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 چکیده

نظامی، از موضوعات اساسی طراحان نظامی به منظور کاهش تلفات انسانی و  هاییگاندر  گزینیتوجه به مکان

نظامی و در واقع ستون فقرات تمامی  هایدرگیریلجستیک به عنوان یکی از ارکان اصلی  تسلیحاتی است.

آن  یابیمکانعوامل در طراحی لجستیکی، تعیین کانون، تمرکز و  ترینمهمیکی از  .شودیمشناخته  هاجنگ

فرماندهان و طراحان این  ،اطالعاتباالی اطالعات جغرافیایی با توان پردازشی باال و مدیریت حجم  سامانه است.

حدهای آمادی در رزم جلو شناسایی مناطق مستعد استقرار وا ،هدف از این پژوهش .نمایدمیرا یاری  عملیات

همین به  .است فازی گیری چندمعیارهتصمیمو  اطالعات جغرافیایی ةسامانبا استفاده از  ،قبل از حضور فیزیکی

به  نزدیکی خطوط مواصالتی، ی،اراض یو اختفاء، خاک، کاربر دید ،یزهکش ب،یش قبیلاز  ی، عواملمنظور

قرار  یمورد بررسدشمن توپخانه سبک فرود بالگرد و فاصله از  مانوری، سازندها، نزدیکی به مناطق هاییگان

در  معرفی قوانین مورد نظر کارشناسیدر ادامه با انجام و ازی سازی ، عملیات فهاداده سازیآمادهپس از  گرفت.

 دهآماخروجی نهایی  ،ایت با غیر فازی کردن این مجموعهدر نه شد. سازیالگو ،فازی نظامبه صورت  محیط متلب

 هایمحدودهکه  دهدمی میدانی انجام شده، نشان بازدیدهاینتایج پژوهش با توجه به  .گردید GISمحیط  و وارد

 ستهایگانپایکوهی، نیمه مرتفع و مناطقی که از نظر ژئومورفولوژی نظامی حائز اهمیت و مطابق مالحظات این 

جهت انجام  تواندمی، هگیری چندمعیارمتصمی هایروشبا تلفیق  GISبه خوبی استخراج گردیده است و 

 مؤثر واقع گردد. ،به منظور کاهش هزینه، زمان و تلفاتنظامی با دقت مناسب،  هایتحلیل

 استنتاج فازی سامانةاطالعات جغرافیایی،  سامانة ،پشتیبانی هاییگان، یابیمکان: های کلیدیواژه

                                                            
 )ع(، مدرس دانشگاه افسری امام علیGISکارشناس ارشد سنجش از راه دور و  4
 دانشگاه شهید چمران ،GISدانشیار سنجش از راه دور و  0
 )ع(ژئومورفولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علیکارشناس ارشد  9
 چمران دانشگاه شهید ،GISسنجش از راه دور و کارشناس ارشد  1
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 مقدمه

باید از تدارکات و  شاننظر موردو رسیدن به اهداف اصلی ی هابرای انجام مأموریتها سازمان

احتیاجات واحدهای عملیاتی خود را  تا همهد نپشتیبانی عملیاتی متناسب برخوردار باش

بتوانند به نحو مناسب و قابل قبولی به اجرای وظایف و مأموریت محوله  و کردهبرآورده 

یار مهمی در دسترسی به هدف دارد و نقش بس پشتیبانی از عملیات اصلی، ،بنابرایند. نبپرداز

 هایها و مأموریتاثرات خود را بر میزان انجام فعالیت زمینه، این درهرگونه ضعف و ترقی 

 (.03: 4900د )مشبکی، گذارواحدهای عملیاتی باقی می

 نظام. هر قدر که هستندپشتیبانی  هاینظامدر اصل جنگ میان  یامروزی هاجنگ

 قابلیت اجرایی و ،به همان میزان توانایی دفاعی ،رتمند باشدپشتیبانی یک ارتش قد

. مالحظات لجستیکی در عملیات تدافعی و تهاجمی تا یابدمیپذیری ارتش نیز افزایش تحمل

در اضطرار زمانی آن است. در  هاآناساسی میان  هایتفاوتحدودی متفاوت است. یکی از 

اقع به عقبه متصل هستند و تجهیزات مورد نیاز لجستیک پدافندی نیروهای مدافع در اکثر مو

ندی این اتّصال به پشت عملیات آف، امّا در شودمیبه طور منظم به خطوط مقدم دفاعی ارسال 

