل لتوان حمله و ج
 طبقه بندي تانكها مي باشند.

  
 مدلهاي مختلف تانك با خصوصيات تاريخي و كشور ساخت

  تانكهاي قديمي
   ,MEDIUM MARK B 1918تانك بريتانيائي سال  -
 آلماني 1تانك سنگين تايگر  -     BT-2 1932روسي سال  تانك -

 IS-3تانك سنگين روسي  -     MATILDA تانك بريتانيائي -

 2A6Mلئو پارد  -       تانك بريتانيائي كرامول -

 M5A1  - XM 1202 تانك استوارت (سبك) -

        تانك آمريكائي شرمن -
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  تانك هاي جديد تر
   CHALLENGER IIبريتانيائي  -

  چين (جنگي اصلي) TYPE-99تانك  -
   آبرام M1A1تانك آمريكائي  -

 )AVLB(باپل M60A1تانك داراي پل -

 تانك آلماني لئوپارد -

 ARJUNتانك هندي  -

 (جنگي اصلي) LECLERCتانك فرانسوي  -

 (جنگي اصلي) MERKAVAتانك اسرائيلي  -

  (جنگي اصلي) T-80تانك روسي  -
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  وزن تانكها
ك، ميان وزن و فوق سنگين وزن تانكها در جنگ جهاني يك تانك شامل سب

 MARKAپوند و ميان وزن)  15,000تن ( 7تقريباً  FT-17بودند مثالً تانك 
 30(حدوداً  MARK 1پوند) در آخر جنگ جهاني تانك  31,360تن يا  14(

هزار پوند) طبقه بندي شده بعنوان تانك ميان وزن و 65- 60تن، يا بين 
  تانكهاي سبك.

-Kتن) و يا تانك  CHAR2C )69راي اوزان تانكهاي فوق سنگين ب

WAGUN 120  تن، و تانكهاي فعلي بريتانياMBT يعني ،
CHALLENGER 2  تن مي باشد. 60وزن بعضي از آنها  

و تانكهاي KV-1و CHAR B1و  T-35ساير تانكهاي سنگين عبارتند از 
ا ي( IS PZKPFW. PANTHERو تانكهاي روسي  I  .IIآلماني تايگر (ببر) 

  .) كه سنگين وزن محسوب مي شوديان وزنم
 FV 214، و بريتانيائي US M103 شامل مدل تانكهاي سنگين آمريكائي

CONQUEROR  و فرانسويARL-44 .مي باشد  
  

  تانكهاي فوق سنگين
LANDKREUZERP.1000 RATE, PANZER VIII MAUS, 

LANDKREUZER P. 1500 MONSTER,   تانكهايTG-5   
و سوپر تانكهاي فوق  TORTOISEتخريبي ، و تنك Pتوريست تانك سري 

   T-28سنگين 
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  تانكهاي مخصوص: 
   (DD) و، شرمن دوپلكس در ايAUREتانك چرچيل 

 T-72روس 

   T-34روس
T-55 
T-90 
 M4شرمن 

ABRAMS M1A2, 315 
ABRAMS M1A1  
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 CHALLENGERخصوصيات تانك 

  نفر 4 تعداد خدمه:
  متر 3/8 طول:

  متر 5/3 عرض:
  5/11طول با اسلحه: 

  متر 5/2 ارتفاع:
  متر 5/62 وزن:

  L30 :120mm  ×1مدل  مسلسل:
  

  تجهيزات تركيبي گمركي تجهيزات
  سيستم GYROSTABILISEDبا نوراماني 

SAGEM MVS 580 
SAGEM SAVAN 15 
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  ABRAMS MAIN BATTLE TANKتانك آبرامز

نك براي آشنائي با خصوصيات تانكهاي پيشرفته و اصلي جنگها، يا خصوصيات تا
  آبرامز، توليد و مصرفي ارتش آمريكا توضيح داده مي شود.

  
  ابعاد

  اينچ 387طول: 
  اينچ 144پهنا: 

  اينچ 5/93 ارتفاع:
  تن 54/69 وزن:

  پوند 4/15 فشار زميني:
  

  موتور
     اسب بخار (توربين گازي) 1500 موتور:

  دنده معكوس 2دنده جلو،  4 جعبه دنده:
  

  وسايل ايمني
  يكي آتش نشاني و هشدار دهندهسيستم مجهز اتومات

  نفر 4 خدمه:
  42MPH حداكثر سرعت:
  بدون شيب MPH 30 سرعت عبوري:
  % بدون شيب 17MPH 10 سرعت عبوري:
  %  MPH60 1/4 سرعت عبوري :
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  مايل 265مسافت پيمودني 
  فوت 9 حداكثر فضاي عبوري (تنگنا)

  اينچ 42 ارتفاع مانع قابل عبور:
  ر بر تناسب بخا 6/21 نيرو به وزن:

  
  تجهيزات اوليه

  M256ميليمتري  120خمپاره 
  M240 ،62/7مسلسل  اسلحه چرخان:

  M240 ،62/7مسلسل  اسلحه هاي الحاقي:
  50/0، كاليبر M2مسلسل  اسلحه فرماندهي:

  ميليمتر 120دور  42   حداكثر مخزن انبار مهمات:
  ميليمتر 62/7دور  11,400

  50دور كاليز  900
  نارنجك 32

  ميليمتر 56/5 گردش 210
  NBCسيستم 

200 SCFM (سرد كننده)  
25,600 BTU(در ساعت) سرد كننده ،  
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  ) ساخت انگليس1966-1995تانك چيفتن (
  انگلستان، ايران، عراق، كويتمورد استفاده: 

  دليالن ساخت كارخانه:
  تن 55وزن مشخصات: 

  (HULL)متر  5/7 طول:
  متر 5/3 پهنا:

  متر 9/2 ارتفاع:
  نفر 4 خدمه:

  
  تجهيزات القائي (مهمات)

GLACIS: 120 MM (72ْ ) 

HULL SIDE: 38 MM (10 ْ ) 
TURRET: 195MM (60 ْ ) 

  مهمات اوليه
  )A511ميليمتري ( 120 تفنگ:
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  تعداد تانك كشورها
CUNTRY MAIN BATTLE TANK 
 T-55, 170 T-62, 100 TYPE 59 600 افغانستان

 T-34/85, T-55, T-62, TYPE 59, TYPE 69 آلباني

 T-55, 300 T-62, 540 T-72, 380 T-90 400 الجزيره

 T-55, 50 T-62, 50 T-72 200 آنگوال

 TAM, 118 SK-105 KURASSIER, 50 AMX-13/105 230 آرژانتين

 T-72, 180 T-55 210 ارمنستان

 M1A1 AIM ABRAMS 59 استراليا

 LEOPARD 2A5 286 SK-105 KURASSIER 114 اطريش

 T-72, 247 T-55 286 آذربايجان

 M60A3 180 بحرين

 TYPE 59, 320 TYPE 62, 300+TYPE 69/79 320 بنگالدش

 T-54, 1,465 T-72B, 92 T-80 29 بالروس

 LEOPARD 1A5 132 بلژيك

 SK-105 KURASSIER 54 بوليوي

 M-84, 65 M60A3, 55 AMX-30, 150M-55S 14 بوسني هرزگوين

وتسĤناب  36 FV101 SCORPION, 50 SK-105 KURASSIER 

 LEOPARD 1A1, 240 LEOPARD 1A5, 91 M60A3[1] 128 برزيل

 16FV101 SCORPION برونئي

 T-72 430 بلغارستان

 T-55, 10 PT-76, 200 TYPE 59 103 كامبوج
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 Leopard C2 (1A5 equivalent). 40 Leopard 2A6M (20 66 كانادا
leased from Germany, 20 purchased from the Netherlands), 
80 Leopard 2A4+(L55 gun)[2], 15Leopard 2A4 (Purchased 
from Germany as parts stock)[3] 

 t-55 60 چاد

 Leopard 2A4, 202 Leopard 1A5 140 شيلي

 ,Type 99, Type 98, 2,500 Type 96, Type 90-IIM, Type 90 500~ چين
500 Type 88, Type 85, Type 80, Type 79, Type 69, Type 59D, 
5,000 Type 59 

 Type 59, 20 t-55 30 كنگو

 29M-95 Degman, 75 M84A4 Sniper كرواسي

 T-34 1,100 T-55 400 T-62, 50 T-72 300 كوبا

 T-80, 102AMX-30B2 41 قبرس

 T-72M4 CZ 181 چك

 Leopard 2A4 57 دانمارك

 Leopard 1 V, 108 AMX-13 30 اكوادر

 T-55E, 260 Ramses II m 500 T-62E, 1,700 m 60A3, 1,500 390 مصر
M1A1 

 T-55 280 اريتره

 T-55, 50 T-62, 50 T-72 170 اتيوپي

 (?)Leopard 2A4, 162 T-72m1, 70 T-55M, T-54 124 فنالند

 Leclerc, 614 AMX-30B2 407 فرانسه

 t-72 250 گرجستان

 Leopard 2A6 408 آلمان
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 170 Leopard 2A6 HEL, 196 Leopard 2A4, 501 Leopard 1A5, 
308 M60A3, 390 M48A5 MOLF 

 Last tank brigade abolished early 2007, 15 T-72M1 in active مجارستان
service, 180 stored, they are planned to be replaced by new 
tanks after 2010. 

 T-90[4] 2,200 T-72, Orders capped at 124 Arjun MBT, [5] 310 هند
755 T-55, 500 PT-76, 1000 Vijayanta (withdrawn from 
regular service-in storage) 

 FV 101 Scorpion, T-55 100 اندونزي

 ,M48A5, 150 m60[6]400 Chieftain MK3 75 T-62, 780 T-72 80 ايران
100+Zulfiqar MBT 

 T-55, 77 T-72, 330M-60, 140 M1A1 Abrams 72 عراق

 ,Merkava mkI, 580 Merkava Mk II, 750 Merkava Mk III 250 اسرائيل
220 Merkava Mk IV (With an additional 300 currently being 
delivered), 561 Magach 5, 711 Magach 6, 111 Magach 7 [7] 

 Ariete, 980 Leopard 1,400 Centauro 200 ايتاليا

 Type 90, 561 Type 74 315 ژاپن

 Challenger 1, Khaled, 292 Tariq 392 اردن

 T-72, 75 T-62, 540 T-55 650 قزاقستان

 Vickers Mk 3 76 كنيا

 ,Ch’onma-ho, 300 P’okpoong-Ho, 1600 T54, 800 T-62 1000 كره شمالي
500 Type 59 

 M48A5K, 33 T-80U, 2 T-80uk, 1027 K1 Type 88, 484 850 كره جنوبي
K1A1, 680 K2 Black Panther 

 M1A2 218 كويت

 T-72 210 قرقيزستان

 T-55, 104 M48A5, 43 Leopard 1A5, 66 M60A3, ? T-90 205 لبنان



  نويسنده : حسين زارع شحنه
  آرمونومي                  فصل پنجم

149  

 T-55, 350 T-62, 315 T-72 1,500 ليبي

 PT-91 48 مالزي

 T-55, T-54 and T-34 33 مالي

 ERC 90 Sagaie مكزيك

 T-55, 250 T-62 350 مغولستان

 T-55s )Scrap) [8] 61 مونته نگرو

 M60A3, 150 T-72 300 مراكش

 T-55 80 موزامبيك

 Type 59, 190 Type 69, 139 T-72 280 ميانمار

 Leopard 2A6NL 82 هلند

 T-55 10 PT-76 31 نيكاراگوآ

 T-55 50 نيجريه

 Leopard 2A5 52 نروژ

 Challenger 2, 73 M60A3 38 عمان

Al-Khalid, A1-Zarrar, T-80UD, Type 85-IIAP, T-59T-69IIMP پاكستان

 T-55 375 پرو

 Scorpions 42 فيليپين

 PT-91, 128 Leopard 2A6 T-72M1 233 لهستان

 Leopard 2A4 37 پرتغال

 AMX-30 36 Leopard 2A4 24 قطر

 TR-85 350 روماني

 ,T-90, 4,744 T-80, 7,144 T-72, 4,000 T-64, 689 T-62 1200 روسيه
1,200 T-54/55[9] 
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 M1A2, 290 AMX-30, 460 M60A3 388 عربستان

 M-2001, M-84AB1, M-84AB, M-84ABN, 65 T-72 212 صربستان

 Leopard 2A4 66 سنگاپور

 T-72 245 اسلواكي

 M-84 54 اسلوني

 T-54/T-55 80 سومالي

 Olifant 1A/1B 250 آفريقاي جنوبي

 Leopard 2 327 اسپانيا

 Type 59, 140+ T-55, 20 Type 69, 22 Al-Khalid ordered 80 سريالنكا

 T-55 250 سودان

 Leopard 2 280 سوئد

 Leopard 2A4 380 سويس

 2,150T-55, 1,600 T-72, 1,000 T-62 سوريه

 M60A3, 450 CM11 Brave Tiger, 100 M41 Walker 480 تايوان
Bulldog [10] 

انتاجيكست  44 T-72 

 Type 69/79,105 m48 Patton, 178 M60 Patton 300 تايلند

 M60A3 84 تونس

 leopard 1T, 298 Leopard 2A4, 2,650 M48A5 (being 450 تركيه
modernized), 170 M60T Sabra, 755 M60A3 (It must be noted 
that these US-built tanks are being modernized to M60T 
Sabra Level), 1000+ Altay (planned for 2011) 

 T-72 702 تركمنستان

 T-84 Oplot, 271 T-80UD, 2,215 T-64, 180 T-72, 112 T-55 6 اكراين
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 Leclerc 388 امارات متحده

 Challenger 2 386 بريتانيا

 M1A1/2/2SEP 8,000 آمريكا

 M41 Walker Bulldog اروگوئه

 T-55, 170 T-62, 100 T-64, 70 T-72 80 ازبكستان

 AMX-30, 36 AMX-13C.90, 78 Scorpion 90 86 ونزوئال

 M48 Patton, 350 Type 59, 900 T-55, 200 T-62, 300 T-72 20 ويتنام

 M60A1, 250 T-62, 700 T-55, 70 T-72 240 يمن

 t-54/55, 35 Type 59, 10 Type 69 32 زيمباوه

  ندرج مي باشدتعداد تانك ها قبل از نوع آن م
  كشورهائيكه تانك ندارند و تعدادشان بسيار كم است درج نشده است
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  د: پرنده ها (بال متغير)
  هليكوپترهاي رزمي

هليكوپترها وظايف، حمل سالح، حمل نفرات، تيراندازي و موشك اندازي و راكت 
  به مواضع دشمن، نجات لشكر از تنگناها و مواضع صعب العبور را به عهده دارد.

  بنابراين، هر هليكوپتري در يكي از موارد فوق قويتر و در مورد ديگر ضعيف تر 
مي باشد معروفترين هليكوپترها، هليكوپترهاي آپاچي، شاين، كبري، شينوك، 

  .تايگر، دنل مي باشد
به طور كلي اين هليكوپترها، قادر به حمل مسلسل (جهت دار مانند كبري است 

نيز مي چرخد)، راكت و موشك مي باشد، و البته كه با چرخش سرخلبان مسلسل 
خلبانان آنها ، از سالحهاي كمري نيز استفاده مي كند. سالحهاي مورد استفاده 

نتقال هليكوپترها لزوماً بدليل حساسيت در عمليات بايد كامالً اتوماتيك و سريع اال
  باشند.

