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چکیده
یک از شرای و ضرورع های تأمین امنیت در یک کشورئ تأمین امنیت مرزهای بین المییی پیرامیون آن کشیور
است .در بین مناطق مرزی شرق کشورئ استان خراسان جنوب ازجمیه مناطق است که بنا بیه موقعییت خیاص
ژاوپییتیک همواره در مقاطع تاریخ مختیف چهارراه وادث و ناامن بوده و در ال اضر نیی با مساال عدیده
و تهدیداع امنیت همچون قاچاق مواد مخیدر از افغانسیتان بیه خیا اییرانئ فعالییتهیای تروریسیت ئ میور
کشورهای فرامنطقه ای در مجاور مرزهائ وجود تهدید مطالباع قوم و مذهب و اقامت غیرقانون برخ از اتبیاع
کشورهای همجوار بهویژه افغانستان مواجه است .هدف از این تحقیق جانمای و مکانیاب پاسگاههای نوار مرزی
شهرستان نهبندان با کشور افغانسیتان بیا تکییه بیر شیناخت تیوان وا یدهای ژاومورفولیوژیک جهیت افییایش
توانمندی های دفاع و عمییات کشورئ مبارزه با اشرارئ مواد مخدرئ کاالی قاچاقئ اقداماع پدافندی و مکانییاب
ا داث مواضع دفاع و پاسگاهها مرزی است .در این پژ وهشئ ابیارهیای تحقییق بیه چهیار دسیته اصیی ئ انیواع
نقشههائ عکسهای هوای و تصاویر ماهوارهایئ ابیارهیای مفهیوم (نیرمافیارهیا) و میدلهیا تقسییم می شیوند.
مدلسیازی منطقیه بیا اسیتفاده از سیسیتم اسیتنتاج فیازی بیا میدنظر قیرار دادن وا یدهای ژاومورفولیوژیک ئ
زمینشناس ئ لیتولوژیئ کاربری اراض ئ دسترس به سکونتگاههائ محورهای مواصیالت ئ ارتفیاعئ شییبئ جهیت
شیبئ شبکه زهکش و  ...صورع گرفته است .نتایج نشان م دهد مناطق مرزی نهبندان مستعد نفوذ م باشیند.
بر اساس نقشههای نهای مکانیاب و برآورد قابیییتهیا و محیدودیت هیای وا یدهای ژاومورفولیوژیک در میرز
نهبندان با کشور افغانستان با جانمای و ا داث  16پاسگاه و یا موضع دیدبان ئ داکثر استفاده و بهکیارگیری از
این وا دها در مقابیه با نفوذ نیروی متخاصم و نفوذ اشرارئ کنترل مرز با هدف جییوگیری از قاچیاق کیاال و میواد
مخدر به منطقه پیشنهاد گردید.
واژههای کلیدی :سیستم استنتاج فازیئ امنیت مرزئ مکانیاب ئ پاسگاههای مرزیئ نهبندان
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مقدمه
تحییل امنیت یا ناامن در سطح سیسیتم بیر اسیاس تهدیید دنبیال می گیردد و تهدیید عامیل
تعیینکننده ای در رفتار کشورهای مختیف در مسیاال امنیتی اسیت (پیشیگاه فیردئ ا میدی
دهکائ  .)1389یک از شرای و ضرورع های تأمین امنیت در یک کشور تأمین امنییت مرزهیای
بین المیی پیرامون آن کشور است و هر مرز با توجه به ویژگ های خاص خیود از قابیییت هیای
مشخ و متماییی از دیگر مرزها برای دفاع و تأمین امنیت برخوردار است.
در بین مناطق مرزی شرق کشورئ استان خراسان جنوب بنا به موقعیت خیاص ژایوپییتیک
همواره در مقاطع تاریخ مختیف چهارراه وادث و ناامن بوده و در ال اضر نیی بیا مسیاال
عدیده و تهدیداع امنیت همچون قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خا اییرانئ فعالییت هیای
تروریست ئ مور کشورهای فرامنطقیهای در مجیاور مرزهیائ وجیود تهدیید مطالبیاع قیوم و
مذهب و اقامت غیرقانون برخ از اتباع کشورهای هم جوار به ویژه افغانستان مواجه است (بیای
سالم ئ 1385؛ دهشیریئ 1388؛ پیشگاه فیرد و امییدیئ  .)1388از مییان مرزهیای اسیتان
خراسان جنوب ئ مرز نهبندان با ایالت فراه افغانستان به عنوان یک از مسیرهای ترانییت قاچیاق
مواد مخدر در شرق کشور محسوب م شود که موجباع ناامن در مرزها را به دنبال دارد .رابطه
اشیه ای بودن با پدیده ناامن در مرزها رابطهی معن دار است و مناطق دور از مرکی جوالنگیاه
قاچاقچیان و فراریان از قانون م تواند باشد .به طوری که منطقه جنوب شرقئ سیییرزمین فقیرئ
عقبماندگ ئ قاچاق مواد مخدرئ گرما و کمآب شناخته م شود ( افظنیائ  .)1381آنتونیو مارییا
کوستائ رایس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان میلئ نا یه میرز افغانسیییتان بیا پاکسیتان را
فعالترین منطقه قاچاق تریا در جهان توصیف کرده اسییت؛ بنابراین در این تحقیق به منظور
کنترل بیشتر بر مرز با بهکارگیری توانها و قابییتهای ژاومورفولوژیک منطقه و مدلسازی آنها
با استفاده از نرم افیار سیستم اطالعاع جغرافیای ئ مکانیاب و جانمای پاسیگاههیای میرزی بیر
روی نوار مرزی این منطقه مشخ گردید .در عصر دیجیتال امروز استفاده از سیستم اطالعاع
جغرافیای در مکانیاب و مکان گیین و تنوع در بیهکیارگیری میواردی همچیون کیارتوگراف ئ
اخبار و اطالعاعئ مدیریت و رهبری میدان نبردئ تجییه و تحییل صیحنه عمیییاعئ کنتیرل از راه
دور دادهها و مشاهداعئ برقراری مدیریت عمییات ئ دیدهبان ئ هیدایت نیروهیائ کنتیرل مرزهیا و
خطوط مواصالت را م تواند در برداشته باشد .با این ال م توان بیان نمودئ اطالعیاع مکیان
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نقش محوری در انتخاب مناسبترین و مطیوبتیرین مکیان در اسیتقرار ییک موضیع دفیاع و
پدافندی را م تواند داشته باشد .فرماندهان و طرا ان نظام بیا کمیک ایین سیامانه عیالوه بیر
کسب اطالعاع بهروز و کارآمدئ عوارض سطح زمین منطقه عمییاع را بهخوب کنترل م نماینید
(سات ناریانا و گندرانئ .)2006
اصوالً در فرایند مکان یاب تمام خصوصیاع و ویژگ های منطقه موردنظر برای آن کیاربری
خاص مورد مطالعه قرار م گیرد (بانای ئ  1)1989و ب شیک چنانچیه ایین کیاربری میرتب بیا
مساال نظام باشد از اهمیت صدچندان برخوردار خواهد شید (آقاطیاهر و همکیارانئ  )1394و
چنانچه مکانیاب صحیحئ اصول و مبتن بر استفاده مناسب از عوارض طبیع و اشیکال زمیین
انجام گیردئ هیینه های اجرای سایر اصول را کاهش و کارآمدی آنها را افیایش م دهد و نسیبت
به اصول دیگر مقدمتر است (مقیم و همکارانئ  .)1391به عبارت مکانیاب درسیت و اصیول
مناطق ساس نظام و انتظام ئ یک از مهمترین اقدامات است که موجب کاهش قابیلتوجیه
هیینههای بعدی مرتب با فعالیتها و پیشامدهای مربوط به این مناطق خواهد شد و با افییایش
قابییت دفاع و پدافندی این مناطقئ ضریب امنیت آنها را افیایش می دهید (نصییریئ .)1388
تجییه و تحییل سطح زمین و اطالعاع صحنه رزم آنچنان مهم است کیه بیر رکیت نیروهیا و
تجهییاع خودروی اثراع بسیای بر جا م گذارد.

