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 چکیده
از بین بردن  بمنظوردر زمان جنگ واقعی  و باشد یمیکی از انواع جنگ برشمرده شده در کتب دفاعی، جنگ فرماندهی و کنترل بین دو کشور متخاصم 

بر توان تحلیل طرف مقابل برای شروع یک جنگ یا بازدارندگی از  تواند یماین موضوع در زمان شروع جنگ  انجام خواهدشد.تمرکز فرماندهان طرف مقابل 

ه و انتخاب ها و ترجیهات او را کرد ینیب شیپقیب را ر عکس العمل های و تصمیمات  توان یماصلی این است که آیا  سؤالمستقیم داشته باشد.  ریتأثآن 

بسیار اثر  او عکس العمل رقیب بر انتخاب حرکت بعدی ، ها تصمیم گیری در ولی هستهر رقیب به دنیال منافع خود   در صحنه واقعی نبرد تخمین زد. 

و قرمز( در زمان جنگ فرماندهی و کنترل و  آبیمتخاصم )ی کشورها مورداستفادهی وهایسناربر روی  بامطالعه میا کردهدر این مقاله تالش  مافلذا گذار است 

شناخت اقدامات کشورها و تعیین دقیق  .تصمیمات آتی رقبا را پیش بینی کنیمتحلیل های کمی و کیفی از  ها بازی هینظربا استفاده از روش  سازی مدل

مانند اختالل در  نهیهز کماقدامات  دهد یمتحلیل و استخراج وضعیت تعادل نشان  نماید. نتیجه این تر قیدقنتایج و تحلیل بازی را  تواند یم ها آنترجیحات 

 اقدامات سخت بعدی هموار نماید. توان رزم رقیب را کاهش دهد و زمینه را برای تواند یمی ناوبری ها سامانهدر  و اختاللی ویژه فرماندهی و کنترل ها شبکه

 
 ، وضعیت تعادلها بازی هینظر ی،سیونویسنار ،و کنترلفرماندهی  جنگ :کلیدی واژگان
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 کلیات .1
یازهای هر کشور نترین  یدیکلموضوع امنیت ملی یکی از 

تواند در مسائل داخلی و هم در مسائل  یمباشد. این نیاز هم  یم

خارجی تعریف شود. تجربه کشور عزیزمان نشان داده ما 

یم که با ماهیت اصلی نظام اسالمی ا داشتههمواره دشمنانی 

سال دفاع مقدس، ترورهای کور و  8دچار مشکل هستند. 

های ظالمانه نشان داده است دشمن از هر  یمتحریت درنها

های ایران اسالمی  یهسرمازدن به اقتدار و طریقی درصدد ضربه 

 باشد. یم

یکی از مسائلی که در مواجهه با ایران همواره از سوی 

همه "این است که میگویند  شده مطرحی متخاصم ها دولت

کننده  یتداع. این موضوع همواره "ها روی میز است ینهگز

باشد. شورای عالی امنیت  یمآخرین گزینه یعنی جنگ رودررو 

ما همواره باید گزینه اقدام نظامی توسط دشمن  در کشوری مل

داشته و به آن توجه  مدنظریکی از اقدامات احتمالی  عنوان بهرا 

اساسی این است که عاقبت این جنگ با توجه  سؤالکند. حال 

ی در دنیا به چه سمت و فنّاورعلم و  روزافزونهای  یشرفتپبه 

ی اخیر دستخوش ها سالکند. ابعاد جنگ در  یمسویی حرکت 

ی کل به ها سامانهاتفاقات زیادی شده است. ابزارها، تجهیزات و 

ی و تحلیل اطالعات آور جمعی ها سامانهتغییر کرده است. 

عالوه، بعد جدیدی بنام افکار  کامالً متفاوت شده است. به

های مسئولین  گیری یمتصمعمومی و فضای مجازی توانسته بر 

 ها رسانههای  ییتوانارغم اینکه  یعلبگذارد. یر تأثو فرماندهان 

افکار را به سمت  ها آنباشد و  یم ها قدرتعمدتاً در دست 

 ها رسانهتمامی  اند نتوانستهدهند، لکن  یممطلوب خود حرکت 

و  ها دولتتواند بین  یمگیری  یمتصمرا محدود کنند و هر نوع 

وزی استفاده از شاید ر مثال عنوان بهفاصله ایجاد نماید.  ها ملت

بود ولی در حال  ها دولتبمب اتم کار ساده و یا ممکنی برای 

حاضر اگر دولتی از آن استفاده کند از سوی افکار عمومی دنیا 

گیرد تا جایی که مزایای  یمقرار  فشارهاتحت شدیدترین 

 دهد. یمقرار  الشعاع تحتاستفاده از این سالح را کامالً 

 

های اخیر در حوزه جنگ  لتوانسته در سا کشور آبی

های  یشرفتپسایبر الکترونیک  خصوصاًالکترونیک و 

چشمگیری داشته باشد. تمرکز بر موضوعاتی مانند 

پژوهی، سناریونویسی، سناریوسازی و تحلیل سناریو نیز  آینده

انواع  ساخت ی راهبردی را تقویت نماید.ها نگاهتوانسته 

مخابراتی از دیگر  گر در حوزه ی شنود و اختاللها سامانه

 صورت بهبوده است. این کشور توانسته  ارائه قابلتوانمندهای 

جنگ آماده نماید.  سرنوشت ییرتغموردی محصوالتی برای 

ی ها بانکی ویژه فرماندهی و کنترل، تکمیل اطالعات ها شبکه

یب و اختالل در پهپادهای شناسایی و هواپیماهای فر اطالعاتی،

در حوزه  شنود فرماندهی و کنترل و یهوشمند سازجاسوسی، 

 باشد. یمها  یشرفتپاین  ازجملهکدگشایی ماهواره 

را  تجاوز به کشور آبیقصد در برنامه خود کشور قرمز  

برای از گزینه نظامی  کشور آنگذار  ی سیاستها مجموعه .دارد

گران کشور  اند. تحلیل نظر نکرده مسئله کشور آبی صرفحل 

بر  یهرت درگیری مسلحانه با کشور آبی تکقرمز معتقدند در صو

. عالوه بر این کشور ی هوایی خود خواهند داشتها سالح

قرمز برای کسب برتری در رویارویی با کشور آبی از چند نوع 

کشور  دیگر تسلیحات و تجهیزات نظامی استفاده خواهد کرد.

تجهیزات  روزافزونهای اخیر توانسته با توسعه  در سال قرمز

در شبکه فرماندهی و  ها از آنلکترونیک و استفاده بهینه جنگ ا

ی نبرد داشته ها درصحنهیرات شگرفی تأثکنترل یکپارچه خود، 

 باشد.

که ] 1[اطالعات جنگ  کتاب ،جمله مندر کتب دفاعی 

است،  شده اشارهاولین مرجع در این مقاله نیز به آن  عنوان به

که شامل جنگ دارد  یمبرای جنگ ابعاد مختلفی را بیان 

 یبرنتیکساو جنگ  ی، جنگ سیاسی، جنگ اقتصادیا شبکه

(C2W )باشد. یکی از ابعاد جنگ سایبرنتیک، جنگ  یم

و  ها حالتتوان  یمباشد. برای این جنگ  یمفرماندهی و کنترل 

ی ساز مدلابعاد متنوعی را تصور کرد. در این تحقیق ما 

یم. ا دادهقرار  مدنظریله ابزارهای جنگ الکترونیک را وس به

صورت که به سراغ ابزارهای مراقبت و شناسایی جنگ  ینبد

الکترونیک که وظیفه پایش و رصد فضای نبرد را بر 

ی مقابله، اختالل، فریب و انهدام ابزارهایم و ا رفته، دارند عهده

یک  بر اساسیم و سپس ا کردهرا متناسب با تهدیدات، وارد 

 قرمز را به کشور آبی تحلیلحمله کشور  سناریوی شبه واقعی
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 مقالـــــه

 

 
  

ها به  یبازو در پایان با استفاده از ابزارهای ریاضی نظریه  کرده

به سمت  احتماالًایم که سرنوشت جنگ  یدهرساین نتیجه 

یی گرایش خواهد داشت. ها سامانهو  ها سالحاستفاده از چه 

ی فرماندهی و کنترل ها جنگواقعیت این است که موضوع 

و  ها مدل ها آنتوان برای  یمپیچیده است که متنوع و  قدر آن

یوهای متنوعی در نظر گرفت. چیزی که محققان آتی باید سنار

یوهای جدید به کار بگیرند تا بتوان بانک کاملی از سناری برا

ی ابزارهاین کرد. سپس بتوان با استفاده از تأمیوها را سنار

با هوش مصنوعی یک شبکه عصبی با نظارت را تهیه کرد و 

شود  یمیوهای مختلف ایجاد سناراستفاده از آموزشی که توسط 

 بینی کرد. یشپرا با دقت بیشتری  ها جنگبتوان آینده 

داشته است ما  ها دولتاهمیت حیاتی که این موضوع برای  

 چراکه یباً واقعی را بررسی کنیم،تقررا بر آن داشت یک شرایط 

بدون  ها دولتود ش یمعدم پرداختن به این موضوع مهم باعث 

ی بعدی خود را بتوانند تخمین بزنند، ها گامعواقب و  که آن

ی ها جنگاقدامات بدون پشتوانه انجام دهند و خود را درگیر 

 طوالنی و بدون نتیجه نمایند.

در بخش دوم به اهمیت و ضرورت تحقیق و عواقب عدم 

شده است در بخش سوم این مقاله، پیشینه  توجه به آن پرداخته

شود. در بخش چهارم به معرفی  های تحقیق بیان می یژگیوو 

پردازیم. در بخش پنجم به روش  یمجنگ فرماندهی و کنترل 

ششم  بخش شده است. پرداخته ها دادهتحقیق و نحوه گردآوری 

ها را متناسب با  یبازیه نظرای  یهپاتعاریف و مفاهیم اساسی و 

های پایداری را مطابق با  یتوضعنیاز پژوهش بیان و ضمن آن، 

دارد. در بخش هفتم  یمیان ب، نظران صاحبهای مختلف  یفتعر

سازی بازی با توجه به  پردازیم. مدل یم مسئلهیزی ر طرحبه 

 ها در بخش هشتم نوع بازی، بازیگران، راهبرد و ترجیحات آن

 نتایج بر اساس یلتحلبه  شود. سپس در بخش نهم یمارائه 

 نتایج و شود و در پایان یمپرداخته دل های تعا وضعیت

 شود. یمدهم بیان در بخش  یشنهادهاپ

 اهمیت و ضرورت تحقیق: .2
 ی یک موضوع کلیدی دست گذاشته استبر رواین تحقیق 

 باشد. یم "گیری یمتصم"و آن 

تواند سرنوشت یک ملت و یا  یمیک تصمیم راهبردی 

با شکست  بی تصمیمی و تعلل نیز قطعاًنسلی را تغییر دهد. 

از شروع بحران، تمامی  قبلفرقی ندارد. پس ضروری است 

 بینی کنیم تا دچار خسارت نشویم. یشپاتفاقات و تصمیمات را 

از عواقب نپرداختن به چنین موضوع مهمی این است که ما 

مختلفی روبرو هستیم و اگر از  های ینهگزدر مواقع بحران با 

نکرده باشیم دچار  قبل شرایط و تصمیمات رقیب را آنالیز

بسا تصمیماتی اتخاذ نماییم که عالوه  شویم و چه یمسردرگمی 

بر ضربه بر توان دفاعی و امنیتی کشور، خسارات 

ناپذیری را در حوزه مختلف دفاعی، سیاسی بر کشور  جبران

گیری و به عبارتی  یزمان وارد نماییم. فلذا حل معضل تصمیمعز

های رقیب  العمل و عکس ها عمل ،بینی ما از اقدامات پیش

صورت  را به یشنهادهاییپعنوان تصمیم سازی،  تواند به یم

علمی و تحقیقاتی در اختیار مدیران و فرماندهان بگذارد تا به 

 حداکثر منفعت برسیم و در حداقل ضرر تضمین نماییم.

