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 خب�ر راه ان�دازي خ�ط تولي�د پهپ�اد 

محمدحسین الهی
   گزارش یک

)پرنده هدايت پذير از دور( ايراني ابابيل2 
در تاجيكستان با حضور باالترين مقام 
نظامي كشور، يعني رياست ستاد كل نيروهاي مسلح، مهم ترين خبر 
دفاعي هفته گذشته بود كه سبب بهت و حيرت ناظران شد. ايران و 
تاجيكس�تان داراي ريشه تمدني و فرهنگي مش�ترك بسيار دور و 
درازي هستند اما در روزگاري كه اغلب كشورها به دنبال ارتباط با غرب 
يا شرق هس�تند، ايجاد يك رابطه دفاعي و امنيتي با چاشني انتقال 
تسليحات بومي كشوري مستقل مانند ايران و حتي راه اندازي خط 
تولي�د ي�ك محص�ول از جه�ات مختل�ف قاب�ل بررس�ي اس�ت. 

 از جنبه دفاعي و امنيت��ي خطر بزرگ گس��ترش احتمالي داعش در 
افغانستان سبب شكل گيري يك نگراني مشترك و عميق براي هر دو 
كشور دوست ايران و تاجيكستان شده است. ايران در غرب افغانستان و 
تاجيكستان هم در شرق آن خطر گروه هاي تروريستي را در مجاورت خود 
حس مي كنند، در نتيجه ايجاد يك ارتباط سازنده و مؤثر خصوصاً با توجه 
به وجود توأمان تجارب سنگين مقابله با اين نوع گروه ها در ايران و نيز 
توان بومي قابل توجه در عرصه تسليحاتي خصوصاً سالح هاي كارآمد و 
كم هزينه امري كامالً منطقي است. ايران اسالمي چه در دهه هاي گذشته 
و چه در يك دهه اخير كه پيچيده ترين معماري ساختاري اين نوع گروه ها 
در جنگ جهاني عليه دولت و ملت سوريه قابل رؤيت بود، با موفقيت خطر 
گروه هاي تروريستي را دفع كرده است. اين بار هم استكبار جهاني قصد 
مشغول كردن ايران و كشورهاي آسياي ميانه را با پديده تروريسم تحت 
حمايت خود دارد.  به گفته مقامات عالي تاجيكس��تان، همكاري هاي 
دفاعي و امنيتي و تسليحاتي قرار است در كوتاه ترين زمان به حد بااليي 
برسد. گفته هاي سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح پس از بازگشت رياست 

ستاد كل از سفر مذكور هم مؤيد همين مطلب بوده است. 
  آنچه در تاجيكستان بال خواهد گشود

پهپاد ابابيل2 كه خط توليد آن در تاجيكس��تان راه اندازي شد، يكي از 
مشهورترين پهپادهاي ايراني است. دليل اين شهرت هم به واسطه سابقه 
طوالني و نزديك سه دهه اي آن بوده و هم به علت زيرسؤال بردن افتخار 
نيروهاي مسلح ش��يطان بزرگ يعني ناوهاي هواپيمابر آن بوده است. 

خانواده پهپاد ابابيل2 در كنار انواع مهاجر يكي از دو خانواده پهپادهاي 
ايراني با طراحي مناس��ب و پيش��رفته در عصر خود بودند كه از اوايل 

