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 چکیده
 کشیور  آن  پیرامیون  المییی   بین مرزهای امنیت ینتأم کشورئ کی در امنیت ینتأم های ضرورع و  یشرا از  کی

 خیاص  موقعییت  بیه  مناطق  است که بنا ازجمیهاست. در بین مناطق مرزی شرق کشورئ استان خراسان جنوب  

 عدیده مساال با نیی  اضر  ال در و بوده ناامن  و  وادث چهارراهمختیف  تاریخ  مقاطع در همواره ژاوپییتیک 

  میور  تروریسیت ئ  هیای فعالییت    خیا  اییرانئ    بیه  افغانسیتان  از مخیدر  مواد قاچاق همچون امنیت  تهدیداع و

 اتبیاع  از غیرقانون  برخ  اقامت و مذهب  و قوم  مطالباع تهدید وجود مرزهائ مجاور در یا فرامنطقه یکشورها

ی نوار مرزی ها پاسگاه یاب  مکاناست. هدف از این تحقیق جانمای  و  مواجه افغانستان ویژه به جوار هم یکشورها

یک  جهیت افییایش   ژاومورفولیوژ بیر شیناخت تیوان وا یدهای      ییه تکبیا    کشور افغانسیتان شهرستان نهبندان با 

 ییاب   مکانو  های دفاع  و عمییات  کشورئ مبارزه با اشرارئ مواد مخدرئ کاالی قاچاقئ اقداماع پدافندی توانمندی

وهشئ ابیارهیای تحقییق بیه چهیار دسیته اصیی ئ انیواع        مرزی است. در این پژ ها پاسگاها داث مواضع دفاع  و 

شیوند.     می هیا تقسییم   افیارهیا( و میدل   نیرم   ) ایئ ابیارهیای مفهیوم     های هوای  و تصاویر ماهواره هائ عکس نقشه

قیرار دادن وا یدهای ژاومورفولیوژیک ئ    میدنظر بیا   سیسیتم اسیتنتاج فیازی   ی منطقیه بیا اسیتفاده از   سیاز  مدل

ئ محورهای مواصیالت ئ ارتفیاعئ شییبئ جهیت   ها گاه سکونتکاربری اراض ئ دسترس  به شناس ئ لیتولوژیئ  ینزم

باشیند.     مدهد مناطق مرزی نهبندان مستعد نفوذ  شیبئ شبکه زهکش  و ... صورع گرفته است. نتایج نشان م 

  در میرز   هیای وا یدهای ژاومورفولیوژیک    یتمحیدود هیا و   ییت   قابیو برآورد  یاب  مکانی نهای  ها نقشهبر اساس 

یری از کیارگ  بهپاسگاه و یا موضع دیدبان ئ  داکثر استفاده و  16نهبندان با کشور افغانستان با جانمای  و ا داث 

جییوگیری از قاچیاق کیاال و میواد    هدف بانیروی متخاصم و نفوذ اشرارئ کنترل مرز  نفوذ بااین وا دها در مقابیه 

 مخدر به منطقه پیشنهاد گردید.

 های مرزیئ نهبندان ئ پاسگاهیاب  مکانامنیت مرزئ  ئسیستم استنتاج فازی کلیدی:های  واژه
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 مقدمه
گیردد و تهدیید عامیل     اسیاس تهدیید دنبیال می      تحییل امنیت یا ناامن  در سطح سیسیتم بیر  

ئ ا میدی  فیرد   پیشیگاه ای در رفتار کشورهای مختیف در مسیاال امنیتی  اسیت )    کننده تعیین

 مرزهیای  امنییت  تأمین کشور کی در امنیت تأمین یها و ضرورع  یشرا از  کی(. 1389 ئدهکا

 یهیا  تیی قابی از خیود  خاص یها  ژگیو به توجه با مرز هر و است کشور آن  پیرامون  المیی نیب

 است. برخوردار امنیت تأمین و دفاع برای مرزها گریاز د یییمتما و مشخ 

 ژایوپییتیک   خیاص  موقعیت به جنوب  بنادر بین مناطق مرزی شرق کشورئ استان خراسان 

 مسیاال  بیا  نیی  اضر  ال در و بوده ناامن  و  وادث چهارراهمختیف  تاریخ  مقاطع در همواره

 یهیا  تیی فعال خا  اییرانئ  به افغانستان از مخدر مواد قاچاق همچون امنیت  تهدیداع و عدیده

 و قیوم   مطالبیاع  تهدیید  وجیود  مرزهیائ  مجیاور  در ای فرامنطقیه  یکشورها  مور تروریست ئ

 یبیا ) است مواجه افغانستان ویژه به جوار هم یکشورها اتباع از غیرقانون  برخ  اقامت و مذهب 

(. از مییان مرزهیای اسیتان    1388ئ یامیید  و پیشگاه  فیرد  ؛1388 ئیدهشیر ؛1385 سالم ئ

یک  از مسیرهای ترانییت قاچیاق   عنوان  بهخراسان جنوب ئ مرز نهبندان با ایالت فراه افغانستان 

 شود که موجباع ناامن  در مرزها را به دنبال دارد. رابطه مواد مخدر در شرق کشور محسوب م 

از مرکی جوالنگیاه   دور مناطق و است دار معن  ی رابطه مرزها در  ده ناامنیای بودن با پد  اشیه

 فقیرئ  نیکه منطقه جنوب شرقئ سیییرزم   طوری  به. تواند باشد ان از قانون م یقاچاقچیان و فرار

ا یی و ماری(. آنتون1381 ائین  افظ) شود م  شناخته آب  کم و گرما مخدرئ مواد قاچاق ماندگ ئ عقب

 را پاکسیتان  افغانسیییتان بیا   میرز   هیسازمان میلئ نا  مخدر مبارزه با مواد س دفتریرا ئکوستا

 منظور  بهبنابراین در این تحقیق  ؛اسییت ف کردهیتوص جهان در ا یتر قاچاق منطقه ترین فعال

 آنها سازی های ژاومورفولوژیک  منطقه و مدل ها و قابییت توان یریکارگ بهکنترل بیشتر بر مرز با 

هیای میرزی بیر     و جانمای  پاسیگاه  یاب  مکانافیار سیستم اطالعاع جغرافیای ئ  با استفاده از نرم

ستم اطالعاع یامروز استفاده از س  تالیجیر عصر دروی نوار مرزی این منطقه مشخ  گردید. د

ئ  میواردی همچیون کیارتوگراف    یریکیارگ  بیه   و تنوع در نیمکان گیو  یاب  مکاندر  ی ایجغراف

اعئ کنتیرل از راه  یی صیحنه عمی  لیتحی و  هیتجیدان نبردئ یم یت و رهبریریاخبار و اطالعاعئ مد

 ئ هیدایت نیروهیائ کنتیرل مرزهیا و     بان دهیدئ  اتیت عمییریمد یو مشاهداعئ برقرار ها دادهدور 

توان بیان نمودئ اطالعیاع مکیان      ال م   این باشد. با برداشتهدر  تواند  مخطوط مواصالت  را 
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مکیان در اسیتقرار ییک موضیع دفیاع  و       نیتیر  مطیوبو  نیتر مناسبنقش محوری در انتخاب 

داشته باشد. فرماندهان و طرا ان نظام  بیا کمیک ایین سیامانه عیالوه بیر        تواند  مپدافندی را 

 نید ینما  مکنترل   خوب بهو کارآمدئ عوارض سطح زمین منطقه عمییاع را  روز بهکسب اطالعاع 

 (.2006 سات  ناریانا و گندرانئ)

 اربریکی  آن برای موردنظر منطقه های ویژگ  خصوصیاع و تمام  یاب  مکان فرایند در اصوالً

 بیا  میرتب   کیاربری  چنانچیه ایین   شیک  ب  و 1(1989بانای ئ ) گیرد م  قرار مطالعه موردخاص 

 ( و1394 ئهمکیاران  آقاطیاهر و ) شید  خواهد برخوردار صدچندان اهمیت از باشد نظام  مساال

ن یزمی  اشیکال  و  عیطب عوارض از مناسب استفاده بر  و مبتن  اصول حئیصح یاب  مکان چنانچه

 نسیبت  و دهد م  شیافیا را آنها یو کارآمد کاهش را اصول ریسا ی اجرا های هیینه ردئیگ انجام

درسیت و اصیول     یاب  مکانبه عبارت   (.1391همکارانئ  و )مقیم  است تر مقدمگر ید اصول به

 توجیه  قابیل اقدامات  است که موجب کاهش  نیتر مهممناطق  ساس نظام  و انتظام ئ یک  از 

و پیشامدهای مربوط به این مناطق خواهد شد و با افییایش   ها تیفعالی بعدی مرتب  با ها نهیهی

(. 1388نصییریئ  دهید )   می را افیایش  آنها قابییت دفاع  و پدافندی این مناطقئ ضریب امنیت 

مهم است کیه بیر  رکیت نیروهیا و      چنان آنسطح زمین و اطالعاع صحنه رزم  تجییه و تحییل

 .گذارد  مثراع بسیای  بر جا تجهییاع خودروی  ا

 شناسی منطقه محیط
 داخیل یک  از مسیرهای ترانییت مواد مخدر و نفوذ اشیرار بیه    عنوان بهمناطق مرزی که  ازجمیه

با ایالت فراه افغانسیتان   مرز همگردد شهرستان نهبندان است. این شهرستان   مکشور محسوب 

(. ایین  1 داشیت )شیکل  شوسف نام  قبالًو شهرستان زابل استان سیستان و بیوچستان است که 