از  .تر است. در واقع پشتیبانی لجستیکی در آفند نوعی مسابقه با زمان استجبهه ضعیف

مختلفی است که در صورت  هایوضعیتو پیشگویی  بینیپیشاصلی این تحلیل،  هایویژگی

 (.115: 4955صوف باف، ) آیدمیتغییر هر یک از عوامل مؤثر در نبرد به وجود 

که پنهان و  یبه طور؛ نقطه و محل استقرار است ترینمطلوبو  نیانتخاب بهتر ،یابیمکان

سازد.  رپذیامکانوجه  نیرا به بهتر هافعالیتو  زاتیتجه ل،یوسا ،یانسان یرویکردن ن یمخف

بر استفاده  یو مبتن یو اصول حیصح یابیمکانبوده و چنانچه  یابیمکاناصل پدافند،  ترینمهم

کاهش و  اصول را ریسا ییاجرا هایهزینه رد،یانجام گ نیو شکل زم یعیعوارض طب ازمناسب 

 .(00: 4955موحدی نیا، ) دهدمی شیرا افزا هاآن یکارآمد

است که موجب  یاقدامات ترینمهماز  یکی ،یاس نظامطق حسّمنا یدرست و اصول یابیمکان

مناطق  نیمربوط به ا یشامدهایو پ هافعالیتمرتبط با  یبعد هایهزینه هکاهش قابل توج

داده  شیرا افزا هاآن یتیامن بیمناطق، ضر نیعامل ا ریپدافند غ تیقابل شیخواهد بود و با افزا

 دادرا کاهش خواهد  یاز حمالت احتمال یناش یبیو اثرات تخر منو احتمال حمالت دش

 (.00: 4955نصیری، )
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عوامل در طراحی لجستیکی، تعیین کانون و تمرکز آن است. یک عملیات  ترینمهمیکی از 

در اجرای هر چه  هاآنکه نظامیان بتوانند از  یابدمینظامی با تأمین ادوات و خدماتی تداوم 

میزان دسترسی، طیف وسیعی از عوامل چون:  د. لجستیک ازاستفاده کنن هایشانمأموریتبهتر 

یابی و ، منبعیابیمکان، سرعت تحویل، پذیریانعطاف، پشتیبانی، قابلیت اطمینان، هاهزینه

 (.115: 4955صوف باف، ) دپذیرمیتأثیرات محیطی تأثیر 

تدارک مسئله در امر لجستیک نیروهای نظامی داشتن سرعت عمل در ارسال و  ترینمهم

 قابلیت و توانایی را دارند که دراطالعات جغرافیایی این  سامانة .عملیات است منطقهدر  هاآن

جهت واحدهای  مسیر تریننزدیک مکان و ترینمناسب متفاوت از جمله در تعیین هایزمینه

 (.04: 4950موسوی، ) دمورد استفاده قرار گیرن پشتیبانی

مورد نظر کارشناساان در   هایمؤلفهر نظر گرفتن تمامی فرماندهان از نظر سرعت، دقت و د

و استمرار آن از نظر زمان، با خطاهای انسانی مواجاه   عبهترین مواض لشناسایی، انتخاب و اشغا

 .گاردد مای  اها هزیناه که بعضاً باعث ایجاد تلفات انسانی و تسالیحاتی و نیاز افازایش     باشندمی

ماا را در تحلیال    کاه  توانمناد است غرافیایی ابزاری اطالعات ج سامانةو  تکنیک سنجش از دور

بدون  استقرار هایمکان ترینمناسبو تعیین  و شناسایی مناطق عملیاتی نظامی مسائل مختلف

 تا بتواند ضعفِ رساندمییاری  هایگاندقیق جهت  ریزیبرنامهحضور فیزیکی وسیع در مناطق و 

در عصار  . را پوشاش دهاد   کاغاذی موجاود   هاای هنقشا  و اقدامات سنتی و استفاده از هاسامانه

 هاعملیاتفرماندهان ارتش در  یبرا لهیوس نیبهتر ،ییایاطالعات جغراف سامانة ،ی امروزتالیجید

 نیا ا هایمأموریتو  هاعملیاتانجام  ةنحو ،ینظام یروهایآن در ن هایقابلیتاستفاده از و  بوده

 .ل ساخته استرا متحوّ روهاین

جهت واحدهای  ،استقرارمناسب  هایمکانین تعی ،دف از انجام این تحقیقهبا این حال 

اطالعات  ةگیری از ساماننصرآباد استان اصفهان با بهره ةقدر منط پشتیبانی خدمات رزمی

 .است استنتاج فازی سامانةو  ، سنجش از دورجغرافیایی

 مبانی تحقیق

گردد که ای اطالق میی هماهنگ شدههافعالیت ةدر ارتش مدیریت آماد و پشتیبانی به کلی

و  آالتماشین، ابزارآالتهای مختلف ارتش از قبیل وسایل و بررسی و برآورد نیازهای بخش

گیرد و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، تجهیزات، تأسیسات، قطعات و مواد را در بر می
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های موجود را شامل ورالعملجایی برابر دسته، انبارداری، توزیع، جابونقلحمل، سازیذخیره

