فرمان��ده منطقه یکم دریای��ی بندرعباس ،زمانی که روس ها
ای��ن زیردریایی های کالس «کیلو» را به ما تحویل دادند به
گونه ای بودند که باعث حیرت شد.
در واقع بسیاری از تجهیزات و تسلیحات آن نبود که به همت
متخصصان و نیروهای داخلی این زیر سطحی های راهبردی
عملیاتی شدند و االن می توانیم بگوییم به جز پوسته زیردریایی
کالس طارق ،همه تجهیزات و تس��لیحات آن ایرانی است و
کامال ب��ا آن چه که روز اول تحویل گرفتیم متفاوت اس��ت.
▪ ▪ویژگیهایبرتریحفرهسیاهنسبتبهدلفین
زیردریایی کیلو که نیروی دریایی آمریکا ،لقب «حفره سیاه»
را به آن داده اس��ت در واقع یکی از کم س��رو صداترین زیر
س��طحی های دنیا اس��ت که این ویژگی به مدد عایق بندی
صوتی کامل بدنه آن ممکن ش��ده اس��ت که در کنار پوشش
های جاذب امواج س��ونار ،روی بدنه و استفاده از پروانه های
 7پره ای که صدای بسیار کمی تولید می کند ،شناسایی آن
را بسیار سخت کرده است به طوری که برخی منابع ،احتمال
شناس��ایی آن را نسبت به انواع هم کالس ،حدود یک چهارم
برآورد کرده اند که موجب توانمندی بیش��تر این زیرسطحی
در مقابله با زیردریایی های کالس دلفین نیروی دریایی رژیم
اشغالگر قدس می شود .به طور مثال اگر زیردریایی دشمن و
طارق در فاصله  ۱۰۰۰متری باش��ند ،طارق قادر به شناسایی
زیردریایی دشمن است درحالی که زیر دریایی حریف باید به
 ۲۵۰متری طارق برسد.
زیردریای��ی کالس ط��ارق (کیل��و) نیروی دریای��ی ارتش از
سیستم جدید آزادسازی گاز برخوردار است و بدنه خارجی آن
با نوعی کاشی الستیکی ضدامواج سونار پوشانده شده است
تا خط��ر ردیابی آن کاهش یابد .قدرت جابه جایی  ۲۳۰۰تن
آب هنگام حرکت در سطح و قدرت جابه جایی  ۳۹۵۰تن آب
هن��گام غوطه وری دارد و برآوردها نش��ان می دهد در زمان
عملکرد صحیح س��رعت این زیر  دریای��ی به هنگام حرکت
س��طح آب حدود  ۱۹کیلومتر و هنگام غوطه وری حدود ۳۲
کیلومتر در ساعت می رسد.
بر این اس��اس ،این زیردریایی ها ب��ا توجه به طراحی بدنه
و کالس س��نگین ش��دن قادر خواهند بود تا در حداکثر عمق
غوطه وری  ۳۰۰متری حرکت کنند ،ضمن این که برآورد برد
حرکتی این زیردریایی ها در حالت حرکت در س��طح یا داخل
آب متغیر اس��ت که در هر دو صورت به چندین هزار کیلومتر
می رسد و با سرعت  ۷گره دریایی قادر خواهد بود تا ۱۲۰۰۰
هزار کیلومتر را با پایداری  ۴۵روز طی کند.
زیردریایی طارق قدرت پرتاب اژدر منحصر به فردی دارد به
ط��وری که با  ۶لوله پرتاب اژدر  ۵۳۳میلی متری و  ۱۸اژدر
س��نگین همواره آماده پرتاب اژدر در انواع س��بک و سنگین
اس��ت ودر بیش��تر اوقات  ۱۸اژدر در جای��گاه ویژه نگهداری
می ش��وند .لوله های پرتاب اژدرها به گونه ای طراحی شده
است که اژدرهای هدف یابی را که دارای سیستم سونار اکتیو
و راهنمای تلویزیونی هستند علیه  2هدف به صورت همزمان
شلیک کند .این سیستم به خدمه زیر دریایی امکان می دهد
که به طور مس��تقیم و آنالین ،مسیر حرکتی اژدر را به سوی
یک هدف تعیین کنند.