از پياده نظام كه حمايت  -1وظيفه اصلي مي باشند:  2امروزه هليكوپترها داراي 
نياز به پشتيباني هوائي و شناسائي اضطراري دارند و دوم صاف كردن جاده براي 

جهت كاهش  ،پياده نظام از قبيل، انهدام تانك ها و توپها و نفربرهاي دشمن مقابل
  خسارت و سرعت پيشروي و دفع مزاحمت.

  
  تاريخ بالگردها

تش ساخت كه از هليكوپترهاي ارتش آمريكا يك هليكوپتر چند ار 1960در سال 
معمولي داراي سرعت و آتش فوق العاده تر بود (كه اكثراً اجراي آتش ريزي انبوه 
بر روي ويت كنگ ها در ويتنام از آنها استفاده بسياري شد) و لذا سيستم هاي 

(AAFSS)  پيشرفته حمايت آتش در هليكوپترها طراحي مي شود كه اين طرح
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 ”AH-56 CHEYNNE“بنام  LOCKHEEDتوسط شركت  1965درسال 
  انجام شد. هليكوپترهاي شاين آثار فوق العاده زيادي براي ارتش آمريكا داشتند.

 پس از جنگ ويتنام، تانك هليكوپترهاي ضد تانك تبديل به اسلحه 1990در سال 
تفنگدار، جزء ملزومات ارتش آمريكا و يا پيما  ضد تانك اوليه شده است و ناوگان

 AH-1آن استفاد ميكردند در نيروي دريائي آمريكا، هليكوپترهاي از نوع ورشو از 
سوپركبرا بكار گرفته شد و در جنگ هاي خاورميانه بعنوان منهدم  AH-1كبرا و 

 2003كننده تانك از اين بالگردها استفاده گرديد كه در جنگ كربال در سال 
در نزد ابرقدرتهاي ديگر بسيار موثر واقع شد. ساير هليكوپترهاي مورد استفاده 

مي  MI-2/, AH-64D, AH-64, MI-28, KA-50, YAH-64نيروهاي 
  باشد بطوركلي هليكوپتر پر مصرف جهان عبارتند از:

  
  مصرف جهان پر چند نمونه هليكوپتر جنگي

CAIC WZ-10 
HARBIN Z-9 
AH-1 COBRA 
AH-1 SUPER COBRA 
AH-1 VIPER 
MIL MI-24 
HA-64 APACHE آپاچي    

WEST LAN WAH-64 
AUSTA A-129 MANGUSTA آپاچي 
EURO COPTERTIGER 
MI MI-28 HAVOC 
KOMOV KA-50 
KAMOV KA-50 
KAMOV KA-52 ALIGATOR 
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DELEL AH-2 ROOVALK 
HAL LIGHT COMBAT HILICOPTER 
KAWASAKI OH-1 
HA-6 LITTL BIRD 
RAH-66 
T-120 
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  توسعه قابليت هاي نظامي هليكوپتر
براي جابجائي وسايل جنگي و پرسنل نظامي حمله به مواضع  هليكوپترهاي جنگي

زميني، هوائي، دريائي، بخصوص عمليات چريكي در مناطقي كه امكان حمل كاال 
  و حمله از طريق كشتي، تانك و يا ... وجود ندارد، بكار گرفته مي شود.

مجهز نوع جنگي هليكوپتر داراي مسلسل، راكت هوا به هوا و هوا به زمين بود. و 
به رادار، سيستم هاي فيلمبرداري و تعيين مواضع دشمن مي باشد. خصوصيات 
مهم هليكوپتر، برخاستن سريع بطور عمودي و بدون نياز به ميدان وسيع و بهمين 
نحو، نشستند در مواضع باتالقي، جزاير، جنگل ها و نوك قله هاي كوه و يا مناطق 

يع و پنهان شدن از چشم دشمن، كويري بدون جاده مي باشد. توان حمالت سر
ر حمالت چريكي مي باشد. در سكوهاي نفتي، مهمترين عامل براي دبخصوص 

پشتيباني پرسنل جهت ترددهاي اضطراري، نجات، تعمير در اماكن دريائي و 
، زلزله، جنگ ، كه نياز به لخالصه مناطق خطرناك و در مواقع آتش نشاني، سي

د عمل مي نمايد. در مواقع جنگي بهترين وسيله كمك از باال و با سرعت مي باش
براي جابجائي نفرات (در هلي برد) و يا راكت باران مواضع استراتژيك دشمن مي 

  باشد و پشتيباني نيروي زميني و مكمل نيروي هوائي و دريائي است.
و در جنگ كره و و يتنام، هليكوپترها، نقش اساسي ايفا نموده  1960در دهه 

م و كره نشان دادند و به ساخت هليكوپترهاي با را در جنگهاي ويتناكارآيي خود 
سرعت باال و حمل وسايل سنگين و سالحهاي سنگين مانند تانك، جيپ ها و 
نفربرهاي جنگي پرداختن تا در مقابل نيروهاي هوشه مينه و ويت كنگ ها در 

ائي با (سيستم هاي پيشرفته هواپيم AAFSSجنگل ها مقاومت كنند و لذا نوع 
به كار  1965قابليت تيراندازي با مسلسل و راكت را بوجود آوردند كه در سال 

) پس AH-56، هليكوپترهاي شاين LOCKHEEDSگرفته شد (توسط شركت 
از بكار گيري اين مدل و كارآيي آن، به ساخت پرنده هاي پيشرفته تر اقدام شد و 
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حمل و نقل آن و نيز  ساخته شد و انواع و اقسام نوع جنگي، UH-1B/Cلذا 
 KAMAN H-2ي اصلي بكمك گرفته شد و كارآيي انمونه ه

TOMAHAWK, SIKIRSKY S-61  و نوعBELL HEAVY COBRA 
 1966محرزتر گرديد و توسعه تكنولوژي به ساخت شاين انجاميد و در سال 

را گرفت و نوع  AH-1G 110قرارداد ساخت كبراي  ،شل بل هليكوپترشركت 
AH-56  نوع پيشرفته  1972سري مزاياي اضافي نيز داشت در سال كه يك

ساخته شد كه با  AAH (ADVANCED ATTACK HEL)جنگي آن 
  نقاشي ها بر روي آن مشخص بود.

نوع جديد هليكوپترها و به توسعه تكنولوژيك گذاشت بخصوص  1990در سال 
تفاء براي موشك پراني و حمالت اوليه در جنگ كه بشدت حمله نموده و به اخ

و پيمان ورشو  NATOمي پرداخت و بشدت مورد استفاده كشورهاي پيمان 
و  AH-1گرديد. نيروي دريائي آمريكا بشدت براي پشتيباني به استفاده از كبرا 

AH-1  سوپر كبرا پرداخت و روسها نيز براي حمل نفرات در زمان حمله از نوع
نك در جنگ خاورميانه مؤثر مشابه آن استفاده نمودند. هليكوپترهاي ضد توپ و تا

  رو به توسعه رفت. MH-6استفاده از  ،بودند، بخصوص براي عمليات مخصوص
يك سري نواقص در اين  2003در جنگ خاورميانه در حمله به كربال، در سال 

-FIXEDنوع مشاهده گرديد و لذا در عمليات ثانويه آن با استفاده از نوع 

WING داقل خسارت.ت دست يافته شد با حيبه موفق  
  

  تاريخ نسل هليكوپترهاي جديد
 HUGHESنياز به هليكوپترهاي جديد پيچيده مالحظه گرديد و  1970در سال 

YAH-64  برنده شد و افراد ارتش درخواست نمودند ازMIL , KAMOV  كه
نيز  MIL، برنده گرديد اما عمالً KA-50طرحهاي جديد خود را ارائه نمايند كه 

 AH-64انسي ، سال خوش ش1990نمود. سالهاي  MI-28تصميم به توسعه 
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آپاچي بود براي حمالت اوليه و جنگ، و انهدام دشمن با استفاده از رادارهاي اوليه 
آپاچي  AH-64Dو هليكوپتر آنها امروزه هليكوپترهاي جنگي SAMو موشكهاي 

 را با MI-28و  KA-50النگ بو بشدت مورد استفاده است. اخيراً روسها معادل 
  سيستم مناسب بكار مي برند. كنترل

  

  مسائل مهم محدوديت ها حمالت مستقل هليكوپترها
هليكوپتر آپاچي شروع  32حمالت به شهر كربال با   )24س ر(ما 2003در سال 

شد كه به شدت آنها در تاريكي مورد حمله قرار گرفته و از بين رفتند و اين 
  موضوع باعث بررسي در ارتش شد.

  

  CAIC WZ-10        رنيزهمدل هاي مد
HARBIN Z-9      AH-1 سوپركبرا   

AH-1 كبرا              AH-1Z روايپ  

MIL MI-24 
AH-64 آپاچي(WESTLAND WAH-64 آپاچي  ) 

AGUSTA A-129 MANGUSTA 
EURO COPTER  ببر 
MI  MI-28 HAVOC 
KAMOV KA-50 (KAMOV KA-52 تمساح) 
DANIEL AH-2 ROOVALK 
HA-2 LIGHT COMBAT HELL 
KAWASAKI OH-1  
AH-6 LITTLE BIRD 
RAH-66  
T-129 
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  1914- 18نام بمب افكن هاي جنگ جهاني اول در سالهاي 
  UK    1915      ويكرز
  آلمان    1915      فوكر

  فرانسه    II    1915نيويورت
  بريتانيا    DH-2    1915ايركو 

  آلمان    D.III    1916الباتروس 
  فرانسه    IV    1916نيويورت 

  آلمان    1917      فوكر
  فرانسه    SXIII    1917اسپاد 

  فرانسه    1917    28ورت پنيو
  بريتانيا    1917    ساپ ويت كيل
  بريتانيا    W.E.5  1917رويال فاكتوري 

  بريتانيا    D.VII    1918فوكر 
  بريتانيا    1918  ساب ويت استپ
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  هليكوپتر/هواپيما (بال متغير)
 TILTROTOR (UTOL)هواپيما  –هليكوپتر 

BELL XV-3 
BELL XV-15 

V-22 OSPREY 
(BELL-AGUSTA) BA 609 

TR 018.QTR 
  

  هواپيما)- ليست پرنده با توجه به تاريخ (هليكوپتر
-1930 GEORGE LEHBERGER PATENT 

-1938  BYNES HELYPLANE 

-1945  FOCKE-ACHGLIS-FA 269 

-1950  HAVILAND PLATT PATENT, 2,702,163 

-1955  BELL XV-3 

-1963  CURTISS WRIGHT X-19 
-1977  BELL XV-15 

-1989  V-22 OSPREY 

-1998  BELL EAGLE EYE 

-2003 BELL/AGUSTA BA 609 
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  هواپيماي عمود پرواز
VTOL 
CTOL 
STOLVTOL 
V/STOL 
VTOHL 
CATO 
BARSTOBAR 
CATO 
JATO/RATO 
ZLL/ZLTO 
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RPG-7  
  راكت خودكار (شليك توسط انسان) يك نفره نوع كاال:
  روسيه ساخت:

  تاكنون 1961 تاريخ كاربرد:
  AIRTRONIC، وزارت دفاع روسيه، آمريكا BAZALTتوليد كننده :
  دالر آمريكا 3000 هزينه واحد:

، آمريكا RPG-7-V2و مدل معمولي  RPG-7P3براي چتربازان  انواع مختلف:
RPG-7   

در جنگ ويتنام  B-41مصرف آمريكائي  RPG 69و نوع چيني 
  و كامبوج 

  MM 40 وزن:
  ترم 920 حداكثر برد:
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 RPG-7مشخصات 

  نام مدل  نوع  وزن  قطر  رخنه شعاع كشندگي
 --  Mm330  Mm 85  6/2 يك مقطعي/گرمائي  كيلو  PG-7V 

 --  Mm 500 Mm 93 "  "  PG-7VL 

 TANPEM PG-7VR  كيلو Mm 105 5/4 متر 7  -- 

 FRAGMENTATION  كيلو 2 ميليمتر 40  --   متر 7
  مرحله اي

OG-7V 

 TBG-7V حرارتي –طعي يك مق  كيلو Mm105  5/4    متر 10
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  هلي بردهاي نظامي شركت بل هليكوپتر ريل اير كرافت
H-13 SIOUK 
BELL HSL 
UH-1 IROQUOIS 
UH-1H TWIN HUEY 
BELL 533 
AH-1 COBRA (HUEY COBRA) 
YAH-63/MOD 409  رقيب AH-64 

OH-58 KIOWA 
H-1  TWIN HUEY 
BELL 533 
AH-1 COBRA (HUEY COBRA) 
YAH-63/MOD 409  YAH-64 
OH-58 KIOWA 
H-1  مدل هاي تقويتي 
AH-1Z VIPER 
UH-1Y VENOM 
TILTROTORS 
V-22 OSPROY  با همكاري بوئينگ  
BELL/AGUSTA BA 609  (آگوستا و ستلند) با همكاري 
TR 918 EAGLE EYE UAV چشمان عقاب 

QUAD TILTROTOP  با بوئينگIDS 
  پروژه هاي آينده با ساير شركتهاي سازنده:

 AGUSTA WESTLAND AW 139يكوپتر هل    

 AB 139با شركت آگوستا (ايتاليا) براي مدل  50/50همكاري 
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  شركتهاي هليكوپترساز و هواپيماساز
BRANTLY 
BRATUKHIN 
BREGUET 
BRISTOL AEROPLANE CO 
CESSNA 
CHANGE AIR CRAFT INDUSTRIES CORP 
CICARE HELICOPTER 
CONTINENTAL COPTER 
CONVAIR 
DENEL AEROSPACE SYSTEM 
DF HELICOPTERS 
 DSH 
DOAK 
DOMAN 
DORAND 
DORNIER FLUGZEUG WERKE 
DOUGLASS 
DYNALI HELICOPTER  
ERICKSON AIR CRANE 
EUROCOPTER GROUP (EUTKAWASAKI) 
FAIRCHILD HILLER 
FAIRLY AVIATION 
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  ليست كارخانجات سازنده هليكوپتر
BRATUKITIN 
BREUGUET 
BRISTOL AERO PLANE CO 

AERO 
AERO KOPTER 

   AERONATIC PRODUCTS 
AEROSPACE GENERAL 
AEROSPATIALE 
AERO TECNICA 

ROTORCRAFT  AGUSTA 
BRANTLY 
AGUSTA WESTLAND 
BOEING HELICOPTER 
BORGWARD 
BENSEN  
BELL HELICOPTER TEXTRON 

 
FIAT 
FILPER 
FIRESTON AIR CRAFT 
FLETTNER 
FOCKE-WULF 
GADFLY AIR CRAFT 
GAZDA 
GLENVIEW 
GROEN BROTHERS AVIATION 
HELICOPTERES GUIMBAL 
GYRODYNE 
GYRONATICE 
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HARBIN AIR CRAFT 
HAWKER SIDDLEY  
HIGGINS 
HILLER AIR CRAFT 
HILLMAN 
HINDUSTAN AERONAUTICS 
HONGDU AVIATION INDUSTRY 
HUGHES HELICOPTERS 
HYNES 
IRKUT 
KAMAN AIR CRAFT 
KAMOV 
KAZAN HELCOPTER PLANT 
KELLETT AUTOGIRO CORP 
DHARKOV AVIATION INSTITUTE 
LADA LAND 
LACKNER 
LAND CRAFT HELICOPTER 
LOCKHEED 
MANZOLINI 
MARCHETTI 
TEXTRON 
NORINCO 
BAZALT 



