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فرمانده كل سپاه در مصاحبه اي در جريان بـازديد 
از جـزايـر خليج فارس در مهر ماه1400 براي اولين 
بار از عملياتي شدن موشك كروز ضدكشتي در اين 
نيرو با برد 2هزاركيلومتر در آينده نزديك خبر داد. 
هر چند نام و مشخصات اين موشك هنوز رسانه اي 
نشده اسـت اما عدد اعالم شـده براي برد، نشان از 
جهش موشك هاي كروز دريايي ايران در اين زمينه 
دارد. پيش از پرداختن به اهميت اين موضوع، مرور 
كوتاهي روي برد موشـك هاي كـروز دريايي ايران 
مفيد خواهد بود. در دو انتشـار قبلي صفحه دفاعي 
در روزنامـه جـوان در شـماره هاي 6476 و 6478 
در ارديبهشـت1400 بـه معرفي آرايه موشـك هاي 
بالسـتيك ضدكشـتي ايران از بردهاي حدود 300 
تـا 700 و 2هزاركيلومتـر پرداخته شـد. توانمندي 
موشكي كروز ضلع اصلي از قدرت دفاعي و تهاجمي 
كشور عليه ناوگان دريايي دشمن است كه توانمندي 
موشكي بالستيك به عنوان مكمل آن مطرح است. 

 مسير توسعه كروزهاي دريايي
پس از پايان جنگ تحميلي هشت ساله رژيم بعث عراق 
عليه ايران، تجارب عملياتي بسياري در زمينه نبردهاي 
دريايي به دس��ت آمده بود؛ تجربياتي ك��ه بعضي از آنها 
به بهاي س��نگيني حاصل ش��ده بود. در نتيجه رهيافت 
دستيابي به انواع موش��ك هاي كروز ضدكشتي در انواع 
قابل پرتاب از س��طح و هوا به عنوان يكي از اولويت هاي 
نيروهاي مسلح كشور مطرح ش��د.  موشك كروز نور كه 
بر اساس موش��ك چيني C- 802 توس��عه يافت، با برد 
120كيلومتر و موشك كوثر-1 با برد 15كيلومتر از اولين 
كروزهاي ضدكشتي نس��ل جديدي بودند كه به خدمت 
نيروهاي مس��لح كش��ورمان درآمدند. موشك اول براي 
پرتاب از سكوهاي س��احلي و انواع ناوهاي موشك انداز و 
موشك دوم براي پرتابگرهاي ساحلي و قايق هاي تندرو. 

 C- 704 در ادامه، موشك ديگري به نام نصر بر اساس موشك
در ايران به توليد رسيد كه مبناي دسته ديگري از كروزهاي 
دريايي ايران شد. مسير بومي سازي اين موشك ها در ايران 
به سرعت طي ش��ده و نمونه هاي بعدي اين سه موشك به 
مرور تفاوت هاي خود با نمونه هاي چيني را نشان دادند.  در 
دسته اول پس از بهسازي خود موش��ك نور براي رسيدن 
به برد 170 كيلومتر، موش��ك قادر با برد 220 و موش��ك 
قدير با برد 300 كيلومتر در انواع پرتاب شونده از سكوهاي 
ساحلي و شناورهاي توسعه يافتند. از جمله تغييرات مهم 
در سير تغييرات اين خانواده، تجهيز به رادارهاي پيشرفته، 
سامانه هاي جنگ الكترونيك مقاوم تر و سامانه هاي ناوبري 
پيشرفته قابل ذكر است.  تحول در سامانه هاي ناوبري سبب 
شد نس��ل آخر اين موش��ك ها يعني قدير به جاي شليك 
از ساحل، از پرتابگري در خش��كي در فاصله قابل توجه از 

ساحل شليك ش��ود. اين امر ممكن نيس��ت جز به واسطه 
سامانه هاي ناوبري پيشرفته و تلفيقي كه امكان مسيريابي 
صحيح را براي موشك روي خشكي فراهم كنند. در نتيجه 
با مخفي ش��دن پرتابگرهاي دو و سه فروندي موشك هاي 
كروز ضدكشتي در فاصله زياد از ساحل، يافتن و انهدام آنها 
براي دشمن پيش از اينكه عليه شناورهاي دشمن شليكي 

صورت گيرد، بسيار دشوار مي شود. 
در دسته دوم از روي موش��ك نصر، موشك نصر بصير و 
نصر هواپايه و نصير توسعه يافت. به جز موشك آخر كه از 
پيشران توربوجت استفاده مي كند، ساير اعضاي خانواده 

