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در حوزه  .ا ایرانجنیروهای مسلح  های خودروییتحلیل روند فناوری

بط با ندازهای علم و فناوری مرتاچشم شناساییتحرک در رزم زمینی و 

 جهانآن در سطح منطقه و 
 1*سعید خردمند

 2مقدممهرداد رسولی
 

 چکیده
ها، صررنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سررته  ه هیروهال مسرر   حاضررر  ه شررناسررایی رویزرد سررازمان پژوهشدر 

هال مخت ف ادوات و جمهورل اسرریمی ایران و سررایر  اررورهال جهان در فرآیند وراحی و سرراخت هموهه

هال مورد فرآیند گردآورل داده می مرتبط  ا حوزه خودرویی پرداخته شرده اسرتب  دیم منظورتجهیتات هظا

گیرل از اویعرات و مدار  موجود در منا و  ا اسرررتفاده از راهبرد ماالعات تابیقی و هیراز تحقی   را  هره

هی اهجام شدب هتایج تجتیه و تح یل آهها  ا اسرتفاده از روش آمار توصریفی ردرصرد فراواهی  و مدل سررل زما

هال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط دهد  ه رویزرد  یفی فرآیند وراحی و ساخت هموهههاران می

ایران در مقرایسررره  ا رویزرد   ی ایم فرآیند در سرررا  جهان، از اهابای مناسررربی  باج را حوزه خودرویی 

 یفی  هسبت  ه  اورهال گروه دوم جهان، از جایگاه و  رخوردار اسرت و در  یارتر موارد راز لحاک  می و 

ها، صررنایو و مرا ت دهدب همچنیم رویزرد اصرر ی سررازمان االترل  رخوردار  وده و آهها را پوشررش میرشررد 

 ه  ه عنوان یک واحد یزپارچه در تحقیقاتی وا سرته  ه هیروهال مسر   جمهورل اسریمی ایران در صررورتی

 ی  ه چام اهداز ارتقاء و  روزرساهی قدرت آتش خودرو و استفاده از ایم چام اهداز هظر گرفته شروهد، دستیا

 ب  هال تاهک اص ی میدان هبرد، هفر ر زرهی و توپ خود اای استدر فرآیند وراحی و ساخت هموهه
 

 :کلیدی هایهاژو
می ، علم و فناوری، جمهوری اسااا، تحلیل روندمطااعاات تطبیقی ،ات و تجهیزات خودروییادو 
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 مقدمه

 ر ینی مبنی در حوزه ادوات و تجهیتات هویم زمفرماهدهی  ل قوا هال دفاعی پرتول اهدیاهدر 

سازل هیروهال مس     ه و پدافندل رو  ه صورت   ی متحر  هال آفندلسازل ساماههمتحر 

  جمهورل ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی هیروهال مس  ه  سیج هدفمند سازمان رسدمی هظر

اهدازهال فرآیند هال ع م و فناورل مرتبط  ا چامایران  ه منظور دستیا ی  ه حوزه اسیمی

توصیه  ه همزارل میان »وراحی و ساخت ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی و 

 هقیباسداران افرماهده  ل قوا در دیدار  ا فرماهدهان و  ار نان هیرول دریایی سپاه پر «آهها

هال صنایو وا سته  ه هیروهال  ، شناسایی ظرفیت1319هال آهان، مورخه اسیمی و خاهواده

 مانسازل آهها ردفاعی و غیر دفاعی ، پرهیت از موازل  ار  ردن و اتیف زمس    ا هدف دومنظوره

ال نده هیروهریتل و هیازهال آی، ورحریتلمعاوف  ه  رهامه هالمؤلفه تریمو هتینه از جم ه اص ی

 شودبعی جمهورل اسیمی ایران محسوب میمس   در چارچوب د تریم دفا

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هیروهال رویزرد سازمانشناسایی  ه منظور  ،از ایم رو

هال در فرآیند وراحی و ساخت هموهه و سایر  اورهال جهان مس   جمهورل اسیمی ایران

اهدازهال ایی چامیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی  ا هدف شناسمخت ف ادوات و تجه

استفاده از ایم هال ع م و فناورل مرتبط  ا ایم حوزه و همچنیم شناسایی روهد گسترش حوزه

هال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا ها در فرآیند وراحی و ساخت هموههاهدازچام

ه ا تدا  ا توجه  از  یان مسأله پژوهش و اهمیت آن، پس ، در داخل  اور حوزه خودرویی

هال ارائه شده  رال ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه گستردگی و همپوشاهی تقسیم  ندل

 ندل جدیدل  ه تمامی تقسیم  خودرویی در  اورهال تولید  ننده ایم محصوالت، تقسیم

 ردیدبدهد، ارائه گ ی را پوشش میهال قب ندل

 ننده در تولید  می و  ا توجه  ه تنوع سا    وغ و داهش وراحی  اورهال تولید سپس

 ننده ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی  یفی ایم محصوالت،  اورهال تولید

ه / قاره  و گرو ا توجه  ه موقعیت جغرافیایی آهها  ه دو گروه اول ر اورهال پیارو در هر مناقه

حصوالت آهها،  ا هدف شناسایی / قاره  تقسیم  ندل شدهد و م اورهال مناقهدوم رسایر 

هال مخت ف ادوات و هموههبط  ا فرآیند وراحی و ساخت هال ع م و فناورل مرتاهدازهچام

 ها، صنایو و مرا تو همچنیم شناسایی رویزرد سازمان تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی

روهال مس   ایم  اورها در ایم فرآیند، مورد ماالعه و  ررسی قرار داده تحقیقاتی وا سته  ه هی

اهداز در فرآیند شدب سپس معادله حا م  ر چگوهگی روهد رشد و رویزرد استفاده از هر چام
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هال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در هیروهال هموهه وراحی و ساخت

هال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی ن استخراج گردید و تعداد هموههرامس   جمهورل اسیمی ای

 ب، تخمیم زده شدآینده هالاهداز در سالویی تولید شوهده مرتبط  ا هر چاممرتبط  ا حوزه خودر

  ه است تهدیدات متنوعی  ا مقا  ه و امنیت حفظ  رال تیش ها،دولت دغدغه مهمتریم از

 قدرت هالمؤلفه تقویت ،رو ایم استب از مخاوره اهداخته  ه را پیارفت و توسعه یا و  قا و تحیا

 دفاعی در  اشدب سیاستمی هادولت هال سیاستگذارلاولویت اهم از  نیه دفاعی ارتقال و دروهی

 چهار استب تجر ه چنیم اهدافی تحق  جهت در عم یاتی  ین مای و جامو  رهامه دولت، هر

هیت  و 1ژئوپ یتیزی ممتاز موقعیت واساه  ه اسیمی ایران جمهورل  ه دهدمی هاان اخیر دهه

 از تهدیدات وسیعی ویف  ا آن، سیاسی هظام و اسیمی اهقیب و ایدئولوژیزی سیاسی مختصات

 وضعیت  ا متناسب دفاعی تدویم سیاست هیازمند جهت ایم از و  وده است رو  ه رو هرم و سخت

  اشدیم گذار تأثیر فرامحیای و محیای و متغیرهال راهبردل ها، اهدافارزش مباهی جغرافیایی،

 ب 1310 ،لخضر و یصرلرق

هال مخت ف ادوات و تجهیتات فرآیند وراحی و ساخت هموهه گیرلجهتضرورت امروزه 

،  ه صورت جدایی هاپذیر متأثر اهدازهال آنتیا ی  ه چاما حوزه خودرویی و دسهظامی مرتبط  

 ;Cordesman, 1999ر  اشدراهبردل فرماهدهی  ل قوا می هالاهدیاه و 2از مفاهیم دینی

Cordesman & Kleiber, 2007; Schahgaldian, Barkhordarian, Corporation, & Justice, 

1987; Ward, 2014; Zabir, 2011 هال زورگول دهیا، چتر قدرت خود قدرت در شرایای  ه» ب
 نخورد و ع ناً مج س عروسی و  یمارستارا گستراهیده و هیچ رحمی در وجود آهها  ه چام همی

اند  می گناه را  ه خا  و خون ی ا اهسان نند و صدهرا  ه  هاهه مبارزه  ا تروریسم  مباران می
تا  درت دفاعی را افتایش دادو ههادل هم پاسخگو هیستند،  اید توان و ق  ه هیچ سازماهیو 

فرماهده  ل قوا در دیدار  ا مسئوالن و متخصصان وزارت ر «هال زورگو، احساس تهدید  نندقدرت

  ب1310دفاع و پاتیباهی هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایران، مورخه 

                                                           
1. Geopolitics 

 ینید سرررزمیم شررما  ا حم ه دشررمم  م شررده و شررهرهایتان تحت فرمان آهان درآمده و شررما همیآیا » ب2 

ه جاهب جنر  ا دشمناهتان  ارورهایتان ر وده شرده و در شرهرهال شما جنر در گرفته، خدا شما را  یامرزد،  

رهامه تریم   ه تم  ه خوارل  سررپارید و  ه تلت  رگردید و پسررت خود را  ر زمیم سررنگیم مسررازید وچ  نید و 

هصریب شما شودب مرد جنگجو همیاه  یدار و هوشیار است و هر  ه از دشمم آسوده  خوا د، دشمم هسبت  ه او 

  1311, یانراهصار «هخواهد خفتب والسیم



 1317 مستانز، 11شماره  ،ومس سال پژوهی دفاعی،آینده فص نامه                    02

 

یک م ت زهده استب هر م تی  ه هتواهد از خود دفاع  زند، زهده  دفاع، جتئی از هویت»امروزه 
هباشد و خود را آماده هزند، در واقو زهده هیستب هر هیستب هر م تی هم  ه  ه فزر دفاع از خود 

فرماهده  ل قوا در شامیم ر «م تی هم  ه اهمیت دفاع را در  هزند،  ه یک معنا زهده هیست

ما معتقدیم در ص   و آرامش » ب 1311ه امام حسیم رع ، مورخه دوره فرماهدهی و ستاد داهاگا
توان  ه سازهدگی دروهی و  یروهی پرداختب ما جنر و ب هیستیم، از اول هم هبودیم، آهها می