  ونوميآرم                  فصل پنجم

167  

  مشخصات انواع هليكوپترها
   AGM-114 HELLFIREموشك هلي فاير

  هوا به زمين و زمين به زمين نوع:
  آمريكا :كشور ساخت

  الكهيد مارنين شركت سازنده:
  كيلو) 5/45- 49پوند ( 100- 180 وزن:
  سانتيمتر 163 طول:
  سانتيمتر 8/17 قطر:

  كيلو ضد بتون 8كيلوگرم و  9ضد تانك بشدت انفجار آميز، به وزن  كالهك:
  سوخت جامد موتور:

  سانتيمتر 33: فاصله بالها
  )KM8-M500( برد عملياتي:

  ماخ 3/1 سرعت:
  ثابت، چرخشي، داراي رادار چند هدفه ي پرتاب:سكو

  خودرو، كشتي هاي مخصوص و خودروهاي زميني مخصوص حامل:
 AGM-114 (F,G,H,J,K,L,M,N,P) انواع مدلها:
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  نام هليكوپتر
  AH-1Z VIPERمدل 

  جنگي نوع عمليات:
  آمريكا ساخت كشور:

  بل شركت سازنده:
  نيروي دريائي آمريكا مورد استفاده كشورها:
  استفاده شده در جنگ:

  2000سال اولين پرواز: 
  تعداد ساخته شده:
  قيمت ساخت واحد
   2009 اولين پرواز واقعي:

  سوپر كبرا AH-1توسعه يافته  انواع مدلها:
  مالحظات
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   OH-58 KIOWAخصوصيات 
  1تعداد خلبان: 

  ظرفت بار: 
  ظرفيت نفر:

  متر 8/9طول: 
  متر 77/10وتور: رقطر 

  رمت 92/2ارتفاع: 
  سطح چرخش:

  كيلو 718 وزن خالي:
  وزن پر:

  كيلو 1,360حداكثر وزن: 
 ALLISON T-63نيرو محركه: 

  * عمليات
  كيلومتر بر ثانيه 222حداكثر سرعت: 
  كيلومتر بر ثانيه 117سرعت خوابيده: 

  كيلومتر 481برد: 
  ) ميليون دالر3/1-9/4-7/6ميليون دالر ( 3/1تا  7/6قيمت: 

  رمت 5,800سقف خدمات: 
  شتاب:

  وزن القائي:
  نيرو بر وزن:
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  *تجهيزات
 M 27, M 125مسلسل: 

  رادار:
  ساير:

BELL D-188A هواپيماي عمود پرواز  
 ميليون دالر 2/1-9/4-7/6قيمت: 
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 BELLنام هليكوپتر 

  YAH-63A/409مدل 
  هليكوپتر جنگينوع عمليات: 

  آمريكاكشور ساخت: 
 BELL-TEXTRONتكسترون  –بل شركت سازنده: 

  مورد استفاده:
  كشورها:

  استفاده شده در جنگها:
  اولين پرواز:

  عدد 2تعداد ساخته شده: 
  قيمت ساخت واحد:

  انواع مدلها:
 (رقيب) APACHI AH-64مالحظات: 
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  AH-64Dنام هليكوپتر آپاچي 
  حمله نوع عمليات:

  آمريكا كشور ساخت:
  هيوز، مك دونالد داگالس، بوئينگشركت سازنده: 

  1975سال پرواز: اولين طراحي 
  آمريكا، اسرائيل، هلند، ژاپن (نيروهاي هوائي، دفاع، ...)مورد استفاده كشورها: 

  استفاده شده در جنگهاي: 
  تاكنون 1984ل اساولين پرواز: 

  )2000(تا سال  1,048تعداد ساخته شده: 
  1996ميليون دالر سال  18 قيمت ساخت واحد:

  AGUSTA WESTLANDآپاچي انواع مدلها: 

(AH-64 A, B, C, D) 
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  خصوصيات هليكوپتر بل
BEL 409/YAH-63A  عدد ساخته شده) 2(فقط  

  نفر 2تعداد خلبان: 
  ظرفت بار: 

  ظرفيت نفر:
  متر 6/13طول: 

  متر 6/14قطر موتور: 
  متر 1/4ارتفاع: 

  متر مربع 1/168سطح چرخش: 
  تن 93/2 وزن خالي:

  وزن پر:
  تن 5/4حداكثر وزن: 
  كيلو وات 1,300هر كدام  GE-T700د توربو شفت عد2نيرو محركه: 

  
  * عمليات

  كيلومتر  338حداكثر سرعت: 
  سرعت خوابيده: 

  كيلومتر 587برد: 
  متر 3,720سقف خدمات: 

  متر بر ثانيه 2/8شتاب: 
  وزن القائي:

  نيرو بر وزن:
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  *تجهيزات
  MM30و خمپاره  XM-188مسلسل مسلسل: 
  عدد 4-8تاو، ميليمتري  70عدد به راكت، 14موشك: 

  ساير:
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  هليكوپترهاي قابل مقايسه (آپاچي، يوروكوپتر، آگوستا)
  خصوصيات (آپاچي)

o  خصوصيات  AH-64 A/D AGUSTA A129 MANGUSTA   تايگرEURO COPTER   
  (ارتشهاي اروپائي)

  2 2 نفر2  تعداد خلبانان
      ظرفيت بار
      ظرفيت نفر

      بار
  طول متر 08/14 متر62/12 متر73/17  طول

  متر 13 متر90/11 متر63/14  قطر موتور
  متر 83/3 متر35/3 متر7/12  ارتفاع

  متر مربع 133  متر مربع9/444 متر مربع91/168  سطخ چرخش
  تن 06/3 تن2/50 تن165/5  وزن خالي

    تن8  وزن پر
  تن 6 تن1/5  تن 4/10  حداكثروزن پرواز

 سويعدد توربومكاررولزر ر LHTECH-T800, LHT-800 2 وشفتتوربGE T-700, 701 C,D  نيرو محركه

o عمليات  
  حداكثر سرعت

 
  كيلومتر در ساعت 365

 
  كيلومتر بر ساعت 294

  
  MTU/MTR 390توربوشفت

    كيلومتر بر ساعت 269 كيلومتر در ساعت 293  سرعت خوابيده
    كيلومتر بر ساعت561 كيلومتر در ساعت 480  برد

  ميليون دالر T12946ميليون دالر 63وA129Tميليون دالر43 ن دالرميليو 18  قيمت واحد 
  متر 4000  متر 6,096  متر 6,400  (ارتفاع)سقف خدمات 

  متر بر ثانيه 7/10  متر بر ثانيه97/13 متر بر ثانيه7/12  شتاب
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      وزن القائي
    310  نيرو بر وزن

  تجهيزات 
  مسلسل

M230 CANNON, 
  دور 1200 

 
  MM 20مسلسل 

GIAT 30  

  MM81×38راكت بدون هدايت HYDRA 70  راكت
  MM70×76راكت بدون هدايت 

موشك هوا به هوا 
MISTRAL 

 A-GM-114 HELIFIRE رادار
   

AGM-114 HELLIFIRE 
 BGM-71, TOWاستينگر

 SNEBبدون راهنما 

 M-92استينگرAIM-9, موشك
SIDE WINDER 

   سايد وايدر،

مك-ساخت شركت هيوز ساير
  دونالد، داگالس، بوئينگ

MISTRAL  ضد هواپيما

  HYDRA
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  نام هليكوپتر سوپر كبري
 AH-1 SUPER COBRA  مدل: 

  جنگي نوع عمليات:
  آمريكاكشور ساخت: 

  بل شركت سازنده:
  آمريكا، ايران، چين، تركيهمورد استفاده كشورها: 

  استفاده شده در جنگ ها:
  1969سال اولين پرواز: 
  1,271ته شده: تعداد ساخ

 AH-1Wميليون دالر مدل  7/10قيمت ساخت واحد: 

 PANTHA 2091, BEL YAH 63/ BELL 409, AH-1Z VIPERانواع مدلها: 

  مالحظات: 
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 MIL-28نام هليكوپتر 

  )HAVOC(نام حسب گزارش ناتو  MIL-28Nمدل 
  جنگي نوع عمليات:

  روسيه كشور ساخت:
  MILشركت سازنده: 

  ونزوئال، روسيه :مور استفاده كشورها
  استفاده شده در جنگ: 

  1988سال اولين پرواز: 
  تعداد ساخته شده: 
  ميليون يورو 12 قيمت ساخت واحد:

  1996سال سال بهره وري: 
 انواع مدلها: 

  مالحظات:
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 CHINOOKشينوك نام هليكوپتر 

 CH-74مدل 

  نفربر و حمل و نقل نوع عمليات:
  آمريكا كشور ساخت:

  ئينگبوشركت سازنده: 
  آمريكا، هلند، ژاپن مورد استفاده كشورها: 

  ويتناماستفاده شده در جنگهاي: 
   1961سال پرواز آزمايشي: 

  1,179تعداد ساخته شده: 
  ميليون دالر 3/10 قيمت ساخت واحد:

 انواع مدلهاي انگليسي بوئينگ + اشنوكانواع مدلها: 

 CH-47 (A,B,C) مالحظات:

MH-47 (D,E) 
CH-47 (F,G) 

HH-47 
اين هليكوپتر مورد استفاده واحدهاي سواره نظام زرهي، توپ و تانك جهت حمل و 

  نقل نيز مي باشد.
نفر مي باشند و قابليت حمل  3خدمه پرواز (خلبان، كمك خلبان، مهندس پرواز) 

ملخ بسيار  2تن و كالً داراي  68/22تن بار را دارد كالً  12,700نفر و يا  55-33
  متر مربع مي باشد. 260متر و سطح پرواز بال  3/18روتور  پهن مي باشند. قطر
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  1987سال  MI-28Aخصوصيات 
  نفر 1تعداد خلبان: 

  ظرفت بار: 
  ظرفيت نفر:

  متر 01/17طول: 
  متر 20/17قطر موتور: 

  متر 82/3ارتفاع: 
  سطح چرخش:

  تن 8حدود  وزن خالي: 
  تن 400/10وزن پر: 

  تن 5/11حداكثر وزن: 
  نيرو محركه: 

  
  * عمليات

  حداكثر سرعت: 
  سرعت خوابيده: 

  برد: 
  

  سقف خدمات: 
  شتاب: 

  وزن القائي:
  نيرو بر وزن:



  ونوميآرم                  فصل پنجم

181  

  *تجهيزات
  مسلسل: 
  موشك: 

  ساير:



  ونوميآرم                  فصل پنجم

182  

  (هليكوپتر رزمي جنگ ويتنام)  UH-1 IROQUOISمدل  BELLشركت 
  خصوصيات (آپاچي)

o  خصوصيات UH-1-IRODUIS BELL 47 H-13 SIOUTOH-58 KIOWA  كبريAH-1  

  2  2  2 1-2 1-4خدمه  تعداد خلبانان
       مسافر1 نفر14پوند شامل 3800  ظرفيت بار
       1-2 نفر1-4  ظرفيت نفر

       كيلو482   بار
      متر 85/12 متر63/9 متر4/17  طول
  8/13     67/10 32/11 متر مربع6/14  وتوررقطر 

  4/13    93/3 83/2 متر4/4  ارتفاع
   1/4    متر مربع 38/1 مربعمتر8/100   سطح چرخش

  كيلو 2,754    كيلوگرم 1,737 858 تن3/2  وزن خالي
  كيلو 4,309    كيلوگرم 2,497 + بار482 تن1/4  وزن پر

       1,340 تن310/4  حداكثر وزن پرواز
 1X T53-L-11 (820 KW)TVO-435-F1A T703-AD 700A  نيرو محركه

  رولز رويس
  

o عمليات  
  حداكثر سرعت

 
  لومتر بر ساعتكي 220

 
  كيلومتر بر ساعت 169

 
KM/H 241 

    

 KM/H    352 KM/H 204 كيلومتر بر ساعت135 كيلومتر بر ساعت 205  سرعت خوابيده

  KM/H 574    كيلومتر بر ساعت555 كيلومتر بر ساعت395 كيلومتر بر ساعت 510  برد
   3/1تا  7/6    قيمت واحد 

 ميليون دالر

(توسعه 
ايروكيوس) 

ميليون  3/11
  1995دالر 

  

    متر 3,475  متر 4,575  متر5,910  سقف خدمات (ارتفاع)
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 متر بر 25/6  بر مجذور ثانيهمتر37/4 بر مجذور ثانيهمتر  9/8  شتاب
  ثانيه مجذور

  

          وزن القائي
       KW/KG25/0   نيرو بر وزن

o  تجهيزات  
  مسلسل

 
GAU-17/A  

 AGM-114موشك 

   HYDRA-70راكت
   M 296.5سلمسل

    
M 129, M 28 
M 18, XM 35  

     MG 3  رادار

          ساير
  تاكنون 1967   1966-89 1946-74   توليد

  1,116    2,300 5,600   تعداد توليد
KING COBRA-BELL 309  KAWASAKI KH4      VARIANT 
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  رادارهار: 
كه در حوالي آن،  رادارها با ايجاد امواج انعكاسي، را از وضعيت اطراف خود و اشيائي

  مي باشند را مطلع مي سازند.
رادار امواج انعكاسي را از مركز ارسالي باز مي فرستند و با تعيين فواصل زماني از 

  اشياء در حال نزديك شدن و يا وجود، ما را مطلع مي سازند.
نازيهاي  (V1, V2)اولين بار انگليسيها براي آگاهي از حمالت هوائي و موشكي 

را اختراع نمودند و باعث كاسته شدن تلفات شهري و تجهيزات هوائي و  آلمان آن
كاهش آتش سوزيها و آگاهي به موقع از تهاجم دشمن باعث كاهش بسيار در جنگ 

  شدند.
رادار داراي استفاده هاي صلح جويانه مانند تشخيص هواپيما، كشتي ها، ماشين ها، 

هاي اليه هاي زمين براي كشف آگاهي از سرعت ماشين ها و اتوبوس ها، تشخيص 
نفت، آب، فلزات، امراض غددي، ترافيك هوائي، زميني، دريائي و در فرودگاهها و 

  بندرگاهها و .. مي باشند.
استفاده جنگجويانه آن مربوط به جنگ، انهدام هواپيماها، كشف مراكز نظامي، 

كوپترها و كشف مواضع دشمن و راهنمائي براي موشكها، هواپيماها، راكتها، هلي
  زيردريائيها در جهت هدايت سالحهاي خود براي اصابت مي باشند.

