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Abstract: 
This paper attempts to provide an analysis of the trend of innovation in Iran's air combat 

regime, focusing on UAV technology and according to the changes of landscape and air 

combat regime-based on manned aircraft during the 1340-90 decades. For this purpose, 

the theory of social-technical systems and the strategic niche management approach is 

used. The research strategy is a case study, its purpose is descriptive, based on historical 

analysis of events and its qualitative approach. Data collection tools include studying 

documents, conducting interviews, and the writer's life experience in order to create a 

chain of observations. Analyzing the changes of this system in the five historical periods, 

it was discovered that the occurrence of the Islamic Revolution and then the imposed war 

and the limits of the air combat regime-based on manned aircraft in meeting the 

operational demands have led to the formation of a UAV niche and its development. At 

present, UAV technology is at the take-off phase, following the predevelopment phase 

(pre-Islamic revolution to the end of war) and development (from 1367-1388). The 

development of expectations, the expansion of the network of actors, the creation of a 

space for testing technological achievements, and the development of learning in the 

niche, has led to the development of UAV technology and its penetration and diffusion 

into the air power regime. However, deepening and embedding it in this system, as a 

complementary technology alongside manned aircraft, requires the adoption of policies 

and measures 
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چكيده
در این مقاله سعی بر ارایه تحلیلی پیرامون روند نوآوری در نظام عرصه رزم هوایی ایران با تمرکز بر فناوری 

 1449-89های  ر طی دههدار د پهپاد، با توجه به تحوالت محیطی و عرصه رزم هوایی مبتنی بر هواپیمای سرنشین

فنی و رویكرد مدیریت راهبردی جاویژه استفاده شده است.  -است. برای این منظور از نظریه نظامهای اجتماعی

راهبرد پژوهش مطالعه موردی، هدف آن توصیفی، مبنای آن تحلیل تاریخی وقایع و رویكرد آن کیفی است. 

ای از  منظور ایجاد زنجیره نجام مصاحبه و تجربه زیسته نویسندگان بهها شامل مطالعه اسناد، ا ابزارهای گرداوری داده

دوره تاریخی، مشخص گردید که وقوع انقالب اسالمی و سپس  1شود. با تحلیل تحوالت این نظام در  مشاهدات می

ی ساز دار در براورده بروز جنگ تحمیلی و محدودیتهای نظام عرصه رزم هوایی مبتنی بر هواپیماهای سرنشین

اکنون فناوری پهپاد با پشت سر  است. هم  گیری جاویژه پهپاد و توسعه آن بوده ساز شكل  مطالبات عملیاتی، زمینه

(، در مرحله 1431-99توسعه )سالهای پیش از انقالب تا پایان جنگ( و توسعه )سالهای  گذاشتن مراحل پیش

بازیگران و توانمندیهای آنان، ایجاد فضای   ترش شبكهگیری قرار دارد. توسعه انتظارات و مطالبات عملیاتی، گس وجا

ها در فضای حفاظتی جاویژه، موجب توسعه فناوری  آزمودن دستاوردهای محصولی و فناورانه و توسعه یادگیری

پهپاد و نفوذ و اشاعه آن در نظام عرصه رزم هوایی شده است. ولیكن تعمیق و جانمایی کامل آن در این نظام، 

دار، مستلزم اتخاذ سیاستها و تدابیری اعم از تثبیت  فناوری مكمل در کنار هواپیماهای سرنشین عنوان یک به

سازی زمینه حضور بازیگران بیشتر و تقویت بازیگران قبلی و تسهیل در یادگیری و به  انداز و انتظارات، فراهم چشم

ها و تجارب است. آموخته گذاری درس اشتراک

نظام عرصه رزم هوایی، مدیریت دیدگاه چندسطحی، بستر محیطی، نوآوری در نظام،  :كلیدی اژگانو

فناوری پهپاد راهبردی جاویژه،


tamiremadi@yahoo.com :مسئول مكاتبات 1
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 مقدمه -1

نظام عرصه رزم هوایی ایران از بدو تشكیل در دوره پهلوی اول تاکنون تحوالت پر فراز و نشیبی را 

این عرصه از رزم به فناوریهای پیشرفته بسیار چشمگیرتر از اتكا ویژه آنكه  به ؛پشت سر گذاشته است

ها و  المللی مانند جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، توسعه تحوالت بین ه است.های دیگر بود عرصه

ویژه در حوزه هوافضا و فناوریهای  ای و جهانی، توسعه شتابناک فناوری به رکودهای اقتصادی منطقه

اند.  المللی همگی در این روند موثر بوده ای و بین مرتبط با آن و توسعه تعامالت و مناسبات منطقه

در  ین عرصه از رزمادر ای  تحول ویژهنقطه و وقایع پس از آن  1411المی انقالب اس بر اینها، افزون

های حاکم بر تشكیل نیروهای هوایی در ایران را دچار تغییر کرد و  که سیاستها و آموزهبود؛ چرا ایران

بروز جنگ  ،ویژه امریكاییها در توسعه توان نظامی شد. در ادامه موجب قطع ارتباط با دول غربی به

تحمیلی و حضور نیروی هوایی در آن و تحریمهای حاکم بر کشور، به مرور موجب بروز مطالبات جدید 

 شد. ایرانتلفات و فرسودگی ناوگان هوایی  در کنار

از آنجایی که چندان امكان تامین نیازمندیهای عرصه رزم هوایی از خارج از کشور فراهم نبود، 

سوی ارتقای آنها  توسعه توان نگهداری و تعمیر ناوگان موجود و حرکت به گذاران دفاعی به فكر سیاست

و طراحی و ساخت هواپیماهای جدید از یک سو و یافتن نوآوریهای فناورانه مكمل برای فناوری 

ترین   شاخص 2سرنشین )پهپاد( های بی بالستیک و پرنده هایدار، از سوی دیگر افتادند. موشك سرنشین 

های عرصه رزم در ایران پس از انقالب اسالمی نیز  . این موضوع کم و بیش در دیگر حوزهها بودند پاسخ

 برای نمونه شناور تندرو در رزم دریایی. ؛رخ داده است

بندی حاکم بر  ه اما آنچه شایان توجه است، ابعاد تفاوتهای غیرفناورانه این نوآوریها با پیكر

رو بودیم که به  بندی روبه ت. در عرصه رزم هوایی با پیكرهنظامهای شكل گرفته از پیش از انقالب اس

لحاظ فرهنگ سازمان رزم، مطالبات عملیاتی، زیرنظامات دانشی، فناورانه، صنعتی و سیاستی با وقوع 

در نتوانست انقالب اسالمی و سپس جنگ تحمیلی دچار تالطمهای بسیاری شد. فناوری پهپاد در آغاز 

ای که مامور پشتیبانی  بد. لذا در نیرویی نوپا به نام سپاه پاسداران و وزارتخانهبندی توسعه یا این پیكره

عنوان رویكردی مكمل به  حدی از توانمندی رسید که بتواند به ه بهک جاییتا  ؛شكل داده شد ،از آن بود

دار را پوشش دهد و  نظام عرصه رزم هوایی کشور کمک کند و بخشی از کاستیهای فناوری سرنشین

 نظام رقم بزند. هدف این مقاله تحلیل روند یادشده است.این وندی نوآورانه را در ر

پهپاد و تغییرات و تحوالت  فناوریای فنی به نام  لذا از آنجایی که در این روند گذارگونه با پدیده

فنی و -رو هستیم، رویكرد گذارهای اجتماعی روبه با آن بافت اجتماعی عرصه رزم هوایی متناسب

                                                      
 پذیر از دور پرنده هدایت 2
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اولین بخش پس از مقدمه، به مرور ادبیات ایم.  دگاه چندسطحی را برای مطالعه و تحلیل برگزیدهدی

گذارهای فناورانه و ارایه مدل مفهومی پژوهش  تحلیلپژوهش با محوریت نوآوری دفاعی و رویكردهای 

نخست روند  ،اصلی مقاله هایشود. در بخش معرفی میشناسی پژوهش  اختصاص دارد. پس از آن روش

مقاله  ،ها شود و پس از ارایه تحلیلی بر یافته نوآوری در نظام عرصه رزم هوایی ایران توصیف می

 گردد. بندی می جمع

  ینظر یمبان -2

 نوآوری دفاعی و گذارهای فناورانه -2-1

گیرد. معطوف  مختلف در بر می از منظرهایبندیهای متعددی را از نوآوری  ادبیات نوآوری دسته

، «بنیادی»، «تدریجی»اند:  چهار نوع نوآوری را معرفی کرده «پرز»و  «فریمن»ه اهداف این تحقیق، ب

 Freeman) «اقتصادی-انقالبهای فناورانه یا تغییر در پارادایمهای فنی»و « تغییر در نظامهای فناوری»

and Perez 1988) به هر  اتكاها هستند،  خوشه یا تجمیعی از نوآوری. ویژگی دو دسته آخر که شامل

(. نوآوری در حوزه (F. Geels 2005)و  (Dolata 2011) ) استدو نوع نوآوریهای تدریجی و بنیادی 

گیرد. در  را در بر می نوآوریهای تحولیشود و نوآوریهای تدریجی و  بندیها می دفاع نیز شامل این دسته

ه ی و تغییرات سازمانی و عملیاتی بهای تحول ای از فناوری های تحولی معموال مجموعه پیچیده نوآوری

های نظامی و مفاهیم عملیاتی  ها، آموزه ها، تحول در نظریه خورد. در واقع در این نوع نوآوری چشم می

 . مشهود استکامال 

توان درباره  است. این واژه را می« نوآوری در نظام»ت رایج در مطالعات نوآوری، دیگر اصطالحا از

 بر افزونکار برد. در اغلب موارد، واژه یادشده  دو دسته آخر نوآوری ارایه شده توسط فریمن و پرز به

های فرایندی، تغییرات در تجارب کاربران، بازارها، سیاست، مقررات و قواعد،  محصول و نوآوری

 Kemp and Rotmans) گیرد ) ها را نیز در بر می رهنگ، زیرساختها، شیوه زندگی و مدیریت بنگاهف

 (.  (Geels, F. 2006)و  (2005

ری در نوآو «گیلز». باشد مترادف می« نوآوری در نظام»است که با واژه « گذار»واژه متداول دیگر، 

کند. وی همچنین گذارهایی را که  اجتماعی به نظامی دیگر تعریف می-ینظام را گذار از یک نظام فن

فنی -اجتماعی ای در نوآوری در نظام دارد و شامل تغییر از یک ساختار در آنها فناوری نقش برجسته

ء مانند فعالیتهای جایگزینی فناوری به همراه تغییراتی در دیگر اجزا وشود  به ساختاری دیگر می

گذار »گیرد،  های صنعتی، زیرساختها و مفاهیم الگو و نمادین را در بر می کاربران، قوانین، شبكه

 . (F. Geels 2005) نامد می« فناورانه

دانند که نهادها و افراد مختلفی در  را فعالیتی اجتماعی می« نوآوری دفاعی» ،«رپی»و  «هیلی»

دانند  کنند. آنها نوآوری دفاعی را حاصل تعامل نهادهای مختلفی می آن مشارکت دارند و فعالیت می
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کنند که با تغییر در توانمندیهای فناورانه،  گیری آن تاثیرگذارند و معموال سعی می که در شكل

و  (Healey 2001) های دفاعی فراهم کنند ) های خود، شرایط را برای نوآوری تها و آموزهماموری

(Reppy 2000) .)«ها در عرصه  دهنده نوآوری نیازهای امنیتی و راهبردی را شكل «مورای»و  «واتس

که مبتنی بر یک  را های دفاعی . لذا نوآوری(Watts and Murray 1996)اند  نظامی معرفی کرده

های نظامی  دهند و همراه با تغییر در توانمندیهای فناورانه، ماموریتها و آموزه  فناوری مشخص رخ می

 مداد نمود. قل« گذار فناورانه در امور دفاعی»یا « نوآوری در نظام دفاعی»توان نوعی  می ،هستند