ی از ایالت ساختاری سیستان و پهنه لیوع  ها بخشبندی ایاالع ساختاریئ  یمتقس ازلحاظمنطقه 

 یعنی   شناس  نزمی دوم دوران های سنگ منطقه این (. در1372نوگل ساداعئ ) یردگ  دربرمرا 

 ایجییاد در سییوم دوران آتشفشییان  هییای فعالیییت و زیرزمینیی  آب منییابع ایجییاد در میوزوایییک

 نیروهیای  جغرافییای   سیازمان اسیت )  داشته اساس  نقش نهبندان اطراف در معدن  کانسارهای

 اجتماعیاع  و ای یییه قب سیییاختار  بیا  همیراه  و کمبیود آبئ ر یکو خشییک میاقی .(1388مسیحئ 

  در زندگ  یایدر قالب شییهرها و روسییتاها  پراکنده سبب نوع  جبر جغراف شمار کمانسان  

                                                                                                                                       

1. Banai, K. R. 
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 نسیبت  ىیایجغراف انیوا  ئبر آن افیون. اسییت شییده شییرق کشور جنوب یژهو بهمناطق شرق 

ن امیر  یدر ا تأثیر  بیافتگ  اسییتان ن توسعه  و و میمشییارکت در سییطح محی   عدم مرکیئ به

ین  و فقرئ روابی  بعمی  از ایین طواییف را بیا      مرزنش .(1390پور و همکارانئ  ا مد اند ) نبوده

ی هیا  مهیاجرع و  ها وصیت درگذشتهعدم کنترل مرزهای شرق ئ  اشرار صمیم  کرده و به دلیل

به این شهرستان صورع گرفته است. پیوند اقتصادی مرسوم در نوا   مرزیئ خیروج سیوخت و   

االهای قاچاق نیی از طرف دیگر معامییه اسیت. در ایین منیاطق بیه      واردع قاچاق مواد مخدر و ک

ناممکن اسیت. اعیراب    یباًتقری دوسویهئ تشخی  ایران  از افغان ها ازدواجعیت اختالط نژادی و 

کیه اطالعیاع دقیقی  از ایین      فیارس دارنید   یجخیه زنهبندانئ مراوداع اقتصادی با کشورهای  و

 (.1392ارانئ صادق  و همک) یستنمراوداع در دست 
 

 

 نقشه شهرستان نهبندان در موقعیت استان خراسان جنوبی و تقسیمات کشوری: 1 شکل

 

 تحقیق ۀپیشین
 موضیوع بیا   امیا  ئنظام  صورع گرفتیه  یاب  مکانیباً ناچییی در  وضه مطالعاع تقری ها پژوهش

 خیودئ  تجیارب  بیه  توجیه  بیا  نابنابراین محقق؛ پژوهش  صورع نگرفته است تاکنون این تحقیق
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 تیا گرفتیه   کیار  بیه  را خیود  تیالش   یداکثر  غیره مرز و با مرتب  یها دستورالعمل و ها نامه یینآ

 ازجمییه هیا بیه دسیت آیید.      نامیه  ییین آترین نتیایج برابیر    یقدقبا ها  پاسگاه جانمای  و یاب  مکان

مطالعیاع  تیوان بیه     می نظیام  صیورع گرفتیهئ     ییاب   مکیان  مطالعاع هز و که در یها پژوهش

 تیأثیر  و خشیک  مناطق ژاومورفولوژیک  های شاخ  بررس  که به( 1390) یمان  و آبادی بهرام

 نتیایج  اشاره داشت. ئاند پرداخته نظام  های یگان غیرعامل و عامل دفاع مناطق یاب  مکان در آن

 از راهبردهیای  ییری گ بهیره  و منیاطق  ژاومورفولیوژیک   عوامیل  بررس  که داد این تحقیق نشان

 و پیایکوه   محدوده در آنها امنیت تأمین و ها یگان پدافندی مناطق انتخاب تکنیک ئ و تاکتیک 

 نقیش  بررسی   بیه  پژوهشی   در( 1377) یمیان   .اسیت  اجیرا  قابیل  دقیت  بیا  مرتفع نیمه سطوح

 ژاومورفولیوژیک   ازنظیر  را مرزهیا  وی. پرداخت مرزی نوا   در واقع ژاومورفولوژیک  های پدیده

 از درسیت  شیناخت   اصیل  عمیییاع  در پییروزی  ییا  شکسیت  کیرد  یید تأک و نمیود  بندی دسته

 مراکیی   نی یگی مکان  کیژاومورفولوژ لیتحی به( 1389)  فتح. است عمییاع منطقه مورفولوژی

 و شییر  عجب 03 آموزش مراکی یئیتبر شهر در واقع کوهستان  غرب های دامنه در موجود  نظام

 بیا  و پرداخیت  موردمطالعیه  محیدوده  در موجیود   نظیام  مراکیی  ریسا و مراغه توپخانه 11 گروه

 مقیمی  . کرد هیته را باشد  نظام مراکی ا داث یبرا مناسب که ای نقشه AHP روش از استفاده

 بیر  بیابیان   و خشیک  نیوا    ژاومورفولیوژیک   های شاخ  تأثیر بررس  به( 1391) همکاران و

 ایین تحقییق نشیان    نتایج پرداختند. قم مسییه دشت در نظام  نیروهای های فعالیت و تحرکاع

 در فرمانیدهان  هیای  چیالش  از بسییاری  تیوان  می   ژاومورفولیوژیک   یهیا  لنیدفرم  با بررسی   داد

 تحیر   و میانور  قیدرع  عمییات  را مشخ  نمیود کیه   یها محدوده و نمود  ل را گیری تصمیم

 شیمال ) شیرق   جنیوب  زاگیرس  ژاومورفولوژی با بررس ( 1391) فخری. دهد افیایش را نیروها

 کیه  داد نشان( یاب  مکان بر تأکید با) مهم و  ساس  یات ئ مراکی غیرعامل دفاع در( هرمی تنگه

 منیاطق  و باشید  می   غیرعامیل  دفاع برای مناسب ژاومورفولوژیک  های قابییت دارای این منطقه

کیخیای  و همکیاران در   . دارنید   سیاس  مراکیی  ییاب   مکیان  برای بهتری شرای  شمال  و غرب 

پشتیبان  خیدماع رزمی  بیا اسیتفاده از      های یگانمنطقه استقرار  یاب  مکانتحقیق  به بررس  

پیایکوه ئ نیمیه    یها محدودهنصرآباد اصفهان مشخ  نمودندئ  منطقهاستنتاج فازی در  ۀسامان

ال ظیاع ایین   ژاومورفولوژی نظام   اای اهمیت است و مطابق بیا م  نظر ازمرتفع و مناطق  که 

(. 70؛ 1394کیخیای  و همکیارانئ   باشیند )   ممناسب منطقه استقرار این نیروها  ئاست ها یگان

کتیول اسیتان گیسیتانئ     آبیاد   عیمناطق جنگی  در  یبند پهنه( با 1394همکارانش )آقاطاهر و 
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از  نقشه مراکی مستعد دفاع  در این مناطق را تهیه نمودند و سه عامیل فاصییه از شیهرئ فاصییه    

در منطقیه بیه دنبیال     مراکیی این  یاب  مکانرا در  تأثیربه ترتیب بیشترین   شناس سنگجاده و 

 عییوارض همچنییین عبییادی نییژاد و همکییارانش در تحقیقیی  بییه بررسیی  نقییش    .انیید داشییته

ایین   جی. نتیا انید  پرداختیه کشیور   جنوب شیرق  مرزها  از مخدر مواد قاچاق در کىیژاومورفولوژ

 و نیزمی  عیوارض  تیوضیع  از کامیل  شناخت با مخدر مواد انیقاچاقچ که دهد  م ن نشانامحقق

 کیه  نماینید   می  شینهاد یپ و کنند  م عمل نیا به مبادرع موارد از ار یبس در آنها از یریگ بهره

 یبیرا  ژاومورفولوژ ئ ژهیو به نیزم عیوم ر یبارگ قیطر از ازپیش یشب و انتظامى نظامى روها ین

 (.1389و همکارانئ  نژاد عباد کنند ) اقدام محوله های یتمأمور انجام

 روش و فنون اجرای تحقیق
هیا و   مکیه بیه بررسی  و شیناخت تیوان لنیدفر       باشید   مقاع کاربردی ین پژوهش از نوع تحقیا

دشیمن خیارج  و اشیرار     تقابیل بیا  توان دفیاع  کشیور در    ارتقاءوا دهای ژاومورفولوژیک  در 

ایئ تجیارب مییدان ئ    کتابخانیه  -های اسنادی ترکیب بررس . در تدوین این پژوهش از پردازد  م

و  شیناخت و  قیدقاست. برای دستیاب  به نتایج  شده استفادهی افیار نرمی ساز مدل و کارتوگراف 

هیای و   پاسگاه یاب  مکان  از قوانین  اکم بر مرز بین ایران و افغانستان و جهت جانمای  و آگاه

ی میرزی اسیتفاده شید. در ایین پیژوهش از      هیا  پاسیگاه انمای  از دستورالعمل جمواضع دیدبان  

ی ارضی  بیرای تهییه نقشیه ژاومورفولیوژی      هیا  سیتم یسو تحییل  فرایندی تحییل فرم و ها روش

. سپس وا دهای ژاومورفولوژیک  بر اساس نقشه ژاومورفولیوژی عمیوم    دیگرد عموم  استفاده 