، خوب هم دفاع  نیمخودمان دفاع میجنر را  ر ما تحمیل همودهدب ما م تی هستیم  ه از 
 «ویمشمم پات  نیمب ما  ا خار مواجه میینیم و  ه دش نیمب ما مردمی هیستیم  ه عقب  یامی

همه » از ایم رو؛  ب1311فرماهده  ل قوا در مراسم  یعت جمو  ثیرل از  سیجیان هموهه، مورخه ر
هال سازماهدهی هال هظامی و دفاعی ودفاع تا ارتش و سپاه  اید آمادگیها اعم از وزارت دستگاه

روز  ه روز افتایش دهند و ایم  ه منتله یک دستورالعمل هال روحی خود را آمادگیرزمی و 
فرماهده  ل قوا در دیدار  ا جمعی از فرماهدهان،  ار نان و خاهواده هال شهدال ر «رسمی است

اعتیء و پیارفت  ا گفتم و »: توجه  ه ایم هزته ضرورل است  هالبته  ب 1319ارتش، مورخه 
ن محصول را رول زمیم مااهده  زند؛  بینیم  ه چه شود،  ایستی اهساآمار دادن درست همی

 اران اهدر ا دست فرماهده  ل قوا در دیدار ر «[رویزرد محصول محورل] گیرد ار دارد اهجام می

  ب1310راهیان هور، مورخه 

  یروهال مس ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هرویزرد سازمانشناسایی  ،رو از ایم

ادوات  فرآیند وراحی و ساخت حوزه  ه درایران و  اورهال پیارول جهان جمهورل اسیمی 

  ه عنوان ا تار  ار توسعه تواهدمی ، نندحوزه خودرویی فعالیت می تات هظامی مرتبط  او تجهی

ها را  رال تحق  عم  و گستره ع وم و فناورلمند، هگر و هظامل راهبردل، آیندهسند وع می 

ال صنعت دفاعی  اور در حوزه خودرویی ماخص هموده و در راستال اهدازهاهداف و چام

هال زیرساخت ،هال هویم حال و آینده هیروهال مس  ساماهه رآورده همودن هیازهال فناوراهه و 

 همایدب الزم را ایجاد

 ایو، صنهاانسازم گذشته، حال و آیندهرویزرد  شناسایی و تعییمهدف اص ی پژوهش حاضر، 

و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایران در فرآیند وراحی و ساخت 

اهدازهال حوزه هال ع م و چام شناساییو  ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی

ده ویزرد گذشته، حال و آینر: پرسش اص ی پژوهش عبارت است ازلذا،   اشدبمی آنفناورل 

ه  ا سدر مقای ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایرانسازمان

رول  اورهال پیاو مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هیروهال مس    ها، صنایورویزرد فع ی سازمان
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دستیا ی  ودر فرآیند وراحی و ساخت ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی  جهان

 اشد؟ در ایم رتبط  ا ایم ادوات  ه چه صورت میهال ع م و فناورل محوزهاهدازهال  ه چام

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته هیروهال مس   جمهورل تقسیم  ار میان سازمان فرآیند،

هال الزم وراحی، تولید و ایجاد زیرساختدر حال حاضر   اشد؟میاسیمی ایران  ه چه صورت 

ا، ه  در اولویت سازمانمرتبط  ا آن اهدازریا چام خودرویی دستیا ی  ه  دام هموهه محصول رال 

مرا ت تحقیقاتی وا سته هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایران و سایر  اورهال پیارول و  صنایو

 قرار دارد؟ جهان
 

 پیشینه پژوهشنظری و مبانی مرور 

 ه وقوع پیوسررتم آههاب  پیش ازعبارت اسررت از هنر شررناسررایی اتفاقات سررادگی   ینی،  هپیش

گیرل مو تصمی ریتلیران را در  رهامه ند  ه سیاستگذاران و مداویعاتی را فراهم می  ینیپیش

ازدب چنیم سررر پذیر مورد پیش  ینی تواهمند میمقتضرری، پیش از  روز اتفاقات تأثیرگذار یا تأثی

 ،ییرها و ،لاردو ار ،رفرشرررادفر دهدقرار می ریتل رهامه الگویی پیش  ینی را در ق ب مسرررائل

ا تارل ماهند  هالقرا  یت در مسرررائ ی  ره مقیراس، اف  زمراهی یرا پیچیردگی از حردب  1311

 اهاهند شبزه، صف و از ایم قبیل روشازن سریستم مهال  نترل و توریاضری، روش ریتل رهامه

 گرددبین و  نترل مسازل یا توازرود، تح یل سناریو، جایگتیم  هینهفراتر می

ز تقسیم همود  ه اتوان  ه دو دسرته  می و  یفی را می  ینیپیش هالروش ،  یدر حالت 

 ،ییرها و ،لاردو ار ،رفرشرررادفر اهدقرار گرفته ال می مورد توجه ویژه هالدهه گذشرررته، روش

ح یل ها از روش تو چه در دیگر حوزه پژوهییرارل از محققیم چه در حوزه آیندهب  سررر 1311

آن است  ه در  ررسی هر موضوعی همیاه   نندب دلیل ایم امرمی  ینی استفادهروهد  رال پیش

و ایم امر  شوهداریخی حاصرل میهال تشرد و ایم روهدها عموماً از داده  ا روهدها مواجه خواهیم

پژوهی هیسرررتب اما یک اشرررزال عمده وجود دارد و آن ایم اسرررت  ه در مختص  ه حوزه آینده

الی حتمت و تأثیر روهدها و وقایو اتح یل روهد، فرض  ر آن اسرت  ه آینده ادامه روهد  نوهی اس

زه  اید در    تح یل روهد را هباید  ه تنهایی  ه  ار  رد، ،شودب از ایم رودر آینده هادیده گرفته می

 ب 1313 ، هرامی و ،سا م ،رعباسی رار گیردها مورد استفاده قتوازن  ا دیگر روش

 ا توجه  ه تجر ه امروزه، هیروهال مسرر    اررورهال در حال توسررعه و توسررعه یافته جهان، 

ر د وادوات و تجهیتات هظامی  ،  ازار مصرف، پایش سایر  اورهادست آمده از هبردهال گذشته 

 ،رتهدیدات  القوه و  الفعل، شرایط اقتصادل و ببب  جهان و هظر گرفتم شررایط حال و آینده خود
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سررراهی ادوات و رارتقاء و  روز  ا هدفهظامی هال راهبردل  رهامه سرررازلو پیاده دهبال تدویم ه 

 Aljeeran, Isa, Adcock, & Hameed, 2016; Peter Lock etر اشند میخود تجهیتات هظامی 

al., 1992; Singh & Institute, 1998; Wulf, 1993  ماالعات اهجام شررده در زمینه ادوات و ب

تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی  یاهگر آن اسررت  ه تا  نون پژوهش ماررا هی  ا ایم 

دفاع  در زمینه مباحث هاییهوآورل رو، دارالایم حیث مقاله پیشاهجام هارده اسرت و از  محتوا

 آینده هیروهال مسررر   ریتل و هیرازهالورحسرررازل و آمرادگی دفراعی و ، تواهمنردهگرآینرده

 ب اشدمی
 

 و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی ادوات

ال ارائه شده  رال ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی ه ندلتنوع تقسیم ا توجه  ه 

توان در چند دسته والت، یک هموهه محصول ماخص را می ننده ایم محصدر  اورهال تولید

 شناسایی و ،روایمز یا  یس از مجموعه ادوات و تجهیتات هظامی خودرویی تقسیم  ندل همودب ا

تجهیتات هظامی خودرویی تولید شده در  اورهال مخت ف هال مخت ف ادوات و  ررسی هموهه

 ه تمامی ]  1ر ندل ارائه شده در جدول ،  ر اساس تقسیم«محصول محورل»جهان  ا رویزرد 

 & ,Connors, 2015; Connors, Fossر جام شده استاه [دهدها را پوشش می ندلایم تقسیم

Kemp, 2014; Foss, 2015a, 2015b; Foss & Stickland, 2012; James O'Halloran, 2015; 

James O'Halloran, & Foss, 2014; Kemp, 2015; Portnoi & Foss, 2013 ب 

 بندی ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی تقسیم (1)جدول 

 نماد کاس کاس خودرو ردیف

 LAV1 سبک خودرول تا تیزی فوی 1

 LTV2 خودرول تا تیزی سبک سرل الف / خودرول تا تیزی سبک سرل ب 2

3 
خودرول تا تیزی هیمه سررنگیم / خودرول تا تیزی سرررنگیم / خودرول 

 تا تیزی فوی سنگیم
MTV3 / HTV9 

 MRAP0 خودرول تا تیزی امرپ 9

 MBT1 / LT7 تاهک اص ی میدان هبرد / تاهک سبک 0

                                                           
1 Light Attack Vehicle 
2 Light Tactical Vehicle 
3 Medium Tactical Vehicle 
4 Heavy Tactical Vehicle 
5 Mine Resistant Ambush Protected 
6 Main Battle Tank 
7 Light Tank 
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 APC1 / IFV درول جنگی پیاده هظام / خودرول شناسایی زرهیهفر ر زرهی / خو 1

 SPG2 توپ خود اای 7

 UGV3 خودرول  دون سرهایم زمینی 1

 ARV9 خودرول مهندسی رزمی 1

11 

هال  نترل از راه دور سراماهه سریح،  رجک، سیستم پل سرایر رسریسرتم

ید ،  تجهیتات،گذار، سرریسررتم  ار اهداز، واگم حمل تجهیتات، ریل حمل 

ساز آموزش ادوات، زره پوش  ردن  ا یم خودرو، زره موتور خودرو، شربیه

 پوش  ردن قسمت حمل  ار خودرو و ببب 

Etc0 

 
 توعید کننده ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی بندی کشورهایتقسیم

تبط  ا حوزه  ا توجه  ه تنوع سا    وغ و داهش وراحی و ساخت ادوات و تجهیتات هظامی مر

 لحاک  می و  یفی هال آشزارل ازتجهیتات، تفاوتننده ایم ادوات و  خودرویی  اورهال تولید

هال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در میان ایم در تولید هموهه

