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مکان یابی منطقه استقرار یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی با استفاده از سامانة استنتاج
فازی در منطقة نصرآباد اصفهان
مهدی کیخایی ،4کاظم رنگزن ،0بهروز بهرامآبادی ،9ایوب تقیزاده

1

چکیده
توجه به مکانگزینی در یگانهای نظامی ،از موضوعات اساسی طراحان نظامی به منظور کاهش تلفات انسانی و
تسلیحاتی است .لجستیک به عنوان یکی از ارکان اصلی درگیریهای نظامی و در واقع ستون فقرات تمامی
جنگها شناخته میشود .یکی از مهمترین عوامل در طراحی لجستیکی ،تعیین کانون ،تمرکز و مکانیابی آن
است .سامانه اطالعات جغرافیایی با توان پردازشی باال و مدیریت حجم باالی اطالعات ،فرماندهان و طراحان این
عملیات را یاری مینماید .هدف از این پژوهش ،شناسایی مناطق مستعد استقرار واحدهای آمادی در رزم جلو
قبل از حضور فیزیکی ،با استفاده از سامانة اطالعات جغرافیایی و تصمیمگیری چندمعیاره فازی است .به همین
منظور ،عواملی از قبیل شیب ،زهکشی ،دید و اختفاء ،خاک ،کاربری اراضی ،خطوط مواصالتی ،نزدیکی به
یگانهای مانوری ،سازندها ،نزدیکی به مناطق فرود بالگرد و فاصله از توپخانه سبک دشمن مورد بررسی قرار
گرفت .پس از آمادهسازی دادهها ،عملیات فازی سازی انجام و در ادامه با معرفی قوانین مورد نظر کارشناسی در
محیط متلب به صورت نظام فازی ،الگوسازی شد .در نهایت با غیر فازی کردن این مجموعه ،خروجی نهایی آماده
و وارد محیط  GISگردید .نتایج پژوهش با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده ،نشان میدهد که محدودههای
پایکوهی ،نیمه مرتفع و مناطقی که از نظر ژئومورفولوژی نظامی حائز اهمیت و مطابق مالحظات این یگانهاست
به خوبی استخراج گردیده است و  GISبا تلفیق روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،میتواند جهت انجام
تحلیلهای نظامی با دقت مناسب ،به منظور کاهش هزینه ،زمان و تلفات ،مؤثر واقع گردد.
واژههای کلیدی :مکانیابی ،یگانهای پشتیبانی ،سامانة اطالعات جغرافیایی ،سامانة استنتاج فازی

 4کارشناس ارشد سنجش از راه دور و  ،GISمدرس دانشگاه افسری امام
 0دانشیار سنجش از راه دور و  ،GISدانشگاه شهید چمران
 9کارشناس ارشد ژئومورفولوژی ،عضو هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع)
 1کارشناس ارشد سنجش از راه دور و  ،GISدانشگاه شهید چمران