 (.90: 4932)کاظمی،  شودمی

های لجستیکی، محلی را باید در نظر گرفت که بهتر بتوانند از برای استقرار عناصر و یگان

های محوله را انجام دهند. اگر یک یگان لجستیکی بتواند از محل مناسب تا حد آنجا مأموریت

را بهتر انجام دهد، باید آن یگان را در جلو و یا بر  رزم مأموریت مربوطه ةامکان در جلو منطق

های پشتیبانی شونده نباشد مستقر نمود. نزدیک یگان کهطوریبهعکس در عقب منطقه رزم، 

ی لجستیکی یک در ارتش به آن تعداد از نفرات، وسایل و خودروهایی که مورد نیاز پشتیبان

ها و شرایطی که در انتخاب محل خصات بنهگویند. در زیر به مشمی «بُنه»باشند یگان می

 (.404: 4953آقا محمدی، ) گرددباشد اشاره میها مؤثر میاستقرار آن

 .از برد توپخانه سبک دشمن دور باشد 

 جاده باشد. ةمناسب برای انجام پشتیبانی بوده و دارای شبک 

 .از دیدبانی هوایی و زمینی دشمن محفوظ باشد 

 های خودرویی و اجرای استحکامات باشد.عالیتدارای زمین مناسب جهت ف 

 .حداقل نزدیک به یک منبع آب یا رودخانه باشد 

 .دارای منطقه مناسب برای فرود بالگرد باشد 

 ها دور با منطقه عملیات عناصر رزمی و مانوری مخلوط نشده و به اندازه کافی از آن

 ها ایجاد نکند.تیکی آنهای مختلف لجستیکی مانعی برای حرکات تاکباشد تا فعالیت

 تحقیق ةپیشین

گزینی شهرهای شمال شرق کشور را با توجه به (، در تحلیلی مکان4939) فخری و غالمی

اطالعات جغرافیایی  سامانةعوامل ژئوهیدروکلیمایی و رویکرد دفاع غیرعامل و با استفاده از 

ی دفاعی موجود در منطقه، مراکز هااند. در این مطالعه با در نظر گرفتن پتانسیلمطالعه نموده

دهد که بسیاری از مناطق مسکونی مناسب ثقل جمعیتی مشخص شده است. نتایج نشان می

(، در تحقیقی مناطق 4930) و حاتمی حنفی اند.خارج از اصول پدافند غیرعامل واقع شده
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، GIS4العاتیمساعد برای استقرار نیروهای نظامی در منطقه مرزی مهران را با کمک سامانه اط

(، 4934روشنی ) اند.بندی این منطقه گردیدهمورد بررسی قرار داده و موفق به تولید نقشه پهنه

 در آن ةدهندتشکیل و اجزا پشتیبانی و آماد سامانه ساختار و فرآیند نقش بررسیدر تحقیقی به 

 و نظامی هایسازمان در پشتیبانی و آماد خصوص در کوتاهی مقایسه و پرداخته دفاعی نظام

تحلیل »(، در تحقیقی تحت عنوان 4955) فخری و همکاران .بررسی نموده است غیرنظامی را

اطالعات جغرافیایی در منطقه نبرد  ةهای سامانکلیه قابلیت «GISمنطقه عملیات با استفاده از 

 را بررسی نموده است.

ات نظامی در مناطق در عملی GIS(، در تحقیقی کاربردهای 0223و همکاران ) 0فلمینگ 

اند و نقش اطالعات و ساحلی کارولینای شمالی در ایاالت متحده امریکا را مورد بررسی قرار داده

(، در 0225) 9جگموهان دانند.های مکانی در موفقیت در نبرد را انکارناپذیر میپایگاه داده

 سامانةد نقش در کشور هن «در ارزیابی منطقه عملیات GISاهمیت »پژوهشی تحت عنوان، 

 مؤثر در رزم آینده را بررسی نموده است. عواملتحلیل  اطالعات جغرافیایی در تجزیه و

 مورد مطالعهجغرافیایی  ةمنطق

 شهرساتان  شارق  کیلاومتری  42 ،اصافهان  شهر شرقی جنوب کیلومتری 02 در نصرآباد ةمنطق

 متار  0212 منطقاه  اعارتفا  متوساط  و مرباع  کیلومتر 4399 منطقه مساحتقرار دارد.  شهرضا

 گارم  هایتابستان و سرد هایزمستان دارایو  بیابانی و خشک منطقه این هوای و آب. باشدمی

)اداره هواشناسای اساتان    مای باشاد   متار میلای  402 سال در بارندگی متوسط و بوده خشک و