که مهمترین  شده استتاکنون رویكردهای مختلفی برای مطالعه و تحلیل گذارهای فناورانه ارایه 

(TM)، مدیریت گذار 4(MLPآنها دیدگاه چندسطحی )
و  1(SNMها ) ، مدیریت راهبردی جاویژه4

 . (Markard and Truffer 2012)هستند  3(TISنظامهای نوآوری فناورانه )

 دیدگاه چندسطحی -2-2

ها، نهادها و زیرنظامات  فناوری یتكامل رسمیت شناختن هم بهموضوع اصلی دیدگاه چندسطحی 

شوند( میان  اجتماعی و اقتصادی و شناسایی الگوهای تعامالت پیچیده )که منجر به ایجاد تغییرات می

 «کمپ»و  «ریپ»باره  فنی در طول زمان است. نخستین مباحث را در این-های اجتماعی اجزای نظام

پیرامون  «گیلز»میالدی با پژوهشهای تجربی  2999و در دهه  (Rip and Kemp 1998) مطرح کردند

 F. Geels) نقل دریایی، زمینی و هوایی، تكمیل گردید و ه حملزفنی در حو-گذارهای اجتماعی

پویایی گذار را در . این رویكرد که ترکیبی از نظریه تكاملی و الگوهای تغییرات بلندمدت است، (2005

 کند: قالب تعامالت میان سه سطح کارکردی مختلف توصیف می

ها و رژیمها )مانند روندهای  ای از فشارهای خارج از سطح جاویژه مجموعه :1بستر محیطی -

ها تأثیر  ها و رژیم گذارد. جاویژه تاثیر می تر مستقل و رویدادهای جهانی( که بر سطوح پایین

توجهی  قابلتوانند فشار  یطی دارند، اما عوامل بستر محیطی میکمی بر سطح بستر مح

 Rip and)و  (Geels, F. 2002) شوند )مند  نظامداشته باشند تا جایی که منجر به تغییرات 

Kemp 1998).) 

ها و تجارب غالب، قوانین و فناوریهایی  شیوه به :9فنی( -اجتماعی  سطح میانه )رژیم/نظام -

رژیم . کنند فنی حاکم را فراهم می-های اجتماعی اشاره دارد که ثبات و تقویت نظام

های اجتماعی  ای از بازیگران و گروه شبكه -1شود:  فنی شامل سه رکن مختلف می-اجتماعی

ای از قوانین و قواعد  مجموعه -2؛ ندام سازگارظکه در طول زمان با پویایی ن

                                                      
3 Multi Level Perspective 
4 Transition Management 
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6 Technological Innovation System 
7 Landscape 
8 Socio- Technical Regime/System 
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منظور حفظ و هدایت ماهیت نظام  های بازیگران را به غیررسمی که رفتار و کنش/رسمی

 ;.Geels, F) های فناورانه ای از مولفه مجموعه -4د؛ نده توجه قرار می فنی مورد-اجتماعی

های خود و با اعمال فشار از سوی بستر محیطی  خشبزیرتكاملی در  ها با هم . رژیم(2004

 (.(Rip and Kemp 1998)و  (Geels, F. 2002) ) شوند دچار تغییر می

های کاربردی  شده یا حوزه محافظتعنوان فضاهای  ها به جاویژه ها(: سطح خرد )جاویژه -

نظام توانند بدون اینكه تحت فشار  های بنیادی در آنها می ند که نوآوری ا سازی شده مفهوم

و بازیگران در  (Kemp, R.; Schot, J.; Hoogma, R. 1998) حاکم قرار گیرند، توسعه یابند

تخصصی های دانشی و  آن، به پژوهش در حوزههای  آن فضاها با پذیرش مخاطرات و هزینه

 ورزند و درصدد ارایه فناوریهای جدید و توسعه بازارهای جدید هستند ای اهتمام می ویژه

(Hoogma, et al. 2002). 

 مدیریت گذار -2-3

سوی  ای هدایت گذار بهرویكرد مدیریت گذار با ایده مداخله فعاالنه، ابزارهای عملیاتی را بر

دنبال آشكار  مفهوم گذار به. (Rotmans, Kemp and Van Asselt 2001)کند  پایداری معرفی می

های موجود در یک حوزه  ها و رژیم ها، شبكه کردن الگوهای پیچیده تعاملی میان افراد، سازمان

 ظاهر ثابت از رژیم است غیرخطی در طول زمان در بستری بهاجتماعی و درک چگونگی ایجاد تغییرات 

(Loorbach 2010) .پردازد دهی گذار می و جهت  های عملیاتی هدایت این رویكرد به ارایه راه 

(Markard and Truffer 2012)ری اتصال و ارتباط میان برقرا را . گیلز هدف از مدیریت گذار

 . (F. Geels 2005) داند میفنی -های اجتماعی های نوآورانه با بستر محیطی از طریق رژیم جاویژه

ای، برای گذارهای فناورانه نیز مراحلی تعریف شده است. راتمنز چهار  همانند هر فرایند توسعه

گیری، پیشرفت غیرمنتظره  توسعه، اوج ه موفق پیشنهاد داده است: پیشمرحله را برای یک گذار فناوران

. گیلز نیز این مراحل را معرفی (Rotmans, Kemp and Van Asselt 2001)گیری و تثبیت  یا شتاب

انتشار گسترده،  -4 گیری نوآوریهای فناورانه جدید، اوج -2ها،   ظهور نوآوریها در جاویژه -1کرده است: 

جای رژیم  جایگزین شدن به -4پیشرفت چشمگیر در بازارهای مسیر اصلی، رقابت با رژیم کنونی 

 . (F. Geels 2005) کنونی

را راهبردی  نظامکمپ و همكارانش بهترین راهبرد برای مدیریت گذار و ایجاد تغییر و تحول در 

های  منظور تعدیل پویایی فنی و اعمال فشارها به-های جاری تغییرات اجتماعی پویایی بر»دانند که  می

گذاران حصول  فنی در راستایی مطلوب، استوار است. در این راهبرد وظیفه سیاست-تغییرات اجتماعی

مدت و درازمدت  تكاملی طرفهای عرضه و تقاضا، پیامدهای مطلوب کوتاه اطمینان از این است که هم

منظور مدیریت گذار از طریق این راهبرد،  . به(Kemp, R.; Rip, A.; Schot, J. 2001) «کند لید میتو
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کند؛ چراکه  ها، نقش مهمی ایفا می ، یعنی سطح جاویژهرویكرد چندسطحیترین سطح  پایین

برای مطالعه و تحلیل پرورش فناوریهای . (Geels, F. 2002) کنند نوآوریهای بنیادی از آنجا ظهور می

نوآوری فناورانه و مدیریت راهبردی   های ها دو رویكرد معرفی شده است: نظام نوظهور در سطح جاویژه

 ها. جاویژه

 نظام نوآوری فناورانه -2-4

الگوی  ،فناورانه، شیوه غالبگیری از رویكرد نظامهای نوآوری  با وجود برخی تفاوتها در شیوه بهره

کارکردی است؛ به این ترتیب که نقطه آغازین تحلیل نظام، شناسایی اجزای -یتحلیل ساختار

گردد که ارتباطی  ساختاری آن و در گام دوم تحلیل وضعیت کارکردهای آن است. در ادامه تالش می

موانع توسعه نظام، بتوان  میان مسایل کارکردی و اجزای ساختاری برقرار گردد تا ضمن شناسایی

 Hekkert, Negro and etal) مسیر توسعه، ارایه نمود )تجویزات سیاستی الزم را برای هموار نمودن 

 4فناورانه را به  (. هكرت و دیگران توسعه نظام نوآوری(Wieczorek and Hekkert 2012)و  (2011

اند که از آنها با  اند و برای هر گام، الگو تعاملی مشخصی میان کارکردها معرفی کرده گام تقسیم کرده

توسعه )اثبات کارکرد فناوری یا  پیش -1شود. این گامها عبارتند از:  یاد می «موتورهای نوآوری»نام 

گیری )توسعه  اوج -4کاربرد تجاری آن(  توسعه )اثبات -2نمونه محصول و خدمت حاصل از آن(  پیش

بر  TIS. چارچوب (Hekkert, Negro and etal 2011) گیری )اشباع بازار( شتاب -4بازار سریع( 

است. ولیكن  TISفناوری خاصی تمرکز دارد و به دنبال موفقیت یا شكست آن بر اساس عملكرد 

 پذیرد. کردن شرایط محیطی و پیرامونی و معطوف به درون نظام صورت میتحلیلها عمدتا بدون لحاظ 

 مدیریت راهبردی جاویژه -2-5

مبتنی بر این ایده شكل گرفته که ذیل دیدگاه چندسطحی، رویكرد مدیریت راهبردی جاویژه 

تیبانی کرد های بنیادی پش شده، از توسعه نوآوری محافظتیی هاعنوان فضا ها به توان با ایجاد جاویژه می

، عادات ها با تكامل تدریجی فناوری و بر این فرض اساسی استوار است که خلق و پرورش نوآوری

دهد. کمپ، شات و دیگران  ها( رخ می شده )جاویژه محافظتمصرف و ساختارهای قانونی در محیطی 

منظور توسعه، و  بهخلق، توسعه و کنترل خروج از فضاهای حفاظت شده »مدیریت راهبردی جاویژه را 

 کارگیری فناوریهای نویدبخش از طریق آزمایش، با هدف یادگیری درباره مطلوبیت فناوری جدید و به

. البته (Kemp, R.; Schot, J.; Hoogma, R. 1998)اند  تعریف کرده «تقای نرخ/سهم کاربرد آنار

د، نشو د و جایگزین آن مینکن اویژه حتما با نظام حاکم رقابت میگونه نیست که نوآوریهای ج لزوما این

 Schot and) دند و نظام کنونی را از درون دچار تغییر و تقویت کننبلكه ممكن است با آن ترکیب شو

Geels 2008) .یاخلد یندسه فرا ها، جاویژه آمیز یتتوسعه موفق یبرا در مطالعات انجام گرفته تاکنون 

 :شده استمعرفی به شرح ذیل 
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ستای کننده در توسعه جاویژه که را فرایندی بسیار تعیین :انداز تبیین انتظارات و چشم -

کند و به حفاظت و  سوی جاویژه جلب می توجهات را بهفرایندهای یادگیری را تعیین و 

بازیگران مختلف به اشتراک بخشد. انتظارات باید توسط  پرورش جاویژه مشروعیت می

ای باشد که موجب هدایت توسعه جاویژه گردد. جزییات و محتوای آن  گونه گذاشته شود و به

و  «فرل».  (Schot and Geels 2008) های در دست اجرا، براورده گردد باید توسط پروژه

روی تحوالت و تغییرات عمده  عامل پیش انداز را مهمترین ، اجماع درباره چشم«تریف»

توانند  که می بازیگرانیانداز مشترک میان  وجود چشماند و معتقدند که  نظامی بر شمرده

غییرات متناسب با آن را تتغییر ایجاد کنند و تبیین درست آن برای دیگران تا سطحی که 

 .(Farrell and Terriff 2002) تواند بسیار راهگشا باشد بپذیرند، می

ایجاد یک تشكل موسس و پشتیبان در پس فناوری جدید است که تعامالت  :سازی شبكه -

کند و منابع الزم )پول، نیروی انسانی، تخصص و ...( را  نفعان مرتبط را تسهیل می میان ذی

سازی باید از گستردگی سطحی )در  شبكه ،سازد. برای موفقیت در توسعه جاویژه فراهم می

( مطلوب برخوردار باشند نفعان به بسیج منابع تعهد ذی( و عمق )مختلف نفعان برگرفتن ذی

 راستایی و هماهنگی درون شبكه از طریق تعامالت منظم میان بازیگران، تسهیل گردد و هم

(Schot and Geels 2008) .«ای بر نقش  نیز ذیل نظریه ارتشهای شبكه «کدمچا

سازی در اثربخشی تحوالت نظامی مبتنی بر نوآوریهای فناورانه تاکید اساسی نموده  شبكه

 .(Demchak 2002) است

شامل موضوعات فنی و مشخصات طراحی، بازار و ترجیحات کاربر،  یادگیری در ابعاد مختلف: -

