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تا پيش از انقالب اسالمي، تنها سامانه پدافند هوايي 
ميانبرد كشور، MIM- 23 هاوك ساخت امريكا بود. 
اين سامانه كه طراحي و توسعه آن به اوايل دهه 50 
ميالدي بازمي گردد، از 1960 وارد خدمت در امريكا 
شده و پس از آن براي فروش به ساير كشورها عرضه 
گرديده اس�ت. برنامه هاي متعدد ارتقا براي آن از 
سوي سازنده اجرا شد كه دو نمونه از اين موشك ها 
همراه اين سامانه به ايران وارد گرديد كه اكثر آنها از 

نمونه ارتقا يافته بوده اند. 

به گفته مناب��ع خارجي، نزديك به 40 آتش��بار هاوك تا 
ابتداي انقالب در ايران موجود بوده كه در نقاط مهم كشور 
گسترده شده بودند. با وقوع جنگ تحميلي اين سامانه پس 
از مدتي به طور گسترده وارد نبرد شد و با ابتكارات ناب و 
بي مثال بخش پدافند هوايي نيروي هوايي ارتش در جنگ، 
اين س��امانه به طور مؤثر براي پوشش بسياري از مناطق 
عملياتي به طور دائم اختصاص يافت و در صورت اجراي 
عمليات زميني، دستكم يك سايت هاوك در منطقه نبرد 
مستقر مي شد. ساقط شدن دهها فروند هواپيماي عراقي 
در عمليات ها گواهي بر كارنامه موفق اين سامانه در جنگ 
است كه از آن جمله مي توان به انهدام بيش از 50 فروند 
جنگنده و بالگرد دشمن در عمليات بيت المقدس و بيش از 
70فروند در عمليات والفجر8 )فتح فاو( اشاره كرد كه سهم 

سامانه هاوك در اين شكارها بسيار باال بوده است. 
هر مجموعه از سامانه هاوك از اجزاي متنوعي تشكيل شده 
كه برخي از آنها رادار جس��ت وجوي اوليه، رادار ردگيري 
هدف، بخش فرماندهي و پرتابگر موش��ك اس��ت. در اين 
سامانه برد رادار جس��ت وجو بيش از 100 كيلومتر و برد 
رادار ردگيري حدود 80 كيلومتر است. هر پرتابگر داراي 
سه تير موشك بوده و سامانه توانايي درگيري با يك هدف 
را دارد كه احتمال اصابت موشك به هدف با فرض مناسب 
بودن ش��رايط از جهت جن��گ الكترونيك براي س��امانه 
هاوك بيش از 80درصد است. موشك هاوك حدود 5متر 
طول، 37 سانتيمتر قطر و 638كيلوگرم جرم دارد كه 75 
كيلوگرم آن مربوط به سرجنگي است؛ برد آن 40 كيلومتر 
و بيشترين س��قف پرواز اهداف قابل هدف گيري براي آن 
در منابع مختلف بين 14000 تا 17000 متر و كمترين 
ارتفاع هدف 30متر ذكر شده است. اين موشك به بيشينه 
سرعت 2/5 برابر سرعت صوت دست مي يابد و كمينه برد 

آن 1/5 كيلومتر است. 
 بهسازي هاوك در ايران

تالش براي افزايش تحرك اين سامانه كه از نقاط ضعف 
آن به شمار مي رفت، در دوران جنگ با مجاهدت نيروهاي 
پدافند و فرماندهان مبتكري چون شهيد ستاري عملي 
مي شد و پس از آغاز عمليات هاي سركوب پدافند هوايي 
از سوي نيروهای هوايي عراق نيز با هوشمندي پدافند و 
به كارگيري راهكنش )تاكتيك( جديد همچون استفاده 
نكردن از رادار كشف سامانه و  روشن   كردن رادار ردگيري 
به صورت كوتاه توأم با جابه جايي هاي مكرر س��امانه در 
مناطق مختلف اغلب اين تهديدات به فرصتي براي شكار 
هواپيماهاي عراقي تبديل شد. مس��ير رفع ايراد تحرك 
سامانه فوق پيگيري شد و با تالش جهاد خودكفايي نيروي 
هوايي )كه در آن زمان شامل نيروي پدافند هوايي فعلي 
هم بود( منجر به متحرك سازي كامل سامانه هاوك شد. 
با پايان جنگ تحميلي فراغت بيشتري براي مطالعه روي 
اين س��امانه و س��اخت اجزاي مختلف آن براي عملياتي 
نگه داش��تن و بعدها تالش هايي با هم��كاري بخش هاي 
پژوهشي كشور براي ارتقای س��امانه هاوك، بهبود بيش 
از پيش تحرك آن و موارد ديگر شروع شد. اين بهسازي ها 
امروزه به حدي رسيده كه س��امانه هاوك در ايران موفق 
به س��رنگوني اهدافي در اندازه پهپادها شده  و شبيه ساز 
آموزشي اين س��امانه هم در نيروي پدافند هوايي ارتش 