نصر از پيشران راكتي سوخت جامد بهره مي برند. 
در دسته س��بك وزن ها نيز پس از كوثر- 2 و 3، موشك 
ظفر با برد 25 كيلومت��ر و س��رجنگي 30 كيلوگرمي به 
عنوان موشكي س��بك و برد كوتاه براي قايق هاي تندرو، 
بالگردها و پهپادها توسعه يافت. همه موشك هاي اين رده 

از پيشران سوخت جامد برخوردار هستند. 
 موشك بومي رعد با طراحي داخلي نيز از روي موشك مشهور 
كرم ابريشم توسعه يافت. اين موشك با برد 350 كيلومتر تا 
مدت ها عنوان دار دوربردترين موشك ضدكشتي توليد داخل 
ايران بود. اس��تفاده از موتور توربوجت طلوع به جاي موتور 
راكتي سوخت مايع در كرم ابريشم، سبب رسيدن رعد به برد 

چند برابري نسبت به اين موشك شده بود. 
  جهش در برد

ام��ا در اوايل ش��هريور1393 و كمي پ��س از رونمايي از 
موش��ك قدير با برد 300 كيلومت��ر، وزير وق��ت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مس��لح در مصاحبه اي در رسانه ملي 
براي اولين بار پيرام��ون برنامه افزايش برد جهش��ي در 
كروزهاي ضدكش��تي ايراني مطالبي بيان كرد. وي پس 
از اشاره به موش��ك قدير با برد 300 كيلومتر از در دست 
توسعه بودن موشكي به نام مقتدر با برد دو برابر در صنايع 

موشكي وزارت دفاع خبر داد. در نتيجه برد موشك جديد 
600 كيلومتر ارزيابي شد. 

 پيش از آن صنعت دفاعي كش��ور با ساخت موشك هاي 
ك��روز ضداه��داف زميني ياعلي و س��ومار ك��ه نيازمند 
س��امانه هاي بس��يار پيچيده تري هم در زمينه هدايت و 
ناوبري هستند، توانايي خود را در ساخت موشك هاي كروز 
با برد متوسط و باال نشان داده بود. موشك كروز ياعلي كه 
در نيروي هوافضاي س��پاه ساخته ش��ده بود، به عنوان 
موشكي پرتاب شونده از سطح و داراي موتور توربوجت، 

قابليت رسيدن به برد 700 كيلومتري را داشت. 
 نكته بسيار مهم، پيچيده تر بودن س��امانه هاي هدايت، 
كنترل و ناوبري در كروزهاي ضداهداف زميني نس��بت 
به كروزهاي ضدكش��تي اس��ت. برخالف موش��ك هاي 
ضدكشتي كه به يك ارتفاع س��نج براي تنظيم ارتفاع از 
سطح آب و رادار براي كشف و ردگيري شناور دشمن در 

فاز نهايي پرواز و يك سامانه ناوبري اينرسي براي هدايت 
در ميانه مسير مجهز هستند، كروزهاي زميني به واسطه 
لزوم حرك��ت روي عوارض زميني عالوه بر س��امانه هاي 
ناوبري اينرسي، نيازمند سامانه هايي براي تعيين بسيار 
دقيق مسير حركت تا نقطه هدف هستند. در كروزهاي 
دريايي، رادار از مسافت چند ده كيلومتري به راحتي شناور 
دشمن را پيدا مي كند اما كروزهاي زميني بايد با دقت به 

هدفي در حد و اندازه يك ساختمان برخورد كنند. 
در يكم ارديبهش��ت 1399 س��ردار عليرضا تنگسيري، 
فرمانده نيروي دريايي س��پاه از رسيدن برد موشك هاي 
كروز ضدكش��تي اين نيرو به 700 كيلومتر خبر داد. در 
شهريور آن سال هم موش��ك كروز ضدكشتي ابومهدي 
با برد بيش از هزار كيلومتر توس��ط وزارت دفاع رونمايي 
شد. اين موشك نمونه اي مشتق شده از كروزهاي زميني 
سومار و هويزه بود كه به باله اي بازش��ونده از داخل بدنه 

مجهز اس��ت و تفاوت هاي طراحي متع��ددي با خانواده 
موشك هاي نور، قادر و قدير دارد. 