پرتابگرها و لوله های پرت��اب اژدر طارق و کالس کیلو قادر
اس��ت  ۲۴مین دریایی را نیز رها کن��د همچنین این کالس
زیردریایی قادر است  ۸فروند موشک سطح به هوای کوچک
شلیک کند .

▪ ▪زیردریایییونس
زیردریای��ی یونس پس از پای��ان ماموریت موفقیت آمیز خود
در ناوگ��روه چهارده��م نداج��ا که نخس��تین ماموریت برون
مرزی و دوردست زیرسطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری
اس�لامی ایران در آب های آزاد و بین المللی محس��وب می
ش��ود توانست رکورد  65روز دریانوردی «هانز شوفر» آلمانی
را ب��ا  66روز دریانوردی وطی  3800مایل دریایی بش��کند.
ناخدا دوم عرشه «حسین حریری» فرمانده زیر دریایی یونس
با بیان این که از بدو آغاز به کار یگان یونس این نخس��تین
ماموریت این زیرس��طحی به آبهای آزاد بود ،گفت :با حضور
این زیردریایی در آب های دور ثابت شد نیروی دریایی ارتش
ایران نه تنها در سطح یک نیروی راهبردی است بلکه در زیر
سطح نیز می تواند راهبردی باشد .در این ماموریت ضمن این
که س��امانه های بهینه سازی شده یونس توسط متخصصان
ایرانی با موفقیت م��ورد آزمایش قرار گرفت ،زمینه ای برای
کس��ب اعتماد به نفس و نمایش اقتدار جمهوری اسالمی در
آب های بین المللی نیز فراهم شد.
یک س��ال قبل زیر دریایی یونس ،در قالب بیست و هشتمین
ناوگ��روه اعزامی ارتش ،برای اولین بار عازم ش��رق اقیانوس
هند ش��د و از تنگه ماالگا نیز گذش��ت.در این س��فر ژنرال «
ش��کهار س��ینها » فرمانده نیروی دریایی غرب هند ،پس از
بازدید از ناوگروه نیروی دریایی ارتش در بندر بمبئی و تجلیل
از آمادگی این یگان ه��ا خصوصا زیردریایی یونس گفته بود
من فرمانده یکی از زیرسطحی های مشابه یونس نیز هستم
و می دانم که جمهوری اسالمی ایران در نگهداری و استفاده
از این زیردریایی تا چه میزان موفق بوده است .همچنین قرار
اس��ت زیر دریایی طارق نیز که تعمیرات اساسی آن به پایان
رس��یده است ،طبق اظهارات امیر عباس��ی در ناوگروه سی و
چهارم نداجا عازم ماموریت شود.
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▪ ▪زیر دریایی کالس سبک غدیر
زیر دریایی کالس سبک غدیر نیروی دریایی ارتش نیز برای
آب های خلیج فارس و دریای عمان طراحی ش��ده اس��ت و
قابلی��ت باال در غ��وص و صعود و مان��ور دارد؛ تنها در مدت
 30ثانیه از اس��کله جدا می شود و از این نظر توانایی باالیی
در ورود ب��ه حال��ت عملیاتی دارد ،زیردریای��ی غدیر به دلیل
طراحی خاص خود برای منطقه خلیج فارس بس��یار مطلوب
و مناس��ب است و توانایی عملیاتی باالیی را در اختیار نیروی
دریای��ی ارتش می گذارد .البته در طراح��ی این زیردریایی و
برنامه های ارتقای آن ش��رایط اقلیم��ی دریای عمان نیز در
نظر گرفته شده است.