محیطشناسی منطقه
ازجمیه مناطق مرزی که بهعنوان یک از مسیرهای ترانییت مواد مخدر و نفوذ اشیرار بیه داخیل
کشور محسوب م گردد شهرستان نهبندان است .این شهرستان هممرز با ایالت فراه افغانسیتان
و شهرستان زابل استان سیستان و بیوچستان است که قبالً شوسف نام داشیت (شیکل  .)1ایین
منطقه ازلحاظ تقسیمبندی ایاالع ساختاریئ بخشهای از ایالت ساختاری سیستان و پهنه لیوع
را دربرم گیرد (نوگل ساداعئ  .)1372در این منطقه سنگهای دوران دوم زمینشناس یعنی
میوزوایییک در ایجییاد منییابع آب زیرزمین ی و فعالیییتهییای آتشفشییان دوران سییوم در ایجییاد
کانسارهای معدن در اطراف نهبندان نقش اساس داشته اسیت (سیازمان جغرافییای نیروهیای
مسیحئ  .)1388اقییم خشییک کویر و کمبیود آبئ همیراه بیا سیییاختار قبیییهای و اجتماعیاع
انسان کم شمار در قالب شییهرها و روسییتاها پراکنده سبب نوع جبر جغرافیای در زندگ
1. Banai, K. R.
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مناطق شرق به ویژه جنوب شییرق کشور شییده اسییت .افیون بر آنئ انیوا جغرافیایى نسیبت
به مرکیئ عدم مشییارکت در سییطح محی و می و توسعهنیافتگ اسییتان ب تأثیر در این امیر
نبودهاند (ا مد پور و همکارانئ  .)1390مرزنشین و فقرئ روابی بعمی از ایین طواییف را بیا
اشرار صمیم کرده و به دلیل عدم کنترل مرزهای شرق ئ درگذشته وصیتها و مهیاجرعهیای
به این شهرستان صورع گرفته است .پیوند اقتصادی مرسوم در نوا مرزیئ خیروج سیوخت و
واردع قاچاق مواد مخدر و کاالهای قاچاق نیی از طرف دیگر معامییه اسیت .در ایین منیاطق بیه
عیت اختالط نژادی و ازدواجهای دوسویهئ تشخی ایران از افغان تقریباً ناممکن اسیت .اعیراب
نهبندانئ مراوداع اقتصادی با کشورهای وزه خییجفیارس دارنید کیه اطالعیاع دقیقی از ایین
مراوداع در دست نیست (صادق و همکارانئ .)1392

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

پیشینۀ تحقیق
پژوهشهای تقریباً ناچییی در وضه مطالعاع مکانیاب نظام صورع گرفتیهئ امیا بیا موضیوع
این تحقیق تاکنون پژوهش صورع نگرفته است؛ بنابراین محققان بیا توجیه بیه تجیارب خیودئ
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آییننامهها و دستورالعملهای مرتب با مرز و غیره یداکثر تیالش خیود را بیه کیار گرفتیه تیا
مکانیاب و جانمای پاسگاهها با دقیقترین نتیایج برابیر آیییننامیههیا بیه دسیت آیید .ازجمییه
پژوهشهای که در وزه مطالعاع مکیانییاب نظیام صیورع گرفتیهئ می تیوان بیه مطالعیاع
بهرام آبادی و یمان ( )1390که به بررس شاخ های ژاومورفولوژیک مناطق خشیک و تیأثیر
آن در مکان یاب مناطق دفاع عامل و غیرعامل یگان های نظام پرداخته اندئ اشاره داشت .نتیایج
این تحقیق نشان داد که بررس عوامیل ژاومورفولیوژیک منیاطق و بهیرهگییری از راهبردهیای
تاکتیک و تکنیک ئ انتخاب مناطق پدافندی یگان ها و تأمین امنیت آنها در محدوده پیایکوه و
سطوح نیمه مرتفع بیا دقیت قابیل اجیرا اسیت .یمیان ( )1377در پژوهشی بیه بررسی نقیش
پدیده های ژاومورفولوژیک واقع در نوا مرزی پرداخت .وی مرزهیا را ازنظیر ژاومورفولیوژیک
دسته بندی نمیود و تأکیید کیرد شکسیت ییا پییروزی در عمیییاع اصیل شیناخت درسیت از
مورفولوژی منطقه عمییاع است .فتح ( )1389به تحییل ژاومورفولوژیک مکان گیینی مراکیی
نظام موجود در دامنه های غرب کوهستان واقع در شهر تبرییئ مراکی آموزش  03عجب شییر و
گروه  11توپخانه مراغه و سایر مراکیی نظیام موجیود در محیدوده موردمطالعیه پرداخیت و بیا
استفاده از روش  AHPنقشه ای که مناسب برای ا داث مراکی نظام باشد را تهیه کرد .مقیمی
و همکاران ( )1391به بررس تأثیر شاخ های ژاومورفولیوژیک نیوا خشیک و بیابیان بیر
تحرکاع و فعالیت های نیروهای نظام در دشت مسییه قم پرداختند .نتایج ایین تحقییق نشیان
داد با بررسی لنیدفرمهیای ژاومورفولیوژیک می تیوان بسییاری از چیالشهیای فرمانیدهان در
تصمیمگیری را ل نمود و محدودههای عمییات را مشخ نمیود کیه قیدرع میانور و تحیر
نیروها را افیایش دهد .فخری ( )1391با بررس ژاومورفولوژی زاگیرس جنیوب شیرق (شیمال
تنگه هرمی) در دفاع غیرعامل مراکی یات ئ ساس و مهم (با تأکید بر مکان یاب ) نشان داد کیه
این منطقه دارای قابییت های ژاومورفولوژیک مناسب برای دفاع غیرعامیل می باشید و منیاطق
غرب و شمال شرای بهتری برای مکیان ییاب مراکیی سیاس دارنید .کیخیای و همکیاران در
تحقیق به بررس مکانیاب منطقه استقرار یگانهای پشتیبان خیدماع رزمی بیا اسیتفاده از
سامانۀ استنتاج فازی در منطقه نصرآباد اصفهان مشخ نمودندئ محدودههای پیایکوه ئ نیمیه
مرتفع و مناطق که از نظر ژاومورفولوژی نظام اای اهمیت است و مطابق بیا مال ظیاع ایین
یگان ها استئ مناسب منطقه استقرار این نیروها م باشیند (کیخیای و همکیارانئ 1394؛ .)70
آقاطاهر و همکارانش ( )1394با پهنهبندی مناطق جنگی در عی آبیاد کتیول اسیتان گیسیتانئ

 / 68فصینامۀ مدیریت نظام ئ سال شانیدهمئ شمارۀ 3ئ پاییی 1395

نقشه مراکی مستعد دفاع در این مناطق را تهیه نمودند و سه عامیل فاصییه از شیهرئ فاصییه از
جاده و سنگشناس به ترتیب بیشترین تأثیر را در مکانیاب این مراکیی در منطقیه بیه دنبیال
داشییتهانیید .همچنییین عبییادی نییژاد و همکییارانش در تحقیقیی بییه بررسیی نقییش عییوارض
ژاومورفولوژیکى در قاچاق مواد مخدر از مرزها جنوب شیرق کشیور پرداختیه انید .نتیایج ایین
محققان نشان م دهد که قاچاقچیان مواد مخدر با شناخت کامیل از وضیعیت عیوارض زمیین و
بهره گیری از آنها در بسیار از موارد مبادرع به این عمل م کنند و پیشینهاد می نماینید کیه
نیروها نظامى و انتظامى بیشازپیش از طریق بارگیر عیوم زمین بهویژه ژاومورفولوژ ئ بیرای
انجام مأموریتهای محوله اقدام کنند (عباد نژاد و همکارانئ .)1389