دهه1370 عملياتي شدند. 
در دهه1380 براي اولين بار فيلم پرواز پهپاد ابابيل2 در اختيار س��پاه 
در اطراف ناو هواپيمابر امريكا منتشر شد كه يكي از به يادماندني ترين 
بمب هاي خبري در زمينه شكستن هيمنه قدرت نظامي امريكا در جهان 
بود. ناوهاي هواپيمابر امريكا ك��ه روزگاري خبر حركت آن از بندرگاه، 
زلزله سياسي در مقصد به راه مي انداخت، توسط يك پهپاد بومي ايراني 
مورد شناسايي آن هم نه چند ثانيه بلكه چندين دقيقه قرار گرفته بود؛ 
شناسايي اي كه يك روي ديگر سكه آن، امكان تهاجم انتحاري به اين 
شناور بود. نكته مهم ديگر اينكه چند جنگنده و بالگرد هم از ناو مذكور به 
هوا برخاستند تا بتوانند پهپاد مذكور را كه صرفاً به واسطه صداي موتور 
يا به صورت بصري شناسايي شده بود، رهگيري و منهدم كنند اما در اين 
امر ناكام ماندند. از آن پس اين امر بارها تكرار شد و پهپادهاي ديگر ايراني 
هم اين موفقيت را تكرار كردند و در نهايت نيروي دريايي امريكا مجبور 

شد با اين پديده جديد هم مانند قايق هاي تندرو كنار بيايد. 
  نگاهي به طراحي و مشخصات ابابيل2

طراحي ابابيل2 در عين سادگي ساخت كه به معني هزينه توليد كمتر 
هم است، قابليت مونتاژ س��ريع پهپاد از حالت ذخيره و انبارداري براي 
 عمليات را هم ايجاد مي كند. ابابيل2 پهپادي با طول بدنه 2/8 و دهانه بال

 3/25متر و وزن برخاس��ت بيش��ينه 125كيلوگرم اس��ت. اين پهپاد 
به مداومت پ��روازي معمول 120 و تا 150دقيق��ه در برخي گونه هاي 
خود مي رسد. ساختار يا پيكربندي ابابيل2 شامل بدنه استوانه اي، بال 
ذوزنقه اي در انتهاي بدنه و سطوح پايدارساز در جلوي بدنه است. در واقع 
ابابيل2 به جاي سكان افقي در عقب بدنه از پيشبال يا كانارد در جلوي 
بدنه استفاده مي كند كه چابكي بسيار بيشتري به آن مي دهد، البته به 
بهاي دشوارتر ش��دن كنترل و پايداري اين پرنده. تأمين اين پايداري 
كار علمي و فني بزرگي در زمان خود در دهه1370 براي صنعت نوپاي 
هوايي كشور بود كه پيش از انقالب تجربه طراحي و ساخت پهپاد نداشت.   
شيوه شروع مأموريت ابابيل2 بسيار منعطف بوده و عالوه بر امكان پرتاب 
از منجنيق هاي ريلی مجهز به سامانه گاز فشرده، با يك موتور سوخت 
جامد شتاب دهنده يا با گرفتن سرعت اوليه از يك خودرو يا قايق تندرو 

هم مي تواند پرواز خود را شروع كند. 
 ابابيل2 در گونه هاي اوليه داراي بدنه فلزي بوده و بعداً گونه هايي با بدنه 
ساخته شده از مواد تركيبي )كامپوزيت( غيرفلزي هم ساخته شد. موتور 
اين پهپاد در اغلب گونه ها از نوع ملخي درونسوز با تركيب بنزين و روغن 
به عنوان سوخت و توان 25 اسب بخار است، ولي گونه اي با موتور جت هم 

از آن توسعه داده شده است. 
ابابيل2 با موتور ملخي به سرعت نهايي 250كيلومتر بر ساعت رسيده 

و سرعت آن در فاز پيمايشي يا كروز پرواز حدود 220كيلومتر بر ساعت 
اس��ت. اين پهپاد در خط ديد مستقيم ايس��تگاه زميني قابل كنترل و 
هدايت از روي زمين بوده اما به س��امانه هاي پرواز خودكار روي مسير 
از پيش تعيين شده و نيز سامانه ناوبري اينرسيايي يا INS و گيرنده سامانه 