 باارش  کمباود  علت به آن گیاهی پوشش و بوده شور آن االرضیتحت هایآب. (4939اصفهان، 

 باه  و خاورد مای  چشام  باه  دهستان این در هاسال اغلب در متوالی هایخشکسالی. است ناچیز

 صورت به آن هایرودخانه بیشتر و شودنمی مشاهده منطقه این در دائمی رودخانه جهت همین

 پاای  از سارزمین  ایان . شاد  خواهد روهروب هاییسیالب با این بارندگی مواقع در که بوده فصلی

 سرخ، چاه کوه، سیاه قاضی، کاله :هایکوه رشته از و بوده زاگرس هایکوه رشته درونی هایکوه

 مطالعه مورد منطقه ایماهواره تصویر. است گردیده تشکیل نوجوان محمد کوه رشته و خورشید

 .تاس شده داده نشان( 4) شکل در

                                                            
1 Geographical Information System 
2 Fleming 
3 Jagmohan 
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 ات کشوریموقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه در تقسیم -1شکل 

 هاروشمواد و 

 مواد و ابزار تحقیق

 .و ابزارهای زیر استفاده گردیده است هادادهدر این پژوهش از 

 سازمان نقشه برداری 00222/4توپوگرافی  هاینقشه 

 شناسیزمین، سازمان 002222/4 شناسیزمینخاک و  هاینقشه 

  و خطوط مواصالتی هاراهنقشه 

 نقشه کاربری اراضی 

 نقشه رقوم( ی ارتفاعی منطقهDem) 
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  هاآبراههنقشه زهکشی و 

 نقشه نزدیکی به منطقه فرود 

 نقشه فاصله از توپخانه سبک دشمن 

  مانوری هاییگاننقشه فاصله از 

 طی مراحلِاستفاده گردید.  5لندست  ایماهوارهکاربری اراضی از تصویر  ةبرای تهیه نقش 

، ENVI 4.8پردازش تصویر  ارافزنرم، ARCGIS 10.1 افزارهاینرمتحقیق از 

ARCHydroTools ،افزارنرم MATLAB ،افزارنرم Micro Station 2000  وGoogle 

Earth استفاده شد. 

 مفهومی و روش اجرای تحقیق الگوی

نقاط آمادی( با روش ) های پشتیبانی خدمات رزمییابی یگانمفهومی روند اجرای مکان الگوی

 نشان داده شده است. (0)تلب در شکل م افزارنرم استنتاج فازی در

 
 MATLAB افزارنرممفهومی اجرای پژوهش در  الگوی -2 شکل

قوانین 

 استنتاج

توابع 

 عضویت

عملگرهای 

 استلزام فازی
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 و انتخاب معیارها یابیمکانفرآیند 

است که نیازمند شناسایی عوامل مؤثر در مکان هر تأسیسات و  ایپیچیدهیند آفر ،یابیمکان

گوناگون باید عوامل مؤثر شناسایی شوند و بعد  هایانیگبنابراین برای استقرار  ؛باشدمینیرویی 

، تحلیل هاآنگذاری میزان تأثیر مورد نیاز برای تحلیل تهیه و پس از ارزش هاینقشهو  هاالیه

صورت پذیرد. ضمناً بسیاری از مالحظات تاکتیکی و موقعیت دشمن باید مورد تحلیل  یابیمکان

 (.09: 4955فخری، ) دصحیح تعیین شوقرار گیرد تا مکان یک یگان به طور 

 معیارهای مؤثر پژوهش

پشتیبانی و نقاط آمادی، معیارهای زیار در نظار گرفتاه     هاییگانمناسب  یابیمکانانجام  برای

 .ه استشد

 :شیب، قابلیت دید و زهکشی منطقه است. معیارهای زیرشامل  معیار فیزیوگرافی 

  :اضای کشااورزی، بیاباانی، مساکونی و معاادن      از زیر معیارهای ارمعیار کاربری اراضی

 حاصل گردید.

 :استخاکی  هایراهاصلی و  هایراهشامل زیر معیارهای  معیار دسترسی. 

  :استموجود در منطقه  هایخاکها و نوع شامل سازندمعیار زمین شناسی. 

