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یزان م کار مناسب براي ارتقايه راهئتحلیل پایداري شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی و ارا

 پایداري

 
 ، 3، مسلم چمنی2، ایرج بختیاري1محمدياردشیر 

 

   22/08/1397تاریخ پذیرش:                                                                                      18/5/1397تاریخ دریافت:

          

 چکیده
تا همواره تحت امر یک شبکه فرماندهی و کنترل یکپارچه، مستحکم  دینمایمي پدافند هوایی ایجاب هاسامانهمقدورات و قابلیت 

هاي فرماندهی و کنترل است ي پدافند هوایی از جمله سامانههاسامانهي هایژگیو نیترمهمپایداري یکی از عمل نمایند. » پایدار«و 
ي ریپذشتبرگي و ریپذبیآسپذیري، سه عامل اصابتبقاء سامانه را در عرصه نبرد بیان نموده و متأثر از استقامت و که میزان دوام، 

دیده کاري جهت ارتقاء آن ارائه گراست. در این تحقیق پایداري شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی مورد مطالعه قرار گرفته و راه
از  ها،اي و روش آن توصیفی با رویکرد آمیخته است. به منظور گردآوري دادهتحقیق انجام شده از نوع کاربردي، توسعهاست. 

آماري  امعهجبرداري و مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شده است. اي با استفاده از ابزار فیشمطالعات کتابخانه
بوده است. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب گیري هدفمند روش نمونهو نفر  92حجم نمونه ، رنف 120 در این تحقیق

استفاده شده و براي ارزیابی صحت  SPSSافزار ها از آزمون رگرسیون خطی به کمک نرمآلفاي کرونباخ و براي تحلیل کمّی داده
هر دهد که یودنت بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میاست-ضرایب معادله خط ارائه شده نیز از تست فیشر و تی

هاي فرماندهی و کنترل پدافند چند رویکرد تمرکزي در فرماندهی و کنترل و عدم تمرکز در اجرا به عنوان روشی متداول در شبکه
ی را در رویارویی با تهدیدهاي هوایی هاي فرماندهی و کنترل پدافند هوایاما این روش، پایداري شبکه شودهوایی محسوب می

پیشرفته با چالش روبرو نموده و اجراي مأموریت پدافند هوایی را غیرممکن خواهد نمود. نتایج تحقیق مؤیّد آن است که عدم تمرکز 
پذیري، شتاء برگپذیري و ارتقپذیري، کاهش میزان آسیبتواند با کاهش میزان اصابتدر فرماندهی و کنترل و اجرا روشی است که می

ن هاي پدافند هوایی را تضمیارتقاء پایداري شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی را به همراه داشته و دوام و بقاي سایر سامانه
 نماید. 

 پذیري، فرماندهی و کنترل غیرمتمرکزپذیري، برگشتپذیري، آسیبپایداري، اصابت واژگان کلیدي:
 

  Ardeshir1348@gmail.comکارشناس ارشد مدیریت علوم دفاعی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، -1
  Eraj.baktiar@yahoo.comاء(ص)،االنبیدکتراي پدافند غیر عامل، عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم  -2
 Moslem_chamani1355@yahoo.com نویسنده مسئول کارشناس ارشد مدیریت علوم دفاعی، -3
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 مقالـــــھ

۸۳ 

 کلیات -1
 بیان مسئله -1,1

نامه ارتش آمریکا از  قدرت آتش و مانور با تغییر ره
که بر سه مؤلفه سرعت، وحدت  1زمینی_به نبرد هوایی

فرماندهی و حمالت سنگین هوایی با تکیه بر قدرت 
هوایی و موشکی تأکید دارد، انقالبی شگرف در 

 جیخلي هاجنگي کالسیک به وجود آمد. هاجنگ
ی نشان داد که خوببه، یوگسالوي و افغانستان فارس

ي پدافند هاسامانهاولین اهداف در نبردهاي هوایی، 
هوایی، مراکز فرماندهی و کنترل و سپس مراکز حیاتی و 

 ي کشور موردریگمیتصمحساس اقتصادي، سیاسی و 
اه نیروهاي پدافند تهاجم خواهند بود. این موضوع جایگ

و  آشکار نموده شیازپشیبهوایی را در دفاع از این منابع 
ي پدافند هوایی بایستی با هاسامانهکه  دهدیمنشان 

اجراي عملیات اثربخش ضمن دفاع از خود، مراکز حیاتی 
 و حساس را نیز تحت پوشش پدافندي داشته باشند.

د سه یک نیروي پدافند هوایی کارآمد همواره نیازمن
عامل اصلی زیر در اجراي مأموریت خود است که فقدان 

چالشی اساسی در اجراي مأموریت به حساب  هرکدام
 خواهد آمد:

ي مدرن در حوزه کشف افزارهاجنگمجهز بودن به  )1

 ي یري و درگیرگهري و بندطبقهتهدید، شناسایی و 

ــحیح و کافی کارکنان در  )2 برخورداري از آموزش ص

 ي متنوع پدافنديافزارهاگجنیري کارگبهجهت 

ـــبکــه مجهز و یکپــارچــه  )3 برخورداري از یــک ش

 )1389:5(دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، فرماندهی و کنترل 

انجام عملیات پدافند هوایی مؤثر و کارآمد، همواره 
مستلزم وجود مراکز فرماندهی و کنترل منسجم، مقاوم و 

1- Air –land battle 
2- Survivability 

پویاست که بتواند در طول حمالت هوایی گسترده 
دشمن، مستحکم و پایدار باقی بماند. بدیهی است که 
صرف وجود یک شبکه فرماندهی و کنترل متشکل از 

ي نیروهاي هاالشچمراکز گوناگون، مشکالت و 
پدافندي را در رویارویی با تهدیدهاي هوایی حال و 

مأموریت  زیآمتیموفقآینده، برطرف ننموده و اجراي 
نماید، بلکه قابلیت بقاء، استقامت محوله را تضمین نمی

و پایداري شبکه و مراکز آن است که اجراي عملیات 
پدافندي را مقدور و موفقیت آن را در تضمین خواهد 

 نمود.

هاي پدافندي هاي سامانهیکی از ویژگی 2پایداري
است که به عنوان قابلیت حفظ و نگهداري توان عملیاتی 
پس از هر درگیري تعریف شده و متأثر از دو مؤلفه 

است. به عبارت دیگر  3يریپذبیآسپذیري، اصابت
قابلیت آن سامانه در  « عنوانبهپایداري رزمی یک سامانه 

ا مقاومت در محیط تهدیدي که دشمن ایجاد دور ماندن ی
 )E.Ball., 2003:13( .گرددیمتعریف ” نموده است

پایداري، توانایی یک سامانه را براي فراهم نمودن 
خدمات اساسی در زمان حمله و یا بروز ایرادات و 

دهی کامل در یک بازه بازگشت به وضعیت خدمات
راي نماید. بمی کند، ارائهزمانی که محیط بر او تحمیل می

هاي هاي حیاتی که در پدافند ملّی، سازمانبیشتر سامانه
کار گرفته هاي عمومی، بهخدمات درمانی و زیرساخت

شوند، پایداري یک نیازمندي کلیدي است. امروزه یک می
هاي اساسی بر تعلّل جدي در خصوص انجام پژوهش

 روي دالیل سیستمی و الزامات مورد نیاز جهت نیل به
ها وجود دارد. بازگشت سریع یک سامانه پایداري سیستم

دهد. در شرایط بحرانی، پایداري خوب آن را نشان می
ي آن ریپذبرگشتپایداري یک سامانه معرف میزان  

3- Susceptibility, Vulnerability, Recoverability 

 

                                                            

http://en.wikipedia.org/wiki/Vulnerability
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 تحلیل پایداري شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی ....

۸٤ 

  (YANJUN ZUO, 2010)است. 

تهدیدهاي هوایی، اقدامات جنگ الکترونیک،  تنوع
الت ضمسائل و مشکالت مربوط به آماد و پشتیبانی، مع

فرماندهی و کنترل  شبکهي ارتباطی و معماري هاسامانه
پدافند هوایی و البته مطالعه نبردهاي هوایی اخیر نشان 

یکی از  هاکه مقاومت و پایداري این شبکه دهدیم
ي حیاتی نیروهاي پدافندي در زمان هاچالشمشکالت و 

ي ناشی از جنگ و وجود هابحران ژهیوبهبحران، 
ها را با هوایی بوده و عملکرد این شبکهتهدیدهاي 

 اي روبرو خواهد نمود. مشکالت عدیده

این تحقیق به دنبال آن است تا ضمن تحلیل پایداري 
هاي فرماندهی و کنترل پدافند هوایی و تشریح شبکه
کاري را جهت ارتقاء هاي تأثیر گذار بر آن، راهمؤلفه

 پایداري آنها ارائه نماید.

 ضرورت موضوع تحقیقاهمیت و  -1,2
مسلماً، یکی از معضالت و مشکالتی که نیروهاي  

د رو خواهنپدافند هوایی در نبردهاي احتمالی آینده پیش
داشت تالش نیروهاي مهاجم جهت کسب برتري هوایی 
به منظور تضمین آزادي عمل سایر نیروهاي خود است. 

