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 چکیده 

توان آنها را در دو دسته  دفاع فعال و می شود،بندی اگر تصمیمات دفاعی از حیث نوع دفاع طبقه

باشد. در از دفاع فعال در این پژوهش حمله پیشدستانه می ینمراد محقق داد کهدفاع انفعالی قرار 

 "بهترین دفاع حمله است"حقیقت این نوع دفاع به دنبال جامه عمل پوشاندن بر عبارت معروف 

شود. پدافند انفعالی به معنی یاد می پیشگیرانه همدر برخی از مقاالت از آن به عنوان حمله . باشدمی

ز مورد هجمه قرار گرفتن با استفاده از دو رویکرد پدافند عامل و غیر واکنش به حمالت دشمن پس ا

العمل نشان دشمن عکس عملیاتعامل است. در واقع در دفاع انفعالی باید در الک دفاعی بماند و به 

دهد. مهاجم نیز به طرز مشابهی به دنبال متعادل کردن منابع تخصیصی خود در دو حوزه حمله و 

قابل تک پیشدستانه خواهد بود. مدافع تصمیمات خود مبنی بر انجام تک دفاع از خود در م

نماید. در هر دو پیشدستانه را بر اساس میزان احتمال برآورد شده از موردحمله قرار گرفتن اتخاذ می

ترین سناریوی حمله مهاجم را حالت انجام یا عدم انجام تک پیشدستانه، مدافع بدترین و مخرب

این مقاله عالوه بر بسط مفاهیم فوق اثر نسبت بین منابع طرفین و میزان . در دهدمدنظر قرار می

گرفته کارهای طرفین مورد بررسی قرار تمایل به حمله را تجزیه و تحلیل نموده و اثر آن را بر راه

 ،کندمیگزینه دفاع منفعالنه را انتخاب  مدافعکه وقتینتایج حل مدل برای سناریوهای مختلف،  .است

 مدافع در خصوص مورد ، زمانیکهمدافع احتمال موردحمله قرار گرفتن را کم برآورد نماید وقتی که

را به تک پیشدستانه  یبیشترمنابع مدافع میرسد و نیز برای حالتی که شدنش به یقین  تهاجم واقع

 است. دهد تجزیه و تحلیل گردیده است و پیشنهاداتی نیز برای هر کدام بیان شدهاختصاص می
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Optimal allocation of Defense sources between the two 

approaches of active and passive defense 
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ARDESHIR MOHAMMADI3, MORTEZA AKBARI ALASHTI
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ABSTRACT 

If defensive decisions are classified in terms of the type of defense, they can be 

divided into two categories: passive defense and active defense. The researchers' 

goal of active defense in this study is preventive attack. In fact, this type of defense 

seeks to implement the famous phrase "the best defense is attack." In some articles 

it is referred to as preventive attack. Passive defense means reacting to enemy 

attacks after being attacked using both active and passive defense approaches. In 

fact, in passive defense, he must stay in the defensive shell and react to the 

enemy’s operations. The attacker will similarly seek to balance his or her assigned 

resources in two areas, attack and self-defense, against a Preventive attack. The 

Defender makes his or her decisions to take preventive attack based on the 

estimated probability of being attacked. In both cases, whether or not a preventive 

attack is taken, the defender considers the worst-case scenario of the attacker. In 

this article, in addition to expanding the above concepts, we analyze the effect of 

the ratio between the sources of the parties and the tendency to attack and examine 

the strategies of both parties. 
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 مقدمه   -1

ما هرگز جنگ طلب نبوده، نیستیم و نخواهیم بود؛ اما این خویشتنداری تا موقعی اتفاق خواهد افتاد که 

حس کنیم هزینه نجنگیدن کمتر از جنگیدن است. چنانچه هزینه نجنگیدن ما بیشتر از جنگیدن شود 

 "مقام معظم رهبری"ما ناگزیر از دفاع از حق و حقوقمان خواهیم بود. 