موقعيت يابي جهاني يا GPS هم تجهيز شده است. 
  مأموريت هاي ابابيل2

ابابيل2 كه ساخت شركت هواپيماسازي ايران هسا، مستقر در اصفهان 

است، يك پهپاد چند منظوره با تنوع مناسب در مأموريت هاست. استفاده 
به عنوان هدف تمريني براي سامانه هاي پدافند هوايي زمين پايه چه از 
نوع توپخانه اي و چه موشكي يكي از پررنگ ترين مأموريت هاي ابابيل2 
است. در همين راستا اين پهپاد به عنوان وسيله ارزيابي پدافند دشمن و 
كشف واحدهاي مخفي شده آن و نيز اجراي عمليات فريب و ايذايي عليه 

آن نيز قابل به كارگيري است. 
مأموريت ديگر ابابيل2 شناس��ايي و مراقبت هوايي است. دوربين هاي 
شناسايي مختلف كه همگي آنها ساخت ايران هستند، در يك سكوي 
پايدارشده براي تصويربرداري بدون لرزش و ارتعاش زير دماغه اين پهپاد 
نصب مي شود. در اين گونه مأموريت ابابيل2 هم امكان ارسال برخط و 
بي درنگ )Real time( تصاوير را داش��ته و هم امكان ذخيره سازي و 
تحويل آن پس از فرود را دارد. مداومت پروازي اين پهپاد براي شناسايي 
تاكتيكي با توجه به امكان برخاست آن از هر نقطه اي به واسطه راكت 
شتاب دهنده قابل قبول است، البته در صورت استفاده از موتورهاي جديد 

امكان افزايش آن هم وجود دارد. 
مأموريت ديگر ابابيل2 كه اتفاقاً در سال هاي اخير در نيروهاي خط مقدم 
ايران هم مورد توجه واقع شده اس��تفاده به عنوان يك پهپاد انتحاري 
است. ابابيل2 در اين نقش مجهز به يك جس��ت وجوگر اپتيكي از نوع 
تصويرس��ازي حرارتي شده اس��ت كه به آن امكان اجراي مأموريت در 
تمام شرايط آب و هوايي و ساعات مختلف شبانه روز را مي دهد. حدود 
70 فروند از ابابيل2 در مهر ماه 1399 در يك مراس��م به همراه بيش از 

110پهپاد ديگر به نيروي دريايي سپاه تحويل شد. 
 اين جست وجوگر با توجه به قفل كردن روي هدف امكان نقطه زني را هم 
به اين پهپاد مي دهد كه در رزمايش هاي مختلف عمالً آزموده شده است. 
ابابيل2 با سرعت پيمايش 220كيلومتر بر ساعت و مداومت پروازی دو 
ساعت مي تواند هدفي را در برد 440كيلومتري مورد اصابت قرار دهد. در 
صورت استفاده از يك دسته پروازي از اين  نوع پهپاد و كنترل شونده با 
هوش مصنوعی، امكان يورش فوجي عليه يك مجموعه هدف مثالً تعداد 
زيادي خودروي حامل تروريست ها تا مسافت مذكور در هر ساعتي از 
شبانه روز قابل انجام خواهد بود.  در نتيجه با توجه به مجموعه قابليت هاي 
ابابيل2 اين پهپاد انتخاب بسيار خوبي در رده وزني سبك و برد كمتر از 

متوسط براي كشور تاجيكستان بوده است. 

در دهه1380 و با بروز تهديدات جدي 
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حمله امريكا به افغانس�تان و سپس 
عراق كه عمدتًا بر توان هوايي متكي ب�ود، بازنگري در مجموعه 
پدافند هوايي سرعت گرفت كه در نهايت به تفكيك بخش پدافند 
هوايي از نيروي هوايي ارتش و تش�كيل ق�رارگاه پدافند هوايي 
خاتم االنبيا براي مديريت تمام توان پدافند هوايي نيروهاي مسلح 
كشور در سال 1387 انجاميد. با توجه به وجود تهديدات هوايي در 
بردهاي مختلف كوتاه، متوس�ط و بلند وجود سامانه هاي پدافند 
موشكي در هر يك از اين رده ها براي مجموعه پدافند هوايي كشور 
الزم بود. برنامه ريزي براي خريد سامانه دوربرد اس-300 روسي، 
پاسخي به بخش هايي از نيازمندي فوق بود. اين نياز در رده دوربرد 
به داليلي با سامانه برد بلند اس-200 به طور كامل قابل رفع نبود.