علی(ع)
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مقدمه
سازمانها برای انجام مأموریتهای اصلی و رسیدن به اهداف مورد نظرشان باید از تدارکات و
پشتیبانی عملیاتی متناسب برخوردار باشند تا همه احتیاجات واحدهای عملیاتی خود را
برآورده کرده و بتوانند به نحو مناسب و قابل قبولی به اجرای وظایف و مأموریت محوله
بپردازند .بنابراین ،پشتیبانی از عملیات اصلی ،نقش بسیار مهمی در دسترسی به هدف دارد و
هرگونه ضعف و ترقی در این زمینه ،اثرات خود را بر میزان انجام فعالیتها و مأموریتهای
واحدهای عملیاتی باقی میگذارد (مشبکی.)03 :4900 ،
جنگهای امروزی در اصل جنگ میان نظامهای پشتیبانی هستند .هر قدر که نظام
پشتیبانی یک ارتش قدرتمند باشد ،به همان میزان توانایی دفاعی ،قابلیت اجرایی و
تحملپذیری ارتش نیز افزایش مییابد .مالحظات لجستیکی در عملیات تدافعی و تهاجمی تا
حدودی متفاوت است .یکی از تفاوتهای اساسی میان آنها در اضطرار زمانی آن است .در
لجستیک پدافندی نیروهای مدافع در اکثر مواقع به عقبه متصل هستند و تجهیزات مورد نیاز
به طور منظم به خطوط مقدم دفاعی ارسال میشود ،امّا در عملیات آفندی این اتّصال به پشت
جبهه ضعیفتر است .در واقع پشتیبانی لجستیکی در آفند نوعی مسابقه با زمان است .از
ویژگیهای اصلی این تحلیل ،پیشبینی و پیشگویی وضعیتهای مختلفی است که در صورت
تغییر هر یک از عوامل مؤثر در نبرد به وجود میآید (صوف باف.)115 :4955 ،
مکانیابی ،انتخاب بهترین و مطلوبترین نقطه و محل استقرار است؛ به طوری که پنهان و
مخفی کردن نیروی انسانی ،وسایل ،تجهیزات و فعالیتها را به بهترین وجه امکانپذیر سازد.
مهمترین اصل پدافند ،مکانیابی بوده و چنانچه مکانیابی صحیح و اصولی و مبتنی بر استفاده
مناسب از عوارض طبیعی و شکل زمین انجام گیرد ،هزینههای اجرایی سایر اصول را کاهش و
کارآمدی آنها را افزایش میدهد (موحدی نیا.)00 :4955 ،
مکانیابی درست و اصولی مناطق حسّاس نظامی ،یکی از مهمترین اقداماتی است که موجب
کاهش قابل توجه هزینههای بعدی مرتبط با فعالیتها و پیشامدهای مربوط به این مناطق
خواهد بود و با افزایش قابلیت پدافند غیر عامل این مناطق ،ضریب امنیتی آنها را افزایش داده
و احتمال حمالت دشمن و اثرات تخریبی ناشی از حمالت احتمالی را کاهش خواهد داد
(نصیری.)00 :4955 ،
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یکی از مهمترین عوامل در طراحی لجستیکی ،تعیین کانون و تمرکز آن است .یک عملیات
نظامی با تأمین ادوات و خدماتی تداوم مییابد که نظامیان بتوانند از آنها در اجرای هر چه
بهتر مأموریتهایشان استفاده کنند .لجستیک از طیف وسیعی از عوامل چون :میزان دسترسی،
هزینهها ،پشتیبانی ،قابلیت اطمینان ،انعطافپذیری ،سرعت تحویل ،مکانیابی ،منبعیابی و
تأثیرات محیطی تأثیر میپذیرد (صوف باف.)115 :4955 ،
مهمترین مسئله در امر لجستیک نیروهای نظامی داشتن سرعت عمل در ارسال و تدارک
آنها در منطقه عملیات است .سامانة اطالعات جغرافیایی این قابلیت و توانایی را دارند که در
زمینههای متفاوت از جمله در تعیین مناسبترین مکان و نزدیکترین مسیر جهت واحدهای
پشتیبانی مورد استفاده قرار گیرند (موسوی.)04 :4950 ،
فرماندهان از نظر سرعت ،دقت و در نظر گرفتن تمامی مؤلفههای مورد نظر کارشناساان در
شناسایی ،انتخاب و اشغال بهترین مواضع و استمرار آن از نظر زمان ،با خطاهای انسانی مواجاه
میباشند که بعضاً باعث ایجاد تلفات انسانی و تسالیحاتی و نیاز افازایش هزیناههاا مایگاردد.
تکنیک سنجش از دور و سامانة اطالعات جغرافیایی ابزاری است توانمناد کاه ماا را در تحلیال
مسائل مختلف نظامی و شناسایی مناطق عملیاتی و تعیین مناسبترین مکانهای استقرار بدون
حضور فیزیکی وسیع در مناطق و برنامهریزی دقیق جهت یگانها یاری میرساند تا بتواند ضعفِ
سامانهها و اقدامات سنتی و استفاده از نقشاههاای کاغاذی موجاود را پوشاش دهاد .در عصار
دیجیتالی امروز ،سامانة اطالعات جغرافیایی ،بهترین وسیله برای فرماندهان ارتش در عملیاتها
بوده و استفاده از قابلیتهای آن در نیروهای نظامی ،نحوة انجام عملیاتها و مأموریتهای ایان
نیروها را متحوّل ساخته است.
با این حال هدف از انجام این تحقیق ،تعیین مکانهای مناسب استقرار ،جهت واحدهای
پشتیبانی خدمات رزمی در منطقة نصرآباد استان اصفهان با بهرهگیری از سامانة اطالعات
جغرافیایی ،سنجش از دور و سامانة استنتاج فازی است.
مبانی تحقیق