یم. ا قرارگرفتهما در آستانه رویارویی با دشمن  یمکنفرض 

تواند انجام دهد و ما  یمما چه اقداماتی  دشمن برای تسلیم

تواند اجرا کند که در پس  یمی؟ دشمن چه مراحلی را کار چه

به بیشترین فایده و هم به کمترین هزینه برسد؟ مسائل  هم آن

در وهوا  آباقتصادی در تصمیمات طرفین چه نقشی دارد؟ آیا 

 اثرگذاراست؟ جغرافیا چقدر  اثرگذاریری تجهیزات کارگ به

شماری که در ذهن ما و فرماندهان ایجاد  یب سؤاالتاست؟ و 

شود. حال فرض کنیم در موقع تصمیمی گیری مسئولین  یم

بهترین را انتخاب کنند. حال  حل راهباید از بین تعداد زیادی 

بسیار  مسئلهمتعدد، حل  مجهوالتبا توجه به معلومات و 

کمی و  ها آندر شرایطی که بخشی از  هم آنباشد،  یمسخت 

 بخشی دیگر کیفی است.

آید و ابزارهایی برای  یمها به کمک ما  یبازدر اینجا نظریه 

ی بلکه ا مرحله تک صورت بهنه  هم آنبینی  یشپتخمین و 

نماید. اگرچه احصاء  یمبرای ما ترسیم  گام به گام صورت به

یر نیست لیکن اقدامات با درجه پذ امکانتمامی اقدامات طرفین 

کم  مسئلهاز ابهامات  تواند یماال و احتمال وقوع زیاد اهمیت ب

 وبر شفافیت آن اضافه نماید.
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از رهگذر این تحقیق برای مسئولین مشخص خواهد شد 

از طریق چه راهکارهایی قصد پیروزی در جنگ  که رقبا

بنابراین، برای جلوگیری از این ؛ فرماندهی و کنترل رادارند

 توان تمهیدات الزم را اندیشید. یمآسیب در زمان جنگ واقعی 

دشمن و یا خودی در آینده به  احتماالًی که حل راهانتخاب 

 چندان نهای  یندهآتواند ما را برای  یمکند  یمسمت آن حرکت 

ها،  گذاری یاستسدور آماده کند. این نوع اطالعات عمدتاً در 

 مثال عنوان بهیر مضاعف دارد. تأثها و رویکردها  یبند بودجه

در سرنوشت جنگ اهمیت  GPSاهمیت موضوع ناوبری و یا 

دارد. وابستگی دشمن به این ابزار و نیز وابستگی کمتر خودی 

ابزار شاید بتواند موازنه را تغییر دهد. چرایی و چگونگی  به این

 شده است. یل بیانتفص بهآن در ادامه تحقیق 
 

 

 پیشینه تحقیق .3
 محققان بوده است این موضوع تحقیق از گذشته موردعالقه

صورت مسئله محور و با یک مدل خاص از نظریه  و هرکدام به

ها  ها در این سال . دانش نظریه بازیاند پرداختهها به آن  یباز

یی که ها روشمقاالت ذیل به  در پیشرفت فراوانی داشته است.

 پردازیم. یم اند کردهها را ترویج  نظریه بازی

ل گراف برای حل مناقشه م مد 1993 و همکاران در 4فنگ

یک متدولوژی منعطف و توانمند برای  کردند. این مدل ارائهرا 

مناقشات راهبردی در دنیای واقعی است. کارایی این  مطالعه

ی در حالت غیر همکارانه است، بازیه نظری ها فنمدل که از 

دهد که بیان مطلوبیت بازیگران با  زمانی بیشتر خود را نشان می

 [10]نباشد و مقداری ممکن  اعداد کمّی

متقابل دو یا چند  وانفعال فعلراهبردی به  مناقشهیک 

کنند که  یمتصمیماتی را اتخاذ  هرکدامشود.  بازیگر گفته می

کند حالت مناقشه چگونه از کار  یمرفته مشخص  هم یرو

آید و نیز هرکدام، برای خود ترجیحاتی در میان  یدرم

نهایی( دارند. لذا، یک  حل راهعنوان  ممکن )به های حالت

راهبردی، یک مسئله و مشکل تصمیم تعاملی است که  مناقشه

ساز وجود دارند، هر بازیگر انتخابی  یمتصمدر آن دو یا چند 

                                                           

2. Fang 

 اصالتاًساز،  یمتصمو برای هر  دو یا چند گزینه()دارد 

تر،  یقدق طور به. [10]ی دیگران دارای اهمیت است ها انتخاب

ز تصمیمات سایر بازیگران، منتفع یا متضرر هر بازیگر ا

شود. واضح است که مناقشات راهبردی در تعامالت  می

سطوح از قبیل شخصی، خانوادگی، شغلی،  همهمابینی و در  یف

 المللی، بسیار معمول و رایج است. ینبملیتی و 

سازی  مدل گراف برای حل مناقشات، یک متدولوژی مدل

 استفاده قابلی آسان بهو  کند یمارائه و تحلیل مناقشات راهبردی 

اینکه  دربارهو منعطف است و درک خوبی برای تصمیم سازان 

کند.  چگونه آنچه باید انجام دهند را انتخاب کنند، فراهم می

سازی و تحلیل مناقشات  جایگزین برای مدل های سامانهالبته 

 «تئوری بازی غیر همکارانه»راهبردی که مجزا و متمایز از 

تحلیل های  روشتوان  یمکه از آن جمله  باشند، وجود دارد

 [13]  م 1987و  1971 های سالدر  متاگیم توسط هاوارد

، [11] م 1984 تحلیل مناقشه توسط فریزر و هایپل در ،[12]و

ی تئور ، [6]همکاران  و 6تاکاهاشی توسط 5خرد آگاهبازی 

 8حرکات، تئوری  [14] 1994توسط هاوارد در سال  7درام

نام برد. تمرکز اصلی و مشخصِ  [4] 10متلی و 9توسط برامز

این مقاله استفاده از مدل گراف برای حل مناقشات است. 

 حوزه، دارای تر منعطفباورمان این است که مدل مذکور 

های جایگزین خود  نسبت به روش تر آسانتر و کاربرد  یعوس

یچیده دنیای پاین مدل هنر خود را در تحلیل مسائل  .است

عنوان نمونه، این مدل  . به[10]ی نشان داده است خوب بهواقعی 

 مناقشهین نتایج مورد انتظار در تر محتملبینی  پیش منظور به

 2009ی ایران توسط شیخ محمدی و همکاران در سال ا هسته

المللی در سوریه  ینبی و ا منطقهی ها قدرت منازعهو  [9]

به   [8] 2013مکاران در سال توسط شیخ محمدی و ه مجدداً

یری مدل گراف کارگ بهفرایند  1شکل است.  شده گرفتهکار 

                                                           
5
. hyper game 

6 Takahashi 
7 drama theory 
8 theory of move 
9
. Brams 

10 Mattli 



ی 
لم

ة ع
نام

صل
ف

- 
شی

وه
پژ

 
هی

ند
رما

ف
 و 

ل،
نتر

ک
 

ال
س

 
رم 

چها
، 

رة
ما

ش
  

ن 
ستا

زم
ر، 

چها
13

99
 

 
 مقالـــــه

 

 
  

یچیده پسازی و تحلیل مناقشات  برای حل مناقشه را برای مدل

 دهد. ی نمایش میخوب بهدنیای واقعی 

 
 ]2[ . مدل گراف برای حل مناقشه1شکل 

 

چاپ کرده  2018ی که آقای زیمینگ در سال ا مقالهدر 

اختصاص داده است او در  ها یبازرویکرد جدیدی را در نظریه 

برای اکتشاف  2014واقعی که در سال  مسئلهاین مقاله یک 

قرار  موردمطالعهاست را  داده رخنفت در دریای چین جنوبی 

ی تعادل ها حالتکند که  یمداده است. در این مقاله او اثبات 

تواند  یمدهد  یمیی که رخ ها ائتالفمرسوم یا کالسیک با 

دهد ائتالف پرتو نام  یماما ائتالفی که او پیشنهاد ؛ ناپایدار گردد

خواهد به تخصیص  یمدارد. ائتالفی که با الهام از ویلفردو پرتو 

و لذا  ائتالف لیبه تحل دیجد کردیروبهینه منابع کمک کند. 

 -NASH - GMRد مفاهیمی مانند باعث تغییراتی در بازتولی

SMR  وSEQ خواهد شد 

تواند نشان دهد که ائتالف چگونه  یمرویکرد جدید 

تواند نقطه تعادل غیر همکارانه را برهم بزند در این مقاله  یم

 ؛ ودهد یمی تعمیم تر گسترده صورت بهتعریف ائتالف را 

ائتالف پارتو  های یشرفترا به پ کیائتالف کالس های یشرفتپ

دهد که یک تعادل  یمحقیقت به ما نشان  در دهد. یم میتعم

یک ممکن است یک عدم همکاری را در پیش داشته باشد کالس

یی داریم ها تعادلکه در  یندهد درحالو در عمل پایداری رخ 

 [15] ماند. یمکه بدون همکاری ناپایدار 

 توسط خانم جینگ 2019ی که در سال ا مقالههمچنین 

یی را برای تصمیم بین ها راهتوان  یمداد  نشان منتشر شد،

حل ترکیبی را  راه او یک ترجیحات ناشناخته و مبهم پیدا کرد.

ی ها آستانه فرم مخصوص، 4پیشنهاد داده که با استفاده از 

را نیز  و مهممسائل پیچیده  بتوان فازی مسائلکننده در  یراض

تواند  یملی پیچیده که ی خیها حالتحل کرد این موضوع برای 

جنبه راهبردی هم داشته باشد مفید است و برای مثال مناقشه 

فرم  4این روش  . درقرار داده است موردتوجهچین را 

در حقیقت با  شود. یممخصوص برای بیان نیاز فازی مطرح 

کننده برای منطق فازی تصمیمات  یراضایجاد یک آستانه 

 [16] نماید. یممحدود  ها حالتبازیگران را به این 

دهد که  یمتاریخچه تحقیقات پیرامون این موضوع نشان  

ی با موضوع ما دارند و البته ا عمدهتحقیقات گذشته تفاوت 

 صورت بهها اشاره خواهد شد.  هایی نیز دارند که به آن شباهت

توان اشاره کرد که هم در جنبه وسعت نگاه به میدان  یمکلی 

تحلیل مناقشات کیفی و  استفاده از ابزار جنگ الکترونیک و هم

 ی با تحقیق ما دارند.ا عمدهها تفاوت  یبازای نظریه  چندمرحله

را با استفاده از  ECCMو  ECMانتخاب بین  [17]مقاله 

و  11تحت دو سناریو استراتژی مخلوط ها نظریه بازی

مختلف  های روش .کند یمبررسی و مطرح  12استراتژی خالص

 .مفصل بحث شده است صورت به  [18]مقاله در  اه نظریه بازی

بهترین زمان برای استفاده از فریب در تقابل با  [19]مقاله 

احتمال شکست دشمن و  ،کننده حملهموشک، تابع هزینه برای 

 .کند یماحتمال گمراه کردن موشک در اثر فریب را تشریح 

 تحلیلدر  میتوان یم که ما دهد یمنشان  [20] ای دیگر مقاله

استفاده  ها مسائلی که متغیرهای مختلفی دارند از نظریه بازی

ی مخابراتی که کنترل توان در ها شبکهدر  مخصوصاًکنیم، 

. استفاده باشد یمیکی از کاربردهای آن  CDMA های سیستم

 [21] ای در مقاله ها زمان از الگوریتم فازی و نظریه بازی هم

 مقاله .شود یممطرح  EA ایه سیستمتوان در  مؤثربرای تعیین 

پذیری ارتباطات بیسیم  مورد آسیب در [22] ای کاربردی

و طبق آن  کند یموسیله جمینگ بحث  مسافران هواپیماها به
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یی که ها موضوع[23]مقاله  .گردد یمپروفایل جمینگ استخراج 

مدل اطالعات مختلف  4 و کند یمجنبه استراتژی دارد را بیان 

در مواقعی که فقط یک  مخصوصاً. در این مدل دارد یمرا بیان 

در . دهد یمروش مقابله در برابر خودداریم عملکرد را افزایش 

بینی حرکات دشمن  این کار برای افزایش احتمال پیش قتیحق

 .کند یمبحث ارزیابی تهدید را بررسی  گرید عبارت بهاست و 

ده ی اطالعات و استفاقیتلفمقاله با رویکرد  2007در سال 

اثرگذاری نظریه  زمان آن در شبکه فرماندهی و کنترل و هم

به  این مقاله[24] در بلوک چهارم آن ارائه گردید. ها بازی

 باسفارش ارتش آمریکا تهیه گردیده است. در این بازی 

 یآب گروهنیروی دشمن(، قرمز ) گروه :کنیسه باز تعریف

را شروع  کار (طرف یبنیروهای ) دیسف گروهنیروی خودی( و )

ی نیب شیپرا در  ها کرده و در ادامه کاربرد اصلی نظریه بازی

سازی کرده است. سپس با توسعه  تهدید و آگاهی وضعیتی مدل

این موضوع از یک فضای هوایی به یک فضای زمینی مطابق 

ی امنیتی و تروریستی در روهاینشکل فوق درگیری شهری 

ا استفاده از نظریه سازی کرده و ب طرف را شبیه حضور مردم بی

بینی مدنظر را انجام داده است. استخراج توابع  پیش ها بازی

Payoff  برای کمی سازی با استفاده از مدل مارکوف از نقاط

 .باشد یمبرجسته این تحقیق 

 
 [24] طرف و بی دشمن . وضعیت چینش نیروهای خودی،3شکل 

 

در  ها بازیی در مورد کاربرد نظریه ا مقاله 2016در سال 

جمر( و تعدادی از  2رادار و  2با ) یرادارتقابل یک شبکه 

در این مقاله در مورد نحوه  [25] جمرها چاپ گردید.