BISTATIC رادار    :CONFIGURATION 

 انواع شكل هاي راداري     رادار امواج متصل
DOPPLER رادار 
FM-CW رادار 
MONOPULSEرادار دو بطني 
PASSIVEرادار انعكاسي 
PLANNER ARRAYرادار 
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PULSE-DOPPLER رادار 
SYNTHETIC APERTURE رادار 
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  تفكيك عملياتي رادار بشرح ذيل مي باشد. 
DETECTION AND SEARCH RADAR 
(رادارهاي هشداردهنده، رادارهاي حمله كننده ها، رادارهاي هواشناسي، رادارهاي 
نقشه برداري، رادارهاي راهنما كننده وجود نفت و پرواز هواپيماها (فرودگاهها)، 

  و بنادر رادارهاي جاده اي، رادارهاي بيولوژيكي و پزشكي)پهلو گرفتن كشتي ها 
Iرادارهاي تحقيقاتي و هشدار دهنده :  

o  رادارهاي هشداردهندهE.W قبل از حادثه 

o رادارهاي هشداردهنده اوليه 

o  رادارهاي هشداردهنده زمين و كنترل آنGCI 

o  رادارهاي هوابرديAEW 

o  رادارهاي باالي افقOTH 

II-1  گيرنده هايTA )(سيستم هاي راداري  
o  سيستم رادارهاي موشكهاي زمين به هواSAM (سام) 

o  سيستم رادارهاي توپخانه سيستمAAA 

II-2  رادارهاي تحقيقاتي سيستمSS  
o سيستم تحقيقاتي زميني 

o (گارد) رادارهاي تنازع بقا در حواشي دريا 

o ليست حيوانات و يا  و گاهي مربوط به بقاياررادارهاي بند
 ابازماندگان دري

o رادارهاي ضد جنگ افزار زيردريائي 

II-3 سيستم راداري ارتفاع سنج  
o سيستم هاي فاصله سنج 
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III  رادارهاي هدف يابTARGETTING RADARS 

 III-1 سيستم موشكهاي هدايت شونده  
o  موشكهاي هوا به هواAAM 

o موشكهاي هوا به زمينASM  

o موشكهاي زمين به هواSAM  

o موشكهاي زمين به زمينSSM  

  
  رساي

o سيستم ثبت شوندهTT  

o  سيستمAAA 

o سيستم چند گانه 

o  سيستم هاي كنترل آتش(FC) 

o سيستم هاي دريافت كننده 

o مدل هاي نيمه اتوماتيكي دريافت كننده ها 

o مدل هاي ثبت دستي 

o  رادارهاي قطع كننده هوا بردAI 

o مدل هاي تحقيقاتي 

o  مدل هايTA  

o  مدل هاي(TRACKING TARGET) TT  

o  مدل هاي مدTARGET ILLIUMINATION (II) 

o  مد موشكهاي هدايت شدهMG 

o رادارهاي الكترونيكي امواج يافت قوسي فعال 
 AESA (ACTIVE ELECTRONICALLY SCANNED ARRAY)  
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  III-2 رادارهاي شناسائي و جنگي  

o سيستم جنگي وضعيت اضطراري تنازع بقا 

o تاكتيكي و شناسائي و تمركزيابي و اهداف 

o تنازع بقاء و جنگي 

o م هاي كشنده ياب و آتش توپخانه و تانكسيست 

o رادار هوابرد هدف بادSLAR  

o رادار تشخيص دهنده اهدافSAR  

o رادار سنجش كننده نيروهاPSR  

o رادار سيستم هدف هاي عميق 

o سيستم رادار زمين نيروها 

o سيستم رادار قابل حمل 

  
TRIGGER  

نده از اين قبيل كه رادار فيوز دارد كه به توپخانه هاي ضد هوائي يا وسايل آتش زن
براي انفجار در زمانيكه به هدف مي خورند مجهز مي باشند اين فيوزها بايد به 

  هزار تكه شود. 50صورت مكانيكي طراحي شده كه گلوله داراي 
IV  سيستم هاي راداري هوا شناسي(NOAA)  

o رادارهاي هواشناسي 

o رادارهاي سنجش باد و وضعيت آن 

o رادار سنجش ابر 
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IV-2 م كنترل ترافيك و هشدارهاي و عالئم و كمك هاي راهنمائي سيست  
o  رادارهاي كنترل ترافيكATC 

o رادارهاي ثنويه افراد فرودگاهSSR  

o رادارهاي اهداف زمينيGCA  

o رادارهاي دقيق دريافت كنندهPAR  

o رادارهاي فاصله ياب تجهيزاتDME  

o  يكنبراديو 

o رادار سيستم هاي سنجشيRA  

o ندهرادار سيستم تعقيب كنTFR 

o رادارهاي سنجش كننده يك پرنده هوائي با ارتفاع صحيح از زمين 

IV-3 راداري  
o سيستم رادارهاي ابزار دقيق فضائي مقطعي 

o سيستم ثبت ركورد فضائيSP  

o فاصله ابزار فاصله سنج 

o  له ويديوئي و مرتبطرسيستم 

o رادار پايه فضائي 

o سيستم رادار نقطه سنج دروني 

V رادارهاي نقشه برداري  
o ادارهاي رSAR DOPPLER 

o رادارهاي تركيبي 

o رادارهاي تصويري 

o رادارهاي سه بعدي 
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VI  رادارهاي جاده ايG.P.S براي پليس و ترافيك بين شهري  
VII ادار براي مقاصد بيولوژيكير  

o رادارهاي پرندگان 

o رادارهاي حشرات 

o  رادارهاATC  و باندS, X 

o  رادارهاي ثبت ركوردهاي باندX رادارهاي  و سيستم كنترل آتش)
  با كمك تجهيزات الكترونيكي براي هشدار و آگاهي)
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  رادار فركانسباند 
  نام باند  فركانس باند  فاصله طول موج مالحظات

 M HZ  HF 30-3(مگا هرتز) M 1000-10  با فركانس باال OTHرادار افقي - سيستم رادار گارد ساحلي

‘P’  1  اوليه جنگ دومبراي رادار فعلي كه مرتبط است، سيستم رادارهايM <300 MHZ  P 

 M 30-330 MHZ  VHF 6-9  برد خيلي زياد باال، تله در زمين، فركانس فوق العاده باالبا 

برد خيلي باال (براي موشكهاي بالستيك، هشدار اوليه) تله زميني فركانس 
  فوق العاده باال

3-1 M 300-1000 MHZ  UHF 

 L. LONG 15-30 CM 1-2 GHZ  Lراي نيروهاي زنده براي كنترل ترافيك خيلي باال، برد بلند ب

 S- SHORT7.5-15 CM 2-4 GHZ  Sترمينال كنترل هوائي،بافاصله باالي آب وهوائي،رادارزيردريائي

 CM 4-8 GHZ  C 7.5-3.75  آب و هوائي C) يعني S,Xانتقال امواج فضائي، مجموعه (بين 

نقشه برداري، افراد دوربين اي موشك، رادارهاي زيردريائي، آب و هوا، نمراه
خيلي محرمانه در جنگ  Xبراي رادار هوائي، باند  I 10.52G HZ 25بعد 

  دوم جهاني

2.5-3.75 CM 8-12 GHZ  X 

 CM 12-18 GHZ  KU 2.5-1.67  بسيار قابل رويت

براي  KA, KUبراي استفاده هاي محدود با توجه به جذب بخار آب و بين 
  I.100 2415براي مسلسل در مگاهرتز نجات، سنجش، پليس، حفاظت و 

0.75-1.K 1 CM 4-40 GHZ  KA 

باند ميليمتري، تفكيك شده، فركانس در فواصل بسته به راهنمائي امواج 
  براي تست تجهيزات BAYTRONبراي باندهاي مختلف، 

7.5MM تا 

1MM 

40-3000 GHZ  MM 

  تا 7.5MM  براي ارتباطات نظامي
5MM 

40-60 GHZ  Q 

 MM 50-75 GHZ  V 4-6  اي جوجاذب قوي بر

  6-3-33 MM 60-90 GHZ  E 

مورد استفاده قابل رويت، تجربيات اتوماتيكي خودروهاي زرهي، با رويت و 
  ديد باال، و جذب هاي سنجشي قوي و قابل تصور

2.7-4.0 MM 75-110 GHZ  W 

-18.75CM  استفاده براي ديوارهاي راداري و سيستم هاي تجسمي
2.8CM 

1.6-10.5 GHZ  UMB 

كننده با سرعت وسايل موتوري با تصاوير تحت ، براي ماشين هاي  سنجش
  گيگا هرتز  O.100+34.300فرار از چراغ قرمز عمل در 

1.11-1.67 18-24 GHZ  K 
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  مسائل مهم در رادار
I:اصول :  

o انعكاس 

o معادالت راداري 

o قطب سنجي 

o تداخالت 

o صدا 

o پارازيت 

o پرش 

  
II(پروسه ها) عالئم راداري :  

o محاسبه فواصل 

 ان ترانزيتمز 

 فركانس چرخش 

o محاسبه سرعت 

o كاهش اثرات پارازيت ها 

o استخراج ثبت و نقطه گذاريها 

IIIمهندسي رادار :  
o طراحي آنتن 

o انعكاس دهنده پارابوليك موازي 

o نوع تصوير برداري راداري 

o راهنماي نقطه چين امواج هدايت شونده 

o كمان نازها 
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o فركانس بايدها 

o چهارچوب رادارها 

o سردسازي رادار 

o اشكال رادار و انواع آن 

 AWAC & AEWنام رادارهاي هوائي 

- RAF BOEING E-3D SEN TRY AEW (ZH101) نظامي دك   
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  سالحهاي اتمي: 1-ز
سالحها معموالً به نام سالحهاي سرد، سالح گرم، سالحهاي شيميائي، اتمي، 

  ميكروبي، بيولوژيك، هيدروژني معروف مي باشند.
د مربوط به ارتش هاي قديمي (شمشير، زره، تير و كمان، اراده سالحهاي سر

جنگي...) سالحهاي گرم مانند (توپ، تانك، پرنده هاي بمب افكن، جنگنده، 
  مي باشد. هليكوپتر، زيردريائي و با استفاده از مواد انفجاري باروت)

ي سالحهاي شيميائي مربوط مي شود به بمب هاي شيميائي كه آثار مخرب شيميائ
، دارند  (گاز اعصاب، گاز خردل، .. كه آثار دريدگي رگ هاي خوني، تخريب اعصاب

  ....) دارند سيانور،
سالحهاي ميكروبي، سالحهائي هستند كه با آلوده نمودن مواد غذائي، آب و ... بر 

مستحكم به يك قلعه انسان ايجاد تخريب مي نمايد، اولين بار اسكندر مقدوني 
وانست آنرا بگيرد، ولي مالحظه نمود كه چشمه آب قلعه از برخورد نمود كه نت

بيرون قلعه جريان دارد. وي دستور داد اجساد مردگان را در چشمه بياندازند و آب 
و براحتي آنجا را  هرا به اين تركيب ميكروبي نموده و مردم قلعه را بيمار نمود

  متصرف نمود.
يجاد آلودگي، آنفوالنزاي خوكي، سالحهاي بيولوژيك با ايجاد بيماري از طريق ا

  ، هپاتيت و بوجود مي آيند.HIVمرغي، طاعون، 
بمب هاي هيدروژني، بمب هائي هستند كه مي توانند از طريق انبساط حجم مواد 
به چند برابر ايجاد طوفان نمايد و با جابجائي و ايجاد اختالالت تنفسي و تركيب 

ز شكافتن اتم و فراري دادن الكترون و موثر باشد بمب اتمي و يا هسته اي ا Hهاي 
انحراف آن از مدار به ايجاد طوفان، و تشعشع شكننده سلولهاي انساني، همه چير را 

اير سالحها، غيرقابل كشت نموده و افراد ودي بكشد و حتي اراضي را مانند سبه ناب
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را را تا كيلومترها به بيماريهاي مزمن جنيني مبتال نموده و نسلها  ،در معرض
  معيوب و ناقص الخلقه سازند.

در سالحهاي اتمي ابتدا اورانيوم را از معادن آن استخراج نموده و سپس آنرا غني 
 3/0درصد مي رساند (براي توليد برق غناي  80ساخته و آنرا به غناي باالي 

كافيست) و بنابراين تخصص هاي و تجهيزات مختلف براي روش هاي مختلف قابل 
و روش هاي ديگر  IONIZING, FUSION, FISSIONروش ذكر است مانند 

، تفكيك ايزوتوپ ها، ائروديناميك مي باشد پس EMISشيميائي پالسما، ليزري، 
  از غني سازي شكل هاي مختلف بر روي مواد بوجود مي آيند.

ي كم براي مصارف برق هسته اي و با غناي باال براي توليد بمب ااين مواد با غن
  سالحهاي اتمي به  دو شكل استفاده مي شود: استفاده مي شود 

  كالهك هسته اي - 1
  بمب هسته اي - 2

بمب اتمي مستقيماً و توسط هواپيماها بر روي اهداف پرتاب مي شود و كالهك 
كهاي مختلف نصب شده و توسط موشك حمل و به مقصد شهاي هسته بر روي مو

  اصابت مي كند.
فني نيز بسيار پيچيده مي باشد. اما  مسائل هسته اي بسيار گسترده و از لحاظ

بطور بساير خالصه يك سري عناوين در خصوص عمليات غني سازي و بمب سازي 
  عنوان مي گرد.

سوخت هسته اي، كود هسته اي، توريم، اورانيوم، اورانيوم غني شده، تقليل در غنا، 
وپ، ، ايزوتMAGNOXارتقاء در غنا، پلوتونيوم، آب سنگين، آب سبك، نوترون، 

HEU, LEU, RU, SEU  وGASEOUS  سانتريفيوژZIPPCENT ،
SWU,VORTEX TUBE, EMIS (هيروشيما، ناكازاكي) و پروژه مانهاتان  
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براي تلخيص مسائل مربوط تنها به ذكر پروژه مانهاتان براي ريشه يابي هاي اوليه 
  سالحهاي اتمي پرداخته مي شود.

رانسه، انگليس، ايتاليا، هند، چين، امروزه كشورهاي آمريكا، روسيه، اكراين، ف
پاكستان، كره شمالي، اسرائيل داراي كالهك هاي هسته و بمب هاي اتمي مي 

  باشند.
بر سر مردم  T.N.Tهزار  20اولين بمب اتمي ساخته شده طي پروژه مانهاتان با 

) افتاد و 1945ناكازاكي و هيروشيماي ژاپن در آخرين سال جنگ جهاني دوم (
ميليون نفر بطور غير مستقيم  1هزار نفر مستقيماً و تا  120ت بين حسب روايا

  كشته شده و يا شبه كشته ماندند.
بنابراين و براي آشنا شدن تاريخي با مسئله سالح اتمي و پس از كوششهاي آلمان 
نازي، فن بروان و ژنرال دكتر دورنبرگر و حسب تئوري انيشتن و كوششهاي اَپن 

يس با شوروي و آمريكا، پروسه بمب اتمي (و قسمت دردناك و هايمر، و رقابت انگل
  واقعي آن) مكتوب مي گردد.
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  سالح هاي هسته اي آمريكا
آمريكا اولين كشوري در جهان بود كه موفق به توسعه سالح هاي هسته اي شد. و 
تنها كشوري است كه از سالح هاي هسته اي در برابر ديگر ملت ها استفاده كرده 

اجرا كرده است و تعداد زيادي از آزمايش ي جنگ سرد بيش از هزار است. در ط
سيستم هاي پرتابي سالح هاي دوربرد را توسعه داده است. آمريكا داراي كارخانه 

كالهك هسته اي و تجهيزاتي براي ساخت و  10,000اسلحه سازي كه شامل 
سرد اگر چه خيلي از سالح هاي هسته اي و تجهيزات جنگ  طراحي مي باشد

  خنثي شده و از كار افتاده اند.
  