 
س��ام-5 يا همان اس-200 با وجود ارزش��مندي ب��اال از ابتدا داراي 
مشكالت متعددي بود كه به سطح فناوري و سبك طراحي زمان آن 
بازمي گشت. نسل اول اين سامانه در سال1967 وارد خدمت نيروهاي 
دفاع هوايي شوروي سابق و در دهه هاي بعد نمونه هاي ديگر آن براي 

صادرات به كشورهاي مختلف عرضه شد. 
بهس��ازي اس-200 در ايران به صورت بومي در چند مرحله به اجرا 
درآمد كه به طور كلي ش��امل اصالح��ات در بخش ه��اي پردازش، 
فرستنده، گيرنده، جنگ الكترونيك و تحرك پذيري سامانه بوده است. 
يكي از فعاليت هاي به انجام رسيده براي بهسازي سامانه اس-200، 
تعويض تمامي اجزاي آنالوگ آن با تجهيزات ديجيتال و قطعات حالت 
جامد است. اين بهسازي ها منجر به قابليت كاركرد 24ساعته سامانه 
اس-200 بهسازي شده در ايران شده است. به عالوه افزايش قابليت 
اطمينان سامانه و افزايش سرعت پردازش كه منجر به واكنش سريع تر 
سامانه به تهديدات شناسايي شده مي  ش��ود و نيز كاهش زمان مورد 
نياز براي بازبيني و تعميرات از ديگر نتايج بهس��ازي هاي ايران روي 

سام- 5 است. 
   لزوم رفع نياز پدافند در رده دوربرد

بر اس��اس نيازهاي فوق و مشكالت اشاره ش��ده در سامانه اس-200 
ايران ب��راي خريد س��امانه پيش��رفته اس-300 كه از موش��ك هاي 
س��وخت جامد بهره مي برد، اقدام كرد. پس از انتش��ار اولين اخبار از 
ورود سامانه اس-300 به ايران، بالفاصله هيئتي از رژيم صهيونيستي 
به روسيه سفر كرد و در نتيجه تحويل سامانه ها به تعويق افتاد. نهايتاً 
مسكو در سال 2010 با اين بهانه كه فروش اين سامانه به ايران خالف 
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران است، از تحويل 

آن به تهران امتناع كرد. 
به دنبال اين ماجرا، با پيش��نهاد مقام معظم رهبري و فرماندهي كل 
قوا، متخصصان داخلي براي ساخت نمونه داخلي مشابه از نظر مفاهيم 
عملياتي با سامانه اس-300 اقدام كردند. پوش��ش دادن كشوري با 
مساحت زياد مانند ايران به واسطه سامانه هاي دوربرد كه از تعداد كافي 
موشك نيز برخوردار باشند، نتايج بسيار بهتري در ايجاد پدافند هوايي 
قدرتمند به دنبال دارد كه همين رويه در كنار استفاده از هواپيماهاي 
آواكس و هواپيماهاي جنگنده در كشورهاي پيشرو در عرصه دفاعي 