دهی پترن آنتن رادار متناسب با سیگنال دریافتی شروطی  شکل

و همچنین شرایط هوشمندی جمرها را نیز اضافه  کند یمبیان 

ن موضوع کم کردن میزان . هدف از شبکه راداری در ایدینما یم

و بازی مناسب برای  باشد یمتشعشات غیرضروری رادارها 

. در این بازی نقش دینما یماختصاص قدرت بهینه را تعریف 

 دوری و نزدیک هدف لحاظ گردیده است.

 
 [25]عملیات درصحنهجمر  2رادار و  2. حضور 2شکل 

 

 ی نوآورانهها جنبه .3-1

ینه درزمطور که مشاهده گردید، تحقیقات پیشین  همان

 دارای ها و تلفیق آن با دانش جنگ الکترونیک یبازنظریه 

صورت  به باشد که یمتحقیق حاضر  وجوه اشتراک و افتراقی با

 بندی نمود: توان جمع یمذیل 

مربوط به  نقطه مشترک این تحقیق و تحقیقات گذشته

ها جهت کاربردهای جنگ  یبازاستفاده از ابزار نظریه 

جنگ  نبردالکترونیک بوده است. منتها نگاه کالن به صحنه 

شده است و همچنین تنوع در  الکترونیک کمتر به آن پرداخته

ها انتظار داشت کمتر  یبازتوان از نظریه  یمتحلیل مختلفی که 

با  تفاوتانبرجسته این تحقیق و  موارد خورد. یمبه چشم 

 توان در موارد ذیل برشمرد: یمتحقیقات قبلی را 

دهد که اکثر این تحقیقات  یمپیشینه تحقیقات گذشته نشان 

پرداخته است.  مسئلهی به بررسی بعد تک صورت به

 متقابلرادار  وحوش حولمطالعات گذشته عمدتاً  مثال عنوان به

که  یدرحالبوده است  گر اختاللیک یا دو رادار در حضور 

تر و  یچیدهپکشور یا دولت متخاصم بسیار  2صحنه نبرد 

یی است که در مقاالت فرض شده است. ها حالتاز  تر متنوع

 مسئلهمتوجه نوع نگاه ما به  ها تفاوتترین  یاصلپس یکی از 

ی از نبرد ا گوشهتر مقاالت گذشته  یقدق. به عبارت هستنبرد 

که برای ما سرنوشت  یدرحالکنند  یمبین دو ابزار را بررسی 

باشد و حتی مسائل روانی و افکار عمومی هم  یمجنگ مهم 

 کنیم. ینمبرای ما مهم است و فقط به مسائل فنی توجه 
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از سایر تحقیقات  تر برجستهتفاوت دومی که در این تحقیق 

 باشد. یمها  یبازی مرتبط با نظریه ساز مدلشود،  یممطرح 

یله وس به مسئلهه عمدتاً حل یگر، در تحقیقات گذشتد عبارت به

شد.  یمانجام  "جان نش"ی ساده ساز مدلها با  یبازنظریه 

که دشمن یا رقیب در برابر هر تصمیم ما تصمیمی  یدرحال

یر قرار تأثتواند سرنوشت جنگ را تحت  یمگیرد که  یممتقابل 

ها داریم  یبازی در نظریه ساز مدلی از نوع بهدهد. پس ما نیاز 

ی ها العمل عکسرفت و برگشتی، عمل و  صورت به که بتوانیم

که  یدرحال میکن یمما حرکتی  بسا چهبینی کنیم.  یشپرقیب را 

بدتر از وضعیت  مراتب بهرقیب، ما را در وضعیت  العمل عکس

 فعلی قرار دهد. پس ما باید از آن حرکت خودداری کنیم.

هر حرکت از ما یا رقیب باید دارای پشتوانه عقلی باشد و 

دهیم که عاقالنه باشد  یمیی را انجام ها حرکتما فقط 

که در مقاالت گذشته این نکته که حرکت فعلی، نهایتاً  یدرحال

 بود. شده واقعما را به نقطه بدتر نبرد مورد غفلت 

فاده نکته آخر، تفاوت این تحقیق با سایر تحقیقات در است

یگر، ما همیشه د عبارت بهباشد.  یماز ابزارهای کیفی بجای کمی 

توانیم با اختصاص یک عدد به مطلوبیت بازیگران تمام  ینم

توانیم ترجیحات بازیگران  یمرا مدل کنیم و فقط  ها حرکت

صورت ترتیبی مشخص کنیم.  ی مختلف را بهها تیوضعروی 

توانیم  یمکند و ما  یمی نوع طراحی ما این نوع مسائل را پشتیبان

 ی را طراحی کنیم.رهای بیشت یباز

تر این تحقیق را از  یجد صورت بهی نوآورانه ها جنبهاین 

سایر تحقیقات مشابه متمایز کرده و کاربرد آن را در 

 نماید یمتر  یواقعو  های عمومی بیشتر گذاری یاستس
 

 جنگ فرماندهی و کنترل .4

دهی و کنترل عبارت ین محورها در جنگ فرمانتر عمده

 الکترونیک و جنگ است از استفاده یکپارچه از امنیت عملیات،

که توانایی فرماندهی و  یب فیزیکی و هدف این استتخر

و  شده دادهیر قرار گیرد یا کاهش تأثتحت  کنترل کشور رقیب

یا نابود شود و در مقابل حریف بتواند فرماندهی و کنترل 

هایی محافظت نماید.  نین فعالیترا در مقابل چ نیروهای خود

به  دسترسی منظور بهی متخاصم کشورهادر این جنگ 

زیرساخت فرماندهی و کنترل رقیب اقدام به نفوذ مستقیم به 

نماید.  یم ینی و نواحی ساحلی کشور مقابلزم منطقه هوایی،

 یی،فضا هوایی، وانتقال نقلی ها سامانهافزارها توسط  جنگ

شوند و از جنگ فرماندهی و کنترل  یمیایی و زمینی منتقل در

 میاورد. متجاوز به وجود متظاهر وحالتی 

یی را برای حمله فیزیکی ها روشجنگ فرماندهی و کنترل 

گیرد تا حلقه عملکردی مشاهده و  یمو اطالعاتی به کار 

ی ها ( سامانهOODA13)ی اطالعات تا اقدام آور جمع

یر کنترل تأثتضعیف و یا نابود کند و  فرماندهی و کنترل را

ادراکی رهبری نظامی و پاسخ فرماندهی را کاهش دهد. جنگ 

 مورداستفادهتهاجمی  صورت بهالکترونیک و تخریب فیزیکی 

 باشند. یمگیرد و ابعاد دیگر جنگ، مکمل این فرآیند  یمقرار 

ی اخیر که توسط کشور قرمز طراحی و ها سالی ها جنگ

یات عملی مناسبی را در اختیار محققین تجرب است، اجراشده

و  مراقبت ن کشور عملیات تجسسی،ای دهد. یماین مقاله قرار 

صورت یکپارچه  شناسایی و استفاده از جنگ الکترونیک را به

این  در در قالب جنگ فرماندهی و کنترل بکار برده است.

رعایت شده  دقت بهاصول جنگ فرماندهی کنترل  ها جنگ

توان به حمله با دقت و سرعت به همراه  یمآن جمله  است. از

ی از نیروهای مخفی و ا شبکهیرساخت باال و کنترل بر زعمق 

 علنی اشاره کرد.

برای آشنایی بیشتر با اصول این مدل جنگ، کتاب جنگ 

ی از یک جنگ فرماندهی و کنترل شبه مراحل ] 1[اطالعات 

به  Aاین جنگ کشور فرضی  در واقعی را ترسیم کرده است.

کند. این سناریوی عملیاتی با  یمحمله  Bکشور فرضی 

الکترونیکی آن  های پستای به وزارت خارجه و  یانهراحمالت 

های حساس علیه  یرساختزی علیه ا شبکهشود. جنگ  یمآغاز 

آغاز عملیات شناسایی توسط  با یابد. توسعه می Bکشور 

ایجاد اختالل در  قرمز هواپیماهای بدون سرنشین کشور

 شود. یمنیز شروع  Bیما از طرف کشور هواپرادارهای این 

ی ها سامانهی درگیر هر دو سعی در ایجاد اختالل در کشورها

 ارتباطی و مخابراتی و ناوبری یکدیگر دارند.

 

                                                           

13. observe-orient-decide-act 
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 ] 3[. نمایی از جنگ فرماندهی و کنترل 4شکل 
 

با استفاده  Aشور این جنگ فرماندهی و کنترل، ک در ادامه

ی گرافیتی و پخش مواد فیبر کربنی در اطراف ها بمباز 

های  یروگاهنی سعی در از کار انداختن فشارقوی برق ها شبکه

یختگی شرایط ر درهمرا دارد. با قطع برق و  Bبرق کشور 

یافته به سایر اجزای شبکه نیز ادامه  سازمان، حمالت Bکشور 

میابد. با گسترش حجم حمالت، حمالت هوایی علیه مراکز 

نیز  Bشود. کشور  یمآغاز  Bکشور فرماندهی و کنترل 

ی اختالل خود را به میدان ها سامانه Aاقدامات کشور  موازات به

گیری  یمتصممیاورد. ایجاد برتری هوایی، بمباران دقیق مراکز 

یاب جهانی از  یتموقعایجاد اختالل در سامانه  و Bکشور 

شود. کشور مهاجم با تمام  یممحسوب  Aکشور اهداف اصلی 

گیری  توان سعی در ایجاد اختالل در اطالعات و نحوه تصمیم

پروازهای  با ایجاد Aکشور دارد. همچنین  کشور قرمز

یله آن وس بهو “ سام“ی ها سامانهمصنوعی برای به کار انداختن 

دهد.  یمشناخت مکان رادارها را در برنامه اصلی خود قرار 

سناریوی فوق بخشی از یک عملیات در جنگ فرماندهی و 

سازی مسئله ما  تواند در مدل یمشود که  یمکنترل محسوب 

 نقشی اساسی ایفا نماید.