اينكه كروز جديد برد 2هزاركيلومتري ندس��ا بر اساس 
توسعه خانواده موشك هاي نور، قادر و قدير حاصل شده 
يا نمونه اي بهبوديافته از موش��ك ابومهدي است، هنوز 
مشخص نيست اما نگاهي به محصوالت همرده خارجي 
و ظرفيت توسعه موش��ك هاي خانواده نور مي تواند اين 
گمانه را تقويت كند كه به احتمال بسيار زياد، اين موشك 
جديد بايد بر اساس ابومهدي توسعه يافته باشد. استفاده 
از موتورهاي جديد توربوفن به جاي موتور توربوجت مورد 
استفاده در ابومهدي مي تواند يكي از راهكارهاي اصلي در 

افزايش برد مورد بحث باشد. 
   اهميت كروز دريايي برد بسيار بلند

برد باالي اين موشك جديد و استفاده از سامانه هاي ناوبري 
پيشرفته سبب مي شود تا اين موشك امكان شليك از عمق 
بيش��تري از خاك كش��ور را در نمونه هاي پرتاب شونده از 
ساحل داشته باش��د كه سبب دش��واري دوچندان يافتن 
پرتابگرها قبل از ش��ليك براي دشمن مي ش��ود. به عالوه 
همين دو ويژگي اشاره شده سبب مي شود موشك جديد 
امكان انتخاب مسيرهاي مختلف و پيچيده را براي رسيدن 
به يك هدف داشته باشد و حتي از سمت مخالف به شناور 
دشمن حمله كند. اين موشك به واس��طه داشتن ذخيره 
سوخت باال مي تواند در صورت لزوم و با صرف نظر كردن از 
بخشي از برد، از فواصل بسيار بيشتري نسبت به موشك هاي 
كروز فعلي، فاز پرواز نزديك به سطح آب را شروع كند كه 
سبب دشواري هر چه بيشتر كشف موشك و از دست رفتن 

زمان براي انهدام آن توسط دشمن مي شود. 
 اين برد بسيار زياد يك مزيت مهم ديگر هم دارد، از جمله 
اينكه در صورت عدم امكان حركت دادن ش��ناورها به هر 
دليل فرضي، ايران امكان تهديد ش��ناورهاي دش��من را 
عالوه بر موشك هاي بالس��تيك با موشك هاي كروز هم 
تا برد 2هزار كيلومتري يعني در شمال اقيانوس هند هم 
خواهد داشت. گسترده مساحت قابل پوشش با موشكي 
با ب��رد 2هزاركيلومتر در تصوير فوق نمايش داده ش��ده 
اس��ت كه مي توان راهبرد ممانعت از دسترس��ي به دريا 
براي دشمن را به خوبي به اجرا درآورد. با موشك جديد 
حتي شناورهايي در سواحل جنوبي يمن و پيش از ورود از 
محدوده تنگه باب المندب به محدوده اقيانوس هند هم از 

ساحل چابهار در تيررس سپاه قرار دارد. 
قاعدتاً در آينده نزديك اطالعات بيش��تري از موش��ك كروز 
ضدكشتي برد 2هزار كيلومتري سپاه و اينكه از چه وسايلي قابل 
پرتاب است منتشر خواهد شد، اما نكته مهم عدم توقف مسير 
توسعه در تسليحات بومي ساخت داخل براي افزايش هر چه 
بيشتر توان بازدارندگي دفاعي در دوران صلح و توان ضربه زدن 
به دشمنان در زمان جنگ است كه موشك مذكور نمونه اي از 

نتايج راه روشن خوداتكايي در زمينه دفاعي است. 

براي سال هاي متمادي 

سجاد مفیدی
  گزارش 2

مهم ترين تهديد پيش 
روي كشورهاي در حال 
تقابل با امريكا، موشك هاي كروز بودند، در نتيجه 
توسـعه سـامانه هاي دفاع هوايي متناسـب با اين 
تهديد در كشورهاي مذكور از جمله ايران در دستور 
كار صنايـع نظامي قرار داشـت. بعدهـا تهديدات 
ديگـري همچـون پهپادهـاي انتحـاري، بمـب و 
موشـك هاي دورايسـتاي بالدار و انـواع مهمات 
پرسـه زن هم به كمك موشـك هاي كروز آمد، در 
نتيجه اهميت سـامانه هاي برد كوتاه براي دفاع در 
برابـر تهاجم دشـمن در اليه آخـر دفاعي اهميت 
بيشـتري يافـت. در شـماره هاي 6414 و 6448 و 
6459 روزنامه جوان سه نوع از سامانه هاي جديد 
پدافند هوايي موشـكي برد كوتاه ساخت ايران به 
نام هـاي »مجيد«، »زوبيـن« و »دزفـول« معرفي 
شدند.  سامانه پيشرفته 9دي در واقع حاصل تلفيق 
يك موشك جديد و سامانه موجود برد متوسط به 
باالي »سوم خرداد« است. در نتيجه مرور كوتاهي 
بـر سـامانه سـوم خـرداد مفيـد خواهـد بـود. 