استفاده مي شود. 
در جنگ هاي دو دهه اخير ش��اهد افزايش حج��م حمالت هوايي به 
صورت كاماًل هماهنگ و شبكه محور بوده ايم كه طبيعتاً در نبردهاي 
آينده نيز پيگيري خواهد شد. اين رويكرد نيز با افزايش توان درگيري 
با چندين هدف توسط سامانه ها قابل مقابله است. وجه ديگري كه در 
نبردهاي مدرن امروزي كاماًل مرسوم ش��ده استفاده از آرايه متنوعي 
از ابزارهاي مختلف در حمله همزمان به طرف مقابل است كه عمدتاً 
شامل انواع موش��ك هاي كروز و ضدرادار، بمب هاي هواپرتاب، انواع 
پهپادهاي كوچك و بزرگ شناسايي و رزمي و انتحاري و هواپيماهاي 
بمب افكن و جنگن��ده پنهانكار راداري و در برخي موارد س��الح هاي 
بالستيك و شبه بالستيك مي ش��ود، از اين رو سامانه هاي جديد بايد 
توانايي رهگي��ري و درگيري با طيف متنوعي از اه��داف در فواصل و 
ارتفاعات مختلف با شرايط پروازي متفاوت را آن هم به صورت متعدد 
داشته باشند. در زمينه ردگيري و رهگيري، رادارهاي آرايه فازي اين 
امكان را فراهم مي آورند كه تعداد زيادي از اه��داف به طور همزمان 
شناسايي، ردگيري و رهگيري ش��ود، اما منابع محاسباتي بااليي نيز 
براي پردازش بموقع اطالعات در هر يك از اين فازها مورد نياز اس��ت 

كه چالش بزرگ ديگر توسعه سامانه هاي پدافند هوايي راهبردي به 
شمار مي رود. 

   نگاهي كوتاه به ويژگي هاي اس-300 و اس-400
سامانه اس-300 كه طراحي آن در اواخر دهه1960 در شوروي سابق 
شروع شد، حدود يك دهه بعد براي تحويل عملياتي آماده شد. در اين 
سامانه عالوه بر استفاده از رادارهاي جديد با فناوري هاي پيشرفته تر 
نسبت به نسل هاي قبلي، بزرگ ترين پيش��رفت در زمينه موشك ها 
قابل مش��اهده بود، به طوري كه موشك هاي س��وخت جامد با ابعاد 
كوچك تر از موشك هاي سامانه اس-200 و به تعداد چهار تير روي هر 
پرتابگر قرار داشتند. به جاي تعداد انگشت شماري موشك در سامانه 
اس-200، در اس-300 و بعده��ا در اس-400 چن��د پرتابگر كه هر 
يك داراي چهار موشك بودند، مورد استفاده قرار گرفت. در واقع هر 
آتشبار سامانه اس-200 داراي شش پرتابگر تكي است ولي هر آتشبار 
اس-300 و اس-400 از حداق��ل چهار پرتابگ��ر چهار فروندي يعني 

16موشك بهره مي برد. 
به عالوه موشك هاي سامانه اس-300 به صورت عمودي پرتاب شده 
و پس از خروج از پرتابگر به س��مت هدف جهت مي گرفتند، در حالي 
كه موشك هاي بزرگ و سنگين اس-200 امكان پوشش 360درجه 
را بدون تعداد كافي پرتابگر مستقل نداش��تند. اين راهكار به كار رفته 
در اس-300 بعداً در س��امانه هاي متعددي مش��اهده شد. نسل اول 
سامانه اس-300 داراي موش��ك هايي با برد 75 كيلومتر بوده و عماًل 
يك سامانه ميانبرد محسوب مي ش��د اما به مرور موشك هايي با برد 
بيشتر تا 195 كيلومتر در نمونه PMU- 2 به اين سامانه افزوده شد و 
آن را در رده س��امانه هاي دوربرد قابل مقايسه با اس-200 از نظر برد 

موشكي قرار داد. 
 نكته مهم ديگر در مورد س��امانه اس-300 و نمون��ه بعدي آن يعني 
اس-400، تحرك بسيار باالي تمام اجزای سامانه است. رادارها، كنترل 
و فرماندهي و پرتابگر موشك به عنوان اصلي ترين اجزای سامانه هاي 
پدافندي فوق، همگي روي خودروهاي نظامي با قابليت تحرك مناسب 
نصب شده اند، در نتيجه س��امانه هاي اس-300 و اس-400 در مدت 
كوتاه چند دقيقه آماده به كار می شوند يا از حالت عملياتي به حالت 