 

 

 ی تحقیقشناس روش .5
 نوع تحقیق: .5-1

ازجمله تحقیقات کاربردی  ،این تحقیق به لحاظ نوع

نیاز میدانی فرماندهان و مدیران  اوالً چراکه گردد. یمب محسو

د برطرف نماید و از طرفی با ایجاد ارتباط بین توان یمرا 

ها  یبازی مانند جنگ الکترونیک و نظریه ا رشته نیباطالعات 

تواند درزمینه تصمیم سازی این دانش را توسعه دهد. دانش  یم

شناسی،  سیگنالاطالعاتی از قبیل  جنگ الکترونیک شامل

آشنایی  های اختالل و فریب، آشنایی با انواع حسگرها و سامانه

 ها سامانههای میدانی، آشنایی با نحوه مدیریت نبرد،  با تاکتیک

باشد. داشتن این  یمشناسایی، حفاظت و حمله الکترونیکی 

تنهایی کافی  گیری دقیق درصحنه رزم به برای تصمیم ها دانش

شود که در ترکیب  یمقت زمانی کاربردی باشد و در حقی ینم

ها بتواند تصمیمات حیاتی را  یبازبا دانش دیگری به نام نظریه 

 بینی نماید. فلذا از جهت نوع تحقیق یک برای فرماندهان پیش

 باشد. یمتحقیق کاربردی 

 نحوه گردآوری اطالعات: .5-2

ترین منابع  یاصلخبرگان رشته جنگ الکترونیک یکی از  

ید اطالعات بودند، تائی و آور جمعا برای اطالعاتی م

ی پیش رو از لفظ خبرگان بیشتر ها بخشکه در  ییازآنجا

 پردازیم: یمگردد، ابتدا به معرفی این خبرگان  یماستفاده 

 مشخصات خبرگان جنگ الکترونیک:

دارای تحصیالت  اکثراًاین خبرگان افرادی هستند که 

یک الکترونکارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مخابرات و 

سال در این زمینه با نیروهای مسلح  12باشند و حداقل  یم

ی مختلف ها رشته. تعداد این افراد در اند کردههمکاری 

ی عرضی ها دورهرسید. این افراد توانسته  یمنفر  15به  مجموعاً

یروهای مسلح را با موفقیت طی کرده و نو توجیهی مرسوم در 

در رسته مخابرات و جنگ الکترونیک مشغول بکار شوند. 

ی متنوعی ها سامانهیک دارای الکترونکه جنگ  ییازآنجا

شامل: متخصص شنود و  ها آنی فرعی ها تخصصباشد،  یم

اختالل و فریب مخابراتی،  متخصصآشکارسازی مخابراتی، 
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اداری، متخصص اختالل و متخصص شنود و آشکارسازی ر

فریب راداری و متخصص طراحی الگوریتم و پردازش سیگنال 

باشد. عمده این افراد در اکثر مانورهای عملیاتی شرکت  یم

ی تولید داخل ها سامانهو با نقاط قوت و ضعف  اند کرده

آشنایی کامل دارند. همچنین بخشی از این افراد با حضور در 

ی مخابراتی مانند اتحادیه اروپا، ها نهسامایدکننده تولکشورهای 

ی خرید خارج ها سامانههای مربوطه را جهت اپراتوری  ییدیهتأ

ی ها سامانهکه انس گرفتن اپراتور با  ییازآنجا .اند کردهکسب 

یری صحیح این کارگ بهیر شگرفی در تأثجنگ الکترونیک 

توان  یم و اند نداده رسته ییرتغ عموماًدارند. این افراد  ها سامانه

در تخصص خود حرف اول را  ها سامانهگفت در آشنایی با 

ناظر و  عنوان به عمدتاًکه این افراد  ییازآنجا ینهمچن زنند. یم

ی جنگ الکترونیک از طرف یگان ها سامانه دهنده سفارش

بایست آشنایی کاملی با تجهیزات  یمشدند،  یممربوطه انتخاب 

بر  یهتککردند تا با  یمسب ی کشورهای رقیب نیز کها سامانهو 

ی ضد آن را در داخل تولید کنند، ها سامانهآن اطالعات بتوانند 

ی جنگ الکترونیک ها سامانهیگر تسلط مناسبی بر د عبارت به

 رقیب دارند.

یاز و موردنی ها داده خالصه بخواهیم انواع صورت بهاگر 

در توان گفت که ما  یمرا مرور نماییم  ها آن یآور جمعنحوه 

اطالعات کاربردی برای طراحی و حل  دسته 4این تحقیق به 

 نیاز داشتیم: مسئله

در اولین دسته، اطالعاتی پیرامون فضای جنگ فرماندهی و 

که مشخص گردید این جنگ دارای ابعاد  کنترل نیاز داشتیم

مختلفی مانند جنگ ناوبری، جنگ سایبری و جنگ الکترونیک 

عاد و تنوع مسئله جنگ الکترونیک باشد. ما پس از بررسی اب یم

 بر اساسرا انتخاب کردیم. روش ما در انتخاب این موضوع 

یدشده در مراجع و قمستندات خصوصاً مطالعات میدانی و 

بوده است. البته تخصص اصلی  "جنگ اطالعات"یژه کتاب و به

ی مخابراتی بوده نیز مزید بر ها سامانهمحققان که در حوزه 

 این حوزه گردید. علت برای انتخاب

یی در حوزه ها دادهدومین دسته از اطالعات نیاز به  در

جنگ الکترونیک دنیایی از اطالعات  جنگ الکترونیک داشتیم.

ی مختلف و با کاربردهای مختلف را دل خود ها سامانهو 

کردیم که کدام  یمباره باید تحقیق  یندراداده است. ما  یجا

ی و مقابله در هشدار دهراقبت، شناسایی، م های روشابزارها و 

باره انتخاب کردیم  یندراشود. روشی که  یمعمل بکار گرفته 

ی جنگ الکترونیک و ها گروهپژوهی  یندهآ استفاده از نتایج

تجربیات عملیاتی خبرگان این حوزه بود و بر اساس  خصوصاً

 را انتخاب کردیم. ها سامانهآن تجهیزات و 

ی از خبرگان جنگ نظرسنجیک همچنین توانستیم با انجام 

ی اخیر ها جنگالکترونیک به بخشی از تجهیزاتی که در 

خواهد  وجود ها آنو یا احتماالً در سبد تجهیزاتی  شده استفاده

اطالعاتی را کسب نماییم. در این  داشت دسترسی پیداکرده و

پژوهی نیز کمک  یندهآهای مرتبط با  یقتحقمسیر استفاده از 

تر ما  یقدقاین موضوع کرده است. به عبارت  شایان توجهی به

بینی کنیم و صرفاً استفاده از  یشپباید برای آینده طرحی را 

باشد. همچنین توانستیم با استفاده  ینمتجربیات گذشته کارساز 

ی سازنده ها شرکتی ها کاتالوگمانند اینترنت،  از منابع آشکار

یی اخیر ها جنگتجهیزات جنگ الکترونیک و نیز تاریخچه 

 اطالعاتی را در این زمینه به دست آوریم

  

بینی و تخمین  یشپدر سومین دسته، نیاز به روشی برای 

فعلی بودیم که بتواند بین دو یا  اطالعاتآینده با استفاده از 

بینی کند. در این زمینه بامطالعه  یشپچند رقیب حالت تعادل را 

یی مانند شبکه اه روشبینی آینده و نیز  های پیش انواع روش

توانست  یمعصبی و هوش مصنوعی، بهترین روشی که 

عنوان ورودی بپذیرد را انتخاب کردیم. با  اطالعات کیفی را به

توجه به پیشنهاد اساتید و مقاالت مرتبط در این مورد نظریه 

 ها بهترین انتخاب بود. یباز

مختلف  های روشدر چهارمین دسته اطالعات، بین انواع 

ما بود  مسئلهها ما باید روشی که منطبق بر حل  یازبنظریه 

 خصوصاًپس از مطالعات مقاالت مرتبط  ؛کردیم یمانتخاب 

به این نتیجه رسیدیم که Hipel [11]و  Fraserمقاالت آقایان 

مدل حل مناقشات بهترین گزینه برای حل این مدل مسائل 

در این پژوهش،  مسئلههای  یچیدگیپبا توجه به  که است

 ویکرد غیر کمی و غیر همکارانه را انتخاب کردیم.ر
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 یوها:سنارنحوه تعریف  .5-3
های عملیاتی به تجربیات  یطمحدر  یوهاسناری تعریف برا 

یوهای عملیاتی ابتدا سنارتعریف  منظور به میدانی نیاز داریم.

باید اطالعات در مورد عوامل اثرگذار بر محیط عملیاتی کسب 

 را توانستیم با استفاده از منابع آشکارکردیم. این اطالعات  یم

یی اخیر و نیز نظر خبرگان به ها جنگمانند اینترنت، تاریخچه 

برای تعریف سناریو چه اطالعاتی را باید  ؛ حالدست آوریم

 کردیم؟ یمکسب 

داشتیم که این  ها آنو امکانات  ها گروهاول نیاز به شناخت  

 نماید. ی رقبا کمکرفتارشناستواند به  یمموضوع 

 خودی و رقیب و نیزها  سامانهدوم باید با جزئیات فنی 

ها یک آشنایی دقیق را کسب  یت آنمأمورنحوه کاربرد و 

 کردیم. یم

 کردیم. یمها را مشخص  سوم باید راهبردها و پیامدهای آن

توجه به شناخت کامل از سبد تجهیزاتی  چهارم باید با

یر هرکدام از تأث نیروهای خودی و رقیب، میزان احتمال و

 کردیم. یمپیامدها را مشخص و سناریو را تکمیل 

گیری،  پس از تعریف سناریو و اجزای آن باید برای تصمیم

سازی  مدل ها یبازوسیله یک مدل از نظریه  این سناریو را به

 کنیم.

ی از نوع به ها یوها و نظریه بازیسناربرای ایجاد ارتباط بین 

رفت و  صورت بهکه بتواند  ها داشتیم یبازی در نظریه ساز مدل

بینی کند و  یشپی رقیب را ها العمل عکسبرگشتی، عمل و 

آنجا که هر حرکت از ما  آز پایداری ما را کمتر به خطر بیندازد.

یی را ها حرکتفقط  ما یا رقیب باید دارای پشتوانه عقلی باشد،

ورات دهیم که عاقالنه باشد پس باید این مدل از تص یمانجام 

 غیرعاقالنه به پرهیزد.

از ابزارهای کیفی بجای کمی استفاده  همچنین باید بتواند

توانیم با اختصاص یک  ینمیگر، ما همیشه د عبارت بهنماید. 

را مدل کنیم و فقط  ها حرکتعدد به مطلوبیت بازیگران تمام 

های مختلف را  یتوضعتوانیم ترجیحات بازیگران روی  یم

 شخص کنیم.صورت ترتیبی م به

اندیشد و  یمهر بازیگر تنها به منفعت خود  که و ازآنجایی

 جانبه را مدنظر قرار دهیم. کند، بهبود یک ینمبا رقبا همکاری 

مدل گراف برای "با روش  سازی این قیود ما را به مدل همه

رهنمون کرد و درنهایت این تحلیل را به این  14"رفع مناقشه

 روش به انجام رساندیم.

 

 ون تحقیق:آزم .5-4

یکی از نکات مهم پس از تحقیق آزمون نتایج آن است. در 

این تحقیق با دو روش این آزمون انجام گردید. اول با استفاده 

باشد میزان غلبه، هزینه  یمسازی که موجود  یهشبی ها سامانهاز 

؛ آوردیم به دستو وابستگی هرکدام از تجهیزات بر دیگری را 

وسیله  در حقیقت ترجیحات انتخابی در مراحل بازی به و

یید قرار گرفت. دوم تأسازهای جنگ الکترونیک مورد  شبیه

که این نتایج به خبرگان  بینی بازی بود آزمون نتایج انتهایی پیش

یید تأجنگ الکترونیک ارائه گردید و با تجربیات میدانی مورد 

 قرار گرفت.

 

 

 قیتحق اصطالحات و میمفاه ف،یتعار .6
است که  یکاربرد یاضیاتاز ر یا شاخه 15یباز یهنظر

)تضاد  راهبردی یتموقع یککند رفتار حاکم بر  تالش می

که  آید یم یدپد یزمان یتموقع ینسازی کند. ا منافع( را مدل

 یگراناست که د ییفرد وابسته به راهبردها یک یتموفق

 ینهراهبرد به یافتن ،دانش ینا یی. هدف نهاکنند یانتخاب م

جنگ  که در این مقاله، . ازآنجایی] 2[است  یکنانباز یبرا

ی مستعار آبی ها بانامفرماندهی و کنترل بین دو کشور متخاصم 

ی است مفاهیم ضرور شود. یمی و تحلیل ساز مدلو قرمز 

فهم آن برای تا  گردد یم ارائهها  یباز یهنظرو اصالحات  ای یهپا

 .هموار گرددسایر تحلیل گران 

 

 ها بندی آن های بازی و دسته مؤلفه .6-1

                                                           
14 Graph Model Confilct Analysis 

 

15
. game theory 
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ی شامل بازظریه نطورکلی هر بازی یا یک مناقشه در  به

 :ستموارد زیر ا

یک فرد یا گروهی از افراد که در یک بازی  16بازیگران.