و ارزییاب  قیرار    میورد بررسی    ی میذکور ای دفیاع  وا یده  ها تیمحدودو  ها تیقابی و شد تهیه 

ی مختییف ژاومورفولیوژیک ئ جغرافییای  و    ها هیالی فازیئ ساز مدلگرفت. در ادامه با استفاده از 

منیاطق مسیتعد نفیوذ و جانمیای       ییاب   مکیان قابییت نفوذ و  نظر ازئ موردمطالعهانسان  منطقه 

با توجه بیه اهیداف دفیاع  پیژوهش و      ی گردید وبند پهنهی پیشنهادی در  اشیه مرز ها پاسگاه

ژاومورفولیوژیک   بر اساس عوارض  نظر موردی خطوط مواصالت  و شهرهائ مواضع ها هیالافیودن 

 (.2 شکل) شدترسیم 

هیائ تصیاویر    دسیته اصیی  انیواع نقشیه     سیه در پیژوهش بیه    اسیتفاده  موردابیارهای تحقیق 

 .اند شده   معرفزیر تفکیک و  صورع  بهها  ( و مدلافیارها )نرم  مفهومابیارهای و  ای ماهواره
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 :ها نقشه -1

 و 1:100000ئ 1:50000 مقیییاسی توپیوگراف  بیا   هیا  نقشییههیای توپیوگراف :    هنقشی  (الیف 

 نییازئ  موردهای اطالعات   زمین مرجع الیه از سازمان جغرافیای  نیروهای مسیح بعد 1:250000

هیا بیرای تهییه میدل      انتقال داده شدند. از این نقشههای پژوهش  و به پایگاه داده رقوم  گردید

 ...ی ارتباط ئ مراکیی شیهری و  ها راههای همچون ارتفاعئ شیبئ جهت شیبئ  ارتفاع رقوم  و الیه

 استفاده شدند.

 سیازمان  1:100000و  1:250000بیا مقییاس    هیا  نقشیه  : ایین  شناسی  نیزمی ها نقشه (ب

ئ جینسئ سین   مطالعیه  میورد   منطقیه  شناس نیمزهای    کشور برای بررس  ویژگ شناس نیزم

 قرار گرفت. مورداستفادهشناس  منطقه  ساختمان زمین ها و شناخت سازندها و نهشته

ها و مراتع کشیور   ئ سازمان جنگل250000/1های خا  و کاربری اراض  با مقیاس  نقشه( ج

 شناخت نوع خا  و پوشش گیاه  منطقه استفاده گردید. منظور  به

 بیه و گوگیل ارث   Spotو  Landsatئ Asterای  تصیاویر میاهواره   از: ای ماهوارهتصاویر  -2

 های استفاده گردید. منظور شناخت منطقه و تطبیق داده 

و  Corel, Envi ی گرافیکی  افیارهیا  نیرم در ایین پیژوهش از   : یا اناه یرای افزارهاا  نرم -3

ArcGIS  ی پیردازش تصیویر   افیارهیا  نیرم در ط  مرا ل تحقیق از . شود  ماستفادهENVI 4.8 ئ

ARC Hydro Tools افیار نرمئ MATLAB افیار نرمئ Micro Station 2000 شد. استفاده یین 

 روش اجرای تحقیق

در تمیام   .باشید   می  یارهچنیدمع  گییری  یمتصیم یک پژوهش مبتن  بر   نوع  بهاین پژوهش که 

پس از تهیه اطالعیاع   که  یطور  بهاست.  شده  استفادهمدل فازی  های نظریهمرا ل انجام آن از 

 FAHPصیورع گرفیت و بیا روش     هیا  ییه الئ عمیییاع استاندارسیازی روی   یازن مورد یها نقشهو 

 افییار  نرم درانجام شد و سپس همپوشان  معیارها با استفاده از اپراتورهای فازی  ها یهالده   وزن

 به عمل آمد. متیب

 انتخاب معیار
افییایش   منظیور   بیه  رنیده یگ میتصیم ی  که متمیمن هیدف و سیازنده آن هسیتند و     ها مال به 

معیارهیائ   گیر ید  عبیارع   بیه ئ معییار گوینید.   دهد  مرا مدنظر قرار  آنها مطیوبیت و رضایت خودئ
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و مییییان اثربخشیی  را در  شییده  اسییتفادهاسییتانداردها و قییوانین  هسییتند کییه بییرای قمییاوع  

با توجیه   و ها پاسگاهمناسب  یاب  مکانجهت انجام  (.1389ای ئ عطکنند )  می بیان ریگ میتصم

 (.2 شکل) معیارهای زیر در نظر گرفته شدبه نظراع کارشناس  معیارها و زیر

 

 

 و مواضع دیدبانی ها پاسگاه یابی مکان جهت معیارها و زیرمعیارها دیاگرام :2 شکل
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 1(FISسیستم استنتاج فازی )
تفاده از بیرای تعییین اهمییت و ارزش معیارهیا وجیود نیداردئ اسی        مواقع  که چارچوب خاصی  

میدل فیازی بیر    و یا به عبیارت ئ   باشد ها م  معیارهئ از بهترین گیینهگیری چند های تصمیم روش

در ایین  . گیردد  می   در شرای  ابهام ارااه یریگ میتصمبرای اساساً  و باشد  منطق فازی استوار م

 داردمختیف ول  به درجاع متفیاوع عمیویت    یها در مجموعه زمان هم پارامتر هرگیری  تصمیم

اسیت کیه بیر مفهیوم     ین از منطق بول تعمیم ریاضیاع فازی  (.2000ئ 3و استرواگل 2وان الفن)

 ارزشی  کالسیک هر چییی را بیر اسیاس ییک سیسیتم دو     . منطق کند  درست  نسب  داللت م

ول  منطق فازی درست  هر چیییی را بیا    ؛سفید(ئ سیاه یا 1یا  0)درست یا غی ئ  دهد  نشان م

. مثالً اگر رنگ سیاه را عدد دهد  نشان م ئد که مقدار آن بین صفر و یک استاعدای از ا هباز یک

رنگ خاکستری عددی نیدیک به صیفر خواهید    آنگاهنشان دهیمئ  یکصفر و رنگ سفید را عدد 

منطق فیازی معتقید اسیت کیه     . های فازی را معرف  کرد سیستم ۀنظری( 1965)زاده   لطف بود.

تیر کیرد تیا     هیا را دقییق   دیگران که معتقدند که باید تقرییب  برخالفابهام در ماهیت عیم است. 

های  بود که ابهیام را   زاده معتقد است که باید به دنبال ساختن مدل  وری افیایش یابدئ لطف بهره

 ند.بخش  از سیستم مدل ک عنوان  به

بیا   کیه   طیوری   بیه  ؛شده است نهاده بنا «آنگاه –اگر »سیستم استنتاج فازی بر اساس قواعد 

 ؛توان ارتباط بین تعدادی متغیر ورودی و خروجی  را بیه دسیت آورد     استفاده از قواعد میبور م

ورودی و ییا خروجی     هیای  هیک مدل برای شیرایط  کیه داد   عنوان  بهتوان   م FISبنابراین از 

تواننید    نمی  های کالسییک  شاستفاده نمودئ در این شرای  رو ئدارای عدم قطعیت باالی  باشند

هیا را در نظیر بگیرنید. بیرای توسیعه سیسیتم فیازی از         هعیدم قطعییت موجیود در داد     خوب به

 (.65: 1391 پیانئ کوره) گردد  عمیگرهای استییام فازی و ترکیب رواب  فازی استفاده م

 (.3 شکلگردند ) زیر بیان م  صورع  بهک سیستم استنتاج فازی های ساختن ی مگا

  ؛ای ههای مشاهد هبنیادی فازی بر اساس داد –تعیین یک سیستم قاعده 

 ؛بخش مقدم و تال  با استفاده از توابع عمویت فازی سازی فازی 

                                                                                                                                       

1. fuzzy inference system 

2. Van Alphen, B. J. 

3. Stoorvogel, J. J. 
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 ؛های مختیف بخش مقدم هر یک از قواعد تترکیب قسم 

 ؛آوردن خروج  فازی سیستم ترکیب بخش تال  قواعدئ جهت به دست 

 های غیر شتبدیل خروج  نهای  سیستم به یک عدد کالسیک با استفاده از رو 

 .سازی فازی

 

 

 (1392 زاده، یکابل ی )منبع:فاز استنتاج ستمیس کی مختلف های تقسم :3 شکل

 

 ها ورودی 1سازی قدم اول: فازی

منحن  است که به هر نقطه در فمای ورودی یک مقدار درجه عمیویت بیین    2یک تابع عمویت

در  μA(x)بیا تیابع عمیویت     Aمجموعیه فیازی    .(431: 1391 کند )کییائ  صفر و یک تعریف م 

 شود:  زیر تعریف م صورع  به xفمای متغیر ورودی پیوسته 

𝐀 (1-2 رابطه) = {(𝐱, 𝛍A)|𝐱 ∈ 𝐔} = ∫𝛍(𝐱) 𝐝𝐱 

دهنیده اجتمیاع تمیام     ننشا ∫دهنده مجموعه جهان  است. عالمت  ننشا Uئ (1-2 رابطه)در 

 دهد.  مقدار تابع تعیق متناظر را نشان م μA(x)و  نقاط 

مثیثی ئ  توان از توابیع عمیویت مختیفی  ماننید توابیع        و متغیرهائ م مسئیهبا توجه به نوع 