حركت تغيير وضعي��ت مي دهند، اين در حالي اس��ت كه در مفاهيم 
طراحي قديمي س��امانه هاي پدافند هوايي، اين سامانه ها به صورت 

استقراري در اطراف مناطق مهم تعريف مي شدند. 
آخرين نسل موشك افزوده شده به اس-300، موشك 48N6 است كه 
با هزارو800كيلوگرم وزن پرتاب، به س��رعت نهايي حدود هفت برابر 
سرعت صوت مي رسد و اهداف را در ارتفاع هاي 10متر تا 27هزار متر 
و برد 150 تا 250كيلومتر بس��ته به گونه )مدل( موشك مورد هدف 

قرار مي دهد. 
سامانه اس-300 در نسل هاي آخر خود از س��ه نوع رادار آرايه فازي 
استفاده مي كند كه كاربرد جست وجوي اوليه و مراقبت هوايي خصوصاً 
در برابر اهداف بالستيك، جست وجوي اوليه اهداف در تمامي ارتفاعات 

و رهگيري اهداف و هدايت موشك را بر عهده دارند. 
   تاريخچه سامانه باور-373

پروژه طراحي و ساخت سامانه پدافند هوايي دوربرد موشكي ايران كه 
به نام باور-373 معرفي شده است، پس از بدعهدي روسيه در تحويل 
سامانه دفاعي و غيرتحريمي اس-300 در ايران كليد خورد. قرارگاه 
پدافند هوايي خاتم االنبيا ارتش به عنوان سفارش دهنده اين سامانه در 
كنار وزارت دفاع و شبكه همكاران بخش دفاعي در مدت زمان حدود 
10سال موفق به طي كردن مس��ير بيش از 30ساله طي شده توسط 
نسل هاي مختلف سامانه اس-300 روسي شده و به سامانه اي برتر از 

آن دست پيدا كردند. 
پس از قطعي ش��دن عدم تحويل اس-300 به ايران در سال 2010 از 
سوي روسيه و اعالم خبر شروع پروژه ساخت سامانه دوربرد در ايران، 
تا مدت ها از اين سامانه با نام »مشابه ايراني اس-300« نام برده مي شد. 
براي اولين بار فرمانده ق��رارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيای ارتش در 
آستانه هفته دفاع مقدس در س��ال 1390 نام س��امانه مشابه ايراني 
اس-300 را رس��ماً باور-373 بيان كرد. به مرور اخباري كلي از روند 
پيشرفت سامانه منتشر مي شد، از جمله خبر آزمايش زيرسامانه هاي 
باور-373 يك سال  بعد توس��ط فرمانده پدافند هوايي ارتش اعالم و 
زمان تقريبي مورد انتظار براي ورود به خدمت اين س��امانه تا انتهاي 
برنامه پنجم توسعه، يعني س��ال 1394 عنوان شد. در شهريور1393 

براي اولين بار تصاويري از برخي اجزاي سامانه باور-373 شامل يك 
رادار كشف و درگيري و موشك برد بلند س��وخت جامد صياد-4 در 
حاشيه بازديد مسئوالن از نمايشگاه دستاوردهاي وزارت دفاع منتشر 
و اعالم شد اولين شليك موفقيت آميز سامانه فوق نيز به انجام رسيده 
است. با توجه به تصاوير منتشرشده از نمايشگاه شهريور 1393، به نظر 
مي رسد صياد-4، موشك اصلي سامانه باور-373 باشد. اين موشك 
همچنين در رژه روز ارتش در فروردين سال  بعد، در معرض ديد عموم 

قرار گرفت. 
موشك صياد-4 به وضوح سطح باالتري از طراحي بومي را نسبت به 
صياد-2 با برد 75 كيلومتر و صياد-3 با برد 120 كيلومتر دارد، هر چند 
الگوبرداري از طراحي هاي موفق خارجي نيز در آن مشهود است. بخش 
جلويي اين موشك شباهت هايي به موشك هاي 48N6 روسي دارد. 
اما بخش انتهايي آن خصوصاً چيدمان انتخاب ش��ده براي بالك هاي 
پايدارساز و بالك هاي كنترلي، مشابه طراحي موشك صياد-3 است. 