روش و فنون اجرای تحقیق
این پژوهش از نوع تحقیقاع کاربردی م باشید کیه بیه بررسی و شیناخت تیوان لنیدفرمهیا و
وا دهای ژاومورفولوژیک در ارتقاء توان دفیاع کشیور در تقابیل بیا دشیمن خیارج و اشیرار
م پردازد .در تدوین این پژوهش از ترکیب بررس های اسنادی -کتابخانیهایئ تجیارب مییدان ئ
کارتوگراف و مدلسازی نرمافیاری استفادهشده است .برای دستیاب به نتایج دقیق و شیناخت و
آگاه از قوانین اکم بر مرز بین ایران و افغانستان و جهت جانمای و مکانیاب پاسگاههیای و
مواضع دیدبان از دستورالعمل جانمای پاسیگاههیای میرزی اسیتفاده شید .در ایین پیژوهش از
روشهای تحییل فرم و فرایند و تحییل سیسیتمهیای ارضی بیرای تهییه نقشیه ژاومورفولیوژی
عموم استفاده گردید .سپس وا دهای ژاومورفولوژیک بر اساس نقشه ژاومورفولیوژی عمیوم
تهیه شد و قابییتها و محدودیتهای دفیاع وا یدهای میذکور میورد بررسی و ارزییاب قیرار
گرفت .در ادامه با استفاده از مدلسازی فازیئ الیههای مختییف ژاومورفولیوژیک ئ جغرافییای و
انسان منطقه موردمطالعهئ از نظر قابییت نفوذ و مکیانییاب منیاطق مسیتعد نفیوذ و جانمیای
پاسگاههای پیشنهادی در اشیه مرز پهنهبندی گردید و با توجه بیه اهیداف دفیاع پیژوهش و
افیودن الیههای خطوط مواصالت و شهرهائ مواضع مورد نظر بر اساس عوارض ژاومورفولیوژیک
ترسیم شد (شکل .)2
ابیارهای تحقیق مورد اسیتفاده در پیژوهش بیه سیه دسیته اصیی انیواع نقشیههیائ تصیاویر
ماهوارهای و ابیارهای مفهوم (نرمافیارها) و مدلها به صورع زیر تفکیک و معرف شدهاند.
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 -1نقشهها:
الیف) نقشیههیای توپیوگراف  :نقشییههیای توپیوگراف بیا مقیییاس 1:50000ئ  1:100000و
 1:250000سازمان جغرافیای نیروهای مسیح بعد از زمین مرجع الیههای اطالعات مورد نییازئ
رقوم گردید و به پایگاه دادههای پژوهش انتقال داده شدند .از این نقشههیا بیرای تهییه میدل
ارتفاع رقوم و الیههای همچون ارتفاعئ شیبئ جهت شیبئ راههای ارتباط ئ مراکیی شیهری و...
استفاده شدند.
ب) نقشههای زمینشناسی  :ایین نقشیههیا بیا مقییاس  1:250000و  1:100000سیازمان
زمینشناس کشور برای بررس ویژگ های زمینشناس منطقیه میورد مطالعیهئ جینسئ سین
سازندها و نهشتهها و شناخت ساختمان زمینشناس منطقه مورداستفاده قرار گرفت.
ج) نقشههای خا و کاربری اراض با مقیاس 1/250000ئ سازمان جنگلها و مراتع کشیور
به منظور شناخت نوع خا و پوشش گیاه منطقه استفاده گردید.
 -2تصاویر ماهوارهای :از تصیاویر میاهوارهای Asterئ  Landsatو  Spotو گوگیل ارث بیه
منظور شناخت منطقه و تطبیق دادههای استفاده گردید.
 -3نرمافزارهاای رایاناهای :در ایین پیژوهش از نیرمافیارهیای گرافیکی  Corel, Enviو
 ArcGISاستفاده م شود .در ط مرا ل تحقیق از نیرمافیارهیای پیردازش تصیویر ENVI 4.8ئ
ARC Hydro Toolsئ نرمافیار MATLABئ نرمافیار  Micro Station 2000نیی استفاده شد.

روش اجرای تحقیق
این پژوهش که به نوع یک پژوهش مبتن بر تصیمیمگییری چنیدمعیاره می باشید .در تمیام
مرا ل انجام آن از نظریههای مدل فازی استفاده شده است .به طوری که پس از تهیه اطالعیاع
و نقشههای مورد نیازئ عمیییاع استاندارسیازی روی الییههیا صیورع گرفیت و بیا روش FAHP
وزنده الیهها انجام شد و سپس همپوشان معیارها با استفاده از اپراتورهای فازی در نرمافییار
متیب به عمل آمد.

انتخاب معیار
به مال های که متمیمن هیدف و سیازنده آن هسیتند و تصیمیمگیرنیده بیه منظیور افییایش
مطیوبیت و رضایت خودئ آنها را مدنظر قرار م دهدئ معییار گوینید .بیه عبیارع دیگیر معیارهیائ
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اسییتانداردها و قییوانین هسییتند کییه بییرای قمییاوع اسییتفاده شییده و مییییان اثربخش ی را در
تصمیمگیری بیان م کنند (عطای ئ  .)1389جهت انجام مکانیاب مناسب پاسگاهها و با توجیه
به نظراع کارشناس معیارها و زیرمعیارهای زیر در نظر گرفته شد (شکل .)2

شکل  :2دیاگرام معیارها و زیرمعیارها جهت مکانیابی پاسگاهها و مواضع دیدبانی
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سیستم استنتاج فازی ()FIS

1

مواقع که چارچوب خاصی بیرای تعییین اهمییت و ارزش معیارهیا وجیود نیداردئ اسیتفاده از
روشهای تصمیمگیری چندمعیارهئ از بهترین گیینهها م باشد و یا به عبیارت ئ میدل فیازی بیر
منطق فازی استوار م باشد و اساساً برای تصمیمگیری در شرای ابهام ارااه می گیردد .در ایین
تصمیمگیری هر پارامتر همزمان در مجموعههای مختیف ول به درجاع متفیاوع عمیویت دارد
(وان الفن 2و استرواگل3ئ  .)2000ریاضیاع فازی تعمیم از منطق بولین اسیت کیه بیر مفهیوم
درست نسب داللت م کند .منطق کالسیک هر چییی را بیر اسیاس ییک سیسیتم دو ارزشی
نشان م دهد (درست یا غی ئ  0یا 1ئ سیاه یا سفید)؛ ول منطق فازی درست هر چیییی را بیا
یک بازهای از اعداد که مقدار آن بین صفر و یک استئ نشان م دهد .مثالً اگر رنگ سیاه را عدد
صفر و رنگ سفید را عدد یک نشان دهیمئ آنگاه رنگ خاکستری عددی نیدیک به صیفر خواهید
بود .لطف زاده ( )1965نظریۀ سیستم های فازی را معرف کرد .منطق فیازی معتقید اسیت کیه
ابهام در ماهیت عیم است .برخالف دیگران که معتقدند که باید تقرییبهیا را دقییقتیر کیرد تیا
بهرهوری افیایش یابدئ لطف زاده معتقد است که باید به دنبال ساختن مدلهای بود که ابهیام را
به عنوان بخش از سیستم مدل کند.
سیستم استنتاج فازی بر اساس قواعد «اگر – آنگاه» بنا نهاده شده است؛ بیه طیوری کیه بیا
استفاده از قواعد میبور م توان ارتباط بین تعدادی متغیر ورودی و خروجی را بیه دسیت آورد؛
بنابراین از  FISم توان به عنوان یک مدل برای شیرایط کیه دادههیای ورودی و ییا خروجی
دارای عدم قطعیت باالی باشندئ استفاده نمودئ در این شرای روشهای کالسییک نمی تواننید
بهخوب عیدم قطعییت موجیود در داده هیا را در نظیر بگیرنید .بیرای توسیعه سیسیتم فیازی از
عمیگرهای استییام فازی و ترکیب رواب فازی استفاده م گردد (کورهپیانئ .)65 :1391
گامهای ساختن یک سیستم استنتاج فازی به صورع زیر بیان م گردند (شکل .)3
 تعیین یک سیستم قاعده – بنیادی فازی بر اساس دادههای مشاهدهای؛
 فازیسازی بخش مقدم و تال با استفاده از توابع عمویت فازی؛

