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چکیده
آوري اطالعـات نقشـی محـوري را در    عنـوان ابـزاري مهـم از فـن    ) بـه GISاطالعـات جغرافیـایی (  هـاي  سیستم

پـذیري در  کننـد. فرمانـدهی، کنتـرل، ارتباطـات و تعامـل     هاي نظامی که اساساً ماهیت مکانی دارند، ایفـا مـی  عملیات
ر تصـمیمات سـریع دارنـد. در    منظـور توفیـق د  هاي نظامی وابستگی شدیدي به دسترسی به اطالعات دقیق بـه عملیات

سـازي، پـردازش، تجزیـه و تحلیـل،     با امکانـات دریافـت، نگهـداري، بازیـابی، بـه هنگـام      GISعصر رقومی حاضر، 
هـا  گیـري بـراي فرمانـدهان نظـامی در عملیـات     هاي مکانی گوناگون یک ابزار عالی تصمیمسازي و نمایش دادهمدل
هاي عملیاتی را منقلـب سـاخته   در امور نظامی و دفاعی شیوهGISکاربردهاي که امروزه استفاده از طوريباشد بهمی

را در کاربردهــاي متعــددي از قبیــل مــدیریت میــدان جنــگ، پاکســازي میــدان مــین، GISاســت. نیروهــاي نظــامی 
گیرند. این مقاله مروري اجمالی بـر  کار میهاي اطالعات جاسوسی، آموزش و ... بههاي حافظ صلح، سیستمعملیات

در کاربردهاي نظامی خواهد داشت.GISکارگیري به

:کلید واژگان
GISش از دور و ، کاربردهاي نظامی سنجC4I2

دافوس آجارئیس دفتر مطالعات عضو هیئت علمی و -١
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مقدمه
بشـر گرفتـار طلسـم جنـگ بـوده اسـت. در ایـن میـان         از آغاز تمدن در کره زمین تا به امروز،

اند، بلکه عاملی کلیدي در دستیابی به قدرت ها را تغییر دادههاي فناوري نه تنها شیوه جنگپیشرفت
هـاي زمینـی، سـرزمین دشـمن را     شوند. پیروزي در جنگ تنها پس از آنکه نیروجنگی محسوب می

منظـور حفـظ کنتـرل سـرزمین     گـردد. بـه  اشغال کنند و کنترل منطقه را در دست گیرند، محقق مـی 
باشـند.چنانچه  اشغال شده نیروهاي مسلح نیازمند آگاهی از وسعت مکانی منطقه تحت کنترلشان می

اسـتفاده قـرار دهـد در    سـرعت مـورد  فرماندهی نظامی بتواند اطالعات را سـریع بدسـت آورد و بـه   
موقعیت برتري در جنگ بعدي خواهد بـود. ایـن موضـوع در خـالل جنـگ خلـیج فـارس (طوفـان         

وسیله نیروهاي متحد در مقابل عراق کامالً مشهود گردید.) به1991-صحرا
:اظهار داشت که1996از ارتش هند در سال Gurbaksh singh VSMسرلشگر 

کند که کلید اصلی براي پیروزي نظامی خ نظامی بیان میهاي گرفته شده از تاریدرس«
(بدون توجه به تعداد نیروهاي دشمن)، حفظ برتري نسبت به دشمن در چرخه امتیازگیري 

)1384-(رسولی».استC4I2حساس زمانی 
اگر یک نیروي مدافع یا سیستم تسلیحاتی بتواند با کمـی دقـت و هشـدار کـافی پـی ببـرد کـه        

تر از شکست دادن دشمن کار بسیار سادهاش چیست، اینمهاجم کجاست یا اینکه شیوه حمله آینده
در بیان باال اشاره C4I2باشد وسیله تصرف موقعیت برتر یا تجمع نیروي برتر در نقطه تصمیم میبه