 در روز صنعت دفاعي در سال 1395، اولين تصاوير از پرتابگر موشك 
در سامانه باور-373 به همراه اجزای ديگري از آن شامل رادار دوربرد 
معراج- 4، خودروي فرماندهي و كنترل آن، يك رادار آرايه فازي داراي 
شباهت هايي به رادار نجم802بي و يك رادار ردگير ديگر به نمايش 
درآمد. پرتابگر مش��اهده ش��ده از نوع عمودي و داراي دو محفظه يا 
كنيستر موشك بود. اين كنيس��ترها شباهت هايي با نمونه هاي مورد 

استفاده براي موشك هاي صياد-2 و 3 دارند. 
در نتيجه انتشار تصاوير فوق مشخص شد سامانه باور-373 همچون 
سامانه هاي مدرن اس-300 و اس-400 از چند نوع رادار براي كشف، 
ردگيري و ايجاد امكان درگيري مؤثر اس��تفاده مي كند. اس��تفاده از 
پرتابگر عمودي، وجه تش��ابه ديگر باور با نمونه هاي پيشرفته روسي 
اس��ت، هر چند پرتابگر ايراني به صورت مكعب مستطيلي و بر اساس 
تجربه نمونه هاي قبلي س��اخت داخل بوده، برخالف نمونه روس��ي 
كه به صورت استوانه اي ساخته شده اس��ت. همچنين احتمال داده 
مي شود موشك هاي س��امانه باور، به صورت پرتاب گرم عمل كنند، 
يعني پيشران موشك ها قبل از خروج از محفظه پرتاب، روشن شود، 
برخالف نمونه هاي روس��ي كه از روش پرتاب سرد استفاده مي كنند، 

يعني موشك با گاز پرفشار، به باال پرتاب شده و پس از خروج از پرتابگر، 
موتور سوخت جامد آن روشن مي شود. 

به گفته فرماندهان نيروهاي مسلح، سامانه باور قابليت درگيري با انواع 
اهداف از جمله جنگنده هاي سرنشين دار، بالگردها، موشك هاي كروز، 
انواع پهپادها و نيز موشك هاي بالس��تيك را دارد. انجام آزمايش هاي 
سامانه باور روي اهداف بالستيك تا پايان سال 1395 برنامه ريزي شده 
بود. در كل نيز قرار بود سه مرحله از پنج مرحله آزمايش سامانه باور تا 
اسفند آن سال  به اتمام برسد. همچنين بخشي از اجزای سامانه باور 
در رزمايش واليت-7 در دي ماه1395 مورد آزمايش عملياتي در كنار 

ساير سامانه هاي پدافند هوايي قرار گرفت. 
   رونمايي از نسخه نهايي باور

پس از مدت ها انتظار سامانه باور-373 به عنوان يكي از شيرين ترين 
ثمرات خودباوري متخصصان جوان صنعت دفاعي كشور در بخش هاي 
موشكي، راداري، ارتباطات، پردازش، مكانيك و خودرو در روز 31مرداد 
1398 و روز گراميداشت تالش هاي مجاهدانه صنعت دفاعي كشور 

رونمايي شد. 
 در فيلم هاي منتشرشده از ش��ليك هاي آزمايشي سامانه باور-373 
كه با استفاده از پرتابگر دوتايي به انجام رسيده است، به وضوح پرتاب 
عمودي به روش گرم و نيز اصالح مس��ير موش��ك به سمت هدف با 
اس��تفاده از س��امانه كنترل بردار رانش در نازل موتور سوخت جامد 