1. fuzzy inference system
2. Van Alphen, B. J.
3. Stoorvogel, J. J.
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 ترکیب قسمتهای مختیف بخش مقدم هر یک از قواعد؛
 ترکیب بخش تال قواعدئ جهت به دست آوردن خروج فازی سیستم؛
 تبدیل خروج نهای سیستم به یک عدد کالسیک با استفاده از روشهای غیر
فازیسازی.

شکل  :3قسمتهای مختلف یک سیستم استنتاج فازی (منبع :کابلیزاده)1392 ،

قدم اول :فازیسازی 1ورودیها
یک تابع عمویت 2منحن است که به هر نقطه در فمای ورودی یک مقدار درجه عمیویت بیین
صفر و یک تعریف م کند (کییائ  .)431 :1391مجموعیه فیازی  Aبیا تیابع عمیویت ) μA(xدر
فمای متغیر ورودی پیوسته  xبه صورع زیر تعریف م شود:
(رابطه )1-2

𝐱𝐝 )𝐱(𝛍 ∫ = }𝐔 ∈ 𝐱|)𝐀 = {(𝐱, 𝛍A

در (رابطه )1-2ئ  Uنشاندهنده مجموعه جهان است .عالمت ∫ نشاندهنیده اجتمیاع تمیام

نقاط  x  Uو ) μA(xمقدار تابع تعیق متناظر را نشان م دهد.

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

1. fuzzification
2. membership function
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ذوزنقهای و گوس استفاده نمود (شکل .)4

شکل  :4توابع عضویت رایج در سیستمهای فازی (منبع :کابلیزاده)1392 ،

در فازیسازی دادههائ ورودیها را گرفته و با توابع عمویت مربوط به آنئ یک درجه مناسیب
به هر یک نسبت م دهند .متغیرهای ورودی هر یک باید در محدوده رقم تعرییفشیده خیود
قرار گیرند و خروج ها درجیه عمویت فازی از مجموعههای تعیینکننده زبان (در اینجیا بیین
صفر و یک) م باشند (شکل  .)4مجموعههای فازی زبان در این مثال را م توان به مکیانهیای
ضعیفئ مکانهای خوبئ مکانهای بسیار مطیوب و غیره تعریف نمود .ورودیها باید با توجه بیه
مجموعههای زبان ئ فازی شوند (کابی زادهئ .)87 :1392
قدم دوم :اعمال عملگرهای فازی
هنگام که ورودیها (معیارها) فازی شدندئ درجهای را برای هر یک از قسمتهای بخش «اگیر»
قانون در اختیار م باشد .قسمت اگر هر قانون در سیستم فازی را قسمت مقدم قانون می نامنید
(درصورت که مقدم دادهشده از قانون بیشتر از یک قسمت باشدئ آنگیاه عمیگرهیای فیازی را بیه
کار م بریم تا یک عدد اصل شود که نمایانگر اصل مقدم برای آن قانون اسیت .سیپس ایین
عدد در تابع خروج بیه کیار گرفتیه می شیود) .در جعبیهابییار منطیق فیازی دو نیوع روش از
پیش ساختهئ ( Minمینیمم) و ( Prodاصلضیرب) بیرای عمیگیر  ANDو ( Maxمیاکییمم) و
( Proborهای ا تمال ) برای عمیگر  ORطرا شده است .عالوه بر این توابیع از پییشسیاخته
شدهئ شما م توانید به دلخواه خود برای این عمیگرها توابع را معرفی کنیید و بسیازید .بیرای
نمونه قانون سوم را که از عمیگر  ORاستفاده کردهئ ارزشده م کنیم .مقدم این قیانون دارای
سه قسمت م باشد (اگر) شیب< 10باشد (یا) فاصیه از جاده<  500متر باشد (ییا) نیوع خیا
زمین= اریدوسل باشد (آنگاه) موضع مناسب جهت اشغال م باشد.

 / 74فصینامۀ مدیریت نظام ئ سال شانیدهمئ شمارۀ 3ئ پاییی 1395

قدم سوم :اعمال روش داللت
هر قانون یک وزن دارد (بین  0و  )1که بیر روی عیدد بیه دسیت آمیده بیر روی مقیدم اعمیال
م شود .معموالً این عدد یک است .اصوالً وزن ده به قوانین هیچ تأثیری بر روی فرایند داللت
و فرایند نتیجهگیری ندارد .وقت که وزن مناسب را به هر یک از قوانین نسبت می دهییمئ روش
داللت بهکاربرده م شود  .یک برآینیدئ ییک مجموعیه فیازی اسیت کیه بیا ییک تیابع عمیویت
مشخ شده و این تابع مشخصههای زبان را که از خواص آن به ساب م آید وزندار م کنید؛
یعن در وزن مربوطه ضرب م شود.
قدم چهارم :اجتماع تمام خروجیها
از آنجای که تصمیمگیری بر اساس بررس تمام قوانین در سیستمهای استنتاج فازی صیورع
م گیردئ برای تصمیمگیری باید قوانین را به روش بتوان ترکیب کرد .تجمییع فراینیدی اسیت
که بهواسطه آن تمام مجموعههای خروج هر قانون را به ییک مجموعیه فیازی وا ید ترکییب
م کند .ورودی فرایند اجتماع فهرست از توابع خروج است که بهوسییه فراینید داللیت بیرای
هر قانون بریده شده است .در این مورد سه تابع از پیشساخته شده پشتیبان می شیود ،Max
 Or( Proborا تمال ) و ( Sumجمع) (کیائ 1391؛ .)442
قدم پنجم :غیر فازی کردن
ورودی یک فرایند غیر فازی یک مجموعیه فیازی اسیت ( اصیل عمیییاع تجمییع) و خروجی
آنیک عدد م باشد .به طور کی پنج روش در راستای غیر فیازی کیردن مجموعیههیای فیازی
وجود دارد :مرکی جرمئ نیمسازئ میانه ماکییممئ بیرگترین میاکییمم و کوچیکتیرین میاکییمم.
یک از رایجترین روشها روش مرکی جرم نام دارد که کمیت فازی را به کمیت کالسیک تبیدیل
م کند؛ به طوری که در شکل  5نیی نشان داده شده است (کیائ 1391؛ .)443
( x) xdx

رابطه ()2-2

( x)dx




UI
Ui

x 
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شکل  :5روش مرکز جرم برای غیر فازی کردن

آنالیز همپوشانی
همپوشان به ترکیب چندالیه اطالعات بر اساس معیارهای تعریفشده از سیوی کیاربر و تولیید
یکالیه اطالعات جدید اشاره دارد (عظیم ئ  .)1389تجییهوتحییل همپوشان در آنالیی مکیان
و بسیاری از کاربردهای مکانیاب بهینه و مدلسازی مناسب اسیت .روشهیای مختیفی بیرای
انجام این تجییهوتحییل وجود دارد که تعدادی از آنها عبارعاند از:
 همپوشان وزندار1؛
 همپوشان مجموع وزندار2؛
 همپوشان فازی.3
در این پژوهش از مدل همپوشان فازی جهت تیفیق الیهها استفاده گردید.
در ایین روش بیا اسیتفاده از عمیگرهیای فیازی از قبییل PRODUCT, SUM, OR AND,

 GAMMAالیه های مختیف ترکیب م شوند .انتخاب عمیگر مناسبئ بستگ به ماهیت دادههیا
و نحوه تأثیر آنها بر همدیگر داشته و از مهمترین مرا ل همپوشان است .از عمیگیر GAMMA
در این مطالعه جهت تیفیق الیههیا اسیتفاده شیده اسیت کیه وزن نهیای الییههیا در جیدول 1
مشخ گردیده است.