هـا  )، رایانـه Communications)، ارتباطـات ( Control)، کنترل (Commandبر فرماندهی (
)Computers) اطالعات ،(Intelligence (1پـذیري )، تعامـلInteroperability  دارد. بیـان (

هاي نظـامی بـراي فرمانـده میـدان یـا      دهد که چقدر اطالعات مکانی در عملیاتباال کامالً نشان می
گیري مناسب است. در آشفتگی میـدان جنـگ آگـاهی    راکز فرماندهی جهت تصمیممافوقش در م

که نیروهاي خودي و دشمن کجا هستند و چه مـوانعی بـین آنهاسـت، امـري ضـروري و      آنی از این
هاي نظامی است، بنابراین سازماندهی اطالعات جغرافیایی و مـوقعیتی ضـروري   دشوار در استراتژي

ها و نیروهـاي مختلـف جهـت همـاهنگی، اشـتراك و تبـادل اطالعـات تعامل بین سرویسInteroperabilityمنظور از 1
هاي پدافند هوایی و سیستم آتش بـا هـم تبـادل اطالعـات داشـته باشد. مثالً ما توقع داریم که سیستمصورت متمرکز میبه

باشند.
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) 1991تـرین خطـر بـراي سـربازان آمریکـایی در جنـگ خلـیج فـارس (        باشد. بـراي مثـال بزرگ  می

کردند. این نیروهاي عراقی نبود بلکه هواپیماهاي جنگی خودي بودند که مواضع آنها را بمباران می
موضــوع در خــالل جنــگ ســلطه اخیــر آمریکــا و انگلــیس بــر عــراق نیــز مشــهود گردیــد.           

گردد.باشد، مشخص میانی میهاي مککه بر مبناي دادهGISاز این رو نقش 
اي، گسترش سریع و واکنش قابـل انعطـاف بـار مسـئولیت سـنگینی را بـر دوش       نبردهاي منطقه

سـازي وضـعیت عملکردهـاي دشـمن     پشتیبانی جهـت حفـظ بـه هنگـام    فرماندهان، پرسنل و سیستم
هـاي میـدان   زيسـا مرحلـه مرکـزي را در شـبیه   GISسازد. بنابراین با تهیه نقشه رقـومی،  تحمیل می

ریـزي ارتباطـات، مـدیریت لجسـتیکی، فرمانـدهی کنتـرل و       جنگ، کوتاه کردن مأموریـت، طـرح  
گیري فواصل، زوایـا، شـیب و...) در زمـان کوتـاه و دقـت بـاال، بـه خـود         هاي آماري (اندازهتحلیل

دهد.اختصاص می
هاي فرماندهی و کنترلسیستم

باشند. ورودي شان میگیري فرماندهان و پرسنلهاي فرماندهی و کنترل پشتیبانی تصمیمسیستم
هـا و تصـاویر اسـت کـه مسـتلزم ادغـام،       هـا، فـرم  هـا، پیـام  ها شامل، انواع متنوعی از دادهاین سیستم

وري آباشند. از آنجایی کـه همـه ایـن اطالعـات جمـع     ها و نمایش میسازي، تجزیه و تحلیلذخیره
ابـزاري عـالی جهـت    GISباشـند، فنـاوري   شده داراي یک جنبه مکانی (مختصات جغرافیایی) می

هاي متنوع با منابع مختلف در یک محیط یکپارچه بر مبنـاي  بایگانی و تلفیق سریع و آسان این داده
هـاي  سازي تجزیه و تحلیل مکانی مختلف در سیسـتم منظور تفسیر، نمایش و فراهمنقشه است که به

هـا در تمـام سـطوح    دادههمچنـین جهـت تعامـل   GISشـود.  کـار گرفتـه مـی   فرماندهی و کنترل به
هاي فرمانـدهی  در سیستمGISاستفاده از )1378-(خزاییشود.کار گرفته میهاي نظامی بهسیستم