                                                                                                                                       

1. fuzzification 

2. membership function 

Ux
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 (.4 شکل) ای و گوس  استفاده نمود هذوزنق

 

 (1392 زاده، کابلی ی )منبع:فاز های سیستم در جیرا تیعضو توابع :4 شکل

 

ئ یک درجه مناسیب  به آن توابع عمویت مربوط بارا گرفته و  ها هائ ورودی داده سازی در فازی

خیود   شیده  تعرییف رهای ورودی هر یک باید در محدوده رقم  ی. متغدهند م به هر یک نسبت 

ن یدر اینجیا بی  )زبان   کننده تعیین های مجموعهدرجیه عمویت فازی از  ها خروج و  قرار گیرند

 هیای  مکیان به  توان م فازی زبان  در این مثال را  های (. مجموعه4 شکل) باشند م صفر و یک( 

باید با توجه بیه   ها ورودی .تعریف نمودره یو غ مطیوب های بسیار مکانخوبئ  های مکانفئ یضع

 (.87: 1392 زادهئ کابی ) شوندفازی  ئزبان  های مجموعه

 فازی عملگرهایقدم دوم: اعمال 

« اگیر » بخش های قسمترا برای هر یک از  ای درجهفازی شدندئ )معیارها(  ها ورودی که هنگام 

 نامنید  می  ستم فازی را قسمت مقدم قانون یقسمت اگر هر قانون در س باشد. م ار یقانون در اخت

آنگیاه عمیگرهیای فیازی را بیه      ئشتر از یک قسمت باشدیاز قانون ب شده دادهمقدم  که درصورت )

سیپس ایین    .مقدم برای آن قانون اسیت   اصل نمایانگرتا یک عدد  اصل شود که  بریم م کار 

منطیق فیازی دو نیوع روش از     ابییار  جعبیه در  .شیود(  می  عدد در تابع خروج  بیه کیار گرفتیه    

 و (میاکییمم  Max)و  AND عمیگیر بیرای  ضیرب(    اصل Prod) و (ممینیم Min)ئ ساخته پیش

(Probor ای ا تمال ه ) برای عمیگرOR   سیاخته  پییش بر این توابیع از   عالوهاست.  شده طرا 

بیرای   .د و بسیازید یی خود برای این عمیگرها توابع  را معرفی  کن  دلخواه  به توانید م شما  ئشده

. مقدم این قیانون دارای  کنیم م  ده  ارزش ئاستفاده کرده ORکه از عمیگر  را نمونه قانون سوم

متر باشد )ییا( نیوع خیا      500 >فاصیه از جاده)یا(  باشد 10>شیب)اگر(  باشد م قسمت سه 

 باشد. مناسب جهت اشغال م  زمین= اریدوسل باشد )آنگاه( موضع
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 لتالقدم سوم: اعمال روش د

آمیده بیر روی مقیدم اعمیال      بیه دسیت  که بیر روی عیدد   ( 1و  0ن یب)هر قانون یک وزن دارد 

لت الد فرایندی بر روی تأثیرچ ین هیوزن ده  به قوان . اصوالًاین عدد یک است معموالً. شود م 

ئ روش دهییم  می  ن نسبت یوزن مناسب را به هر یک از قوان که وقت  .ندارد گیری نتیجه فرایندو 

. یک برآینیدئ ییک مجموعیه فیازی اسیت کیه بیا ییک تیابع عمیویت           شود م  کاربرده بهلت الد

 ؛کنید  م  دار وزن آید م   ساب بهزبان  را که از خواص آن  های مشخصهو این تابع  شده مشخ 

 .شود م یعن  در وزن مربوطه ضرب 

 ها خروجیع تمام دم چهارم: اجتماق

استنتاج فازی صیورع   های سیستمن در یبر اساس بررس  تمام  قوان گیری تصمیم که آنجای  از

اسیت   یفراینید  تجمییع ب کرد. ین را به روش  بتوان ترکیباید قوان گیری تصمیمئ برای گیرد م 

ب یی خروج  هر قانون را به ییک مجموعیه فیازی وا ید ترک     های مجموعهآن تمام  واسطه بهکه 

لیت بیرای   الد فراینید  یهیوس بهاجتماع فهرست  از توابع خروج  است که  فرایند. ورودی کند م 

 ،Max شیود  می  بان  یشده پشت ساخته پیشاست. در این مورد سه تابع از  شده  بریدههر قانون 

Probor (Or  ) و ا تمالSum (جمع) (442؛ 1391 کیائ). 

 کردن یفاز ریغقدم پنجم: 

 اصیل عمیییاع تجمییع( و خروجی      ) غیر فازی یک مجموعیه فیازی اسیت    فرایندورودی یک 

هیای فیازی    کیردن مجموعیه   فیازی  غیرروش در راستای  پنج کی  طور  بهباشد.  عدد م  یک آن

 تیرین میاکییمم.   ترین میاکییمم و کوچیک   وجود دارد: مرکی جرمئ نیمسازئ میانه ماکییممئ بیرگ

تبیدیل   کیکالس تیرا به کم یفاز تینام دارد که کم مرکی جرمها روش  روش نیتر جییک  از را

 .(443؛ 1391 است )کیائ شده  دادهنیی نشان  5 در شکل که  طوری  به ؛کند م 

 

 (2-2) رابطه
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 کردن یفاز ریغ یبرا جرم مرکز روش :5 شکل

 

 آنالیز همپوشانی

کیاربر و تولیید    از سیوی  شده فیتعراطالعات  بر اساس معیارهای  چندالیههمپوشان  به ترکیب 

همپوشان  در آنالیی مکیان    وتحییل تجییه (.1389عظیم ئ دارد )اطالعات  جدید اشاره  الیه یک

ی مختیفی  بیرای   هیا  روشی مناسب اسیت.  ساز مدلبهینه و  یاب  مکانو بسیاری از کاربردهای 

 از: اند عبارع آنها وجود دارد که تعدادی از لیوتحی هیتجیانجام این 

   ؛1دار وزنهمپوشان 

  ؛2دار وزنهمپوشان  مجموع 

   3یفازهمپوشان. 

 استفاده گردید. ها هیالدر این پژوهش از مدل همپوشان  فازی جهت تیفیق 

 ,PRODUCT, SUM, OR ANDدر ایین روش بیا اسیتفاده از عمیگرهیای فیازی از قبییل       

GAMMA هیا   انتخاب عمیگر مناسبئ بستگ  به ماهیت داده .شوند  مختیف ترکیب م یها هیال

 GAMMAاز عمیگیر  مرا ل همپوشان  است.  نیتر همدیگر داشته و از مهم رب آنها تأثیرو نحوه 

 1 جیدول هیا در   شیده اسیت کیه وزن نهیای  الییه       اسیتفاده  هیا  هیالدر این مطالعه جهت تیفیق 

 .مشخ  گردیده است

 

                                                                                                                                       

1. weighted overlay 

2. weighted sum overlay 

3. fuzzy overlay 
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 مطالعههای مورد  : وزن نهایی الیه1 جدول

 
 زهکش  فیییوگراف  شناس  ینزم کاربری

نیدیک  به 

 مرز
 w دسترس 

 0.075 0.2 0.166 0.25 0.166 3 1 کاربری

 0.0673 0.2 0.166 0.25 0.2 1 0.3333 شناس  ینزم

 0.2441 4 0.3333 4 1 5 6 فیییوگراف 

 0.1459 0.3333 0.2 1 0.25 4 4 زهکش 

 0.2817 4 1 5 3 6 6 نیدیک  به مرز

 0.1861 1 0.25 3 0.25 5 5 دسترس 

 

 یریگ جهینتبحث و 
با نگاه  اجمال  به تعریف مرز که  د قیمرو زمینی  و هیوای  و درییای  و آغیاز  اکمییت هیر       

وظایف هر دولت  است کیه   نیتر  اساسو  نیتر مهم  از کی آنکشور که  فظئ مراقبت و کنترل 

بیه اهمییت آن در نقیش     توان  م ؛دینما  ممحدوده فعالیت مرزبان را با کشور همسایه مشخ  

 یکاربرد و مهم موضوعاع از  کی ئیمرز مناطق و شهرها در تیامن نیتأمامنیت پایدار پ  برد. 