  و غیاره،   هاا حمل و نقل هاوایی، تخلیاه مجارو    معیار نزدیکی به منطقه فرود: جهت

یاابی  تهیاه ایان الیاه، مکاان     برایاشد. فرود بالگرد نزدیک ب هایپایگاهبه  بایستمیبُنه  منطقه

و اختفااء،   دید ،یزهکش ب،یش با استفاده از معیارهای نصرآباد ةفرود بالگرد در منطق هایپایگاه

ی ماانوری، ساازندها، منااطق    هاا گاان باه ی  خطوط انتقال نیارو، نزدیکای   ،یاراض یخاک، کاربر

 انجام گرفت.ن شده و فاصله از دشم حفاظت

  معیار خارج از برد توپخانه سبک دشمن: به منظور دوری از آتش توپخانه دشمن توجه

. این معیار با توجه به موقعیت فرضی دشمن در جنوب و جنوب شرقی استبه این معیار الزامی 

 .قع است اتخاذ گردیددر این مکان وارزمی  هاییگانبا توجه به اینکه منطقه اهداف و  منطقه
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  تا ری، مانو هاییگان برای: به منظور عدم ایجاد مزاحمت هایگانمعیار فاصله از مواضع

یابی . این الیه از مکانگردندمیپشتیبانی با فاصله از این واحدها مستقر  هاییگانحد ممکن 

 استفاده گردید. با توجه به معیارهای موجودمطالعه  ةمواضع استقرار واحدهای رزمی در منطق

 (FIS) 1استنتاج فازی سامانة

وجاود نادارد، اساتفاده از     معیارهاا مواقعی که چارچوب خاصای بارای تعیاین اهمیات و ارزش     

از منطاق   تعمیمیریاضیات فازی . است هاگزینهگیری چند معیاره، از بهترین تصمیم هایروش

السیک هر چیزی را بار اسااس   ک. منطق کندیاست که بر مفهوم درستی نسبی داللت مین بول

، سیاه یا سفید( ولای منطاق فاازی    4یا  2)درست یا غلط،  دهدینشان م ارزشیدو  سامانةیک 

. دهاد ید که مقدار آن بین صفر و یک اسات نشاان ما   اعدای از ابازه درستی هر چیزی را با یک

رناگ خاکساتری    آنگااه نشان دهایم،   یکمثالً اگر رنگ سیاه را عدد صفر و رنگ سفید را عدد 

های فاازی را معرفای   سامانةنظریه ( 4300)زاده  یدکتر لطف عددی نزدیک به صفر خواهد بود.

منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علم است. بر خالف دیگران که معتقدناد کاه   ، کرد

باه دنباال    زاده معتقد است که بایدیوری افزایش یابد، لطفتر کرد تا بهرهها را دقیقباید تقریب

 کند. الگو سامانةهایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از الگوساختن 

هاای فاازی تکیاه    باوده و بار نظریاه مجموعاه     های چند ارزشیمنطق فازی از جمله منطق

های قطعای باه صاورتی طبیعای     عهفازی خود از تعمیم و گسترش مجمو هایمجموعه، کندمی

 .(40: 4951، کوره پزان دزفولی) دشونمی حاصل

باا اساتفاده از    هاا خروجای باه   هاورودیاستنتاج فازی فرآیندی است که طی آن نگاشت از 

 (.193: 4934)کیا،  گرددمی یمنطق فازی فرموله ساز

بنا نهاده شده است، باه طاوری کاه باا      «آنگاه –اگر »استنتاج فازی بر اساس قواعد  سامانة

 ؛ط بین تعدادی متغیر ورودی و خروجای را باه دسات آورد   توان ارتبااستفاده از قواعد مزبور می

ورودی و یاا خروجای    یهاا برای شارایطی کاه داده   الگوتوان به عنوان یک می FISبنابراین از 

توانند به نمی کهای کالسیروش ،این شرایطدر  قطعیت باالیی باشند استفاده نمود؛دارای عدم 

فاازی از عملگرهاای    سامانةها را در نظر بگیرند. برای توسعه خوبی عدم قطعیت موجود در داده

 (.00: 4934کوره پزان،) دگرداستلزام فازی و ترکیب روابط فازی استفاده می

                                                            
1 Fuzzy Inference System 
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 :((9) شکل) دگردنمیان استنتاج فازی به صورت زیر بی سامانةهای ساختن یک گام