طراحي و ساخته شده است. 
پس از س��ال ها به كارگيري موفق س��امانه ه��اوك و با 
پيش��رفت صنايع هوافضا و الكترونيك در كشور و اجراي 
بهينه سازي هاي مختلف روي سامانه هاوك در بخش هاي 
راداري و جنگ الكترونيك و افزايش برد رادارهاي كشف و 
تعقيب هدف، گام منطقي بعدي براي افزايش مناطق تحت 
پوشش پدافند هوايي در گستره وسيع كشور، ساخت نمونه 
بومي سازي شده از اين س��امانه بود. افزايش توان تحرك 
سامانه هاوك و ديجيتالي شدن سامانه هاي آن مقدمه اي 
بود براي ساخت سامانه مرصاد كه اولين نسل آن در سال 

1389 به نيروهاي مسلح تحويل داده شد. 
 مرص�اد، اولين س�امانه بومي پدافند موش�كي 

ميانبرد
س��امانه مرصاد كه ش��امل اجزای مختلفي از رادارهاي 
متفاوت، بخش كنترل و فرماندهي، پرتابگرها و موشك 
است، مجموعاً يك سامانه پدافند هوايي موشكي را شكل 
مي دهند و اولين س��امانه پدافندي است كه تمام اجزای 
آن در ايران س��اخته شده است. در س��ال هاي قبل از آن 
موش��ك هاي پدافندي ميانبرد مانند صياد يك ساخته 

شده، ولي همراه سامانه هاي خارجي مورد استفاده قرار 
مي گرفتند. موشك به كار رفته در سامانه مرصاد، شاهين 
نام دارد كه از نظر ظاهر مشابه هاوك است، اما در درون 
تفاوت های اساسي با آن دارد. به كارگيري سامانه هاي 
تماماً ديجيتال و سامانه راداري جديد در موشك آن 
را از نظر كارايي برتر از هاوك كرده است. اين موشك 
در خرداد سال 1388 و يك سال قبل از سامانه مرصاد 

رونمايي شده و با سامانه هاوك مورد استفاده قرار گرفت. 
اطمينان پذيري و عمر نگهداري باالتر، مقاومت بيشتر در 

برابر جنگ الكترونيك و اضافه شدن الگوريتم هاي 
هوشمند در شناس��ايي و دسته بندي اهداف 
شاهين را بس��يار كش��نده تر از هاوك كرده 

است. يكي از تفاوت هاي سامانه داخلي شاهين با 

هاوك، آنتن موجود در دماغه موشك است كه در شاهين 
از نوع تخت و در ه��اوك از نوع آنتن هاي قديمي منحني 
است. آنتن هاي تخت از نوع آرايه خطي قابليت هاي بسيار 
بهتري از نظر دقت و برخي خصوصي��ات ديگر دارند. برد 
موشك سوخت جامد شاهين حدود 45كيلومتر و ارتفاع 
تحت پوشش آن 50000 پا )معادل حدود 15240 متر( 

اعالم شد. 
در ادامه روند توسعه، در شهريور 1390 موشك شلمچه 
براي استفاده در سامانه مرصاد رونمايي شد. اين موشك 
كه شباهت هاي بس��ياري به ش��اهين دارد، به طور انبوه 
توليدش��ده و به تع��داد زياد به ق��رارگاه پدافن��د هوايي 
خاتم االنبيا ارتش تحويل داده شد كه داراي مشخصاتي 
از جمله جرم 637 كيلوگرم، طول 5 متر و 3 س��انتيمتر، 
قطر 357 ميليمتر، سرعت 2/7 برابر سرعت صوت، ارتفاع 
پروازي قابل درگيري با هدف از 60 متر تا 18000متر و 
برد مفيد40 كيلومتر است. نوع هدايت موشك شلمچه 
نيمه فعال راداري اعالم شد. نكته مهم در مورد مشخصات 
موشك شلمچه بيشتربودن سرعت آن از موشك هاوك 