در ارتش مدیریت آماد و پشتیبانی به کلیة فعالیتهای هماهنگ شدهای اطالق میگردد که
بررسی و برآورد نیازهای بخشهای مختلف ارتش از قبیل وسایل و ابزارآالت ،ماشینآالت و
تجهیزات ،تأسیسات ،قطعات و مواد را در بر میگیرد و کلیه امور مربوط به تهیه ،تولید،
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ذخیرهسازی ،حملونقل ،انبارداری ،توزیع ،جابهجایی برابر دستورالعملهای موجود را شامل
میشود (کاظمی.)90 :4932 ،
برای استقرار عناصر و یگانهای لجستیکی ،محلی را باید در نظر گرفت که بهتر بتوانند از
آنجا مأموریتهای محوله را انجام دهند .اگر یک یگان لجستیکی بتواند از محل مناسب تا حد
امکان در جلو منطقة رزم مأموریت مربوطه را بهتر انجام دهد ،باید آن یگان را در جلو و یا بر
عکس در عقب منطقه رزم ،بهطوریکه نزدیک یگانهای پشتیبانی شونده نباشد مستقر نمود.
در ارتش به آن تعداد از نفرات ،وسایل و خودروهایی که مورد نیاز پشتیبانی لجستیکی یک
یگان میباشند «بُنه» میگویند .در زیر به مشخصات بنهها و شرایطی که در انتخاب محل
استقرار آنها مؤثر میباشد اشاره میگردد (آقا محمدی.)404 :4953 ،
 از برد توپخانه سبک دشمن دور باشد.
 مناسب برای انجام پشتیبانی بوده و دارای شبکة جاده باشد.
 از دیدبانی هوایی و زمینی دشمن محفوظ باشد.
 دارای زمین مناسب جهت فعالیتهای خودرویی و اجرای استحکامات باشد.
 حداقل نزدیک به یک منبع آب یا رودخانه باشد.
 دارای منطقه مناسب برای فرود بالگرد باشد.
 با منطقه عملیات عناصر رزمی و مانوری مخلوط نشده و به اندازه کافی از آنها دور
باشد تا فعالیتهای مختلف لجستیکی مانعی برای حرکات تاکتیکی آنها ایجاد نکند.
پیشینة تحقیق
فخری و غالمی ( ،)4939در تحلیلی مکانگزینی شهرهای شمال شرق کشور را با توجه به
عوامل ژئوهیدروکلیمایی و رویکرد دفاع غیرعامل و با استفاده از سامانة اطالعات جغرافیایی
مطالعه نمودهاند .در این مطالعه با در نظر گرفتن پتانسیلهای دفاعی موجود در منطقه ،مراکز
مناسب ثقل جمعیتی مشخص شده است .نتایج نشان میدهد که بسیاری از مناطق مسکونی
خارج از اصول پدافند غیرعامل واقع شدهاند .حنفی و حاتمی ( ،)4930در تحقیقی مناطق
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مساعد برای استقرار نیروهای نظامی در منطقه مرزی مهران را با کمک سامانه اطالعاتی،4GIS
مورد بررسی قرار داده و موفق به تولید نقشه پهنهبندی این منطقه گردیدهاند .روشنی (،)4934
در تحقیقی به بررسی نقش فرآیند و ساختار سامانه آماد و پشتیبانی و اجزا تشکیلدهندة آن در
نظام دفاعی پرداخته و مقایسه کوتاهی در خصوص آماد و پشتیبانی در سازمانهای نظامی و
غیرنظامی را بررسی نموده است .فخری و همکاران ( ،)4955در تحقیقی تحت عنوان «تحلیل
منطقه عملیات با استفاده از  »GISکلیه قابلیتهای سامانة اطالعات جغرافیایی در منطقه نبرد
را بررسی نموده است.
فلمینگ 0و همکاران ( ،)0223در تحقیقی کاربردهای  GISدر عملیات نظامی در مناطق
ساحلی کارولینای شمالی در ایاالت متحده امریکا را مورد بررسی قرار دادهاند و نقش اطالعات و
پایگاه دادههای مکانی در موفقیت در نبرد را انکارناپذیر میدانند .جگموهان ،)0225( 9در
پژوهشی تحت عنوان« ،اهمیت  GISدر ارزیابی منطقه عملیات» در کشور هند نقش سامانة
اطالعات جغرافیایی در تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در رزم آینده را بررسی نموده است.
منطقة جغرافیایی مورد مطالعه
منطقة نصرآباد در  02کیلومتری جنوب شرقی شهر اصافهان 42 ،کیلاومتری شارق شهرساتان
شهرضا قرار دارد .مساحت منطقه  4399کیلومتر مرباع و متوساط ارتفااع منطقاه  0212متار
می باشد .آب و هوای این منطقه خشک و بیابانی و دارای زمستان های سرد و تابستان های گارم
و خشک بوده و متوسط بارندگی در سال  402میلایمتار مای باشاد (اداره هواشناسای اساتان
اصفهان .)4939 ،آبهای تحتاالرضی آن شور بوده و پوشش گیاهی آن به علت کمباود باارش
ناچیز است .خشکسالی های متوالی در اغلب سال ها در این دهستان باه چشام مای خاورد و باه
همین جهت رودخانه دائمی در این منطقه مشاهده نمیشود و بیشتر رودخانههای آن به صورت
فصلی بوده که در مواقع بارندگی این با سیالب هایی روبهرو خواهد شاد .ایان سارزمین از پاای
کوههای درونی رشته کوههای زاگرس بوده و از رشته کوههای :کاله قاضی ،سیاه کوه ،چاه سرخ،
خورشید و رشته کوه محمد نوجوان تشکیل گردیده است .تصویر ماهوارهای منطقه مورد مطالعه
در شکل ( )4نشان داده شده است.
1