ی دفاع از حریم متولعنوان نیروهاي پدافند هوایی به
افضایی وظیفه دارند تا با سلب برتري هوایی دشمن، هو

مأموریت خود را در دفاع از مناطق حیاتی، حساس و مهم 
) و پوشش پدافندي سایر نیروهاي 1(پشتیبانی کلی

) به انجام رسانند. 2سطحی(پشتیبانی مستقیم
 ) 1388:20(قنوات،

نیروهاي پدافند هوایی باید اثربخشی تالش هوایی 
محدود نمایند تا آزادي عمل نیروهاي  دشمن را آنقدر

خودي فراهم گردد. براي رسیدن به این هدف، تالش 
نیروهاي پدافند هوایی باید اثربخش بوده و از قابلیت 

1- General Support 
2- Direct Support 

پایداري برخوردار باشد. تعادل صحیح بین این دو عامل 
براي موفقیت نیروهاي پدافند هوایی ضروري 

  )1391:62(آقاباالزاده، است.

ي فرماندهی و کنترل با به تصویر کشیدن یک سامانه
صحنه نبرد، ضمن فراهم نمودن آزادي عمل غیرمتمرکز 
نیروهاي درگیر، باعث دقت بیشتر در آتش گردیده 

و تحقق اصل  ) 1384:7سسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، ؤ( م
را در نیروهاي پدافند هوایی تضمین  3وحدت فرماندهی

 نماید.می

دهی و کنترل مقاوم و پایدار در صحنه شبکه فرمان
هاي پدافند هوایی را به همراه داشته نبرد، اثربخشی سامانه

هاي مهم، حساس و و زیرساخت منابعو دفاع از کلیه 
که در  “ارتقاء پایداري مّلی “ حیاتی را تأمین و نهایتاً به 

از آن  1390سند پدافند غیرعامل کشور مصوب سال 
یاد شده است منجر خواهد شد. امروزه عنوان یک اصل به

هاي فرماندهی و کنترل داراي دو شکل اساسی جنگ
  است:

ــر فرمانده )1 ــته همواره 4هدف قرار دادن س : در گذش

این نوع عملیات بر حذف فیزیکی فرماندهی عالی 

جنــگ متمرکز بوده و بــه طور کلی حــذف آنهــا 

تأثیرهاي قابل توجهی بر نتایج جنگ داشــته اســت. 

هان، مراکز  ند ما یت نقش فر امروزه افزون بر اهم

ـــیار مهم این  فرماندهی و کنترل به عنوان مؤلفه بس

کند. حمله به یک مرکز نوع عملیات ایفاي نقش می

فرماندهی و کنترل به ویژه اگر به موقع انجام گیرد، 

عالیمی نده  ما یک فر بدون زدن  ند حتی  به توا رت

ـــمن، عملیات را مختل کند. هر چ ند نوع حمله دش

3- Unity of command 
4- Anti-head 
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 مقالـــــھ

۸٥ 

ممکن اســت حذف فیزیکی نباشــد و با اســتفاده از 

ازي سهایی مانند نفوذ و فریب، فرآیند تصمیمروش

 ها را دچار اختالل اساسی نماید.و صدور فرمان

نده )2 یه 1هدف قرار دادن گردن فرما یات عل : این عمل

هاي خطوط ارتباطی و اطالعاتی فرماندهی و بخش

شـــود. قطع این میمختلف صـــحنه عملیات انجام 

 )1396(کشتکار، تواند منجر به شکست شود.ارتباط می

عدم وجود یک شبکه فرماندهی و کنترل پویا و مقاوم، 
انجام عملیات پدافند هوایی مؤثر و کارآمد را غیرممکن 
نموده و سبب کاهش توان رزمی نیروهاي پدافندي شده 

 مسائل و مشکالت زیر را به همراه خواهد داشت:و 

شده و ه )1 سته  س شبکه پدافند هوایی گ رم فرمان در 

هان  ند ما باط فر عات در آن قطع و ارت بادل اطال ت

 هاي اجراییگیري با یگانمســتقر در مراکز تصــمیم

 در میدان نبرد از بین خواهد رفت.

ــب و به  )2 ــمیم و انجام اقدام تاکتیکی مناس اتخاذ تص

 موقع غیرممکن خواهد شد.

ـــامانه )3 پدافندي و هدایت هاي واگذاري هدف به س

هاي پدافند آنان غیرممکن و وحدت تالش در یگان

 رود.یمهوایی از بین 

از بین رفته و  2هاکنندهیکشــلارتباط حســگرها با  )4

تأثیري یبآتش  ند هوایی هیچ  پداف هدف نیروهاي 

 در میدان نبرد نخواهد داشت.

ندهی و کنترل )5 ما نگ فر ناي خود را از   3ج عمالً مع

کل ح ـــت داده و  یار دس ـــایی در اخت ریم هوافض

1- Anti-neck 
2- Sensors to Shooters 

هاي فرماندهی و کنترل دشــمن قرار خواهد ســامانه

 گرفت.

 
 
 

 هاي تحقیقهدف -1,3

 هدف اصلی -1,3,1
هدف اصلی از انجام این پژوهش تحلیل قابلیت 
پایداري شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی، تشریح 

کاري جهت ارتقاء هاي تأثیرگذار بر آن و ارائه راهمؤلفه
فرماندهی و کنترل پدافند هوایی در برابر  پایداري شبکه

 تهدیدهاي هوایی است.

 هاي فرعیهدف -1,3,2
ـــابت )1 ـــبکه فرماندهی و تحلیل مؤلفه اص پذیري ش

کنترل پدافند هوایی و تبیین میزان تأثیر آن در ارتقاء 

پایداري شــبکه در صــورت رویارویی با تهدیدهاي 

 هوایی

ل رپذیري شبکه فرماندهی و کنتتحلیل مؤلفه آسیب )2

قاء  تأثیر آن در ارت ند هوایی و تبیین میزان  پداف

پایداري شــبکه در صــورت رویارویی با تهدیدهاي 

 هوایی

ـــبکه فرماندهی و تحلیل مؤلفه برگشـــت )3 پذیري ش

کنترل پدافند هوایی و تبیین میزان تأثیر آن در ارتقاء 

پایداري شــبکه در صــورت رویارویی با تهدیدهاي 

 هوایی

 پیشینه تحقیق -1,4
با تحقیقی در  1390در سال رجپور علمداري عباس ف

3- C2 Warfare 
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 تحلیل پایداري شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی ....

۸٦ 

طراحی شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی زعنوان با
 در کلیه سطوح سازمانی جهت مقابله با تهدیدها ناهمگون

یک نظام فرماندهی و کنترل  دارد که نیاز است تابیان می
هاي افزایش سرعت، دقت و اثربخشی در یتقابلبا 

سازي ایی، گردآوري، تحلیل، ذخیرههاي دفاع هوفعالیت
توزیع اطالعات براي استفاده در قبل، حین و بعد از و 

 عملیات در کشور طراحی گردد. 

در  1393خواه و همکاران در سال علی ستاري
فرماندهی  يسامانه مطلوب الگوي ارائهتحقیقی با عنوان  

 دارند که الزمبیان می 1404 افق اجا در راهبردي کنترل و
 و فرماندهی يسامانه براي مطلوب الگوي یک است
 در و روزآمد خاص قابلیت و هاویژگی با اجا کنترل
 از اجا کنترل و فرماندهی يسامانه تا باشد اختیار

 انسانی نیروي و هاروش ارتباطات، تجهیزات، امکانات،
 کنترل و هدایت ،ریزيطرح به منظور شرایط واجد

 مأموریت با متناسب خود امر تحت نیروهاي عملیات
 نماید. اعمال را مؤثر و مفید کنترل فرماندهی و محوله،

اي تحت عنوان در مقاله 1380در   محمدرضا رزمخواه
هاي هاي مدرن و جایگاه سامانههاي جنگویژگی

همایش   در هاي آیندهدر جنگ فرماندهی و کنترل
وزات و  ICT&C4I هاي علمیسراسري مشترك انجمن

پیشرفت تکنولوژي نظامی در ابعاد دارد که بیان می دفاع
فرماندهی و کنترل  هايویژه در زمینه سامانههمختلف و ب

 ،در این رقابت سنگینو عدم توانمندي برخی کشورها 
خواهد فرماندهی و کنترل  هايآسیب جدي سامانهباعث 

 .شد

سامانه در کتابی با عنوان   2008ون در سال ساریک
دارد بیان می کنترل براي دفاع شبکه محور فرماندهی و

سرویس محور بودن سامانه فرماندهی و کنترل، راه که 
حلی براي دفاع شبکه محور بر اساس معماري سرویس 

ها با استفاده از انواع فناوري اي از شبکهمحور، شبکه

ارتباطات، وضعیت منطبق بر ترکیبی از واحدها و 
 باشد.ها میسیستم

 تحقیقپرسش  -1,5
مناسب  کارپرسش اصلی تحقیق عبارتست از اینکه راه

جهت ارتقاء پایداري شبکه فرماندهی و کنترل پدافند 
 هوایی در رویارویی با تهدیدهاي هوایی چیست؟  

 فرضیه تحقیق -1,6
ساختار احتماالً به )1 کارگیري رویکرد غیرتمرکزي در 

که ـــب ند هوایی موجب  ش پداف ندهی و کنترل  ما فر

بت ـــا ندهی و کنترل کاهش اص ما پذیري مراکز فر

به همراه  ـــبکه را  یداري این ش پا قاء  گردیده و ارت

 خواهد داشت.

ساختار احتماالً به )2 کارگیري رویکرد غیرتمرکزي در 

که ـــب ند هوایی موجب  ش پداف ندهی و کنترل  ما فر

یب ـــ ندهی و کنترل کاهش آس ما پذیري مراکز فر

به همرا ـــبکه را  یداري این ش پا قاء  ه گردیده و ارت

 خواهد داشت.