GISشـود. امـروزه اسـتفاده از    ها، باال بردن دقت و کاهش زمان مـی و کنترل موجب کاهش هزینه

مدیریت منطقه نبرد رو به توسعه است.هاي فرماندهی و کنترل از قبیل سیستمدر سیستم
مدیریت امکانات

تجزیه و تحلیـل و  کارگیري،هاي نظامی جهت بهبا تهیه امکانات مکانی، توانایی مدیران پایگاه
هـاي  ریـزي ي برنامـه رود که این امر یک مؤلفه حیاتی براتوزیع اطالعات مربوط به امکانات باال می

ها خواهد بود. مدیریت مؤثر امکانات و تأسیسات نظامی که با حوزه وسـیعی از  فرماندهی و عملیات
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هنگام و نیز ابزاري تحلیلـی  اهداف پیچیده پویا و ناسازگار درگیر است، مستلزم اطالعات جامع و به
باشد.ها میلیاتگیري در همه سطوح فرماندهی و عمجهت پشتیبانی فرآیندهاي تصمیم

هاي نظامی ابزاري قوي جهت حل مسائلی از قبیل شناسـائی  در مدیریت پایگاهGISاستفاده از 
هـاي  ریـزي هایی با کمترین هزینه جهت مدیریت در نوسازي امکانات، امنیت فیزیکـی، برنامـه  شیوه

رو سـازد. از ایـن  یرا فـراهم مـ  کاربري زمین و نگهداري و سازماندهی انبارهاي موجـود در پایگـاه  
GISهاي نگهـداري و عملیـاتی پایگـاه را    دهد تا هزینهبه مدیران امکانات نظامی این قابلیت را می

هاي گونـاگون  سازي سریع استراتژيهاي مدلکاهش داده، کارایی مأموریت را ارتقاء داده، قابلیت
هاي و هماهنگی (بین تمامی بخشتجزیه و تحلیل را توسعه داده، ارتباطات را بهبود بخشیده، تعامل
هـا را بهینـه نمـوده و دانـش     گذارينظامی، فرماندهی پایگاه و مراکز فرماندهی) جهت انجام سرمایه

)1384-(مدیريکالسیک نظامی را ذخیره نماید.
ارزیابی زمین

هـاي نظـامی، فرمانــدهان نظـامی از شـرایط زمــین شـامل مورفولـوژي (ارتفاعــات،       در عملیـات 
ها و...) و جنس زمین بایستی آگاهی داشته باشند تا قـدرت مـانور خودروهـاي    ها، شیب دامنهههآبرا

هـاي  زرهی و استفاده از تسلیحات مختلف را ارتقاء دهند. همچنین آنهـا بـه پوشـش گیـاهی، شـبکه     
اي و خطوط ارتباطی با دقت باال جهت مصرف بهینه منابع نیاز دارنـد. امـروزه سـنجش از دور    جاده

آوري اطالعات زمینی مانند تجهیزات نظامی و مهندسی، قابلیت تردد، موانع، قابلیـت دیـد،   در جمع
استتار، پتانسـیل اختفـا، اطالعـات مربـوط بـه زمـین اردوگـاه، منبـع تـأمین آب و... کمـک شـایانی            

ه وسـیل هـاي کوتـاه بـه   تواند انجام دهد. این اطالعات بایستی بـراي اهـداف نظـامی کـه در زمـان     می
هنگام شوند.طور منظم بهباشد، بههاي کالسیک (دستی) امکان دسترسی به آنها نمیروش

یک نقشه همراه با جزئیات با اطالعات راجع به کاربري زمین، مدل زمین و نزدیکی بـه امـاکن   
هـاي نظـامی، ضـروري اسـت. همـه ایـن جزئیـات ذکـر شـده بایسـتی بـراي            مسکونی براي عملیات