 

جنگ، بی تردید شگفت انگیزترین پدیده اجتماعی است. اگر بنا به گفته دورکیم، جامعه شناسی بیان 

. در واقع، تاریخ صرفاً با [1]توان گفت که جنگ آفریننده تاریخ استتاریخ به صورتی دیگر باشد، می

نماید زمانی برسد که این پدیده کامالً های مسلحانه آغاز شده است و بعید میتوصیف کردن کشمکش

ترین مبادی تاریخ، و در عین حال، مرزهایی هستند که مراحل مهم ها مشخصاز بین برود زیرا جنگ

اند. همه های معروف بر اثر جنگ از بین رفتهکنند. تقریباً تمامی تمدنمیحوادث را از یکدیگر متمایز

هایی که هر از چندگاه نوعی اند. سیادتهای جدید نیز با رخ دادن جنگ پا به عرصه وجود نهادهتمدن

گیرند نشانند، زاده جنگ هستند و مشروعیت خود را از آن میجامعه خاص را در صدر جوامع بشری می

[2.] 

 

تر است. جنگ نوعی جنگ از تمامی تحوالت حیات اجتماعی مهم توان گفت کهاز سوی دیگر می

های سربلند بیرون است. بنابراین الزم است به نحوه مدیریت آن و روش« تحول اجباری و شتابان»

های اثرگذار در آمدن از آن برای ساختن دوران درخشانی از تاریخ اندیشید. در این میان یکی از مولفه

 ی است که باید به درستی تخصیص یابند.پیروزی، مدیریت منابع

 

ظرف چند دهه اخیر به خصوص با فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سرد، نوع جدیدی از دفاع 

وارد ادبیات نظامی شده است. طبق مفهوم سنتی، الزمه  دفاع مشروع، « دستانهدفاع پیش»تحت عنوان 

دستانه، فراتر رفته و با ارائه  تعریفی ان دفاع پیشوقوع حمله  مسلحانه از جانب دشمن است. اما حامی

ای که هنوز کنند، حملهجدید از دفاع مشروع، از دفاع در برابر حمله  مسلحانه  قریب الوقوع صحبت می

ها باید صورت نگرفته است، اما به احتمال قریب به یقین به زودی رخ خواهد داد. بر این اساس، دولت

دستانه قبل از آن که دشمن اقدام کند در بینی کرده و به طور پیشسایی و پیشحمله  احتمالی را شنا

 11دستانه بعد از استفاده از نیروی مسلح پیشی بگیرند و تهدید احتمالی را دفع کنند. دفاع پیش

سپتامبر در دکترین کشورهای غربی جایگاه خاصی پیدا کرده است. این کشورها با توجه به توان نظامی 

 لی خود در پی قابل قبول جلوه دادن این دکترین هستند. و ما
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در حوزه نظامی این مساله را در ذهن به وجود  2و دفاع انفعالی 1منابع تخصیص داده شده به دفاع فعال

و اثر این تخصیص بر راهکارهای طرفین چه خواهد بود؟  آورد که نقطه تعادل این تخصیص کجاستمی

 ه ضروریست که تعاریفی از دفاع فعال و انفعالی ارائه نماییم.برای یافتن پاسخ این مسال

شود که در صورت حمله مهاجم برای ناکام گذاشتن این حمله دفاع انفعالی به کلیه اقداماتی اطالق می

گیرد. این اقدامات شامل پدافند غیر عامل و پدافند عامل و جلوگیری یا کاهش خسارت وارده انجام می

که مورد حمله ورتی که احتمال حمله مهاجم به اندازه کافی باال باشد، مواضع قبل از آنگردد.  در صمی

قرار گیرد، در جهت منکوب کردن مهاجم و از کار انداختن قدرت تهاجمی وی اقداماتی و عملیاتی 

 نامیم. دهد. مجموعه این اقدامات و عملیات را پدافند فعال میانجام می

 

 ادبیات پژوهش

 های مهم تحقیق نموده( در خصوص تخصیص بهینه منابع برای تأمین امنیت سامانه2007) یرب ازایر و

های بسته ارائه و نشان دادند که هزینه یک حمله علیه هر عنصر خاص و چهارچوبی کلی برای سیستم

و بیر  (2005رود. بیر و همکاران )با میزان سرمایه گذاری دفاعی برای آن هدف به صورت خطی باال می

( دریافتند که مدافع به دنبال حداقل کردن خسارت وارده و کاهش احتمال 2002و ابه چندانی )

ها و ها و سامانه( طرح حفاظت از سیستم2005موفقیت یک حمله است. همچنین بیر و همکاران )

دل بین امنیت ها ضمن تاکید بر وجود تعااند. آنهای متفاوت را ارائه و تحلیل نمودهمناطقی با ارزش

ای را در مقابله با تهدیدات های دفاعی در این بخش، پدافند بهینهگذاریمورد نیاز و هزینه سرمایه

های ها، اهداف و محدودیتساختهای دفاعی، زیراند که به ساختار، اثر بخشی سیستمطراحی نموده

 دشمن بستگی دارد.