های صنعت و تولید،  های زیرساخت و نگهداری، شبكه نگی و نمادین، شبكهمفاهیم فره

های دولتی، آثار اجتماعی و زیست محیطی. فرایندهای یادگیری  قوانین و مقررات و سیاست

ها( و یادگیری انعكاسی مرتبه دو  باید یادگیری مرتبه اول )تجمیع حقایق و داده

های فناورانه،  ات( را در بر بگیرد و با تمرکز بر جنبه)توانمندسازی تغییر در چارچوبها و فرضی

ذیل بررسی تجربه  «استون». (Schot and Geels 2008) اقتصادی و اجتماعی بسط یابد

ورود تانک به ارتش بریتانیا طی جنگ اول و دوم جهانی و نقش تحول بنیادین آن در الگوها 

کند و یادگیری را از مهمترین عوامل  می های رزم، جنگ را یک دوره یادگیری قلمداد و آموزه

 .(Stone 2002) شمارد گیری تحوالت عمده نظامی بر می تاثیرگذار بر شكل

گونه  این تعامالت را این «ریون»هستند.  یكدیگربا  یاپو تعاملی یدارا ی جاویژهداخل فرایندهای

 روزرسانی شده به انتظارات .پذیرند تاثیر میشبكه  یریگ انتظارات و شكلیشها از آزما»کند:  تشریح می

شبكه  یریگ د. شكلنمنجر شو یشآزما یدجد ید به طراحنتوان یدر شبكه م یدجد یگرانباز یا
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آمیز انتظارات باال  احتمال تحقق موفقیتکه  یزمان دارد؛ برای نمونهانتظارات قرار  پویایی یرتأث تحت

 یادگیری یندهایها منجر به فرا آزمایش شود. یشتر میب یدجد یگرانبازاحتمال پیوستن  رود، می

 یعوامل خارج تاثیر تحتانتظارات  البته ممكن استذارد. گ یم یرآن بر انتظارات تاث یجهد که نتنشو یم

در  یاختصاص یگرانباز وجود؛ پذیرد می یرشبكه تأث از ترکیبخود  یبه خود یادگیری. یردگبقرار  یزن

برای نمونه، ممكن است این بازیگران منابع  ؛گذارد یم یادگیری یندبر فرا یمثبت یراحتماال تاث بكهش

 میان شایان توجه است که تعامالت .تحقق فرایندهای یادگیری، تامین کنندمالی جدید را برای 

 «هستند یاو پو یوستهپ یندهاییفرا ،تدهد. تعامال یرخ نمترتیبی و سلسله مراتبی صورت  به ایندهافر

(Raven 2005) . 

 الگوی مفهومی پژوهش -3

برای تحلیل در پژوهش حاضر از رویكرد مدیریت راهبردی جاویژه ذیل دیدگاه چندسطحی 

برای این . گرفته شده است  نوآوری در نظام عرصه رزم هوایی ایران با تاکید بر فناوری پهپاد بهره

چارچوب، رژیم این . در شود میمشاهده  1چارچوب مفهومی طراحی گردیده که در شكل  منظور

شكل گرفته و  1499است که از اوایل دهه « نظام عرصه رزم هوایی»مطالعه،  فنی مورد -اجتماعی

گذار بر نظام  عنوان سطح تاثیر بستر محیطی بهخود دیده است.  بهگوناگونی را  تتحوالتاکنون 

فنی عرصه رزم هوایی کشور، شامل روندها و پیشرانهای کالن سیاسی و امنیتی، اقتصادی، -اجتماعی

مرتبط با عرصه  یهای نوآور شود. در سطح آخر، جاویژه قانونی میو  محیطی زیستاجتماعی، فناورانه، 

رانه پهپاد یكی از آنها و موضوع مورد مطالعه این مقاله است. رزم هوایی قرار دارند که نوآوری فناو

توانند  فناوریهای موشكی، فناوریهای مرتبط با تسلیحات هوایی و توسعه هواپیماهای پیشرفته نیز می

 خود را در این سطح داشته باشند.  بههای مختص  جاویژه

در  فنی-نظام اجتماعی، 1ت گانه چارچوب مفهومی، در وضعی از منظر تعامالت میان سطوح سه

طور مداوم در حال اجرا  بهی یدر ابعاد مختلف آن فرایندها و از پایداری پویا برخوردار استالیه میانی 

فشارهایی از بستر محیطی بر نظام  توسعه بستر محیطی،، با گذشت زمان و 2هستند. در وضعیت 

شود، آن  آن می موجود بندی یكرهپ درگسستگی  از همشود که موجب  فنی موجود وارد می -اجتماعی

به بازشدن و  گردد ها می برای نوآوریهای فرصتی  موجب پیدایش و باز شدن پنجره کند، را ناپایدار می

در وضعیت  کند. کمک میهای فناورانه(  )محل تجمع جاویژهدر سطح خرد  یهانوآور یتازه برا هاییفضا

و توسعه  ظهورها بر  انتظارات و شبكه گیری شكلق فنی از طری-محیطی و نظام اجتماعی ، بستر4

 های یظهور نوآور یطشرا ،سطح خرد درمحافظت شده  یگذارند و فضا فناورانه تاثیر می یها جاویژه

کوچک  های شبكه، 4است. در وضعیت  «توسعه مرحله پیش»کند که موید  یرا فراهم م یادینبن

کنند. فرایندهای  از نوآوریهای نوظهور پشتیبانی می ،اندازها بازیگران مبتنی بر انتظارات و چشم
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ر یک شبكه مختلف د دهد. تالشهایی برای برقراری ارتباط میان ارکان یادگیری در ابعاد مختلف رخ می

، که مبین توسعه فرایندی جاویژه است و در سرتاسر الیه جاویژه و در پذیرد یكپارچه صورت می

عنوان تعامالت میان فرایندهای داخلی  رد و در بخش پیشین با های مختلف توسعه آن وجود دا دوره

راستا و  پیرامون یک طرح غالب همی مختلف، ارکان و اجزا، 1جاویژه به آن پرداخته شد. در وضعیت 

و « گام توسعه»معنای پشت سر گذاشتن  که به یابد یم یشافزا یهای داخل جنبش و شوند پایدار می

نظام کنونی و  های فرصت مزیتهای پنجره از یریگ با بهره، 3است. در وضعیت « گیری گام اوج»ورود به 

ی در قالب یک نظام یدجد بندی یكرهپ، «گیری گیری و شتاب گامهای اوج»سپری شدن موفق 

، پس از 1. سرانجام در وضعیت کند یم آید و پیشرفت وجود می به فنی یا نوآوری جدید-اجتماعی

خواهیم بود. شایان توجه بر بستر محیطی  شاهد تاثیرگذاری احتمالی آنتثبیت نظام نوآوری جدید، 

است که گامهای گذار در این چارچوب مفهومی مبتنی بر گامهای توصیف شده توسط هكرت و 

، «گیری و در نهایت تثبیت گیری، شتاب پیش توسعه، توسعه، اوج»دیگران لحاظ گردیده و شامل 

روند انواع مشاهدات مدنظر در تناسب با  1در جدول . (Hekkert, Negro and etal 2011)شود  می

 ، ارایه شده است.فنی حاکم -گیری و توسعه جاویژه و نوآوری در نظام اجتماعی گفته برای شكل پیش
 

 

 
 Schot and) فناورانه )با الهام ازتعامالت فرایندهای داخلی سطح جاویژه ذیل دیدگاه چندسطحی در مسیر گذار  :1 شكل

Geels 2008)  و(Hekkert, Negro and etal 2011)) 
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 جاویژه توسعه فنی و فرایندهای -اجتماعی نظامتحوالت بستر محیطی،  مصادیق عنوان به مشاهدات انواع :1 جدول

گانه  های سه الیه

 چارچوب مفهومی
 مشاهدات انواع

 یو قانون محیطی یستفناورانه، ز ی،اجتماع ی،اقتصاد سیاسی،کالن  یها و توسعه روندها بستر محیطی
(Geels and Schot 2007) 

 -اجتماعی نظام

 فنی

 فناورانه، علمی، رزم،فرهنگ و آموزه  ماموریتها و مطالبات نیروهای مسلح، ابعاد در تحوالت

 (F. Geels 2005) سیاست دفاعی و صنعت دفاعی

ی 
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ف

 
عه

وس
ت

 
ژه

وی
جا

  

 تبیین

 و انتظارات

 انداز چشم

  ها، هدایت انداز در پروژه گذاری انتظارات میان بازیگران، تحقق انتظارات و چشم اشتراک به

لحاظ کردن افق زمانی در تبیین انتظارات و ،  (Schot and Geels 2008) جهت یادگیری

 .Sterrenberg, et al) انداز های غیرفنی، نوآوری در انتظارات و چشم  انداز، توجه به جنبه چشم

2013) 

 سازی شبكه
کلیدی الزم برای توسعه جاویژه، تامین منابع الزم از های بازیگران  حضور گروهگیری و  شكل

 ) مقاومتهای احتمالی در برابر تغییرای،  شبكه راستایی و هماهنگی درون ، همسوی بازیگران

(Schot and Geels 2008)  و(Sterrenberg, et al. 2013)).  

 یادگیری
توسعه زیرساختها، توسعه کاربری، توسعه صنعتی، توسعه چارچوبهای سیاستی و مقررات 

های  برگزاری سمینارها و کنفرانس، (Schot and Geels 2008) دولتی، اثربخشی توسعه فناوری

 (Sterrenberg, et al. 2013) مرتبط

  شناسی پژوهش روش -4

مبنای آن تحلیل تاریخی  ،یفیو هدف آن توص یراهبرد آن مطالعه مورد ی،پژوهش کاربرد ینا

ذیل  فناوری پهپادجاویژه این پژوهش،  یلسطح تحل .استاتخاذ شده در آن کیفی  وقایع و رویكرد

 1449ه زمانی دهه و برای بازقلمرو مكانی آن محدود به کشور ایران  نظام عرصه رزم هوایی ایران،

همانند دیگر پژوهشهای مطالعه موردی، در این پژوهش نیز پس از طراحی و انجام شده است. تاکنون 

. برای این منظور از (Yin 2002) ها پرداخته شده است معرفی چارچوب مفهومی، به گرداوری داده

ای از مشاهدات در  و تجربه زیسته نویسندگان و ایجاد زنجیرهابزارهای مطالعه اسناد، انجام مصاحبه 

شده است.  استفادهرزم هوایی ایران، گیری و توسعه جاویژه پهپاد و نفوذ آن در نظام  مسیر شكل

دهد. این خبرگان  ترکیب خبرگانی را که در این پژوهش با آنها مصاحبه شده، نشان می 2جدول 

در نظام عرصه رزم هوایی و یا توسعه فناوری پهپاد  افرادی هستند که  مسوولیت و مشارکت مستقیم

شناخت مناسب از جامعه و اند. گفتنی است که نویسندگان با توجه به تجربه زیسته خود  ایران داشته

های بازیگران  ای برگزینند که همه گروه گونه اند که ترکیب آنها را به تالش نموده، خبرگان در این حوزه

  را در بر گیرد. مرتبط
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 های بازیگران ذیل نظام عرصه رزم هوایی مصاحبه شده در قالب گروهافراد  ترکیب :2جدول 

 های بازیگران  گروه
افراد  شمار

 شده مصاحبه

 میانگین

 فعالیت سابقه

 مرتبط

 49 1 گذار سیاست بخشهای

 29 1 آن محصوالت و فناوری کاربران

 29 1 دولتی شرکتهای

 24 2 خصوصی شرکتهای

 44 2 تحقیق و توسعه مراکز ها/ دانشگاه

 

با توجه به آنكه در این پژوهش از نظریات و مفاهیم مشخصی در مطالعات گذارهای فناورانه برای 

ای از  ها سعی شده تا زنجیره استفاده شده و برای گرداوری داده ،موضوع موردمطالعهتعریف و توصیف 

توان گفت که پژوهش از روایی الزم برخوردار است.  مشاهدات با اتكا به منابع متعدد فراهم گردد، می