Geographical Information System
Fleming
3
Jagmohan
2
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه در تقسیمات کشوری

مواد و روشها
مواد و ابزار تحقیق
در این پژوهش از دادهها و ابزارهای زیر استفاده گردیده است.

 نقشههای توپوگرافی  4/00222سازمان نقشه برداری
 نقشههای خاک و زمینشناسی  ،4/002222سازمان زمینشناسی
 نقشه راهها و خطوط مواصالتی
 نقشه کاربری اراضی
 نقشه رقومی ارتفاعی منطقه ()Dem
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 نقشه زهکشی و آبراههها
 نقشه نزدیکی به منطقه فرود
 نقشه فاصله از توپخانه سبک دشمن
 نقشه فاصله از یگانهای مانوری
برای تهیه نقشة کاربری اراضی از تصویر ماهوارهای لندست  5استفاده گردید .طی مراح ِ
ل
تحقیق از نرمافزارهای  ،ARCGIS 10.1نرمافزار پردازش تصویر ،ENVI 4.8
 ،ARCHydroToolsنرمافزار  ،MATLABنرمافزار  Micro Station 2000و Google
 Earthاستفاده شد.
الگوی مفهومی و روش اجرای تحقیق
الگوی مفهومی روند اجرای مکانیابی یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی (نقاط آمادی) با روش
استنتاج فازی در نرمافزار متلب در شکل ( )0نشان داده شده است.
قوانین
استنتاج

عملگرهای

توابع

استلزام فازی

عضویت

شکل  -2الگوی مفهومی اجرای پژوهش در نرمافزار MATLAB

مکان یابی منطقه استقرار یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی00 / ...