  تاريخ توسعه:
  پروژه منهتن

اولين كشوري است كه توسعه سالح هاي هسته اي را طي  1939آمريكا را در سال 
 FRANKLIN)جنگ جهاني دوم زير نظر رئيس جمهور وقت آمريكا 

ROOSEVELT)  شروع كرد. و به دليل درگيري براي توسعه اين سالح با نازي
اداره ملي استانداردبا كمك  راهبردترسيده بود. بعد از يك شروع آرام تحت آلمان 

ساي آمريكايي زير نظر اداره تحقيقات و توسعه علمي، كه ودانشمندان انگليسي و ر
تحت حمايت ارتش آمريكا منتقل شد و به عنوان پروژه منهتن 1942در سال 

مكان  30 بيش از GANERAL GESTIE GROVESشناخته شد. با كنترل 
جهت تحقيق، توليد و آزمايش قطعات مربوطه ساخت بمب ساخته شده است. از 

(در نيويورك)  LOS ALMOSجمله اين مكان ها مي توان آزمايشگاه علمي در 
 AANDو تجهيزات توليد پولوتونيوم  اپن هايمركه تحت كنترل آقاي دكتر رابرت 

FORDو تجهيزات غن(واشنگ (ي سازي اورانيوم درتن OAK RIDGE  در)
  تنسي) را مي توان نام برد. 
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سرمايه گذاري عظيم در توليد يولوتونيوم در راكتورهاي هسته اي اوليه و در 
 - 235مغناطيسي براي توليد اورانيوموكترلگازي و ا Diffusionمراحل غني سازي 

سالح قابل استفاده شد. يك سالح  3موفق به توسعه  1945آمريكادر اواسط 
كيلو تن تست 20با حدود 1945جوالي 16ده درون ياش بولوتونيوم در طراحي ش

در همان سال  HARRY TRUMANشد. بر طبق فرمان رئيس جمهور آمريكا 
 اگوست در 6) در LITTLE BOYبمب طراحي شده از اورانيوم ( به نام 

گوست بمب طراحي شده از پلوتونيوم درون ا 9هيروشيماي ژاپن استفاده شد و در 
ي ژاپن استفاده شد كه موجب كاساك) برعليه شهر ناFAT MAN(به نام  ياشن

و زخمي شدن تعداد زيادي انسان شد. (به دليل  يكصد و ... هزار نفر كشته شدن
  امواج رادياتوري و سرطان هاي مربوطه).

  
  در طي جنگ سرد:

كالهك هسته اي با بازدهي حدودا  70000بيش از  1990و  1945بين سال هاي 
  يلو تن توسعه يافت.ك01

تريليون (بر طبق دالر سال  8/5آمريكا حداقل  1996تا  1940بين سال هاي 
خرج كرد. حدود نصف اين بودجه براي  ) بر روي توسعه سالحهاي هسته اي1996

اين بودجه (كمترين طبقه  درصد02/0انيزم پرتابي سالح ها، حدود ساخت مك
بيلون دالر صرف  365ه كنگره وبندي هزينه ها) صرف هزينه هاي مربوط ب

  مديريت پس مانده هاي هسته اي و دستورالعمل هاي محيطي شده است. 
  

  پس از جنگ سرد:
، برنامه هسته اي 1991درپي انقارض اتحاديه شوروي در سالپايان جنگ سردبعداز

هسته اي، توقف هاي آمريكا به طور چشمگيري محدود شد، مكث در تست برنامه 



  ونوميآرم                  فصل پنجم

199  

(رئيس  1990ح هاي هسته اي جديد و كاهش ذخيره تا اواسط دههدر توليد سال
ي از تجهيزات هسته اي قبلي تعطيل شدند ــجمهور بيل كلينتون) شد. خيل

ومكانها يشان به اهداف دستورالعملي محيط زيستي تخصيص داده شد. خيلي از 
منظور تالش هاي قبلي براي توليد سالح هاي هسته اي درگير اين برنامه شدند. به 

بدون استفاده از تست مقياس هسته اي  پيش بيني رفتار سالح هاي سال خورده
است. بودجه افزوده شده همچنين در توسعه برنامه هاي بهبود غيرهسته اي از 
جمله كمك به اياالت قبلي اياالت شوروي جهت از بين بردن مكان هاي هسته اي 

  ظري و ايمن كردن و همچنين كمك به روسيه درتالششان براي صورت ن
بيلون دالر 2/1بيش از  2006ه يذخيره هاي هسته اي شان نيز كمك كرد. در فور

شهروندان آمريكا  1990سال  قانون، ه هاجهت جبران قرار گرفتن در برابر اشع
 759حداقل  1998منجر به ترس از نتايج برنامه هاي هسته اي آمريكا شد و تا 

در جبران به دليل در  MARSHALLESE ISLANDميليون دالرساكنان 
 ميليون دالر به دولت 15بيش از  معرض تست هسته اي آمريكا داده شد وحدوداً

ژاپن در پي قرار گرفتن شهروندان ژاپني در برابر غبارهاي راديواكتيوي از تست 
BRAVO  داده شده است. در طي رئيس جمهوري جورج بوش و  1954سال در

، شايعاتي در ميان منابع 2001سپتامبر  11يستي به خصوص پس از حمالت ترور
 BUNKER)اخبار اصلي بود كه آمريكا طراحي سالح هاي هسته اي جديد 

BUSTING NUKE)  را در نظرگرفته و از بهره گيري بالقوه تست هسته اي به
داليل كنترل ذخاير و موشك هاي غيرهسته اي دفاعي بودجه اضافه اي به خود 

اشاره به اين داشت  2004هايي كه توسط دولت آمريكا در سال تخصص داد. بيانيه 
كالهك مي رسد كه  500/5كارخانه سالح هسته اي به حدود  2012كه تا سال 

  مي باشد.  1990حدود نصف اندازه آن از دهه 
  



  ونوميآرم                  فصل پنجم

200  

  آزمايش هسته اي:
آمريكا يك برنامه آزمايش هسته اي  1992سپتامبر  23و  1945جوالي  16بين 

بود. كل  1961و سپتامبر  1958نوامبر  بينداد به استثناي تعليق  قوي ادامه
و دو حمله هسته اي اجرا شد. با حدود بيش از عدد  054/1آزمايشات هسته اي 

تاي آنها در  900تا از آنها در مكان اقيانوس آرام اتفاق افتاده است و پيش از  100
 هاي متفرقه آمريكا از جمله ايالتنوادا آزمايش شده است. و ده تاي آن در  ايالت

تعداد  1962(آالسكا، كلورادو، مي سي سي پي، نيومكزيكو) آزمايش شدند تا نوامبر 
زيادي از آزمايشات در تست آمريكا جوي(يعني باالي زمين) بوده اند بعد از معاهده 
موافقت نسبي تحريم همه آزمايشات در زيرزمين  تنظيم شده بود و هدف اين كار 

  از انتشار گردو غبار هسته اي بوده است. جلوگيري
بسياري از مردم از گرد و ترس موجب  ،برنامه آمريكا در آزمايش هسته اي جوي

 MARغبار هسته اي شد. تخمين رقم دقيق و عواقب دقيق ساكنان 

SHAKESE ISLAND  و ماهيگران ژاپني در مورد حادثهCASTLE BRAV 
  شد. 1954در سال 

شهروندان آمريكايي به خصوص كشاورزان و ساكنان  تعدادي از گروههاي
مكان و كارگيران نظامي در آزمايش  NEVADAاز  DOWNWINDشهرهاي

  هاي قابل توجه آزمايش  )ه دليل جبران(بزمايش مي كند آهاي مختلف را 
  هسته اي آمريكا شامل:

  اولين آزمايش سالح هاي  1945جوالي TRINITY ،16آزمايش  -
  هسته اي بود.

در جوالي  THE OPERATION GROSS ROADSهاي سري -
اولين سري آزمايش هاي پس از جنگ بود و يكي از بزرگترين  1945

 عمليات نظامي در تاريخ آمريكا بوده است. 
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 1951در  OPERATION GREEN HOuSEعمليات پرتاب هاي  -
و يك  (ITEM)شامل اولين آزمايش سالح شكايت دهنده پرتاب شده

را  (GEORGE)نبش سالح هاي گرما هسته ايآزمايش علمي كه ج
 ثابت كرده است.

طراحي  اولين آزمايش 1952نوامبر  1در  IVY MIKEپرتاب  -
TELLER-UIAM  تشكيل نشده. بمب هيدروژني با بازده

مگاتن(نيروي تخريبي يك ميليون تن تي ان تي) بوده است. البته 10
شناسي(سرماشناسي) سالح قابل به كارگيري نبود با همه تجهيزات برودت 

 تن وزن داشت.  82حدود 

اولين آزمايش قابل به  1954اكتبر  31در  CASTLE BRANOپرتاب  -
كارگيري سالح گرما هسته اي و همچنين(به طور اتفاقي) بزرگترين 

مگاتن). همچنين 15سالحي كه تا به حال توسط آمريكا آزمايش شده بود(
ابطه با آزمايشات هسته اي بود. بزرگترين تصادف راديولوژيكي آمريكا در ر

بازده غيرقابل پيش بيني و تغيير در هوا موجب پخش غبارهاي هسته اي 
شد. كه  RONGERKATOLLS, RANGELAPبه سمت ساكنان

خيلي سريع از ساكنان آن جا انتقال يافتند. خيلي از بومي ها 
MARSHELL ISLAND  كه دچار نقص هايي در تولد شدند از دولت

ارت هايي دريافت كردند. يك قايق ماهيگري ژاپني به نام فدرال خس
THE FIFTH LUCKY DRAGON  نيز در تماس با غبارهاي هسته

اي قرار گرفت كه موجب شد خيلي از خدمه آن قايق مريض بشوند كه 
 حتي در نهايت منجر به فوت يكي از آنها شد.

اولين  1985اگوست  27در  ARGUSاز عمليات  ARGUSIپرتاب  -
كيلوتني  7/1نفجار سالح هسته اي خارج از فضا در حالي كه يك كالهك ا
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كيلو متري طي يك سري انفجارات هسته اي در ارتفاعات  200در ارتفاع 
 بلند منفجر شد. 

در سال  OPERATION DOMINICاز  FRIGATE BIRDپرتاب  -
كيلوتني)  600اولين و تنها آزمايش يك موشك هسته اي (با بازده  1962

جزيره كريسمس. به طور كلي سيستم هاي موشكي بدون كالهك هاي در 
زنده آزمايش شدند و كالهك هاي هسته اي به طور جداگانه به داليل 

ي در مورد ميلسواالت تك 1960ائل ايمني آزمايش شدند. در اوائل دهه سم
 چگونگي كاركرد سيستم ها تحت موقعيت هاي جنگ سازمان شده بود

مناظره نظامي متوقف شدند) و اين آزمايش براي  ر(زماني كه آنها د
برطرف كردن اين نگراني ها بود. اگر چه كالهك قبل از استفاده بايد 

نبود)  ICBM(و يك  بود SLBMمشخص مي شد و موشك تنها يك 
 بنابراين به تنهايي نتوانست همه نگراني ها را برطرف كند.

(MACKENIZE 1990)  
 204(با بازده 1962جوالي  6راكس در از عمليات است SEDANحمله  -

كيلو تن) كاري براي نشان دادن احتمال استفاده سالح هاي هسته اي 
 FLOWعنوان بخشي از عمليات  براي اهداف غيرنظامي و صلح جويانه به

SHART  يا  1280بوده است در اين حال يك دهانه آتشفشان با قطر
 .ساخته شد NAVADAيا عمق در مكان آزمايش  320

  
  سيستم هاي فرستنده:

توسط آمريكا طي پروژه منهتن  (FATMAN, LITTE BOY)سالح هاي اصلي 
 5هر كدام حدودا ا) و سالح هاي سنگين (پ 5بود كه نسبتا بزرگ بود(دومي با قطر 

تن) كه نيازمند برنامه هاي هواپيماهاي بمب افكني مشخص شده بود جهت آماده 
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ليه ژاپن كه هر كدام مي توانست يك نمونه از شدن براي موشك هاي بمب انداز ع
آن سالح و تنها در محدوده مشخص را جابه جا كند. بعد از اين سالح هاي دروني 

ازي اجرا شد. مقدار قابل توجهي پول و تحقيق به منظور محققان استاندارد س
آنها به محققان فوق متخصص جهت جمع آوري آنها  كهكالهك هاي هسته اي 

تفاده در مواردي كه دستگاههاي هنگام جنگ غيرمتعارفي و زير سازي قبل از اس
  كالهك ها براي استفاده در سيستم ها فرستنده متفاوت تري بود.

در انتهاي اعضا اروپايي  PAPERCLIPطي كمكهايي كه انديشمندان درعمليات 
 ROCKETRYجنگ جهاني دوم آمريكا توانست تاكاربري يك برنامه جاه طلبانه

وسعه موشك هايي در نگهداري غاز كند. يكي از اولين محصوالت اين برنامه ترا آ
اولين نوع سالحي  MGR-1 HONEST GOHNهاي هسته اي است. كالهك

 25به عنوان موشك سطح به سطح با دامنه حداكثر  1953است كه در سال 
  مايل توسعه يافته است. 15كيلومتر 
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  كالهك هاي هسته اي
به نظر مي رسد كه در تصادفات زيردريايي گم  ELEVER كالهك هاي هسته اي

غبار هسته  پخشيا ناپيدا شوند. برنامه آزمايشات هسته اي در تعدادي از موارد به 
 COSTLEاي در مناطق پرجمعيت موجب شد. مهمترين اين آزمايشات به 

BRAVE  مي باشد كه خاكستر راديواكتيوي در روي منطقه اي بيش از هزار مايل
جمعيت جزاير بعد از سوختن  )از جمله تعدادي از جزاير پرجمعيت.(ش كرد. پخ

در  ءضاعتشعشات تخليه شدند. آنها از تاثيرات منفي طوالني مدت از جمله نقص ا
هنگام توليد و افزايش سرطان رنج مي برند. نمونه هايي از سربازان بودند كه در 

عات راديواكتيوي قرار گرفتند ي برنامه آزمايش هسته اي سطح بااليي از تشعشط
شد، زيرا سربازان به دليل  1980و  1970كه موجب رسوايي بزرگي در دهه هاي 

  كاري كه خود كرده بودند، در معرض خطر قرار گرفته بودند. 
خيلي از تجهيزات قبلي(قسمت بعد را ببينند) موجب صدمات محيطي چشمگيري 

  در طي سالهاي فعاليتشان شد. 
THE RADIATION EXPOSURE COMPASATION  1990در سال 

  به شهروندان آمريكايي كه در معرض شعشات راديواكتيوي و يا ديگر 
ريسك ها قرار گرفته بودند اين اجازه را مي داد تا براي جبران خسارت ها و صدمه 

  ها مورد بررسي قرار گيرند.
  

  آژانس هاي توسعه:
تحت  1929اردهاي مركز ملي در سال هسته اي اوليه آمريكا توسط استاند برنامه

آغاز شد.  FRANKLIN DELANO ROOSEVELTدستور رئيس جمهور 
 1940هدف ابتداي آن اختيار تحقيقي و اعمال بودجه ها بوده است. در سال 

THE NATIONAL DEFENSE RESERCH COMMITTEE  كميته)
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ر روي تحقيقي دفاع ملي) تاسيس شد، كه كار هماهنگ شده اي تحت كميته ب
  اورانيوم در بين ديگر تالش هايش در دوره هاي جنگي بوده است. 

اداره توسعه و تحقيقات به همراه كميته تحقيق دفاع ملي به عنوان  1941ن ژوئدر 
يكي از آژانس هاي تابع خود تاسيس شد كه كميته اورانيوم را به عنوان بخشي از 

تحقيق كميته تحقيقي  1941سال  و دوباره نام گذاري كرد. دركرد اورانيوم بزرگ 
قرار  OSRDبه عنوان بخش  VANNERBUSHدفاع ملي تحت كنترل مستقيم 

 1942گرفت كه قصد افزايش سرعت پيش روي تحقيق سالح ها دارد. در جون 
يكان هاي ارتش مهندسان براي پيشرفت سالح هاي اتمي مسئوليت پروژه را بر 

تحقيق علمي مسئوليت تحقيق هاي علمي  عهده گرفت، در حالي كه اداره توسعه و
  را حفظ كرده است. 