بندی و  ای برای دسته همچنین با توجه به پیروی از قواعد مشخص مطالعات موردی و ایجاد پایگاه داده

 ت در گذر زمان، پژوهش سطح پایایی مطلوبی دارد.توصیف مشاهدا

راهبرد تحلیل در این پژوهش  درباره مطالعات موردی مطرح کرده است، «ین»با استناد به آنچه 

و تالش شده تا با ایجاد  (Yin 2002) های برگرفته از مدل مفهومی ارایه شده، استوار است بر گزاره

 بررسی و تحلیل گردد. یادشده های  توصیفات کیفی گزاره

 توصيف روند نوآوری در نظام عرصه رزم هوایی ایران با تاکيد بر فناوری پهپاد -5

 1351سال  از تا پيش 1341از دهه  -5-1

آمده و امریكا  شمار می ایران همواره در منطقه غرب آسیا کشوری راهبردی به :محیطی بستر

ه فعالیتهای خود را در ایران گسترش دهد و بر مبنای وران جنگ سرد تالش نمود تا دامندر دویژه  به

های مختلف  شرایط اقتصادی آن زمان و قیمت نفت، حكومت ایران را از جنبه ،دکترین نیكسون

 باکشورهای عربی و حمایت نماید. در این دوره کشور در معرض تهدید نفوذ شوروی و کمونیسم 

(. بر این اساس تقویت (Cooper and Bishop 2016)و  (1491بابایی )علی محوریت عراق بوده است )

 ناپذیر بود. متحده و حكومت وقت ایران اجتناب توان نظامی ایران در نظر ایاالت

ایران در  1428-11گفته، در سالهای  محیطی پیش شرایطبر اساس  :هوایی رزم عرصه نظام

میلیارد دالر خرید نظامی از امریكا داشته است. مهمترین بخش تجهیز و توسعه توان  1/19حدود 

هزار  19استعداد نیرویی آن از  1441-13شد که در بازه زمانی  نظامی ایران مربوط به نیروی هوایی می

وند رسید؛ از جمله در سلسله فر 418فروند به  133هزار نفر و شمار هواپیماهای آن از  199نفر به 
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دریافت شد.  RF-4Eو  RF-5E، تعداد چشمگیری هواپیماهای شناسایی 8خریدهایی با  نام پیس رول

های  پشتیبانی از ناوگان مذکور و حفظ آمادگی رزمی آن یا پایگاه عملیات و . برای(1491بابایی )علی

سازمان آموزش منسجمی با مشارکت امریكا  وهای جدیدی  ند یا آنكه پایگاهموجود توسعه و تجهیز شد

 کارکنانتوجهی از  قابلد و شمار یایجاد گرد ،برای آموزش خلبانان و کادر پشتیبانی از ناوگان یادشده

نیروی هوایی در داخل و خارج کشور آموزشهای الزم را دیدند. زیرساختهای صنعتی نیز برای 

نگهداری منظور  از جمله شرکت صنایع هواپیمایی ایران )صها( به ؛پشتیبانی از این ناوگان ایجاد گردید

های  حوزه برخی ازدر پشتیبانی  باصنایع الكترونیک شیراز  و هواپیماهای خریداری شده و تعمیرات

 . ((Tarikhi 2015)و  (1491بابایی )علی، (Cooper and Bishop 2016) ای ) زیرسامانه

ر کشور توان به مداخله نظامی د میاین دوره های قدرت هوایی ایران در  آفرینی از مهمترین نقش

شمسی و مقابله با  19با ماموریت حمایت از دولت حاکم در دهه  «عملیات ظفار»عمان در چارچوب 

 Cooper)و  (1491بابایی )علی اشاره کرد ) ،1414در سال به منطقه خوزستان تجاوز ارتش عراق 

and Bishop 2016) در حوزه توسعه صنعتی و  تا(. شایان توجه است که رژیم سابق در نظر داشت

هواپیماها و بالگردها نماید و  امتیاز برخی منظور پشتیبانی از توان هوایی کشور، اقدام به تولید تحت به

، سطح آن را 1419ساله تا سال  11طرح توسعه صنعت هوایی ایران در یک بازه زمانی  بسپس در قال

ارتقا و تعمیق  ،ها و یا مشارکت در ساخت و تولید آنها قابلیت طراحی و ساخت برخی انواع پرندهبه 

 . (Lockheed 1974) دهد

گردد و تا پیش  باز می 1441تفكر حضور پهپادها در نظام رزم هوایی ایران به سال  :پهپاد جاویژه

با ماموریت تمرین پدافند  KD2R5و  MQM-107Aهای  شماری پهپاد از جمله نمونه 1411از سال 

. (1483)حبیبی  الكترونیک در میدانهای تمرین انارک، سمنان و دزفول عملیاتی شدند هوایی و جنگ

ای برای  همچنین در سیاستها و راهبردهای مربوط به طرح توسعه صنعت هوایی ایران، سرفصل ویژه

عنوان گام نخست در ورود به توانایی طراحی و تولید هواپیماهای جنگنده،  توسعه و ساخت پهپادها به

 . (Lockheed 1974) ه بوددر نظر گرفته شد

 1351-71 سالهای -5-2

، کشور با قطع تعامالت سیاسی، نظامی و اقتصادی با امریكا، پس از انقالب اسالمی :محیطی بستر

ها از سوی ضدانقالب در استانهای مرزی، بروز جنگ تحمیلی، تحریمهای اقتصادی و  بروز ناآرامی

 رو شد.  نظامی، بروز تنگناهای اقتصادی، محدودیت در صادرات نفت و تامین منابع مالی و ... روبه

این سالها نیروی هوایی با ظرفیت حداکثری دردسترس، نقش بسیار در  :هوایی رزم عرصه نظام

کلیدی در مقابله با ارتش عراق ایفا نمود. شرکت در چنین جنگ کالسیک فرسایشی موجب تلفات 

                                                      
9 Peace Roll 
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کننده،  سنگین و فرسودگی ناوگان هوایی کشور شد. قطع ارتباط با شرکتها و کشورهای پشتیبانی

و تعمیق در پشتیبانی ناوگان هوایی نظامی کشور نمود. همچنین  خشیب را وادار به تنوعداخلی صنایع 

ایجاد رشته مهندسی  ،39بنا به ضرورت توسعه دانشی و فناورانه در صنعت هوایی، در میانه دهه 

های معتبر کشور در دستور کار قرار گرفت. برای تربیت و آموزش کادر پروازی،  هوافضا در دانشگاه

سازی هواپیماها و تجهیزات موجود نیز جهاد خودکفایی در نهاجا  ارتقا و بهینه دانشكده پرواز و برای

حفظ پایداری در نظام عرصه رزم هوایی کشور، هر از گاهی مطالبات  منظور به ،ایجاد شد. با وجود این

 گردید که تجهیزات و الگوی رزم هوایی موجود توانمندی و آمادگی الزم برای اجابت جدیدی مطرح می

و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، تامین آنها از خارج از کشور هم  ندآنها را نداشت خی ازبر

پذیر نبود. یكی از این موارد انجام ماموریتهای شناسایی مواضع دشمن بود. پویایی خطوط  امكان

صورت پذیرد،  تدفعا بهکرد که ماموریتهای شناسایی و مراقبت هوایی  درگیری و شیوه نبرد ایجاب می

، آنولیكن فناوری شناسایی هوایی موجود در نهاجا و الزامات پشتیبانی و هماهنگی و تحلیل اطالعات 

درصد از  19این نیرو در دو ماه نخست جنگ، تقریبا  همچنینگوی مطالبات عملیاتی نبود.  پاسخ

افند هوایی عراق انجام خود را از دست داد و تقویت توان پد RF-4Eهواپیماهای شناسایی ارزشمند 

 Cooper and) )شته کرده بود ذماموریت با این نوع هواپیماها را بسیار دشوارتر و پرخطرتر از گ

Bishop 2016) (1481)مستند داستان مهاجر  و.) 

 بار از پهپادهای موجود المبین برای نخستین در جریان عملیات فتح 1439سال  در :پهپاد جاویژه

های پدافند هوایی عراق  منظور کشف محل استقرار سامانه دار به نهاجا در کنار هواپیماهای سرنشین در

گونه که  نه نتوانست در آن سالها آن. ولیكن این رویكرد نوآورا(1483)حبیبی و انهدام آنها استفاده شد 

به بعد نیاز به  1439-31از سال  باید در ساختار نظام رزم هوایی کشور نهادینه شود و توسعه یابد.

موقع نسبت به مواضع نبرد و ضعفها و محدودیتهای گردان هواپیماهای شناسایی  اطالعات دقیق و به

های عكسبرداری  اهای مدل تجهیزشده با دوربیننهاجا، موجب مطرح شدن ایده استفاده از هواپیم

برای انجام ماموریتهای شناسایی شد. اولین انتظارات در این زمینه در حد اثبات ایده بود. لذا تحت 

ای از  چتر حمایتی یگان هوایی سپاه پاسداران، گروهی متشكل از سازندگان هواپیماهای مدل، مجموعه

اصفهان با امكانات اولیه هواپیماهای مدلی را به  یز جهاد دانشگاهافراد یگان هوایی سپاه و افرادی ا

خودکار مجهز کردند و پس از پرواز، اولین تصاویر هوایی از میدان نقش  دوربین عكسبرداری نیمه

جهان اصفهان با هواپیمای مدل گرفته شد. با اثبات این توانمندی در خواست شد که هواپیماهای 

هیز شوند و افرادی از یگان هوایی سپاه نیز برای آموزش خلبانی مدل مدل بیشتری ساخته و تج

در جبهه  «نهر خین»اختصاص داده شدند. این بار تصمیم گرفته شد که این توانمندی در منطقه 

باور چندانی به نتیجه مثبت این ایده فرماندهان سپاه در شرایطی که  ؛جنوب به آزمایش گذاشته شود
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)کابوس بسیاری را جلب کرد ) ی این آزمایش چیز دیگری بود و رضایت . ولیكن خروجندنداشت

صنایع هوایی »گیری  به شكل که منجر ( تا جایی(1481)مستند داستان مهاجر و  (1484ها کرکس

ذیل وزارت دفاع، با ماموریت طراحی و  «طرح ابابیل»ذیل وزارت سپاه و  1434-4در سالهای  «قدس

برای  «تیپ رعد»نام  ساخت پهپاد برای انجام ماموریتهای شناسایی شد. متناظر با آنها، یگانی به

برداری از این فناوری در سپاه پاسداران ایجاد گردید. محصوالت اولیه برگرفته از هواپیماهای  بهره

از توانمندیهای فنی و عملیاتی محدودی برخوردار بودند و ، بسیار ساده و «تالش»مدل، مانند پهپاد 

 . (1483)حبیبی شدند  توسط رادیو کنترل می

مرور مسایلی نمایان شد؛ از جمله موضوع رطوبت و  به ،ها برداری از این پرنده در تداوم بهره

بندی و اتصاالت برقی یا ناهمواری و محدودیتهای زمین برای  ای و سیم دار شدن اتصاالت سازه مساله

های جدیدی مانند پرتابگرهای  گیری از ایده بهره برایها. اینها موجب تالش  برخاست و فرود پرنده

)کابوس کرکس شد )ها پس از انجام ماموریت  ور برای بازیابی پرندهکشی برای برخاست و استفاده از ت

های ناشی از آنها، سطح  افزایش تجارب و یادگیری با(. (1481)مستند داستان مهاجر و  (1484ها 

توسط صنایع هوایی  «1-مهاجر»که منجر به عرضه پهپاد  رفت تا جایی مرور باال می بهانتظارات نیز 

شد. البته همچنان عملكرد آن فاصله بسیار  1434قدس با همكاری مراکز دانشگاهی در اواخر سال 

گاه در آن  دار با ماموریت مشابه داشت و هیچ چشمگیری تا رسیدن به عملكرد هواپیماهای سرنشین

برداری،  با این حال سادگی، هزینه پایین، سهولت بهره سالها مطلوب سازمان رزم نهاجا نبود.

