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 »توپ ایرانی« 
نياز مبرم صحنه نبرد

در زماني كه قدرت آتش هوايي هنوز به اين حد از تكامل نرسيده بود، توپخانه ارباب 
ميادين جنگ بود. س�ال ها به اين گونه ب�ود تا زماني كه ب�ا ورود بمب هاي هواپرتاب 
هدايت شونده، انواع جنگنده ها و بالگردهاي تهاجمي، به نظر مي رسيد دوران توپخانه 
رو به پايان اس�ت. اوج اين نظريه در عمليات طوفان صحرا بود كه قدرت هوايي ائتالف و در رأس آن امريكا توان 
توپخانه عراق را به شدت سركوب كرد و توپخانه عريض و طويل ارتش بعث عراق قدرت هيچ گونه عرض اندامي را 
نداشت. ارتش هاي بزرگ جهان كه از يك سو به صورت سنتي بر قدرت توپخانه واقف بودند و از يك سو تجربيات 
جنگ هاي مدرن را پيش چشم داشتند، به دنبال راهكاري براي حفظ اين ابزار ارزشمند در ميادين نبرد بودند. 
راهكار آنها افزايش حداكثري تحرک آتش�بارهاي توپخانه بود، اما نه همچون گذشته بر منباي قرار دادن توپ 
روي خودروي زرهي بلكه اين بار روي كاميون هاي چرخدار. گذشت زمان و وقوع جنگ هاي اخير هم نشان داد 
توپخانه همچنان توان بسيار بااليي در جنگ دارد. جنگ در سوريه، سپس جنگ دوم قره باغ و اخيراً حمله روسيه 
به اوكراين نشان مي دهد توپخانه همچنان مهم است، اما مهم ترين قابليت براي توپخانه در جهان كنوني كه در آن 

تهديدات ضدآتشبار بسياري وجود دارد، تحرک است. 

محمدحسین الهی
   گزارش یک

     تحرك به شيوه عمومي در توپخانه امروزي با نصب هويتزر روي يك شاسي و ايجاد امكان تعويض 
موضع سريع به صورت انفرادي توسط خود قبضه ايجاد مي شود. سال ها تجربه جنگ هاي مختلف نشان داده 
بهترين سنگر يگان توپخانه قدرت تحرك آن است. در گذشته عمده هويتزرها به صورت كششي ساخته 
مي شدند. اين هويتزرها پشت كاميون يا نفربر هاي زرهي كشيده می شوند و براي استقرار نياز به زمان زيادي 
 M- 107 دارند. در اين دوران هويتزرهاي خودكششي محدود به انواعي با كاليبر هاي بسيار باال بودند، مانند
و 2S7 pion اما دوران چنين توپ هاي عظيم الجثه اي دوام زيادي نداشت، به زودي و با پيشرفت تكنولوژي 
مشخص شد هويتزرهاي كاليبر متوسط 155 و 152 ميليمتري توان بهتري از انواعي مثل 203ميليمتري 
دارند. توسعه گلوله هاي بهتر و لوله هاي طويل تر براي انواع 152/155 ميليمتري باعث شد اين كاليبر بتواند 
محدوده برد انواع بزرگ تر هويتزرها را پوشش دهد. از طرفي ديگر چنين كاليبري سرعت اجراي آتش 
بسيار بهتري در اختيار كاربر قرار مي داد. در مجموع اين عوامل باعث شد در جهان امروزي تقريباً تمامي 
هويتزر هاي خودكششي در كاليبر 155غربي و 152شرقي ارائه شود. انواع 122ميليمتري نيز درصد بسيار 