  ایهدههای مشابنیادی فازی بر اساس داده –قاعده  سامانةتعیین یک 

 بخش مقدم و تالی با استفاده از توابع عضویت فازی فازی سازی 

 های مختلف بخش مقدم هر یک از قواعدترکیب قسمت 

  سامانهفازی ترکیب بخش تالی قواعد، جهت به دست آوردن خروجی 

  غیرهای به یک عدد کالسیک با استفاده از روش سامانهتبدیل خروجی نهایی 

 سازی.فازی

 
 (1332زاده، یکابل )منبع:ی فاز استنتاج سامانة کی مختلف هایمتقس -3شکل 

 هاورودی 1قدم اول: فازی سازی

منحنی است که به هر نقطه در فضای ورودی یک مقدار درجه عضویت بین  0یک تابع عضویت

در فضای  Aμ(x)با تابع عضویت  A( مجموعه فازی 194: 4934)کیا، کندمیصفر و یک تعریف 

 شود:به صورت زیر تعریف می xی پیوسته متغیر ورود

                                                            
1 Fuzzification 
2 Membership Function 
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 (4-0 رابطه)
 

اجتماع تمام  دهندةنشان ∫مجموعه جهانی است. عالمت  ةدهندنشان U، (4-0 رابطه)در 

 دهد.مقدار تابع تعلق متناظر را نشان می Aμ(x)و  Uxنقاط 

توابع مثلثی،  مانندتوان از توابع عضویت مختلفی و متغیرها، می مسئلهه نوع با توجه ب

 (.1شکل ) نمودای و گوسی استفاده قهذوزن

 
 (1332زاده، کابلی )منبع:ی فاز هایسامانة در جیرا تیعضو توابع -4شکل 

ب به را گرفته و توسط توابع عضویت مربوطه، یک درجه مناس هاورودی، هادادهفازی سازی 

. متغیرهای ورودی هر یک باید در محدوده رقمی تعریف شده خود دهیممیهر یک نسبت 

در اینجا بین صفر )کننده زبانی تعیین هایمجموعهدرجاه عضویت فازی از  هاخروجیباشند و 

 .((1)شکل). هستند (و یک 

خوب،  هایمکانضعیف،  هایمکانبه  توانمیفازی زبانی در این مثال را  هایمجموعه

زبانی فازی  هایمجموعهه به باید با توج هاورودی و غیره اشاره داشت. مطلوب بسیار هایمکان

 .(50: 4930کابلی زاده،) شوند

 فازی عملگرهایقدم دوم: اعمال 

« اگر» بخش هایقسمترا برای هر یک از  ایدرجهفازی شدند، )معیارها(  هاورودیهنگامی که 

در ؛ نامندمییم قسمت اگر هر قانون در سیستم فازی را قسمت مقدم قانون قانون در اختیار دار

صورتی که مقدم داده شده از قانون بیشتر از یک قسمت باشد آنگاه عملگرهای فازی را به کار 

سپس این عدد ، مقدم برای آن قانون است حاصل نمایانگرتا یک عدد حاصل شود که  بریممی

 .شودمیه در تابع خروجی به کار گرفت
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 prod) و (مینیمم min)، ساختهپیشدر جعبه ابزار منطق فازی دو نوع روش از 

برای عملگر  (یای احتمالی probor) و (ماکزیمم max) و ANDبرای عملگر (  ضربحاصل

OR  .به دلخواه خود  توانیدمیشما  شدهساختهبر این توابع از پیش  عالوهطراحی شده است

 .وابعی را معرفی کنید و بسازیدبرای این عملگرها ت

. مقدم کنیممی دهیارزشاستفاده کرده است را  ORکه از عملگر  برای نمونه قانون سوم

باشد  متر 022 >فاصله از جاده (یا) باشد 42>شیب (اگر) باشدمیقسمت سه این قانون دارای 

 .باشدمی)یا( نوع خاک زمین= اریدوسول باشد )آنگاه( موضع مناسب جهت اشغال 

 لتالقدم سوم: اعمال روش د

. شودمیل که بر روی عدد بدست آمده بر روی مقدم اعما( 4و  2بین )هر قانون یک وزن دارد 

لت و فرایند الوزن دهی به قوانین هیچ تأثیری بر روی فرایند د اصوالً. این عدد یک است معموالً

لت به ال، روش ددهیممینین نسبت وقتی که وزن مناسب را به هر یک از قوا .ندارد گیرینتیجه

. یک برآیند، یک مجموعه فازی است که با یک تابع عضویت مشخص شده و شودمیکار برده 

یعنی در وزن  ،کندمی داروزن آیدمیزبانی را که از خواص آن به حساب  هایمشخصهاین تابع 

 .شودمیمربوطه ضرب 

 هاخروجیدم چهارم: اجتماع تمام ق

استنتاج فازی صورت  هایهسامانبر اساس بررسی تمامی قوانین در  گیریتصمیم از آنجایی که

 فرآیندی تجمیعباید قوانین را به روشی بتوان ترکیب کرد.  گیریتصمیم، لذا برای گیردمی

خروجی هر قانون را به یک مجموعه فازی واحد ترکیب  هایمجموعهآن تمام  واسطهبهاست که 

لت برای الفرایند د وسیلهبهاجتماع فهرستی از توابع خروجی است که  . ورودی فرایندکندمی

، max شودمی شده پشتیبانی ساختهپیشاست. در این مورد سه تابع از  شدهبریدههر قانون 

probor (or )و  احتمالیsum (جمع) (،110: 4934کیا.) 