 توانند نقش ایفا کنند. یک بازیگر می عنوان به

ها که  یمتصمو یا  ها حرکتی از ا مجموعه 17اقدامات.

 تواند در یک رقابت انجام دهد. بازیگر می

گیرد در  یماقداماتی که بازیگر تصمیم  ٔ  مجموعه 18راهبرد.

 در مواجهه با رقبا و در راستای کسب منافع خود انجام دهد.

بازیگران  همکارانهرویکرد غیر  ٔ  یجهنت 19راهبردی. مناقشه

 در تعارضات دنیای واقعی است.

که برای هر بازیگر  ردهاراهبهرگونه ترکیبی از  20پیامدها.

 عایدی و منفعتی دارد.

پیامدها از سوی هر بازیگر  سازی مرتب 21ترجیحات.

 شده از هر پیامد. های کسب متناسب با عایدی

ی برای نمایش بازیه نظرها. در  بندی بازی دسته

یا حالت  22توان از حالت نرمال های مختلف می وضعیت

و نمایش  24ای حالت گزینه 23راهبردی، نمایش گسترده،

 هایی دارند. ها و محدودیت گراف استفاده کرد که هرکدام مزیت

های  حالت همکاری بازیگران با یکدیگر، بازی با توجه به

همکارانه یا غیر همکارانه داریم که در حالت غیر همکارانه هر 

اندیشد و با رقبا همکاری  یمبازیگر تنها به منفعت خود 

های بازی به چه صورت  عایدی کند و اینکه پیامدها و ینم

غیر صفر تقسیم  صفر وهای مجموع  تقسیم شود به بازی

ها با توجه به میزان دسترسی بازیگران به حرکات  شود. بازی می

شود و  کامل و ناقص تقسیم می بااطالعقبلی بازیگران به بازی 

و  راهبردها مجموعهکه بازیگران از  یدرصورتهمچنین 

                                                           
16

. players 
17

. actions 
18

. strategies 
19

. strategic conflict 
20

. outcomes 
21

. preferences 
22

. normal form 
23.

 extensive form 
24. 

option form 

کامل،  بااطالعبازی  بهباشند بازی  پیامدهای رقیب مطلع

 ] 2[شود.  بندی می یمتقسناقص  بااطالع، به بازی وگرنه

 

جهت بررسی   یه بازی،نظربا توجه به ماهیت و اهداف 

استخراج وضعیت  نهایتاًوضعیت و سناریوهای مختلف بازی و 

ی مختلف استخراج نقاط تعادل در ادامه ها حل راهتعادل، 

 شده است: یانب

گفته  وضعیتیتعادل به  بازی،در یک  25وضعیت تعادل.

خروج از آن به  یتمایل بازیگراناز  یک یچشود که در آن ه می

. اینکه یک بازیگر در یک وضعیت باقی نداشته باشند وضعیت

کند، به عوامل  جانبه آنجا را ترک می یک صورت بهماند یا  یم

بینش و  یزی فرد، عمقخطر گرمختلفی همچون خطرپذیری یا 

 درک او از رقیب بستگی دارد.

های  حل راه 26بر این مبنا، برای تعریف پایداری فردی، 

 ها به شرح زیر است: ترین آن است که مهم شده ارائهمختلفی 

یک بازیگر که معرّف وضعیتی است  27پایداری نش.

با فرض ثابت بودن جانبه ) تواند با حرکتی یک نمی خاص

 ,Nashبه موقعیت بهتری دست یابد ) ،گران(سایر بازی راهبرد

1951.) 

در این روش، بازیگر عالوه  28ماورای عقالنیت عمومی.

، رقیب را هم خود 29طرفه های بهبود یک بر بررسی وضعیت

تغییر  که گیرد میی تصمیم در صورت آورد و تنها می حساب به

بعد از حرکت خود، رقیب نتواند او را به  کهوضعیت دهد 

 .[12]وضعیت بدتری منتقل نماید 

در اینجا فرض بر این است که  30ماورای عقالنیت متقارن.

حرکت دیگری هم داشته  تواند میبازیگر پس از پاسخ رقبا 

باشد. پایداری با مفهوم ماورای عقالنیت متقارن معرّف شرایطی 

جانبه خود  بهبودهای یک از یک یچهاست که یک بازیگر از 

ی او توسط رقبا مورد ها حرکتشود؛ زیرا تمام  ینم مند بهره

                                                           
25 equilibrium 
26 individual stability 
27 Nash stability 
28 general meta-rationality (GMR) 
29 unilateral improvement (UI) 
30 symmetric meta-rationality (SMR) 
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یه او نیز شرایط را برای ثانوگیرد و حرکت  قرار می 31مجازات

 .[12]کند  ینماو بهتر 

در این تعریف، بازیگر در زمان تغییر  32پایداری متوالی.

را هم  طرفه خود، رقیب عالوه بر بررسی بهبود یک وضعیت،

. پایداری متوالی گیرد مییک بازیگر عاقل در نظر  عنوان به

جانبه فرد  در آن تمام بهبودهای یک کهمعرف وضعیتی است 

جانبه سایر رقبا مجازات  یله حداقل یکی از بهبودهای یکوس به

 .[11]شود  می

قدم  h اندازه بهیک بازیگر  33پایداری حرکت محدود.

 [7] .متغیر است hبیند. پارامتر  یمجلوتر از خود را 

حالت خاصی از پایداری  34نظرانه. پایداری غیرکوته

نهایت  یببه سمت  hحرکت محدود است که در آن پارامتر 

، بازیگری که با مفهوم پایداری غیر درواقعکند.  میل می

، دارای افق دید بسیار وسیع است گیرد مینظرانه تصمیم  کوته

(Brams & Wittman, 1981.) 

یسه کیفی تعریف پایداری و سایر مقا 1در جدول 

 مشخصات آن آمده است.
 ] 2[یسه کیفی پایداری غیر همکارانهمقا .1جدول 

مفاه

 حل راهیم 

دهند ارائه

 ایده ه

دوران

 دیش

تنزل 

 35راهبردی

پایدار

 ی نش

(R) 

(Nash, 

1951) 
 هرگز کم

ماورا

ی 

عقالنیت 

عمومی 

(GMR) 

(

Howard, 

[12]) 

متو

 سط

فقط 

 برای رقبا

ماورا

ی 

عقالنیت 

 متقارن
(SMR) 

(
Howard, 

[12]) 

متو

 سط

فقط 

 برای رقبا

                                                           
31 sanction 
32 sequential stability (SEQ)

 

33 limited move stability 
34 non- myopic stability 
35 strategic dis-improvement 

مفاه

 حل راهیم 

دهند ارائه

 ایده ه

دوران

 دیش

تنزل 

 35راهبردی

پایدار

ی متوالی 

(SEQ) 

(
Fraser & 

Hipel, 

[11]) 

متو

 سط
 هرگز

پایدار

ی حرکت 

 محدود

(Lh) 

(

Zagare, 

[7]) 
 متغیر

راهبرد

 ی

پایدار

ی غیر 

 نظرانه کوته

(NM) 

(

Brams & 

Wittman,) 
[5] 

 باال
راهبرد

 ی

 

 سازی مدل .7
یک ها  بازییه نظرخواهیم با استفاده از  یمدر این مرحله 

در یک جنگ فرماندهی و کنترل بین  سناریوی نمونه را

 ها جنگگیری از تجربیات اخیر  با بهره -و قرمز کشورهای آبی

بینی کنیم که آینده جنگ به چه  سازی و در ادامه پیش مدل–

 سمتی خواهد رفت.

طور که در بخش روش تحقیق معرفی گردید روش  همان

 "وتحلیل مناقشات مدل گراف برای تجزیه"سازی ما مبتنی  مدل

سازی  باشد که در مراحل ذیل به معرفی این روش مدل یم

 پردازیم: می

 های کالسیک: سازی سازی به مدل مزایای این مدل -الف

دو نفر هایی که تعداد بازیگران آن بیش از  نمایش بازی 

 گیرد. ای صورت می راحتی و به فرم گزینه باشد به

زمان  های خود را هم تواند هر تعداد از گزینه هر بازیگر می

 انتخاب کند )راهبرد هر بازیگر منحصر به یک اقدام نیست(.

راحتی از  مسائل دنیای واقعی به در 36های نشدنی وضعیت

 گردند. های ممکن متمایز شده حذف می وضعیت

عنوان مطلوبیت بازیگران در  به 37ی عددیها ارزشین تعی

های مختلف ضرورتی ندارد )تنها بیان ترجیحات هر  وضعیت

                                                           
36 infeasible state 
37 cardinal values 
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صورت ترتیبی کفایت  های مختلف به بازیگر روی وضعیت

 کند(. می

 39یمتعدد یرغو ترجیحات  38یرناپذ برگشتی ها حرکت 

 کند. لحاظ می را

و  41برای تعیین پایداری فردی متفاوت 40از مفاهیم حل 

 کند. های تعادل استفاده می وضعیت

 سازی: ی مدلها مؤلفه -ب

 :استبه شرح زیر  مؤلفهاین مدل دارای چهار  

 نشان N=[1,2,…,n] گیرندگان که با یمتصم مجموعه. 1

𝟐شود و  داده می ≤ |𝐍| < ∞ 

شود  یمنشان داده  Sهای شدنی با  وضعیت مجموعه. 2
𝟐 ≤ |𝐒| < ∞ 

. هر بازیگر دارای یک گراف است. رئوس این گراف 3

بین  دار جهتی ها کمانهای شدنی مختلف و  معرّف وضعیت

تواند  برخی از رئوس معرّف این است که آن بازیگر می

جانبه مناقشه را از یک وضعیت به وضعیت دیگر  صورت یک به

 سوق دهد.

های شدنی  گیرنده روی وضعیت یمتصم. ترجیحات هر 4

 مشخص است. 42صورت ترتیبی لف بهمخت

سازی سناریو ابتدا ما دو  سازی: برای مدل بندی مدل جمع

دهیم. سپس اقداماتی که هر  یمگروه قرمز و آبی را تشکیل 

در مرحله بعد  ؛ وکنیم یمتواند انجام دهد را لیست  یمطرف 

وسیله مدل گراف اثر این اقدامات و ترجیح طرفین را بررسی  به

 کنیم. یمسازی  یتاً در یک بازی از مدل گراف پیادهکرده و نها
 

 سازی مسئله طراحی و پیاده .8

عنوان رقبای حاضر  ما در اینجا دو گروه آبی و قرمز را به

کنیم. هرکدام از رقبا تجهیزات و  یمدر میدان جنگ تعریف 

 باشد: یماقداماتی را با خود به همراه دارند که به شرح ذیل 

 اقدامات بازیگران

                                                           
38 irreversible moves 
39 intransitive preferences 
40 solution concepts 
41 individual stability 
42 ordinal 

به  یازمندن رای انتخاب اقدامات بازیگران در این تحقیق،ب

 یزو ن یککامل در علم مخابرات و الکترون یخبرگ یک

انتخاب اقدامات و  ی. لذا برابودیماز آن  یناش میدانی یاتتجرب

 موجود های یخبرگآبی و قرمز با استفاده از دو گروه  ابزارهای

 یم.آمار و اطالعات الزم نمود یآور اقدام به جمع و منابع آزاد

قرمز در این جنگ از  کشور معرفی اقدامات کشور قرمز:

 شود: یمکند که شامل موارد ذیل  یمو اقداماتی استفاده  ابزارها

 گرافیتی: های بمب

فارس نشان داد یکی از ابزارهای  تجربه جنگ دوم خلیج

کشور قرمز جهت پیشبرد جنگ فرماندهی و کنترل قطع برق 

ی وابسته ها سامانههای برق و ایجاد مشکل برای تمام  روگاهین

باشد که این کار توسط  یمبه برق و ایجاد وحشت در مردم 

 شود. یمهای کروز کربنی انجام  ی گرافیتی و یا موشکها بمب

 :ای شبکهحمله 

ی برای از ا شبکهیکی از ابزارهای مهم کشور قرمز حمله 

باشد. ایجاد  یم رل کشور آبیبین بردن سیستم فرماندهی و کنت

 ی اطالعات، اختالالت شبکه،کار دستهای مخرب،  یروسو

ارتباطات امن  قطع ی متصل به شبکه وها سامانهو نفوذ در  هک

ی ا شبکهباشد که این حمله  یماقدامات کشور قرمز  ازجمله

 باشد. یمیک جنگ مستقل  عنوان بهی ساز مدلخود قابل 

 جهانیالل در سامانه ناوبری ناوبری و ایجاد اختجنگ 

(GPS:) 

جنگ ناوبری یکی از انواع جنگ الکترونیک است که به 

ی ناوبری مثل رادیوهای تاکتیکی یا کمک ناوبری یا ها سامانه

کند. هدف  یمحمله  (GPS) یجهانسامانه تعیین موقعیت 

را از داشتن  که کشور آبی است یناکشور قرمز از این جنگ 

ناوبری  زمان همو دقیق بازداشته و  موقع بهاطالعات ناوبری 

 یجهانایجاد نماید. اتکا  دقیقی را برای نیروهای کشور قرمز

یاب جهانی  یتموقع سامانهیرنظامی( به غی و مورد نظامهر دو )

یی برای مقابله با آن و ها سامانهگذشته باعث شده  های سالدر 

سی یک که مانع دستر ینحو بهاقدام متقابل طراحی شوند 

 شخص یا یک منطقه به اطالعات دقیق ناوبری شود.

 حمله هوایی به مراکز فرماندهی و کنترل کشور آبی:
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یرگذاری بر تأثیکی از اقدامات کشور قرمز در این جنگ 

فرماندهی و کنترل جنگ از طریق نابودی فیزیکی مراکز و 

باشد. در  یمنابودی نفرات و تجهیزات مستقر در مراکز  یجهدرنت

گیری با تخریب باالیی همراه شده و  این مرحله مراکز تصمیم

 شود. یممقابل وارد  کشورضربات سختی به 

معرفی اقدامات کشور آبی: کشور آبی با توجه به 

های نظامی خود آماده نموده  یندکترراهکارهایی که بر اساس 

 تواند اقدامات ذیل را در دستور کار قرار دهد. یم

 :ارتباطی ژهوی شبکه دراختالل 

ی کشور قرمز در سامانه جامع ها سامانهرگ حیاتی 

باشد. از طریق اختالل در  یم، شبکه ویژه و کنترلفرماندهی 

ی و اقدامی این پرواز توان توانایی ارتباطی، یمشبکه ویژه 

ها  در مواردی که پرنده خصوصاًکشور را با مشکل مواجه کرد. 

ی ا العاده فوقباید تحت شبکه فعالیت کنند، این موضوع اهمیت 

 کند. یمپیدا 

 :های پرندهاختالل رادار

 از سامانه اختالل کننده رادار برای این منظور کشور آبی

 یها استفاده کند این سامانه در داخل خود سامانه تواند یم

صورت تاکتیکی با  به تواند یرا دارد و م یریگ شنودی و ره

 شبکه داخلی خود عمل کند.

 های فرماندهی و کنترل کشور قرمز: حمله هوایی به پست

این اقدام نیاز به مقدمات متعددی دارد به این معنا که ابتدا 

فرماندهی و کنترل استخراج شود که این  های پستباید مکان 

ها دارد. در حقیقت  و تلفیق آن یاب مکانی ها سامانهیاز به موردن

بستگی به وجود موارد زیر  اعمال این مورد از طرف کشور آبی

 دارد:

 (AOA-TDOAیاب رادارهای کشور قرمز ) مکان 

 مخابراتی کشور قرمز یها سامانه ابی مکان

 IFF ابی مکان 

 WAIS ابی مکان

 و شناور UAVمتحرک منصوب بر  ابی مکان

 سامانه جامع شبکه و تلفیق اطالعات

اقدام گروه آبی  3اقدام گروه قرمز و  4حال با توجه به 

باشد این اقدامات با  یممورد  7مجموع اقدامات بازیگران فوق 

پژوهی  توجه به نظر خبرگان جنگ الکترونیک و مقاالت آینده

توان فهمید که  یمباشند. با یک محاسبه ساده  تر می محتمل

؛ در نظر بگیریمتوانیم  یمترکیب متفاوت  128= 27 مجموعاً

زمان  طور هم یعنی اگر بخواهیم هرکدام از این اقدامات را به

؛ توانیم فرض کنیم یمحالت متنوع  127فعال و یا غیرفعال کنیم 

حالت  2داشته و برای هرکدام  اقدام 7اگر  دیگر عبارت به

حالت از ترکیب روشن یا  127روشن یا خاموش فرض کنیم، 

 داد. توان تشکیل یمخاموش شدن 

 
 ها آن. بازیگران و اقدامات 5شکل 

زمان در عالم واقع  صورت هم حالت به 127بخشی از این 

شود هم درب خانه بسته باشد  مثال نمی عنوان افتد، به اتفاق نمی

زمان میهمانان وارد خانه شوند. این دو اقدام درست  و هم هم

تند است که مستقل از یکدیگرند ولی در تناقض با یکدیگر هس

شود. ما در بخش شرایط غیرممکن  و در عمل غیرممکن می

اقدام  33دالیل حذف این اقدامات را توضیح دادیم و مجموع 

ماند که باید مسئله را با این اقدامات طراحی و  یمشدنی باقی 

. اند شده معرفی 3-8حالت در بخش  33کردیم این  حل می

ساز جنگ  ر شبیهافزا انتخاب ترجیحات بر یکدیگر از نرم یبرا

بنیان استفاده  های دانش الکترونیک ساخت یکی از شرکت

گردید و آنجاهایی که این ابزارها پاسخگو نبود از نظرات 

خبرگان جهت انتخاب ترجیحات استفاده گردید. معیارهای 

است.  شده انیب 4-8مناسب برای انتخاب ترجیحات در بخش 

 افزار از آموزش به نرم حال با توجه به این ترجیحات با استفاده

GMCR II افزار و  این مسئله را حل نمودیم. البته بدون نرم
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پذیر است ولی ممکن است  صورت دستی نیز این امر امکان به

 زمان بیشتری از محققین بگیرد.

 غیرممکن یها حالت .8-1

زمان در عالم واقع  صورت هم حالت به 127بخشی از این 

شود هم درب خانه بسته باشد  ینممثال  عنوان افتد، به ینماتفاق 

زمان میهمانان وارد خانه شوند. این دو اقدام درست  و هم هم

است که مستقل از یکدیگرند ولی در تناقض با یکدیگر هستند 

های مهم این  شود. یکی از بخش یمو در عمل غیرممکن 

 باشد. یمهای غیرممکن از بازی  یبترکمرحله حذف 

 

زمانی استفاده  های غیرممکن بیشتر مربوط به هم این ترکیب

 و چه در طرف کشور قرمز از دو اقدام چه در طرف کشور آبی

 باشد. یمهای غیرممکن به شرح ذیل  باشد. توضیح ترکیب یم

زمانی استفاده از اختالل کننده راداری و  : عدم هم1حالت 

 حمله هوایی از طرف کشور آبی:

 ناامن برای رادارهای کشور قرمز، با ایجاد محیطی

نیز ممکن است دچار اختالل و فریب  ی کشور آبیها جنگنده

هم کشور قرمز از کشور آبی و  شوند و با توجه به اینکه هم

کشور  گرهای اختالل، کنند یاستفاده م F16 یی مانندها جنگنده

 شوند. خودش یماهایسقوط هواپ باعث آبی

و  آبیکشور  ویژهگر شبکه  اختالل زمانی هم: عدم 2حالت 

 کشور قرمز: ییحمله هوا

پرواز  یکدیگربا  یصورت گروه کشور قرمز به ایه جنگنده

مرکزی منصوب بر یک  یواحد یو همه تحت فرمانده کنند یم

 ینو چنانچه ا کنند یبرنامه خود را اجرا میکر پ غولپرنده 

جم قرار موردتها آبیگر شبکه کشور  ارتباطات توسط اختالل

 شود. یمها سلب  ین مورد از آنا یاجرا ییتوانا یرد،بگ

گر شبکه کشور آبی و  زمانی اختالل : عدم هم3حالت 

 ریزش بمب گرافیتی کشور قرمز:

به دلیل ایجاد اختالل در شبکه کلی، هواپیماهای ریزش 

 باشند، یمکه وابسته به شبکه فرماندهی و کنترل  همبمب 

 دهند. یمت را از دست یمأموریی اجرای توانا

و حمله هوایی  گر راداری کشور آبی : اختالل4حالت 

گر راداری شروع بکار نماید  کشور قرمز: چنانچه اختالل

دچار صفحه سفید و یا اهداف دروغین  ها جنگندهرادارهای 

 یت تا رفع مشکل،مأمورشوند. به این دلیل از انجام  یم

 کنند. یمنظر  صرف

ی کشور ا شبکهو حمله  هوایی کشور آبی: حمله 5حالت 

 قرمز:

ی انجام دهد در این حالت ا شبکهچنانچه کشور قرمز حمله 

 شود. یمهای کشور آبی دچار مشکل  یتساارتباط بین 

راداری و  یها سامانهو ارتباط  شده قطعهای ارتباطی  ینکل

تر شبکه  باشد. از همه مهم ینمپذیر  مخابراتی دیگر امکان

فرماندهی و کنترل داخلی که وظیفه تلفیق اطالعات را بر عهده 

تواند درک درستی  ینمدارد، دچار مشکل شده و فرمانده دیگر 

از ترسیم صحنه نبرد داشته باشد. بدون دانستن وضعیت درست 

و کنترل کشور قرمز  های فرماندهی نبرد و ندانستن مکان پست

کور خواهد بود و به دلیل همین  ایی کشور آبیحمالت هو

 شود. یمگرفته  حمله هوایی از کشور آبی امکان ریسک بزرگ،

: اختالل راداری توسط کشور آبی و ریزش بمب 6حالت 

 گرافیتی توسط کشور قرمز:

زمانی این دو رویداد به این دلیل است که اگر  عدم هم

تالل شود، امکان دچار اخ های کشور قرمز افکن رادارهای بمب

 چراکهگردد  یمغیرممکن  ها پرندهانجام عملیات توسط این 

 شود. یمباشد و بدون آن دچار حادثه  یمرادار چشم هواپیما 

و اختالل در سیستم  : حمله هوایی کشور آبی7حالت 

 کشور قرمز: ( توسطGPS) یجهانناوبری 

 مورداستفادههای تجاری  GPSچنانچه کشور قرمز در 

های نظامی  GPSاختالل ایجاد کند و خودش از  آبی،کشور 

مخصوص خودش استفاده کند، کشور آبی از دو نظر دچار 

 خصوصاً یاب، ی مکانها سامانهشود. یکی اینکه  یممشکل 

دهند و همچنین  یممنصوب بر پهپاد، کارایی خود را از دست 

شود و  یمنیز دچار مشکل  های مکانی کشور آبی سایر روش

تواند مکان دقیقی را  ینمه سامانه فرماندهی و کنترل نیز یجدرنت

یماهای جنگنده گزارش دهد. مشکل دوم این است هواپبرای 

کنند  یماستفاده زیادی  GPSکه پرواز خود هواپیماهایی که از 

و احتمال  کرده گمنیز دچار مشکل شده و کریدورهای خود را 
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  .… بینکنترل سازی و تحلیل سناریوی جنگ فرماندهی و  مدل

76 
 

ی این دو عمل را به زمان یافته و درنتیجه عدم هم یشافزاحادثه 

 وجود میاورد.