اولي��ن خب��ر رس��مي در زمين��ه طراحي و س��اخت 
س��امانه هاي پدافن��د هواي��ي در س��پاه در نشس��ت 
خبري فرمانده كل س��ابق سپاه، س��ردار جعفري در 
شهريور1391 با معرفي س��امانه رعد آشكار شد. رعد 
س��امانه اي تماماً متحرك و برخوردار از موش��ك هاي 
طائر با برد 50 كيلومتر و ارتف��اع 23 كيلومتر بود. اين 
سامانه نياز مهمي در سامانه هاي دفاع هوايي ايران را 
در زمينه دفاع از صحنه عمليات برطرف مي كرد. مسير 
توسعه اين سامانه با جديت پيگيري شد تا كمتر از دو 
سال بعد و در نمايشگاه بي نظير دستاوردهاي نيروي 
هوافضاي س��پاه در ارديبهش��ت1393 مورد بازديد 
فرماندهي كل قوا، امام خامنه اي قرار گرفت. س��امانه 
س��وم خرداد به عنوان يك نمونه جديد و پيشرفته تر 
از رعد مجهز ب��ه رادار آرايه فازي فع��ال برخوردار از 
هزارو700 المان و قابليت درگي��ري همزمان با چهار 
هدف و شليك هشت موش��ك به اهداف )دو موشك 

براي هر هدف( رونمايي شد. 
 بعدها برد موش��كي اين س��امانه به 75 و س��پس به 
105 كيلومتر افزايش داده شد و همچنين موشك هاي 
ديگ��ري مجهز به جس��ت وجوگرهاي مختل��ف و نيز 
موش��ك هدايت دس��توري )فرماني( به اين س��امانه 
اضافه شد. به كارگيري اين سامانه روي شناور دريايي 
متحرك نيز از جمله اتفاقات مهمي بود كه براي سوم 
خرداد رقم خورد. درخشش اين سامانه با انهدام پهپاد 
جاسوسي از خانواده گلوبال هاوك در خرداد1398 رخ 
داد كه موشك شليك شده از سامانه سوم خرداد موفق 
ش��د در ارتفاع بيش از 15 كيلومتري پهپاد پيشرفته 
و گران قيمت امريكاي��ي مجهز به انواع س��امانه هاي 
هشداردهنده و جنگ الكترونيك را تسليم اراده جوانان 

متخصص و انقالبي ايراني كند. 
   تولد »9دي« از »سوم خرداد« 

در آخرين خب��ر از موفقيت ه��اي متخصصان نيروي 
هوافضاي س��پاه در جهت رفع نيازهاي پدافند هوايي 
كشور، سامانه موشكي دفاع هوايي برد كوتاه تا متوسط 
9دي نزديك يك س��ال پيش و 31 ارديبهشت1400 

رونمايي شد. اين سامانه از تركيب موشك هاي جديد 
و پيش��رفته 9دي با رادار و خودروي پرتابگر س��امانه 
سوم خرداد ايجاد ش��ده اس��ت و وظيفه انهدام انواع 
اهداف معمول��ي مانند جنگنده، بالگ��رد و پهپاد را در 
كن��ار مأموريت تخصص��ي انهدام موش��ك هاي كروز 
سريع و بمب هاي رهاش��ده از هواپيماهاي دشمن بر 

عهده دارد. 
 موشك 9دي براي اولين بار در نمايشگاه دستاوردهاي 
40ساله انقالب اس��المي در عرصه دفاعي در مصالي 
تهران در دهه فجر1397 مش��اهده شد. اين موشك 
به طور محسوس��ي كوچك ت��ر از موش��ك هاي طائر 
بود اما از طراحي مرس��وم خانواده موش��ك هاي طائر 

خصوصاً نمونه هاي نهايي آن در ش��كل ظاهري خود 
بهره مي برد. 