های حاصل از این  پذیری و برخی موفقیتهای آن در مقاطع حساس جنگ و تجارب و یادگیری دسترس

ارتقای  که فرماندهان به این فناوری و طرح مطالبات جدیدتر شد روزافزونها، موجب توجه  کارگیری به

منظور عكسبرداری در عمق، دو  ها به نصب دوربین  ها، تغییر زاویه کیفیت و پایداری پروازی پرنده

 ... را در پی داشت.کیلومتر و  ششها برای افزایش شعاع عملیات آنها تا  رادیویی کردن پرنده

هزار  39تا پایان جنگ تحمیلی در حدود  1434شنوندگان، از سال  مصاحبهبرخی از  ربنا به اظها

با تالش صنایع هوایی قدس و سپاه  1433ی اولیه گرفته شد. در سال قطعه عكس با این پهپادها

رزمی توسعه داده شد و عملیاتهای -با هدف انجام ماموریتهای شناسایی 1-ای از پهپاد مهاجر نمونه

بلوغ فناوریهای موردنیاز و  عدمدسترسی/ دلیل پیچیدگی عملیاتی و عدم محدودی نیز انجام داد. اما به

، عمال توسعه نیافت و کنار گذاشته شد. از دیگر دستاوردهای 1431جنگ در سال  پایان پذیرفتن

در زمان توان به نصب اولین دوربین تلویزیونی با قابلیت ارسال تصاویر  شاخص در پایان این دوره می

طور توسعه اولین سامانه خلبان خودکار برای پهپاد در جهاد دانشگاهی  روی پهپاد و همین واقعی

)مستند داستان و  (1484ها )کابوس کرکس، (Cooper and Bishop 2016) ) بودشریف  صنعتی

  (.(1481مهاجر 



  گذار فناورانه در نظام اجتماعی فنی رزم هوایی ایران با تمركز بر فناوری پهپاد

 

11 

 

 

 1371-01سالهای  -5-3

 کشور بازسازی سوی هب ملی توجه مرور به ،1431 در تحمیلی جنگ پایان با :محیطی بستر

 و 1438 سال در عراق توسط کویت اشغال البته .شد خارج اولویت از دفاعی مسایل تاحدی و معطوف

 این در. کرد جلب دفاعی امور به را توجهات مقطعی صورت به دیگر بار فارس خلیج اول جنگ بروز

 این همچنین. دهد انجام متحد نیروهای علیه اثربخشی اقدام توانستنعراق  هوایی نیروی عمال جنگ

 این تحوالت دیگر از .بود مختلف کاربریهای و ماموریتها با ادهاپپه جدی حضور اولین شاهد جنگ

 فناورانه و دانشی های سرمایه جذب برای امكان و فرصت ایجاد و شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی ،دوره

   .بود دفاعی اقالم و محصوالت تامین و خرید و

 و سو یک از شوروی فروپاشی از ناشی شرایط از گیری بهره با دوره این در :هوایی رزم عرصه نظام

 و آسیا غرب منطقه در پیمانانش هم و امریكا حضور گسترش به نسبت .ا.ایرانج خطر احساس

 جنگ در کشور نظامی هوایی ناوگان از توجهی قابل بخش اینكه به توجه با و دیگر، سوی از فارس خلیج

 هواپیمای ودیحدم شمار ،نبود فراهم آمریكا ویژه به غربی کشورهای از تامین امكان و بود رفته بین از

 و کارشناسان برخی همكاری با که شد تالش همچنین .شد خریداری چینو  روسیه از جنگنده

 آموزشی جت هواپیمای ساخت و طراحی زمینه در فناوری انتقال روسیه هوایی صنعت دانشمندان

 گیر زمین و «صحرا توفان» عملیات نتایج به توجه با .(1484نیوز )میلیتاری پذیرد صورت پیشرفته

 با که شد مستولی کشور دفاعی گذاران سیاست از شماری بر نگرش این عراق، هوایی نیروی شدن

 توان احیای زمینه در گذاری سرمایه پس است، امریكا ایران، یک شماره نظامی تهدید آنكه به توجه

 نگهداشتن عملیاتی و حفظ به محدود رفاص است بهتر و چندان اثربخش نخواهد بود کشور هوایی

 ادامه در .گیرد قرار کار دستور در موشكی توان توسعه راهبرد و شود هوایی ناوگانموجود  دارایی

 که چرا ؛زد دامن موضوع این به روسیه کشور از هوایی تجهیزات و هواپیما خرید و تامین محدودیتهای

 اول معاون) چرنومردین میان که توافقی طور همین و روسیه در شرایط تثبیت با دوره، این میانه در

 دانش، انتقال و فروش شد، منعقد( امریكا جمهور رییس اول معاون) الگور و( روسیه جمهور رییس

 در و محدود بسیار ایران به دفاعی و هوایی صنعت در مشابه المقا دیگر و تجهیزات محصوالت، فناوری،

 این در ایران هوایی رزم عرصه نظام در تاثیرگذار و مثبت کلیدی موضوعات از. شد ممنوع موارد برخی

 که بود (ودجاوزارت دفاع و پشتیبانی ن.م. ) ذیل ،«هوایی صنایع سازمان» تشكیل طرح موضوع دوران،

 از موضوع این. کند مدیریت تخصصی مادر سازمان یک قالب در را نظامی هوایی صنعت ظرفیتهای

  . (Tarikhi 2015) شد اجرا فاز وارد عمال بعد به 1411 سال
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 به تقریبا هپادپ فناوری بازسازی، امور بر کشور تمرکز از منبعث دوره این در :پهپاد جاویژه

 و ها ایده از ای عمده بخش مسلح، نیروهای انتظارات تعدیل و کاهش با و شد تبدیل ای حاشیه موضوعی

 ود ،سپاه وزارت و دفاع وزارت ادغام با البته. شدند متوقف جنگ دوران در شده مطرح طرحهای

 حدی تا و گرفتند قرار دفاع جدید وزارتخانه پوشش  تحت ،ابابیل طرح و قدس هوایی صنایع مجموعه

. شد متمرکز و جمیعت پهپاد تولیدی و تحقیقاتی توانمندیهای و زیرساختها و عرضه شبكه مدیریت

 عمدتا نظامی متفكران برخی فارس، خلیج اول جنگ در پهپادها جدی و پررنگ حضور با که هرچند

 فضاسازی به شروع ،عملیاتی نیروهای موارد برخی در و دفاعی صنعت گیری تصمیم انییم های الیه در

 هوایی، هدف و مراقبت -شناسایی ماموریتهای محوریت با را طرحهایی و نمودند پهپادها توسعه برای

 این محصوالت ترین شاخص «2-ابابیل» و «2-مهاجر» ،«صاعقه» پهپادهای. دادند قرار کار دستور در

 و سرعت پروازی، ارتفاع/مداومت در پرنده خود چشمگیر قابلیتهای افزایش عین در که بودند دوران

 شده استفاده آنها در الكترواپتیكی های محموله و دور راه از کنترل و هدایت فناوریهای از محموله، وزن

 تالش مرور به ودجا ذیل ادیپپه صنایع همچنین. بود ای زیرمجموعه فناوریهای توسعه مبین که بود

 نمایش به را فناوری این قابلیتهای پروازی نمایشهای برخی برگزاری و ها رزمایش در شرکت با نمودند

 ،()نزاجا( ارتش زمینی نیروی و نهسا عمدتا) عملیاتی نیروهای از محدودی بخش نتیجه در. بگذارند

 کوچک صنایعآنها و  میان تتعامال در و نمودند ابراز پهپادها این از برداری بهره به نسبت مثبتی توجه

 از. رسیدند شده تثبیت توانمندی از معقولی سطح به یادشده پهپادهای مرور به ،ودجا در پهپاد نوپای و

 ا،سه شرکت به متعلق ابابیل گروه و قدس هوایی صنایع قرارگیری دوره، این دوم میانه تحوالت دیگر

 تثبیت و تنظیم لزوم سر بر اجماعی تقریبا دوره این اواخر در. بود هوایی صنایع سازمان ذیل در

 صورت بازیگران میان مختلف، ماموریتی های حوزه در ادهاپهپ عملیاتی نیازمندیهای و مطالبات

 Tarikhi)و  (1483)حبیبی ، (1481)مستند داستان مهاجر ، (1484ها )کابوس کرکس ) پذیرفت

2015)) . 

 1301-00سالهای  -5-4

 به لشكرکشی سپس و امریكا 1499 شهریور 29 حمالت با دوره این آغاز :محیطی بستر

 با مصادف دوران این همچنین. همراه بود ایران.ا.ج علیه مریكاا و تشدید تهدید عراق و افغانستان

 در. بود ها ریرپردازنده و اطالعات و ارتباطات ویژه های مختلف بهحوزه در فناورانه گسترده تحوالت

 کشورهای سوی از دفاعی مسایل به آن دادن ربط و ایران ای هسته پرونده موضوع دوره این میانه

 .شد کشور دفاعی صنایع علیه تحریمهایی و محدودیتها اعمال موجب غربی،

 و توسعه ودجا، ذیل هوایی صنایع سازمان تشكیل رسمی ابالغ و تصویب نظام عرصه رزم هوایی:

 جمله از آنها زیرمجموعه فناوریهای و ها زیرسامانه همراه به مهم هوایی محصولی دستاورد چند معرفی
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 اروپایی و شرقی هواپیماهای برخی نمودن عملیاتی نهاجا، در موجود هواپیماهای ارتقای و عمردهی

 افزارهای جنگ انواع به موجود هواپیماهای تسلیح و تجهیز کشور، نظامی ناوگان به شده افزوده

 F-5 هواپیمای پایه بر «صاعقه» و «ذرخشآ» های جنگنده توسعه نهاآ مهمترین از و شده سازی بومی

 Tarikhi)و  (Cordesman 2014) ) بود ایران هوایی رزم نظام از دوره این رخدادهای مهمترین از

2015) .) 

 و امریكا دوره، این آغاز در عراق و افغانستان به امریكا لشكرکشیبا  :پهپادفناوری  جاویژه

 نمایش به را خود دستاوردهای آخرین و کردند استفاده ادهاپپه از چشمگیر طور به متحدانش

و به  جلب نمودبه توسعه کمی و کیفی پهپادها  گذاران دفاعی را سیاست این موضوع توجه. گذاشتند

صورت جدی مطالبات  . بنابراین بهساختهای دفاعی مطرح  عنوان یكی از اولویت بهمرور این فناوری را 

جدیدی از سوی برخی بازیگران پیشرو در نیروهای مسلح برای پهپادها مطرح شد و صنایع دفاعی 

در « 4-ابابیل»و « 4-مهاجر»عرضه محصوالتی چون خانواده  پاسخ مثبتی به این انتظارات دادند و با

در ماموریتهای « کرار»کیلومتر در شب و روز و  299برد تا شعاع  ماموریتهای شناسایی و مراقبت کوتاه

ارتفاع پروازی باال و اثبات فناوری حمل و پرتاب مهمات، بیش از گذشته /سرعت ،هدف هوایی

گذاری در این  گذاران دفاعی را نسبت به سرمایه ایان ساختند و سیاستتوانمندیهای این فناوری را نم

برداری از این فناوری و ایجاد اولیه سازمان رزم  حوزه و سایر نیروهای مسلح از جمله نهاجا را به بهره

ها )کابوس کرکسو  (1481)مستند داستان مهاجر ، (1483)حبیبی  متناسب با آن، ترغیب نمودند )

(. در میانه این دوره صنایع هوایی قدس با تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسالمی رسما (1484

 ،هوایی صنایع سازمان ذیل پهپاد انواع تولید و توسعهعنوان شرکت تخصصی و متولی تحقیق،  به

در  آنها فناوریهای پیرامون تحقیق و کشور داخل در غربی مهاجم پهپاد چند سرنگونی .گردید یمعرف

 شدیدت. نمود باره در این کشور فناورانه توانمندیهای برخی توسعه به موثری کمک ،این بازه زمانی