اقتدار یا ضعف یک که  شاخص  از  اکمیت می  عنوان بهمرزها  که  یطور  بهئ گردد  ممحسوب 

. وقت  از کنتیرل  گردد  مئ معرف شدع و ضعف  اکمیت می  تیق  آنها میت و دولت در تثبیت

به معن  وجود ثباع در مرزهائ نفوذناپیذیری مرزهیا از  ییر     ئشود  ممرز و امنیت سخن گفته 

الع ورود کاالهای قاچاقئ آسایش و ایمن  مرزنشینان و فقدان تهدییدها در مرزهیا اسیت. مشیک    

ئ رمجیاز یغاختالفاع اراض ئ قاچیاق کیاالئ ترددهیای     مانندوجود عوامل مختیف   واسطه بهمرزی 

ی محیارب در نیدیکی  میرز و    هیا  گیروه ی مرزیئ وجود ها رودخانهنامشخ  بودن رژیم  قوق  

 .کند  ممذهب  در دو سوی مرزها بروز  -تعارضاع قوم 

 ژئومورفولوژی

از تحوالع جغرافیای  دیرینه اسیت   متأثرنهبندان  ژاومورفولوژی شهرستانتکوین وا دها و سطوح 

های فراینید  تیأثیر ساختار ژاومورفولوژی عموم  و مورفولیوژی منطقیه تحیت     و موجب گردیده که

و وا دهای ژاومورفیک جدیدی را تغییر و ایجاد نماید. این شهرسیتان   گرفته شکلدرون  و بیرون  
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(. 6 شیکل گردیید )  یمتقسی ی هموار یا دشت ها نیزمدو وا د کوهستان و  ژاومورفولوژی به نظر از

عمده در محدوده شمال غیرب و مرکیی شهرسیتان     طور  بهی نهبندان ها کوهسطح ژاومورفولوژیک 

بیاالترین سیطح    کیه   یطیور   به ؛اند شدهو در سمت جنوب و شرق کمتر گسترده  باشد  ممتمرکی 

اسیت. در شهرسیتان    شیده   واقیع ی شمال و شیمال غیرب شهرسیتان    ها قسمتارتفاع  منطقه در 

ی ساختمان  منطبیق  ها هیالی همواری هستند که بر سطح ها پهنهی ساختمان ئ ها دشتنهبندان 

کیه   اند قرارگرفتهی مقاوم قدیم  ها هستهو  ها بیو . بدین معنا که رسوباع جوان بر روی باشند  م

ی از شیمال شیرق  آن در   هیا  قسیمت لیوع اشیاره نمیود کیه      به دشت ها دشتاز این نوع  توان  م

 گنبیدهای  منطقه ژاومورفولوژیک اشکال دیگر ازجمیهاست.  شده  واقعمحدوده شهرستان نهبندان 

 یهیا  دامنه همچنین و کوهستان  نوار طاقدیس بر روی بیشترها  توده این پراکندگ . هستند نمک 

 و زهکشی   سیسیتم  تیأثیر  تحیت  منطقیه  نمکی   گنبدهای. است شده گسترده نقاط بعم  در آن

 بیه  نییی  را آبی   یهیا  سیفره  شوری گیرند که  م قرار فرسایش معرض در یجتدر به شعاع صورع  به

 طیول   بیه  شیعاع   از شکل زمان گذشت از پس گنبدها این روی بر زهکش  سیستم. دارند دنبال

 یهیا  قسیمت در آبیاد   سیهل  نمکیارهیای  بیه  توان  م آن بارز یها نمونه ازجمیه. کند  م پیدا تغییر

 در دشیت   نهبندان شهر. نمود اشاره منطقه دیگر نقاط در پراکنده نمک  سطوح و نهبندان شمال 

 .اسیت  پوشیانده  کشیاورزی  هیای  ینزمی  را منطقیه  شیمال  جیی  بیه  آن نوا   سرتاسر کهشده  واقع

 هیا  چشمهه موجب تشکیل ک شده  ا اطه ارتفاعاع نامنظم با شهرستان نهبندان از جهاع مختیف 

که بیشترین تمرکی   یطور  به(. 7 شکلی عمیق شده است )ها چاههای  جهت  فر قناع و  ینزمو 

باشید و همیین عامیل باعیر شیده کیه         می ی نهبندانئ شوسف و بندان ها بخشاین منابع آب در 

 (. موقعییت طبیعی   8 شیکل اسیت ) ی سکونتگاه و جذب جمعییت گردییده   ریگ شکلکشاورزی و 

 میغیان  همچیون ها  دهستان بعم  در است و کوهستان  و بیابان  دشت ئ بندان؛ در روستاها بعم 

 در و اسیت  پیایکوه   دشت  و روستاها طبیع  موقعیت نه دهستان در. (A8-باشد )  م کوهستان 

 هیا  کوه دامنه در روستاها عربخانه در که   ال در توان دید.  م کوهستان  و دشت صورع  به شوسف

 اند. گرفته شکل یا دره و میانکوه صورع  به و

در مناطق بیابان  نهبندان فرسایش بادی و اشکال کاوش  و تراکم  ماسه بسییار چشیمگیر   

گسیترده نمیود عینی      طیور  به. پدیده بیابان در نهبندان دهند  مبوده و اراض  اصی  را تشکیل 

یئ اراض  شور و نمکیار است که در نوا   جنوب و ا ماسهی ها تپهدارد که شامل اراض  کویریئ 

و  شده دهیبری ها فالعئ ماهورها تپه( U)  نعیو مانند شکل  اند شده پراکندهجنوب غرب  و شرق  
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ی اصیی  فرسیایش بیادی    هیا  کیانون ی نهبندان از ها ابانیبی ها محدوده. اند برگرفتهرا در  بیندها

 اراضی   ایین  .اند نمودهی و اجتماع  فراوان  ایجاد و مساال و مشکالع اقتصاد شوند  ممحسوب 

 اسیت.  رسی   یها دق و کویر نمکیارئ و شور اراض  ئیا ماسه یها تپه سنگ ئ یها رخنمون شامل

 جنیوب   خراسیان  بیابان  یها  وضه در یا ماسه یها انباشت مناطق ینتر مهم منطقه این اراض 

 و شیده  یدهبر یها فالع ئماهورها تپه نهبندان غرب  و مرکیی یها محدوده در. گردند  ممحسوب 

 هییا هافکنیی مخروطییه از طریییق نقییاط در کییه انیید برگرفتییه در را آن از سییطح وسیییع  بدلنییدها

. باشیند   می  هیا  کیوه  دامنیه  پیای  در واقع مورفولوژیک  از سطوح ها هافکن مخروطه. اند شده یدهبر

 از فراوانی    جیم  فصیی ئ  رودهای اکثر سیالب  بودن و منطقه بر  اکم اقییم  شرای  واسطه به

 انباشیته  هیا  ییه کوهپا در هیا  رودخانهتوس    مل از پس بیرگ و کوچک یها  وضه در رسوباع

 مخیروط  قاعیده  و ها کوهداخل  در است مثیر یا و بادبین شکل به که سطوح این رأس. شوند  م

 دشیت  به از ورود پس رودخانه منطقه این در. است شده واقع ها دشت به رو و دست یینپا در نیی

کیه   نماینید   می  یگیذار  رسیوب  مختیف یها قسمت در را خود مواد و شده یمتقس شاخه چند به

 کیه  اسیت  یا گونیه  بیه  شهرسیتان  یهیا  هافکنی  مخروطه در باالدست یها  وضه در رسوب وجود

 امیا ؛ گیردد  تیقی   آبی   ذخییره  منبع یک و یردبربگ در را زیرزمین  آب یها سفرهغالب  تواند  م

  شناسی  سینگ  لحیاظ  ازغیب ا و (9 شکلشود )  م گفته نیی اصطالح پدیمنت در که سرها دشت

 خیوردن  هیم  به باعر فصی  های یانجر .  رکتباشند  م سییت و سنگ ماسه ئسنگ قیوه شامل

 در جهت دارای یا ماسه یها تپه وجود مورفولوژی منطقه اشکال دیگر از. شود  م آنها یکنواخت 

 .برد نام توان  م را شوسف شهر شمال در رس  و نمک  سطوح و شهرستان جنوب الیه  منته

ی به ا ماهوارهی هوای  و تصاویر ها عکسی توپوگراف ئ ها نقشهبر اساس  ها کوهروند گسترش 

 -تبعیت از روند ارتفاعاع شرق  ایران است کیه از شیمال بیه جنیوب و در جهیت شیمال غربی        

وسیع  تا مرز کشور افغانستان و شمال دشیت سیسیتان گسیترده     نسبتاًجنوب شرق  در سطح 

 آنها ارتفاع .دهد ارتفاعاع از مرز تا شهر نهبندان را نشان م  نیمرخ توپوگراف  10 شکل .اند شده

ترین نقطیه   متر و پست 2950منطقه . بیندترین نقطه ارتفاع  ابدی  ماز شمال به جنوب کاهش 

و تجمیع   هیا  کیوه ی عرییان در بدنیه   هیا  صیخره . (11 شکلباشد ) م  متر در کویر لوع 518آن 

عالی  طالقان ئ باشد )  مدر سراسر شرق ایران  ها کوهاز مناظر اصی  چهره  آنها در پای ها یهیوار

  یعن  میوزوایک در ایجیاد منیابع آب   شناس نیزمی دوران دوم ها سنگ(. در این منطقه 1386
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در ایجیاد کانسیارهای معیدن  در     (12 شیکل )ن  دوران سیوم  ی آتشفشیا ها تیفعالزیرزمین  و 

رسیوباع    دگیی نهبندان موجیب بر  ۀگسی. (13 )شکل اطراف نهبندان نقش اساس  داشته است

متعدد در عهد  اضرشیده کیه نشیانگر     یها لغیش نیزم و  گسی یها ش چشمهیدایئ پیکواترنر

مجموعه گسیىئ به نام گسل خاور ن ی. دو گسل عمده ا(A14– شکلباشد )  فعال بودن گسل م

ت یی فعال لیی بیه دل  خیاطر  نی. بیه همی  (14 شکل) اند شدهی گذار نام« بندان»گسل باختر « نیه»

 ئ )آقانبیات  داشیته اسیت   ستانیس منطقه ی کانسارزادر  یا عمدهرود نقش یبا گسیه هر زمان هم

درصد معادن خراسان جنوب  در این شهرسیتان قیرار دارد و    30به همین دلیل بیش از  (1383

 .قطب معدن  استان و کشور معروف است عنوان  به
 

 

 های شهرستان نهبندان نقشه قنات :7 نقشه واحدهای ژئومورفولوژی شهرستان نهبندان  شکل :6 شکل
 