كمتري از اين نوع سالح ها را تشكيل مي دهند. 
 در ايران هويتزر خودكششي ابتدا قبل از انقالب و از طريق خريد نظامي از امريكا وارد كشور شد. انواعي 
مثل هويتزر خودكششي ام109 در طول جنگ تحميلي هشت س��اله نيز عملكرد درخشاني داشت. 
تعداد اندكي هويتزر خودكششي ساخت كره شمالي هم در دوران جنگ به كشور وارد شد كه تصاوير 
به كارگيري آن در دوران دفاع مقدس در فضاي مجازي موجود اس��ت. در دوران پس از جنگ، خريد 
خارجي در اين حوزه انجام نشد و چندين طرح توسط وزارت دفاع و جهادخودكفايي ارتش ارائه شد كه 

به جز يك مورد مابقي وارد چرخه عملياتي نشده است. 
رعد1 كه بر مبناي توپ خودكششي 2S1 محصول شوروي سابق ساخته شد، يكي از موارد ساخته شده توسط وزارت دفاع 
در دوران پس از جنگ است. اين توپ داراي كاليبر 122ميليمتري و روي يك خودروي زرهي با شاسي شبيه نفربرهاي 
براق مستقر شده است. اين توپ با برد 15/4كيلومتر و سرعت آتش چهار تا پنج گلوله بر دقيقه به يك سامانه كنترل آتش 

نيمه خودكار هم مجهز شد. لوله توپ در رعد1 مي تواند تا 72درجه باالي افق اجراي آتش داشته باشد. 

   رع��د2 ديگ��ر پ��روژه وزارت دف��اع در زمين��ه هويتزرهاي 
خودكشش��ي ش��ني دار اس��ت كه تنها مورد از چندين هويتزر 
خودكششي داخلي است كه اطالعات قطعي از وارد خدمت شدن 
آن منتشر شده اس��ت. اين پروژه در دهه1370 آغاز شد. رعد2 
حاصل نصب يك برجك جديد توليد وزارت دفاع روي شاس��ي 
تانك تي72 اس��ت كه در آن دوران، وزارت دفاع مشغول مونتاژ 

آن در داخل كشور بود. 
رعد2 از يك توپ كاليبر 155ميليمتري بهره مي برد كه نس��بت 
طول لوله به كاليبر آن 39 است. رعد مي تواند در هر دقيقه حداكثر 
تا چهار تير گلوله شليك كند، البته اين رقم ميزان حداكثر است و در 
شرايط جنگي نواخت تير پايين تر است چراكه هم مهمات محدود 

است و هم با چنين نواخت شليكي، لوله زودتر از بين مي رود. 
اين توپ خودكشش��ي به پنج خدمه نياز دارد و وزن آن 36تن 
است. طول بدنه آن با احتساب لوله س��الح، كمي بيش از 9متر 
و عرض آن 3/38متر اس��ت. رع��د2 در نمونه ه��اي اخير خود 
به يك موتور 780 اس��ب بخار مجهز شده اس��ت كه بيشترين 
سرعت حركت 60كيلومتر بر ساعت را به آن مي دهد. اين توپ 
خودكششي با يك بار سوختگيري امكان حركت تا 450كيلومتر 
را دارد. رعد2 در مقابل حمالت شيميايي و ميكروبي مقاوم سازي 
و سامانه ديد در ش��ب هم روي آن نصب شده است. سامانه هاي 
مخابراتي پيشرفته ساخت داخل، نمايشگر و صفحه كنترل براي 
راننده و فرمانده، موقعيت يابي جهاني و سامانه تهويه مطبوع از 

ديگر تجهيزات رعد2 است. 
رعد2 داراي سامانه گلوله گذار دس��تي است و توپ به كار رفته 
در آن داراي حداكثر برد ش��ليك 18 تا 30كيلومتر بسته به نوع 
مهمات و امكان گرفتن زاويه بيش��ينه 75 درجه است. در مقام 
مقايسه در برابر دو هويتزر خودكششي مانند مستا- اس روسي 
و k9  كره اي كه از توليدات جديدتري نسبت به رعد2 محسوب 
مي شوند، اين سالح داراي نواخت تير كمتري است. اين مسئله به 
علت نبود سامانه بارگذار خودكار يا حداقل سامانه كمك بارگذار 
خودكار است كه باعث مي شود كل فرايند قرار دادن خرج و گلوله 