ساختار احتماالً به )3 کارگیري رویکرد غیرتمرکزي در 

که ـــب ند هوایی موجب  ش پداف ندهی و کنترل  ما فر

ـــت قاء برگش ندهی و کنترل ارت ما پذیري مراکز فر

به همراه  ـــبکه را  یداري این ش پا قاء  گردیده و ارت

 خواهد داشت.

 شناسی تحقیقروش -1,7
یداري هدف از انجام این مطالعه، تحلیل ویژگی پا

شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی بوده و نتایج 
تواند مورد استفاده مسئولین و حاصل از تحقیق می

فرماندهان در شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی قرار 
گیرد. از این رو بر اساس هدف، تحقیق انجام شده از نوع 

اي است. روش تحقیق توصیفی موردي کاربردي توسعه
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 مقالـــــھ

۸۷ 

از نظر رویکرد، تحقیقی آمیخته است. به منظور  بوده و
 ايها در این تحقیق، از مطالعات کتابخانهگردآوري داده

ع برداري براي تهیه ادبیات موضوبا استفاده از ابزار فیش
و مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و براي 

ت ي لیکراگزینههاي کیفی به کمّی از طیف پنجتبدیل داده
 ي آماري در این تحقیقجامعهبهره گرفته شده است. 

عبارت خواهد بود از  جامعه آماري محدودي است که
دلیل توجیهی  شاغل در حوزه پدافند هوایی.مدیران 

 آني آماري، عنوان جامعهبهخاص گزینش این گروه 
ر دموقعیت شغلی  لحاظبه  موصوفاست که کارکنان 

ها و از ویژگی راهبرديسه سطح تاکتیکی، عملیاتی و 
 هايشبکهبرخوردار بوده و با وضعیت  الزمخصوصیات 

 ساختار آنها و همچنینو فرماندهی و کنترل پدافند هوایی 
 ها و تنگناهايداشته و با چالشآشنایی هوایی تهدیدهاي 

اینکه جامعه  با توجه بهاین حوزه آگاهی کامل دارند. 
تعداد این  لذا ،بندي استآماري مورد مطالعه داراي طبقه

در نظر گرفته نفر  120جامعه با اعمال یک ضریب خاص 
 92فرمول کوکران معادل  شده و حجم نمونه با استفاده از

 ت. بوده اسگیري در این تحقیق هدفمند روش نمونهو نفر 

 تحصیالت جامعه نمونه: توزیع فراوانی میزان  1جدول شماره 

      

 طبقات

مقادیر   

 دکترا
کارشناسی 

 ارشد
 جمع کل کارشناسی

 92 48 36 8 تعداد

%8,69 درصد  39,13%  52,17%  100%  

به منظور بررسی روابط متغیرهاي تحقیق از پرسشنامه 
 3پرسش به شرح جدول شماره  28ساخته شامل محقق

هیه پس از تساخته، استفاده شده است. پرسشنامه محقق
نفر از صاحبنظران رسیده و اصالحات  10به رؤیت تعداد 

 الزم در آن اعمال تا از روایی الزم برخوردار گردد.

ري کارگیسؤاالت پرسشنامه ضمن سنجش تأثیر به
پذي، رویکرد غیرتمرکزي بر سه متغیر اصابت

پذیري، به سه حوزه زیر که به پذیري و برگشتآسیب

تمرکز  در شبکه فرماندهی و کنترل ایجاد رویکرد غیرم
 پردازد. پدافند هوایی اشاره دارند می

 ساختار سازمانی  -
 هاها و روالروش -
 شرح وظایف و مأموریت  -

 : سؤاالت پرسشنامه مرتبط با هر متغیر 3جدول شماره 

 شماره سؤاالت
متغیرهاي 

 وابسته مرتبط
 متغیر مستقل

میانگین 
هاپاسخ  

1,2,3,4,5,6,17,18,1
9,20 

پذیرياصابت  

رویکرد 
 غیرتمرکزي

4,11 

7,8,9,10,21,22,23,2
4 

پذريآسیب  4,20 

11,12,13,14,15,16,
25,26,27,28 

پذیريبرگشت  4,39 

به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي 
کرونباخ استفاده گردیده که ضریب محاسبه شده براي 

 بوده است.   924/0کل پرسشنامه معادل 

آوري شده از هاي جمعبه منظور تحلیل کمّی داده
پرسشنامه و تعیین میزان تأثیرپذیري سه عامل 

جش پذیري و سنپذیري و برگشتپذیري، آسیباصابت
زار اففرضیات تحقیق، از آزمون رگرسیون خطی در نرم

SPSS  استفاده شده و جهت ارزیابی صحت ضرایب
معادله خط ارائه شده توسط آزمون رگرسیون نیز از تست 

 استیودنت بهره گرفته شده است.-فیشر و تی

 ادبیات و مبانی نظري تحقیق -2
 فرماندهی و کنترل  -2,1

گیري از هرهفرماندهی و کنترل عبارت است از ب
عناصر و اختیارات و نیز هدایت و رهبري توسط یک 

شده، در جهت هدایت نیروهاي تحت امر یینتعفرمانده 
هاي فرماندهی و کنترل یتفعال. مأموریتوي و انجام یک 

از طریق هماهنگی نیروي انسانی، تجهیزات، ارتباطات و 
شود تا فرمانده در انجام فرآیندهاي کاري اعمال می
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 تحلیل پایداري شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی ....

۸۸ 

ریزي، هدایت، بتواند به موارد طرح شدهابالغموریت مأ
:  6(یاوري، هماهنگی و کنترل نیروها و عملیات بپردازد.

1384(  

گانه در فرماندهی و هاي سهرویکرد -2,2

 کنترل
در فرآیند فرماندهی و کنترل سه رویکرد عمده وجود 

 دارد: 

 فرماندهی و کنترل متمرکز و اجراي متمرکز -

 متمرکز و اجراي غیرمتمرکز فرماندهی و کنترل -

ي و اجراغیرمتمرکز  و کنترلفرماندهی  -
 )1388:153(بحیرایی، غیرمتمرکز

 
 و ي فرماندهیسامانه هاي یکویژگی -2,3

 کنترل
بایستی  کارآمد و مؤثر کنترل و ي فرماندهیسامانه هر

باشد تا بتواند فرماندهی و کنترل  زیر هايداراي ویژگی
موفقیت در نبرد را تضمین  مداوم و مستمر را میسّر و

  نماید:

اتصال،  قابلیتپذیري، استطاعت، دسترسی، تطبیق
انی، رسپذیري، اطالعپذیري، انعطافهمبستگی، توسعه

اطمینان،  یري، قابلیتپذیرتعمیکپارچگی، سازگاري، 
پایداري، برترسازي،  مجدد، قابلیت ریزيبرنامه قابلیت

خواه و همکار، (ستاري 1یمنو ا نگامهبهپیونددهی، 

ایمن در مقابل ، کم رهگیرياحتمال  )،1391:45
  )1388:45( دافوس آجا، 2اختالالت

هاي فرماندهی و کنترل به نقش سامانه -2,4

 عنوان عامل برترساز
توان نوعی دانایی، دانش عوامل برترساز را می

1- Adaptability, Affordability, Availability, Connectivity, 
Correlation, Expandability, Flexibility, Information, 
Integration, Interoperability, Maintainability, 
Reliability, Re-Programmability, Survivability, 
Superiority, Connectivity, Timely, Secure 

هاي اکتسابی و ذاتی فردي، جمعی تخصصی، قابلیت
دهی هر نیروي مانزآمادگی و نوع سای) و شرایط (ملّ

کارگیري امکانات کشور توسط رهبران و مسلح، در به
سلسله مراتب فرماندهی در نیروهاي مسلح، به منظور 
افزایش قدرت نظامی در جهت حفظ و استمرار صلح 

 پایدار دانست.

ي فرماندهی و کنترل به خودي خود یکی هر سامانه
آید ولی به شمار می تصحنه عملیا از عوامل برترساز

میزان تأثیر آن در توان و آمادگی رزمی، به کارکرد آن در 
اي از نیروهاي مسلح در انجام یک نیرو یا مجموعه

هاي محیطی، مشترك و مرکب یا در یک سازمان عملیات
هاي غیرنظامی در انجام مفید و اي از سازمانیا مجموعه

 ستگی دارد.مؤثر وظایف ذاتی در سطوح خرد و کالن ب
 )1396:10(بختیاري و همکار،

هاي تهدیدات هوایی در حوزه سامانه -2,5

 فرماندهی و کنترل
اگر چه تهدیدهاي ناشی از هواپیما و بالگردها کماکان 

مشغول داشته  به خوداذهان تحلیلگران را در این زمینه 
ها به سمت توسعه است، اما روند تکثیر سالح

هاي یعنی موشک 3یرانسانیغهایی با عامل سیستم
هاي کروز، هواپیماهاي بدون بالستیک تاکتیکی، موشک

طور ذاتی ها بهاین سیستم 4ها است.سرنشین و راکت
هاي مهلکی هستند طوري که طرف مقابل داراي توانایی

ها از خود دفاع نماید، سازند تا نسبت به آنرا وادار می
 هانی تسلیحاتها در بازار جطور روزافزون نیز تهیه آنبه

 )1380:20(منطقی، پذیرتر و قابل دسترس هستند.امکان

 هاي بالستیک تاکتیکی: موشک )1

ها، بندرها و فرودگاه ،یتیو جمع یاسیمراکز ساهداف: 