هیتات تولید نندگان وجود داردب از ایم رو در ایم پژوهش،  اورهال تولید  ننده ادوات و تج

 باهدشده  ندل ه دو دسته اص ی تقسیم  2ر ا جدول هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی، ماا   
 

 نظامی مرتبط با حوزه خودروییکننده ادوات و تجهیزات بندی کشورهای توعیدتقسیم (2)جدول 

 های توعید شدهتاداد نمونه بندیتقسیم گروه بندیتقسیم مایار

ال مخت ف هتعداد هموهه

 محصول تولید شده در  اور

 هموهه محصول 21 یاتر از   اورهال پیارو اول

 هموهه محصول 21 متر از  سایر  اورها دوم
 

 

ادوات و  هال مخت ف ننده هموههتمامی  اورهال تولید، فهرست  2ر ا توجه  ه جدول 

ات و تجهیتات هظامی ادو   یه  ه–تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در سا  جهان 

در ایم پژوهش مورد ماالعه و  ررسی قرار تولید شده مرتبط  ا حوزه خودرویی در ایم  اورها 

 بآوره شده است  3ر ا توجه  ه موقعیت جغرافیایی آهها در جدول   –گرفته اهد

 

 
 

                                                           
1. Armoured Personal Carrier 
2. Self-Propelled Gun 
3. Unmanned Ground Vehicle 
4. Armoured Recovery Vehicle 
5. ET Cetera 
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 کشورهای توعید کننده ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی (3)جدول 
مناقه 

 خاورمیاهه

 روسیه/ تر یه/ جمهورل اسیمی ایران/ اسرائیل/ اردن/ امارات متحده عر ی  اورهال پیارو

 جمهورل آتر ایجان/ گرجستان/ مصر/ جمهورل ارمنستان سایر  اورها

 قاره آسیا

 و اقیاهوسیه

 هند/ چیم/  ره جنو ی/ ژاپم  اورهال پیارو

 سایر  اورها
ان/ پا سررتان/ سررنگاپور/ اسررترالیا/ تای ند/  ره شررمالی/ مالتل/ اهدوهتل/ تایو

 سرییهزا

 قاره آفریقا
 آفریقال جنو ی/ الجتایر  اورهال پیارو

 سودان/ زیمباوه/ هیجریه/ رودزیا سایر  اورها

 قاره آمریزا
 ایاالت متحده آمریزا /  رزیل  اورهال پیارو

  مبیا/ مزتیک/ وهتوئی/  و ا اهادا/ آرژاهتیم/ شی ی/   سایر  اورها

 قاره اروپا

  اورهال پیارو
آلمان/ فراهسره/ اهگ یس/ لهستان/ او رایم/ روماهی/ سوئیس/ جمهورل چک / 

 اس وا ی/ صر ستان / ایتالیا

 سایر  اورها
سروئد/ اتریش/ اسرپاهیا/ استوهی/ فنیهد/  یروس/ اس ووهی/ پرتغال/  رواسی/ 

 داهمار / یوهانه ند/  وسنی و هرزگویم/ 

 

 پژوهش شناسیروش

 عددلو  ه لحاک ماهیت و روش،  رتزام ی  الو توسعه  ار ردلپژوهش حاضر  ر اساس هدف، 

رقضاوت  و روش تح یل تأثیر روهد ال رروش مقایسه  ه در آن از دو روش تح یل روهد است

هیاز  هال ورودل موردفرآیند گردآورل داده ، 1ر  ا توجه  ه شزل باستفاده شده است خبرگان 

 راهبرد ماالعات تابیقی ا استفاده از ، اویعات و مدار  موجود در منا وگیرل از تحقی   ا  هره

هال ورودل داده آمارل تجتیه و تح یل  ه منظورب  1371 ،غفراهی و گییهیتقولر اهجام شده است

 مدلز اواهی  و  رال تخمیم پیش  ینی تقاضا از تحقی  از روش آمار توصیفی ردرصد فرمورد هیا

 ،رفرشادفر استاستفاده شده سیون خای ساده روش رگرو  1میاهگیم متحر  -سرل زماهی

فرض  ر ایم است  ه روهدهال تاریخی، رو  ه آینده  مدلدر ایم  ب 1311 ،ییرها و ،لاردو ار

تعداد »است  ه وب  معیارهال سبه میتان تغییرل ، محامدلدارهدب هدف از  زارگیرل ایم 

ر جدید د هالی، ارتقاء و استفاده از تزنولوژلدستیا »و  «هال تولید شده از هر هوع خودروهموهه

، در وی  ازه زماهی ماخص رپنج سال  ه پنج سال  رول «تریم ویژگی آههاآهها  ه عنوان اص ی

  بداد خواهد

 

                                                           
1. Moving average 
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 شناسیندههای آیروش (1)شکل 

 

هال اصر ی فرآیند اهجام پژوهش  ه همراه روش اسرتفاده شده در هر یک از الگوریتم فعالیت

سازل روش پژوهش، هتایج حاصل از آورده شرده اسرتب در فرآیند پیاده  2رها، در شرزل فعالیت

 دهد  ه اگرچه روایی روش رگرسریون خای ساده  ه دلیل هداشتممی تح یل تأثیر روهد هاران

از هظر اصول حا م  ر  رازش منحنی  ر  1مقادیر  االل ضرریب همبسرتگی خای رضریب تعییم 

هال رگرسیون غیرخای، از  اشرد، ولی در صورت استفاده از روشها  سریار دقی  همیرول داده

 خت فهال مهال تولید شوهده هر یک از هموهه ینی رویزرد آینده تعداد هموهههگاه خبرگان پیش

اهدازهال آهها، درویی و ارتقاء و دسرررتیا ی  ه چارررمو تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خوادوات 

  امیً غیرواقعی خواهد  ودب

 

 

 

 

                                                           
1. Coefficient of Determination (R2) 
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 های اصلی فرآیند انجام پژوهشاعگوریتم فااعیت (2)شکل 
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 های پژوهشیافته
  ، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایرانهاسازمان گذشته رویکرد

، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هیروهال هاسازمانسازل شده  ومیمهمتریم دستاوردهال 

  ا رویزرد محصول محورل ت خودرویی ادوات و تجهیتامس   جمهورل اسیمی ایران در حوزه 

ماا    ا ، هموهه محصول  00ر هجرل شمسی 1311از ا تدال تأسیس آهها تا اسفندماه سال 

 استب هاان داده شده  9رشزل در آن  ه هتایج  گرفته است قرار ماالعه و  ررسیمورد   3رشزل 

رهمودار  1درصد فراواهی تولید و رهمودار ستوهی  تعداد هموهه ل، ر رول محور عمود  9رشزل در 

 / سازمان خودرویی در هر هیرو هظامی مرتبط  ا حوزه هال مخت ف ادوات و تجهیتاتهموهه خای 

حوزه خودرویی هاان  ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا هال مخت فو  ر رول محور افقی، هموهه

 بداده شده است

ها و مرا ت تحقیقاتی وا سته سازمان  ندللویترویزرد اص ی و اومی توان   9ر ا توجه  ه شزل 

مخت ف ادوات و هال هموهه ه هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایران در فرآیند وراحی و ساخت 

ع م و فناورل مرتبط  ا آن در هال وزهتجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی و ارتقاء ح

شده است،  یان همودب  ا توجه  ه شزل آورده   9رهال گذشته را  ه صورتی  ه در جدول سال

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی پیارول وا سته  ه هیروهال مس   جمهورل اسیمی ، سازمان 9ر

ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی را  مخت فهال هموههایران در تولید هر یک از 

 آورده شده استب  0ر ه صورتی  ه در جدول 

                                                           

هال ههموه تعداد  ل»تقسیم  ر « تعداد تولید شرده از یک هموهه مارخص در  ارور» ه صرورت هسربت « فراواهی تولید»ب 1 

 شودبتعریف می« مخت ف ادوات و تجهیتات خودرویی تولید شده در همان  اور
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ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به سازی شده سازماندستاوردهای بومیهمترین م (3)شکل 

 نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران در حوزه ادوات و تجهیزات خودرویی
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 ، موتور چهارچرخ، خودرول آب پاش و خودرول حمل زهداهیان وبمیمسایر : * 

 ای مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید شده درهنمونه نسبی تاداد و درصد فراوانی (4)شکل 

 ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلحسازمان
 
 

 نیروهای مسلح  ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته بهسازمان بندی رویکرداوعویت (4)جدول 

 اوعویت
 وری اسامی ایراننیروهای مسلح جمه

 هاجا هتسا هتاجا ودجا

 اول
 تا تیزی خودرول

 سبک سرل رالف 

 تاهک اص ی میدان هبرد

 توپ خود اای

خودرول  دون سرهایم 

 زمینی

 تا تیزی خودرول

 سبک سرل رب 

 زرهی هفر ر دوم

 خودرول شناسایی زرهی

خودرول تا تیزی فوی 

 سنگیم

خودرول تا تیزی فوی 

 سبک

 توپ خود اای

 اهک اص ی میدان هبردت

 تاهک سبک

 هفر ر زرهی

 خودروهال تا تیزی

 هیمه سنگیم و سنگیم 

ر ا قا  یت استفاده در 

 مناو  شهرل 
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 اوعویت
 نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران

 هاجا هتسا هتاجا ودجا

 سوم

 توپ خود اای

خودرول تا تیزی فوی 

 سنگیم

تاهک اص ی میدان 

 هبرد

 هفر ر زرهی

 کتاهک سب
  

 چهارم

خودرول تا تیزی 

 امرپ

خودرول تا تیزی 

 هیمه سنگیم

 خودرول جنگی پیاده هظام

 خودرول تا تیزی هیمه سنگیم

 خودرول  دون سرهایم زمینی

  

 

در توعید هر یک از ها و مراکز تحقیقاتی پیشروی وابسته به نیروهای مسلح سازمان (5)جدول 

 دوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودروییهای مختلف انمونه

 های مختلف ادوات و تجهیزات نظامینمونه

 مرتبط با حوزه خودرویی
 سازمان پیشرو

ی
یز

 ت
 تا

ل
ها

رو
ود

خ
 

 آجا / سازمان تحقیقات و جهاد خود فایی هتاجا خودرول تا تیزی فوی سبک

 ودجا / سازمان صنایو دفاع خودرول تا تیزی سبک سرل الف

 هاجا / شر ت ایمم صنعت زمان فرا خودرول تا تیزی سبک سرل ب

 هاجا / شر ت ایمم صنعت زمان فرا خودرول تا تیزی هیمه سنگیم

  خودرول تا تیزی سنگیم

 آجا / سازمان تحقیقات و جهاد خود فایی هتاجا خودرول تا تیزی فوی سنگیم

 فاعودجا / سازمان صنایو د خودروهال تا تیزی امرپ

ی
نگ

 ج
ی

ره
ل ز

ها
رو

ود
خ

 

 سازمان تحقیقات و جهاد خود فایی هتسا تاهک سبک

 آجا / سازمان تحقیقات و جهاد خود فایی هتاجا تاهک اص ی میدان هبرد

 ودجا / سازمان صنایو دفاع هفر ر زرهی

 آجا / سازمان تحقیقات و جهاد خود فایی هتاجا خودرول جنگی پیاده هظام

 آجا / سازمان تحقیقات و جهاد خود فایی هتاجا ی زرهیخودرول شناسای

 آجا / سازمان تحقیقات و جهاد خود فایی هتاجا توپ خود اای

 های مختلف ادوات و تجهیزات نظامینمونه

 مرتبط با حوزه خودرویی
 سازمان پیشرو

 خودروهال  دون سرهایم زمینی
 سازمان تحقیقات و جهاد خود فایی هتسا

 ان تحقیقات و جهاد خود فایی هتاجاآجا / سازم

 هاجا / شر ت ایمم صنعت زمان فرا  وب، موتور چهارچرخ و ببب سایر رمیم
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 نیروهای مسلح کشورهای جهان  سایر و مراکز تحقیقاتی وابسته به ها، صنایعسازمانرویکرد گذشته 

تی وا سته  ه هیروهال ها، صنایو و مرا ت تحقیقاسازمان شدهسازل  ومیمهمتریم دستاوردهال 

محصول »رویزرد  ا  خودروهال هظامیدر حوزه ادوات و تجهیتات  جهانمس    اورهال 

 ، مورد هموهه محصول 1011مییدل ر 2117از ا تدال تأسیس آهها تا ماه دسامبر سال  «محورل

داده هاان   1رتا شزل   0رشزل هال آمارل آن در داده ماالعه و  ررسی قرار گرفته است  ه

هال مخت ف ادوات و تجهیتات رول محور عمودل، تعداد  ل هموههها  ر شزلایم شده استب در 

خودرویی تولید شده و  ر رول محور افقی،  اورهال تولید  ننده ادوات و تجهیتات هظامی 

 مرتبط  ا حوزه خودرویی در هر مناقه / قاره هاان داده شده استب

 

 

های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید شده در داد کل نمونهنمودار مقایسه تا (5)شکل 

 های منطقه خاورمیانه با جمهوری اسامی ایراناز کشورهر یک 
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رویی توعید شده در های مختلف ادوات و تجهیزات خودنمودار مقایسه تاداد کل نمونه (6)شکل 

 اسامی ایرانبا جمهوری  قاره آسیا و اقیانوسیههای هر یک از کشور

 

 
 

 
رویی توعید شده در های مختلف ادوات و تجهیزات خودنمودار مقایسه تاداد کل نمونه (7)شکل 

 های قاره آفریقا با جمهوری اسامی ایرانهر یک از کشور
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رویی توعید شده در های مختلف ادوات و تجهیزات خودنمودار مقایسه تاداد کل نمونه (8)شکل 

 آمریکا با جمهوری اسامی ایرانقاره های شورهر یک از ک

 
رویی توعید شده در های مختلف ادوات و تجهیزات خودکل نمونهنمودار مقایسه تاداد  (9)شکل 

 های قاره اروپا با جمهوری اسامی ایرانهر یک از کشور
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ر شده د هال مخت ف ادوات و تجهیتات خودرویی تولید ررسی هموههماالعه و هتایج حاصل از 

هاان داده   19ر تا شزل  11رتفزیک هر مناقه / قاره در شزل   ه  اورهال پیارول جهان،

وهی  / درصد فراواهی  ر رول محور عمودل، تعداد هموهه رهمودار ست هاایم شزلشده استب در 

قاره و  ر رول محور افقی،  ها رهمودار خای  در اورهال پیارول هر مناقه /تولید هموهه

 ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی هاان داده شده استب هال مخت فهههمو
 

 رویکرد کشورهای پیشروی منطقه خاورمیانه 

ف هال مخت تولید هموهه رویزرد گذشتههتایج حاصل از ماالعات اهجام شده  ر رول شناسایی 

رهال پیارول مناقه  اوادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در هر یک از 

 هاان داده شده استب  11ردر شزل  خاورمیاهه

 
های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید شده در اداد نمونه و درصد فراوانی نمونهنمودار ت  (11)شکل 

 کشورهای پیشروی منطقه خاورمیانه
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ال هی و ساخت هموهه یفی فرآیند وراح رویزرد توان  یان  رد  همی  11رتوجه  ه شزل  ا 

مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی جمهورل اسیمی ایران در مقایسه  ا 

، MTV/HTV: ها ماهنداقه خاورمیاهه، در  رخی از هموهههر یک از  اورهال پیارول من

MBT/LT ،APC/IFV ،SPG  وARV درحالی است  اشدب ایماز اهابای مناسبی  رخوردار می 

ترل هسبت  ه  اورهال مناقه در جایگاه پاییم UGVو  MRAP: ها ماهند ه در  رخی از هموهه

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی سازمان  ندلرویزرد اص ی و اولویت  11ر ا توجه  ه شزل  قرار داردب

 هالهال ع م و فناورلو ارتقاء حوزه  اورهال پیارول مناقه خاورمیاهه در راستال دستیا ی

 هالسالهال مخت ف ادوات و تجهیتات خودرویی در بط  ا فرآیند وراحی و ساخت هموههمرت

 شده است،  یان همودب آورده  1رتوان  ه صورتی  ه در جدول گذشته را می
 خاورمیانه تحقیقاتی کشورهای پیشروی منطقهها، صنایع رویکرد سازمان بندیاوعویت( 6)جدول 

ف
دی

ر
 

 کشور

 اوعویت
 ههم هاتم هفتم شام پنجم چهارم سوم دوم اول

     رویزرد    

 APC روسیه 1
IFV 

MTV 
HTV UGV ARV MBT 

LT LTV SPG Etc  

 APC تر یه 2
IFV 

LTV Etc MTV 
HTV 

MBT 
LT UGV ARV SPG MRA

P 

3 
 جمهورل

 اسیمی ایران
APC 
IFV 

MBT 
LT LTV 

MTV 
HTV SPG ARV LAV UGV 

MRA

P 

Etc 

 APC اسرائیل 9
IFV 

LTV 

MTV 

HTV 

UGV 

MBT 
LT 

SPG 

ARV 
LAV    

 LTV اردن 0
APC 
IFV 

UGV 

MRA

P 

ARV 

MBT 
LT 

Etc 

MTV 
HTV 

   

1 
 امارات

 متحده عر ی
LTV 

APC 
IFV 

MTV 
HTV 

      

 

 رویکرد کشورهای پیشروی قاره آسیا و اقیانوسیه 

هال مخت ف ادوات و هموههتولید  یزردروهتایج حاصل از ماالعات اهجام شده  ر رول شناسایی 

یه و اقیاهوس  اورهال پیارول قاره آسیاهظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در هر یک از تجهیتات 

 هاان داده شده استب   11رشزل  در
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های مختلف ادوات و تجهیزات اداد نمونه و درصد فراوانی نمونهنمودار مقایسه ت (11)شکل 

 با جمهوری اسامی ایران ر کشورهای پیشروی قاره آسیا و اقیانوسیهخودرویی توعید شده د

 

ال ه یفی فرآیند وراحی و ساخت هموهه رویزردتوان  یان  رد  ه می  11رتوجه  ه شزل  ا 

مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی جمهورل اسیمی ایران در مقایسه  ا 

اما از   اشدباره آسیا و اقیاهوسیه از اهابای مناسبی  رخوردار میهر یک از  اورهال پیارول ق

تعدادل از  فاص ه آشزارل  ا ARV و MTV/HTV ها ماهند رخی از هموههتولید لحاک  می، در 

 می ایرانجمهورل اسی  ه رویزرد  یفی و  میشودب ایم در حالی است ایم  اورها مااهده می

ال است  ه از جایگاه  االترل هسبت  ه ایم  اورها ،  ه گوههLAVهند ها مادر تولید  رخی از هموهه

ها، صنایو و مرا ت سازمان  ندلرویزرد اص ی و اولویت  11ر ا توجه  ه شزل    اشدب رخوردار می

ع م و  الهدر راستال دستیا ی و ارتقاء حوزهتحقیقاتی  اورهال پیارول قاره آسیا و اقیاهوسیه 

هال مخت ف ادوات و تجهیتات خودرویی در بط  ا فرآیند وراحی و ساخت هموهههال مرتفناورل

 آورده شده است،  یان همودب  7رتوان  ه صورتی  ه در جدول هال گذشته را میسال
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ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی کشورهای پیشروی قاره آسیا و بندی رویکرد سازماناوعویت (7)جدول 

 اقیانوسیه

ف
دی

ر
 

 کشور

 وعویتا

 هاتم هفتم شام پنجم چهارم سوم دوم اول

    رویزرد    

 MTV هند 1
HTV ARV Etc LTV APC 

IFV 

MBT 
LT MRAP UGV 

 LTV چیم 2

MBT 
LT 

APC 
IFV 

MTV 
HTV SPG UGV MRAP   

 MTV  ره جنو ی 3
HTV 

APC 
IFV 

UGV 

ARV 

LTV 

MBT 
LT 

Etc 
SPG    

 APC ژاپم 9
IFV 

SPG 

LTV 

MTV 
HTV 

MBT 
LT 

ARV     

 
 رویکرد کشورهای پیشروی قاره آفریقا 

 و هال مخت ف ادواتتولید هموهه رویزردهتایج حاصل از ماالعات اهجام شده  ر رول شناسایی 