( نیز دفاع از مناطق مهم را در سیستم چند حالته بررسی نمود و الگوریتمی را برای 2007لویتین )

( بیان 2006تعیین خسارت احتمالی از سوی دشمن ارائه نمود. در پژوهش دیگری بیر و همکاران )

دهد یاند که یک مدافع هنگامی برای مواضع و مناطق خویش دفاع و امکانات پدافندی تخصیص مکرده

که دشمن آن موضع و منطقه را به عنوان هدف تخریب برگزیده باشد. همچنین آنها بیان داشتند که 

اش آشکار و در دهد که تسهیالت و امکانات دفاعیمعموالً مدافع برای ایجاد بازدارندگی ترجیح می

 معرض دید باشد تا اینکه بخواهد به صورت سری و محرمانه آن را پنهان نماید. 

کند و در عوض شان بیان کردند که گاهی مدافع یک منطقه را بدون دفاع رها میها در پژوهشنآ

پذیری بیشتری دارد یا از اهمیت بیشتری برخوردار ای خاص که آسیبامکانات پدافندی را در منطقه

دند. پذیری هدف در دفاع اشاره کرنماید. یعنی آنها به اهمیت عامل میزان آسیباست متمرکز می

                                                           
 .داشت خواهند یکسان معنی پیشگیرانه دفاع و دستانهپیش یا پیشگیرانه حمله فعال، دفاع مفاهیم مقاله این در 1
 .است غیرعامل و عامل پدافند با مرتبط هایمجموعفعالیت مقاله این در انفعالی دفاع از منظور 2
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ای به بررسی چگونگی تخصیص منابع دفاعی برای مقابله با در مقاله (2007) همچنین ژانگ و بیر

 تروریسم پرداختند و در این مورد پیشنهاد دادند که معموالً بهترین دفاع حمله است اما نه همیشه.

در الک دفاعی بماند و  در این مقاله نشان خواهیم داد که با توجه به عوامل تاثیرگذار، بهتر است مدافع

 دستانه، خسارات و حمالت دشمن را کاهش دهد. منتظر فرصت باشد یا با حمله پیش

 

 گردد:چارچوب کلی پژوهش حاضر در سه بخش زیر ارائه می

 تعریف متغیرها و ارائه مدل: -1

 وتحلیلحل مدل و تجزیه -2

 گیرینتیجه -3

 

 راهکارهای مدل وتحلیلتجزیهحل  -2

و  X=1و  x=0تواند هم در نقطه  حل کمینه کردن خسارت حداکثری میبرای تحلیل مدل فوق راه

,∗𝑋)هم در نقطه  𝑥∗) :بکار رود که  

{

𝜕𝑃

𝜕𝑥
= 0

𝜕𝑃

𝜕𝑋
= 0

       (6)     

تواند تصمیم بگیرد که آیا دفاع فعال بهینه، مدافع می Xو x( و به دست آوردن 6با حل کردن مسئله )

 و حمله پیشدستانه بهتر است یا در الک دفاعی ماندن و انفعالی عمل کردن.
1

1+[𝜌𝑥
∗

(1−𝑋∗)⁄ ]
𝑚 ×

1

1+[𝜌
(1−𝑥∗)

𝑋∗
⁄ ]

𝜇  <
𝑍

1+𝜌𝜇
 ,0<𝑥∗ , 𝑋∗ ≤ 1.     (7) 

 

حداکثر تالش خود را برای  مهاجم ،و تصمیم به دفاع انفعالی بگیرد نداشتهاگر مدافع حمله پیشدستانه 

یعنی مدافع حمله پیشدستانه  حمله اعمال خواهد نمود و اگر از تک پیشدستانه مدافع جان به دربرد

گیریم که چنانچه با توجه به برآوردها نتیجه می 7 رابطهرا اعمال خواهد نمود. از  𝑋∗𝑅تالش بکند،

تجاوز نماید آنگاه باید مدافع  MINZار آستانه ( از مقدZاحتمال حمله علیه اهداف پدافند شده )یعنی 

 تک پیشدستانه را اجرا کند. 
1

1+ [𝜌𝑥
∗

(1− 𝑋∗)⁄ ]
𝑚 ×

1

1+ [𝜌(1− 𝑥
∗)
𝑋∗
⁄ ]