1. weighted overlay
2. weighted sum overlay
3. fuzzy overlay
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جدول  :1وزن نهایی الیههای مورد مطالعه
زهکش

نیدیک به
مرز

دسترس

1

3

0.166

0.25

0.166

0.2

0.075

زمینشناس

0.3333

1

0.2

0.25

0.166

0.2

0.0673

فیییوگراف

6

5

1

4

0.3333

4

0.2441

زهکش

4

4

0.25

1

0.2

0.3333

0.1459

6

6

3

5

1

4

0.2817

5

5

0.25

3

0.25

1

0.1861

کاربری
کاربری

نیدیک به مرز
دسترس

زمینشناس

فیییوگراف

w

بحث و نتیجهگیری
با نگاه اجمال به تعریف مرز که د قیمرو زمینی و هیوای و درییای و آغیاز اکمییت هیر
کشور که فظئ مراقبت و کنترل آنیک از مهمترین و اساس ترین وظایف هر دولت است کیه
محدوده فعالیت مرزبان را با کشور همسایه مشخ م نماید؛ م توان بیه اهمییت آن در نقیش
امنیت پایدار پ برد .تأمین امنیت در شهرها و مناطق مرزیئ یک از موضوعاع مهم و کاربردی
محسوب م گرددئ به طوری که مرزها بهعنوان شاخص از اکمیت می که اقتدار یا ضعف یک
میت و دولت در تثبیت آنهائ معرف شدع و ضعف اکمیت می تیق م گردد .وقت از کنتیرل
مرز و امنیت سخن گفته م شودئ به معن وجود ثباع در مرزهائ نفوذناپیذیری مرزهیا از ییر
ورود کاالهای قاچاقئ آسایش و ایمن مرزنشینان و فقدان تهدییدها در مرزهیا اسیت .مشیکالع
مرزی بهواسطه وجود عوامل مختیف مانند اختالفاع اراض ئ قاچیاق کیاالئ ترددهیای غیرمجیازئ
نامشخ بودن رژیم قوق رودخانههای مرزیئ وجود گیروههیای محیارب در نیدیکی میرز و
تعارضاع قوم  -مذهب در دو سوی مرزها بروز م کند.
ژئومورفولوژی
تکوین وا دها و سطوح ژاومورفولوژی شهرستان نهبندان متأثر از تحوالع جغرافیای دیرینه اسیت
و موجب گردیده که ساختار ژاومورفولوژی عموم و مورفولیوژی منطقیه تحیت تیأثیر فراینیدهای
درون و بیرون شکلگرفته و وا دهای ژاومورفیک جدیدی را تغییر و ایجاد نماید .این شهرسیتان
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از نظر ژاومورفولوژی به دو وا د کوهستان و زمینهای هموار یا دشت تقسییم گردیید (شیکل .)6
سطح ژاومورفولوژیک کوههای نهبندان به طور عمده در محدوده شمال غیرب و مرکیی شهرسیتان
متمرکی م باشد و در سمت جنوب و شرق کمتر گسترده شدهاند؛ به طیوری کیه بیاالترین سیطح
ارتفاع منطقه در قسمتهای شمال و شیمال غیرب شهرسیتان واقیع شیده اسیت .در شهرسیتان
نهبندان دشتهای ساختمان ئ پهنههای همواری هستند که بر سطح الیههای ساختمان منطبیق
م باشند .بدین معنا که رسوباع جوان بر روی بیو ها و هستههای مقاوم قدیم قرارگرفتهاند کیه
م توان از این نوع دشتها به دشت لیوع اشیاره نمیود کیه قسیمتهیای از شیمال شیرق آن در
محدوده شهرستان نهبندان واقع شده است .ازجمیه دیگر اشکال ژاومورفولوژیک منطقه گنبیدهای
نمک هستند .پراکندگ این تودهها بیشتر بر روی طاقدیس نوار کوهستان و همچنین دامنههیای
آن در بعم نقاط گسترده شده است .گنبدهای نمکی منطقیه تحیت تیأثیر سیسیتم زهکشی و
بهصورع شعاع بهتدریج در معرض فرسایش قرار م گیرند که شوری سیفرههیای آبی را نییی بیه
دنبال دارند .سیستم زهکش بر روی این گنبدها پس از گذشت زمان از شکل شیعاع بیه طیول
تغییر پیدا م کند .ازجمیه نمونههای بارز آن م توان بیه نمکیارهیای سیهلآبیاد در قسیمتهیای
شمال نهبندان و سطوح نمک پراکنده در نقاط دیگر منطقه اشاره نمود .شهر نهبندان در دشیت
واقع شده که سرتاسر نوا آن بیه جیی شیمال منطقیه را زمیین هیای کشیاورزی پوشیانده اسیت.
شهرستان نهبندان از جهاع مختیف با ارتفاعاع نامنظم ا اطه شده که موجب تشکیل چشمههیا
و زمینهای جهت فر قناع و چاههای عمیق شده است (شکل  .)7به طوری که بیشترین تمرکی
این منابع آب در بخشهای نهبندانئ شوسف و بندان می باشید و همیین عامیل باعیر شیده کیه
کشاورزی و شکلگیری سکونتگاه و جذب جمعییت گردییده اسیت (شیکل  .)8موقعییت طبیعی
بعم روستاها در بندان؛ دشت ئ بیابان و کوهستان است و در بعم دهستانها همچیون میغیان
کوهستان م باشد ( .)8-Aدر دهستان نه موقعیت طبیع روستاها دشت و پیایکوه اسیت و در
شوسف بهصورع دشت و کوهستان م توان دید .در ال که در عربخانه روستاها در دامنه کوههیا
و بهصورع میانکوه و درهای شکل گرفتهاند.
در مناطق بیابان
بوده و اراض اصی
دارد که شامل اراض
جنوب غرب و شرق