فرآیند مکانیابی و انتخاب معیارها
مکانیابی ،فرآیند پیچیدهای است که نیازمند شناسایی عوامل مؤثر در مکان هر تأسیسات و
نیرویی میباشد؛ بنابراین برای استقرار یگانهای گوناگون باید عوامل مؤثر شناسایی شوند و بعد
الیهها و نقشههای مورد نیاز برای تحلیل تهیه و پس از ارزشگذاری میزان تأثیر آنها ،تحلیل
مکانیابی صورت پذیرد .ضمناً بسیاری از مالحظات تاکتیکی و موقعیت دشمن باید مورد تحلیل
قرار گیرد تا مکان یک یگان به طور صحیح تعیین شود (فخری.)09 :4955 ،
معیارهای مؤثر پژوهش
برای انجام مکانیابی مناسب یگانهای پشتیبانی و نقاط آمادی ،معیارهای زیار در نظار گرفتاه
شده است.
 معیار فیزیوگرافی :شامل زیر معیارهای شیب ،قابلیت دید و زهکشی منطقه است.
 معیار کاربری اراضی :از زیر معیارهای اراضای کشااورزی ،بیاباانی ،مساکونی و معاادن
حاصل گردید.
 معیار دسترسی :شامل زیر معیارهای راههای اصلی و راههای خاکی است.
 معیار زمین شناسی :شامل سازندها و نوع خاکهای موجود در منطقه است.
 معیار نزدیکی به منطقه فرود :جهت حمل و نقل هاوایی ،تخلیاه مجارو هاا و غیاره،
منطقه بُنه میبایست به پایگاههای فرود بالگرد نزدیک باشد .برای تهیاه ایان الیاه ،مکاانیاابی
پایگاههای فرود بالگرد در منطقة نصرآباد با استفاده از معیارهای شیب ،زهکشی ،دید و اختفااء،
خاک ،کاربری اراضی ،خطوط انتقال نیارو ،نزدیکای باه یگاانهاای ماانوری ،ساازندها ،منااطق
حفاظت شده و فاصله از دشمن انجام گرفت.
 معیار خارج از برد توپخانه سبک دشمن :به منظور دوری از آتش توپخانه دشمن توجه
به این معیار الزامی است .این معیار با توجه به موقعیت فرضی دشمن در جنوب و جنوب شرقی
منطقه و با توجه به اینکه منطقه اهداف یگانهای رزمی در این مکان واقع است اتخاذ گردید.
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 معیار فاصله از مواضع یگانها :به منظور عدم ایجاد مزاحمت برای یگانهای مانوری ،تا
حد ممکن یگانهای پشتیبانی با فاصله از این واحدها مستقر میگردند .این الیه از مکانیابی
مواضع استقرار واحدهای رزمی در منطقة مطالعه با توجه به معیارهای موجود استفاده گردید.
سامانة استنتاج فازی)FIS( 1
مواقعی که چارچوب خاصای بارای تعیاین اهمیات و ارزش معیارهاا وجاود نادارد ،اساتفاده از
روشهای تصمیمگیری چند معیاره ،از بهترین گزینهها است .ریاضیات فازی تعمیمی از منطاق
بولین است که بر مفهوم درستی نسبی داللت میکند .منطق کالسیک هر چیزی را بار اسااس
یک سامانة دو ارزشی نشان میدهد (درست یا غلط 2 ،یا  ،4سیاه یا سفید) ولای منطاق فاازی
درستی هر چیزی را با یک بازهای از اعداد که مقدار آن بین صفر و یک اسات نشاان مایدهاد.
مثالً اگر رنگ سیاه را عدد صفر و رنگ سفید را عدد یک نشان دهایم ،آنگااه رناگ خاکساتری
عددی نزدیک به صفر خواهد بود .دکتر لطفی زاده ( )4300نظریه سامانةهای فاازی را معرفای
کرد ،منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علم است .بر خالف دیگران که معتقدناد کاه
باید تقریبها را دقیقتر کرد تا بهرهوری افزایش یابد ،لطفیزاده معتقد است که باید باه دنباال
ساختن الگوهایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از سامانة الگو کند.
منطق فازی از جمله منطقهای چند ارزشی باوده و بار نظریاه مجموعاههاای فاازی تکیاه
میکند ،مجموعههای فازی خود از تعمیم و گسترش مجموعههای قطعای باه صاورتی طبیعای
حاصل میشوند (کوره پزان دزفولی.)40 :4951 ،
استنتاج فازی فرآیندی است که طی آن نگاشت از ورودیها باه خروجایهاا باا اساتفاده از
منطق فازی فرموله سازی میگردد (کیا.)193 :4934 ،
سامانة استنتاج فازی بر اساس قواعد «اگر – آنگاه» بنا نهاده شده است ،باه طاوری کاه باا
استفاده از قواعد مزبور میتوان ارتباط بین تعدادی متغیر ورودی و خروجای را باه دسات آورد؛
بنابراین از  FISمیتوان به عنوان یک الگو برای شارایطی کاه دادههاای ورودی و یاا خروجای
دارای عدم قطعیت باالیی باشند استفاده نمود؛ در این شرایط ،روشهای کالسیک نمیتوانند به
خوبی عدم قطعیت موجود در دادهها را در نظر بگیرند .برای توسعه سامانة فاازی از عملگرهاای
استلزام فازی و ترکیب روابط فازی استفاده میگردد (کوره پزان.)00 :4934،
Fuzzy Inference System

1

مکان یابی منطقه استقرار یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی03 / ...

گامهای ساختن یک سامانة استنتاج فازی به صورت زیر بیان میگردند (شکل (:))9
 تعیین یک سامانة قاعده – بنیادی فازی بر اساس دادههای مشاهدهای
 فازی سازی بخش مقدم و تالی با استفاده از توابع عضویت فازی
 ترکیب قسمتهای مختلف بخش مقدم هر یک از قواعد
 ترکیب بخش تالی قواعد ،جهت به دست آوردن خروجی فازی سامانه
 تبدیل خروجی نهایی سامانه به یک عدد کالسیک با استفاده از روشهای غیر
فازیسازی.