𝜇  

𝑍𝑚𝑖𝑛 =
1+𝜌𝜇

[1+(
𝜌𝑥∗

1−𝑋∗
)
𝑚
][1+(

𝜌(1−𝑥∗)
𝑋∗

𝜇
)]
       0 < 𝑥∗,    𝑋∗ ≤ 1     (8) 

 ( داریم:5گیری از )با مشتق
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𝜕𝑃

𝜕𝑋
=

𝜌𝑚(
𝑥

1−𝑋
)
𝑚 𝑚

(1−𝑋)
[1+𝜌𝜇(

1−𝑥
𝑋
)
𝜇
]−𝜌𝜇(

1−𝑥
𝑋
)
𝜇𝜇

𝑋
[1+𝜌𝑚(

𝑥

1−𝑋
)
𝑚
]

[1+𝜌𝑚(
𝑥

1−𝑋
)
𝑚
]
2
[1+𝜌𝜇(

1−𝑥
𝑋
)
𝜇
]
2   , 

(9) 
𝜕𝑃

𝜕𝑥

=
𝜌𝑚 (

𝑥
1 − 𝑋

𝑚
)
𝑚
𝑥 [1+ 𝜌

𝜇 (
1− 𝑥
𝑋 )

𝜇

] − 𝜌𝜇 (
1− 𝑥
𝑋 )

𝜇 𝜇
1 − 𝑥 [1+ 𝜌

𝑚 (
𝑥

1− 𝑋)
𝑚

]

[1+ 𝜌𝑚 (
𝑥

1− 𝑋)
𝑚

]
2
[1+ 𝜌𝜇 (

1− 𝑥
𝑋 )

𝜇

]
2  

 صورت زیر بازنویسی کرد:توان به( را می6دستگاه معادالت شماره )

{
 
 

 
 𝜌

𝑚 (
𝑥

1−𝑋
)
𝑚 𝑚

(1−𝑋)
[1+ 𝜌𝜇 (

1−𝑥

𝑋
)
𝜇

] = 𝜌𝜇 (
1−𝑥

𝑋
)
𝜇 𝜇

𝑋
[1+ 𝜌𝑚 (

𝑥

1−𝑋
)
𝑚

]

𝜌𝑚 (
𝑥

1−𝑋
)
𝑚 𝑚

𝑥
[1+ 𝜌𝜇 (

1−𝑥

𝑋
)
𝜇

] = 𝜌𝜇 (
1−𝑥

𝑋
)
𝜇 𝜇

1−𝑥
[1+ 𝜌𝑚 (

𝑥

1−𝑋
)
𝑚

]

               

          (10) 

 

 آوریم:های متناظر دومین معادله  به دست میطرفبا تقسیم کردن طرفین اولین معادله به
𝑥

1−𝑋
=

1−𝑥

𝑋
                                                                                                   (11) 

 : کهازآنجایی

𝑥∗=1-𝑋∗ 

نسبت منابعی که مهاجم  ودهد نسبت منابعی که مدافع به تک پیشدستانه اختصاص میپس مجموع 

کند و مهاجم باید دهد برابر یک است. البته مدافع اختیاری تک پیشدستانه میبه حمله اختصاص می

 را کاهش دهد.میزان خسارت ناشی از حمالتش خود را از این تک محافظت نماید و 

 گیریم که ( نتیجه می10شماره ) رابطهدر معادله اول  𝑥با  𝑋 -1با جایگذاری 

𝑥∗ =
𝑚𝜌𝑚(1+ 𝜌𝜇)

𝑚𝜌𝑚(1+ 𝜌𝜇) + 𝜇𝜌𝜇(1+ 𝜌𝑚)
, 𝑋∗ =

𝜇𝜌𝜇(1+ 𝜌𝑚)

𝑚𝜌𝑚(1+ 𝜌𝜇) + 𝜇𝜌𝜇(1+ 𝜌𝑚)
 

 
𝑥∗

𝑋∗
=

 𝑚𝜌𝑚((1+𝜌𝜇))

𝜇𝜌𝜇(1+𝜌𝑚)
                             (12) 

 

 :( داریم7( و )5( در )12با جایگذاری )

𝑃(𝑥∗, 𝑋∗)=[(1+ 𝜌𝑚)(1+ 𝜌𝜇)]−1 ,  𝑍𝑚𝑖𝑛 = (1+ 𝜌𝑚)−1      (13) 
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( به این معنی است که مقدار آستانه و 13) یرابطهمرجح است.  Z=1که شدستانه به هنگامیتک پی

( بستگی ندارد. با µطلبی مهاجم )حداقل احتمال حمله برای توجیه تک پیشدستانه به میزان جنگ

ر این دستانه خواهد کرد و در غی، مهاجم حمله پیش Z>𝑧𝑚𝑖𝑛یابیم که اگر ( درمی2( و )13مقایسه )

 صورت روی به دفاع منفعالنه خواهد آورد.