 صنایع قرارگیری و ای هسته پرونده موضوع امتداد در بعد به 1494 سال از کشور هیعل تهدیدات

 تحمیل حوزه این به را جدیدی انتظارات و طشرای ملل، سازمان امنیت شورای تحریمهای ذیل ادیپپه

 تحریمهای از ناشی شرایط و سو یک از انتظارات حجم و گستردگی مرور به. (Devlin 2008) کرد

 و زیرساختها به اتكا با صرفا توانستند نمی متولی عصنای که رسید ای اندازه به دیگر، سوی از المللی بین

 تمرکز و ایجاد مخالف حدی تا نیز دفاعی صنعت گذاران سیاست .نمایند آنها تامین به اقدام خود توان

 مراکز تا گرفت قرار کار دستور در سازی شبكه سیاست لذا بودند، صنایع این در صرفا زیرساختها

 فناورانه فرایندهایبرخی  سپاری برون و طرحها در دادن مشارکت با را دانشگاهی و توسعه و تحقیق

 شبكه-دانا هسته» شعار. دنساز همراه ادپهپ فناوری توسعه در ،نهاآ به( تحریمی های حوزه در ویژه به)

 تحولی تغییرات باید که گونه آن یادشده رویكرد چه، اگر. بود رویكرد این مبین دوره، این در «توانا
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 و خصوصی بخش ولیكن. نكرد ایجاد دفاعیو تولید  توسعه ،تحقیق سازمانی مرزهای در را چندانی

 و آیند بر حوزه این در بیشتر مشارکت درصدد که نمود ترغیب را توسعه و تحقیق و دانشگاهی مراکز

 .شد حاصل ای پهپاد زیرمجموعه فناوریهای در زای نی مالحظه قابل نتایج

 زمینه در مشترک و مشخص انداز چشم و مشی خط نبود دوره، این به مربوط مسایل از یكی

 همچنین. بود آن زیرمجموعه های فناوری وحوزه  این توسعه پیرامون بلندمدت گذاریهای سرمایه

 پهپادی محصوالت کارگیرنده به عملیاتی یگانهای لحاظ به هم و ماموریت تنوع لحاظ به هم بایست می

 از ناشی یادگیریهای و آن به اتكاء با تا داد می رخ چشمگیری توسعه، (تقاضا طرف عنوان به)

 توسعه از جدیدی سرفصل بازیگران، از ای شبكه قالب در بتواند عرضه رفط فناوری، این از برداری بهره

 ناو فراز بر «4-مهاجر» پهپاد مدت طوالنی پروازی عملیات .دهد قرار کار دستور در را فناوری این

 از فارس خلیج منطقه به ناو این وروداولین  آستانه در 1491 خرداد در «ریگان رونالد» رهواپیماب

 داخلی دفاعی مجامع در عملیات این انعكاس. بود ادپپه توسعه در گذاری سرمایه نتایج مهمترین

 دفاعی گذاری سیاست عالی سطوح در که جایی تا ؛شد پهپاد اشاعه و توسعهبه  بیشتر توجه موجب

 تقویت و توسعه و مسلح نیروهای کلیه طتوس ادهاپپه از برداری بهره توسعه برای تدابیری و دستورات

 .شد صادر دفاعی صنایع طتوس بهتر توانمندیهای و کیفیت با محصوالت عرضه و زیرساختها

 تاکنون 1300از  -5-5

 1499 سال از. استبوده  برخوردار خاصی پویایی و ابعاد از دوره این تحوالت :محیطی بستر

 تحریم شامل که شد رو روبه ای هسته پرونده به مربوط امنیت شورای تحریمهای افزایش با ایران.ا.ج

 از اقالم تامین در شدید محدودیتهای اعمال و همكار افراد و شرکتهادفاعی و برخی  صنایع فزاینده

 جمله از فارس خلیج در متحده ایاالت نظامی تحرکات رشد همچنین. دگردی می کشور از خارج

 ویژه به و قهطمن در «داعش» تروریسم ظهور نیز 1489 دهه اوایل از. است زمانی بازه این موضوعات

 توافق از پسدر ادامه، . شد پدیده این با ایران جدی تقابل و گیری موضع موجب سوریه و عراق

 بخش عمال ،1484در سال  ملل سازمان امنیت شورای در «2241 قطعنامه» تصویب و «برجام»

. در حال شد رو روبه جدی محدودیتهای با المللی بین تعامالت در ایران دفاعی موضوعات از ای عمده

حاضر نیز ایران با موضوع خروج امریكا از برجام و اعمال تحریمهای شدید اقتصادی و تهدیدهای بعضا 

 رو است. نظامی روبه

 موجود های پرنده عمردهی و ارتقاء موضوع عمدتا امروز به تا دوره این در :هوایی رزم عرصه نظام

 گذاران سیاستو افزودن هواپیماهای جدید به ناوگان نظامی کشور محور توجهات  شرقی و غربی

 به بنا که شود می پیگیری جداگانه مسیر دو از جدید هواپیماهای تامین. است بوده کشور دفاعی

 دیگر مسیر و خارج تامین و خرید مسیر یک. است رو به رو نشیبهایی و فراز با محیطی بستر تحوالت
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 ساخت و طراحی رویكرد با حتملم چنداننه  و بینابینی مسیری البته و داخل ساخت و طراحی

صورت  گفته، تاکنون صرفا طراحی و ساخت داخل به . از میان موارد پیشامتیاز تحت تولید/مشارکتی

و  «2-صاعقه»جنگنده  های ، جت«99-کوثر»ه عمدتا شامل جت آموزشی کمحدود محقق شده 

(. درباره دو (Tarikhi 2015)و  (Cordesman 2014)، (1484نیوز )میلیتاری ) شود می «1-کوثر»

شورای امنیت سازمان ملل و محدودیتهای تصریح شده در آن درباره  «2241قطعنامه »مسیر دیگر، 

واگذاری و فروش دانش، فناوری، محصول و خدمات مربوط به انواع هواپیماهای نظامی به ایران را 

 توان بزرگترین مانع برشمرد. می

 پذیری ناطمینا با ادهاییپهپ خواستار رسما مسلح نیروهای دوره این در :ادپپه فناوری جاویژه

 ارتفاع/مداومت محموله، وزن افزایش مشترک، فناوریهای و پلتفرم بر مبتنی ماموریت تنوع بیشتر،

 های  محموله توسعه ،هوشمند-دقیق کنترل و ناوبری و هدایت مخابراتی، ارتباطات ارتقای پروازی،

 برداری بهره و خرید هزینه نسبی کاهش الكترونیک، جنگ و یرزم مراقبت،-شناسایی در ویژه به مختلف

 موضوع آنها، از حاصل یادگیریهای و آمده دست به تجارب به توجه با همچنین. شدند ... و

و به سطوح  شده برخوردار سزایی به اهمیت از دوره این در ادپهپ فناوری توسعه در گذاری سیاست

 19 مدت به یصمشخ اعتباری سرفصل 1498 سال در. گذاری کالن کشور رسوخ کرده است سیاست

ریزی و نظارت راهبردی )معاونت برنامه شد گرفته نظر در حوزه این زیرساختهای توسعه برای سال

 سال در آن تدوین برنامه که کشور هوافضای توسعه جامع سند در همچنین .(1498جمهور رییس

 به خاصی بخشهای رسید، فرهنگی انقالب شورای تصویب به 81 سال اواخر و گردید آغاز 1498

 شدن اجرایی و تدوین. (1481)ستاد توسعه فناوری هوافضا  شد داده اختصاص فناوری این توسعه

 ساخت و طراحی صالحیت گواهینامه اخذ بر تاکید و پهپادها ساخت و طراحی استانداردهای برخی

 با همچنین. است دوره این مهم رخدادهای دیگر از ادیپپه محصوالت دهنده توسعه بازیگران توسط

 تخصصی کارگروه نهاد، مردم سازمان یک عنوان به «ایران فضایی و هوایی صنایع اتحادیه» تشكیل

 شبكه دهی سازمان کنار در که گرفت شكل حوزه این در فعال خصوصی شرکتهای شامل ادپهپ

 1484 سال در. است ادهاپپه غیرنظامی کاربریهای توسعه آن اهداف از یكی فناوری، توسعه همكاران

 به کارگروهی «هوانوردی و هوایی بنیان دانش شرکتهای و فناوریها توسعه» تشكیل ستاد  با نیز

 توانمندیهای توسعه و گیری شكل به ذیربط مبادی سایر کمک با تا شد داده اختصاص ادپهپ فناوری

 تحرکات رصد لزوم و فرامرزی تروریستی تهدیدات دیدشت. بپردازد حوزه این در بنیان دانش شرکتهای

 و کاربریها ،آنها با وریف مقابله لزوم و فارس خلیج ویژه به کشور مرزهای در بیگانه کشورهای

-هدشا» ،«فطرس» ،«3-مهاجر» چون محصوالتی عرضه با را فناوری این توانمندیهای

 مداومت و دوربرد/میان عملیات شعاع در رزمی-مراقبت قابلیتهای با «سریر»و « 121/128/144
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 نیروهای در آن برداری از بهره به خاصی وجاهت و نمود نمایان گذشته از بیش ساعت، 12-24 پروازی

 در توسعه سیاستهای درباره آنها تعامل بعضا و بازیگران های دیدگاه نسبی همگرایی موجب و داد مسلح

 ماده ذیل درباره پهپاد، مواردی گنجاندن دوره این سیاستی رخدادهای جدیدترین از. شد حوزه این

 که گفت توان می. (1481)مجلس شورای اسالمی  است کشور توسعه ششم برنامه قانون 193

 ادهاپپه از برداری بهره توانمندی از باید که مسلح نیروهای در شده تعریف بخشهای همه اکنون هم

 کیفیت درباره همچنان هرچند ؛کنند می استفاده بیش و کم محصوالت این از باشند، برخوردار

 و انداز چشم با آنها شمار و ماموریتی تنوع انتظارات، با آنها مشخصات و ویژگیها تطابق و محصوالت

 گردیده، استنباط خبرگان اظهار و قراین و شواهد از آنچه کل در .دارد وجود فاصله شده تعیین اهداف

 گسترشی به رو توجهو  شده سپرده پهپادها به تقریبا مراقبت و شناسایی ماموریت که است این بر دال

 مشاهده الكترونیک جنگ و نزدیک پشتیبانی ،رزمی-مراقبت عملیات در پهپادها از گیری بهره برای

 .شود می

 ها  تحليل یافته -7

مفهومی و روندی که درباره نوآوری در نظام عرصه رزم هوایی ایران با تمرکز بر  الگویبا توجه به 

صورتی که در ادامه آمده است، تشریح  توان به فناوری پهپاد ارایه شد، مسیر تحول در این نظام را می

 های خبرگان و تجربه زیسته نویسندگان کمک گرفته شده است. در جدول از دیدگاه باره در ایننمود. 

مشاهدات کلیدی حاصل از توصیف روند نوآوری در نظام مورد مطالعه ارایه شده ، 1مبتنی بر جدول  4

 دهد. ، کلیات روند یادشده را نمایش می1نیز بر پایه الگوی مفهومی ارایه شده در شكل  2شكل  است.