شکل  -3قسمتهای مختلف یک سامانة استنتاج فازی (منبع :کابلی زاده)1332،

قدم اول :فازی سازی 1ورودیها
یک تابع عضویت 0منحنی است که به هر نقطه در فضای ورودی یک مقدار درجه عضویت بین
صفر و یک تعریف میکند (کیا )194 :4934،مجموعه فازی  Aبا تابع عضویت ) μA(xدر فضای
متغیر ورودی پیوسته  xبه صورت زیر تعریف میشود:
Fuzzification
Membership Function

1

2
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(رابطه )4-0
در (رابطه  U ،)4-0نشاندهندة مجموعه جهانی است .عالمت ∫ نشاندهندة اجتماع تمام
نقاط  x Uو ) μA(xمقدار تابع تعلق متناظر را نشان میدهد.
با توجه به نوع مسئله و متغیرها ،میتوان از توابع عضویت مختلفی مانند توابع مثلثی،
ذوزنقهای و گوسی استفاده نمود (شکل .)1

شکل  -4توابع عضویت رایج در سامانةهای فازی (منبع :کابلی زاده)1332،

فازی سازی دادهها ،ورودیها را گرفته و توسط توابع عضویت مربوطه ،یک درجه مناسب به
هر یک نسبت میدهیم .متغیرهای ورودی هر یک باید در محدوده رقمی تعریف شده خود
باشند و خروجیها درجاه عضویت فازی از مجموعههای تعیینکننده زبانی (در اینجا بین صفر
و یک ) هستند( .شکل(.))1
مجموعههای فازی زبانی در این مثال را میتوان به مکانهای ضعیف ،مکانهای خوب،
مکانهای بسیار مطلوب و غیره اشاره داشت .ورودیها باید با توجه به مجموعههای زبانی فازی
شوند (کابلی زاده.)50 :4930،
قدم دوم :اعمال عملگرهای فازی
هنگامی که ورودیها (معیارها) فازی شدند ،درجهای را برای هر یک از قسمتهای بخش «اگر»
قانون در اختیار داریم قسمت اگر هر قانون در سیستم فازی را قسمت مقدم قانون مینامند؛ در
صورتی که مقدم داده شده از قانون بیشتر از یک قسمت باشد آنگاه عملگرهای فازی را به کار
میبریم تا یک عدد حاصل شود که نمایانگر حاصل مقدم برای آن قانون است ،سپس این عدد
در تابع خروجی به کار گرفته میشود.

مکان یابی منطقه استقرار یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی54 / ...
در جعبه ابزار منطق فازی دو نوع روش از پیشساخته min( ،مینیمم) و (prod

حاصلضرب ) برای عملگر  ANDو ( maxماکزیمم) و ( proborیای احتمالی) برای عملگر
 ORطراحی شده است .عالوه بر این توابع از پیش ساختهشده شما میتوانید به دلخواه خود
برای این عملگرها توابعی را معرفی کنید و بسازید.
برای نمونه قانون سوم که از عملگر  ORاستفاده کرده است را ارزشدهی میکنیم .مقدم
این قانون دارای سه قسمت میباشد (اگر) شیب< 42باشد (یا) فاصله از جاده<  022متر باشد
(یا) نوع خاک زمین= اریدوسول باشد (آنگاه) موضع مناسب جهت اشغال میباشد.
قدم سوم :اعمال روش دﻻلت
هر قانون یک وزن دارد (بین  2و  )4که بر روی عدد بدست آمده بر روی مقدم اعمال میشود.
معموالً این عدد یک است .اصوالً وزن دهی به قوانین هیچ تأثیری بر روی فرایند داللت و فرایند
نتیجهگیری ندارد .وقتی که وزن مناسب را به هر یک از قوانین نسبت میدهیم ،روش داللت به
کار برده میشود .یک برآیند ،یک مجموعه فازی است که با یک تابع عضویت مشخص شده و
این تابع مشخصههای زبانی را که از خواص آن به حساب میآید وزندار میکند ،یعنی در وزن
مربوطه ضرب میشود.
قدم چهارم :اجتماع تمام خروجیها
از آنجایی که تصمیمگیری بر اساس بررسی تمامی قوانین در سامانههای استنتاج فازی صورت
میگیرد ،لذا برای تصمیمگیری باید قوانین را به روشی بتوان ترکیب کرد .تجمیع فرآیندی
است که بهواسطه آن تمام مجموعههای خروجی هر قانون را به یک مجموعه فازی واحد ترکیب
میکند .ورودی فرایند اجتماع فهرستی از توابع خروجی است که بهوسیله فرایند داللت برای
هر قانون بریدهشده است .در این مورد سه تابع از پیشساخته شده پشتیبانی میشود ،max
 or( proborاحتمالی) و ( sumجمع) (کیا.)110 :4934،
قدم پنجم :غیر فازی 1کردن