نی بر روي یک سطح مبناي جغرافیـایی جهـت انطبـاق بـا تجهیزاتـی کـه آنهـا بـراي         فرماندهان میدا
کنند، قابل دسترسی باشـد. هرگونـه اختالفـی    ها استفاده میتثبیت موقعیت و ارتباطاتشان در عملیات

در این تطبیق ممکن است عملیات را بـه مخـاطره بیانـدازد (تشـخیص هـدف تنهـا در صـورتی کـه         
تواند موفقیت آمیز باشد.تش به طور مناسب منطبق باشد میاطالعات با سیستم آ
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هاي مشترك (چند ملیتـی) بایسـتی از   در خصوص سطح مبنا، الزم به ذکر است که در عملیات

یک سطح مبناي واحد و مشترك استفاده شود. این موضوع در خالل جنگ بوسنی مشهود گردیـد  
اي اروپایی و سطح مبناي جهانی به چنـد صـد   که اختالف در موقعیت دف به وسیله سطح مبنیجای

کیلـومتر رسـید).   1، به حدود TKمتر رسید (این اختالف در مورد سطح مبناي محلی یوگسالوي، 
کـار گرفتـه شـد براسـاس سـطح      ) بـه UNاي که توسط نیروهاي سازمان ملل (1؛ 10000هاي نقشه

ه جنگ سرد بوده و براساس سـطح  هاي اصلی ناتو مربوط ببودند در حالیکه نقشهWGS84مبناي 
بودند.ED50مبناي 

هاي زمینیعملیات
GISهـا  هاي زمینی بسزایی داشته باشد. این سیسـتم ریزي عملیاتسازي طرحتواند در بهینهمی

هاي زمین به شکل رقومی اسـت جهـت   با تولید مدل رقومی زمین که شامل اطالعات پستی و بلندي
هـاي  هـاي موانـع و هیـدرولوژي، نقشـه    هاي زمین از قبیـل پوشـش  یلتولید محصوالت تجزیه و تحل

هاي خط دید، انتخاب مسیرهاي بهینه مانند محورهاي وصولی و معابر نفـوذي، انتخـاب   شیب، پالن
-(رسـولی شـوند. کـار گرفتـه مـی   هاي مناسب براي واحدهاي نظـامی، پـرواز مجـازي و... بـه    مکان
شود.سازي میل جدید ارتش آمریکا پیادههاي نسدر تانکGISامروزه ).1384

هاي هواییعملیات
هاي زمینی همراه با اطالعات ارتقاعی دقیـق  هاي هوایی مستلزم اطالعات مشابه عملیاتعملیات
باشند. این اطالعات شامل اطالعات مفصلی در مورد محل هدف، نزدیکی بـه  گیري میبراي هدف

باشـد. واقعیـت   هـاي نـاوبري مـی   هواشناسـی در کنـار داده  اماکن مسکونی، ارزیابی زمین و اوضـاع 
دهد.هاي مؤثر هوایی انجام میها براي عملیاتها و بمب افکنمجازي نیز کمک شایانی به جنگنده

هـاي تـاکتیکی از قبیـل    گیريجهت تصمیمGPSو GISفرماندهان نظاي وابستگی زیادي به 
رسانی به آنهـا از بابـت تهدیـدات احتمـالی، مشـکالت      هدایت نیروها، تجهیزات و هواپیماها، اطالع

مربوط به زمینی با آن مواجه هستند و همچنین معطوف سـاختن ایـن توجهـات بـه منـاطق مشـخص       
عنوان مثال اطالعات مورد نیاز خلبان از قبیل موقعیت و مشخصات هدف، نقـاط  مورد نظر، دارند. به

ت با حمله خودي مواجه شود، اطالعات هواشناسی تهدید احتمالی که در آن نقاط خلبان ممکن اس
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برنـد و هشـدارهاي قبلـی از تغییـرات احتمـالی کـه ممکـن اسـت در حـین          که قابلیت دید را باال می
شوند.عملیات هوایی رخ دهند، به هواپیماهاي حمله کننده وي ارسال می