توسط نفر انجام شود و سرعت كار پايين بيايد. 
مسئله دوم برد كم توپ اين هويتزر در مقابل رقيبان خارجي توليد 
جديد خود مثل كا9 ساخت كره جنوبي است. براي مثال كا9 مي تواند 
در برد 18 تا 54كيلومتر اجراي آتش كند، در يك ميدان نبرد زماني 
كه رعد2 و كا9 وارد دوئل توپخانه اي شوند، به طور مشخصي دست 
كا9 در انتخاب موضع و اجراي آتش ضدآتشبار به علت برد باالتر آن 
باز تر اس��ت و رعد در چنين ميداني مغلوب حريف خواهد شد. اين 
امر در بازار صادراتي هم جذابيت بيش��تري براي توپ هاي توليدي 
جديد ايجاد كرده است. براي افزايش برد نياز به تغيير طراحي توپ و 
البته گلوله هاي بهتر است. با توجه به اينكه طراحي و توليد يك توپ 
جديد هزينه بااليي دارد، بهتر است گلوله هاي دوربردتري براي رعد 
طراحي شود كه البته توسط تمام توپ هاي 155كشور قابل استفاده 
خواهد بود. دستاوردهاي سال هاي اخير صنعت دفاعي كشور نشان 

داده است امكان توسعه چنين محصوالتي وجود دارد. 
همانطور كه اشاره ش��د رعد2 به س��امانه كنترل آتش خودكار 
مجهز شده است. همچنين يك سامانه هواشناسي هم روي رعد2 
مستقر شده است كه براي افزايش دقت آتش به كار مي آيد. همين 
موضوع خود مي تواند باعث بهبود كارايي و اثرگذاري رزمي رعد2 
در ميدان نبرد با افزايش دقت آتش و كاهش بار كاري خدمه شود. 
مي توان رعد2 را به سامانه مرجع دهانه هم مجهز كرد كه دقت 

آتش را بسيار بهبود مي  بخشد. 
رعد2 زماني در ايران ارائه شد كه هنوز برخي سامانه هاي جديد 
ديجيتالي در كشور به توليد بومي نرس��يده بود، ولي با توجه به 
نياز كشور به چنين محصولي، توليد اين سالح گامي رو به جلو 
محسوب مي شود. امروزه هم با ضعف هايي كه در برابر محصوالت 
شاخص اين عرصه وجود دارد، با توجه به گسترش سامانه هاي 
متنوع با قابليت به كارگيري روي ادوات زرهي كه در كشور ساخته 
شده با تجهيز به گلوله گذار خودكار و سامانه هدفگيري خودكار با 
ارتباط امن با پهپادها و مراكز فرماندهي و نيز استفاده از گلوله هاي 
جديد، اين س��الح مي تواند در برابر رقب��اي خارجي حرف های 

بيشتري براي گفتن داشته باشد. 

    در ادامه توجه به ضرورت تحرك توپخانه، وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مس��لح يك هويتزر خودكشش��ي ديگر در اوايل دهه1390 
رونمايي كرد ك��ه در كاليبر 155ميليمت��ر و البته اين ب��ار به صورت 
حامل چرخدار يا به اصطالح س��وار بر كاميون بود. در اين پروژه از توپ 
155ميليمتري HM-41 كه به صورت كششي در يگان هاي ارتش و سپاه 
عملياتي بود، استفاده شد كه تقريباً همان توپ مورد استفاده در رعد2 بود 

و مشخصاتي مشابه در زمينه نواخت تير و برد آتش ارائه مي كند. 
 هويتزر خودكشش��ي كاميون س��وار وزارت دفاع حاص��ل نصب توپ 
155ميليمتري روي شاس��ي كاميون MAN اس��ت.  اين طرح مزايا و 
معايبي در برابر طرح رعد2 دارد. به طور خالصه اين هويتزر خودكششي 
كاميون س��وار، هزينه توليد و كاربري به مراتب كمتري از رعد2 دارد 
چراكه كاميون MAN بسيار ارزان تر از شاسي تانك تي72 است اما در 

عوض عيوبي هم در طرح مذكور مشاهده مي شد. 