1

- Defuzzification
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ورودی یک فرآیند غیر فازی ،مجموعه فازی (حاصل عملیات تجمیع) و خروجی آن یک عدد
است .به طور کلی  0روش در راستای غیر فازی کردن مجموعههای فازی وجود دارد :مرکز
جرم ،نیمساز ،میانه ماکزیمم ،بزرگترین ماکزیمم و کوچکترین ماکزیمم.
یکی از رایجترین روشها روش مرکز جرم نام دارد که کمیت فازی را به کمیت کالسیک
تبدیل میکند؛ به طوری که در شکل ( )0نیز نشان داده شده است (کیا.)119 :4934 ،
( x) xdx

رابطه ()0-0




UI

U i ( x ) dx

x 

شکل  -5روش مرکز جرم برای غیر فازی کردن

پردازش معیارها ،بحث و اجرا
برای تهیه نقشه پهنهبندی منطقه از روش سامانة استنتاج فازی استفاده شده است .در این الگو
پس از آمادهسازی نقشههای مورد نیاز کاه در شاکل ( )0نشاان داده شادهاناد ،تواباع عضاویت
متغیرهای زبانی برای هر یک از عوامل رسم و ورودیها فازیسازی گردیدند .برای نمونه شاکل
( )0تابع عضویت معیار فاصله از راههای اصلی را در محیط نرمافزار متلب نشان میدهد .ساپس
با نوشتن برنامه مورد نظر در محیط برنامه توابع عضویت مربوط به متغیرهای زبانی هار یاک از
پارامترها و نحوة تغییر آنها معرفی گردیدند.

مکان یابی منطقه استقرار یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی59 / ...
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مکان یابی منطقه استقرار یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی50 / ...
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شکل  -6نقشه معیارهای مکانیابی یگانهای پشتیبانی و نقاط آمادی
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شکل  -7تابع عضویت راههای اصلی در محیط MATLAB

در ادامه با معرفی قوانین مورد نظر کارشناسی و بر اساس سامانههای «قاعده -بنیادی»
قوانین و قواعد موجود در سامانه که در قالب عبارتها و متغیرهای زبانی بیان میگردد ،به
صورت سامانة فازی الگوسازی شد .در این سامانه با ارائه عبارتهای زبانی به صورت عبارتهای
شرطی ،ارتباطی بین ورودیها و خروجیهای مشاهدهای سامانه برقرار گردید .شکل ( )5نمایش
گرافیکی تعدادی از قواعد مورد استفاده را نشان میدهد .پس از آن با اعمال عملگر استلزام
فازی مناسب ،خروجی فازی سامانة استنتاج که به صورت مجموعه فازی میباشد به دست
میآید.

مکان یابی منطقه استقرار یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی50 / ...

شکل  -8نمایش گرافیکی قواعد در محیط متلب
در نهایت با غیر فازی کردن مجموعه فازی و با استفاده از روش مرکز جرم ،کمیت فازی باه
عدد کالسیک تبدیل میشود .شکل ( )3نمایش گرافیکی عملگر استلزام فازی و غیر فازیسازی
به روش مرکز جرم را در محیط  MATLABنشان میدهد در ادامه این خروجی را در محایط
 GISنمایش میدهیم.

شکل  -3نمایش گرافیکی عملگرهای استلزام و غیر فازی سازی به روش مرکز جرم در محیط متلب
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برای هر پیکسل یک عدد در بازه ( )2،4بهدست میآید که بر اساس قابلیات منطقاه ماورد
نظر ،مناسبترین مکانهای استقرار واحدهای پشتیبانی را نشان میدهد .شاکل ( )42خروجای
نهایی در محیط  GISرا کاه نقشاه پتانسایلیاابی منطقاه از نظار قابلیات اساتقرار واحادهای
پشتیبانی رزمی میباشد ،نشان داده است.

شکل  -11پهنهبندی مناطق استقرار واحدهای پشتیبانی رزمی (نقاط آمادی)

مکان یابی منطقه استقرار یگانهای پشتیبانی خدمات رزمی53 / ...

شکل  -11مناطق مستعد استقرار واحدهای پشتیبانی رزمی (نقاط آمادی)