 
 نقشه نوع خاک منطقه شهرستان نهبندان :9 شکل     های انسانی شهرستان نهبندان  نقشه سکونتگاه :8 شکل
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 ای جوشند در شهرستان نهبندان تصویر ماهواره گوگل از روستای دره:A8- شکل

 

 نیمرخ توپوگرافی منطقه مطالعاتی از خط مرزی ایران و افغانستان تا ارتفاعات شهر نهبندان :10 شکل

 

 
 شناسی شهرستان نقشه زمین :12 شکل          نقشه سطوح ارتفاعی شهرستان نهبندان   :11 شکل
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 های شهرستان نهبندان نقشه گسل :14نقشه معادن شهرستان نهبندان       شکل  :13 شکل

 

 

 نهبندان از گسل 8تصویر ماهواره لندست  :A14- شکل

 

 آب هیای  سیفره  سیطح  رفیتن  پیایین  ئکیفی   و کمّی   ازلحیاظ  آب منیابع  به عیت محدودیت

 کیه در شیکل   باشد م سطح ئ پوشش گیاه  منطقه محدود  های آب منابع کاهش و زیرزمین 

 هیای  بخیش محدودیت را دید. گرچه بخش شوسف و عربخانه نسبت بیه سیایر    این توان م  15

ت کیه  اما خشونت و سخت  دو خصیصه محیط  اس ئشهرستان از وضعیت بهتری برخوردار است

روییه   دخالت عوامل مختیف  همچون چرای بی  مشاهده نمود.  توان م  وضوح بهدر جنوب شرق 

آوری گیاهیان دارویی ئ سیطح     کَنی  و جمیع   ئ شخم زمین برای کشت دیمئ بوته سال خشکدامئ 

از  ئعیوفیه دارنید   نیتیأم مراتع عالوه بر ارزشی  کیه در تولیید و    . اند وسیع  از مراتع از بین رفته
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 تیوان  می   جیوگیری از سیل و فرسایش خیا   ازجمیه. باشند م جهاع دیگری نیی  اای اهمیت 

اسیتتارئ   ازجمییه در مبا یر نظیام     توانید  می  ( 16 شکل) اشاره نمود. این مراتع و نوع کاربری

مسیرهای گریی برای قاچاقچییان نییی    عنوان  بهقرار گیرد و  استفاده مورداختفائ پوشش و فریب 

 میؤثر در اجرای  کمین و ضد کمیین   تواند م قرار گیرد. نوع پوشش و انبوه  آن  فادهاست مورد

 .گرفت کاررا به  غافیگیریباشد و اصل 
 

 

 شه کاربری اراضی شهرستان نهبنداننق :16 نقشه پوشش گیاهی شهرستان نهبندان   شکل :15 شکل
 

داع منطقه از یتهد یبران منظور ید است؛ به همیاز به جهت تهدیب نین جهت شییتع یبرا

ی هیا  دامنهئ ها دامنهبِ یین شتر طیوبسمت مرز و برتری دید و دیدبان  از جهت شرق به غرب م

(. بیا توجیه بیه    17 شیکل ) کننید   می ب شرق  که شعاع دید و دیدبان  وسییع  را فیراهم   یبا ش

د. پیس  ی شبند طبقه  اصی هشتگانهی ها جهتیک  از  درب یی مختیف شها جهتدر  یریقرارگ

ییری از روش بیردار   گ بهرهل و با یآن تشک  یسه زوجمقاس یبئ ماتریی شها جهتی بند طبقهاز 

 عامل ینتر مهم عنوان به بیهمچنین ش .ن شدییتع موردنظرژه وزن هر جهت نسبت به هدف یو

 موجیب  کیه  یطیور   بیه  گیردد؛   می محسیوب   ی ربنایز یساعتأسو  مراکی یاب  مکان در گذارتأثیر

با خ  سییر   یها سالح ژهیو به ئها سالح آتش اثراع کاهش و  ت دسترسیمحدود تحر ئ کاهش

 GIS ی فمیا  لیی تحی توابیع  قیی طر از( درجیه )بر سیب   منطقیه  بیشی . نقشه شود  م  منحن

 و (65 تیا  26 ئ26 تا 15ئ 15 تا 9/7 ئ9/7 تا 8/2 ئ8/2تا  0)موردنظر  بیش یها طبقه و استخراج

و کمتیرین در   8/2 تیا  0بیشیترین مقیدار شییب در طبقیه     . دیگرد ب محاسبهیشطبقه  هر وزن

 (.18 شکلشود )  مدیده  65تا  26طبقه 
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 نقشه شیب شهرستان نهبندان :18 نقشه جهت شیب شهرستان نهبندان       شکل :17 شکل
 

کنندئ بعم  مواقیع خطراتی  را     می فراوان  را ایجاد ها روانابی سیالب  و طغیان  که ها بارش

هیای   یلمسی و  هیا  آبراههو مواضع دیدبان  به  ها پاسگاهتوانند به دنبال داشته باشند. نیدیک    منیی 

تواند منجر به محصور ماندن و یا  ت  تخرییب ایین امیاکن      مطغیان  در مناطق خشک و بیابان  

راه داشیته باشیدئ ولی  کنتیرل و دییدبان       تواند مشکالت  به هم  مگردد. نیدیک  به آبراهه گرچه 

جیوگیری و استفاده از این مسیرها جهیت عبیور    منظور رودها به خشکهای طغیان  و  یلمسمسیر 

رودهیای محیدوده میرز در ایین شهرسیتان رود       ازجمیهقاچاق مواد مخدرئ کاال و انسان الزم است. 

 جیم   هیا  روانیاب (. این 19 شکلبرد )ام توان ن  می ا کرهشورئ بندانئ غورغوریئ شقرانئ خرماکه و 

که در مورفوژنی منطقه اثیر گذاشیته و عیالوه بیر خطیراع       یطور بهزیادی رسوب را به همراه دارند 

ی اصیی   هیا  راهدر منطقیه مطالعیات    شوند.   ما تمال  آن موجب تخریب محورهای ارتباط  نیی 

زیادی در منطقه با اهیداف مختییف    ی فرع ها جاده. باشد  م دوطرفهبین شهرستان از نوع شوسه 

ی از رونید گسیترش   هیا  راه. در بعمی  از منیاطق مسییر    باشیند   مکه اغیب خاک   اند شده ا داث

 انید  ده شدهگستری بیابان  ها دشتو در اکثر مناطق محورهای ارتباط  در  کند  مارتفاعاع تبعیت 

بیا کشیور افغانسیتان و ترانیییت      جیواری  هیم . با توجه به باشند  می خاص خود ها  ژگیوو دارای 

ی هیا  راهیرمجاز افراد به داخل استان و کشیور نقشیه   غکاالی قاچاق و مواد مخدر و همچنین ورود 

باشند که نبایید در دسیترس عمیوم      می بند طبقهدارای  دسترس  جی اسناد ازنظرفرع  و خاک  

 (.20 شکلاست )شده   یمترس ئدباش  معام  صورع بهقرار گیرند لذا در اینجا نقشه راه فرع  که 
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 نقشه محورهای ارتباطی شهرستان نهبندان :20 ی شهرستان نهبندان  شکلها آبراههنقشه  :19 شکل
 

ها و مواضع دیدبان  صورع گرفته جهیت   و جانمای  پاسگاه یاب  مکاناین تحقیق که با هدف 

فازی اسیتفاده شید. در ایین     مطالعه از روش سیستم استنتاج بندی منطقه مورد تهیه نقشه پهنه

های که ذکر شدئ توابع عمویت متغیرهای زبیان  بیرای هیر ییک از      سازی الیه مدل پس از آماده

تیابع عمیویت معییار     مثیال   عنیوان   بیه انجیام شید.    سیازی  ها فازی فاکتورها رسم و برای ورودی

(. در ادامیه  21 شیکل افیار متیب به دست آمد ) دسترس  به محورهای ارتباط  که در محی  نرم

توابع عمویت مربوط به متغیرهای زبان  هر ییک از   در محی  برنامهئ نظر موردبا نگاشتن برنامه 

 معرف  گردیدند. آنها و نحوه تغییر ها مؤلفه
 

 

 MATLABتابع عضویت محورهای ارتباطی در محیط  :21 شکل
 

قیوانین و قواعید    «بنییادی  -قاعده»های  نظر و بر اساس سیستم در ادامه با معرف  قوانین مورد
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صورع سیسیتم فیازی    به ؛گردد ها و متغیرهای زبان  بیان م  موجود در سیستم که در قالب عبارع

های شرط ئ ارتباط  بیین   صورع عبارع های زبان  به سازی شد. در این سیستم با ارااه عبارع مدل

تعیدادی از   نمیایش گرافیکی    22 ای سیستم برقرار گردید. شکل های مشاهده ها و خروج  ورودی

دهد. پس از آن با اعمال عمیگر اسیتییام فیازی مناسیبئ خروجی       استفاده را نشان م  قواعد مورد

 آید. به دست م  ئباشد صورع مجموعه فازی م   فازی سیستم استنتاج که به
 

 

 نمایش گرافیکی قواعد در محیط متلب :22 شکل
 

در نهایت با غیر فازی کردن مجموعه فازی و با استفاده از روش مرکی جرمئ کمیت فازی بیه  

 سازی فازی نمایش گرافیک  عمیگر استییام فازی و غیر 23 . شکلگردد م عدد کالسیک تبدیل 

دهد و در ادامه این خروج  را در محیی    نشان م  MATLAB به روش مرکی جرم را در محی 

GIS  دده م نمایش. 
 