اين شروع پروژه منهتن بود كه به عنوان منطقه مهندسان اجرا شد كه آژانسي است 
تحت كنترل نيروهاي مسلح كه مسئول توسعه اولين سالح هاي اتمي بود. بعد از 

عد از جنگ جهاني دوم منطقه مهندسان منتهن كنترل سالح هاي اتمي بود. ب
جنگ جهاني دوم، منطقه مهندسان منتهن كنترل روي تجهيزات توليد و كارخانه 

نگه داشته است. در  CROSSROADآمريكا و آزمايشات هماهنگ شده عمليات 
بعد از يك مشاجره طوالني عمل انرژي اتمي مورد قبول واقع شد و  1946سال 

مسئول توليدات سالح  كميسيون انرژي اتمي به عنوان آژانس هاي غيرنظامي كه
هاي هسته اي و تجهيزات تحقيقي است توسط كنگره كميسيون انرژي اتمي 
قدرت زياد كنترلي بر روي تحقيق و پول و پنهان كاري دارد مي تواند زمين هايي 
كه مضمون به ذخاير اورانيوم هستند را توقف كند. در كنار وظايفي كه در برابر 

سته اي دارد مسئول توسعه قدرت هسته اي توليدات و قوانين سالح هاي ه
  غيرنظامي و مصارف بي خطر نيز هست.
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و ناخشنودي هاي عمومي و كنگره اي  1970در پي نقد انرژي دهه  1975در سال 
(تا حدي به دليل غيرممكن بودن توليد و  در برابر كميسيون انرژي هسته اي

و تحقيقات انرژي اتمي،  سعهتنظيم همزمان) به عنوان بخش هاي سازنده اداره تو
ر توليدات هماهنگي و قوانين تحقيق قبلي كميسيون انرژي اتمي و كميسون ثكه اك

  تنظيمات هسته اي كه در بردارنده فعاليت هاي تنظيمات غيرنظامي بود. 
 1977اداره توسعه و تحقيقات انرژي مدت زمان اندكي وجود داشت و در سال 

مريكا تحت و پارتمان انرژي مشخص شد كه فعاليت هاي سالح هاي هسته اي آ
درحال حاضر مسئوليت هاي از آن قبيل را بار سازمان نيمه مستقل امنيت انرژي 

توسط پارتمان  2002هسته اي ملي حفظ كرده است. بعضي از عملكرد در سال 
امنيتي وطن تقسيم و به عهده گرفته شده اند.سالح هايي از قبل ساخته شده تحت 

كه بخشي از دپارتمان دفاع است مي  STRATEGIC COMMANDكنترل 
  باشد. 

به طور كلي اين آژانس ها براي هماهنگي تحقيقات و ساخت مكان ها انجام وظيفه 
مي كنند. اين آژانس ها اصوال با پيمانكاران و با شركت هاي خصوصي و عمومي كار 

يك شركت خصوصي و  UNION CARBIDEمي كنند(به عنوان مثال 
را براي چند دهه است كه مي چرخاند. دانشگاه  OAK RIDGEشگاه ملي آزماي

 ,LOS ALAMOSكاليفرنيا يك موسسه تحصيلي ملي دو آزمايشگاه 

LAWREINCE LIVER MARE  از شروع كارشان راه انداختند. و آزمايشگاه
به عنوان  BECHTELو يك شركت خصوصي  GAS ALAMOTOمديريت 

زينه ها بايد هم از طريق اين آژانس ها به طور قرارداد بعدي اش اجرا شد. ه
مستقيم و آژانس هاي خارجي اضافه از جمله دپارتمان دفاع تامين شوند. هر شاخه 

(كه  از نيروي نظامي آژانس هاي تحقيقي هسته اي مرتبط را نيز نگه داشته است
  عمدتا مربوط به سيستم هاي فرستنده است).
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  مجتمع توليد سالح:
ل تجهيزات متعدد در آمريكا، وسيع و گسترده نيست. تجهيزات اين جدول مث

متعدد آمريكا به برنامه سالح هاي هسته اي كمك كرده است. اين جدول شامل 
آمريكا (در گذشته و حال) مكان هاي عمده اساسا مربوط به برنامه هاي سالح هاي 

در مي باشد.  عملكرد اوليه اين مكان ها و عملكرد فعلي فعاليتهايشان مي باشد،
آمريكا به عالوه مستقر كردن سالح هاي هسته اي در خاكش در طي جنگ سرد 

كشور و منطقه خارجي نيز مستقر كرده بود. از  27سالح هاي هسته اي را در 
ي اشغال بالفاصله بعد ط(در  در ژاپن OKINAWجمله اين كشورها مي توان 

WW IIاكو را نام برد. و مون ) و آلمان، تايوان  
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  گسترش:
آمريكا در توسعه سالح هاي هسته اي، تا حدي بر تقسيم اطالعات با كانادا و 

تدوين  1943در سال  QUEBEC(همان طور كه در قراداد  انگليس متكي است
  شده است). 

موافقت كرده اند كه اطالعات سالح هاي هسته اي را بدون توافق ديگر  گروه 3اين 
  د. نكشورها تقسيم نكن

توسعه اولين سالح هسته اي در طي جنگ جهاني دوم اگرچه بحث هاي بعد از 
زيادي در مورد عملكرد آمريكا جهت حفظ درتكنولوژي هسته داشته باشد ويا بايد 

(به خصوص اتحاديه قبلي، اتحاديه  برنامه هسته اي را با ديگر كشورها سهيم كنند
(از جمله  هاي بين الملليشوروي) و يا دادن كنترل سالح ها به تعدادي از سازمان 

سازمان ملل متحد) كه از آنها براي حفظ جهاني استفاده كنند. ترس از سالح هاي 
هسته اي موجب شد تا سياستمداران و د انشمندان تا كنترل بيشتري بر روي 
سالح هاي هسته اي باشد و از استاندارد امنيتي باالتري در برنامه هسته اي 

  از يك بمب شوروي تا جايي كه امكان دارد.استفاده شود و جلوگيري 
ين انتخاب آمريكا طرفداري جلوگيري از توسعه هسته اي بردارد البته به دليل ا

اولين  USSRبيشتر به خاطر اين كه از خود حفاظت كند. چند سال بعد از اين كه 
منفجر كرد. به طور كل او  1992سالح خود را تحت نظر رئيس جمهور در سال 

قسيم اطالعات هسته اي مربوط انرژي هسته اي غيرنظامي و فيزيك هدفش ت
براي برنامه صلح آميز تا حدي سياسي بود و موجب  THE ATOMهسته اي بود. 

برنامه شد تا آمريكا به منابع كميابي مثل اورانيوم غني شده دست يابد. بنابراين 
اي رسمي آشكار يكي نيز داشت كه بدن توسط يادداشت هتژاهسته اي توجيه استر

  شد. 
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اين مصرف جنگي ارتقا استفاده غيرنظامي انرژي هسته اي در ديگر كشورها در 
حالي كه از اشاعه اطالعات در مورد انرژي هسته اي جلوگيري مي شد توسط 

فقين خوانده شد و منجر به استانداردهاي بي پايه و اهمال كارانه اي تخيلي از م
 2ديگري از كشورها اجازه مي داد تا از تكنولوژي  براي چند دهه بود كه به تعداد

  كشوري ببرند .
كشور هسته اي است كه اجازه نگهداري تجهيزات هسته اي از  5آمريكا يكي از 

 1968جوالي1هسته اي داردكه درسالحهاي گسترش ناپذيرمنع تحت نظر معاهده 
 COMERATIRE TREAT REDUCTIONامضا شدوبه توافق رسيد.برنامه 

بعد ار فروپاشي اتحاديه  DERENSE THREAT REDUCTION AGENCYاز
تاسيس شد تا به جبهه قبلي شوروي در ظرفي  1991شوروي در سال 

  ي كيهسته اي، شيميايي و سالح هاي بيولوژجايگاهايشان براي توسعه 
. بيش )ICMافكني هاي دوربرد تا سيلوهاي  بمب( دوش هايشان براي تحويل آنها

دالر جمعيت جلوگيري از توسعه تصادفي و با هدفمند سالح ها از  ميليون 404از 
تجهيزات قبلي شوروي خرج شد. بعد از اين كه هند با پاكستان سالح هاي هسته 

آزمايش كردند بين كلينتون تحريم هايي براي آن كشورها در  1998ايرا در سال 
لي براي اگر چه تحريمات عليه هند بيشتر شد و 1999نظر گرفت. در سال 

پاكستان به دليل دولت نظامي همانگونه باقي ماند. به طور خالصه بعد از ماجراي 
  سپتامبر جورج بوش تحريماتي عليه پاكستان در نظر گرفت.  11

دولت آمريكا سياست هاي مخفي را در برابر بلندپروازي هاي اسرائيل جهت سالح 
در توسعه سالح هاي  هاي هسته اي درنظر گرفت، در حالي كه به طور صريحي

هسته اي در كشورهاي ايران، كره شمالي اختالالتي ايجاد كرد كه از ديد منتقدان 
رياكارانه خوانده شد. منتقدان اشاره كردند كه آمريكا داراي بزرگترين ذخاير و 
سالح هاي هسته اي در دنيا است، اما همچنان به دنبال جلوگيري از توسعه پذيري 
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 2003در سال  NUCLEAR BUNKER BUSTERS ديگر كشورهاست كه
غارت اسرائيل توسط آمريكا انجام شد. تا حدي به اتهام توسعه سالح ها بود و 
رياست بوش اعالم كرد كه سياست هاي توسعه هسته اي آمريكا مسئوليت قرارداد 

  دولت ليبابي جهت جلوگيري از بلندپروازي هاي هسته اي بود. 
 

  حالت جاري:
كشور شناخته شده تحت نظر معاهده گسترش ناپذير هسته اي  5از آمريكا يكي 

 735/5كالهك هسته اي دست نخورده دارد كه  690/9شد مي باشد. آمريكا حدود 
فعال و يا عملي مي باشد و فقط تعداد كمي از آنها در هر زمان مستقر مي شوند. 

هاي موشكي تاي آن در سيستم  1050كالهك هسته اي كه  5021اينها به حدود 
مارستان ها يبر ب 2016و  B-52و  B-2در بمب افكني ها 1995كه زميني است. 

كه توسط شوروي دفاع منافع طبيعي  2006طبق گزارش  )OH10(كالس  بر
موشك هاي  فروند100راتژيكي تاكتيكي هستند حدود سالح غيراست 500است. از 

TOM AHAWK CRUISE بمب ها عدد از  400هستند كهB61 تند. هس
كشور اروپايي عضو ناتو(بلژيك،  6در  پايگاه 7در  B61از بمب هاي  چند صد عدد

  آلمان، ايتاليا، تركيه، انگليس، هلند) مستقر شده اند.
كالهك هسته اي از آمادگي خارج شده اند اما هنوز در ذخاير به عضو  4225حدود 

  نيروي جوابگويي در حالت غيرفعال حفظ شده اند.
آمريكا  STRATEGIC OFFENSIVE (SORT)در  2002ده بر طبق معاه

كاهش دهد و به طور كلي كالهك هاي هسته  2200تعهد داد تا ذخاير خود را به 
دپارتمان انرژي اعالم كرد كه  2004مستقر كند. در جون سال  2012اي را تا سال 

  تقريبا نصف اين كالهك هاي هسته اي بر آن زمان از كار مي افتد.
  بر طبق موارد زير خواهد بود. SORTد هسته اي تحت نظر ذخاير بع
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MINTUTEMAN III TCBM 450  تاي  400كالهك هسته اي. كه  500با
 W78از كالهك هاي  عدد 2MIRV ،20تاي آنها با  50آنها با يك كالهك تنها و 

  وجود خواهد داشت.  W87كالهك از تا 300و 
تفاده با دو تاي ديگر در قابل اس SUBMARINEمبدل  OHIOتا  فروند 12

از نوع  MIRVكالهك  4با  IRIDENT IIموشك  24تجديد نظر دوباره هر كدام 
كالهك  384كالهك خواهند بود.  1152كه جمعا  W76, W88كالهك هاي 

W88  كالهك  786وW76  .براي زيردريايي ها وجود خواهد داشت  
كالهك  540حدود بمب افكني هاي استراتژيكي با  B-2, 21و  B-52تا  94

AGM-86 وB61  وB83  تا از موشكهاي  528وجود خواهد داشت، همچنين
تا براي ذخيره وجود دارد.  228تا كالهك فعال فعال و  300با  AGM 86Bكروز 

و صد تا  B6 101تا  20و  B6107تا  120حدود  ALCMبمبهاي  528در كنار 
  اهد داشت. براي ناوگان هاي بمب افكني وجود خو B83بمب هسته 

موجب نشد تا آمريكا كارخانه هاي هسته اي تاكتيكي خود را  SORTمعاهده 
سالح هسته اي تاكتيكي فعال وجود خواهد  عدد 5000كاهش دهد. بنابراينا حدود 

داشت. همچنين سالح هايي كه از موقعيت هاي فعال گرفته شده اند نياز به 
هك ذخيره پاسخگو وجود خواهد كال 2400تخريب ندارند. بنابراين حداقل حدود 

  داشت.
مروري بر وضع هسته اي كه توسط رياست بوش براي كاهش در  2001در سال 

مقدار زمان الزم براي آزمايش سالح هاي هسته اي و براي بحث در مورد توسعه 
پناهگاه زيرزميني كرده  اي هسته اي با بازده كم طراحي شد، درممكن در سالح ه

متوقف شد، اما قانون  1994آن طراحي توسط كنگره در سال است. كار بر روي 
  به درخواست سازمان دفاع لغو شد.  2003منع در سال 
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THE AIR FORCE RESEARCH LOBORTOR  مفهوم را بررسي كرده
به درخواست  2005اند، اما كنگره آمريكا بودجه اختصاص را براي پروژه در اكتبر 

كنسل كرد. بر طبق گروه  NATIONAL NUCLEAR SECURITYرياست 
برنامه ممكن است تحت اسم جديدي ادامه پيدا  FRED. T. JANEاطالعاتي 

  كند.
را  RELIABLE REPLACEMENTرياست بوش برنامه  2006در سال 

مطرح كرد كه در حال حاضر مشغول طراحي و توسعه يابي است تا يك خانواده 
برنامه ايجاد نيروي هسته  هسته اي را توسعه بخشد. هدف اين ICBMجديد از 

اي آينده ساده نامطمئن و بادوام براي آمريكا ايجاد كند، با تضاد به دليل تعهد 
 NUCLEAR NON- PROLILEدر معاهده  ARTICLEآمريكا در 

RATION سالح هسته اي. 5تعهد  مضا كرده بود تصديق شد ياكه آمريكا ا  
 

  سالح هسته اي: 
THE RELIABLE REPLACEMENT WARHEAD  كالهك جايگرين

در يك برنامه توسط برگي طراحي  W76مطمئن، براي جابجايي كالهك سالخوره 
 SKV A9شده است و اين كالهك مي تواند با يك آزمايش صحيح و مشخص 