نتایج و یافتهها
اصوالً موفقیت هر نوع عملیات ،رزمایش و یا مانور نیازمند یک طر ریزی دقیق ،آماد رسانی و
پشتیبانی قوی است .آمادرسانی سریع و به موقع نیروها به خطوط و مسیرهای مواصالتی و
ارتباطی بستگی دارد .نتایج حاصل از مکانیابی یگانهای پشتیبانی رزمی نشان میدهد که در
حدود  00/0km2که تقریباً  9%از کل منطقه را در بر دارد ،مناسبترین مناطق جهت استقرار
این واحدها با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده میباشد .بیش از  32%این مناطق دارای
شیب کمتر از  40%بوده که از نظر قابلیت استقرار و حرکات خودرویی به منظور آماد رسانی
بسیار مناسب است .حداکثر فاصله این مناطق با شبکة جاده حدود  0کیلومتر است که از نظر
قابلیت دسترسی مناسب ارزیابی میگردد .با توجه به شکل ( ،)44این مناطق در مجاورت
پایگاههای فرود بالگرد ،با دسترسی مناسب به جادهها ،پوشیده از آتشهای توپخانه دشمن و
حداکثر بهرهبرداری از ژئومورفولوژی منطقه انتخاب گردیدهاند .در این راستا در این پژوهش از
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ترکیب  GISو فنون تصمیمگیری چند معیاری استنتاج فازی جهت پشتیبانی از تصمیمگیر و
تصمیم ثمربخش استفاده شد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
مقوله دفاع و امنیت از حساسترین و بحرانیترین مسائل مربوط به هر کشوری است .در عصر
دیجیتال ،سامانة اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور ،بهترین وسیله برای فرماندهان ارتش در
عملیاتها است و استفاده از قابلیتهای آنها در نیروهای نظامی ،نحوة انجام عملیات و
مأموریتهای این نیروها را متحوّل ساخته است .بهکارگیری این سامانهها در سطو مختلف
نظامی موجب افزایش دقت و سرعت در تهیه انواع گزارشها ،تولید نقشههای گوناگون ،افزایش
توان تصمیمگیریهای نظامی در شرایط بحرانی و ارتقای اساس هوشمندی عملیاتهای نظامی
میگردد .عبور از نقشههای کاغذی و استفاده کاربردی از نقشههای گویا و هوشمند در بستر
 GISبرای پاسخگویی به نیاز عملیاتی فرماندهان ،امری اجتنابناپذیر است.
فرآیند تعیین مکان مناسب جهت استقرار ،یکی از دغدغههای اصلی فرماندهان واحدهای
عملیاتی است تا از آسیبهای ناشی از حمالت زمینی و هوایی دشمن مصون بماند .روش به کار
گرفته شده در این مطالعه ،کاربرد و اهمیت سامانة اطالعات جغرافیایی و تکنیکهای
تصمیمگیری چند معیاره برای انتخاب مواضع مناسب برای استقرار یگانهای پشتیبانی و
آمادی در منطقه مورد مطالعه را بیان میکند.
نتایج حاصل از این مکانیابی با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده از منطقه مورد
مطالعه و با در نظر گرفتن معیارهای مربوط به این یگانها نشان میدهد که سامانة اطالعات
جغرافیایی و ترکیب آن با روشهای تصمیمگیری چند معیاره فازی ،به خوبی در تحلیل
مکانیابی یگانها با توجه به مالحظات مدنظر ،مؤثر واقع گردیده و بهترین مواضع استقرار
تدارکات را به طراحان و فرماندهان نظامی پیشنهاد داده است .این مناطق بیشتر در
محدودههای پایکوهی ،نیمه مرتفع ،دارای قابلیت تردد و تحرّک مناسب با بهرهگیری حداکثر از
لندفرمها و شکل عوارض زمین به منظور استفاده از قابلیت اختفاء انتخاب گردیده است.
رویکردهای دانش مبنای سامانة اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور ،با ترکیب تجربه و دانش
کارشناسان امر ،باعث حفظ جان سربازان ،صرفهجویی در زمان و هزینهها در صحنة نبرد خواهد
شد.
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با توجه به مطالعات صورت گرفته در جهت مثبت ارزیابی و بهرهگیری از کارکردهای جدید
سامانة اطالعات جغرافیایی که میتواند کاستیهای منابع سنتی را برطرف نموده و ضمن مرتفع
نمودن مشکالت موجود جامعه نظامی ،به شناخت ،شناسایی ،بهکارگیری و اقدام مناسب علیه
تهدیدات امروزی منجر گردد.
پیشنهاد میشود -4 :توسعة سامانههای اطالعات جغرافیایی به عنوان جزئی مهم از راهبرد
دفاعی کشور از طریق بهکارگیری سامانههاای اطالعاات جغرافیاایی  -0شاناخت نقااط قاوت و
آسیبپذیر دشمن و انجام اقدامات متقابل در بعد سامانة اطالعات جغرافیایی به منظور ارتقاای
توان رزمی  -9شناخت پتانسیلهای مناطق مختلف مرزی در زمان صلح و بهکارگیری نتایج در
زمان بحران.
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