 1371 سال تا اسالمی انقالب از پيش -7-1

 همه چند هر. رسید پایدار نسبت به ینظام به ایران هوایی رزمی عرصه اسالمی، انقالب از پیش تا

 که نقشی به توجه با کاربری، و ماموریتها حوزه در. بود نیافته رشد متوازن صورت به نظام این ابعاد

 از ایران هوایی رزم عرصه بود، شده تعریف متحده ایاالت و ناتو در هوایی نیروی آفرینی نقش از ثعمنب

 مبادی. بود شده ایجاد آن با متناسب سازمانی فرهنگ. بود برخوردار مناسبی و مطلوب وضعیت

 اعمال و اتخاذ ،رزم از حوزه این توسعه و تقویت ،ظحف برای را الزم حمایتی سیاستهای گذاری سیاست

 طرفهای مشارکت و نگهداری و تعمیر رویكرد با عمدتا نیز الزم صنعتی زیرساختهای و کردند می

با وجود تعریف نسبی اهداف و راهبردهایی در زیرنظامات علمی و  ولیكن. بود شده ایجاد خارجی

 حایز نكته. نبود قرار بر هوایی رزم عرصه زیرنظامهای دیگر با الزم تكاملی هم ها فناورانه، در این حوزه

 با تعامالت و روابط حفظ به آن وابستگی انقالب، از پیش در نظام این پایداری زمینه در اهمیت

 پدافند تمرین انجام برای صرفا و ای حاشیه فناوری یک عنوان به ادپپه دوران این در. بود غربی طرفهای

 میانی گام یک عنوان به آن توسعه همچنین. بود شده گنجانده هوایی نیروی رزم سازمان در هوایی
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و صنعتی الزم، در  هنگیری زیرنظامهای علمی و فناورا برای ورود به طراحی و ساخت هواپیما و شكل

 . نرسید سرانجام به گاه هیچاین امر  البتهمدنظر قرار گرفته بود.  راهبردها و سیاستها

 از خارجی، طرفهای با روابط حفظ به توان هوایی کشور وابستگی دلیل به ،انقالب وقوع از پس

 و فرهنگی و ساختاری تحوالت خارج، خرید قراردادهای فسخ آن، تقویت و توسعه شدن خارج اولویت

 جنگ بروز ادامه در و نیرو رزم سازمان از کارکنان و خلبانان از ای مالحظه قابل بخش شدن خارج

 توانایی و ماموریتی نیازمندیهای از پشتیبانی در شدید محدودیتهای و تحریمها اعمال و تحمیلی

 گسستگیهایی و ناپایداری هوایی با رزم عرصه نظام ،کشور فناورانه و صنعتی زیرساختهای محدود

 گسستگیبخشی از این  جبران برای بالستیک موشک و ادپپه از که شد تالش فضا این در .شد رو روبه

 هواپیماهای بر مبتنی یادشده نظام که آنجایی از ولیكن. شود استفاده هاجان رزم سازمان قالب در

 و دنبمان جا بر پا نهاجا در مقطع آن در ندنتوانست رویكردها این بود، شده دهی نسازما دار سرنشین

که همان  شد ایجاد پاسداران سپاه و دفاع وزارت در آنها توسعه و رشد برای فضاهایی لذا. دنیاب توسعه

  جاویژه موردنظر بحث ما هستند.

 ماموریت انجام برای مدل های پرنده از استفاده ایده محدود، و ابتدایی هرچند حمایتهای اعمال با

 خلبانان و سازندگان و عملیاتی نیروهای دانشگاهی، بخشهای از کوچكی شبكه گیری شكل با شناسایی

 این به. برساند اثبات به اولیه انتظارات حد در را خود قابلیتهای توانست و یافت رشد مدل، هواپیمای

 و صنعتی کاربری، وجوه در سازمانی واحدهای اولین و شد ترغیب بیشتر حمایت برای ها دیدگاه ترتیب

 با آن از برداری بهره و فناوری این توسعه برای نیز سازمانی فرهنگ ؛شد ایجاد آن توسعه برای فناورانه

 تسهیل و راهبری برای پاسداران سپاه و دفاع وزارت در نیز سیاستهایی و گرفت شكل زمان گذشت

 بازیگران های گروه میان یادگیریهایی فناوری، این از برداری بهره توسعه با مرور به. گردید اتخاذ امر این

 محصولی قابلیتهای و فناوری و بازیگران شبكه توسعه و سو یک از انتظارات توسعه موجب که داد رخ

 به محدود سطحی در جنگ دوران در ادپپه همچنان ،این وجود با. شد دیگر سوی از آن از منتج

 گروه) وقت سپاه وزارت و( ابابیل گروه) دفاع وزارت در صنعتی نیمه هایی گروه و سپاه در رعد گردان

 سطح تا پهپاد فناوری ،دوره این در حال هر به. نیافت یبیشتر توسعه و ماند باقی( قدس هوایی صنایع

 .رفت پیش هوایی هدف و شناسایی ماموریت در توانمندی اثبات و توسعه پیش

 1371-00 سالهای -7-2

 عمدتا و شد حاکم پهپاد فناوری توسعه در نسبی رکود ،1499 سال تا جنگ از پس سالهای در

 آنها محدود محصولی دستاوردهای و فعالتعداد و  کم بازیگران تثبیت و زا درون های توسعه به معطوف

 راو مجموعه ابابیل ذیل این سازمان  قدس هوایی صنایع ایجاد سازمان صنایع هوایی و قرارگیری ؛شد
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 دیگر از. نمود قلمداد ایران هوایی رزم عرصه نظام در پهپاد فناوری نفوذ دربارهها رخداد اولین توان می

 . بود نزاجا در پهپاد یگان گیری شكل ،دوره این مهم اتفاقات

 درس و عراق و افغانستان نظامی اشغال از حاصل شرایط بر مبتنی بعد به 1499 سال از

 قرار توجهات مدار در این فناوری از برداری بهره آنها، در پهپاد کارگیری به تجارب از ناشی های آموخته

 در کلیدی عوامل از یكی پهپاد، جاویژه از خارج منشایی با یادگیری گفت توان می نوعی به. گرفت

 تقویت و گیری شكل در تسهیل و انتظارات تبیین و بود پهپاد به دفاعی گذاران سیاست مجدد توجه

 همكاری و خصوصی صنایع دفاعی، صنایع مسلح، نیروهای سطح در بازیگران مختلف های گروه نسبی

( 1493 سال) نهاجا و( 1494 سال) نداجا در پهپاد یگان ایجاد. شد توسعه و تحقیق مراکز و ها دانشگاه

 گیری بهره. بود ایران هوایی رزم نظام در ادپپه فناوری نفوذ در دیگر گامی و دوران این مهم اتفاقات از

 برای را ای ارزنده تجارب و یادگیریها ،مختلف عملیاتهای در پهپادها از نزاجا حدی تا و ساهن گسترده

 در پهپادها از برداری بهره تعمیق و توسعه به توجه با. ساخت فراهم ادپپه جاویژه اصلی بازیگران

 توان می حوزه، این بازیگران جرگه به واردان تازه برخی ظهور و هدف و مراقبت-شناسایی ماموریتهای

 البته. گذاشت سر پشت را خود توسعه گام ،دوره این در ادپپه فناوری که نمود استنتاج گونه این

 و ایده اثبات سطح در عمدتا که پذیرفت صورت ادپپه کاربریهای به بخشی تنوع درباره نیز اقداماتی

 .نشدند عملیاتی و نددمان باقی فناوری

  بعد به 1300 سالهای -7-3

 گذاران سیاست نزد دار اولویت و موردتوجه های حوزه جزء پهپاد ینپیش دوره در که آنجایی از

 در چه و فناوری تقویت و توسعه در چه راهبردها و سیاستها در همگرایی لزوم گرفت، قرار دفاعی

 بخش از بار نخستین برای آن گذاری سیاست سطح و شد نمایان گذشته از بیش برداری بهره توسعه

 تجلی دار مدت ای بودجه های برنامه و کالن سیاستی اسناد در و یافت گسترش ملی سطوح به دفاعی

 حوزه این در مختلف های گروه در بیشتری بازیگران. گردید تعریف کالن، و کلی ولو انتظاراتی و یافت

 گران تسهیل و گذاران سیاست خصوصی، بخش دفاعی، صنایعدیگر  مسلح، نیروهای از اعم ،شدند فعال

 از گیری بهره به توجه با. نهاد مردم های گروه و توسعه و تحقیق مراکز و ها دانشگاه ملی، سطوح در

 برای نظیری بی یادگیریهای و تجارب مختلف های رزمایش و ماموریتها در شده داده توسعه پهپادهای

 توسعه آنها، روابط و بازیگران تقویت ،انتظارات توسعه و بهبود موجب و آمد دست بهاصلی  بازیگران

 محصول، با مرتبط مقررات و ها نامه آیین و سیاستی چارچوبهای توسعه کاربری، توسعه زیرساختها،

 گونه این خبرگان یها دیدگاه و قراین و شواهد از کل در. شد محصول از برداری بهره و بازیگران

 .دارد قرار گیری اوج گام در اکنون هم ادپپه که گردد می استنباط
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 مشاهدات کلیدی در روند نوآوری در نظام عرصه رزم هوایی ایران با تمرکز بر فناوری پهپاد :4جدول 

 گیری اوج توسعه توسعه پیش گام توسعه

 بازه زمانی

 )سال(

پیش از انقالب 

 اسالمی
 به بعد 3111از  11-3118 18-3176 76-3136

ی
یط

مح
ر 
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 پیمان هم ایران 

 و امریكا راهبردی

 منطقه ژاندارم

 نفت قیمت افزایش 

 و کمونیسم تهدید 

 کشورهای عربی

 عراق ویژه به

 وقوع انقالب اسالمی 

 امریكا با ارتباط قطع 

 تحمیلی جنگ 

 جانبه همه تحریمهای 

 صادرات در محدودیت 

 نفت

 جنگ یافتن پایان 

 تحمیلی

 کویت به عراق حمله 

 اول جنگ و

 فارس خلیج

 امر به کشور توجه 

 بازسازی

 بر محدودیت اعمال 

نظامی  همكاریهای

 روسیه و ایران

 و سپاه وزارت ادغام 

 دفاع وزارت

 شهریور  29 حمالت

 و سپتامبر 1499

 و اشغال افغانستان

  عراق

 تهدیدات توسعه 

 ایران علیه امریكا

 در فناورانه تحوالت 

 های ارتباطات، حوزه

 و ... ها ریزپردازنده

 افتادن جریان به 

 موضوع پرونده

 ایران ای هسته

 سابقه  یگسترش ب

المللی  تحریمهای بین

علیه ایران ذیل پرونده 

 ای هسته

  گسترش خریدهای

نظامی کشورهای 

ویژه در حوزه  منطقه به

 رزم هوایی

  رشد تحرکات نظامی

 فارس امریكا در خلیج

 گیری و توسعه  شكل

 تروریسم داعش

  برجام و صدور قطعنامه

2241 

 جانبه امریكا  خروج یک

از برجام و اعمال 

 علیه ایران تحریمها

ی
اع

تم
اج

م 
ژی

ر
- 

ی
فن

 

 هوایی نیروی ایجاد 

 با دکترین قدرتمند

 مریكاییاناتویی/ رزم

 و صنایع ایجاد 

 و پشتیبانی تاسیسات

نگهداری  و تعمیر

متناسب با محوریت 

 امریكاییها

  ایجاد سازمان آموزش

منسجم با محوریت 

 امریكاییها

  

 نیروی پرقدرت حضور 

 جنگ آغاز در هوایی

 فرسایش و تلفات 

ناوگان  داراییهای

 در ویژه به هوایی کشور

 شناسایی ماموریت

 مداوم انجام ضرورت 

 ماموریتهای شناسایی

 در هوافضا رشته ایجاد 

 کشور

  توسعه و تنوع در

نگهداری و تعمیرات و 

 بازسازی انواع هواگردها 

 -  ایجاد جهاد

 خودکفایی در نهاجا

 شمار خرید 

 هواپیمای محدودی

 و از روسیه نظامی

 چین

 انتقال برای تالش 

 هواپیمای فناوری

جت آموزشی با 

 همكاری روسیه

 سازمان تشكیل 

 هوایی صنایع

 تعمیق برای تالش 

 نگهداری و خدمات

 بازسازی و تعمیرات

 هواپیماهای

 دیده از جنگ آسیب

 دستاورد چند توسعه 

 مهم هوایی محصولی

 ها زیرسامانه همراه به

 فناوریهای و

 آنها زیرمجموعه

 برخی نمودن عملیاتی 

 و شرقی هواپیماهای

 شده افزوده اروپایی

 نظامی ناوگان به

 کشور

 تسلیح و تجهیز 

 موجود هواپیماهای

 انواع به

 افزارهای جنگ

 شده سازی بومی

 عمردهیو  ارتقاء 

  موجود های پرنده

  تالش برای طراحی و

ساخت هواپیماهای 

 بومی

  تالش برای خرید

هواپیماهای جنگنده از 

 از کشور خارج
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 از پهپاد برداری بهره 

در تمرین رزم پدافند 

 هوایی

 بینی توسعه  پیش

پهپاد در راستای 

 توسعه صنعت هوایی

  درخواست برای انجام

عملیاتی عكسبرداری 

هوایی با هواپیمای 

 مدل

  درخواست عملیات

برای ماموریتهای 

شناسایی در خطوط 

نبرد، ارتقای 

توانمندیهای کیفی و 

های  پروازی پرنده

 سرنشین بی

  درخواست برای انجام

-ماموریتهای شناسایی

 رزمی

  در حاشیه قرار

 گرفتن توسعه پهپاد 

  درخواست برای

عملیات در عمق و 

افزایش مداومت 

پروازی، شعاع 

ماموریت، وزن 

محموله، ارتفاع 

پروازی، کیفیت 

های  پروازی، سامانه

و ناوبری،  هدایت

 ارسال تصویر و ...