  اوليه تصديق شده و يك فيوژن ثانويه جديد را شامل شود. 
د دوره طوالني دستگاه با استحكام بيشتري به شكل پيشين ساخته شد و نيازمن

تري بين استروس و جابجايي بود. اين دستگاه از انفجار بااليي برخوردار است كه 
مي تواند تقريبا غير ممكن است كه بدون مكانيزم صحيح منفجر شود. انفجارهاي 

مارس منفجر كند و باز منفجر شوند.  4حساس جديد مي تواند ديوار ملموس را در 
  اديواكتيوي سنگين براي اطمينان استفاده كنند. دستگاه مي تواند از مورد ر
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به دليل اين كه سالح ها قرار نيست با انفجار مورد آزمايش قرار گيرند و به دليل 
اين كه همه سالح ها در حال حاضر در كارخانجات هسته اي آمريكا با انفجار مورد 

ود دارد و آزمايش قرار مي گيرد ترس هايي در مورد امنيت همه اين سالح ها وج
يا در جهت تصديق امنيت نياز به آزمايش خواهد داشت. شكستن 

MORATORIRM شده مشاهده شد به نيروهاي  كه با نيروي هسته اي شناخته
آنها به طور كامل  PRCهسته اي شناخته شده شامل آمريكا، روسيه، انگليس، 

شده مورد قبول شناخته نشده بود اما اسرائيل اعالم نشده هند و پاكستان شناخته 
تعدادي از عناصر سازمان بوش قرار نگرفت،آنها بر اين اعتقاد بودند كه آزمايش 
هاي هسته اي بايد به طور مداوم اجرا شوند و در حقيقت به عنوان اولين قدم 

پيچيده ناميده شده  2030اجراي نقشه آزمايشگاههاي سالح هسته اي آمريكا كه 
ربناي سالح هاي هسته اي برچيده شده است براي ساخت مجدد تاسيسات زي

اطمينان حاصل شود كه طراحي سالح هسته اي همچنان زمينه اي تحقيق در 
استراتژي سياسي هسته اي تجديد نظر كرد ما  2005آمريكا مي باشد. در سال 

DOCTRINE  برايJOINT NUCLEAR ORERATION  عمليات هسته)
شگيرانه سالح خسته اي عليه سالح اي مشترك) جهت تاكيد بر امكان استفاده پي

هاي خرابي توده و يا نيروهاي غيرقطعي اما ممكن است متداول قاطع در يك نقشه 
  عملياتي هماهنگ تجديد نظر شده باشد. 
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 ليست پايگاههاي عملياتي، تحقيقاتي، ساخت اجزا اتمي آمريكا

  مكان  ايالت نوع فعاليت  وضعيت عملياتي
 LOS ALAMOS يومكزيكون تحقيقات و طراحي فعال
 LAWRENCEN LAB  كاليفرنيا تحقيقات و طراحي فعال

 SANDIAN LAB كاليفرنيا/نيومكزيكو     تحقيقات و طراحي فعال

    HAN FORD SITE  واشگنتن  توليد پلوتونيوم  غيرفعال/ تعليق محيط زيست

       OAK RIDGE N LAB  تنسي           235توليد اورانيوم فعال

        Y-12 N.SECURITY  تنسي  توليد و انبار اورانيوم        فعال

 NEVADA TEST SIDE  الس و گاس نوادا  آزمايشگاه و انبار فضوالت  1992غيرفعال از 

  YUCCA MOUNTAIN  نوادا  دفن زباله  فعال

 PACIFIC PROVING  جزاير مارشال  آزمايشگاه  1962غيرفعال از 
GROUND 

    ROCKY FLAT PLANT  دنور، كلرادو  ساخت تركيبات يست)(مشكل محيط زغيرفعال 

 PANTEX  تگزاس(آماريلو)  ساخت بمب اتمي  فعال

 PADUCAH PLANT  كنتالي  235توليد اورانيوم   فعال(استفاده نجاري)

 FEDERAL SILK    (سين سيناتي) اهايو  235ساخت مواد اورانيوم (مشكل محيط زيست)غيرفعال 

     KANSAS CITY PLANT  يسوريكاتزاس/م  توليد  فعال

     MOUND PLANT  اوهايو/ميامي بورگ  توليد تحقيقات توليد  غيرفعال/ موارد محيط زيست

   PORT SMOUTHGASUES  اوهايو/پرت سيموس  توليد اجزا برخي توليد مواد  فعال براي غيرسالح

 SAV ANNAH RIVER  كاليفرنياي جنوبي  ترينيوم/ پلوتونيوم  (محيط زيست)فعاليت محدود 

 PINE PLANT  وگفلوريدا/الر  توليد اجزاء برقي  فعال براي وسايل برقي
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  فروش تكنولوژي هسته اي و ايران
مبين اين بود كه ايران از پاكستان تكنولوژي  2004فوريه  10گزارش ايران در 

هسته اي خريده است (حسب گزارش ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي)، اما 
  ستان آنرا انكار كرد.پاك

آقاي پرويز مشرف در سفر به ايران، اين مطلب را كذب اعالم نمود. و كوشش نمود 
كه واشنگتن را قانع كند كه چنين معامله اي صورت نگرفته است. اما واشنگتن 

اين كار را پدر كه اعالم داشت كه دانشمندان اين كشور چنين گزارش را داده اند 
  دالغديرخان) چنين كاري را كرده است.بمب اتمي اسالم (عب

پاكستان تحقيق فوق العاده اي را در خصوص عبدالغدير خان انجام داد و مشرف در 
مورد استفاده قرار گرفت. و او گفت كه خيلي از كشورهاي  davosكنفرانس 

  اروپائي، ممكن است كه چنين معامله اي را با ايران انجام داده اند.
بيشتر به مشرف معاون رئيس جمهور آمريكا يك مالقاتي را مينان طبراي دادن ا

انجام داد و به پاكستان در خصوص تحقيقات انجام شده، خوشحالي خود را ابراز 
كرد بعد از بازگشت مشرف، او سعي در كنترل اخبار نشان داد. اما اعتراضات 

د اما اتهام بسياري، مشرف را تحت فشار قرار دادند اگر اين معامله انجام شده باش
  باقي ماند.

ناگهان در كمال تعجب، عبدالغديرخان اعالم نمود كه او به ايران، ليبي، كره 
  شمالي، اطالعات قابل توجهي را به آنها داده است.

ير خان و گروه او نمود و به بازنشسته ددر حاليكه اسام آباد سعي در سرزنش عبدالغ
 90-80تش پاكستان نمود. در سالهاي كردن ژنرال ميرزا اسالم بيك رئيس ستاد ار

بود كه او چنين نقشي را داشته است و گفتند كه در زمان نواز شريف، نخست وزير 
گفت كه ايران حاضر به پرداخت او سابق پاكستان چنين عملي ا انجام شده است 
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اي را داده است. او همه چيز را انكار  همقدار زيادي پول در ازاء ارائه تكنولوژي هست
  كرد و گفت كه ما (مشرف) نبايد دانشمندان خود را سرزنش كنيم.

تلويزيون  4مشرف از دولت پاكستان در كانال  ش،بعد از اعتراف خان نسبت به فرو
بريتانيا، اعالم نمود كه او (خان) اين كار را مستقالً انجام داده و ربطي به ارتش 

  است. تان ندارد و او اطالعي از اين جريانات نداشتهسپاك
در مدت يكسال بحث و گفتگو: مشرف اعالم نمود كه ممكن است دانشمندان 
پاكستاني اين كار را كرده باشند و خان بي گناه مي باشد و او قهرمان ملي است و 
قهرمان بمب اتمي اسالمي است و پاكستان به حمله هندوستان به پاكستان اشاره 

نوشته و براي او آواز ملي خوانده اند نمود و ساختمانها نام خان را روي ديوارها 
، خان در زمان نخست وزيري 1975امه مالك در سال ژحسب زندگي نامه نويسي 

ه كمك به دولت پاكستان مي كذوالفقار علي بوتو، او به هلند بازگشته است در حالي
ه به بمب اتمي دست يابد. او اعالم داشت كه بوتو گفته است كه حاال كنموده است 

  مي تواند پاكستان را شكست دهد.هند 
نيروهاي امنيتي آمريكا در خصوص خان بسيار نگران بودند، و مشرف كمك نمود 
كه اقدامات خان در خارج از پاكستان مورد بررسي و مواظبت قرار گيرد و اطالع 

  يافتند كه او تكنولوژي هسته اي براي پاكستان مي فرستند.
كستان برگشت و يك كارمند ساده انرژي اتمي عبدالعزيز خان به پا 2001در سال 

مي توانست به راحتي به اين طرف و آن طرف سفر كند و هر كار مي  كهد ش
خواهد انجام داد و گفته مي شود كه او تكنولوژي اتمي را به ايران، كره شمالي 

  فروخته است تا بتوانند غني سازي را انجام دهند.
در كشورهاي  URINCOت گروه شركت خان تجربيات بسيار مهمي را در معي

هلند، بريتانيا، آلمان آموخته است و تكنولوژي غني سازي را تجربي ارائه داده است 
  اطالعات مهمي را از هلند كپي نموده است و شروع به ارائه  1976و در سال 
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تجربه اش به پاكستان نموده است و چيني ها به او كمك كرده اند و كه او بتواند 
  اتمي را در پاكستان بسازد. بمب 60

  پاكستان نخستين بمب اتمي خود را آزمايش نمود. 1998در سال 
سفر  41سال گذشته خان  2بعد از آن، روزنامه هاي پاكستان اعالم نمودند كه در 

به كشورهاي دوبي، تركيه، مراكش، آفريقاي جنوبي و مالزي نموده و بازار 
  سالحهاي اتمي را بررسي نموده است.

به آنجا  1992آنها گفتند كه خان رابطه نزديكي با كره شمالي داشته و در سال 
اسالم آباد اولين موشك با كالهك اتمي خود را با نام  1998رفته و در سال 

GORI را ازمايش نموده و در قبال اين خدمات تكنولوژي  و آن را از كره گرفته
  غني سازي اورانيوم به آنها داده است.

در جريان مناقشات با افغانستان آغاز شد  1994و  1986با ايران در سال  رابطه وي
در رابطه با عراق، يادداشت هاي ايمني بين اين است كه عبدالغذيرخان، تكنولوژي 

  اتمي را به ليبي داده است.
منابع مطلع مي گويند كه يكي از داشنمدان كه با خان همكاري داشت است يك 

است  دهزيردريافت كرده است اما او از پاسخ به او امتناع و تلفن از اسامه بن الدن
مسئله خان در اين امور چگونه است آنها كه او را مي شناسند مي گويند كه او نه 

  بنيادگراست و نه ايدئولوژيست.
يوگرافي او (خان) حاكي از اين است كه او نه افراطي است و نه درگير در ب

شهرت و معروف شدن تمايلي ندارد دولت جرج به جاسوسي براي ترور مشرف، او 
بوش، خاموش ماند، و شايد نمي خواسته كه اظهار نظري بكند چون پاكستان 
متحد آمريكا در جنگ افغانستان كالين پاول وزير خارجه آمريكا گفت: گذشته 

ه كه ما در حال حاضر به آن اهميت مي دهم كه است كه چگذشته بوده است و آن
  با پاكستان داريم. ما رابطه خوبي
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اسالم آباد شروع به تحقيقات نمود كه بعضي ها ميگويند كه خان سعي دارد از 
مسائل نظامي كنار برود، ديگران ميگويند كه او بيشتر از آنست كه مانند سايرين 

  تهديد آميز باشد.
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  (SPACE SHIP)كشتي هاي فضائي : 2-ز
تگزاس در مزرعه گاوچراني ليندن.بي.جانسون رئيس جمهوري وقت آمريكا در 

فن براون دانشمند آلمان نازي نرخود، كاله تگزاسي خود را از سر برداشت و به ور
ه را بر سر وي گذاشت و به او (غنميت جنگي آمريكائيها) تعارف نموده و آن كال

گفت كه مي خواهم اين كاله را بر كره ماه بگذاري و دهه بعد اين داستان اتفاق 
را بر  11كشتي فضائي آپولوي ترلنگ سمين و نيل آرر، ادوين آلدافتاد جان گلن

كره ماه نشاندند و بشر را حيرت زده نمودند آپولوهاي آمريكا، داراي رقيب روسي 
يراترشكوارا مشدند تا خانم لود SAYOUZخود بودند كه آنها نيز مشغول ساخت 

  به دور ماه بچرخانند.
هنده، اطالعاتي، طراحي براي مقاصد اين كشتي هاي فضائي از عوامل هشدارد

بدون داشتن اطالعات و  ظامي مي باشند. امروزه جنگ نمودنمختلف منجمله ن
  طراحي هاي انجام شده بوسيله ماهواره، يك اشتباه بزرگ محسوب مي شود.

كشتي هاي فضائي فقط در آمريكا و شوروي سابق (روسيه) ساخته نمي شود بلكه 
كشورهاي صنعتي و پاكستان/هند/اسرائيل/ايران نيز داراي  كشورهاي فرانسه، المان،

ماهواره هاي مخابراتي مي باشند. اما فقط اين دو ابرقدرت داراي نوع (حامل) 
انساني آن مي باشند و لذا فضانوردها شامل ساخت كشور آمريكا و روسيه مي 

  باشند.
  

  SAYOUZسفينه هاي فضائي روسيه 
براي حمل و  SALYUTو يا  MIRمانند  ساخته شده با ساير سفينه هاي

  بازگرداندن ايستگاههاي فضائي براي گردش در محور ماه.
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  خصوصيات سايوز:
  متر 48/7ارتفاع: 

  متر 72/2قطر: 
  متر مكعب 2/7حجم: 

  
  اقدامات:

  ماه در كره ماه 6
، يك سري تجهيزات هوائي UNIONو انگليسي  [SO’JUS]سايورها، با تلفظ 

  ساخته مي شود. KOROLYOVروسيه در اداره طراحي كه در  اي هسته
هامشي گرفتند و بعنوان بخشي از برنامه هاي  VOSHHODسايوزها بر 

  فضانوردي تسلط بر ماه روسيه بود.
) و 1انجام شد (سايوز  1966) سال 28اولين سايوز بدون فضا نورد در نوامبر (

ا پرتاب بود و در آن به فض 1967اوريل سال  23اولين سايوز با فضانورد در 
الديمتر كموردف در حين همين پرواز كشته شد. اولين پرواز سايوز كه سرنشينان و

  پرتاب شد. 1968) سال 26بود كه در اكتبر ( 3آن سالم ماندند، سايوز 
سفينه سايوز توسط راكت سايوز حمل مي شد بخشي از فاميل سايوز مي باشد و 

انوردي بدون سرنشين روس مي باشد سفينه بخضي از پروژه سايوز و برنامه فض
و  SALYUTسايوز براي بردن فضانوردان روسي از و يا به ايستگاههاي فضائي 

  روسيه مي باشد. MIRبعدها 
در زمان  رايستگاه فضائي داراي دو ايستگاه براي سايوز و نيز يك سفينه براي فرا

  ن كلي خود مي باشد.اضطرار مي باشد فضانورد سايوز داراي سه بخش در ساختما
  يك مادوئل فضانورد كه براي فضانوردان در مأموريت ساخته شده است. -
 يك مادوئل كوچك براي برگرداندن فضانوردان به زمين. -
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يك مادوئل سيلندر شكل با پانل سوالر كه شامل موتور و ابزار دقيق و  -
 ساير وسايل مي باشد.

  
  مادوئل ها چند نوع مي باشند.