بزرگ ترين ضعف اين سامانه نبود بارگذار خودكار يا حتي سامانه كمك 
بارگذار است. اگر به تصوير توجه شود انتهاي قبضه توپ در ارتفاع بااليي 
از سطح زمين قرار گرفته و بارگذاري هر گلوله 155ميليمتري كه نزديك 
40كيلوگرم وزن دارد، در داخل آن كاري دشوار است و به سرعت خدمه 
را خسته مي كند كه در نهايت باعث پايين آمدن نواخت تير هويتزر و البته 
دقت هدفگيري مي شود چراكه خدمه خسته نمي توانند سامانه هدفگيري 

هويتزر را كه آن هم به صورت دستي است به خوبي تنظيم كنند. 
مورد دوم نبود حفاظت براي خدمه در برابر تركش و انفجار اس��ت. اين 
هويتزر با توجه به حداكثر برد 30كيلومتري خود در محدوده از منطقه 
عملياتي مستقر خواهد بود كه نزديك به خط مقدم و زير آتش دشمن 
اس��ت، از اين رو به احتمال زياد قرار اس��ت آتش ضدآتشبار دشمن را 
نيز تجربه كند. در اين حالت اگر اصابت مستقيم صورت نگيرد، كابين 
حفاظت شده مي تواند جان خدمه را در برابر تركش حفظ كند. در نهايت 
اين هويتزر وارد خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران نيز نشده 

است و طرحي غيرعملياتي به شمار مي رود. 
اما در ادامه صنايع شهيد َزرَهَرن نيروي زميني ارتش )نزاجا( هويتزري 
مشابه ارائه كرد كه داراي مشخصات مشابه نسخه وزارت دفاع و همان 
توپ است كه صرفاً روي شاسي چرخدار متفاوتي اجرا شده است. اين 

طرح كه با نام »عاشورا« شناخته مي شود، فعالً جنبه عملياتي ندارد. گفته 
شده در آينده قرار است اين هويتزر خودكششي به سامانه بارگذار خودكار 
مجهز شود كه در اين صورت ارزش عملياتي بااليي پيدا می كند و مي تواند 
در تركيب با يگان هاي فعلي توپخانه نزاجا، جان تازه اي به آنها در برابر 
نيازهاي گسترده امروزي با توجه به ناامني هاي كشورهاي اطراف بدهد. 
در زمينه هويتزرهاي خودكششي چرخدار يكي از بهترين نمونه ها براي 
الگو گيري سزار ساخت فرانسه است. اگر چه طرح هاي شاخص تري 
مثل آرچر سوئدي وجود دارد ولي آرچر براي ايران بسيار گران خواهد 
بود و كمتر كش��وري توان كاربري چنين هويتزري در تعداد مناسب 
را دارد. در مقابل، س��زار با وجود مش��خصات قابل توجه خود داراي 
پيچيدگي هاي به مراتب كمتري از آرچر است، به طور مثال، سزار از 
سامانه كمك بارگذار به جاي بارگذار كامالً خودكار استفاده مي كند. در 
اين سامانه گلوله توسط بازوي هيدروليك بارگذاري می شود و خدمه 
تنها خرج را كه وزن كمتري نسبت به گلوله دارد، بارگذاري مي كنند 
كه باعث مي شود سرعت آتش سزار به ش��ش تير در دقيقه نيز برسد 
كه اگرچه از آرچر داراي توان شليك 9تير در دقيقه كمتر است، ولي 
همچنان رقمي بسيار مناسب است، در عين حال پيچيدگي سامانه 

تمام خودكار نيز در سزار وجود ندارد. 