گفتیم بسته به اینکه هر بازیگر هرکدام از اقدامات ممکن 

ترکیب انتزاعی  128خود را انتخاب کند یا نکند مجموعاً 

های غیرممکن که  یبترکممکن است پدید آید. بعد از حذف 

وضعیت ممکن است در این  33 مجموعاًدر باال شرح داده شد، 

 آید: به وجود نبرد راهبردی

 های ممکن: حالت .8-2

 باشد: یمی ممکن به شرح زیر ها حالت

 یچ کشوری هیچ اقدامی انجام ندهد.ه :1وضعیت 

با اختالل در ارتباط شبکه کشور  : کشور آبی2وضعیت 

کشور  بشود وموفق به تغییر مواضع جنگ به نفع خودش  قرمز

 کند. ینمی مؤثرقرمز اقدام 

ه اختالل در رادارهای کشور آبی موفق ب :3وضعیت 

 شود. ی کشور قرمزها جنگنده

شبکه  اختالل: کشور آبی با استفاده از هر دو 4وضعیت 

به  زمان هم صورت بهفرماندهی و کنترل و اختالل راداری 

 رسد. یماهداف خود 

کند و  یم: کشور آبی اقدام به حمله هوایی 5وضعیت 

 کند. ینمکشور قرمز اقدامی 

ی اقدام به اختالل در شبکه فرماندهی : کشور آب6وضعیت 

انجام  زمان هم صورت بهکند و حمله هوایی را هم  یمو کنترل 

 دهد. یم

قرمز تنها با بمب گرافیتی به اهداف خود  کشور :7وضعیت 

 کند. ینمرسد و کشور آبی اقدام خاصی  یم

ی به سکوهای مهم کشور قرمز حمله آبکشور  :8وضعیت 

کند و کشور قرمز فقط از بمب گرافیتی استفاده  یمهوایی 

 نماید. یم

ی و ناتوانی ا شبکه: استفاده کشور قرمز از حمله 9وضعیت 

 کشور آبی از پاسخ متقابل

لینک اختصاصی  گر اختاللآبی از  کشور :10وضعیت 

کند و کشور قرمز اقدام به حمله  یمفرماندهی و کنترل استفاده 

 نماید. یمسایبری 

 ها جنگندهآبی اقدام به اختالل راداری  کشور :11ت وضعی

 دهد. یمنماید و کشور قرمز حمله سایبری انجام  یم

آبی اقدام به اختالل لینک اختصاصی و  کشور :12وضعیت 

نماید و کشور قرمز حمله  یم زمان صورت هم به اختالل راداری

 کند. یمسایبری 

ایبری را حمله س وقرمز بمب گرافیتی  کشور :13وضعیت 

 کند. ینمکند و کشور آبی اقدامی  یماستفاده  زمان هم

: کشور قرمز با اختالل در سامانه ناوبری به 14وضعیت 

 رسد. یماهداف خود 

آبی اختالل در لینک اختصاصی ایجاد  کشور :15وضعیت 

 نماید. یمکند و کشور قرمز اقدام به اختالل سامانه ناوبری  یم

الل راداری انجام داده و کشور ی اختآبکشور  :16یت وضع

 دهد. یمقرمز اختالل ناوبری انجام 

ی اختالل در شبکه لینک اختصاصی آبکشور  :17یت وضع

کشور  و دهد یمانجام  زمان هم صورت بهو شبکه راداری را 

 دهد. یمقرمز فقط اختالل در سامانه ناوبری انجام 

بمب گرافیتی و اختالل ناوبری را  قرمزکشور  :18یت وضع

ی اقدامی انجام آبکشور و دهد  یمانجام  زمان هم صورت به

 دهد. ینم

ی ا شبکهحمله  زمان هم: کشور قرمز با استفاده 19وضعیت 

رسد و کشور آبی اقدامی  یمو اختالل ناوبری به اهداف خود 

 تواند بکند. ینم

ی را ی اختالل در لینک اختصاصآبکشور  :20یت وضع

کشور قرمز حمله سایبری و اختالل در ناوبری  و دهد یمانجام 

 دهد. یمرا انجام 

ی اختالل راداری و کشور قرمز حمله آبکشور  :21یت وضع

 دهد. یمانجام  زمان هم صورت بهسایبری و اختالل ناوبری را 

ی اختالل لینک اختصاصی و اختالل آبکشور  :22یت وضع

دهد و کشور قرمز حمله  یمانجام  نزما هم صورت بهراداری را 

 دهد. یمسایبری و اختالل ناوبری را انجام 

: کشور قرمز اقدام به اختالل ناوبری، حمله 23یت وضع

کشور آبی اقدامی انجام  و نماید یمسایبری و بمب گرافیتی 

 دهد. ینم
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حمله هوایی به مراکز حیاتی  قرمزکشور  :24یت وضع

 کند. ینمنماید و کشور آبی کاری  یم

: کشور قرمز حمله هوایی به مراکز حیاتی 25یت وضع

ی حمله هوایی ا منطقههای  یگاهپانماید و کشور آبی هم به  یم

 کند. یم

اقدام به حمله هوایی به مراکز  : کشور قرمز26یت وضع

نماید و کشور آبی کاری  یمو استفاده از بمب گرافیتی  حیاتی

 کند. ینم

دام به حمله هوایی به مراکز اق : کشور قرمز27یت وضع

نماید و کشور آبی هم  یمو استفاده از بمب گرافیتی  حیاتی

 کند. یمحمله هوایی 

اقدام به حمله هوایی به مراکز  : کشور قرمز28یت وضع

نماید و کشور آبی کاری  یمو استفاده از حمله سایبری  حیاتی

 کند. ینم

مراکز  اقدام به حمله هوایی به : کشور قرمز29یت وضع

نماید و  یمو استفاده از بمب گرافیتی و حمله سایبری  حیاتی

 کند. ینمکشور آبی کاری 

اقدام به حمله هوایی به مراکز  : کشور قرمز30یت وضع

 کند. ینمنماید و کشور آبی کاری  یمو اختالل ناوبری  حیاتی

اقدام به حمله هوایی به مراکز  کشور قرمز :31یت وضع

نماید و  یماوبری و استفاده از بمب گرافیتی و اختالل ن حیاتی

 کند. ینمکشور آبی کاری 

اقدام به حمله هوایی به مراکز  : کشور قرمز32یت وضع

نماید و کشور آبی  یمو اختالل ناوبری و حمله سایبری  حیاتی

 کند. ینمکاری 

به مراکز  ییقرمز اقدام به حمله هوا: کشور 33یت وضع

و استفاده از بمب  یبریحمله سا ی،اختالل ناوبر یاتی،ح

 .کند ینم یکار یآب کشور و نماید یمگرافیتی 
 

و  تعیین ترجیحات برای کشور آبی .8-3

 کشور قرمز:

طرفین  های اولویتانتخاب  ،مسئلهآخرین مرحله حل 

تواند اتفاق بیفتد از  یمیعنی بهترین تا بدترین حالتی که ؛ است

در انتخاب این  تواند باشد. یمدید بازیگران مختلف چه 

قرارگرفته شده  مدنظرها، معیارهایی کلی به شرح ذیل  یتاولو

 است.

زمان به هدف  نیتر کوتاهرقیب بتواند با کمترین هزینه و 

ایجاد ضربه به سیستم فرماندهی و کنترل حریف  که خود

 است، دست پیدا کند.

هزینه کمتری دارد، ارجح  که آنبین دو انتخاب یکسان 

 است.

اثرش بیشتر است، ارجح  که آن زمان همبین دو انتخاب 

 است.

ی مساعد الملل نیبوجهه  ازلحاظچون حمالت هوایی 

 کمتر از آن استفاده شود. شود یمنیست، سعی 

ترجیح بر این است که حریف در برابر اقدامات رقیب 

 کاری نکند و اگر کرد کمترین آسیب به رقیب بخورد.

د کاری کند توان ینمترجیح بر این است که اگر رقیب 

کمترین ضربه به رقیب وارد  کهحریف کاری را انجام دهد 

 شود.

د اقدام مؤثری توان ینمترجیح بر این است که اگر رقیب 

انجام دهد در دو اقدام مشابه آن را انتخاب کند که هزینه 

 دارد. بیشتری برای حریف

 االشاره، ترجیحات کشور آبی ی فوقها گزارهبا توجه به 

 ترتیبی در اشکال ذیل آمده است: صورت به

 
 اول تا دهم کشور آبی های اولویت. ترتیب 6شکل 

برای  اولاولویت  شود یممشاهده  3طور که در شکل  همان

است که این کشور با اختالل در ارتباط شبکه  نیا کشور آبی

موفق به تغییر مواضع جنگ به نفع خودش بشود.  کشور قرمز

اولویت دوم این است که این بازیگر موفق به اختالل در 

شود. با توجه به هزینه  ی کشور قرمزها جنگندهرادارهای 

. اولویت باشد یم 3حالت بهتر از  2حالت ی مربوطه، ا سامانه

 مشکالتهزینه و تعمیرات  ازلحاظکه  باشد یم 4بعدی حالت 
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هیچ کاری  دارد ولی چون کشور قرمز 3و  2شتری نسبت بی

 های حالتنتوانسته بکند، در اولویت این کشور قرار دارد. 

 بعدی نیز توجیهات دقیقی دارد.

 
 یازدهم تا بیستم کشور آبی های اولویتیب ترت .7شکل 

کشور آبی  چراکهاست  12بهتر از  10حالت  مثال عنوان به

شود.  یمهزینه کمتری متقبل  رمزی کشور قا شبکهدر حمله 

اثرات بمب گرافیتی برای  چراکهاست  21بدتر از  8حالت 

 است. GPSاز حمله شبکه و  تر مخربکشور آبی 

 
 ام کشور آبی یسهای بیست و یکم تا  یب اولویتترت .8شکل 

 7بهتر از  19حالت کنیم که برای کشور آبی  یممشاهده 

کند.  یماز بمب گرافیتی استفاده  باشد که در آن کشور قرمز یم

 بهتر از حمله هوایی همچنین عدم حمله هوایی برای کشور آبی

 باشد. یم

 
 های سی و یکم تا سی و سوم کشور آبی . ترتیب اولویت9شکل 

بهتر از  32کنیم که حالت  یممشاهده  6در شکل شماره  

است. این ترجیح به این دلیل است که اثر بمب  29حالت 

برای  GPSحمله  ؛ وتر است ینسنگتی برای کشور آبی گرافی

 کشور آبی بهتر از حمله بمب گرافیتی است.

 

 

یل در اشکال ذیل آمده تفص بهترجیحات کشور قرمز نیز 

 است:

 
 قرمز . ترتیب ترجیحات اول تا دهم کشور10شکل 

کنید بهترین حالت  یمطور که در شکل فوق مشاهده  همان

تواند  یمکه  باشد یمی ا شبکهبرای کشور قرمز استفاده از حمله 

بیشترین ضرر را به کشور آبی بزند و خودش نیز کمترین هزینه 

تجاری  GPSلجستیکی را داشته باشد. حالت بعدی اختالل 

که  7باشد. این وضعیت از حالت  یمکشور آبی  مورداستفاده

ین همچن تواند باشد. یماست اثرگذارتر  استفاده بمب گرافیتی

گرها در درجه بعدی اهمیت قرار  از اختالل استفاده کشور آبی

 دارد.

 
 های یازدهم تا بیستم کشور قرمز . ترتیب اولویت11شکل 

شود که اولویت کشور قرمز  یممشاهده  8در شکل شماره 

 قرار دهد مورداستفادههوایی را کمتر  که حملهبه نحوی است 

نمایی در کشور آبی ایجاد  زیرا هم از منظر بعد روانی مظلوم

 های سنگین دارد. ینههزهم به لحاظ اقتصادی،  کند و یم
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 ام کشور قرمز یس. ترتیب ترجیحات بیست و یکم تا 12شکل 

 کنیم که هر چه کشور آبی یممشاهده  9در شکل شماره 

خود استفاده کند برای  مؤثرکمتر بتواند از اقدامات مهم و 

دارای هزینه  کشور قرمز بهتر است. حمله هوایی کشور آبی

 باشد. یمقرمز  و کشور برای کشور آبی

 
 . ترتیب ترجیحات سی و یکم تا سی و سوم کشور قرمز13شکل 

 حالتی که کشور آبیکه کنیم  یممشاهده  10در شکل 

قرمز کاری  و کشوربهترین ابزارهای خود را به میدان بیاورد 

 نکند، بدترین حالت ممکن خواهد بود.