توان دریافت که در موردی که شدت میل به نزاع، رقابت و درگیری برابر باشد می (12)از معادله  

(m=µ.پارامترهای توزیع منابع برای طرفین یکسان است ،) 

𝑥 = 𝑋 =
1
2
 𝑎𝑛𝑑  𝑃(𝑥∗, 𝑋∗) = (1+ 𝜌𝑚)−2 

این بدین معنی است که در موردی که شرایط هر دو حمله یکسان است، هر دو طرف منابعشان را 

تخصیص  𝜌فندی و پدافندی بدون در نظر گرفتن مقدار نسبت منابع آطور مساوی برای مقاصد به

 دهند.می

𝜌 ،در حالتی که منابع برابر و یکسان = ,∗p(𝑥  آنگاه ،  1 𝑋∗) =  و   0.25

𝑋∗ =
𝜇
(𝑚 + 𝜇)⁄ , 𝑥∗ = 𝑚

(𝑚 + 𝜇)⁄ . 

چنانچه میزان جنگ طلبی مهاجم در باالترین حد باشد، مدافع منابع بیشتر و مهاجم منبع کمتری را 

 به تک پیشدستانه اختصاص خواهد داد.

 ارائه شده است. 1است که در جدول طلبی احتمال انهدام هدف با مقدار بیشینه میل جنگ

 

 
 

m = ∞, μ = ∞ m = 0, μ = ∞ m = ∞, μ = 0 M=0 µ=0 

W = z W = min{0.5, z} W = z/2 
𝜌 < 1 W=

𝑚in {0.25,
𝑍

2
} 

W = 0 W = 0 W = 0 
ρ > 1 W = min{0.25, 

z/2} 

W = min{0.25, 

z/2} 

W = min{0.25, 

z/2} 

W = min{0.25, 

z/2} 

ρ = 1 W = min{0.25, 

z/2} 

 طلبیجنگ. احتمال انهدام هدف متناسب با مقدار بیشینه شدت 1جدول شماره 
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در مدافع تک پیشدستانه نخواهد کرد. زیرا  m>0.6( و P=0.5که مهاجم در موضع برتر بوده )هنگامی

در این حمله ناکام خواهد ماند. در این حالت  و مدافعانجام داده  X*=1، تهاجمی با این صورت مهاجم

که بستگی ندارد. هنگامی m( به 2خواهد بود که با توجه به فرمول ) W=Z/1.5احتمال انهدام هدف 

m کند احتمال انهدام هدف در حالت وقوع تک پیشدستانه به نهایت میل میبه سمت بیP=1/1.5 

که مدافع در شود. که همیشه از حالتی که تک پیشدستانه اجرا نشود بیشتر خواهد بود. وقتینزدیک می

مدافع حتماً تک پیشدستانه را اجرا در این صورت  ،تر باشد(موقعیت بهتری قرار داشته باشد )قوی

مستلزم داشتن منابع بیشتر  m افزایشیابد زیرا افزایش می mای طور فزایندهخواهد کرد. بنابراین به

به هنگام حمله پیشدستانه  µ =1 و  P=2برای موفقیت در تک پیشدستانه است. در حقیقت برای 

 کمتر است که:ای در کار نباشد حالتی که تک پیشدستانه نسبت به

 

 کند احتمال انهدام هدف به سمت صفر میل خواهد کرد.نهایت میل میبه سمت بی mکه هنگامی

( در این صورت مدافع هرگز تک P=0.5، تر باشدکه مهاجم در موقعیت بهتری باشد )قویوقتی

کم است پس در  Z=0.6مدافع در مقابل مهاجم ناکام خواهد ماند. زیرا  زیراپیشدستانه نخواهد کرد. 