 اورهال پیارول قاره آفریقا در شزل تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در هر یک از 

 هاان داده شده استب   12ر
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های مختلف ادوات و تجهیزات اداد نمونه و درصد فراوانی نمونهودار مقایسه تنم (12)شکل 

 با جمهوری اسامی ایران خودرویی توعید شده در کشورهای پیشروی قاره آفریقا

ال ه یفی فرآیند وراحی و ساخت هموهه رویزردتوان  یان  رد  ه می  12رشزل  ا توجه  ه 

مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی جمهورل اسیمی ایران در مقایسه  ا 

رویزرد ب همچنیم  اشداز اهابای مناسبی  رخوردار می هر یک از  اورهال پیارول قاره آفریقا

ه ال است  ،  ه گوههUGVها ماهند می ایران در تولید  رخی از هموههجمهورل اسی  یفی و  می

رویزرد اص ی   12ر ا توجه  ه شزل   اشدبهسبت  ه ایم  اورها  رخوردار می از جایگاه  االترل

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی  اورهال پیارول قاره آفریقا در راستال  ندل سازمانو اولویت

هال بط  ا فرآیند وراحی و ساخت هموهههال مرتدستیا ی و ارتقاء حوزه هال ع م و فناورل

  1رصورتی  ه در جدول  توان  ههال گذشته را میدر سال مخت ف ادوات و تجهیتات خودرویی

 آورده شده است،  یان همودب
 ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی کشورهای پیشروی قاره آفریقارویکرد سازمان بندیاوعویت (8)جدول 

ف
دی

ر
 

 کشور

 اوعویت

 چهارم سوم دوم اول

  رویزرد 

 LTV ال جنو یآفریق 1

MRAP APC / IFV MTV / HTV SPG 

Etc 

  MTV / HTV ARV LTV الجتایر 2
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 رویکرد کشورهای پیشروی قاره آمریکا 

 و هال مخت ف ادواتتولید هموهه رویزردهتایج حاصل از ماالعات اهجام شده  ر رول شناسایی 

ول قاره آمریزا در شزل  اورهال پیارتجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در هر یک از 

 هاان داده شده استب   13ر

 
های مختلف ادوات و تجهیزات اداد نمونه و درصد فراوانی نمونهنمودار مقایسه ت  (13)شکل 

 با جمهوری اسامی ایران خودرویی توعید شده در کشورهای پیشروی قاره آمریکا

ال هفی فرآیند وراحی و ساخت هموهه ی رویزردتوان  یان  رد  ه می  13ر ا توجه  ه شزل 

مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی جمهورل اسریمی ایران در مقایسه  ا 

اما از لحاک   اشرردبهر یک از  اررورهال پیارررول قاره آمریزا از اهابای مناسرربی  رخوردار می

اص ه آشزارل  ا تعدادل از ف UGV و LTV، MTV/HTV ها ماهند رخی از هموهه تولید  می، در

جمهورل اسیمی   ه رویزرد  یفی و  میشرودب ایم در حالی اسرت ایم  ارورها ماراهده می

از جایگاه  االترل هسبت  ه ایم ال است  ه  ه گوهه، SPGها ماهند ایران در تولید  رخی از هموهه

ها، صنایو  ندل سازمانیترویزرد اص ی و اولو  13ر ا توجه  ه شزل  ب اشد رخوردار می اورها 

م و هال ع و مرا ت تحقیقاتی  ارورهال پیارول قاره آمریزا در راستال دستیا ی و ارتقاء حوزه
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 در هال مخت ف ادوات و تجهیتات خودروییبط  ا فرآیند وراحی و ساخت هموهههال مرتفناورل

 ب،  یان همودآورده شده است  1ر ه در جدول صورتی   ه توانمیهال گذشته را سال
 ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی کشورهای پیشروی قاره آمریکابندی رویکرد سازماناوعویت (9) جدول

ف
دی

ر
 

 کشور

 اوعویت

 شام پنجم چهارم سوم دوم اول

   رویکرد  

1 
 ایاالت

 متحده آمریزا
LTV UGV 

MTV / 

HTV 

MRAP 

APC / IFV 
ARV 

MBT / LT 
LAV 

Etc 

 / LTV MTV  رزیل 2

HTV APC / IFV SPG   

 

 رویکرد کشورهای پیشروی قاره اروپا 

و  ادوات هال مخت فهموهه تولید شناسایی رویزردهتایج حاصل از ماالعات اهجام شده  ر رول 

 اورهال پیارول قاره اروپا در شزل تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در هر یک از 

 هاان داده شده استب  19ر

 
های مختلف ادوات و تجهیزات اداد نمونه و درصد فراوانی نمونهنمودار مقایسه ت (14)شکل 

 خودرویی توعید شده در کشورهای پیشروی قاره اروپا با جمهوری اسامی ایران
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ال ه یفی فرآیند وراحی و ساخت هموهه رویزردتوان  یان  رد  ه می  19رتوجه  ه شزل  ا 

هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی جمهورل اسیمی ایران در مقایسه  ا مخت ف ادوات و تجهیتات 

 اشدب اما از لحاک  می، هر یک از  اورهال پیارول قاره اروپا، از اهابای مناسبی  ر خوردار می

فاص ه آشزارل  ا تعدادل از ایم  اورها مااهده  MTV/HTVها ماهند  رخی از هموههتولید در 

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی سازمان  ندلرویزرد اص ی و اولویت  19ر ب  ا توجه  ه شزلشودمی

 ا  بطهال مرتع م و فناورل هالدر راستال دستیا ی و ارتقاء حوزه اورهال پیارول قاره اروپا 

گذشته را  هالدر سال هال مخت ف ادوات و تجهیتات خودروییفرآیند وراحی و ساخت هموهه

 بآورده شده است،  یان همود  11رجدول  صورتی  ه در توان  همی
 ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی کشورهای پیشروی قاره اروپارویکرد سازمان بندیاوعویت( 11)جدول 

ف
دی

ر
 

 کشور

 اوعویت

 هفتم شام پنجم چهارم سوم دوم اول

    رویکرد   

 Etc آلمان 1

LTV 
MRAP 
APC 
 IFV 

MTV 
HTV ARV MBT 

LT 
SPG 
UGV 

 

 LTV فراهسه 2
MTV 
HTV ARV APC 

IFV UGV SPG 
Etc 

MBT 
LT 

 MRAP اهگ یس 3
APC 
IFV 

LTV 
MBT 
LT 

ARV UGV 
MTV 
HTV 
SPG 

 

 LTV ARV لهستان 9
APC 
IFV 

MTV 
HTV 

MBT 
LT 

SPG 
UGV 
Etc 

 

 MTV او رایم 0
HTV 

APC 
IFV 

LTV 
MBT 
LT 

UGV 
ARV 

MRAP 
Etc 

 

 ARV روماهی 1
APC 
IFV 

MTV 
HTV 

LTV 
MBT 
LT 

SPG 
UGV 
Etc 

  

 APC سوئیس 7
IFV 

MBT 
LT 

ARV 
MTV 
HTV 
Etc 

LTV SPG  

1 
 جمهورل چک

 و اس وا ی
MTV 
HTV 

APC 
IFV 

ARV LTV 
SPG 
Etc 

  

 LTV صر ستان 1
SPG 

MTV 
HTV 

APC 
IFV 

Etc UGV   

 MTV ایتالیا 11
HTV 

Etc 

LTV 
MBT 
LT 

APC 
IFV 
SPG 
ARV 
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 اندازهای علم و فناوریچشم شناسایی

هال مخت ف ادوات و تجهیتات  ار ردل و عم زردل هموهه هالرول ویژگیماالعات اهجام شده  ر 

ها، صنایو و هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی تولید شده ررویزرد محصول محورل  در سازمان

  اورهال جهان جمهورل اسیمی ایران و سایر سته  ه هیروهال مس  مرا ت تحقیقاتی وا 
 ,Connors, 2015; Connors et al., 2014; Cordesman & Kleiber, 2007; Foss, 2015aر

2015b; Foss & Stickland, 2012; James O'Halloran et al., 2014; Michael & Geoffrrey, 

1996; Olson, 2016; Portnoi & Foss, 2013; Taylor, 2009 رآیند دهد  ه ف، هاان می

ودرویی جدید رآینده   ر مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی خ هالوراحی، ساخت و توسعه هموهه

 گاهه زیر اهجام خواهد شدب 11اهدازهال اساس چام

 بالستیک خودرواهداز ارتقاء و  روزرساهی حفاظت زرهی و  چام  1ر

 بو سیستم تهویه مابوع خودرو NBC 1اهداز ارتقاء و  روزرساهی حفاظت چام  2ر

 بهدایت و  نترل خودرو 2اهداز ارتقاء و  روزرساهی سیستم اتوماسیونچام  3ر

 بخودرو 3اهداز ارتقاء و  روزرساهی سیستم  نترل آتشچام  9ر

 بایش ایمنی خدمه آنخودرو و افت 9اهداز ارتقاء و  روزرساهی سیستم گ وله گذارچام  0ر

 بو افتایش قا  یت اهتقال و جا جایی آن سازل خودرو رورساهی سبکداز ارتقاء و اهچام  1ر

 بخودرو 0اهداز ارتقاء و  روزرساهی قدرت آتشچام  7ر

و تبادل داده خودرو  ا سایر ادوات و تجهیتات  1اهدازه ارتقاء و  روزرساهی شبزه شدنچام  1ر

 بموجود در صحنه هبرد

 ب7تقاء و  روزرساهی افتایش قا  یت اومینان خودرو در جنر الزتروهیکاهداز ارچام  1ر

هال چهارگاهه شاسی، موتور، تع ی  و زهجیره اهتقال اهداز ارتقاء و  روزرساهی سیستمچام  11ر