نهبندان فرسایش بادی و اشکال کاوش و تراکم ماسه بسییار چشیمگیر
را تشکیل م دهند .پدیده بیابان در نهبندان بهطیور گسیترده نمیود عینی
کویریئ تپههای ماسهایئ اراض شور و نمکیار است که در نوا جنوب و
پراکندهشدهاند و مانند شکل نعی ( )Uتپهماهورهائ فالعهای بریدهشده و
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بیندها را در برگرفتهاند .محدودههای بیابانهای نهبندان از کیانونهیای اصیی فرسیایش بیادی
محسوب م شوند و مساال و مشکالع اقتصادی و اجتماع فراوان ایجاد نمودهاند .ایین اراضی
شامل رخنمون های سنگ ئ تپه های ماسه ایئ اراض شور و نمکیارئ کویر و دق های رسی اسیت.
اراض این منطقه مهم ترین مناطق انباشت های ماسه ای در وضه های بیابان خراسیان جنیوب
محسوب م گردند .در محدودههای مرکیی و غرب نهبندان تپهماهورهائ فالعهای بریدهشیده و
بدلنییدها سییطح وسیییع از آن را در برگرفتییهانیید کییه در نقییاط از طریییق مخروطییه افکن یههییا
بریده شده اند .مخروطه افکنه ها از سطوح مورفولوژیک واقع در پیای دامنیه کیوه هیا می باشیند.
به واسطه شرای اقییم اکم بر منطقه و سیالب بودن اکثر رودهای فصیی ئ جیم فراوانی از
رسوباع در وضه های کوچک و بیرگ پس از مل توس رودخانه هیا در کوهپاییه هیا انباشیته
م شوند .رأس این سطوح که به شکل بادبین و یا مثیر است در داخل کوهها و قاعیده مخیروط
نیی در پایین دست و رو به دشت ها واقع شده است .در این منطقه رودخانه پس از ورود به دشیت
به چند شاخه تقسیم شده و مواد خود را در قسمت های مختیف رسیوب گیذاری می نماینید کیه
وجود رسوب در وضههای باالدست در مخروطه افکنیههیای شهرسیتان بیهگونیهای اسیت کیه
م تواند غالب سفرههای آب زیرزمین را در بربگیرد و یک منبع ذخییره آبی تیقی گیردد؛ امیا
دشتسرها که در اصطالح پدیمنت نیی گفته م شود (شکل  )9و اغیب از لحیاظ سینگشناسی
شامل قیوه سنگئ ماسه سنگ و سییت م باشند .رکت جریان های فصی باعر به هیم خیوردن
یکنواخت آنها م شود .از دیگر اشکال مورفولوژی منطقه وجود تپه های ماسهای دارای جهت در
منته الیه جنوب شهرستان و سطوح نمک و رس در شمال شهر شوسف را م توان نام برد.
روند گسترش کوهها بر اساس نقشههای توپوگراف ئ عکسهای هوای و تصاویر ماهوارهای به
تبعیت از روند ارتفاعاع شرق ایران است کیه از شیمال بیه جنیوب و در جهیت شیمال غربی -
جنوب شرق در سطح نسبتاً وسیع تا مرز کشور افغانستان و شمال دشیت سیسیتان گسیترده
شدهاند .شکل  10نیمرخ توپوگراف ارتفاعاع از مرز تا شهر نهبندان را نشان م دهد .ارتفاع آنها
از شمال به جنوب کاهش م یابد .بیندترین نقطه ارتفاع منطقه  2950متر و پستترین نقطیه
آن  518متر در کویر لوع م باشد (شکل  .)11صیخرههیای عرییان در بدنیه کیوههیا و تجمیع
وارییهها در پای آنها از مناظر اصی چهره کوهها در سراسر شرق ایران م باشد (عالی طالقان ئ
 .)1386در این منطقه سنگهای دوران دوم زمینشناس یعن میوزوایک در ایجیاد منیابع آب
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زیرزمین و فعالیت های آتشفشیان دوران سیوم (شیکل  )12در ایجیاد کانسیارهای معیدن در
اطراف نهبندان نقش اساس داشته است (شکل  .)13گسیۀ نهبندان موجیب برییدگ رسیوباع
کواترنریئ پیدایش چشمه های گسی و زمینلغیشهای متعدد در عهد اضرشیده کیه نشیانگر
فعال بودن گسل م باشد (شکل  .)14–Aدو گسل عمده این مجموعه گسیىئ به نام گسل خاور
«نیه» گسل باختر «بندان» نامگذاری شدهاند (شکل  .)14بیه همیین خیاطر بیه دلییل فعالییت
همزمان با گسیه هریرود نقش عمدهای در کانسارزای منطقه سیستان داشیته اسیت (آقانبیات ئ
 )1383به همین دلیل بیش از  30درصد معادن خراسان جنوب در این شهرسیتان قیرار دارد و
به عنوان قطب معدن استان و کشور معروف است.

شکل  :6نقشه واحدهای ژئومورفولوژی شهرستان نهبندان شکل  :7نقشه قناتهای شهرستان نهبندان

شکل  :8نقشه سکونتگاههای انسانی شهرستان نهبندان

شکل  :9نقشه نوع خاک منطقه شهرستان نهبندان
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شکل :8-Aتصویر ماهواره گوگل از روستای درهای جوشند در شهرستان نهبندان

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

شکل  :11نقشه سطوح ارتفاعی شهرستان نهبندان

شکل  :12نقشه زمینشناسی شهرستان
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شکل  :13نقشه معادن شهرستان نهبندان

شکل  :14نقشه گسلهای شهرستان نهبندان

شکل  :14-Aتصویر ماهواره لندست  8از گسل نهبندان

به عیت محدودیت منیابع آب ازلحیاظ کمّی و کیفی ئ پیایین رفیتن سیطح سیفرههیای آب
زیرزمین و کاهش منابع آبهای سطح ئ پوشش گیاه منطقه محدود م باشد کیه در شیکل
 15م توان این محدودیت را دید .گرچه بخش شوسف و عربخانه نسبت بیه سیایر بخیشهیای
شهرستان از وضعیت بهتری برخوردار استئ اما خشونت و سخت دو خصیصه محیط است کیه
در جنوب شرق بهوضوح م توان مشاهده نمود .دخالت عوامل مختیف همچون چرای بی روییه
دامئ خشکسال ئ شخم زمین برای کشت دیمئ بوتهکَنی و جمیعآوری گیاهیان دارویی ئ سیطح
وسیع از مراتع از بین رفتهاند .مراتع عالوه بر ارزشی کیه در تولیید و تیأمین عیوفیه دارنیدئ از
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جهاع دیگری نیی اای اهمیت م باشند .ازجمیه جیوگیری از سیل و فرسایش خیا می تیوان
اشاره نمود .این مراتع و نوع کاربری (شکل  )16می توانید در مبا یر نظیام ازجمییه اسیتتارئ
اختفائ پوشش و فریب مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان مسیرهای گریی برای قاچاقچییان نییی
مورد استفاده قرار گیرد .نوع پوشش و انبوه آن م تواند در اجرای کمین و ضد کمیین میؤثر
باشد و اصل غافیگیری را به کار گرفت.

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

برای تعیین جهت شیب نیاز به جهت تهدید است؛ به همین منظور برای تهدیداع منطقه از
سمت مرز و برتری دید و دیدبان از جهت شرق به غرب مطیوبترین شیبِ دامنههائ دامنههیای
با شیب شرق که شعاع دید و دیدبان وسییع را فیراهم می کننید (شیکل  .)17بیا توجیه بیه
قرارگیری در جهتهای مختیف شیب در یک از جهتهای هشتگانه اصی طبقهبندی شد .پیس
از طبقهبندی جهتهای شیبئ ماتریس مقایسه زوج آن تشکیل و با بهرهگییری از روش بیردار
ویژه وزن هر جهت نسبت به هدف موردنظر تعیین شد .همچنین شیب بهعنوان مهمترین عامل
تأثیرگذار در مکانیاب مراکی و تأسیساع زیربنای محسیوب می گیردد؛ بیه طیوریکیه موجیب
کاهش تحر ئ محدودیت دسترس و کاهش اثراع آتش سالحهائ بهویژه سالحهای با خ سییر
منحن م شود .نقشه شییب منطقیه (بر سیب درجیه) از طرییق توابیع تحیییل فمیای GIS
استخراج و طبقه های شیب موردنظر ( 0تا 2/8ئ  2/8تا 7/9ئ  7/9تا 15ئ  15تا 26ئ  26تیا  )65و
وزن هر طبقه شیب محاسبه گردید .بیشیترین مقیدار شییب در طبقیه  0تیا  2/8و کمتیرین در
طبقه  26تا  65دیده م شود (شکل .)18
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شکل  :17نقشه جهت شیب شهرستان نهبندان