 µکه جای تک پیشدستانه به پدافند منفعالنه متوسل گردد. هنگامیدهد بهاین حالت مدافع ترجیح می

)در حالتی که  خواهد بود Z=0.6( به مقدار Wکند احتمال انهدام هدف )به سمت بینهایت میل می

و  M=1و  P=0.5نتواند از حمالت مهاجم جان بدر برد(، این درحالی است که تک پیشدستانه برای 

µ=∞   به  (13)شماره  رابطهبا توجه بهP=0.667 که مدافع در موقعیت برتر منجر خواهد شد. هنگامی

یابد کاهش می µ براین چونهمواره اقدام به تک پیشدستانه خواهد نمود. بنا (P=2)، قرار داشته باشد

جای پدافند به مدافع پس ،زیاد نیازمند منابع بیشتر برای موفقیت در پدافند منفعالنه است µکه ازآنجا

 منفعالنه بیشتر به تک پیشدستانه تمایل خواهد داشت.

 

کند احتمال انهدام هدف چه در حالت تک پیشدستانه چه نهایت میل میبه سمت بی µکه هنگامی

این احتمال در حالت تک  m=1و  P=0.5این برای  باوجود .کندبدون آن به سمت صفر میل می

 که تک پیشدستانه نداریم کمتر است.همواره از هنگامی ،پیشدستانه

 

 گیرینتیجه-3

در این مقاله بحث شد که چگونه باید یک مدافع منابعش را میان دفاع فعال و دفاع انفعالی در مقابل 

طور مشابه مهاجم هم منابعش را سو بهمهاجمی که به دنبال انهدام اهدافش است.، تقسیم نماید. در آن

اگر کند. نه توزیع میبین دو فعالیت عمده یعنی تهاجم و تأمین پدافند از خود در مقابل تک پیشدستا

باشد. در مورد تک پیشدستانه، احتمال انهدام جویانه میتک پیشدستانه رخ دهد قبل از حمله انتقام
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در اهداف پدافند شده برابر با قابلیت برسر پاماندن و جان به دربردن مهاجم از تک پیشدستانه ضرب

نسبت به زمانی  کاهش خساراتکه باعث باشد. تک پیشدستانه درصورتیپذیری اهداف میقابلیت آسیب

که کنیم بشود قابل تجویز است. این نکته الزم به ذکر است که وقتیصورت منفعالنه دفاع میکه ما به

که همه منابعش را به  دهدمیاین امکان را به مهاجم  کند،میگزینه دفاع منفعالنه را انتخاب  مدافع

شده جنگ ر رعایت اصل تمرکز قوا که یکی از اصول پذیرفتهتخصیص دهد و به او د مدافعحمله علیه 

 .کندمیاست کمک 

نماید. اگر که مدافع احتمال شدن را برآورد میدر پدافند انفعالی، مدافع احتمال موردتهاجم واقع

 پدافند انفعالی مرجح است اما اگر مدافع در خصوص مورد موردحمله قرار گرفتن را کم برآورد نماید

 شدنش به یقین برسد، تک پیشدستانه همواره بهتر است. واقعتهاجم 

ما این رقابت بین مهاجم و مدافع را تشریح کردیم و نشان دادیم که در حل این بازی، میزان منابعی که 

کند میهزینه تک پیشدستانه  برایدهد بعالوه میزان منابعی که مدافع مهاجم برای حمله اختصاص می

 باشد.یهمواره برابر یک م

X + x=1 

چنانچه مدافع بیشتر منابعش را به تک پیشدستانه اختصاص دهد طبق رابطه فوق مهاجم از خودش 

صورت تک دهد. اگر میل به دفاع فعال بهاش را کاهش میهای تهاجمیکند و تالشمحافظت می

هر دو طرف منابعشان را بدون در نظر گرفتن اینکه منابعشان  ،پیشدستانه و پدافند منفعالنه برابر باشند

 نمایند.های تهاجمی و تدافعی تقسیم میطور مساوی بین مؤلفهچقدر است به

طراز تلقی گردد و چنانچه میل به جنگ به اگر دو طرف درگیری دارای منابع یکسانی باشند و نبرد هم

بع بیشتری و مهاجم منابع کمتری را به تک پیشدستانه باالترین مقدار خود رسیده باشد، مدافع منا

بخش بودن اختصاص خواهد داد. که در این مقاله بیان منطقی برای توزیع بهینه منابع و احتمال نتیجه

 انهدام اهداف مشخص شد.
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