 بقدرت خودرو

اهدازهال ع م و فناورل فرآیند وراحی و ساخت   یه ادوات و میتان اهمیت هر یک از چام

 ا حوزه خودرویی از هظر فرماهدهان ارشد هیروهال مس   جمهورل  تجهیتات هظامی مرتبط

                                                           
1. Nuclear, Biological, Chemical (NBC) 
2. Automation 
3. Fire Control Unit (FCU) / Automatic Control / Remote Control 
4. Loader 
5. Fire Power 
6. Networking 
7. Electronic Warfare (EW) 
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استال تحق  و دستیا ی  ه هایی در رو ساخت هموههمروز منجر  ه وراحی اسیمی ایران  ه تا ا

توجه هاان داده شده استب   10راهدازها شده است،  ه صورت  یفی در همودار شزل ایم چام

ادوات و تجهیتات هظامی در ه یک یا چند هموهه ساخته شده از ارائ  ه ایم هزته ضرورل است  ه

  اشد،   زه آغازلاهداز همیع وم و فناورل آن چام اهداز،  ه معنال دستیا ی  امل  هیک چام

 بگردد ه   وغ وراحی و ساخت آن ت قی میدر مسیر رسیدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از چشم اندازهای علم و فناوری فرآیند طراحی و میزان اهمیت هر یک نمودار کیفی  (15)شکل 

ساخت کلیه ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی از نظر فرماندهان ارشد نیروهای 

 مسلح جمهوری اسامی ایران
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 و فناوری های علمحوزه اندازهایچشمدستیابی  بندیاوعویت

ایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هیروهال ها، صنسازل شده سازمانمهمتریم دستاوردهال  ومی

هال ع م و فناورل مرتبط  ا ادوات حوزهمخت ف اهدازهال چاممس   جمهورل اسیمی ایران در 

 داه ه  ار گرفته شدههموهه محصول جدید  ساختو تجهیتات خودرویی  ه در فرآیند وراحی و 

  11ردر شزل  ه است  ه هتایج آنفت، مورد ماالعه و  ررسی قرار گر محصول محورلرویزرد ر

هال مخت ف اوات درصد فراواهی هموهه،  ر رول محور افقی ، 11رشزل هاان داده شده استب در 

و مرا ت تحقیقاتی  ، صنایوهاسازماناهداز توسط هر چامو تجهیتات خودرویی تولید شده در 

 اهدازهالچامشماره ، ودلل مس   جمهورل اسیمی ایران و  ر رول محور عموا سته  ه هیروها

هال فرآیند وراحی و ساخت ادوات و تجهیتات هظامی ع م و فناورل هالحوزه معرفی شده در

 بمرتبط  ا حوزه خودرویی هاان داده شده است

 
توعید شده مرتبط های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی نمودار درصد فراوانی نمونه (16)شکل 

 روهای مسلح جمهوری اسامی ایراننی در اندازبا هر چشم
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ع م و  هالاهدازهال حوزهچامدستیا ی و استفاده از   ندلاولویت ، 11ر ا توجه  ه شزل 

  توانامی مرتبط  ا حوزه خودرویی را میهال فرآیند وراحی و ساخت ادوات و تجهیتات هظفناورل

 بت،  یان همودآورده شده اس  11ر ه صورتی  ه در جدول 
های فرآیند طراحی های علم و فناوریاندازهای حوزهتیابی به چشمبندی دساوعویت (11)ول جد 

ها، نظامی مرتبط با حوزه خودرویی در سازمانهای مختلف ادوات و تجهیزات و ساخت نمونه

 صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران

 اوعویت

 ی اسامی ایراننیروهای مسلح جمهور

 ودجا هتاجا هتسا هاجا

  شماره چشم انداز 

 9 9 1و  7، 1 1 اول

 11 11 11و  1، 0، 9، 3، 2 3 دوم

 1 1و  9، 1 1 1 سوم

 1و  2 1و  1، 3، 2  11و  7، 1، 0، 9، 2 چهارم

 9و  3 0   پنجم

 1    شام

 1    هفتم
 

 و فناوری  های علمهای حوزهاندازچشماستفاده از  آینده رویکردبینی پیش

و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هیروهال  ، صنایوهادستیا ی هسبی سازمانمیت و ماالعه میتان اه

ادوات و  هال ع م و فناورلاهدازهال تعریف شده در حوزهچام مس   جمهورل اسیمی ایران  ه

فرآیند وراحی و ساخت ها در ایم فناورلو استفاده از  تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی

روهد رشد  ر چگوهگی   ا هدف استخراج معادله حا م هال گذشته،سال دردوات و تجهیتات یم اا

هال زماهی در میاهگیم ر ازه هال زماهی پنج سال  ه پنج سال ازه دراهدازها و استفاده از ایم چام

 ا  مرتبطتولید شده  تات خودروییمخت ف ادوات و تجهیهال  ینی تعداد هموههو پیش متحر  

 بشودزیر ارائه می هال خش ه هتایج آن در  اهجام شده است راهباشتگی  اهدازهر چام
 های علم و فناوریاندازهای حوزهو استفاده از چشم ماادعه حاکم بر چگونگی روند رشد

ر چگوهگی روهد رشد و   1استخراج معادله حا مهتایج حاصل از ماالعات اهجام شده  ه منظور 

هال مخت ف هموهه هال ع م و فناورل فرآیند وراحی و ساختازهال حوزهاهداده از چاماستف

                                                           

ف ادوات هال مخت ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هیروهال مس   در تولید هموهه ا ماالعه رویزرد گذشته سازمانب 1 

 و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودوریی و گسترش آن  ه آینده
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ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در سازمان

داده شده استب  هاان   21رتا شزل    17ردر شزل   ه هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایران

اهداز در توسعه هر چام 1؛ میاهگیم زماهیyمحور عمودل، سمت چپ  ر رول  ،هاایم شزلدر 

ل مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی هاعداد هموهه  ر سال  ه ازال هموهههال متوالی  ر حسب تسال

مخت ف  هالهموهه ی ،  ر رول سمت راست محور عمودل،مرتبط  ا حوزه خودرویی رهمودار خا

 ستوهی ودرویی در هر  ازه زماهی رهمودار ادوات و تجهیتات هظامی تولید شده مرتبط  ا حوزه خ

سال هجرل شمسی هاان داده شده حسب  ها  ر؛  ازه زماهی تولید هموههx ر رول محور افقی، و 

 باست

 

وزه خودرویی توعید شده در هر های مختلف ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حتاداد نمونه بینیپیش

 اندازچشم

 

                                                           

 احد آن رتعداد هموهه / سال شود و ورسال  تعریف می 0هال تولید شده تقسیم  ر میاهگیم زماهی  ه صورت تعداد هموههب 1 

  اشدبمی

 
رویی توعید شده در جهیزات خودهای مختلف ادوات و ت( نمودار میانگین زمانی تاداد نمونه17شکل )

 انداز ارتقاء و بروزرسانی حفاظت زرهی و باعستیک خودروچشم
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جهیزات خودرویی توعید شده در های مختلف ادوات و ت( نمودار میانگین زمانی تاداد نمونه18شکل )

 و سیستم تهویه مطبوع خودرو NBCانداز ارتقاء و بروزرسانی حفاظت چشم

 
های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید شده در گین زمانی تاداد نمونه( نمودار میان19شکل )

 انداز ارتقاء و بروزرسانی سیستم اتوماسیون هدایت و کنترل خودروچشم
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های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید شده در ( نمودار میانگین زمانی تاداد نمونه21شکل )

 سیستم کنترل آتش خودروانداز ارتقاء و بروزرسانی چشم

 
های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید شده در ( نمودار میانگین زمانی تاداد نمونه21شکل )

 انداز ارتقاء و بروزرسانی سیستم گلوعه گذار خودرو و افزایش ایمنی خدمه آنچشم
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هیزات خودرویی توعید شده در های مختلف ادوات و تج( نمودار میانگین زمانی تاداد نمونه22شکل )

 سازی خودرو و افزایش قابلیت انتقال و جابجایی آنانداز ارتقاء و بروزرسانی سبکچشم

 
های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید شده در ( نمودار میانگین زمانی تاداد نمونه23شکل )

 انداز ارتقاء و بروزرسانی قدرت آتش خودروچشم
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های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید شده در نمودار میانگین زمانی تاداد نمونه (24شکل )

 موجود در صحنه نبردانداز ارتقاء و بروزرسانی شبکه شدن و تبادل داده با سایر ادوات چشم

 
وعید شده در های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی ت( نمودار میانگین زمانی تاداد نمونه25شکل )

 انداز ارتقاء و بروزرسانی افزایش قابلیت اطمینان خودرو در جنگ اعکترونیکچشم
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هال مخت ف ادوات و  ینی تعداد هموههپیش هتایج حاصل از ماالعات اهجام شده  ه منظور 

هداز راهباشتگی  در ادرویی تولید شده مرتبط  ا هر چامتجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خو

ل در شز ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایرانسازمان

هال  ر رول محور عمودل، تعداد هموهه ،هاایم شزلهاان داده شده استب در   31رتا شزل   27ر

و ها، صنایسازمان یه  اهداز در درویی تولید شده مرتبط  ا هر چاممخت ف ادوات و تجهیتات خو

و  ر رول محور افقی، زمان  و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایران

 بشمسی هاان داده شده است ها  ر حسب سال هجرلتولید هموهه
 

 
های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید شده در ( نمودار میانگین زمانی تاداد نمونه26شکل )

 درت خودروانداز ارتقاء و بروزرسانی سیستم های چهارگانه شاسی، موتور، تالیق و انتقال قچشم



 1317 مستانز، 11شماره  ،ومس سال پژوهی دفاعی،آینده فص نامه                    19

 

 
ی توعید شده مرتبط با های مختلف ادوات و تجهیزات خودروینمودار رشد تاداد نمونه (27)شکل 

 )انباشتگی( سانی حفاظت زرهی و باعستیک خودروارتقاء و بروزراز اندچشم

 
توعید شده مرتبط با  های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویینمودار رشد تاداد نمونه (28)شکل 

 )انباشتگی( و سیستم تهویه مطبوع خودرو  NBCارتقاء و بروزرسانی حفاظت انداز چشم
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ی توعید شده مرتبط با های مختلف ادوات و تجهیزات خودروینمونهنمودار رشد تاداد  (29)شکل 