خط تولید این زیردریایی ش��هریور ماه  1385افتتاح ش��ده و
هزین��ه تولید ه��ر یک از آن ها در آن زمان  17تا  18میلیون
دالر بوده است.
رش��ته های دانش��گاهی مورد اس��تفاده در طراحی و ساخت
زیردریای��ی غدی��ر ش��امل مکانی��ک ،الکترونی��ک ،فیزیک،
ناوبری ،مخابرات ،رایانه ،تسلیحات ،شیمی ،اقیانوس شناسی،
هیدرولیک و نیوماتیک بوده اس��ت که حاصل فعالیت آن ها
سامانه های گوناگونی مانند سامانه هیدرولیک ،سامانه هوای
پرفشار ،سامانه تقس��یم آب ،کنترل هیدرواستاتیک ،تصفیه و
تهویه هوا(جذب دی اکس��یدکربن و تأمین اکسیژن) ،سامانه
خاموش کردن آتش ،نجات خدمه و س��امانه های تولید توان
ش��امل موت��ور دیزل برای س��طح آب و موت��ور الکتریکی یا
س��امانه های مختلف مستقل از هوا( )AIPدر زیر آب است.
این زیردریایی  29متری که وزن آن  115تن اس��ت قابلیت
قرارگیری در بستر دریا را دارد و در این وضعیت سامانه های
راداری توانایی ردگیری آن را ندارند.
این زیرس��طحی کام ً
ال بومی ک��ه عرض بدنه آن حدود 2متر
و  75س��انتیمتر است قابلیت ش��لیک اژدر از دو مقر جلویی،
رهاس��ازی انواع مین دریایی ،حمل نیروهای تکاور و موشک
ه��ای دوش پرت��اب را دارد و امکان��ات الزم ب��رای خ��روج
نیروه��ای غ��واص در زی��ر آب برای اج��رای عملیات در آن
قرار داده ش��ده است .قدرت جابه جایی سریع نیرو ،رهگیری
ش��ناورهای سطحی و زیر سطحی دش��من ،قابلیت شناسایی
اهداف نظامی و حمل نیروهای تکاور و مدت زمان ماندگاری
مناسب در زیر آب که با ابتکارات خاص ایرانی ،فراتر از حد و
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▪ ▪پنهان ماندن از رادار و سیستم های ردیابی
این زیردریایی که آشیانه اصلی آن بندر عباس است ،با حدود
 ۷۳مت��ر طول و ح��دود  ۱۰متر عرض از زی��ر دریایی های
کالس سنگین جمهوری اس�لامی ایران محسوب می شود
که به سیس��تم س��وناری از ن��وع  400-MGKوسیس��تم
کانالی دوگانه کم اش��تباه مجهز هستند .امواج منعکس شده
از شناورهای دشمن را دریافت می کند و به این ترتیب امواج
ارتباطی زیردریایی که سیگنال های سونارهای فعال دشمن
را ردیابی می کند ،شناسایی می کند.
پنهان ماندن از رادار و سیس��تم های ردیابی از ویژگی های
این زیردریایی است.
یک��ی از دالی��ل کم صدا بودن و کم شناس��ایی ش��دن این
زیردریای��ی ترتیب خطی چیدمان اجزای س��ازنده زیردریایی
و پوشش��ی ضد س��ونار اس��ت که از انعکاس و انتشار امواج
جلوگی��ری می کن��د .تعمیرات زیردریایی ط��ارق که پس از
بدعهدی روس��یه در داخل کش��ور انجام شد  ۵۰میلیون دالر
برای کش��ور صرفه جویی اقتصادی داش��ته است ،همچنین

بخش های مکانیکی ،الکتریکی ،الکترونیکی ،بدنه س��خت و
بدنه نرم از بخشهای تعمیر ش��ده در زیردریایی طارق است
و بیش از  ۲۰۰سیستم حساس این زیردریایی در کارخانجات
منطقه یک��م نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران
تعمیر ،تعویض و نصب شده اند.