 کردن1 یفاز ریغقدم پنجم: 

                                                            
1- Defuzzification 
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حاصل عملیات تجمیع( و خروجی آن یک عدد ) مجموعه فازیی یک فرآیند غیر فازی، ورود

فازی وجود دارد: مرکز  هایمجموعهکردن  فازی غیرروش در راستای  0. به طور کلی است

 ماکزیمم. ترینکوچکماکزیمم و  ترینبزرگجرم، نیمساز، میانه ماکزیمم، 

 سیککال را به کمیت فازی نام دارد که کمیت روش مرکز جرم هاروش ترینیکی از رایج

 (.119: 4934، کیا( نیز نشان داده شده است )0) در شکل که طوری به؛ کندمیتبدیل 

 (0-0رابطه )
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 کردن یفاز ریغ برای جرم مرکز روش -5شکل 

 پردازش معیارها، بحث و اجرا

 الگو. در این استاستنتاج فازی استفاده شده  سامانةمنطقه از روش  بندیپهنهتهیه نقشه  برای

، تواباع عضاویت   اناد شاده ( نشاان داده  0کاه در شاکل )   مورد نیاز هاینقشهسازی پس از آماده

کل شا برای نمونه  سازی گردیدند.فازی هاورودیرسم و  عواملمتغیرهای زبانی برای هر یک از 

. ساپس  دهدمینشان متلب  افزارنرمدر محیط اصلی را  هایراهتابع عضویت معیار فاصله از ( 0)

متغیرهای زبانی هار یاک از   توابع عضویت مربوط به  برنامهبا نوشتن برنامه مورد نظر در محیط 

 معرفی گردیدند. هاآنتغییر  ةپارامترها و نحو
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 های پشتیبانی و نقاط آمادیابی یگانینقشه معیارهای مکان -6 شکل

(ی)  
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 MATLABدر محیط  اصلی هایراهتابع عضویت  -7 شکل

 «بنیادی -قاعده» هایسامانهدر ادامه با معرفی قوانین مورد نظر کارشناسی و بر اساس 

به  ،گرددمیو متغیرهای زبانی بیان  هاعبارتکه در قالب  سامانهقوانین و قواعد موجود در 

 هایعبارتزبانی به صورت  هایعبارتبا ارائه  سامانهشد. در این  سازیالگوفازی  مانةساصورت 

( نمایش 5) شکلبرقرار گردید.  سامانه ایمشاهده هایخروجیو  هاورودیشرطی، ارتباطی بین 

. پس از آن با اعمال عملگر استلزام دهدمیقواعد مورد استفاده را نشان تعدادی از  یگرافیک

به دست  باشدمیاستنتاج که به صورت مجموعه فازی  سامانةناسب، خروجی فازی فازی م

 .آیدمی
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 نمایش گرافیکی قواعد در محیط متلب -8 شکل

در نهایت با غیر فازی کردن مجموعه فازی و با استفاده از روش مرکز جرم، کمیت فازی باه  

سازی فازی غیرتلزام فازی و ( نمایش گرافیکی عملگر اس3) شکل. شودمیعدد کالسیک تبدیل 

در ادامه این خروجی را در محایط   دهدمینشان  MATLAB به روش مرکز جرم را در محیط

GIS  دهیممینمایش. 

 
 سازی به روش مرکز جرم در محیط متلب فازی غیرنمایش گرافیکی عملگرهای استلزام و  -3 شکل
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بلیات منطقاه ماورد    که بر اساس قا آیدمیدست ه( ب2،4برای هر پیکسل یک عدد در بازه )

( خروجای  42) شاکل . دهدمیاستقرار واحدهای پشتیبانی را نشان  هایمکان ترینمناسبنظر، 

منطقاه از نظار قابلیات اساتقرار واحادهای       یاابی پتانسایل کاه نقشاه   را  GISدر محیط  ینهای

 نشان داده است. ،باشدمیپشتیبانی رزمی 

 

 
 نقاط آمادی() رزمیقرار واحدهای پشتیبانی است مناطق بندیپهنه -11 شکل
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 (نقاط آمادی) رزمیمناطق مستعد استقرار واحدهای پشتیبانی  -11 شکل

 هایافتهنتایج و 

و  رسانی آماددقیق،  ریزیطر و یا مانور نیازمند یک  اصوالً موفقیت هر نوع عملیات، رزمایش

ا به خطوط و مسیرهای مواصالتی و نیروه عسریع و به موق آمادرسانی. استپشتیبانی قوی 

که در  دهدمیپشتیبانی رزمی نشان  هاییگانیابی کاندارد. نتایج حاصل از مبستگی ارتباطی 

مناطق جهت استقرار  ترینمناسباز کل منطقه را در بر دارد،  9تقریباً % که 2km0/00حدود 

این مناطق دارای  32بیش از %. باشدمیاین واحدها با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده 

 رسانی آمادبوده که از نظر قابلیت استقرار و حرکات خودرویی به منظور  40شیب کمتر از %