شکل  :18نقشه شیب شهرستان نهبندان

بارشهای سیالب و طغیان که روانابهای فراوان را ایجاد م کنندئ بعم مواقیع خطراتی را
نیی م توانند به دنبال داشته باشند .نیدیک پاسگاهها و مواضع دیدبان به آبراهههیا و مسییلهیای
طغیان در مناطق خشک و بیابان م تواند منجر به محصور ماندن و یا ت تخرییب ایین امیاکن
گردد .نیدیک به آبراهه گرچه م تواند مشکالت به همراه داشیته باشیدئ ولی کنتیرل و دییدبان
مسیر مسیلهای طغیان و خشکرودها بهمنظور جیوگیری و استفاده از این مسیرها جهیت عبیور
قاچاق مواد مخدرئ کاال و انسان الزم است .ازجمیه رودهیای محیدوده میرز در ایین شهرسیتان رود
شورئ بندانئ غورغوریئ شقرانئ خرماکه و کرهای م توان نام برد (شکل  .)19این روانیابهیا جیم
زیادی رسوب را به همراه دارند بهطوریکه در مورفوژنی منطقه اثیر گذاشیته و عیالوه بیر خطیراع
ا تمال آن موجب تخریب محورهای ارتباط نیی م شوند .در منطقیه مطالعیات راههیای اصیی
بین شهرستان از نوع شوسه دوطرفه م باشد .جادههای فرع زیادی در منطقه با اهیداف مختییف
ا داثشدهاند که اغیب خاک م باشیند .در بعمی از منیاطق مسییر راههیای از رونید گسیترش
ارتفاعاع تبعیت م کند و در اکثر مناطق محورهای ارتباط در دشتهای بیابان گسترده شدهانید
و دارای ویژگ های خاص خود م باشند .با توجه به هیمجیواری بیا کشیور افغانسیتان و ترانیییت
کاالی قاچاق و مواد مخدر و همچنین ورود غیرمجاز افراد به داخل استان و کشیور نقشیه راههیای
فرع و خاک ازنظر دسترس جی اسناد دارای طبقهبندی م باشند که نبایید در دسیترس عمیوم
قرار گیرند لذا در اینجا نقشه راه فرع که بهصورع عام م باشدئ ترسیم شده است (شکل .)20
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شکل  :19نقشه آبراهههای شهرستان نهبندان شکل  :20نقشه محورهای ارتباطی شهرستان نهبندان

این تحقیق که با هدف مکانیاب و جانمای پاسگاهها و مواضع دیدبان صورع گرفته جهیت
تهیه نقشه پهنهبندی منطقه مورد مطالعه از روش سیستم استنتاج فازی اسیتفاده شید .در ایین
مدل پس از آمادهسازی الیه های که ذکر شدئ توابع عمویت متغیرهای زبیان بیرای هیر ییک از
فاکتورها رسم و برای ورودیها فازیسیازی انجیام شید .بیه عنیوان مثیال تیابع عمیویت معییار
دسترس به محورهای ارتباط که در محی نرمافیار متیب به دست آمد (شیکل  .)21در ادامیه
با نگاشتن برنامه مورد نظر در محی برنامهئ توابع عمویت مربوط به متغیرهای زبان هر ییک از
مؤلفهها و نحوه تغییر آنها معرف گردیدند.

شکل  :21تابع عضویت محورهای ارتباطی در محیط MATLAB

در ادامه با معرف قوانین مورد نظر و بر اساس سیستمهای «قاعده -بنییادی» قیوانین و قواعید
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موجود در سیستم که در قالب عبارعها و متغیرهای زبان بیان م گردد؛ بهصورع سیسیتم فیازی
مدلسازی شد .در این سیستم با ارااه عبارعهای زبان بهصورع عبارعهای شرط ئ ارتباط بیین
ورودیها و خروج های مشاهدهای سیستم برقرار گردید .شکل  22نمیایش گرافیکی تعیدادی از
قواعد مورد استفاده را نشان م دهد .پس از آن با اعمال عمیگر اسیتییام فیازی مناسیبئ خروجی
فازی سیستم استنتاج که به صورع مجموعه فازی م باشدئ به دست م آید.

شکل  :22نمایش گرافیکی قواعد در محیط متلب

در نهایت با غیر فازی کردن مجموعه فازی و با استفاده از روش مرکی جرمئ کمیت فازی بیه
عدد کالسیک تبدیل م گردد .شکل  23نمایش گرافیک عمیگر استییام فازی و غیر فازیسازی
به روش مرکی جرم را در محی  MATLABنشان م دهد و در ادامه این خروج را در محیی
 GISنمایش م دهد.

شکل  :23نمایش گرافیکی عملگرهای استلزام و غیر فازیسازی به روش مرکز جرم در محیط متلب
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در ادامه برای هر پیکسل یک عدد در بازه (1ئ )0به دست م آید که در نقشههای مکانییاب
و جانمای ئ مکانها باارزش باالتر مکان بهینه و یا مناسیب و بیرعکس مکیانهیا بیاارزش پیایینئ
مکانهای نامناسب م باشند .در جدول 1ئ مقدار وزن نهای هرکدام از الیهها ذکیر شیده اسیت.
مناطق پهنهبندی به پنج طبقه بسیار ضعیفئ ضعیفئ متوس ئ مناسب و بسیار مناسیب تقسییم
شده است (شکل  .)24این مکانها در پیکسلهای  30متری م باشند .برای تعیین شیعاع دیید
دیدبانان با هدف پاییدن و دیدبان از مرزئ نقشههای قابیییت دیید ترسییم گردیید (شیکل .)25
معیار ترسیم نقشههائ قابییت دید در پست بیندیها و ناهمواریهای سطح زمین بیرای دییدبان
معرف شده است .خ شعاع دید دیدبان در مواضع دیدبان و پاسگاههای مرزی از خی میرزی
یا با داکثر  50متری در فاصیه از مرزئ به عنوان نقطه مبنا و شروع ترسییم منیاطق بیا عنیوان
قابل دید و غیرقابل دید در نظر گرفته شده و تا داخی ترین نقطه شهرستان ادامیه یافتیه اسیت.
در این نقشهها ت نقاط ارتفاع که با فاصیه زیاد از مرز قرار دارند و قابییت دید و شیعاع دیید
را برای دیدبان فراهم م کنندئ مشخ شده است.