2- LPI, Immunity Of jamming 
3- Unmanned system 
4- Tactical ballistic Missile (TBM), Cruise Missile (CM),  

Unmanned aerial vehicle (UAV), Rocket  

 

                                                            



امۀ
صلن

ف
 

ی 
علم

– 
هی

اند
فرم

ی 
هش

ژو
پ

 و 
ل،

نتر
ک

 
ال

س
 

وم،
د

 
ارة

شم
 2، 

ان
ست

تاب
 7

13
9

 

 
 مقالـــــھ

۸۹ 

ز و کنترل، مراکز تمرک یمراکز فرمانده ،یکیمناطق لجست
 هاگانی

کیلومتر، دقت  3000تا  80هاي کنونی: برد از قابلیت
متري هدف، اثر راداري کم، سرهاي جنگی متعارف  50تا 
 )FM 44-100, 2012: 2-10 (ی کشتارجمعو 

 هاي کالیبر باالراکت )2

هاي پدافند اهداف: مناطق تجمع نیروها، موقعیت
ور، نقاط مسدود هاي حملههوایی، مواضع پدافندي، یگان

 هاراه شده و

هاي کنونی: میزان شلیک باال، بارگیري سریع، قابلیت
بسیار متحرك، اثرات کم در مسیر پرواز، همه گونه سر 

 )FM 44-100, 2012: 2-10 (جنگی 

 هاي کروزموشک )3

ها و اهداف: مراکز سیاسی و جمعیتی، بندرگاه
ها، مناطق لجستیکی، مراکز فرماندهی و کنترل، فرودگاه

 احدهامراکز تمرکز و

 3000تا  30هاي کنونی: برد پروازي از قابلیت
درجه، اثرات  360کیلومتر، بسیار دقیق، تهدید هدف از 

راداري بسیار کم، قابلیت شلیک از دریا، زمین و هوا، 
 )FM 44-100, 2012: 2-10 (حمل هر نوع سر جنگی 

 هاي بدون سرنشینپرنده )4

 اهداف: مناطق تجمع و لجستیکی نیروها، مراکز
هاي ارتباطی هاي مانوري، گرهفرماندهی و کنترل، یگان

 و تسلیحات و تجهیزات نظامی

، 1ییابهاي کنونی: مراقبت، شناسایی و هدفقابلیت
 1900جنگ الکترونیک، عملیات آفندي، برد پروازي تا 

کیلومتر،  17متر تا بیش از  300کیلومتر، ارتفاع پروازي از 

1- RISTA: Reconnaissance, Intelligence, Surveillance, 
Target Acquisition  

کارگیري کیلومتر، به 25قابلیت کشف دورایستا از فاصله 
بین، کارگیري دورتلویزیون با قابلیت کارکرد در روز، به

 ,FM 44-100 (ی لیزري ابیهدفهاي قدرتمند، سرجنگی

2012: 2-10( 

 بالگردها )5

هاي زرهی، مراکز فرماندهی اهداف: خودروها و یگان
 هاي نظامیو کنترل، کاروان

هاي ، نقشRISTAی، تهاجمهاي کنونی: قابلیت
 370کیلومتر و سرعت تا  350الکترونیکی، برد پروازي تا 

ست کم و استفاده از پ ارتفاعکیلومتر بر ساعت، پرواز در 
ها، کارگیري انواع توپت پوشش، بهجه هايبلندو 

هاي لیزري و ها، سیستمها، مینها، راکتموشک
 )FM 44-100, 2012: 2-10 ( کیالکترونمقدورات جنگ 

 هواپبماها )6

اهداف: مناطق تجمع و لجستیکی نیروها، مراکز 
ها و فرماندهی و کنترل، مراکز سیاسی و جمعیتی، یگان

 واحدهاي مسلح

هاي در مأموریت ایفاي نقش هاي کنونی:قابلیت
پشتیبانی نزدیک هوایی، عملیات سرکوب پدافند هوایی 

، جنگ الکترونیک و مجزا کردن منطقه RSTAدشمن، 
کارگیري تجهیزاتی همچون نبرد، حمله دقیق، به

ها و تسلیحات ها، بمبها، راکتها، توپموشک
 )FM 44-100, 2012: 2-10 (ی کشتارجمع

 عدم تمرکزتعریف تمرکز و  -2,6
پردازان عقیده دارند که تمرکز به میزانی بیشتر نظریه

 متمرکزگیري در یک نقطه واحد در سازمان که تصمیم
، اشاره دارد. تراکم قدرت در یک نقطه داللت بر شده

تمرکز داشته و عدم تراکم یا تراکم کم نشانه عدم تمرکز 

 

                                                            



ی 
علم

مۀ 
لنا

فص
- 

شی
وه

پژ
 

هی
اند

فرم
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
وم،

د
 

ارة
شم

 2
ان

ست
،تاب

 7
13

9
 

 تحلیل پایداري شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی ....

۹۰ 

 است. باید اذعان داشت که عدم تمرکز داللت بر تفکیک
سازمان بر اساس مناطق جغرافیایی ندارد. تمرکز به مسئله 

نه  دگردیبرمگیري میزان پراکندگی اختیارات تصمیم
  )1379:98(رابینز،  تفکیک جغرافیایی سازمان.

، شود: میزانی که افرادتمرکز بدین صورت تعریف می
کارهاي واحدها و یا سطوح سازمانی براي انتخاب راه

اراي اختیار رسمی بوده و بدین گیري خود دتصمیم
ي و نظر خود رأترتیب کارکنان از حداقل اعمال 

برخوردار شوند. این تعریف کامل و جامع به سؤاالت 
 )1379:99(رابینز،فوق پاسخ خواهد داد. 

 ردنگرد. گیرندگان میتمرکز به رأي و نظر تصمیم
اتخاذ تصمیمات به زیردستان تفویض شده ولی  که ییجا

هاي جامعی براي اعضاء سازمان در خصوص یمشخط
هایشان تدوین شده است تمرکز مضاعف گیريتصمیم

توانند عدم ها مییمشخطوجود دارد. همچنین خود 
 )1379:100(رابینز، تمرکز را فزونی بخشند. 

ریزي، هدایت، کنترل متمرکز به معنی طرح
سازي، یکپارچگی و بندي، تخصیص، هماهنگاولویت

هاي هوایی و فضائی به منظور نیل به تناقض قابلیتعدم 
باشد. در کنترل اهداف فرماندهی یک نیروي مشترك می

متمرکز کلیه تصمیمات عملیاتی، رزمی و پشتیبانی در 
باالترین رده سامانه فرماندهی و کنترل اتخاذ و جهت 

کنترل متمرکز  گردد.ابالغ می ترنییهاي پااجرا به رده
یکپارچگی عملیات شده و پدافند هوایی  باعث افزایش

افزارها و سازد که تسهیالت، تجهیزات، جنگرا قادر می
دیگر امکانات پدافندي را به نحوي گسترش دهد که 

عالوه کنترل متمرکز، هب هاي دفاعی محقق گردنداولویت
 هوایی جهت مقابله باپدافند استفاده مناسب از امکانات 

ایط عملیاتی و حصول نتایج اي در شرتغییرات لحظه
 زد.ساپذیر میلحاظ زمانی و مکانی امکان قطعی را از

 )1388:153(بحیرایی،

 
: کنترل متمرکز و غیرمتمرکز1تصویر شماره   

وح گیري به سطعدم تمرکز، سیاست واگذاري تصمیم
 رمتمرکزییک سازمان غ تر در یک سازمان است.پایین

طبقات کمتري در ساختار سازمانی خود دارد و حوزه 
ه نموده  و جریان پایین ب سّریتري از کنترل را مگسترده

یکی از مزایاي  دهد.ها را ارائه میها و  تصمیمباالي ایده
کنترل در آن درست انجام  کهی صورت این ساختار در

صمیمات توسط افسرانی گرفته ت گیرد این است که
با عملکرد و شرح وظایف طبقات پائین  شود کهمی

در کنترل غیرمتمرکز  سازمان آگاهی کامل دارند.
تصمیمات عمده توسط باالترین مقام سامانه فرماندهی و 

گردد. در شبکه ابالغ می ترنییکنترل اتخاذ و به مراکز پا
جزء ) دستورات تکمیلی جزءبهیدستنی(پائ ادشدهیمراکز 

 يهاگانیابالغی، به  ماتیو تصم هارا بر اساس ابالغیه
 نمایند.عملیاتی تحت امر خود جهت اجرا صادر می

 )1388:155(بحیرایی،

پدافند هوایی  هايمزایا و معایب سامانه -2,6,1

 متمرکز
ساختار یک سامانه متمرکز را نشان  2تصویر شماره 

هاي سازمانی مسیر گردش مراتب و الیهدهد. سلسلهمی
نمایند. سامانه پدافند اطالعات و فرامین را دیکته می

هوایی متمرکز در برابر حمالت وسیع ناکارآمد خواهد 
ذیري، پبود. مسائل دیگري نیز همانند مقاوم نبودن، آسیب

ایجاد نقاط حساس در این سامانه از مشکالت اساسی 
توان مزایاي سامانه می خالصه طوربههاست. این سامانه
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صورت زیر بیان نمود. بعضی از این متمرکز را به
هاي متمرکز وجود دارد، اما خصوصیات در تمامی سامانه

ر د مورد نظري بعضی دیگر با توجه به کاربرد سامانه
 )1384:30(پردیس،گردد: شبکه پدافند هوایی ایجاد می

 
نه متمرکز و مسیر انتقال پیام : شمایی از یک ساما 2تصویر شماره 

 فرمانده به یک گره خاص

 مزایا -الف

توان وضعیت هوایی منطقه را می لحظه هردر  -
 مشاهده نمود.