 

 به روش مرکز جرم در محیط متلب سازی فازی نمایش گرافیکی عملگرهای استلزام و غیر :23 شکل
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 ییاب   مکانهای  آید که در نقشه م  به دست( 1ئ0در ادامه برای هر پیکسل یک عدد در بازه )

نئ ییپیا  هیا بیاارزش   مکیان بیرعکس  و یا مناسیب و   بهینهباالتر مکان باارزش  ها و جانمای ئ مکان

شیده اسیت.    ذکیر  ها الیهاز  هرکداممقدار وزن نهای   ئ1 جدولدر  .باشند م نامناسب  های مکان

 میتقسی طبقه بسیار ضعیفئ ضعیفئ متوس ئ مناسب و بسیار مناسیب   پنجی به بند پهنهمناطق 

. برای تعیین شیعاع دیید   باشند  ممتری  30ی ها کسلیپدر  ها مکان(. این 24 شکل) است شده 

 (.25 شیکل ) گردیید ی قابیییت دیید ترسییم    ها نقشهن با هدف پاییدن و دیدبان  از مرزئ دیدبانا

ی سطح زمین بیرای دییدبان   ها یناهموارو  ها یبیندقابییت دید در پست   ئها نقشهمعیار ترسیم 

ی مرزی از خی  میرزی   ها پاسگاهاست. خ  شعاع دید دیدبان در مواضع دیدبان  و  شده   معرف

عنوان نقطه مبنا و شروع ترسییم منیاطق بیا عنیوان       متری در فاصیه از مرزئ به 50یا با  داکثر 

نقطه شهرستان ادامیه یافتیه اسیت.     نیتر  داخیو تا  شده  گرفتهقابل دید و غیرقابل دید در نظر 

فاصیه زیاد از مرز قرار دارند و قابییت دید و شیعاع دیید     ت  نقاط ارتفاع  که با ها نقشهدر این 

  است. شده مشخ  ئکنند  مای دیدبان فراهم را بر

 

 
 شهرستان نهبندان ی قابلیت دید دربند پهنهنقشه  :25 شهرستان نهبندان.   شکل پاسگاه یابی مکاننقشه  :24 شکل

 

عمیده در شیمال غیرب و مرکیی شهرسیتان نهبنیدان        طیور  بیه وا دهای کوهستان  این منطقیه  

. تکیوین  شیوند   می اند و در موقعیت جنوب و شرق این منطقه با وسیعت کمتیری دییده     متمرکیشده

از جغرافیای  دیرینیه در شیرق و جنیوب     متأثروا دهای ژاومورفولوژیک  و زمین ساخت  این منطقه 

بسیای  داشته است. نیوا   جنیوب و غیرب    ایران است و در ایجاد وا دهای جدید ژاومورفیک نقش 

 ییاب   مکیان کیه نقشیه    24 در شیکل  .باشید   می منطبق بر نوا   بیابان  و پست داخی  فالع اییران  
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ی که در طبقه بسیار مناسب در نوار میرزی  ها مکانباشدئ  ی مرزی در شهرستان نهبندان م ها پاسگاه

 شیده  مشیخ  داخی  همچیون نهبنیدانئ شوسیف و ده سییم      مناطقو در طبیسن باال و پایین و در 

. منیاطق مناسیب ا یداث از موقعییت خی  میرزی از       باشیند   م ها مکان نیتر مناسبو  نیتر مطیوب

که در امتداد خ  مرزی به سمت جنوب تیا میرز اسیتان سیسیتان و بیوچسیتان ادامیه        پاسگاه خرما

انید. منیاطق  کیه     یافته گسترشد نداراط  وجود های که محورهای ارتب مناطق در پایکوه نیا .ابدی  م

در طبقه بسیار ضیعیف و ضیعیف قیرار     ئجهت ا داث مواضع پاسگاه و مواضع دیدبان  مناسب نیست

همچیون ارتفاعیاع دیوارکیوه در شوسیفئ کیوه       ی ذوعارضیه ها نیزماند. این مناطق منطبق بر  گرفته

... کییه قابییییت دسترسیی  ندارنیید و و آبییاد  عیییدربنیید در شییمال شییرق  طبسییینئ کییوه جنجییا در  

دیید مناسیب     بیاً یتقر. همچنین ایین منیاطق   آورند  می زیادی را برای نیروها به وجود ها تیمحدود

که در دو طبقه قابل دید و غیرقابل دید مشیخ  شید.    کنند  مجهت دیدبان  به سمت مرز را فراهم 

و عییت آن کیاهش    شیود   می اسیته  هر چه به داخل منطقه پیش بیرویم از شیعاع دیید و دییدبان  ک    

نسبت به ارتفاعیاع  اشییه میرز     ی منطقه فالع داخی  ایرانها  برجستگارتفاعاع داخی ئ عوارض و 

منیاطق   26شیکل   شیده اسیت. در   نقشه قابییت دید این شعاع دیید مشیخ    25 که در شکل است

ی پسیت طبیسینئ شوسیف و    ها دشتئ وا د ژاومورفولوژیک  منطبق بر دهد  ممستعد نفوذ را نشان 

در  شیدن  واقیع نهبندان است و به عیت توپوگراف  کم عارضهئ شیب ناچییئ تحدب و تعقر کم دامنیه و  

نفیوذ   تیی باقابی. منطقیه  باشیند   می کنار محورهای ارتباط  منطقه دارای قابییت نفوذ بسیار مناسیب   

اع شوسیف و ده سییم بیه    ی کیم ارتفی  ماهورها و تپهی فرسایش  ها دشتمناسب منطبق بر وا دهای 

بیا   جیواری  همدر امتداد محورهای ارتباط  و  شدن واقعکم توپوگراف ئ شیب کم و  نسبتاًعیت عارضه 

ی مرتفع به عیت شیب زییادئ  ماهورها تپهبدلند و  -. وا د تیغهباشد  ممرز دارای قابییت نفوذ مناسب 

شیاه بهیارانئ دربنیدئ هییری و ...ئ دوری از     ی پایکوه  ارتفاعاع دیوارکیوهئ  ها دامنهتوپوگراف  ناهموار 

ی ا ماسیه و با نوع خیا    دهیبر دهیبری ماهورها تپهمحورهای ارتباط ئ عدم دید کاف ئ فرسایش شدید 

. منیاطق بسییار ضیعیف    باشد  نمبا سطوح نمک  و کاربری اراض  دارای پتانسیل مناسب  برای نفوذ 

و منطبیق بیر    شیده  واقیع از میرز در منطقیه    فاصییه  بیا  عمیدتاً و  باشید   ممنطبق بر وا د کوهستان 

. ایین منیاطق بیه عییت شییب زییادئ       باشید   می ی از ارتفاعاع دیوار کوهئ دربندئ چرمگیو و...  ها بخش

ی سیخت گیذر و   هیا  گیذرگاه ئ نیوع لیتولیوژیئ   ها دامنهتوپوگراف  بسیار ناهموارئ تحدب و تعقر باالی 

محورهیای منطقیه در نیدیکی  میرز      نیتر مهم. باشد  نمی ارتباط  کوهستان  و مستعد نفوذ ها جاده

 دوکوهانه نام برد. -نهبندانئ معدن  اجاع-به محور ارتباط  دغال توان  معالوه بر محور مرزی 
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 ی مناطق مستعد نفوذ در مناطق نوار مرزی نهبندان.بند پهنهنقشه  :26 شکل
 

ی هیا  دشیت دشیت آبرفتی ئ    توپوگراف  ناهموار و وجود وا دهای ژاومورفولوژیک  همچیون 

ی ریگی  سیبب   هیا  دشیت و  هیا  کییوع ی کیویریئ  هیا  چالهکم ارتفاعئ  یماهورها تپهفرسایش  و 

نمایید. ایین    م  تر آسانی یک ژاومورفولوژی خاص در منطقه شده و نفوذ به منطقه را ریگ شکل

بیا اسیتان سیسیتان و     جیواری  هیم ی متعیدد و همچنیین   هیا  گیاه  سکونتمنطقه به عیت تمرکی 

اسیت. بیا توجیه بیه      شیده   شناختهعنوان یک  از مسیرهای ترانییت مواد مخدر نیی  بیوچستان به

 ییاب   مکیان پاسگاه پیشینهادی   16 ئدر نوار مرزی نهبندان با مرز افغانستان شده انجام یاب  مکان

ه خرماکیه در میرز   از میرز شهرسیتان زابیل شیروع و تیا پاسیگا       هیا  پاسگاهاین  یاب  مکانگردید. 