شکل  :24نقشه مکانیابی پاسگاه شهرستان نهبندان .شکل  :25نقشه پهنهبندی قابلیت دید در شهرستان نهبندان

وا دهای کوهستان این منطقیه بیهطیور عمیده در شیمال غیرب و مرکیی شهرسیتان نهبنیدان
متمرکیشدهاند و در موقعیت جنوب و شرق این منطقه با وسیعت کمتیری دییده می شیوند .تکیوین
وا دهای ژاومورفولوژیک و زمین ساخت این منطقه متأثر از جغرافیای دیرینیه در شیرق و جنیوب
ایران است و در ایجاد وا دهای جدید ژاومورفیک نقش بسیای داشته است .نیوا جنیوب و غیرب
منطبق بر نوا بیابان و پست داخی فالع اییران می باشید .در شیکل  24کیه نقشیه مکیانییاب
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پاسگاههای مرزی در شهرستان نهبندان م باشدئ مکانهای که در طبقه بسیار مناسب در نوار میرزی
و در طبیسن باال و پایین و در مناطق داخی همچیون نهبنیدانئ شوسیف و ده سییم مشیخ شیده
مطیوبترین و مناسبترین مکانها م باشیند .منیاطق مناسیب ا یداث از موقعییت خی میرزی از
پاسگاه خرما که در امتداد خ مرزی به سمت جنوب تیا میرز اسیتان سیسیتان و بیوچسیتان ادامیه
م یابد .این مناطق در پایکوههای که محورهای ارتباط وجود دارند گسترشیافتهانید .منیاطق کیه
جهت ا داث مواضع پاسگاه و مواضع دیدبان مناسب نیستئ در طبقه بسیار ضیعیف و ضیعیف قیرار
گرفتهاند .این مناطق منطبق بر زمینهای ذوعارضیه همچیون ارتفاعیاع دیوارکیوه در شوسیفئ کیوه
دربنیید در شییمال شییرق طبسییینئ کییوه جنجییا در عی ی آبییاد و ...کییه قابییییت دسترس ی ندارنیید و
محدودیتهای زیادی را برای نیروها به وجود م آورند .همچنین ایین منیاطق تقریبیاً دیید مناسیب
جهت دیدبان به سمت مرز را فراهم م کنند که در دو طبقه قابل دید و غیرقابل دید مشیخ شید.
هر چه به داخل منطقه پیش بیرویم از شیعاع دیید و دییدبان کاسیته می شیود و عییت آن کیاهش
ارتفاعاع داخی ئ عوارض و برجستگ های منطقه فالع داخی ایران نسبت به ارتفاعیاع اشییه میرز
است که در شکل  25نقشه قابییت دید این شعاع دیید مشیخ شیده اسیت .در شیکل  26منیاطق
مستعد نفوذ را نشان م دهدئ وا د ژاومورفولوژیک منطبق بر دشتهای پسیت طبیسینئ شوسیف و
نهبندان است و به عیت توپوگراف کم عارضهئ شیب ناچییئ تحدب و تعقر کم دامنیه و واقیعشیدن در
کنار محورهای ارتباط منطقه دارای قابییت نفوذ بسیار مناسیب می باشیند .منطقیه باقابیییت نفیوذ
مناسب منطبق بر وا دهای دشتهای فرسایش و تپهماهورهای کیم ارتفیاع شوسیف و ده سییم بیه
عیت عارضه نسبتاً کم توپوگراف ئ شیب کم و واقعشدن در امتداد محورهای ارتباط و همجیواری بیا
مرز دارای قابییت نفوذ مناسب م باشد .وا د تیغه -بدلند و تپهماهورهای مرتفع به عیت شیب زییادئ
توپوگراف ناهموار دامنههای پایکوه ارتفاعاع دیوارکیوهئ شیاه بهیارانئ دربنیدئ هییری و ...ئ دوری از
محورهای ارتباط ئ عدم دید کاف ئ فرسایش شدید تپهماهورهای بریدهبریده و با نوع خیا ماسیهای
با سطوح نمک و کاربری اراض دارای پتانسیل مناسب برای نفوذ نم باشد .منیاطق بسییار ضیعیف
منطبق بر وا د کوهستان م باشید و عمیدتاً بیا فاصییه از میرز در منطقیه واقیعشیده و منطبیق بیر
بخشهای از ارتفاعاع دیوار کوهئ دربندئ چرمگیو و ...می باشید .ایین منیاطق بیه عییت شییب زییادئ
توپوگراف بسیار ناهموارئ تحدب و تعقر باالی دامنههائ نیوع لیتولیوژیئ گیذرگاههیای سیخت گیذر و
جادههای ارتباط کوهستان و مستعد نفوذ نم باشد .مهمترین محورهیای منطقیه در نیدیکی میرز
عالوه بر محور مرزی م توان به محور ارتباط دغال-نهبندانئ معدن اجاع -دوکوهانه نام برد.
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شکل  :26نقشه پهنهبندی مناطق مستعد نفوذ در مناطق نوار مرزی نهبندان.

توپوگراف ناهموار و وجود وا دهای ژاومورفولوژیک همچیون دشیت آبرفتی ئ دشیت هیای
فرسایش و تپهماهورهای کم ارتفاعئ چالههیای کیویریئ کییوعهیا و دشیتهیای ریگی سیبب
شکلگیری یک ژاومورفولوژی خاص در منطقه شده و نفوذ به منطقه را آسانتر م نمایید .ایین
منطقه به عیت تمرکی سکونتگیاههیای متعیدد و همچنیین هیمجیواری بیا اسیتان سیسیتان و
بیوچستان بهعنوان یک از مسیرهای ترانییت مواد مخدر نیی شناخته شیده اسیت .بیا توجیه بیه
مکانیاب انجام شده در نوار مرزی نهبندان با مرز افغانستانئ  16پاسگاه پیشینهادی مکیانییاب
گردید .مکانیاب این پاسگاههیا از میرز شهرسیتان زابیل شیروع و تیا پاسیگاه خرماکیه در میرز
شهرستان سربیشه ادامه دارد (شکل  .)27نتایج مدلسازی نشان می دهید کیه منیاطق میرزی
نهبندان مستعد نفوذ م باشند و این نیی در ال اضر با تحییی بر آمارهیای نییروی انتظیام
گواه بر صحت آن است .این نتایج نقیش ژاومورفولیوژی را در میییان مسیتعد بیودن منیاطق
مختیف جهت نفوذ نیروی متخاصم و اشرار را بیان م نماید .با توجه بیه اینکیه خطیوط دفیاع
منطبق بر لندفرمهای ژاومورفولوژیک ئ برتری و توان دفاع و پدافندی قابلتوجه را به همیراه
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داردئ بنابراین نقشه وا دهای ژاومورفولوژیک و نقشه مناطق مستعد نفیوذئ مکیانییاب ا یداث
پاسگاهها و مواضع دیدبان پیشنهاد شد که به عیت طبقهبندی آن فق بیه ذکیر نقشیه بسینده
شده و از ذکر موقعیت جغرافیای پاسگاهها و مواضع دیدبان اجتناب گردید.

شکل  :27نقشه مکانیابی و جانمایی پیشنهادی پاسگاه و مواضع دیدبانی در نوار مرزی نهبندان.

پیشنهادها:
 -مطالعه کامل و جامع نوا

مرزی استانها از نظر عوامل طبیع و انسان ؛

 توجه ویژه به عوامل ژاومورفولوژیک بیهعنیوان مهیمتیرین عوامیل تأثیرگیذار در مکیانییابپاسگاههای و مواضع دیدبان در مرز؛
 تهیه نقشههای ژاومورفولوژی دفاع و وا دهای ژاومورفولوژیک با مقییاس  1:50000جهیتشناخت دقیق مناطق مستعد نفوذ اشرارئ قاچاقچیان و معاندین نظام؛
 انجام تحقیقاع مشابه در سایر نواسرزمین .

مرزی کشور جهت ارتقیاء تیوان امنیتی کشیور و دفیاع
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فخریئ سیروس ( .)1391ژاومورفولوژی زاگرس جنوب شرق (شمال تنگه هرمی) و تیأثیر آن بیر دفیاع
غیرعامل مراکی یات ئ ساس و مهم (با تأکید بیر مکیانییاب ) .رسیاله دکتیری دانشیکده جغرافییا
دانشگاه تهران.
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تهران :انتشاراع سمت.
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نوا خشک و بیابان بر تحرکاع و فعالیتهای نیروهای نظام (مطالعه موردی :دشت مسییه قیم).
فصینامه مطالعاع جغرافیای مناطق خشکئ )8(2ئ .37-21
مؤمن ئ منصیور ( .)1387مبا یر نیوین تحقییق در عمییاعئ چیاپ دوم .تهیران :دانشییکده مییدیریت
دانشگاه تهران.
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