که از نظر  است رکیلومت 0جاده حدود  ةبسیار مناسب است. حداکثر فاصله این مناطق با شبک

طق در مجاورت این منا ،(44) شکلبا توجه به . گرددمیقابلیت دسترسی مناسب ارزیابی 

توپخانه دشمن و  هایآتش، پوشیده از هاجادهفرود بالگرد، با دسترسی مناسب به  هایپایگاه

 از پژوهش این در راستا این در .اندگردیدهمنطقه انتخاب برداری از ژئومورفولوژی بهره رکثحدا
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 و گیرصمیمت از پشتیبانی جهت فازی استنتاج معیاری چند گیریتصمیم فنون و GIS ترکیب

 .شد استفاده ثمربخش تصمیم

 و پیشنهادها گیرینتیجه

در عصر  .استمسائل مربوط به هر کشوری  ترینبحرانیو  ترینحساسمقوله دفاع و امنیت از 

بهترین وسیله برای فرماندهان ارتش در  ،اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور سامانةدیجیتال، 

و  عملیاتانجام  در نیروهای نظامی، نحوة هاآن هایلیتقابو استفاده از  است هاعملیات

در سطو  مختلف  هاسامانه نگیری ایکارهل ساخته است. باین نیروها را متحوّ هایمأموریت

گوناگون، افزایش  هاینقشه، تولید هادقت و سرعت در تهیه انواع گزارشنظامی موجب افزایش 

نظامی  هایعملیاتاساس هوشمندی  حرانی و ارتقاینظامی در شرایط ب هایگیریان تصمیمتو

گویا و هوشمند در بستر  هاینقشهکاغذی و استفاده کاربردی از  هاینقشهعبور از  .گرددمی

GIS است. ناپذیراجتناب یبرای پاسخگویی به نیاز عملیاتی فرماندهان، امر 

فرماندهان واحدهای  اصلی هایدغدغهفرآیند تعیین مکان مناسب جهت استقرار، یکی از 

روش به کار دشمن مصون بماند.  زمینی و هوایی ناشی از حمالت هایآسیبتا از  است یعملیات

 هایتکنیکاطالعات جغرافیایی و  ةسامانگرفته شده در این مطالعه، کاربرد و اهمیت 

و پشتیبانی  هاییگان چند معیاره برای انتخاب مواضع مناسب برای استقرار گیریتصمیم

 .کندمیدر منطقه مورد مطالعه را بیان  آمادی

طقه مورد با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده از من یابیمکاننتایج حاصل از این 

اطالعات  ةسامانکه  دهدمینشان  هایگانبا در نظر گرفتن معیارهای مربوط به این  مطالعه و

 لمعیاره فازی، به خوبی در تحلی گیری چندتصمیم هایروشجغرافیایی و ترکیب آن با 

 استقرار با توجه به مالحظات مدنظر، مؤثر واقع گردیده و بهترین مواضع هایگانیابی مکان

را به طراحان و فرماندهان نظامی پیشنهاد داده است. این مناطق بیشتر در تدارکات 

گیری حداکثر از ا بهرهک مناسب بابلیت تردد و تحرّپایکوهی، نیمه مرتفع، دارای ق هایمحدوده

ها و شکل عوارض زمین به منظور استفاده از قابلیت اختفاء انتخاب گردیده است. لندفرم

، با ترکیب تجربه و دانش و سنجش از دور اطالعات جغرافیایی ةسامانرویکردهای دانش مبنای 

نبرد خواهد  ةندر صح هاهزینهجویی در زمان و کارشناسان امر، باعث حفظ جان سربازان، صرفه

 شد.
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 جدید کارکردهای از گیریبهره و ارزیابی مثبت جهت گرفته در صورت مطالعات به توجه با

 مرتفع ضمن و نموده برطرف را سنتی منابع هایکاستی تواندمی که جغرافیایی اطالعات ةسامان

 علیه سبمنا و اقدام کارگیریهب شناسایی، شناخت، به نظامی، جامعه موجود نمودن مشکالت

 گردد. منجر امروزی تهدیدات

 از راهبرد مهم جزئی عنوان به جغرافیایی اطالعات هایسامانه ةتوسع -4 :شودمی پیشنهاد 

و  قاوت  نقااط  شاناخت  -0اطالعاات جغرافیاایی    هاای سامانه کارگیریبه طریق از کشور دفاعی

 ارتقاای  منظور به جغرافیایی اطالعات ةسامان بعد درمتقابل  اقدامات انجام و دشمن پذیرآسیب

نتایج در  کارگیریبهمناطق مختلف مرزی در زمان صلح و  هایپتانسیلشناخت  -9 رزمی توان

 زمان بحران.
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