مدیریت لجستیک و حمل و نقل
هـا و  ین ایمنـی و کـارایی الزم بـراي حرکـت    از جمله مشـکالت عمـده نیروهـاي نظـامی، تـأم     

باشد. بنابراین نگهداري اطالعـات در مـورد   موقع نیروها، تدارکات و تجهیزات میهاي بهجاییجابه
لحـاظ گـردد.   GISهـا، الگوهـاي ترافیکـی، تأسیسـات و بنـادر سـاحلی بایسـتی در        ها، پلبزرگراه

آمیـز در مـدیریت لجسـتیک و    ور موفقیـت طـ بهWebتحت GISامروزه ارتش آمریکا از فناوري 
ها، نقش حیـاتی را در رخـدادهاي ترافیکـی از    هاي رقومی جادهنماید. نقشهحمل و نقل استفاده می

–بـین هنـد و پاکسـتان    Kargilها (مانند تصادف رخداده در جنـگ  قبیل بروز تصادفات در جاده

کنند.) جهت انتخاب مسیرهاي دیگر ایفا می1999
اي هـاي هسـته  هاي ویژه از قبیـل کالهـک  مسیریابی برخی محمولهGISو GPSاده از با استف

سـازي  (که بایستی از نقاط بالقوه خطرناك از قبیل نواحی مسکونی دور نگه داشته شوند) و نیز بهینه
گردد.رسانی به مناطق بحرانی مسیر میکمک

هاي نظامیها و تولید سریع نقشهسازي دادههنگامبه
باشد.دسترسـی بـه   هاي نظامی منوط به داشتن اطالعات به موقع و دقیق مـی فقیت در عملیاتمو

اي بـا  هاي رشـد یافتـه تصـویربرداري مـاهواره    موقع (مانند اطالعات جاسوسی) با قابلیتاطالعات به
گـردد. از  سازي و بـازنگري اسـت، میسـر مـی    هنگامکه مستلزم هزینه کم و روال منظم به1دقت باال

گیــرد، ماهیــت مکــانی دارد بنــابراین آنجــایی کــه تقریبــاً هــر تصــمیمی کــه فرمانــده عملیــات مــی 
هاي تاکتیکی نوعی براي نیروهاي نظامی ضروري است.سازي اطالعات نقشههنگامبه

باشد (مثالً تولید یک شیت نقشـه نـوعی   هاي نظامی یک فرآیند پیچیده و مشکل میتولید نقشه
طلبــد) کــه از قــدیم بــه صــورت کــامالً دســتی و  نفــر ســاعت کــار را مــی2000حــدود 1: 50000
در تولیـد  GIS).1384-(نوریـان فرسا بوده و مستلزم پرسـنل متخصـص زیـاده بـوده اسـت.     طاقت

صـورت  و سـنجش از دور بـه  GPSهـاي  هاي نظـامی مـورد نیـاز بـه کمـک تکنیـک      کارآمد نقشه

مرت است.۱زير Quickbirdو IKONOSاي دقت مكاين تصاوير ماهواره١
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ــر روي     ــده ب ــام ش ــرات انج ــال تغیی ــازنگري و اعم ــهب ــارایی   نقش ــن، ک ــان ممک ــداقل زم ــا در ح ه

گیري دارد.چشم
تفسیر زمین

ــرین کارکردهــاي  ــهGISاز مهمت ــاهواره ب ــین همــراه تصــویربرداري م اي، درك و تفســیر زم
باشد. این مطلب براي فرمانده نظـامی  ترین و مؤثرترین شیوه گسترش نیروها میمنظور یافتن سریعبه

بـانی نیروهـا، بهتـرین    آل براي استقرار و دیدههاي ایدههاي استراتژي از قبیل محلدر تعیین موقعیت
باشد.قابلیت اختفاء نیروها و تجهیزات مفید میخط دید و آتش و همچنین