است كه حاكي از تقويت پيشران موشك است. 
با اين بيش��ينه س��رعت كه بيش از 800 متر بر ثانيه در 
ارتفاعات متوسط به باالست، ش��لمچه توانايي اصابت به 

اهدافي با سرعت بيش از دو برابر سرعت 
صوت را خواهد داشت. بيشينه سقف 

پرواز ه��دف قاب��ل درگي��ري كه 
18000هزار متر اس��ت، عماًل 

به معني پوشش بسيار عالي 
براي ارتفاعات متوس��ط 

است كه تقريباً تمامي 
هواي��ي  اه��داف 
ارتفاع متوسط را در 

معرض تهديد مرگبار 
خود ق��رار مي دهد. حتي 

جنگنده هاي چابك امروزي 
نيز در صورت تس��ليح سنگين 

ب��راي مأموريت هوا به س��طح كه 
منجر به افزايش وزن مي ش��ود كمتر 

توان پرواز در ارتفاعات��ي نظير 18000 
متري را دارند.  در س��امانه مرصاد سه 

نوع رادار مختلف به كار گرفته شده 
است. رادار جس��ت وجو، كشف 

ه��دف »كاوش« كار يافتن 
اه��داف را بر عه��ده دارد. 

اه��داف كشف ش��ده 
دسته بندي و ارزيابي 
گردي��ده و اطالعات 

به واح��د فرماندهي و 
كنترل ارس��ال مي شود. 

رادار جس��ت وجوگر ارتفاع 
پس��ت »جويا« نيز براي كمك 

به كشف و ردگيري اهدافي كه در 
ارتفاع پايين پ��رواز مي كنند، ايفاي 

نقش مي كند. با كم��ك اين رادار مرصاد 
توانايي انهدام اهداف پ��روازي در ارتفاع پايين را نيز دارد. 
با تشخيص مركز كنترل آتش سامانه، وظيفه ردگيري و 
قفل روي اهدافي كه خطرناك تر تشخيص داده مي شود به 
رادار ردگير »هادي« سپرده شده و اين رادار كه سامانه هاي 
الكترواپتيكي نيز با آن همراه و هماهنگ شده اند، كار تأمين 
اطالعات الزم براي هدايت موشك نيمه فعال راداري را به 
سمت هدف تا لحظه اصابت به آن به انجام مي رساند. شكل 
ظاهري رادارهاي مذكور تفاوت چنداني با نمونه خارجي 
در سامانه هاوك ندارد، اما در اجزای داخلي اين رادارها از 
نمونه هاي پيشرفته و ديجيتال استفاده شده كه كارايي 
بس��يار باالتر و دوام و س��هولت تعمير و نگهداري بسيار 

بهتري دارند. 
سامانه اپتيكي ديد در روز و شب و همچنين مسافت ياب 
ليزري و يك دوربين هدف گيري از جمله ادوات افزوده شده 
به مرصاد در مقايس��ه با هاوك موجود در ايران است. اين 
سامانه ها عالوه بر بهبود شناسايي چشمي هدف در حالتي 
كه از سوی نفرات زميني قابل شناس��ايي نباشد، امكان 
فعاليت س��امانه را در محيط مغشوش جنگ الكترونيك 
نيز فراهم مي آورد، در نتيجه مرص��اد مي تواند در فضاي 
نبردهاي مدرن نيز ش��اهين هاي خود را به سمت اهداف 

هدايت كند. 
 قابليت هاي سامانه مرصاد

از قابليت هاي اعالم شده براي مرصاد، امكان شبكه شدن 
آن با ساير سامانه هاي پدافندي از جمله رادارهاي دوربرد 
تاكتيكي با قابليت كشف اهداف پنهانكار )رادارگريز( است. 
بدين ترتيب آگاهي از موقعيت تهديدات و كم و كيف آنها و 
ميزان خطرناك بودن شان براي واحد كنترل آتش مرصاد 