 )انباشتگی( م اتوماسیون هدایت و کنترل خودروارتقاء و بروزرسانی سیستانداز چشم

 
ی توعید شده مرتبط با های مختلف ادوات و تجهیزات خودروینمودار رشد تاداد نمونه (31)شکل 

 )انباشتگی( تم کنترل آتش خودروبروزرسانی سیسارتقاء و انداز چشم
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 شده مرتبط با های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعیدتاداد نمونه نمودار رشد (31)شکل 

 )انباشتگی( ار خودرو و افزایش ایمنی خدمه آنارتقاء و بروزرسانی سیستم گلوعه گذانداز چشم

 
 یزات خودرویی توعید شده مرتبط باو تجه های مختلف ادواتنمودار رشد تاداد نمونه (32)شکل 

 زایش قابلیت انتقال و جابجایی آنسازی خودرو و افو بروزرسانی سبک ارتقاءانداز چشم

 )انباشتگی(
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ی توعید شده مرتبط با های مختلف ادوات و تجهیزات خودروینمودار رشد تاداد نمونه (33)شکل 

 )انباشتگی( خودروتقاء و بروزرسانی قدرت آتش ارانداز چشم

 
 با های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید شده مرتبطنمودار رشد تاداد نمونه (34)شکل 

ات و تجهیزات موجود ارتقاء و بروزرسانی قابلیت شبکه شدن و تبادل داده با سایر ادوانداز چشم

 )انباشتگی( در صحنه نبرد
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 یزات خودرویی توعید شده مرتبط بای مختلف ادوات و تجههانمودار رشد تاداد نمونه (35)شکل 

 )انباشتگی( قابلیت اطمینان در جنگ اعکترونیکارتقاء و بروزرسانی افزایش انداز چشم

 
 یزات خودرویی توعید شده مرتبط باهای مختلف ادوات و تجهنمودار رشد تاداد نمونه (36)شکل 

 وتور، تالیق و انتقال قدرت خودروی چهارگانه شاسی، مارتقاء و بروزرسانی سیستم هاانداز چشم

 )انباشتگی(
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هال مرتبط  ا هر فناورلو استفاده از  هال فوی، می توان اولویت توسعه ه شزل ا توجه 

تات هظامی مرتبط  ا ادوات و تجهی هال مخت فدر فرآیند وراحی و ساخت هموههرا هداز اچام

 بآورده شده است،  یان همود  12ردول یی،  ه صورتی  ه در جحوزه خودرو
های مختلف ادوات و در فرآیند طراحی و ساخت نمونه اندازچشماوعویت استفاده از هر  (12)جدول 

 تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی

ره
ما

ش
 

شم
چ

داز
ان

 

 های مختلف ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزهدر نمونه اندازجشم اوعویت استفاده
 خودرویی

 شام پنجم چهارم سوم دوم اول

1 
 تاهک

راص ی میدان 
 هبرد / سبک 

 خودرول تا تیزی
 سبک سرل ب

خودرول 
 تا تیزی

 هیمه سنگیم

خودرول تا تیزی 
 امرپ

  

 توپ خود اای 2
 تاهک

راص ی میدان 
 هبرد / سبک 

خودرول 
 تا تیزی

 هیمه سنگیم

خودرول 
 شناسایی زرهی

هفر ر 
 زرهی

 

3 
 خودرول

 دون سرهایم 

 تاهک
راص ی میدان 
 هبرد / سبک 

خودرول 
 تا تیزی

 سبک سرل ب

 خودرول تا تیزی
 هیمه سنگیم

خودرول 
شناسایی 

 زرهی
 

9 
 تاهک

راص ی میدان 
 هبرد / سبک 

 توپ خود اای
خودرول جنگی 

 پیاده هظام
   

0 
خودرول 

 شناسایی زرهی

 تاهک
راص ی میدان 
 هبرد / سبک 

    

1 
 تاهک

ن راص ی میدا
 هبرد / سبک 

 هفر ر زرهی
خودرول 
 تا تیزی

 فوی سبک
   

7 
خودرول 

 شناسایی زرهی
خودرول جنگی 

 پیاده هظام

خودرول 
 تا تیزی

 سبک سرل الف
   هفر ر زرهی

 توپ خود اای 1
 تاهک

راص ی میدان 
 هبرد / سبک 

    

1 
 تاهک

راص ی میدان 
 هبرد / سبک 

خودرول  دون 
 سرهایم

خودرول 
 شناسایی زرهی

   توپ خود اای

11 
 خودرول تا تیزی

 فوی سنگیم
 خودرول تا تیزی

 فوی سبک

خودرول 
 تا تیزی

 هیمه سنگیم

 تاهک
راص ی میدان هبرد 

 / سبک 

خودرول 
 تا تیزی
سبک 

 سرل الف

 هفر ر زرهی
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 و پیشنهادها گیرینتیجه

ال هها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته هیرورویزرد سازمانایم پژوهش  ه منظور شناسایی 

هال در فرآیند وراحی و ساخت هموهه و سایر  اورهال جهان مس   جمهورل اسیمی ایران

 هتایج زیر در ایم و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی و اهجام شده است  ه مخت ف ادوات

 :گرددمی  ندلمورد جمو

ات ادوات و تجهیت هال ارائه شده  رال ندلهمپوشاهی تقسیمه گستردگی و ا تدا  ا توجه  

یدل جد  ندل ننده ایم محصوالت، تقسیمتولید هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در  اورهال

دهد، ارائه گردیدب سپس  ا توجه  ه تنوع سا  قب ی را پوشش می هال ندل ه تمامی تقسیم

ل ا ننده در تولید  می و  یفی ایم محصوالت،  اوره  وغ و داهش وراحی  اورهال تولید

 ننده ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی  ا توجه  ه موقعیت جغرافیایی آهها تولید

 ه دو گروه اول ر اورهال پیارو در هر مناقه / قاره  و گروه دوم رسایر  اورهال مناقه / 

بط تهال ع م و فناورل مراهدازآهها،  ا هدف شناسایی چامو محصوالت   ندل شدهدقاره  تقسیم

هال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی وراحی و ساخت هموهه ا فرآیند 

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه هیروهال مس   ایم و همچنیم شناسایی رویزرد سازمان

د ه اورها در ایم فرآیند، مورد ماالعه و  ررسی قرار داده شدب سپس معادله حا م  ر چگوهگی رو

هال مخت ف ادوات و هموهه اهداز در فرآیند وراحی و ساختتفاده از هر چامرشد و رویزرد اس

تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایران استخراج 

رتبط  ا حوزه خودرویی تولید شوهده هال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مگردید و تعداد هموهه

 اهداز در سال آینده، تخمیم زده شدبچامبط  ا هر مرت

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته رویزرد سازمان  ندلاولویت  ه دهدهاان میماالعات 

در دستیا ی  ه  ه هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایران  ه عنوان یک واحد یزپارچه 

ال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی ههال ع م و فناورل و ساخت هموههاهدازهال حوزهچام

 ب اشدآورده شده است، می  13رمرتبط  ا حوزه خودرویی،  ه صورتی  ه در جدول 
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ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح رویکرد سازمان بندیاوعویت (13)جدول 

های فناوری و ساخت نمونههای علم و اندازهای حوزهچشم هوری اسامی ایران در دستیابی بهجم

 مختلف ادوات و تجهیزات نظامی مرتبط با حوزه خودرویی

 اندازچشم اوعویت
نظامی مرتبط با حوزه  ادوات و تجهیزات

 خودرویی

 توپ خود اای، هفر ر زرهی، تاهک اص ی میدان هبرد ارتقاء و  روزرساهی قدرت آتش خودرو اول

 و  الستیک خودروارتقاء و  روزرساهی حفاظت زرهی  دوم
ی تا تیز لخودرول تا تیزی سبک سرل الف، خودرو

 ، سایرفوی سنگیم

 سوم
هال چهارگاهه شاسی، موتور، ارتقاء و  روزرساهی سیستم

 تع ی  و زهجیره اهتقال قدرت خودرو
 تا تیزی سبک سرل ب لخودرو

 چهارم
سازل خودرو و افتایش قا  یت ارتقاء و  رورسراهی سبک

  جایی آناهتقال و جا

 خودرولشناسایی زرهی، تاهک سبک،  لخودرو

 کتا تیزی فوی سب لتا تیزی هیمه سنگیم، خودرو

 خودرو ارتقاء و  روزرساهی سیستم  نترل آتش پنجم
ل تا تیزی وخودرول  دون سرهایم زمینی، خودر

 امرپ، خودرول جنگی پیاده هظام

 شام

و سرریسررتم تهویه  NBCارتقاء و  روزرسرراهی حفاظت 

 ابوع خودروم

ارتقاء و  روزرسراهی سیستم اتوماسیون هدایت و  نترل 

 خودرو

 

 هفتم
ارتقاء و  روزرسراهی شربزه شدن و تبادل داده خودرو  ا 

 سایر ادوات و تجهیتات موجود در صحنه هبرد
 

 هاتم
ارتقاء و  روزرسررراهی افتایش قا  یت اومینان خودرو در 

 جنر الزتروهیک
 

 ههم
هی سیستم گ وله گذار خودرو و افتایش ارتقاء و  روزرسا

 ایمنی خدمه آن
 

 

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی رویزرد اص ی سازمانتوان  یان  رد  ه می  13رجدول  ا توجه  ه 

هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایران در صورتیزه  ه عنوان یک واحد یزپارچه در وا سته  ه 

 آتش خودرو و استفاده از ایم داز ارتقاء و  روزرساهی قدرتاهدستیا ی  ه چام هظر گرفته شوهد،
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رد، هفر ر زرهی و هال مخت ف تاهک اص ی میدان هبهموههدر فرآیند وراحی و ساخت  ازاهدچام

   اشدبتوپ خود اای می

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی سازمانهر یک از ماالعات اهجام شده  ر رول  ،دیگراز ورفی 

هال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه وراحی و ساخت هموهه فعال در زمینه

خودررویی شامل؛ وزارت دفاع و پاتیباهی هیروهال مس  ، هیرول زمینی ارتش جمهورل اسیمی 

ایران، هیرول زمینی سپاه پاسداران اهقیب اسیمی و هیرول اهتظامی جمهورل اسیمی ایران هاان 