بال ذوزنقه اي در قس��مت مياني به س��مت عقب بدنه 
و بالك ه��اي كنترل��ي نصب ش��ده در انته��اي بدنه، 
خصوصيات پيكربندي موش��ك هاي موفق طائر را در 
خود داشت. تفاوت ابعاد 9دي و طائر نشان مي داد اين 
موشك براي بردهاي كم توسعه يافته است. پرتابگرهاي 
اين موشك مقطع مربعي دارند. اين موشك از پيشران 
سوخت جامد اس��تفاده می كند و س��رعت آن با توجه 
به نمونه هاي هم رده در دنيا بيش از س��ه تا چهار برابر 

سرعت صوت )سه تا چهار ماخ( قابل تخمين است. 
در جريان رونمايي س��امانه 9دي در 31خرداد1400 
برد آن بي��ن 20 ت��ا 30 كيلومتر و ارتف��اع هدف قابل 
درگيري 10 كيلومتر ذكر شد. اين موارد نشان مي دهد 
9دي براي پوش��ش برد و ارتفاع كوتاه تا مرز متوسط 

طراحي شده است. 
 »9دي« چگونه به هدف مي زند؟

روش هدايت اين موش��ك به صورت دريافت فرامين 
اصالحي براي طي مس��ير به س��مت هدف است. در 
اين ش��يوه كه در بس��ياري از موش��ك هاي سطح به 
هوا اس��تفاده مي ش��ود، خود موش��ك مي تواند فاقد 
جست وجوگر داخلي باشد. در اين صورت به سبك تر 
شدن و كوچك تر شدن قطر موشك كمك مي شود و 
البته سامانه زميني نيازمند قدرت باالتري است، زيرا 
تا لحظه اصابت بايد تمام موشك هاي خود را به عالوه 
اهداف رديابي كن��د و با محاس��به فرامين اصالحي، 
موش��ك را به هدف برساند. در موش��ك هاي برد بلند 
نيز در فازهاي مياني معموالً از روش هدايت دستوري 
يا فرماني استفاده مي شود. موش��ك هايي كه به طور 
كلي فاقد جس��ت وجوگر دروني باشند، به ميزان قابل 
توجهي ارزان تر از موش��ك هاي داراي جست وجوگر 
ساخته مي ش��وند و به كارگيري آنها در رفع نيازهاي 
تعداد باال مقرون به صرفه تر مي شود. موشك هاي 9دي 
از فيوزهاي مجاورتي پيش��رفته ليزري هم برخوردار 
هستند تا با رسيدن به بهترين موقعيت نسبت به هدف 

انفجار سرجنگي صورت گيرد و هدف منهم شود. 
س��امانه 9دي در كن��ار رادار روي ه��ر پرتابگر به يك 
جس��ت وجوگر اپتيكي از نوع تصويرس��از حرارتي نيز 
مجهز ش��ده است. گس��ترده وسيعي از س��امانه هاي 
الكترواپتيكي در كشور ساخته مي شود، به طوري كه 
ايران در اين زمينه به كش��وري صاحب سبك تبديل 
شده است، حتي نمونه هايي با برد 150 كيلومتر در برابر 
اهداف هوايي نيز در كشور ساخته شده است كه قباًل 
تس��نيم در گزارش هايي به معرفي آنها پرداخته بود. 
يكي از گونه هاي سامانه پدافند هوايي رعد به نام رعد2 
نيز با ردياب الكترواپتيك تا برد 80 كيلومتر را پوشش 
مي داد. در نتيجه مي توان گفت سامانه 9دي نيز از يك 
جس��ت وجوگر الكترواپتيك قوي برخوردار است كه 
مي تواند در ش��رايط وجود جنگ الكترونيك شديد يا 

نياز به مشاهده تصوير هدف از آن استفاده كند. 

 مقابله با حمالت پرحجم
معماري سامانه 9دي از نصب دو مجموعه چهارتايي 
از موش��ك هاي 9دي روي پرتابگر قبلي سوم خرداد 
شكل گرفته است. هر گردان از سامانه 9دي كه از چهار 
آتشبار تشكيل شده اس��ت، قابليت درگيري همزمان 
با 32هدف را دارد. اين مي��زان عدد قابل توجهي بوده 
و نشان دهنده اين اس��ت كه احتماالً در سطح گردان، 
يك سامانه كنترل و فرماندهي مجزا هم براي كمك به 
سامانه كنترل آتش هر واحد وجود دارد كه در زمينه 
بررس��ي وضعيت اهداف و اولويت بندي براي انهدام و 
ساير حلقه هاي زنجيره درگيري با تهديد هوايي كمك 
مي كند، اما علت رساندن قابليت سامانه 9دي به اين 
ميزان از توان درگيري را مي توان در تجربه مواجهه با 
حمالت رژيم صهيونيستي به اهداف مختلف در سوريه 