 

های  یتوضعتحلیل پایداری و تعادل در   .9

 بازی
ترین خروجی این تحقیق  یاصلتحلیل نقاط پایداری 

بینی اقدامات  خواهد بود. چراکه این نوع تحلیل، قدرت پیش

تعادل یا  نقاط ینکهادهد. در مورد  یمرا به ما  مؤثرو غیر  مؤثر

اما اگر ؛ شده است ها چه خواصی دارند زیاد گفته بینی پیش

یم که این کن اشارهصورت مختصر تعریف بکنیم باید  بخواهیم به

بهترین نقطه برای طرف قرمز یا آبی نخواهد بود،  الزاماًنقاط، 

بینی کنیم و یک  خواستیم نتیجه را پیش یمچراکه در این بازی 

یروزی آن پکرده بودیم که بخواهیم در یف نتعربازی هنجاری 

یک  عنوان بهتضمین کنیم. بلکه  حتماًو یا شکست یک گروه را 

خواستیم بدانیم در وضعیت کنونی  یمطرف  ناظر و محقق بی

 عنوان بهرا  اقدامصحنه نبرد جنگ الکترونیک طرفین کدام 

 نمایند. انتخاب یدباترین نقطه  ینهبه

 43های پایدار تعیین وضعیت .9-1

وسیله  در این مرحله کار اصلی ما یعنی پردازش اطالعات به

های  یتوضعشود. در این تحلیل تمام  یمها آغاز  یه بازینظر

را  های پایدار یتوضع دهیم تا یمی قرار موردبررسممکن را 

پایداری یا عدم پایداری  11برای هر بازیگر تعیین کنیم. شکل 

ی مختلف نشان ها حل راهاولویت اول کشور قرمز را با  10

 دهد: یم

 

 
 اولویت اول 10پایدار کشور قرمز در بین  های حالت. 14شکل 

 

برای  6دهد که وضعیت  یمنشان  11شکل  مثال عنوان به

 7پایدار است، اما وضعیت  ها حل راهکشور قرمز از دید تمام 

 L(2)و  GMR ،SMR،SEQ بر اساس صرفاًبرای این کشور 

 ناپایدار است. ها حل راهسایر  بر اساسپایدار و 

 

 تعادل بازی های وضعیت  .9-2

ای  یزهانگکدام از بازیگران  یچهوضعیت تعادل موقعیتی است که 

یگر وضعیتی که د عبارت بهبرای خروج از آن نداشته باشند. 

برای همه بازیگران پایدار باشد، یک وضعیت تعادل است. در 

های مختلف نتایج زیر  یلتحلمرحله آخر با توجه به 

 است: آمده دست به

                                                           
43 

Stability 
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 های مختلف پایداری حل . نتایج نهایی تحلیل با راه15شکل 

 

با تمام مفاهیم پایداری غیر از  14و  6های  یتوضع

شوند.  یم( وضعیت تعادل محسوب Rنش )عقالنیت 

سنجش پایداری از  های روشدر بین سایر  SEQمنطق 

اعتبار بیشتری برخوردار است چون رقیب هم خودش و 

 تواند یمنماید و هم رقیب  یمهم حریف را عاقل فرض 

بینی نماید. با معیارهای فوق  یشپدو حرکت بعد را نیز  تا

ین تر محتمل عنوان بهرا  14و  6توان وضعیت  یم

ت های بازی اعالم کرد. ذیالً به توضیح اقداما یتوضع

 پردازیم: یمهای تعادل  یتوضعبازیگران در تمام 

شبکه ویژه را وارد  اختالل کننده : کشور آبی6حالت  -1

حمله هوایی،  کند و با استفاده از این فرصت با یمجنگ 

کشور قرمز را که در و کنترل  های فرماندهی پست

 .اندازد ی نزدیک کشور آبی قرار دارند از کارمیا محدوده

شبکه ویژه را وارد  اختالل کننده : کشور آبی10حالت  -2

ی به ا شبکهوسیله حمله  کند و کشور قرمز هم به یمجنگ 

رسد. در این حالت هر دو رقیب ضرباتی  یماهداف خود 

و بخشی از توان رزم خود را  اند کردهرا به یکدیگر وارد 

 .اند داده ازدست

رادار اختالل کننده  واردکردنبا  : کشور آبی16حالت  -3

را  در میدان نبرد توانایی عملیات هوایی کشور قرمز

هم در مقابل با اختالل در  دهد و کشور قرمز یمکاهش 

GPS این حالت در وضعیت  .رسد یبه اهداف خود م

گیرد و هر دو طرف به بخشی از  یمقرار  زمان همضربه 

 رسند. یماهداف خود 

: کشور قرمز از بمب گرافیتی و اختالل در 18حالت  -4

GPS و در مقابل کشور  کند یزمان استفاده م صورت هم به

اشکال  . چراکهدهد یاقدام مناسبی انجام نمتواند  یآبی نم

ی ناوبری و ها سامانهی و عدم کارآمدی رسان برقدر 

یابی نیاز به زمان بیشتری دارد تا کشور آبی  مکان

 ی خود را بازیابی نماید.ها یتوانمند

و کشور قرمز هر دو اقدام به  : کشور آبی27حالت  -5

حمالت هوایی علیه مراکز فرماندهی و کنترل یکدیگر 

ی گرافیتی نیز ها بمبحال کشور قرمز از  یندرعکنند.  یم

کند. در این حالت با توجه به تاکتیکی بودن  یماستفاده 

بخشی از  واندت یمی کشور آبی ها جنگنده فرماندهی

خسارات وارده بر کشور آبی را جبران و کشور قرمز را 

 مجبور به توقف عملیات نماید.

به اهداف  GPSکشور قرمز با اختالل در : 14حالت  -6

کشور آبی اقدام به حرکت  که یدرحال رسد یخود م

های  یتوانمنددر این حالت بخشی از  .کند یمناسبی نم

خسارت  ازآنجاکه کشور آبی از کار میفتد ولی

یری بر کشور آبی وارد نشده و قابلیت ترمیم ناپذ جبران

ی ها سامانهی اخیر اقدام به ها سالدارد و همچنین در 

باشد. همچنین  تحمل قابلتواند  یمنموده  GPSمستقل از 

 ،GLONASS،Beidouمانند ی ناوبری ها سامانهسایر 

Galileo توانند در مواقع بحران بخشی از این خسارات  یم

 یند.نمارا جبران 
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نشان  12که شکل  طور همان آمده دست بهبا توجه به نتایج 

با تعداد بیشتری از مفاهیم  14و  6های  یتوضع دهد، یم

با  ؛ کهشوند یموضعیت تعادل شناخته  عنوان بهپایداری 

که احتمال  توان انتظار داشت یم و شواهدتوجه به قرائن 

های تعادل بیشتر  یتوضعاز سایر  6و  14وقوع حالت 

 باشد.

 

 گیری یجهنت .11
های  یخروجکنیم که نتایج و  یمدر پایان این تحقیق بررسی 

 کشور ونصیب  دستاوردها و نتایجی را چه تواند یماین تحقیق 
 جامعه بهر برداران گرداند:

که ما بتوانیم  یکی از اهداف این پژوهش این بود -1
را در یک جنگ فرماندهی و  ها دولتو  ها گروهرفتار 

و  مسئلهی ها دادهکنترل تخمین بزنیم و با توجه به 
ها اقدامات طرفین  یبازاستفاده از ابزار پیشرفته نظریه 

را حدس زده و پس از بررسی میزان اثرگذاری 
از ترجیحات طرفین، اتفاقات هنگام درگیری  هرکدام

بینی نماییم تا بتوانیم برای تصمیم سازان  یشپ را
باید  اکنون همکشور تصویری از اقداماتی که از 

شروع نمایند را، ترسیم نماییم.. در حقیقت استفاده از 
یر مستقیمی در طراحی تأثنتایج این نوع تحقیقات 

 . خواهد داشتیوهای مقابله با دشمن یا رقیب سنار
 
بخش کاربردی عملیات ها اثر  این تحقیق در جینتا

ی ها سامانهاین تحقیق اهمیت کاربرد  گذار است.
ی ها جنگی ارتباطی در ها نکیل برد بلند گر اختالل

یی از این ها سامانهساخت  را به ما نشان داد.امروزی 
ی و انتقال ریگ میتصم در قدرتجنس که بتواند 

در  تواند یمباشد،  رگذاریتأثاطالعات آنالین دشمن 
ی موشکی و ضد ها سامانهزمان بحران اثری همانند 

بودن  بر نهیهزموشکی داشته باشد و دشمن به دلیل 
استفاده  همچنینکند.  نظر صرفجنگ از ادامه آن 

اختالل الکترونیک از طرف ما و حمله  زمان هم
بجای صرف  تواند یمسایبری از طرف کشور رقیب 

م ناوها و ی کالن و آوردن نیروها، زرها نهیهز
خود به منطقه و صرف  کریپ غولی ها ناوشکن

دالر با استفاده از عملیات سایبری به اهداف  ها ونیلیم
نتایج این تحقیق این دیگرخود دست پیدا کند. از 

چشم بینای  عنوان بهاست که رادار همچنان 
پاشنه آشیل دشمن باشد. ت  تواند یمی ها جنگنده

و ایجاد  رادارها روزافزونپیشرفت  رغم یعل
پیچیدگی پالسی و روش متنوع ارسال سیگنال 

یی تولید کرد که عملکرد گرها اختالل توان یمکماکان 
ی دشمن را با مشکل مواجه کند. ها جنگندهوحشیانه 

نکته مهم هزینه بسیار پایین تولید این سامانه در 
ی ها جنگندهمقایسه با خسارت وحشتناکی است این 

کشور ایجاد نمایند. اهمیت پدافند برای  توانند یم
بسیار ضروری  ی برق ها روگاهین تخسا در رعاملیغ
ی گرافیتی و انجام ها بمباز  استفاده. باشد یم

ی ها نهیگزیکی از  تواند یم GPSاختالل در  زمان هم
ی خود ها خواستهرقیب برای وادار کردن کشور آبی 

میتوان همچنین از تحلیل وضعیت های تعادل باشد. 
یکی از  سخت همچنان کامالًکه انتخاب گزینه  فهمید

دو . به عبارتی هر باشد یمی اصلی رقبا ها نهیگز
مغزهای فرماندهی دو کشور  رندیگ یمتصمیم  بیرق

ی نمایند. با توجه به حضور تعداد کیزیفرا تخریب 
بسیار زیاد جنگنده کشور قرمز در کنار کشور آبی 

ین روش، تحلیل نظری مثبت و منفی ا نقاطجمع 
به آن  تواند یمکه محققین  طلبد یمبازی دیگری 

در  اختاللاز نقاط تعادل  دیگر یکیبپردازند.
باشد. استفاده از این  یم GPSهای ناوبری مانند  ینکل
آبی وابستگی زیادی ایجاد کرده و  گروه در ها ینکل

 حال تابه GPSی عمومی رسان خدماتکه  ییازآنجا
تواند  یمبرقرار بوده است، اختالل آن در زمان جنگ 

یکی از در پایان متذکر میشود ، معادالت را برهم بزند
هایی که در این پژوهش وجود دارد،  یتمحدود

ی موردنظراست، ها دولتدسترسی به منابع محرمانه 
ابزارهایی را برای شرایط  ها آنممکن است  چراکه

مقاله و یا  صورت بهکرده باشند ولی  یهتهخاص 
تواند  یممحصول رونمایی نکرده باشند. این موضوع 

توان  یملذا  ها اثرگذار باشد یلتحلو  ها بحثیجه درنت
و نیز  تر کاملتر و  یعوسگفت با داشتن اطالعات 

یاز که از دیگر موانع این موردنسازهای  یهشبداشتن 
تری را  یقدقتوان نتایج بهتر و  یمنوع تحقیقات است، 

ی ها حالتترکیب  الزم به ذکر است با استنتاج کرد.
ی یا جنگ الکترونیک ا شبکهجنگ مانند جنگ  دیگر

 باشد. برداشتهی را در تر متفاوتتواند نتایج  یم
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