بهبود پيدا مي كند. با توجه به تهديدات روز كه اهداف با 
سطح مقطع راداري )RCS( كم هستند، در طراحي اين 
سامانه تالش زيادي شده است تا قابليت درگيري مؤثر با 
اين تهديدات ايجاد شود كه منجر به ايجاد توانايي كشف 
اهداف با سطح مقطع بسيار كم حدود 0/5 مترمربع و در 

فاصله 110كيلومتري شده است. 
از ديگر ويژگي هاي سامانه مرصاد كه نسبت به نسل قبلي 
سامانه هاي ميانبرد موجود در كشور بايد به آنها اشاره كرد، 
قابليت تحرك و جابه  جايي باال و زمان اس��تقرار و نصب و 
راه اندازي بسيار كوتاه اين سامانه است كه باعث افزايش 
كارايي عملياتي اين سامانه تحت شرايط سخت نبرد به 

خصوص در مواجه با دشمني با كميت باال خواهد شد. 
قابليت ECCM يا »ضد ضد جن��گ الكترونيك« عالوه 
بر س��امانه هاي ECM ي��ا »ضد جن��گ الكترونيك« به 

منظ��ور كارآم��دي در جنگ هاي 
مدرن امري ضروري اس��ت كه با 

افزوده ش��دن اين توانايي به 
مرصاد اين سامانه در برابر 

دشمناني با فناوري هاي 
پيش��رفته كارا باقي 

مي مان��د. گفتني 

 ECCM اس��ت
به معن��اي مقابله 

با جن��گ الكترونيك 
ط��رف مقابل اس��ت. در 

واقع ابتدا يك طرف اقدام به 
ايجاد اخت��الالت الكترونيكي 

كرده و طرف ديگر براي مقابله از 
ECCM استفاده مي كند. 

مرصاد با توجه ب��ه فناوري هاي نوين 
از ابتدا با رويك��رد بهره گيري از س��امانه هاي ديجيتال و 
نيمه هادي طراحي و ساخته شده است كه شامل تمامي 
بخش هاي الكترونيكي گيرنده، پردازش��گر و بخش هاي 
فرماندهي و كنترل مي ش��ود. از اينرو اجزاي اين سامانه 
عالوه بر خودكارشدن بسياری از بخش ها و نياز به نفرات 
كمتر براي كاربري، داراي قابليت اطمينان بس��يار باالتر 
)با توجه به احتمال كم خرابي س��امانه هاي ديجيتال در 
قياس با آنالوگ( و عمر خدمتي بيشتر، زمان آماده به كار و 
روشن بودن بيشتري نيز دارند. همچنين وضعيت كاركردي 
تمام اجزاي سامانه به صورت لحظه اي از سوی كاربران قابل 

مشاهده است. 
در مرصاد با نگاهي نوآورانه و ساختارشكن، فرآيند كاري 
سامانه و همچنين اجزاي مرتبط با انسان در آن به نحوي 
طراحي شده تا كار با آن ساده تر از س��امانه هاوك باشد. 

همچني��ن 

از  اس��تفاده 
ي  نه ها ما س��ا

تراز سازي خودكار به 
جاي سامانه هاي دستي 
به منظور متع��ادل كردن 
تريلرهاي سامانه هاي راداري 
از بهسازي هاي مكانيكي مرصاد 

نسبت به نسل قبلي است. 
 توسعه سامانه مرصاد

در س��ال 1390 نمونه بهبوديافته س��امانه مرصاد با نام 
مرصاد2 معرفي ش��د. در مرصاد2 برد كشف رادار كاوش 
به 220 كيلومتر افزايش يافت. در رزمايش پدافند هوايي 
مدافعان آسمان واليت3 در سال 1390 كه مرصاد براي 
اولين تمرين جدي در آن شركت داشت، اعالم كرد توان 
درگيري همزمان با چند هدف به آن داده ش��ده است. با 
توجه به اطالعات منابع مختلف احتماالً اين امر به واسطه 
افزودن يك دستگاه رادار ردگيري هدف ديگر به سامانه 
ممكن شده است. همچنين در سامانه مرصاد به صورت 
كمينه دو پرتابگر سه تايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه 

امكان افزايش تعداد آن به راحتي وجود دارد. 
س��امانه هاي مرصاد و مرصاد2 كه از اواخ��ر دهه 1380 
و اواي��ل دهه 1390 به ص��ورت عمليات��ي درآمده اند در 
رزمايش هاي متع��ددي در برابر اهدافي با س��طح مقطع 