شود و از امنیت باالتري اطالعات پخش نمی -
 . است برخوردار

امکان هماهنگی بین مراکز فرماندهی و کنترل  -
 وجود دارد.

 صورت متمرکز و به دستامکان تحلیل به -
کارهاي بهتر با استفاده از تجربیات آوردن راه

 افراد خبره وجود دارد.

امکان مشاوره و کسب اجازه از مقام باالتر  -
 شود.رعایت می مراتبسلسلهوجود داشته و 

 .استپذیر ی امکانراحتبهتبادل کدها  -
احتمال ناپایداري سیستم و پخش اطالعات  -

 یابد.کاهش می نادرست

 معایب  -ب

 مقاوم نیست. سامانه -

 براي نبردهاي هوایی سنگین مناسب نیست. -

ها اشباع در حمالت سنگین تمامی الیه -
 شوند.می

نیاز به پهناي باند باال بري ارتباطات وجود  -
 دارد.

هزینه نگهداري سامانه از سودمندي آن بیشتر  -
شود که تجهیزات است و عمالً باعث می

 زیادي صرف نگهداري و مراقبت از آن شود.
 پذیر است.در مقابل بمباران دقیق آسیب -

بازسازي مجدد آن زیاد است و  زمانمدت -
 سرعتبهدیده آن را هاي آسیبتوان بخشنمی

 تعمیر کرد.

راحتی استفاده از تجهیزات متحرك در آن به -
 پذیر نیست.امکان

فرماندهان نظامی سامانه متمرکز با توجه به  از نظر
 م، سامانه مناسبی است. ولیامکان مشاهده و کنترل مستقی

ن تریباید معایب و مزایاي آن را نیز در نظر گرفت. مهم
پذیري سامانه و اشباع آن در مقابل این موارد آسیب

 )1384:31(پردیس، حمالت گسترده است.

 

 

پدافند هوایی  سامانه معایبمزایا و  -2,6,2

 غیرمتمرکز
ساختار یک سامانه توزیع شده را  3تصویر شماره 

دهد. هر گره یک سایت موشکی یا مرکز نشان می
دهد که امکان فرماندهی و کنترل مستقل را نشان می

تواند هاي همسایه خود را دارا بوده و میارتباط با گره
هاي همسایه خود ارتباط داشته صورت محلی با گرهبه

 )1384:21(پردیس،باشد. 
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: شمایی از پدافند هوایی غیرمتمرکز و مسیر  3شماره   ریتصو
 انتقال پیام فرمانده به یک گره خاص

هاي پدافند هوایی غیرمتمرکز داراي مزایا و سامانه
 در طراحی بایستیباشند که معایبی به شرح ذیل می

 هاي فرماندهی و کنترل مدنظر باشند.معماري شبکه

  )1384:32(پردیس،

 مزایاالف) 

 سامانه مقاوم است. -

 رابطه قدرت و تجهیزات در آن خطی است. -

 شود.گیري در آن سریع میتصمیم -

گیري و تبادل اطالعات در هر دو هدف تصمیم -
 ی است.دسترساین حالت قابل 

صورت  سرعتبهبازسازي و ترمیم آن  -
 گیرد. می

توان بهره از بسترهاي موجود مخابراتی می -
خابراتی آن کاهش گرفت و هزینه بستر م

 یابد.می

 یسادگبهی و ارتقاء اجزاء آن روزرسان بهامکان  -
 شود. پذیر میامکان

صورت گسترده در آن امکان اجراي عملیات به -
هدف سامانه با توجه مقدور و تأثیر بمباران بی

 شود. به پراکندگی کل سیستم کمتر می

ترافیک اطالعات در آن توزیع شده و کل  -
 گردد. ع نمیسیستم اشبا

هاي امکان ارتباط و تبادل اطالعات بین گره -
هایی که در مختلف وجود داشته و فقط گره

وضعیت بحرانی قرار دارند باعث ایجاد 
  گردند.العاده براي همسایگان میوضعیت فوق

در مقابل حمالت گسترده از جهات مختلف  -
 مقاوم است. 

هاي امکان افزایش چگالی تجهیزات در مکان -
هاي امن راهبردي و کاهش تجهیزات در مکان

راحتی پیکربندي مجدد وجود دارد و سامانه به
 شود. می

پذیر نیست و ی امکانراحتبهامکان شنود  -
که اطالعات پخش ینای با توجه به نوعبه

 شود. شود امنیت اطالعاتی برقرار مینمی

در صورت از بین رفتن مرکز اصلی، امکان  -
 با مراکز دیگر وجود دارد.  هاارتباط سایت

هاي متحرك در آن امکان استفاده از سامانه -
 وجود دارد. 

 ب) معایب

 افزاري این سامانه پیچیده است.سازي نرمپیاده -
 بستر مخابراتی ناهمگون نیاز دارد. -
در مواقع صلح و براي مراقبت هوایی مناسب  -

 یست.ن
 .باشدپذیر نمیی امکانسادگبههماهنگی در آن  -
در آن تا حدودي از  مراتبو سلسلهاولویت  -

 رود.بین می
تأخیر و اشتباه در گزارش ممکن است باعث  -

 پخش اطالعات نادرست در کل سیستم شود.
یده و با توانایی باال دآموزشنیاز به نیروهاي  -

 شود.بیشتر می
امکان خودمختاري هر بخش از سیستم زیاد  -

انجام عملیات خرابکارانه و یا  احتمالشده و 
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 نفوذ به آن بخش بیشتر خواهد شد.

 )1384:32(پردیس،
تهدیدي علیه  کهی صورت در 4مطابق تصویر شماره 

یک گره صورت پذیرد با از بین رفتن گره مورد تهدید 
 ي پیکربندي شوند کهاگونهبهتوانند هاي جدیدي میگره

شود. تصویر تا حدود زیادي اصالح  شدهآسیب وارد 
 ندید بیآسپیکربندي مجدد سامانه را پس از  5شماره 

 )1384:32(پردیس،دهد. نشان می

 

: تهدید یک گره خاص و وضعیت اضطراري  4شماره   ریتصو
 براي همسایگان

 

: پیکربندي مجدد شبکه پس از حذف یک گره در  5 شماره ریتصو
 اثر تهدید

 پایداري  -2,7
پایداري یا بر سر پا ماندن گویاي قابلیت پدافند هوایی 
در انجام عملیات مؤثر در طول مدت حمالت دشمن و 
حفظ و نگهداري توانایی کافی جهت مداومت عملیات 

این قابلیت یکی از ) 1389:6(دافوس آجا،پدافندي است. 
هاي پدافندي است و در یک هاي برجسته سامانهویژگی

وان قابلیت باقی ماندن با توان عملیاتی عنمحیط نظامی به

1-  Electronic protection (EP) 

 )E.Ball, 2003:15(شود. پس از هر درگیري تعریف می

پذیري، پایداري متشکل از سه مؤلفه اصابت
پذیري و برگشت )E.Ball, 2003:15(پذیري آسیب

(Yanjun Zuo, 2010)  است. اهدافی که در طراحی یک
 از: اندعبارتصورت پایدار مدنظر قرار دارند سامانه به

 تأخیر در  کشف شدن سامانه تا حد امکان -

 یهعلدر صورت کشف شدن احتراز از شلیک  -
 آن

 در صورت شلیک، احتراز از اصابت  -

 در صورت اصابت، کاهش خسارت و آسیب -

در صورت آسیب و وارد آمدن صدمه، احتراز  -
 از نابودي کامل

در صورت اصابت و عدم نابودي، تعمیر سریع  -
)Gilman, 1986:13( 

 پذیرياصابت -2,7,1
عدم توانایی آن در به پذیري یک سامانه اصابت

جلوگیري از کشف شدن و وارد آمدن ضربه در یک 
براي  )Ball, 2003:16( گردد.حمله نظامی تعریف می

پذیري یک سامانه در محیط تهدید کاهش احتمال اصابت
 اقدامات زیر مؤثر خواهد بود:

  پذیري یک سامانهاصابتعوامل داخلی مؤثر بر  )1

هاي با احتمال رهگیري کم کارگیري سامانهبه -
 و کاهش اثرات سامانه در محیط 

 1اقدامات جنگ الکترونیک تدافعی -

هاي پایدار(انجام مأموریت کارگیري تکنیکبه -
 هاي مراقبتی دشمن)در فضایی خارج از سامانه

 هاي هشدار(وجود سامانه هشدارهاي وضعیتی -
 www.survice.com, National ( تهدید)دهنده 

research council, 2010( 
 پذیري یک سامانهعوامل خارجی مؤثر بر اصابت
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کارگیري تسلیحات دقیق و دورایستا توسط به -
 دشمن

کارگیري حمالت سرکوب و انهدام پدافند به -
 هوایی توسط دشمن

 اختالل الکترونیکی خارجی (توسط دشمن)  -

 ریزي مأموریت سامانه در نبرد نوع طرح -

دفاعی خودي در برابر  نامه و تاکتیکآیین -
 دشمن

 (هاي خودي در نبرد ی و رویهمشخط -

www.survice.com, National research 
council, 2010:47( 

 پذیريآسیب -2,7,2
عدم توانایی آن در تحمل به پذیري یک سامانه آسیب

در یک حمله نظامی در هنگام اصابت  واردشدهي ضربه
 )E.Ball, 2003:15(گردد.تعریف می

 
 www.survice.com(هاي پایداري : مؤلفه5شماره  ریتصو

www.nap.edu, ( 

پذیري یک سامانه در محیط براي کاهش آسیب 
 تهدید اقدامات زیر مؤثر خواهند بود:

 کنترل دامنه آسیب وارده به سامانه -

 حفاظت از خدمه در مقابل ضربه -

 میزان مقاومت سامانه در برابر آسیب  -

 قابلیت وتوانمندي خود سامانه  -

 صورتبههاي حیاتی کارگیري سامانهبه -
 )E.Ball, 2003:16 (جداگانه

 پذیريبرگشت -2,7,3
ی توانایی آن در بازیاببه پذیري یک سامانه  برگشت

خود و برگشت به قابلیت رزمی پس از  اصابت و وارد 
گردد. براي امی تعریف میآمدن ضربه در یک حمله نظ

پذیري مطلوب در محیط تهدید اقدامات نیل به برگشت
  (Yanjun Zuo, 2010)زیر مؤثر خواهند بود: 

 تخلیه و جابجایی -

 کنترل خسارات ناشی از حمله  -

صورت تجهیزات بحرانی به داشتننگهآماده  -
 جداگانه 

 توسط کارگروه پایداري نظامی شدهارائهبرابر تعاریف 
اروپا، مفهوم پایداري عملیاتی ضمن تأکید بر سه در 

تواند به پایداري یک سامانه در حوزه محوري فوق می
طول یک عملیات کامل و یا پایداري یک عملیات 

یی نیز اطالق گردد. در مطالعات اخیر تعریف مفهوم تنهابه
پایداري یک نیرو نیز ارائه شده است که به توانایی یک 

تنها  يي یک سامانهجابهنیرو در حفظ قابلیت عملیاتی 
پذیري، پردازد. در تشریح سه مؤلفه اصابتمی

پذیري هیچ ارجحیت واضحی پذیري و برگشتآسیب
و نقش خود سامانه بستگی وجود ندارد و به مشخصات 

ها و تجهیزات همانند دارد. بعضی از انواع سامانه
ها و هواپیماها براي نیل به پایداري مطلوب زیردریایی

اند و ممکن است در پذیري را کاهش دادهویژگی اصابت
ي دیگر سازگاري و مصالحه بیشتري داشته دو حوزه

ا با یري رپذهاي قدرتمند جنگی نیز آسیبباشند. تانک
 اند.هاي محکم و نفوذناپذیر کاهش دادهکارگیري زرهبه

هاي جنگی امروزي نیز تمایل دارد تا تعادلی ناو طراحی
 تا ردیکارگبهرا در هر سه حوزه در ترکیب با یکدیگر 

 National(ها در میدان نبرد افزایش یابد. پایداري آن
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research council, 2010:43-48( 

زیابی پایداري یک سامانه نیاز است تا در هنگام ار
صورت مجتمع و یکپارچه مورد بررسی قرار پایداري به

گردد. مفهوم اطالق می 1گیرد که به آن پایداري یکپارچه
هایی است که بر پایداري یکپارچه شامل تمامی مؤلفه

توانایی یک سامانه براي عملکرد موفق در محیط تاکتیکی 
شامل عوامل و  تنهانهها مؤلفهتأثیرگذار باشند. این 

هاي درونی بوده بلکه تمامی منابع و عوامل بیرونی سیستم
 ریأثتکه پایداري آن سامانه را پشتیبانی نموده و یا بر آن 

. عواملی همچون عملیات ردیگیم برگذارند نیز در می
سرکوب پدافند هوایی، جنگ الکترونیک و حمالت 

 )mwww.survice.co( 2دورایستا.

فرآیند ارزیابی پایداري یکپارچه یک سامانه در صحنه 
مار شهاي بینبرد، تعامل و ارتباط نسبی بین مؤلفه

تأثیرگذار بر پایداري آن سامانه، همچون اثرات آن در 
ذیري پهاي ضد جنگ الکترونیک و آسیبمحیط، قابلیت

دهد. در مقابل تهدیدات گوناگون را مورد توجه قرار می
ابی چارچوبی را براي سنجش قابلیت یک سامانه این ارزی

جهت فعالیت در یک محیط مملو از تهدید با استفاده از 
منابع ملی و بومی و بقاء در صحنه نبرد و انجام مأموریت 

 )www.survice.com(نماید. فراهم می

 هاي جدید براي پایدارينیازمندي -2,7,4
 3سند ساالنه مجوز مالی پدافند ملی 141در بخش 

آمریکا، ملزومات محافظت از نیروها در محیط نبرد 
هاي جدید براي نیل ناهمتراز به عنوان یکی از نیازمندي

به پایداري ضمیمه شده است. بر اساس این سند، وزیر 
ها و ها، دستورالعملنامهدفاع نیاز خواهد داشت تا آیین

هاي وزارت دفاع به منظور ارزیابی میزان راهنمایی
نیروها و تناسب آنها براي رویارویی با تهدیدات پایداري 

1- Integrated survivability 
2- Standoff attack 

ناهمتراز مورد بازبینی قرار گیرد و این مهم به عنوان یکی 
هاي سیستمی قبل از گسترش و استقرار از نیازمندي

 نیروها تعریف گردد. 

هاي اساسی براي همچنین تمامی مقدورات و قابلیت
به  یتأمین حفاظت از نیروها و نیل به پایداري، بایست

ها به لیست اسناد و مدارك هر عنوان یکی از نیازمندي
ها و تجهیزات شامل هر یگان ضمیمه گردد. این سیستم

اي خواهد بود که امکان گسترش و استقرار آن در سامانه
کارگیري آن محیط ناهمتراز وجود داشته و هدف از به

 )FY05 Sec.141(ارتقاء پایداري باشد. 

 ن با ایمنی سامانهپایداري و ارتباط آ -2,8
عنوان قابلیت آن سامانه پایداري رزمی یک سامانه به

در دور ماندن یا مقاومت در محیط تهدیدي که دشمن 
اند توشود. این قابلیت میفراهم نموده است تعریف می

در یک  )SP(از طریق محاسبه احتمال بقاي سیستم 
گیري شود. عبارت رویارویی در محیط تهدید اندازه

تر براي تعریف پایداري یک سامانه در محیط تهدید لکام
به توانایی و قابلیت سامانه در دور ماندن و یا مقاومت در 
محیطی که شامل رویدادهاي طبیعی و رویدادهاي 

 . گرددیبازم استتوسط دشمن  جادشدهیا

 
هاي پایداري: مؤلفه7شماره  ریتصو  

لرزه. ، طوفان و زمینبرق و رعدرویدادهایی همانند 

3-Fiscal Year 2005 Sec.141 
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تالش دارد تا  نیز” ایمنی سامانه “واژه رایج و تجاري 
ند توانعنوان مخاطره شناخته شده و میشرایطی را که به

به یک حادثه در محیط منجر شوند ولی  توسط دشمن 
گردند کاهش دهد. بنابراین هر دو مفهوم ایمنی ایجاد نمی

ایمن را حفظ و پایداري تالش دارند تا یک عملکرد 
نمایند و بقاي سامانه را در تمام شرایط اعم از زمان صلح 

  (E.Ball,2003:84) و جنگ ارتقاء دهند.

پذیري به عدم توانایی سامانه براي دوري اصابت
توسط دشمن  جادشدهیاجستن از محیط عملیاتی 

و هر مؤلفه دیگري  بالگردها، رادارها، هاموشکها، (توپ
 هبشود. شمن ایجاد نماید) تعریف میکه نیروي مهاجم د

اي در هنگام انجام مأموریت توسط زیاد هر سامانه احتمال
رسان دشمن مورد ي تهاجمی و آسیبهاسمیمکانیکی از 

اي تهدید و اصابت قرار خواهد گرفت. لذا سامانه
پذیر نیست که بتواند خود را در محیط تهدید اصابت

با  تواندپذیري میاصابت. نگه دارددشمن از اصابت دور 
توسط یکی از  )HP(محاسبه احتمال اصابت سامانه 

گیري شود بنابراین: ي تهاجمی دشمن اندازههاسمیمکان
(E.Ball,2003:85)  

Susceptibility = PH 
پذیري به عدم توانایی سامانه در مقاومت کردن آسیب

ي هاسمیمکانتوسط یکی از  واردشدهو تحمل ضربه 
اد زی احتمالبهشود. تهاجمی دشمن در محیط تعریف می

ي تهاجمی هاسمیمکانهر سامانه در اثر اصابت یکی از 
اي گرفت لذا سامانه خواهددشمن مورد اصابت قرار 

پذیر نیست که بتواند ضربه وارده توسط تجهیزات آسیب
ا تواند بپذیري میتهاجمی دشمن را تحمل نماید. آسیب

ال شرایطی که سامانه پس از اصابت منهدم محاسبه احتم
 (E.Ball,2003:85)گیري شود. بنابراین: گردد اندازه

Vulnerability = PK|H 

1- Kill ability 

 يهاسمیمکانعدم توانایی سامانه در دوري جستن از 
پذیري) و تحمل ضربه وارده تهاجمی دشمن (اصابت

پذیري) معیاري را ي تهاجمی (آسیبهاسمیمکانتوسط 
نمایند. فناپذیري میزان معرفی می 1پذیريبه نام فنا