کیه منیاطق میرزی     دهید   می ی نشان ساز مدل(. نتایج 27شهرستان سربیشه ادامه دارد )شکل 

و این نیی در  ال  اضر با تحییی  بر آمارهیای نییروی انتظیام      باشند  منهبندان مستعد نفوذ 

گواه  بر صحت آن است. این نتایج نقیش ژاومورفولیوژی را در میییان مسیتعد بیودن منیاطق       

. با توجه بیه اینکیه خطیوط دفیاع      نماید م ختیف جهت نفوذ نیروی متخاصم و اشرار را بیان م

توجه  را به همیراه   ی ژاومورفولوژیک ئ برتری و توان دفاع  و پدافندی قابلها لندفرممنطبق بر 
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ا یداث   ییاب   مکیان داردئ بنابراین نقشه وا دهای ژاومورفولوژیک  و نقشه مناطق مستعد نفیوذئ  

بندی آن فق  بیه ذکیر نقشیه بسینده      که به عیت طبقه و مواضع دیدبان  پیشنهاد شد ها گاهپاس

 ها و مواضع دیدبان  اجتناب گردید. شده و از ذکر موقعیت جغرافیای  پاسگاه
 

 

 و جانمایی پیشنهادی پاسگاه و مواضع دیدبانی در نوار مرزی نهبندان. یابی مکاننقشه  :27 شکل
 

 :هاپیشنهاد
 ؛عوامل طبیع  و انسان  نظر از ها استاننوا   مرزی  کامل و جامعمطالعه  -

 ییاب   مکیان در  گیذار تأثیرعوامیل   ینتیر  عنیوان مهیم   بیه  ژاومورفولوژیک توجه ویژه به عوامل  -

 ز؛ی و مواضع دیدبان  در مرها پاسگاه

جهیت   1:50000ی ژاومورفولوژی دفاع  و وا دهای ژاومورفولوژیک  با مقییاس  ها نقشهتهیه  -

 ؛شناخت دقیق مناطق مستعد نفوذ اشرارئ قاچاقچیان و معاندین نظام

کشیور و دفیاع    تیوان امنیتی    ارتقیاء انجام تحقیقاع مشابه در سایر نوا   مرزی کشور جهت  -

 سرزمین .
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 اسیتان  -کتول آباد  عی: موردی مطالعه GIS و AHP بر تکیه جنگی  با مناطق در دفاع  مستعد مراکی

 .82 ئ(95)24 ئسپهر ی ایجغراف اطالعاع فصینامهگیستان. 

 هیای  شهرسیتان  میورد  اجتماع  ناامن  و ژاوپییتیک موقعیت(. 1385) غالم  یدر سالم ئ ابراهیمئ یبا

 .31-25ئ 3 ژاوپییتیکئ فصینامه .ایران شرق در خوار رشت و خواف

 تیأثیر مناطق خشیک و    کیژاومورفولوژ های چالش  (. بررس1390) جتب ئ م مانی و هروزئ بآبادی بهرام

ئ (44)11ئ  ت نظیام یریمد فصینامه . نظام های یگان غیرعاملدفاع عامل و منطقه  یاب  مکانآن بیر 
67-47. 

 فصیینامه . مرزهیا  امنیت و ایران  اقوام پراکندگ  بین ارتباط(. 1388) مریم ئیزهرا. امید پیشگاه  فردئ
 .71-48ئ 1 ژاوپییتیکئ

منیاطق   ی(. ارزیاب  تهدیداع امنیت می  در مرزهیا 1389دهکاءئ فریبرز ) یا مدو  فردئ زهرا پیشگاه 

 .53-77 (ئ9)3 ئنشریه آمایش محی شمال  ایران. 

 مت.انتشاراع س :تهران .رانیا  اسیس یایجغراف .(1 381ائ محمدرضا )ین  افظ

 :تهران. المیل بین رواب  در ایران اسالم  انقالب ینظر و مفهوم  بازتاب(. 1388) محمدرضا ئیدهشیر

 .فرهنگ  و عیم  انتشاراع

یک یی تکن یریکیارگ  ا  بیا بیه  یرسیوب ام پسی   اصییالح مییدل بییرآورد .(1387ئ فییرض اهلل ) رسییتم
 معیم. یتارشید: دانشگاه ترب  کارشناسی نامه یانپا .در  وضه سد زاگرس یفیاز

 محمید  عیی   ئیمحمید نور و  مرتمی  ئ عیارف  ی رضیا  .محسین  ئ عارف ی رضامحمدعی .  ئیزنگنه اسد

کشور  شرق  جنوب یمرز  نوا   تیو امن  در مساال دفاع یژاومورفولوژ های پدیده نقش(. 1392)

 .43–27ئ 1 ئرانیا یکاربرد یژاومورفولوژ دو فصینامه. SWOT  ییتحی مدل با استفاده از
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ی ها یآبادفرهنگ جغرافیای   .(1388سازمان جغرافیای  نیروهای مسیحئ مدیریت اطالعاع جغرافیای  )

  ئ شهرستان نهبندان.جنوبکشورئ استان خراسان 

  و اجتمیاع  تحیییل وضیعیت فرهنگی ئ    .(1392فدای ئ معصومه )و  صادق ئ  جت ا... یونس ئ غالمرضا

 .50-37 (ئ4)2 ئفصینامه دانش انتظام  خراسان جنوب  .استان خراسان جنوب سیاس  مرزی 

 عیوارض  نقیش  .(1389) پیورغالمى محمدرضیا   و دیی پنیاهى  م  .ریی ام ئصیفار   . عیی  یدس ئنژاد عباد 

 تیریمید  مطالعیاع  فصیینامه  .کشیور  جنوب شیرق  مرزها  از مخدر مواد قاچاق در کىیژاومورفولوژ
 .467 (ئ3)5 ئ انتظام

شیاهرودئ    انتشاراع دانشیگاه صینعت   .چاپ اول .یفاز ارهیچندمع یریگ میتصم .(1389) حمدم ئی عطا

 شاهرود.

ئ  .ئ چیاپ چهیارم  ییاب   مکیان در  GISکاربرد  .(1392) یمحمدهادفردئ  ینظر و حمدئ م نی س  میعظ

 مهرگان قیم. :تهران

 انتشاراع قومس.: تهران .چاپ چهارم ئژاومورفولوژی ایران. (1386) عالی  طالقان ئ محمود

 & RSبیا اسییتفاده از   مراکیی نظیام  نیگی مکان  کیل ژاومورفولوژیتحی(. 1389) سن  حمدئ م فتح

GIS  (غرب های دامنه :یمیورد مطالعه    )ارشید در رشیته     کارشناسی  نامیه  پاییان  .کوهسیتان سیهند

 ی.یتبر ئ دانشیگاه عیطب یایجغراف

آن بیر دفیاع    تیأثیر ژاومورفولوژی زاگرس جنوب شرق  )شمال تنگه هرمی( و  .(1391) فخریئ سیروس
رسیاله دکتیری دانشیکده جغرافییا      .(ییاب   مکیان ید بیر  تأکغیرعامل مراکی  یات ئ  ساس و مهم )با 

 دانشگاه تهران.

 از اسیتفاده  بیا  شیهری  منیاطق  در سیاختمان  اتوماتیک یبعد سه بازسازی(. 1392) مصطف  زادهئ کابی 
 صینعت   دانشیگاه  فتیوگرامتریئ  گیرایش  دکتیری  ی رسیاله  .هندس  فعال های منحن  و فازی منطق

 طوس . یرالدیننص خواجه

 مساال  سازی مدل در آن کاربردهای و فازی های مجموعه تئوری اصول. (1384) امین دزفول ئ پیان کوره
 دانشگاه . جهاد انتشاراع :تهران .دوم چاپ .آب مهندس 

  .کیان دانشگاه  انتشاراع :تهران .دوم چاپ ئ MATLAB  در نرم محاسباع .(1391) سید مصطف  کیائ

 های یگان استقرار یاب  مکان(. 1394) یئ بهروزآباد بهرامو  زادهئ ایوب تق  .رنگینئ کاظم .کیخای ئ مهدی

فصیینامه  اصیفهان.   نصیرآباد  منطقیه  در فازی استنتاج سیستم از استفاده با رزم  خدماع پشتیبان 

 .94-70 ئ(58)15مدیریت نظام ئ 
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 .چیاپ دوم  ئارهیچنیدمع  یریگ میتصم لیو تحی ی ایسامانه اطالعاع جغراف. (1390) یاچک ئ مالچفسک

 انتشاراع سمت.تهران: 

 تیأثیر (. 1391) یروسسی فخیریئ  و  محسین  مرادییانئ  .بیگییوئ جعفیر   .مجتبی   یمان ئ .ابراهیمئ مقیم 

 ییاب   مکیان  بر تأکید باهرمی ) تنگه شمال منطقه در پدافند غیرعامل بر جنوب  زاگرس ژاومورفولوژی

 .112-77(ئ 12)48ئ مدیریت نظام  فصینامه جمعیت (. ثقل مراکی

  کیژاومورفولیوژ  یهیا  شاخ  تأثیر  بررس .(1391داودیئ اعظم )و  یئ بهروزآباد هرامب .مقیم ئ ابراهیم

 .یه قیم( ی: دشت مسی)مطالعه مورد  نظام یروهاین یها تیبر تحرکاع و فعال  ابانیخشک و ب  نوا 

 .37-21 (ئ8)2 ئمناطق خشک ی ایفصینامه مطالعاع جغراف

 تیریتهیران: دانشییکده میید   .ئ چیاپ دوماعیعمی یق درین تحقیمبا یر نیو .(1387ئ منصیور ) مؤمن

 .دانشگاه تهران

مراکی  سیاس و  ییات  بیا توجیه بیه اصیول پدافنید         یاب  مکانارااه مدل . (1388) حمدرضانصیریئ م
 کارشناس  ارشد مهندس  صنایعئ دانشگاه عیم و صنعتئ تهران. نامه انیپا .یرعاملغ

 شناس  و ینزمسازمان  .1:1000000اسیمق :رانیک ایتکتون نقشه (.1372) ی  اکبرعیرنوگل ساداعئ م

 اکتشافاع معدنى کشور.

: ایی جغراف شی. همیا انجام مطالعاع ژاومورفیک در اهداف نظام  و عمییات لیوم  .(1377) ئ مجتب  مانی

 .)ع(نی س امام دانشگاه: تهران.  نظام  تیامن یکاربردها
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