راداري پايين از جمله پهپادهاي كوچك مورد آزمايش با 
سناريوهاي سختگيرانه از جمله حمله همزمان و يا حمالت 

در پنجره هاي زماني بسيار كوتاه قرار گرفته اند. 
از جمله رزمايش بزرگ محمد رس��ول اهلل در دي 1393 
منطقه تحت پوش��ش س��امانه مرصاد و موشك شلمچه 
مورد تهاجم فرضي 2 پهپاد كوچك قرار گرفت. هر چند 
اين موش��ك ها عمدتاً عليه پهپادهاي كوچك اس��تفاده 
نمي شوند، اما در حالي كه پدافند هوايي از قبل در جريان 
زمان و جهت حركت اين دو پهپاد نبود موفق به انهدام آنها 
در فاصله 26 و 18 كيلومتري شد، در حالي كه تصور مي شد 
همين دو پهپاد براي شبيه س��ازي تهاجم در نظر گرفته 
شده اند. كمي بعد پهپاد ديگري نيز به منطقه نفوذ كرد كه 

در فاصله 32 كيلومتري منهدم شد. 
در رزمايش مش��ترك پدافند هوايي در پاييز 1397 خبر 
افزوده شدن يك موشك جديد به سامانه مرصاد اعالم شد. 
اين موشك كه از پرتابگري با ظرفيت سه موشك شليك 
مي شود، شباهت ظاهري بااليي به موشك استاندارد دارد 
كه در ايران به نمونه هاي فجر، محراب و رعد ارتقای يافته 
بود. اين پرتابگر براي اولين بار در رزمايش پدافندي سال 
1396 به صورت تك فروندي مشاهده شد، اما هيچ خبري 
در مورد آن اعالم نشده و حتي تصويري از موشك آن نيز 
ارائه نگرديده و از اين رو قابل حدس نبود 
كه اين پرتابگر به كدام سامانه مربوط 
اس��ت. در رزمايش پدافند هوايي 
در پاييز 1398، نام اين موشك 
جديد، شلمچه2 عنوان شد. 

پرتابگر جديد با اس��تفاده 
س��اخت  تجرب��ه  از 
پرتابگرهاي جعبه اي 
موشك هاي صياد2 
و 3 س��اخته ش��ده 
اس��ت. اي��ن پرتابگرها 
كه مش��ابهت هاي بااليي با 
نمونه مورد استفاده در سامانه 
امريكاي��ي MIM- 104 پاتريوت 
امريكا دارند، براي اولين بار به همراه 
موشك صياد2 در سال 1392 مشاهده 
ش��دند. پرتابگر موشك ش��لمچه2 به 
وضوح كوچك تر از پرتابگر صياد2 
است، بنابراين مشهود است كه 
اين پرتابگر مج��دداً و براي 
ابعاد كوچك تر شلمچه2 
ش��ده؛  طراح��ي 
ش��لمچه2 موشكي 
با پهناي ب��ال كمتر 
از ش��اهين و شلمچه 
است كه اين امر به واسطه 
الگوبرداري از شكل ظاهري 
موش��ك RIM- 66 ملق��ب به 
اس��تاندارد ممكن ش��ده و با وزن 
640 كيلوگ��رم به ب��رد 40 كيلومتر 
رس��يده و قابليت درگيري ب��ا اهداف تا 
ارتفاع 18000 متري را دارد؛ اين موشك به سرجنگي 74 

كيلوگرمي مجهز است. 
در رزمايش مش��ترك پدافن��د هوايي مدافعان آس��مان 
واليت98 كه در منطقه عمومي سمنان و برخي مناطق 
ديگر كش��ور برگزار ش��د، س��امانه مرصاد16 به عنوان 
جديدترين گونه از خانواده س��امانه بوم��ي مرصاد مورد 

آزمايش عملياتي كامل و يكپارچه قرار گرفت. 
اجزای مختلف اين س��امانه در رژه هاي سال هاي قبل و 
خصوصاً رزمايش پدافند هوايي سال 97 به نمايش در آمده 
و مورد آزمايش قرار گرفت. مهم ترين تفاوت هاي مشهود و 
قطعي مرصاد16 با نسل هاي اوليه اين سامانه را مي توان در 
موارد زير برشمرد: متحرك يا تاكتيكي شدن تمام اجزای 
سامانه با نصب روي كاميون، امكان به كارگيري رادارهاي 
جديد حافظ يا نجم804، استفاده از پرتابگر جعبه اي براي 