هاي تهاجمی سهولت انهدام یک سامانه توسط سیستم
گیري احتمال تواند با اندازهدشمن را بیان نموده و می

صورت محاسبه شود. فناپذیري به )KP(انهدام سامانه 
بطه پذیري طبق راپذیري و اصابتاحتمال مشترك آسیب

 (E.Ball, 2003:85) شود.زیر بیان می

K|HPH = P KP 
Killability = Susceptibility × Vulnerability 

پایداري یک سامانه با فناپذیري آن یعنی 
پذیري مرتبط است و با احتمال پذیري، آسیباصابت

)SP( اي است که گردد. سامانه پایدار سامانهبیان می
ا لحاظ ذا باحتمال فناپذیري آن در میدان نبرد کمتر باشد. ل

معادله میزان پایداري یک سامانه  شدهگفتهاحتماالت 
 (http://www.nap.edu) عبارت خواهد بود:

Survivability = 1 –Killability  
= 1 – (Susceptibility × Vulnerability)  

PS = 1 – PK = 1 - PHPK|H 

 هاي تحقیقتجزیه و تحلیل و یافته -3
به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر 

 کارگیري رویکرد غیرتمرکزي در ساختار شبکهبه
فرماندهی و کنترل پدافند هوایی و سنجش و ارزیابی 

کارگیري رویکرد به"میزان تأثیر متغیر مستقل 
ذیري و پپذیري، آسیببر سه مؤلفه اصابت "غیرتمرکزي

ه همین تفاده شده بپذیري، از تحلیل رگرسیون اسبرگشت
منظور سه فرضیه آماري زیر مطرح و معادالت خط 

  گردند:آمده به شرح ذیل تحلیل میرگرسیون بدست

 فرضیه آماري اول: -3,1
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بر  کارگیري رویکرد غیرتمرکزيبراي بررسی تأثیر به
پذیري از فرضیه آماري زیر استفاده شده مؤلفه اصابت

 است:

0H :يدر شبکه يرتمرکزیغ کردیرو يریکارگبه 
 دهد.آن را کاهش می يریپذاصابت و کنترل یفرمانده

1H :يشبکهدر  يرتمرکزیغ کردیرو يریکارگبه 
 .دهدآن را کاهش نمی يریپذاصابت و کنترل یفرمانده

0: 11 =βH  
0: 10 ≠βH  (ضریب خط رگرسیون صفر نیست)

) با این احتمال مطرح شده است 1Hدر این فرض (
در معادله خط  يرتمرکزیغ کردیروکه ضریب متغیر 

 پذیري یعنی خط رگرسیون مربوط به متغیر اصابت

1Y باشد. این فرض به مفهوم صفربودن برابر صفر
در معادله خط رگرسیون بوده و در  1β یعنی 1X ضریب

یري گشکل بر يرتمرکزیغ کردیرونتیجه بیانگر عدم تأثیر 
پذیري خواهد بود. در طرف مقابل یا توسعه متغیر اصابت

دهنده وجود رابطه و اثر از سوي ) نشان0Hفرض (
ست، پذیري ابر میزان متغیر اصابت يرتمرکزیغ کردیرو
در معادله خط  1βیعنی   1Xصورتی که ضریب به

 غیرصفر باشد. 1Yرگرسیون 

 زانیم خط معادله در يرتمرکزیغ کردیرو بیضرا: 3جدول شماره 
 يرپذیاصابت

T-test F-test پذیريي بر اصابترتمرکزیغ کردیرو  

25/5  53/16 دارمقادیر معنی   

001/0  002/0  P-Value 

11 327/0211/0 XY −=  معادلۀ خط رگرسیون 

7/47%  ضریب تعیین (شدت تغییرات) 

 دارياین فرضیه آماري و معنی براي بررسی صحت
P-با توجه به اینکه  1Yضریب معادله خط رگرسیون 

Value  محاسبه شده براي آزمونT  05/0کوچکتر از=α 
گردد، یعنی غیرصفر تأیید می 0Hاست، بنابراین، فرض 

 %9/99با  1Yرگرسیون  خطدر معادله  1Xبودن ضریب 
کوچکتر  P-Valueاطمینان وجود دارد. با توجه به اینکه 

  1Xاست، لذا غیرصفر بودن ضریب  α=05/0از مقدار 
 توان اعالم نمود. می 002/0را با احتمال خطاي   1βیعنی 

داري ضریب عرض از مبدأ براي بررسی و تأیید معنی
بدست آمده براي  P-Valueدر معادله خط، به کمک مقدار 

و توجه به این نکته که  باشدمی 002/0که برابر  Fآزمون 
کوچکتر است، لذا وجود مقدار  α=05/0مقدار آن از 

مورد تأیید  1Yعرض از مبداء در معادله خط رگرسیون 
در خصوص F و  Tگیرد. در واقع آزمون آماري قرار می

شده حاکی از تأیید ضرایب بدست آمده و در فرض بیان
افزار نهایت معادله خط رگرسیون محاسبه شده توسط نرم

SPSS .است 

مطابق نتایج تحلیل و ضرایب رگرسیون خطی (معادله 
ي تمرکزریغ کردیروخط بدست آمده) تأثیر متغیر مستقل 

 هپذیري مستقیم است، اما نوع رابطبر میزان اصابت
باشد. در واقع افزایش میزان تغییرات مثبت معکوس می

متغیر مستقل منجر به ایجاد تغییرات منفی در متغیر وابسته 
توان گفت که گردد. در مورد شدت تغییرات هم میمی
در این معادله با فرض  1Yخط  تغییراتدرصد  7/47%

ت و اس يرتمرکزیغ کردیرواستقالل متغیرها، مربوط به 
تغییرات متغیر  %3/52شود که سایر عوامل، بینی میپیش

 پذیري را به خود اختصاص دهند. وابسته اصابت

 

y = -0.327x + 0.211
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پذیري: خط رگرسیون مربوط به مؤلفه اصابت1نمودار شماره   

 

 فرضیه آماري دوم: -3,2
براي بررسی تأثیر رویکرد غیرتمرکزي بر مؤلفه 

 :شده استپذیري از فرضیه آماري زیر استفاده آسیب

0H :يدر شبکه يرتمرکزیغ کردیرو يریکارگبه 
 دهد.آن را کاهش می يریپذآسیب و کنترل یفرمانده

1H :يدر شبکه يرتمرکزیغ کردیرو يریکارگبه 
 دهد.آن را کاهش نمی يریپذآسیب و کنترل یفرمانده

0: 21 =βH  
0: 20 ≠βH  (ضریب خط رگرسیون صفر نیست)

با این احتمال مطرح شده است  )1Hدر این فرض (
در معادله خط  يرتمرکزیغ کردیروکه ضریب متغیر 

برابر  2Yپذیري یعنی خط رگرسیون ربوط به متغیر آسیب
 2Xباشد. این فرض به مفهوم صفر بودن ضریب صفر 
در معادله خط رگرسیون خواهد بود و در نتیجه  2βیعنی 

یري یا گبر شکل يرتمرکزیغ کردیروبیانگر عدم تأثیر 
پذیري خواهد بود. در طرف مقابل توسعه متغیر آسیب

دهنده وجود رابطه و اثر از سوي ) نشان0Hفرض (
پذیري است، بر میزان آسیب يرتمرکزیغ کردیرو
در معادله خط  2βیعنی  2Xصورتی که ضریب به

 غیرصفر باشد.  2Yرگرسیون 

 خط معادله در يرتمرکزیغ کردیرو بیضرا:  4جدول شماره 
 يرپذیبیآس زانیم

T-test F-test پذیريي بر اصابترتمرکزیغ کردیرو  

41/8  05/13 دارمقادیر معنی   

001/0  001/0  P-Value 

22 408/0119/0 XY −=  معادلۀ خط رگرسیون 

9/53%  ضریب تعیین (شدت تغییرات) 

 داريمعنیاین فرضیه آماري و  براي بررسی صحت
P-با توجه به اینکه  2Yضریب معادله خط رگرسیون 

Value  محاسبه شده براي آزمونT  05/0کوچکتر از=α 
گردد، یعنی تأیید می 0Hباشد، بنابراین، فرض می

با  2Yدر معادله خط رگرسیون  2Xغیرصفر بودن ضریب 
 P-Valueاطمینان وجود دارد. با توجه به اینکه  9/99%

است، لذا غیرصفر بودن  α=05/0مقدار کوچکتر از 
توان را می 001/0با احتمال خطاي  2βیعنی  2Xضریب 

 اعالم نمود. 