هاي حافظ صلحعملیات
هاي ریزيمنظور برقراري صلح و کنترل منطقه، مستلزم طرحهاي حافظ صلح بهامروزه عملیات

هـا و مهمـات   سازي مـین هایی با شرایط ناشناخته جهت برپاسازي مجدد مرزها، پاكزمینی در زمین
صورت گسـترده در  بهGISرو باشند. از ایننیز ساخت مجدد تأسیسات میعمل نکرده در منطقه و 

هاي حافظ صلح اخیر از قبیل بوسنی، تیمور شرقی، کـوزوو و سـیرالئون بـه کـارگیري     اکثر عملیات
هـاي هشـدار   کـه نیروهـاي خـودي و گـروه    هایی از قبیل ایـن که پرسش و پاسخطوريشده است به

ها ایجـاد نمـود   توان پناهگاهی مناسب براي غذا و اسکان غیرنظامیمیدهنده کجا هستند و نیز کجا 
گیرد.راحتی در بر میو ... را براي فرماندهان به

هاي آب و هوایینقشه
کند. اطالعـات آنـی تغییـرات    اي را در میدان جنگ ایفا میآب و هوا نقش مهم و تعیین کننده

هـا  ی و هـوایی جهـت موفقیـت کامـل در عملیـات     مهم آب و هوایی براي فرماندهان دریایی، زمینـ 
ضروري است، آنچنانکه این اطالعات ممکن است موجب شکست یا پیروزي در جنگ شوند. هـر  
فرمانده میدان جنگ اطالعات مربوط به تغییرات آب و هوایی از قبیـل پوشـش ابـري، شـرایط بـاد،      

هـاي آب و  طور مـؤثر بـا تولیـد نقشـه    ند بهتوامیGISقابلیت دید، پارامترهاي دما و... را نیاز دارد. 
نماید.هوایی به فرماندهان نظامی کمک می

در امور نظامی و دفاعیGISمشکالت استفاده از 
ممکن است GISکه برخی مواقع فرماندهان نظامی تنها به یک نقشه ساده نیاز دارند، در حالی

اطالعات پیش از حد نیاز را فراهم سازد.
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انـد، یـادگیري سیسـتم جدیـد     هاي کاغذي اسـتفاده نمـوده  نظامیان براي سالیان متمادي از نقشه
GIS.براي پرسنل نظامی کاري مشکل است

ــه   ــه بودج ــه ب ــدون توج ــاده ب ــاعی، پی ــاي دف ــتم  ه ــازي سیس ــه و  GISس ــد پرهزین ــک فرآین ی
باشد.بر میزمان

گیريبندي و نتیجهجمع
GISگیـر داشـته   طور مداوم رشـد چشـم  ست که از سه دهه گذشته بهگیري ایک ابزار تصمیم

هـاي حاضـر شـامل    نمایـد. جنـگ  دید جدیدي از مدیریت اطالعات را ارائـه مـی  است. این سیستم
هـاي تلفیقـی جهـت ارزیـابی منطقـه جنـگ، بسـیج پشـتیبانی،         هاي نیروهاي ترکیبی و شیوهعملیات

باشـند. بنـابراین یـک سیسـتم     هاي کارآمد مـی عملیاتجابجایی نیروها و تنظیم شبکه ارتباطی براي
ها (در انواع و منابع مختلف) براي نیروهاي نظامی ضروري اسـت  همجتمع و تلفیقی براي ذخیره داد

صـورت  بـه GISتا در مواقع مناسب با استخراج اطالعات الزم کارایی باالیی داشته باشـد. فنـاوري   
سـرعت بـراي سـطوح مختلـف فرمانـدهان درگیـر در       بـه گیـري، اطالعـات را  یک پشتیبان تصـمیم 

کند.سازد و بدین صورت به نیروهاي مسلح کمک شایانی میها قابل دسترس میعملیات
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