موشك ها، به خدمت گرفتن موشك جديد شلمچه2. 
براي بهبود قابليت هاي تاكتيكي سامانه مرصاد16، تمام 
اجزا آن شامل رادار كاوش و هادي نيز به صورت متحرك 
درآمده و در پشت يك كاميون نصب شده اند. رادار كاوش 
از آنتن سه تكه لوال شده به هم استفاده مي كند كه براي 

ش��رايط حركت، دو قس��مت جانبي آن روي طرفين 
خودرو قرار گرفته و با اشغال فضاي كم، 
به صورت جمع ش��ده قرار مي گيرند. 
همچني��ن رادار هادي ني��ز روي پايه 
جمع ش��ونده اي قرار گرفته كه براي 
شرايط كاري، با بازشدن پايه ها، آنتن 

رادار را در ارتفاع باالتري نسبت به اجزا خودرو قرار گرفته و 
آماده عمليات مي شود. 

  آرايه فازی ها هم در مرصاد به كمين نشستند
يكي از بهبودهايي كه در نسل هاي اخير سامانه مرصاد در 
سال هاي گذشته به انجام رسيده، افزوده شدن رادار آرايه 
فازي و پيشرفته حافظ است كه خصوصيات آن در سلسله 
گزارهاي رادارهاي س��اخت اي��ران در روزنامه »جوان« 
معرفي خواهد شد. رادار حافظ مي تواند در مقابل تهديدات 
گروهي كه در حال پرواز نزديك به هم هستند، اهداف با 
سطح مقطع راداري پايين و نيز در محيط جنگ الكترونيك 

به خوبي عمل كند. 
در فهرس��ت محصوالت صادراتي وزارت دفاع، يك رادار 
آرايه فازي جديد با باند فركانس��ي S كه به نظر مي رسد 
نسخه ساده ش��ده اي از رادار نجم804 باشد نيز به عنوان 
رادار جديد در سامانه مرصاد صادراتي معرفي شده است. 
نمونه اصل��ي رادار نج��م804 در س��امانه پدافند هوايي 
15خرداد به كار گرفته شده اس��ت. ناگفته پيداست كه 
اين رادار همچون رادار حاف��ظ، مزيت هاي متعددي هم 
در قابليت هاي عملياتي و ه��م در مقاومت در برابر جنگ 
الكترونيك دش��من دارد. نمونه صادراتي سامانه مرصاد 
داراي قابليت ردگي��ري همزمان 150 ه��دف و توانايي 
درگيري همزمان ب��ا دو هدف اس��ت.  پويايي حلقه هاي 
تحقيق و توسعه، طراحي و ساخت، آزمايش و بهسازي و 
توليد در مجموعه صنايع وزارت دفاع و نيروهاي مسلح به 
طور مشهود در سامانه پدافند هوايي مرصاد ديده مي شود 
كه 12 مرحله توسعه را در قالب سامانه استقراري و سپس 
چهار مرحله توس��عه را در نمونه متحرك تا رس��يدن به 
مرصاد16 پشت سر گذاشته اند و احتماالً اين مسير تا امروز 

هم به توسعه نمونه هاي جديدتر منجر شده است. 
حدود 50 درصد تهديدات هوايي كشور در ارتفاع متوسط 
ارزيابي مي شود. به عنوان مثال بهترين ارتفاع هواپيما براي 
شليك بمب ها و موشك هاي دورايستا ارتفاعات متوسط 
است. با اين شرايط، ارزش س��امانه مرصاد بيش از پيش 
آش��كار مي گردد. توانايي درگيري همزمان با چند هدف 
نيز صرف نظر از تعداد اهداف قاب��ل درگيري براي تالش 
در جهت ايجاد توازن قوا در سناريوي هجوم سراسري و پر 
حجم دشمن بسيار مهم است كه با بهره گيري از رادارهاي 

آرايه فازي در مرصاد به شكل مطلوبي ممكن مي شود. 
اين رادارهاي پيش��رفته البته ام��كان درگيري مؤثرتري 
با اهداف داراي س��طح مقطع راداري كم ي��ا به اصطالح 
رادارگريز را هم ايجاد مي كنند. در ساليان گذشته از سوی 
فرماندهان نيروي پدافند هوايي عنوان ش��ده اس��ت كه 
سامانه هاي موشكي اين نيرو موفق به سرنگوني اهدافي 
با سطح مقطع راداري كمتر از 0/01 مترمربع شده اند كه 
البته به نوع سامانه اشاره اي نشده، اما در هر صورت قابليت 