 توپ هاي 
كاميون سوار ایراني

توپ هاي متحرك ساخت ایران در چه سطحي قرار دارند؟

  توپ چرخدار ساخته شده در وزارت دفاع  توپ چرخدار عاشورا ساخته شده در نزاجا  توپ خودكششي كاميون سوار سزار ساخت فرانسه
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   در س��ال هاي اخير يك توپ كاميون سوار جالب توجه ديگر 
نيز توسط جهادخودكفايي نيروي زميني ارتش ارائه شده است 
كه حيدر41 نام دارد. اين سامانه اولين هويتزر خودكششي در 
ايران است كه مجهز به بارگذار خودكار شده است. اين كار توسط 
يكي از تيپ هاي ارتش جمهوري اسالمي انجام شده است و نشان 
مي دهد در صورت تمايل به انجام اي��ن كار ظرفيت فني نصب 

بارگذار  حتي كاماًل خودكار در كشور وجود دارد. 
در حيدر از توپ 122ميليمتري دي30 استفاده شده كه داراي 
برد آتش نهايي 21 كيلومتر است. در نسخه كششي و اصلي اين 
توپ، خدمه ماهر مي توانند به نواخت هشت تير شليك در دقيقه 
برسند كه رقم قابل توجهي اس��ت، در بارگذار خود نيز احتماالً 

نواخت تير بايد در همين حدود باشد. 
توپ122 محدوديت هايي دارد، از جمله وزن كم ماده انفجاري 
گلوله و برد محدود آن، اما در عوض مزاياي��ي نيز دارد، از جمله 
امكان توليد هويتزر هاي خودكششي با وزن كم و ابعاد مناسب كه 
با هواپيماهاي ترابري به راحتي حمل شود و البته تحرك زيادي 

داشته باشد و در محيط هاي كوهستاني به سادگي تردد كند. 
 ايران مي تواند مانند چي��ن از دو نوع هويتزر خودكشش��ي در 

كاليبرهاي 155 و 122 استفاده كند تا در محيط هاي مختلف 
بهترين نتيجه را كس��ب كند. تركيب اين توپ هاي پرتحرك با 
هدف گيري توسط پهپادها، كنترل و فرماندهي واحد منطقه اي يا 
همان تطبيق آتش و نيز گلوله هاي نقطه زن كه در كشور ساخته 
مي شوند و در شماره 6459 روزنامه جوان  نمونه اي از آنها معرفي 
شد، تركيبي مرگبار و مناس��ب نيازهاي روز در اختيار نيروهاي 
مسلح كشورمان قرار مي دهد. در حالي كه امكان ساخت توپ هاي 
كاميون سوار همچون عاش��ورا و حيدر41 توسط صنايع داخل 
نيروها وجود دارد، وزارت دفاع هم مي تواند با تأمين گلوله هاي 
پيش��رفته و س��امانه هاي جانبي الزم به ارتقای حداكثري اين 
ادوات كمك كند، ضمن اينكه نياز به توپ خودكششي سوار بر 
شاسي زرهي و با برد باال همانند نمونه هاي روز دنيا كه به برد 50 
تا 70كيلومتر مي رسند هم وجود دارد كه با توجه به كار علمي 
و صنعتي سنگين بايد توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح دنبال شود. ارزش باالي توپ هاي متحرك شده در نبردهاي 
جبهه مقاومت در عراق و سوريه در برابر تروريست هاي چندمليتي 
هم در سال هاي اخير تجربه شد كه لزوم توجه جدي به تكميل 

اين قابليت در نيروهاي مسلح كشور را پررنگ تر مي كند. 

 اولين هویتزر متحرك ایرانی  با گلوله گذار خودكار
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  حيدر41 كه سامانه بارگذار خودكار آن به صورت يك خشاب مكعبي شكل به خوبي مشخص است