مشهود است. 
 خودروي كنترل و فرماندهي سامانه، پرتابگر چهارتايي عمودپرتاب 
و دو نوع رادار پيشرفته آرايه فازي نيز در اين مراسم مشاهده شد. دو 
رادار مذكور، اجزايي هستند كه بيشترين تفاوت را نسبت به نمونه هاي 
مشاهده شده قبلي دارند. يكي از اين رادارها مربوط به كشف و شناسايي 
اهداف و ديگري مربوط به رهگيري هدف و هدايت موشك در فاز اوليه 

و مياني مسير است. 
باور-373 سامانه اي با برد كش��ف320 و برد ردگيري 260 كيلومتر 
است. برد موشك هاي اين س��امانه از پنج تا 200 كيلومتر و محدوده 
ارتفاع هدف قابل درگيري از 100 متر تا 27 كيلومتر است. اين سامانه 
قابليت پردازش همزمان اطالعات 200ه��دف و درگيري همزمان با 
شش هدف را براي هر آتشبار دارد. هر آتش��بار سامانه باور از دو رادار 
مورد اش��اره و تا ش��ش پرتابگر چهارتايي موش��ك صياد-4 تشكيل 

مي شود. 
 موشك صياد-4 با وزن 2050 كيلوگرم مجهز به رادار فعال براي قفل 
روي هدف در فاز نهايي حمله بوده و عملكرد سرجنگي 180 كيلوگرمي 
قدرتمند آن با فيوز مجاورتي و برخوردي تكميل مي شود. اين موشك 

قطر 515 ميليمتر و طول 7/5متر دارد. 
نكته بسيار مهم در زمينه س��امانه هايي از رده باور-373 و اس-400 
دفاع از خود سامانه در برابر تهديدات است. هر چند رادارهاي جديد 
آرايه فازي خصوصاً از نوع فعال، به سختي توسط موشك هاي ضدرادار 
شكار مي ش��وند و نيز با وجود انواع اخاللگرهاي س��اخت داخل كه با 
انحراف موشك ها به سمت ناحيه بي خطر، از سامانه راداري حفاظت 
مي كنند اما همچنان خطر پرتابه هايي همچون مهمات دورايس��تاي 
كوچك و تهديدات راكتي اين سامانه هاي ارزشمند را تهديد مي كند، 
از اين رو در ايران نيز بايد براي دفاع از سامانه هاي ارزشمند اس-300 
خريداري شده و س��امانه باور-373، س��امانه هاي مدرن برد كوتاه با 
قابليت درگير ش��دن با پرتابه ه��اي كوچك نيز در كنار آنها مس��تقر 
شود كه در شماره هاي گذشته روزنامه جوان در صفحه دفاعي به آن 

پرداخته شد. 
با صرف زمان كمتر از يك دهه و مديريت خوب تمام منابع دانش��ي، 
فناوري و نيروي انساني نخبه، جمهوري اس��المي ايران صاحب يك 
س��امانه پدافند هوايي بومي با توانايي هاي عملياتي باال و قابليت هاي 
اطمينان كافي شد. نسل جديدتر اين سامانه با برد بيشتر و قابل رقابت 
با سامانه اس-400 هم توسعه يافته و احتماالً در سال جاري رونمايي 
مي شود. سامانه باور-373 پس از چندين سال  آزمايش هاي گوناگون 
توسط صنعت و نيز نيروي پدافند هوايي ارتش، آميخته اي از تجارب 
سنگين دفاع معجزه آساي پدافند هوايي در هشت ساله دفاع مقدس 
را با فناوري هاي روز براي نبرد با تهدي��دات روز و آينده به كار گرفته 
است. با توجه به بومي بودن اين سامانه، راه براي توسعه هر چه بيشتر 
آن در آينده و هر اصالح و بهسازي الزم هموار بوده و به ياري خداوند، 
باعث سربلندي بيش از پيش نيروهاي مسلح كشورمان در دفاع از تمام 

شئون كشور خواهد شد. 
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