باالي ايجاد شده در اين مجموعه را مي رساند. 
الزم است، اشاره كنيم اساس��اً در شبكه يكپارچه پدافند 
هوايي كه مدت هاس��ت به طور كامل در كش��ور محقق 
شده اس��ت، كار كش��ف دوربرد اهداف پنهانكار )سطح 
مقطع راداري بسيار پايين( بر عهده انواع سامانه هاي نيمه 
متحرك و تمام متحركي چون رادارهاي كاستا، نبو، كاشف 
و مطلع الفجر اس��ت كه در فواصل مختلف از آتشبارها و 
نقاط كور مستقر مي شوند. به عنوان مثال سامانه راداري 
بومي مطلع الفجر3 توانايي ردگيري 100هدف و برد 500 
كيلومتر و سامانه راداري بشير نيز برد 300 كيلومتر دارد 
كه هر كدام در طول موج متفاوتي كار مي كنند. اطالعات 
اين س��امانه ها به صورت لحظه اي در اختي��ار واحدهاي 
كنترل منطقه اي قرار گرفته و به مناسب ترين سامانه هاي 
درگيري از نظر موقعيت نسبت به هدف اطالع داده شده 
است. اين سامانه ها با كمك رادارهاي پيش گفته به طور 
كاماًل مؤث��ر وارد مراح��ل ردگيري و درگي��ري با هدف 
مي ش��وند. مثال بارز اين هماهنگي، انه��دام پهپاد فوق 
پيشرفته گلوبال هاوك امريكايي در خرداد 1398 است. 
اين پهپاد توسط رادارهاي ارتش كشف شده و موقعيت آن 
به رادارها و آتشبارهاي منطقه ارسال و براي درگيري طبق 
قوانين به آنها اختيار داده شد. در نهايت سامانه سوم خرداد 
سپاه كه نزديك ترين مورد به مسير پروازي پهپاد مذكور 
بود موفق به انهدام اين پرنده متجاوز شد. ساخت و توليد 
س��امانه هاي داخلي با قابليت هاي راداري و الكترونيكي 
كه براي دش��من به طور قطعي مش��خص نيست، سبب 
افزايش فضاي ابهام در توانمندي پدافند هوايي كشور و به 
صورت كالن سبب ايجاد اليه هاي پنهان در پدافند هوايي 
كشور مي شود. اين امر در وهله اول 
به افزايش بازدارندگي 
دفاع��ي و در روز 
واقع��ه به پاس��خ 
محكم و كوبنده به 
تجاوز هر دشمن 
منجر  احتمالي 

مي شود.

معرفي سامانه هاي پدافند هوايي موشكي ساخت ايران )قسمت اول(

سامانه مرصاد، كمين گاه ايران براي شکار پرنده هاي دشمن
محمدحسین الهی

   گزارش یک

  اجزای قديمي در سامانه هاوك

  اتاق كنترل سامانه مرصاد  جست وجوگر راداري موشك شلمچه
 مجهز به سامانه هاي ديجيتال

  پرتابگر جديد در مرصاد16  رادار كاوش در نسل اول سامانه مرصاد

  رادارهاي كاوش و هادي 
متحرك شده در مرصاد16

  شليك شلمچه2

  رادار جويا 
در سامانه مرصاد

  رادار هادي
 در سامانه مرصاد

مجهز به تجهيزات
الكترواپتيك

  موشك شاهين

س�اخت و تولي�د س�امانه هاي داخلي با 
قابليت هاي راداري و الكترونيكي كه براي 
دش�من به طور قطعي مش�خص نيست، 
س�بب افزايش فضاي ابهام در توانمندي 
پدافند هوايي كش�ور و به ص�ورت كالن 
س�بب ايجاد اليه هاي پنه�ان در پدافند 
هوايي كش�ور مي ش�ود. اين امر در وهله 
اول ب�ه افزايش بازدارندگ�ي دفاعي و در 
روز واقع�ه به پاس�خ محك�م و كوبنده به 
تجاوز هر دشمن احتمالي منجر مي شود