در اين مجموعه تمام تجهيزات الزم (بجز وسائل براي  ORBITAL (BO)مادوئل 
رجعت به زمين) مانند وسايل تجربي، باز، دوربين و نيز توالت، و وسايل ارتباطي و 

  مخابراتي وجود دارد.
  

  REENTRY (SA)مادوئل 
اين مادوئل براي پرواز و بازگشت به زمين مي باشد و وسائل مربوطه را نيز در خود 

  دارد.
  
  SERVICE (PAO)ادوئل م

در پشت كل حامل يك تكه بنام مادوئل سرويس واقع است كه شامل وسائل كنون 
حرارت، نيروگاه برق، راديوهاي مخابراتي بلند مدت، ابزاردقيق و وسايل اوليه كنترل 
مي باشد موتور اصلي، قطعات يدكي، سوخت مانع، براي سيستم بازگشت ايستگاه 

  فضائي به زمين باشد.
  

  RE-ENTRYپروسه 
مادوالرها داراي ساختمان متفاوتي است و داراي يك زائده  ر،ايوزها نسبت به سايس

غير متعارف مي باشد. در سفينه هاي فضائي موتور را در جلو موتور قرار مي دهند 
  درجه چرخان نسبت به دوران نشست نصب شده است. 180و در 
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  سيستم هاي سايوز
  سيستم كنترل حرارتي -
 م حفاظت و امنيتي حياتسيست -

 سيستم نيروگاه برق -

 سيستم ارتباطات و ثبت اطالعات -

 ON BOARDسيستم كنترل مجموعه  -

 سيستم مجموعه سوخت -

 ، كنترل سيستم حركات3سيستم چيكا  -

 KURS RENDEZVOUSسيستم  -

 سيستم پهلوگيري -

 سيستم كنترل شرايط، تله اپراتور -

 ACTUATORSسيستم ورودي  -

 ي زمينجعبه كمكهاي نشست رو -

 جعبه كمكهاي تنازع بقا -

 فرار از دهانه سايوز هجعب -

  
  نسل هاي مختلف سايوز:

  مي باشد. 7K-OK) و معروف به سايوز 1967-71( 2و  1سايوزهاي 
  كه در توسعه موازي و پايداري با نمونه ديگر مي باشد. 7K-L3و  7K,L1سايوز 

  پرواز كرد) 1971ل مي باشد (كه در سا 7K-OKSنوع ديگر داراي فضانور سايوز 
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  :نسل دوم سايوزها
) سايوز 1973- 81مي باشد (توليد  40تا  12مل سايوزهاي ز شانسل دوم شايو

7K-T-M ) كه با آپولو پروازي در سال 1975براي مقاصد نظامي ساخته شد (
مقايسه مي شود كه مدل هاي ديگر اين نوع عبارتند از سايوزهاي مدل هاي  1976

7K-P , 7K-PPK , 7K-V1  
  

  :نسل سوم سايوزها
  ساخته شدند كه بيشتر نظامي بودند. 1976-86در سال 

  
  نسل چهارم سايوزها:

  استفاده مي شوند. MIRاين سايوزها براي تغذيه ايستگاه فضائي 
 2010براي سال   TMATساخته شد و سايوز  2003در سال  TMAسايوز 

  مي شود.طراحي  2012براي سال  ACTSطراحي شده است و نوع 
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تجهيزات فضائي (سفينه ها، ايستگاهها، موشكهاي حامي آپولو، ستاره 
  هاي فضائي، رادارهاي فضائي، روبوط فضائي) 

تجهيزات فضائي ماشين هاي هستند طراحي مي شوند براي سفرهاي فضائي يك 
مجموعه ماهواره فضائي، يك وسيله هواست كه به فضا ميرود (با انسان يا بي 

پس به زمين برمي گردد. در واقع يك مجموعه شامل موشك يا راكت انسان) وس
حامل، سفينه را به هوا مي برد و سپس موشك ديگر آنرا به فضاي باالي جو زمين 
مي برد و يك مجموعه تحقيقاتي با وسايل مربوطه باقي مي ماند كه بر گرد ماه مي 

عه پروازي تا به جزئيات چرخد و يا مانند آپولو روي آن مي نشيند. و لذا يك مجمو
  تفكيك و يك جزء كوچك آن بر مي گردد.

اين سيستم از زير مجموعه سيستم هاي مختلف مانند ساب سيستم هاي كنترل 
 ALTTITUDE DETERMINATION AND CONTROLكلي 

(ADAC, ADC, ACS)  
 ساب سيستم هاي هدايت، راهنمائي، كنترل ترافيك و كنترل ابزار 

GUIDANCE, NAVIGATIN AND CONTROL (GNC , GN&C)  
  و سيستم هاي مخابراتي و فرماندهي و اطالعاتي

COMMUNICATION, COMAND, DATA HANDLING (CDH , 
C&DH)  

و ساب  (TCS)، سيستم كنترل دما POWER (EPS)ساب سيستم نيرو 
  , STRUCTURE, PROPULSIONسيستم هاي ساختمان و انرژي 

  
  سفاين چند بار مصرف

ائي، داراي دونوع چند بار مصرف و يكبار مصرف مي باشند وسايل يكبار وسايل فض
مصرف، شامل راكت باالبر و ساير مادوئلها، يكبار به فضا مي روند و سپس باز 
ميگردند و در بازگشت با استفاده از چترهاي نجات در هنگام ورود به جو به ، به 
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مربوطه از آب نجات پيدا مي  دريا سقوط مي كنند و بوسيله دريانوردان از مادوئل
  كنند و با هليكوپتر به پايگاههاي مربوطه بر مي گردند.

  سفاين چندبار مصرف
يك سري كشتي هاي فضائي با هواپيماهاي غول پيكر (در پايگاه پرتاب) به فضا 
رفته و پس از انجام مأموريت ، مجدداً بر پشت هواپيماهاي غول پيكر مستقر و در 

  ص به زمين مي نشينند.فرودگاههاي مخصو
ماموريت خود  1963مي باشد كه در سال  X-15اولين فضاپيماي چند بار مصرف 

  را انجام مي دهند.
اولين فضاي چند بار مصرف، ماه پيما، شاتل فضائي مي باشد كه توسط آمريكا در 

آوريل) در عصل شاتل  12( 1981ن در سال يبيستمين سالگرد پرواز يوري گاگار
فروند از آنان به فضا  5ماه نورد ساخته شد، كه تمام آنها به فضا رفتند و بود. شش 

  پيمائي پرداختند.
ه بر ك(اينترپرايز) فقط براي آزمايشات فضائي رفتند  ENTERPRISEفضا پيماي 

  كاليفرنيا فرود آمد. AFBسوار بود و در پايگاه ادواردز  747پشت بوئينگ 
كلمبيا بود كه متعاقباً سفينه هاي  ،SPACE SHUTTLEاولين شاتل فضائي 

، آتالنتيك (DISCOVERY)، ديسكاوري (CHALLENGER)چالنجر 
(ATLANTIC) وز رو اند(ENDEAVOUR)  نيز پرتاب شدند سفينه انداورز

منهدم شد). سفينه كلمبيا نيز در  1986جانشين چالنجر شد (كه در ژانويه سال 
اولين سفينه ات.ماتيك بوران منهدم شد.  2003حال برگشت در فوريه سال 

BURAN (SNOWSTDRM)  با  1988نوامبر سال  15كه بوسيله روسها در
(آنتونوف) پرواز نمود. سفينه براي پرواز افراد  ANTONOVيك هواپيماي باربر 

بوسيله آمريكا شاتل فضائي اتصال خود را از دست داد و با سوخت تانكر ضميمه 
  استفاده نمود. توسط موتور اصلي در خارج شاتل
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شد و اين بازنشستگي بدليل اسقاط و بازنشست خواهد  2010شاتل فضائي در سال 
ميليارد دالري در هر پرواز بود. اين شاتل جانشين شد بداليل حمل  مخارج چند

بازنشست خواهد شد. نقش شاتل هاي  2014مسافر به فضا و اكتشافات كه در سال 
 (EELV)كتهاي قابل ارتجاع مانند با وسايل سنگين حمل و نقل با را

EVOLVED EXPANDABLE LANUNCH VEHICLE  يا شاتل با
  حامل مسافرتي خواهد بود.

يك سفينه چند بار مصرف مسافرتي  SEALED COMPOSITEسفينه فضائي 
 ANSARI Xبا  2004ه با ملويل و برايان بيني و يك پرواز در سال كاست 

PRIZE بود)آن ل ايران/آمريكا اولين مسافر هوائي انجام داد (خانم انصاري اه  
  چند مسافر را به فضا برد. 2009اين سفينه در سال 

 
  نمونه فضانوردها (ليست اسامي نفربرها و ماه نوردها)

- APOLLO SPACE CRAFT    آپولو             

- GEMINI SPACE CRAFT    جميني          

- INTERNATIONAL SPACE STATION   بين المللي ايستگاه فضائي

- MERCURY SPACE STATION  سفينه مريخ پيما         

- MANNED MANEUVERING UNT         فضانور مسافرتي (كوچك)

- MIR     (روسي) ايستگاه فضائي مير        

- SALYUT     (روسي) فضانورد ساليوت           

- SHUTTLE BURAN    (روسي) شاتل بوران      

- SHENZHOU      فضانورد         

- SKYLAB    فضانورد آزمايشگاه فضائي          

- SAYOUZ     (روسي) فضانورد سايوز 
- VOSHHOD SPACE CRAFT   روسي          
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- VOSTOK SPACE CRAFT    روسي         

- SPACE SHIP ONE     مسافرتي      

- X-15 SUBORBITAL    اوربيتال فرعي 
 

 سفاين بدون سرنشين

- ATV      پائي باريسفينه ارو    

- BURAN      روسي          

- EXPLORER    اولين سداليت آمريكا 
- PROGRESS      روسي         

- PROJECT SCORE   اولين ماهواره مخابراتي          

- SOHO   
- SPUTNIK-1     ماهواره مصنوعي       

- SPUTNIK-2      (اليكا)         

- SPUTNIK-5            (VOSTOK) 
- STEREO 
- SYNCOM 

 
 ماه نورد

- CLEMENTINE  داراي ماموريت نيروي دريائي آمريكا 
- LUNA-2 FLY BY    ه       اولين ماهوار  

- LUNA-5 FOR SIDE    اولين ماهواره        

- LUNA-9    اولين ماه نورد در محور ماه  

- LUNA-10      اولين ماهگرد 
- LUNA-16    
- LUNAR ORBITER    ناموفق        
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- LUNAR PRSPECTOR 
- SMART-1 ESA 
- SURVEYOR 
- CHANDRAYANN 1   ماهواره هندي         

 
  PLANETARYماهواره 

- CASSINI 
- GALILRO 
- MARINER 4 
- MARINER 9 
- MARINER 10 
- MARS EXPLORATIN 
- MARS GLOBAL 
- MARS RECONNAI SSANCE ORBITER مخابراتي 
- MESSENGER 
- MARS PATHFINGER 
- NEW HORIZONS 
- PIONEER 10 
- PIONEER 11 
- PIONEER VENUS 
- VENERA 4 
- VIKING 1 
- CUSTER 
- DEEP SPACE 
- DEEP IMPACT 
- GENESIS 
- STARDUST 
- WMAP 
- HELIOS 
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- VOYAGER 1 
- PIONEER 10 
- VOYAGER 2 
- NASA 

 
  سفاين فضائي تحت توسعه و طراحي

- ORION   - LOCKHEED MARTIN V.STAR 
- KLIPER   - HYBRIDE 
- H-II    - SPACEX 
- CNES MARS  - SYSTEM F6 
- KEPLER   - REACTION 
- ESA DARWIN  - CHINESE PROJECT 921-3 
- HERCHEL   - ESA 
- MARS   - SOVIET BURAN  شاتل 

- SCHENZHOU  - SAYUZ KONTAKT 
- TERRESTRAIT  - TELEPSIC 
- X-37    - MANNED ORBIT LAB 
- MC-CONALD DOGLASS  - X-20 
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  موجودي تجهيزات هوائي

كشور  نوع
 ساخت

تعداد در مدل نوع
دمتخ  

 مالحظات

A 310 حمل و نقل اتحاديه اروپا ايرباس A 310-304 
A 310 MRTT 

7  

A 319 CJ ايرباس   
A 340 
A 400M 

 اتحاديه اروپا
 اتحاديه اروپا
 اتحاديه اروپا

VIP  حمل
VIP حمل 
 حمل/تانكر

AIR BUS A 319 
115 CJ 
AIR BUS A 340-
313 

0 
1 
9 

  سفارش2
  فروند كوفد هاترا 2

A340-313  
  روند در سفارشف 60

CH-1 IRQUS JL 
 بمب افكن 

CHALLENGER 600 

  يوروهارك

U.S 
 كانادا
U.S 
 آلمان

فرماندهي هليكوپتر
VIP حمل 

SIGINT 

UH-1D 
CL-601 
RQ-4B BLOCK-20 

73 
6 
0 

  ساخته شده
  ساخته شده

سفارش آلمان جهت  5
EADS  2009ساخت تا سال  

GLOBAL EXP 5000 

T-6 TEXAN II 
ركوگر يورو كوپت  

 كانادا
U.S 

 اتحاديه اروپا

VIP حمل 
 آموزشي

 حمل هليكوپتر

EX-5000 بمباران كننده   
T-6A 
AS-532U-2 

0 
50 
3 

  سفارش 4
  تحت سفارش

G-120 
F4    II فاستوم    

 آلمان
 آمريكا

 آموزشي
 جنگنده 

F-4F 
 

  2010در خدمات در سال  44

NH1NH90 حمل و نقل آلمان NH90TTH 4 12 تحت سفارش  

CESSNA T-37 
نورتروپ تالن   T38 

 پاناويا تومادو
C-160ترانسال

 

 آلمان
 آمريكا
 آلمان
 آلمان

 آموزشي
 آموزشي
 آموزشي
جنگ افزار 
 الكترونيك

T-37 B 
T-38 
ECR ترنادو    

C-160 

47 
46 
34 
83 

تحـــت پـــرواز در آمريكـــا   
   11نگران  T-6جايگزين 

  در حال پرواز در آمريكا 
  نيروي هوائي

اروپااتحاديه  يوزوفايتر  شخصي و غير شخصي G-120 6 آموزشي 
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  سسل   چماق  مسلسل
  كلت            ليزر          

  ديناميت          راكت     با كالهك اتمي
  بمب         موشك  بالستيك

 مين          9DD    كروز

  ناو                خمپاره  پرشيك
  ناو هواپيمائي                    هليكوپتر       
    قلم   ازور  افكن بمب      
  خمسه        

  
  تاتار       موروها        آكاديها      
    اسالوها            صالوت ها    
  سلوكي ها         سومريها    
  افغانها     سائوسائو          بورين ها         
  سكاها          ماياها    
  روسها          خورها    
  آريائيها             چكها    
  واتليكها          تاتار  مغولها      
  هاسها  مورها  آسوريها          
  فينيقي ها            

اقوام 
 جنگجو
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  قزاقها       هونها    زره    
  شمشير سرپهن           زوبين      
    ارابه جنگي        بزه    
  تير و كمان          بائو            

  تبرزين          شمشير دوسر (ذوالفقار)
  چاقو            خيزدان          
  بيحق            عراده      
  خنجر  تروم    ارابه          
  استوانه هاي چرخان       اسببيحق         

  
 

 سالحها
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