حی ورا هالزمینه در غالبالذ ر فویها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی ه سازماندهد  ه تقریباً هممی

 و هستندهال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی فعال و ساخت هموهه

و  یدتولدر وراحی،  ت هاسالمی رقا شودب  ه تعبیرل دیگر؛م  ارل میان آهها مااهده همیتقسی

میان آهها مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در هال هموهه روهمایی از

از  فراواهیهال هال گذشته روهماییدر سال ه :  اظهار داشتتوان می ال  هگوهه ه وجود دارد، 

 ساختوراحی و راستال فرآیند در ها و مرا ت تحقیقاتی سازمانایم  مخت ف دستاوردهال

اولیه  در سا  تولید هموهه یتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودروییادوات و تجه هال جدیدهموهه

 ه دالیل مخت فی از جم ه عدم تاا    –تولیداترسد  ه ایم اهجام شده است، ولی  ه هظر همی

  ه مرح ه تولید اهبوه رخط تولید  رسیده  اشندب  –محصول تولید شده  ا هیاز هیروهال عم یاتی

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی وا سته  ه جام شده توسط سازمانهال اه رخی از موازل  ارل

و تجهیتات هظامی  هال ادواتهموهه ل اسیمی ایران در تولید  رخی ازهیروهال مس   جمهور

 آورده شده استب   19رمرتبط  ا حوزه خودرویی در جدول 
تحقیقاتی وابسته به ها، صنایع و مراکز های انجام شده توسط سازمانموازی کاری (14)جدول 

 نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران

 مختلف ادوات و تجهیزات نظامی هاینمونه

 مرتبط با حوزه خودرویی

 ، صنایع و مراکز تحقیقاتی توعید کنندههاسازمان

 در نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران

 ودجا / آجا / هاجا  خودرول تا تیزی هیمه سنگیم

  تولید هاده است ال از ایم  یس خودروییتا  نون هموههر هیمه سنگیم خودرول تا تیزی

 ودجا / آجا خودرول تا تیزی فوی سنگیم

 ودجا / آجا / هتسا راص ی میدان هبرد / سبک  تاهک

 ودجا / آجا / هتسا هفر ر زرهی

 ودجا / آجا / هتسا توپ خود اای

 آجا / هتسا خودروهال  دون سرهایم زمینی
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هموهه  19  از میان درصد 11/92هموهه ر 1توان  یان  رد  ه : تنها می  19رجدول توجه  ه  ا 

 اشند و اص ی ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودوریی دارال یک متولی ماخص می

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی تولید ها یا  ه صورت موازل  ارل شده میان سازمان قیه هموهه

 19/7 - هموهه 1اهد رو یا فاقد متولی ماخص  وده و تولید هاده درصد  01 –موهه ه 7اهد رشده

 بدرصد 

هال مخت ف ادوات و  یفی فرآیند وراحی و ساخت هموهه رویزرددهد  ه هاان میماالعات 

تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی جمهورل اسیمی ایران در مقایسه  ا رویزرد   ی ایم 

  و در  یاتر موارد راز 37 اشد رشزل ، از اهابای مناسبی  ر خوردار مینفرآیند در سا  جها

ر اهواع هال  یات ه دلیل تولید هموهه -،  اورهال گروه دوم جهان لحاک  می و  یفی  هسبت  ه

هگر دستیا ی  ه داهش وراحی ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی  ه  ه هوعی  یا

شش از جایگاه و رشد   االترل  رخوردار  وده و آهها را پو -بط  ا آهها استاهدازهال مرتو چام

سا    وغ و داهش فنی جمهورل  توان  یان  رد  ه ه عبارتی دیگر؛ در حالت   ی می دهدبمی

هال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا ان در فرآیند وراحی و ساخت هموههاسیمی ایر

ال گذار از  اورهال گروه دوم رسایر  اورها   ه  اورهال گروه اول حوزه خودرویی، در ح

 ب اشدهال پیارو  جهان میر اور

 
های مختلف ادوات و تجهیزات خودرویی توعید مودار مقایسه درصد فراوانی نمونهن  (37)شکل 

 شده در جهان با جمهوری اسامی ایران
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 جمهورل اسیمیا، صنایو و مرا ت تحقیقاتی ه ندل سازمانو اولویت همچنیم؛ رویزرد اص ی

هال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی در مقایسه ایران در تولید هموهه

ه، هال گذشتدر سالجهان تحقیقاتی و مرا ت  ها، صنایوسازمان  ندلرویزرد اص ی و اولویت ا 

 بشد اآورده شده است، می  10ر ه صورتی  ه در جدول 
 ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی جهانبندی رویکرد سازماناوعویت (15)جدول 

ف
دی

ر
 

 کشور

 منطقه / قاره

 اوعویت
 دهم ههم هاتم هفتم شام پنجم چهارم سوم دوم اول

     رویکرد    

1 
 جمهورل

 اسیمی ایران
APC 
IFV 

MBT 
LT LTV 

MTV 
HTV SPG ARV LAV UGV 

MRA

P 

Etc 

 

 APC اورمیاههمناقه خ 2
IFV 

LTV MTV 
HTV UGV Etc ARV MBT 

LT SPG 
MRA

P LAV 

3 
قاره آسیا و 

 اقیاهوسیه
MTV 
HTV 

APC 
IFV 

LTV ARV 
MBT 
LT Etc UGV SPG 

MRA
P LAV 

 LTV قاره آفریقا 9
MTV 
HTV 

APC 
IFV 

MRA

P ARV 
MBT 
LT 

SPG 

    

 LTV قاره آمریزا 0
MTV 
HTV 

UGV 
APC 
IFV 

MRA

P 
ARV 

MBT 

LT 

LAV 

Etc 
SPG   

 MTV قاره اروپا 1
HTV 

APC 
IFV 

LTV ARV 
MBT 
LT 

Etc UGV 
MRA

P SPG LAV 

 LTV  ل جهان 7
MTV 
HTV 

APC 
IFV 

ARV UGV 
MBT 
LT Etc 

MRA

P LAV SPG 

 

هال مخت ف  ندل رویزرد وراحی و ساخت هموههمقایسه اولویتو   10ر ا توجه  ه جدول 

ی ایران، مناقه خاورمیاهه و ودرویی جمهورل اسیمادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خ

  رد  ه : توان  یانا، آمریزا و اروپا  ا  ل جهان میهال آسیا و اقیاهوسیه، آفریققاره

  هموهه اص ی ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا  11  از میان %91هموهه ر 9تنها اولویت تولید

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی آن غالب سازمان  ه –حوزه خودوریی تولید شده در قاره آفریقا 

 اشدب ایم درحالی است  ه هم جهت  ا رویزرد  ل جهان می – اشند اروپایی می/ آمریزایی
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 تهال آمریزا و اروپا در مقایسه  ا رویزرد  ل جهان  ه هسب ندل رویزرد قارهواگرایی اولویت

 ب رسد  می%21هموهه ر 2  و %31هموهه ر 3ترتیب  ه   ها  هیافته و  رال هر یک از ایم قاره افتایش

  هموهه اص ی ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا  11  از میان %11هموهه ر 1تنها اولویت تولید

م ی اشدب اآسیا و اقیاهوسیه هم جهت  ا رویزرد  ل جهان میحوزه خودوریی تولید شده در قاره 

ویزرد جمهورل اسیمی ایران و مناقه خاورمیاهه در  ندل ردرحالی است  ه واگرایی اولویت

رسدب از ایم رو هموهه  می 1ر %111مقایسه  ا رویزرد  ل جهان  ه شدت افتایش یافته و  ه 

ها، صنایو و مرا ت تحقیقاتی ایم  اورها مناسب سازمان گیرلعدم جهتتوان اظهار داشت  ه می

تجیهتات هظامی مرتبط  ا حوزه خت ف ادوات و هال مر جهت فرآیند وراحی و ساخت هموههد

خودرویی در  ل جهان، موجب تبدیل شدن آهها  ه  ازار مصرف رخریداران اص ی  ادوات و 

 تجهیتات تولید شده  اورهال آمریزایی و اروپایی شده استب

رویزرد وراحی و ساخت   ندلمقایسه اولویتو   10ر ا توجه  ه جدول  از ورفی دیگر

ال مخت ف ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی جمهورل اسیمی ایران، ههموهه

 رد  توان  یانهال آسیا و اقیاهوسیه، آفریقا، آمریزا و اروپا  ا  ل جهان میاقه خاورمیاهه و قارهمن

 : ه

  ا  هموهه اص ی ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط 11  از میان %21هموهه ر 2تنها اولویت تولید 

جهت  ا رویزرد مناقه خاورمیاهه و قاره اسیمی ایران همد شده در جمهورل حوزه خودوریی تولی

 ندل رویزرد جمهورل اسیمی یم درحالی است  ه واگرایی اولویت اشدب اآسیا و اقیاهوسیه می

ل هاقارهتایش یافته و مقدار آن  رال هال جهان  ه شدت افن در مقایسه  ا رویزرد سایر قارهایرا

 برسدمی  %111ر هموهه 1  و قاره آفریقا %11هموهه ر 1آمریزا، اروپا و آفریقا  ه 

 ه عنوان  «مر ت تحقیقات خودروهال هظامی»یک ههاد یا سازمان پژوهش محور تحت عنوان 

 ب سنجی و ببرهیاز سنجی، امزان  ه صورت مستمر جهت اهجام ماالعات  نیادیم، مرجو مر تیک 

دستیا ی  ه یک   مک  هحوزه ادوات و تجهیتات هظامی مرتبط  ا حوزه خودرویی  ا هدف در 

، صنایو و مرا ت هامیان سازمان 1 ا حداقل تداخیت خودروییدر حوزه   رهامه  ارل جامو

یان م ج وگیرل از موازل  ارلجهت  وا سته  ه هیروهال مس   جمهورل اسیمی ایران تحقیقاتی

خارجی ایم حوزه و شناسایی  گیرل رویزردو همچنیم پایش جهت یف زمان و هتینهآهها و ات

 تهدیدات جدید آن، تازیل گرددب
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