در سال هاي گذشته ارزيابي كرد. 
به كارگيري هشت موشك روي هر پرتابگر رشد قابل 
توجهي در جهت بهبود پايايي رزمي سامانه محسوب 
مي شود. منظور از پايايي رزمي توان درگيري متوالي 
يا به بيان س��اده تر تعداد موشك آماده پرتاب روي هر 
پرتابگر اس��ت كه در عرصه نبردهاي م��درن امروزي 
كه حمالت پرحجم موش��ك ها، پهپاده��ا و بمب هاي 
دورايس��تا از جمله مهم ترين وجوه نبردهاي مدرن و 
تهديدات نوين محس��وب مي ش��ود، قابليت مهمي به 

شمار مي آيد. 
 قرارگي��ري موش��ك ها در پرتابگره��اي جعبه اي يا 
كنيستر و آن هم به صورت بلوك هاي چندتايي امكان 
تخليه جعبه پرتابگر خالي شده و نصب موارد جديد را 
ساده تر مي كند. اين مورد هم به بازگشت سريع پرتابگر 

به وضعيت عملياتي كمك مي كند. 
س��امانه 9دي به عنوان يك س��امانه تمام متحرك و 
برخوردار از رادار مستقل روي هر پرتابگر در كنار هشت 
موشك آماده شليك و قابليت درگيري همزمان با چند 
هدف، نقش مهمي در رفع نياز دفاع هوايي كشور چه 
در عرصه ميداني براي دفاع از صحنه عمليات در برابر 
تهاجم دشمن و چه در زمينه دفاع از تأسيسات حياتي 
و حتي س��امانه هاي موش��كي راهب��ردي و رادارهاي 

استقراري بر عهده دارد. 
تصاوير منتشر شده از سوي نيروي هوافضا در روزهاي 
پس از رونمايي سامانه مذكور نشان مي داد موشك هاي 
9دي ب��ه مرحله توليد انبوه رس��يده اند و ب��ا توجه به 
آمادگي قبلي توليد پرتابگر و رادار، اين سامانه مؤثر با 
سرعت باال و در سطح قابل قبولي در كشور به كارگيري 
مي شود. همچنين همانند سامانه سوم خرداد، احتمال 
به كارگيري اين سامانه روي ش��ناورهاي دريايي نيز 
قوي ارزيابي مي شود، خصوصاً با توجه به اينكه 9دي 
سامانه اي تخصصي براي انهدام موشك هاي كروز است 
كه تهديد اصلي در برابر ش��ناورهاي دريايي محسوب 
مي ش��ود. عرصه صادرات نيز با توجه ب��ه نياز عمومي 
كشورها به سامانه اي در اين رده براي 9دي عرصه اي 

جذاب خواهد بود. 

آشنايي با مرز جديد توانمندي كروزهاي دريايي

موشكهايدرياييسپاههمبهبرد2000كيلومتريميرسد

  شليك موشك نور از شناور تندرو ساخت ايران در اختيار نيروي دريايي سوريه

  موشك نصير داراي موتور توربوجت و بوستر سوخت جامد

  موشـك رعد، ورودي هاي هواي موتور جت در كنار 
بالك هاي انتهاي بدنه مشخص است

  سه موشك كروز ضداهداف زميني ساخت ايران از 
باال به پايين ياعلي، سومار و هويزه. هر سه موشك داراي 

بال هاي غيرمثلثي با دهانه بال قابل توجه هستند

  شـعاع عمليات برد 300 كيلومتر به رنگ طوسـي، 
 بـرد 700 كيلومتر به رنـگ زرد و بـرد 2هزاركيلومتر 

به رنگ قرمز

  شليك موشك نصر از شناور تندرو

  موشك برد كوتاه ظفر

  توليد انبوه موشك هاي قدير با برد 300 كيلومتر

  موتور توربوفن كوچك ساخت ايران براي موشك هاي 
كروز

آشنايي با سامانه هاي پدافند هوايي برد كوتاه ايران-4

سامانهپدافندهوايي»9دي«

محمدحسین الهی
   گزارش یک

  به كارگيري سوم خرداد روي شناور دريايي

  موشك هاي 9دي در خط توليد

  شليك موشك 9دي در مراحل آزمايشي

  نسل اول سامانه سوم خرداد در رونمايي ارديبهشت 1393

  ردياب الكترواپتيك سامانه 9دي در گوشه سمت راست پايين تصوير

  سامانه جديد 9دي