  انتظارات و مطالبات

جدید از سوی برخی 

 بازیگران پیشرو

 حجم و گستردگی 

 انتظارات

 سازی و  شبكه  سیاست

از توسعه تمرکززدایی 

 زیرساختها

  ارایه محصوالت

، 4-خانواده مهاجر

 و کرار 4-ابابیل

 پهپادهایی درخواست 

پذیری  اطمینان با

 ماموریت تنوع ،باالتر

 و پلتفرم بر مبتنی

 و ... مشترک فناوریهای

  توجه به پهپاد و توسعه

زیرساختها و 

سازی آن در  شبكه

 گذاریهای ملی سیاست

  تبیین برخی انتظارات

ذیل  1494ق در اف

 سند توسعه هوافضا

 ی توسعه محصوالت

، 3-چون مهاجر

-شاهد فطرس،

و  121/128/144

 سریر

كه
شب

 
ی

از
س

 

 -  ایجاد یگان پهپاد

 هدف هوایی

 گیری گروه کاری  شكل

اولیه برای توسعه پهپاد 

میان سپاه، وزارت 

دفاع، سازندگان و 

 خلبانان مدل

  ایجاد گردان رعد در

برداری  سپاه برای بهره

 از پهپاد

  ایجاد صنایع هوایی

قدس ذیل وزارت سپاه 

و طرح ابابیل ذیل 

 وزارت دفاع

  قرارگیری صنایع

هوایی قدس و گروه 

ابابیل ذیل سازمان 

 صنایع هوایی

  تقویت گردان رعد

ذیل نیروی هوایی 

 سپاه

 گیری یگان  شكل

 پهپادی نزاجا

  معرفی شرکت صنایع

عنوان  هوایی قدس به

شرکت تخصصی و 

 حقیق، توسعهمتولی ت

پهپاد  انواع تولید و

 صنایع سازمان ذیل

 ودجا هوایی

  تقویت یگان پهپادی

 نهسا

  تشكیل یگان پهپاد

 در نداجا و نهاجا

  ورود جدی بخش

خصوصی و مراکز 

دانشگاهی به شبكه 

 همكاران پهپاد

  تقویت بیش از پیش

بازیگران دفاعی در 

بخشهای عرضه و 

تقاضا و تعامالت میان 

 آنها

 خشهای ورود ب

گذار و  سیاست

گر در سطوح  تسهیل

 ملی

  تقویت بخش خصوصی

 عنوان شبكه همكار  به

 گیری تشكلهای  شكل

 نهاد پهپادی مردم
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  توسعه زیرساختهای

برداری  الزم برای بهره

از پهپادهای هدف در 

 نیروی هوایی

  توسعه زیرساختهای

ساخت بال و بدنه و 

ای  اقالم زیرمجموعه

پهپادی اولیه در صنایع 

هوایی قدس و طرح 

 ابابیل 

  توسعه ماموریتهای

شناسایی و اثبات ایده 

 رزمی-شناسایی

  تبدیل دو مجموعه

فعال به واحدهای 

 صنعتی  نیمه

  در دستور کار قرار

گرفتن حمایت از 

صنایع و نیروهای 

 دعملیاتی پهپا

  توسعه نسبی

زیرساختهای صنایع 

 پهپادی

  توسعه نسبی

زیرساختهای دو 

یگان عملیاتی 

 پهپادی فعال

  ایجاد خط تولید

صنعتی در  نیمه

 صنایع پهپادی

  شرکت پهپاد در

ها و  برخی رزمایش

 نمایشهای هوایی

  توجه به توسعه کمی

و کیفی پهپادها و 

عنوان  قرارگیری آن به

های  یكی از اولویت

 دفاعی

  تجارب و یادگیریهای

روزافزون حاصل از 

محصوالت استفاده از 

و  4و  2-مهاجر

 4و  2 -ابابیل

  در پیش گرفتن

-دانا هسته»سیاست 

 «توانا شبكه

  پرواز بر فراز ناو

هواپیمابر رونالد 

ریگان و پیامدهای 

 مثبت آن

  یادگیریهای حاصل از

سرنگونی پهپاهای 

 بیگانه در داخل کشور

 در  تامین منابع مالی

جهت توسعه 

 زیرساختها

  تصویب سند توسعه

 هوافضا 

  انعكاس تقویت پهپاد

 در برنامه ششم توسعه

  تدوین و اجرای

داردهای توسعه ناستا

 محصول

  حضور پهپاد در

ماموریتهای مرزی و 

 فرامرزی متعدد

  توسعه ماموریتهای

مراقبت،  -شناسایی

 رزمی و ...-مراقبت

 کارگیری پهپاد در  به

مسلح همه نیروهای 

 هرچند محدود
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 ریت جاویژه فناوری پهپادروند نوآوری در نظام عرصه رزم هوایی ایران با محو: 2شكل 

 گيری بندی و نتيجه جمع -1

پژوهش مشخص شد که با توجه به تحوالت بستر محیطی در سالهای پس از انقالب  این در

تكاملی میان زیرنظامهای خود  دلیل عدم هم اسالمی و آغاز جنگ تحمیلی، نظام رزم هوایی ایران به

گونه که باید انتظارات و  های سیاسی، فناورانه و صنعتی در برخی ماموریتها نتوانست آن ویژه در حوزه به

طالبات دفاعی را براورده نماید. لذا رویكردهای نوآورانه مختلفی برای پوشش شكافهای ایجادشده در م

رو  سرنشین با اقبال باالتری روبه های بی که برخی مانند استفاده از پرنده گردیدنظام یادشده، اتخاذ 

نی بر هواپیماهای الب عرصه رزم هوایی مبتغشدند. در آغاز تالش بر توسعه این رویكرد در نظام 

شده  محافظت. در نتیجه فضایی محدود و تا حدی موفقیت چندانی در پی نداشتدار بود که  سرنشین

در  پهپادای برای توسعه فناوری  توان جاویژه کار سپاه پاسداران ایجاد گردید که آن را می در نیروی تازه

شبكه تعامالت میان طرفین عرضه  گیری اولین و شكل ایران تلقی نمود. با طرح اولین انتظارات

، و در بوته آزمون قرار ها( و تقاضا )نیروهای عملیاتی( )سازندگان هواپیمای مدل و برخی دانشگاه

های  وقوع پیوست و در سطح و عمق میان گروه بهگرفتن اولین دستاوردهای محصولی، فرایند یادگیری 
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فنی ات جدید از یک سو و توسعه توانمندیهای مختلف بازیگران توسعه پیدا کرد و موجب طرح انتظار

حرکت  ساز زمینهاز سوی دیگر و در نهایت عرضه محصوالت جدیدتری با قابلیتهای باالتر و  و صنعتی

   .گردیددر پایان جنگ  هتوسعه به توسع پیشگام این فناوری از 

ه جاویژه پهپاد تغییرات بستر محیطی در اولین سالهای پس از جنگ موجب کند شدن روند توسع

با تغییر شرایط  ولیكنسوی تعمیق درونی توانمندیهای شبكه بازیگران محدود آن شد.  و گرایش آن به

و سپس اشغال عراق و افغانستان و معطوف شدن توجهات  1499شهریور  29بستر محیطی با حمالت 

ن دهای آزمو جاد زمینهو ای در سطح و عمق سوی فناوری پهپاد و طرح مطالبات جدید، توسعه شبكه به

رو شد و پهپاد را وارد  گونه روبه دستاوردهای محصولی و فناورانه، فرایند یادگیری نیز با رشدی جهش

گیری قرار دارد و در جاویژه آن به دفعات  اکنون این فناوری در مرحله اوج همگیری نمود.  مرحله اوج

یی در تا در صورت همگرا دهد مییادگیری سازی و  تعامالت فرایندی میان تبیین انتظارات، شبكه

در  آن اشاعه و تعمیقموجب و  اتفاق بیفتدگیری  شتاب، جهش این فناوری به مرحله سطحی مطلوب

  نظام عرصه رزم هوایی ایران گردد.

تاکنون  ،شایان توجه است که با وجود نوآوریهایی که این فناوری در نظام رزم هوایی رقم زده

 ایجاد ارکان و زیرساختها از است نظر در بلكه ؛نبوده مدنظر دار سرنشین فناوری جای به آن جایگزینی

 کاربریهای با مكمل فناوری یک عنوان به فناوری این بهتر استقرار برای دار سرنشین حوزه در شده

 که است سال 19 به نزدیک فناوری این که آنجایی از ولیكن. شود گرفته بهره نوآورانه و جدید عمدتا

 ای مالحظه قابل فاصله شده تبیین اندازهای چشم و انتظارات با همچنان و دارد قرار گیری اوج گام در

 احتمالی سكون از تا است ضروری ذیل موضوعات و نكات به توجه که رسد می نظر به دارد،

 رزم عرصه در کامل استقرار و نفوذ و آتی توسعه برای زمینه و گردد جلوگیری آن افول ای( شدگی قفل)

 :آید فراهم هوایی

و  وفاق از مشخصی سطح به اصلی نفعان ذی میان اندازها چشم و انتظارات که است ضروری -1

  .شود گذاشته اشتراک به الزم، مالحظات رعایت با و برسد تثبیت

 و تبیین و تدوین ،اندازها چشم و انتظارات حصول متضمن تفصیلی راهبردهای و سیاستها -2

  .گردد اجرا و ریزی طرح آنها برای مشخصی اقدام برنامه

 برای الزم راهبردهای و سیاستها و شناسایی بازیگران شبكه در موجود های کاستی و خالءها -4

، شود تسهیل آنها ای شبكه تعامالت و اتخاذ بازیگران های گروه بیشتر چه هر مشارکت جلب

اشاعه کاربریهای غیرنظامی، تامین و توانند در  از جمله بازیگران خارج از حوزه دفاع که می

 بسیج منابع، وضع برخی قوانین و مقررات و مواردی از این دست مشارکت کنند.

 محورهای در موردنظر جاویژه توسعه یها آموخته درس گذاری اشتراک به برای الزم فضای -4

 لزاماتا و کاربری در تنوع کاربری، فرهنگ سیاسی، صنعتی، ،فناورانه علمی، توسعه مختلف

از طریق ایجاد فضای گفتمان و تبادل تجربه میان بازیگران، برگزاری نشستها و  کاربران
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 سمینارهای تخصصی میان خبرگان و ایجاد سهولت در انتشار دستاوردهای دانشی و فناورانه

 .آید فراهم با رعایت مالحظات امنیتی

حی و مدیریت راهبردی جاویژه، گیری از چارچوب دیدگاه چندسط بنابراین مشهود است که بهره

خوبی فراهم  ارایه تحلیلی بر روند نوآوری در عرصه رزم هوایی ایران را مبتنی بر فناوری پهپاد به

پایدار، در سایر ه عتوس اتاین نظریه عمدتا بر مبنای موضوع گیری شكلساخت و نشان داد که با وجود 

 کاربردپذیر باشد.  دتوان مینیز های تحولی دفاعی  از جمله نوآوریموارد 
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