داري ضریب عرض از مبدأ براي بررسی و تأیید معنی
بدست آمده براي  P-Valueدر معادله خط، به کمک مقدار 

باشد و توجه به این نکته که می 001/0که برابر  Fآزمون 
کوچکتر است، لذا وجود مقدار  α=05/0مقدار آن از 

مورد تأیید  2Yعرض از مبداء در معادله خط رگرسیون 
در خصوص F و  Tگیرد. در نتیجه آزمون آماري قرار می

شده حاکی از تأیید ضرایب بدست آمده و در فرض بیان
افزار نهایت معادله خط رگرسیون محاسبه شده توسط نرم

SPSS .است 

مطابق نتایج تحلیل و ضرایب رگرسیون خطی (معادله 
ي تمرکزریغ کردیروخط بدست آمده) تأثیر متغیر مستقل 

است، اما نوع رابطه  مستقیمپذیري بر میزان آسیب
باشد. در واقع افزایش میزان تغییرات مثبت معکوس می

متغیر مستقل منجر به ایجاد تغییرات منفی در متغیر وابسته 
توان گفت که گردد. در مورد شدت تغییرات هم میمی
در این معادله با فرض  2Yدرصد تغییرات خط  9/53%

ت و اس يکزرتمریغ کردیرواستقالل متغیرها، مربوط به 
تغییرات متغیر  %1/46شود که سایر عوامل، بینی میپیش

 پذیري را به خود اختصاص دهند.وابسته آسیب
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 مقالـــــھ

۹۹ 

 
پذیري: خط رگرسیون مربوط به مؤلفه آسیب2نمودار شماره   

 فرضیه آماري سوم: -3,3
غیرتمرکزي بر میزان  رویکردبراي بررسی تأثیر 

 پذیري از فرضیه آماري زیر استفاده شده است:برگشت

0H :يدر شبکه يرتمرکزیغ کردیرو يریکارگبه 
 هد.دآن را ارتقاء می يریپذبرگشتو کنترل  یفرمانده

1H :يدر شبکه يرتمرکزیغ کردیرو يریکارگبه 
 دهد.آن را ارتقاء نمی يریپذبرگشتو کنترل  یفرمانده

0: 31 =βH  
0: 30 ≠βH  (ضریب خط رگرسیون صفر نیست)

با این احتمال مطرح شده است  )1Hدر این فرض (
در معادله خط رگرسیون  يرتمرکزیغ کردیروکه ضریب 

برابر صفر  3Yیعنی خط  پذیريبرگشتمربوط به متغیر 
یعنی  3Xباشد. این فرض به مفهوم صفر بودن ضریب 

3β  در معادله خط رگرسیون خواهد بود و در نتیجه بیانگر
سعه گیري یا توبر شکل يرتمرکزیغ کردیروعدم تأثیر 

پذیري خواهد بود. در طرف مقابل متغیر برگشت
دهنده وجود رابطه و اثر از سوي ) نشان0Hفرض(

پذیري است، بر میزان برگشت يرتمرکزیغ کردیرو
در معادله خط  3βیعنی  3Xصورتی که ضریب به

 غیرصفر باشد.  3Yرگرسیون 

 خط معادله در يرتمرکزیغ کردیرو بیضرا:  5جدول شماره 
 يریپذبرگشت زانیم

T-test F-test پذیريي بر اصابترتمرکزیغ کردیرو  

27/4  08/9 دارمقادیر معنی   

001/0  002/0  P-Value 

33 508/0214/0 XY +=  معادلۀ خط رگرسیون 

1/64% تعیین (شدت تغییرات)ضریب    

 دارياین فرضیه آماري و معنی براي بررسی صحت
P-با توجه به اینکه  3Yضریب معادله خط رگرسیون 

Value  محاسبه شده براي آزمونT  05/0کوچکتر از=α 
گردد، یعنی تأیید می 0Hباشد، بنابراین، فرض می

با  3Yدر معادله خط رگرسیون  3Xغیرصفر بودن ضریب 
 P-Valueاطمینان وجود دارد. با توجه به اینکه  9/99%

است، لذا غیرصفر بودن  α=05/0کوچکتر از مقدار 
توان می 001/0را با احتمال خطاي  3βیعنی  3Xضریب 

 اعالم نمود. 

داري ضریب عرض از مبدأ براي بررسی و تأیید معنی
بدست آمده براي  P-Valueدر معادله خط، به کمک مقدار 

باشد و توجه به این نکته که می 002/0که برابر  Fآزمون 
کوچکتر است، لذا وجود مقدار  α=05/0مقدار آن از 

مورد تأیید  3Yعرض از مبداء در معادله خط رگرسیون 
در خصوص F و  Tگیرد. در نتیجه آزمون آماري قرار می

شده حاکی از تأیید ضرایب بدست آمده و در فرض بیان
وسیله نهایت معادله خط رگرسیون محاسبه شده به

توان است. در مورد شدت تغییرات هم می SPSSافزار نرم
در این معادله  3Yدرصد تغییرات خط  %19/64گفت که 

 يمرکزرتیغ کردیروبا فرض استقالل متغیرها، مربوط به 
تغییرات  %9/35شود که سایر عوامل، بینی میشاست و پی

پذیري را به خود اختصاص دهند. متغیر وابسته برگشت
عالوه بر آن رابطه بین متغیر مستقل اول با نتایج تحلیل 

اشد. براستا میبعد سوم از ارتقاء پایداري مستقیم و هم
بنابراین تغییر یا تأثیر متغیر مستقل اثرات مستقیم و 

 با متغیر وابسته ایجاد خواهد کرد. راستاهم

y = -0.408x + 0.119
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 تحلیل پایداري شبکه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی ....

۱۰۰ 

 
پذیري: خط رگرسیون مربوط به مؤلفه برگشت3نمودار شماره   

 

 گیري:نتیجه -4
ت هایی اسپایداري یک نیازمندي اساسی براي سامانه

که در سیستم یکپارچه پدافند هوایی هر کشوري خدمت 
نمایند. مراکز فرماندهی و کنترل به عنوان عوامل می

ساختار پدافند هوایی مطرح هستند. پایداري  برترساز در
مطلوب مراکز فرماندهی و کنترل، دوام و اثربخشی 
عملیات پدافند هوایی را به همراه خواهد داشت. به 
منظور ارتقاء پایداري یک سامانه در شرایط بحرانی نیاز 

یري پذپذیري، آسیباست تا عوامل مؤثر بر آن (اصابت
لیل و بررسی قرار گیرند. پذیري) مورد تحو برگشت

اي در محیط تهدید پذیري سامانههرچه احتمال اصابت
کمتر باشد پایداري آن بیشتر خواهد بود. هرچه میزان 

پذیري یک سامانه در محیط تهدید کمتر باشد آسیب
یک  پذیريپایداري آن نیز بیشتر و هرچه میزان برگشت

تر ز بیشسامانه در محیط تهدید بیشتر، پایداري آن نی
خواهد بود. هر چند امروزه کشورهاي صاحب 

پیشرفته ارتباطی و اطالعاتی به دلیل  هايفناوري
 یابیهاي پدافند هوایی و دستهاي خاص سامانهویژگی

به دو اصل وحدت فرماندهی و وحدت تالش به دنبال 
متمرکز نمودن کنترل در ساختار پدافند هوایی بوده و 

اندهی و کنترل متمرکز و اجراي کارگیري رویکرد فرمبه
هاي فرماندهی و اي مرسوم در شبکهغیرمتمرکز شیوه

 شود، اما استفاده ازکنترل پدافند هوایی آنها محسوب می
هاي این رویکرد در مورد کشورهایی که از فناوري

پیشرفته ارتباطی و اطالعاتی برخوردار نیستند به ایجاد 
امالً هاي فراوان، کنترل کهمراتبی با الی ساختارهاي سلسله

متمرکز، وابستگی شدید مراکز فرماندهی و کنترل به 
مراکز باال دستی، عدم توانایی در اتخاذ تصمیم مناسب و 

پذیري بسیار کم در شرایط بحران و موقع و انعطافبه
تهدیدهاي هوایی گسترده منجر شده و عمالً اجراي 

د نمود. نتایج مأموریت پدافند هوایی را غیرممکن خواه
نبردهاي اخیر در منطقه نیز مؤیّد آن است که ساختارهاي 
پدافندي سلسله مراتبی در برابر تهاجم گسترده نیروهاي 

جانبه بهره مهاجم که از راهبرد برتري هوایی همه
در این  گیرند کارایی چندانی نخواهد داشت. لذا می

ک ی تحقیق، عدم تمرکز در فرماندهی و کنترل به عنوان
فرماندهی و  و شبکه کار جهت ارتقاء پایداري مراکزراه

نتایج  .ه استمورد مطالعه قرار گرفتپدافند هوایی کنترل 
حاصل از تحقیق مؤیّد این نکته است که چنانچه شبکه 
فرماندهی و کنترل پدافند هوایی با طراحی معماري 
عملیاتی، سیستمی و فنی مناسب و تعریف مأموریت، 

هاي مناسب از حالت ها و روالو روش شرح وظایف
سلسله مراتبی فاصله گرفته و به سمت عدم تمرکز هم 
در فرماندهی و کنترل و هم در اجرا سوق یابد، پایداري 

 آن در برابر تهدیدهاي هوایی ارتقاء خواهد یافت.

رو نیاز است تا فضاي کشور به مناطق مختلف از این
مرکز  ز هر منطقه به یکپدافندي تقسیم و مسئولیت دفاع ا

هاي اي مشخص واگذار گردد. الیهعملیات منطقه
سازمانی در شبکه پدافند هوایی با ادغام مراکز مختلف با 
یکدیگر کم شده و با تعریف شرح وظایف مشخص براي 

کارگیري انواع مراکز فرماندهی و کنترل نحوه به
ی به هاي سالح در آنها به معناي واقعها و سامانهحساسه

کننده اصالح و از طوالنی شدن صورت حساسه به شلیک

y = 0.508x + 0.214
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 مقالـــــھ

۱۰۱ 

چرخه اطالعات و فرآیند اتخاذ تصمیم جلوگیري شود. 
کنشی با نیاز است تا از مراکز فرماندهی و کنترل راه

قابلیت تحرك و جابجایی باال و تعمیر و نگهداري آسان 
هاي آماد و پشتیبانی مناسب جهت بهره گرفته و از روش

 پذیري این مراکز استفاده شود.قابلیت برگشتارتقاء 
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