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مقدمه
مراکز نظامی از مصادیق ایجاد امنیت در برابر تهدیدات داخلی و خااریی اتات و
تویه به قرارگیری این مراکز در بستر یغرافیاای بیییای کشاور ،یکای از رارای
پایداری و کارایی حداکثری آنها اتت .مکانیاابی پدیاد هاای متتلا  ،یکای از
موضوعات مورد مطالیه در علوم متتل

اتت که از مهمترین آنهاا مایتاوان باه

علم ژئومورفولوژی ارار کرد که به موقییت و مکان پدید های متتل
علمی پرداخته و زوایای متتلا

آ

از دیادگا

و هاوایی ،زماین تااخت و غیار را ماورد

بررتی قرار داد و مسئوالن ذیرب را در مکانیابی و مکانگزینی صحیح پدید ها
یاری میدهد (ناصروندی و اتکانی .)1 :1390 ،نگا یامع و همهیانیه به موضوع
دفاع و امنیت نمیتواند بدون در نظر گرفتن نقش دیگار عواما ماثرر در ریاات و
اتتمرار آن مثمر رمر واقع رود .امنیت کشور یمهوری اتالمی ،مجموعهای اتات
از امنیت نقاط متتل  ،بهویژ منابق حساس و حیااتی کاه بایاد مارتی بااهم در
قالب یک برح ارائه و ایرا رود (کرمنیا .)52:1391 ،از آنجاییکه نتساتین هاد
مورد نظر درمن در حمله و تهایم نظامی به کشور ،مراکاز و پایگاا هاای نظاامی
اتت ،رویکرد آمایشی به تاماندهی تازمان دفاعی یک کشور باعث میراود کاه
تازمان فضایی نیروهای مسلح بهگونهای در فضاا اتاتقرار پیادا کناد کاه حاداکثر
امنیت و حداق آتیبپاییری را بارای کشاور فاراهم کناد (ماثمنی.)10 :1381 ،
رعایت اصول پدافند غیرعام بهویژ اص مکاانیاابی برای تﺄتیسات و مراکز رق
(حیاتی ،حساس و مهم) کاه بیشاتر در رهرها قرار دارند ،تیب یلوگیری از بروز
خسارات زیاد به این مراکز در زمان بروز ینﮓ خواهد رد .عواما ا متیاااددی در
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مکانیابی تﺄریرگیار میبارند که بتش عمد ای از این عوام مربوط به یغرافیاای
بیییی اتت.
عوارض بیییی در مکانیابی ،پراکندگی ،حوز نفوذ ،مورفولاوژی و مانناد آن
ارر قابیی دارد که گاهی بهعنوان عاملی مثیت و زمانی بهصاورت عااملی منفای و
بازدارند عم میکنند .در هنگام مکانیابی باید باه وضاییت محای بیییای مثا
تی  ،زلزله ،باد ،گس  ،ریب و یز آن تویه کرد .درنهایات ،یهات رورانرادن
نقش و کاربرد ژئومورفولوژی در مکانگزینی ،باید به پدیاد هاای ژئومورفولاوژی
مثرر و رک گیری فرایندها و تﺄریر آنها تویه رود (نگارش133 :1382 ،؛ کریمای
کردآبادی و خلیلای .)115 :1393 ،برخای از عواما و ضاابطههاای یغرافیاایی و
بیییی در مکانگزینی عیارتند از ویاود ارتفاعاات و درات مناتاب در نزدیکای
منطقه ،نیود مانع بیییی مانند رودخانههای تی خیز ،پیشروی آ
خطوط گس  ،منابع آ

رودها ،بوفان و

آرامیدنی (تطحی و زیرتطحی) ،کیفیات آ

(راوری و

ریرینی و )...و تطح آ هاای زیرزمینای و کیفیات خااو (چوخااچیزاد مقادم،
.)95 :1381
مکان یابی درتت و اصولی مراکز حساس نظامی ،یکی از مهمتارین اقاداماتی
اتت که مویب کااهش قابا تویاه هزیناههاای بیادی مارتی باا فیالیاتهاا و
پیشامدهای مربوط به این مراکز خواهد بود و با افازایش قابلیات پدافناد غیرعاما
این مراکز ،ضریب امنیتی آنهاا را افازایش و احتماال حماالت درامنان و ارارات
تترییی حمالت احتماالی را کااهش خواهاد داد (نصایری .)2 :1388 ،از آنجاکاه
تییین مکان مناتب برای مراکز نظامی یکای از مساائ مهام در برناماهریازیهاای
نظامی اتت ،بنابراین اتتفاد از ابزار توانمندی چون تیستم ابالعات یغرافیاایی

1

در مکانیابی کاربریها با تلفیق مادلهاای ریاضای و تیساتمهاای تصامیمگیاری
چندمییار در یک چارچو

کاری مستحکم و مدون در این رابطه ضروری به نظر

میرتد .همچناین کاارایی مادل تحلیا تلسالهمراتیای 2در مطالیاات مارتی باا
)1. Geographic Information System (GIS
)2. Analytic Hierarchy Process )AHP
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مکانیابی در تحقیقات متتل

مورد تﺄیید قرار گرفته و در مطالیات اخیر نیز مورد

تویه اتت (میارکی و همکاران2014 ،؛ میشرا 1و همکاران.)2015 ،
یکی از ررای و ضرورتهای تاﺄمین امنیات در یاک کشاور ،تاﺄمین امنیات
مرزهای بینالمللی پیرامون آن کشور اتت و هر مرز با تویه به ویژگیهای خاص
خود از قابلیتهای مشتص و متمایزی از دیگر مرزها برای دفااع و تاﺄمین امنیات
برخوردار اتت .اتتانهای مرزی به دلی همسایگی با دیگار کشاورها در میارض
تهدیدات نظامی و امنیتی منطقهای و فرامنطقهای هستند .لیا در مکانیابی پادگانهاا
و اتتقرارگا های نظامی در اتتانهای مرزی بایاد مییارهاا و مالحظاات دفااعی و
امنیتی متناتب مدنظر قرار گیرد (پارازاد و همکاران .)24 :1396 ،در حال حاضار
با تویه به موقییت خاص ژئوپلیتیکی و راهیردی اتتان آذربایجان غربی باه دلیا
هممرز بودن با ته کشور مهم خاورمیانه (ترکیاه ،عاراو و یمهاوری آذربایجاان)،
ضروری اتت که مکانیابی مناتب برای مراکز نظامی این اتتان مورد تویاه قارار
گیرد .همچنین نزدیکی به منطقه قفقاز بهعنوان یاک کاانون تکااپوی یریاانهاای
افرابی و دارتن زمینه ارتیابی مناتب از بریق مرزهای اتاتان آذربایجاان غربای،
دارای خطرات و تهدیدهای بالقو ویاژ ای هسات کاه الزم اتات در بارحهاای
آمایش دفاعی و مکانیابی مراکز نظاامی باه ایان مسائله اهمیات داد راود؛ زیارا
مکانگزینی مناتب میتواند باعث باالرفتن کارایی و ارربتشی این مراکز در مواقاع
بحران و تهدیدات نظامی بارد .هد

از ایان پاژوهش نیاز ،نشااندادن اهمیات و

کاربرد راخصهای یغرافیای بیییای در مکاانیاابی مراکاز دفااعی -راهیاردی و
اولویتبندی مکانها با مییارها و ویژگیهای یغرافیای بیییی با اتاتفاد از روش
تحلی تلسلهمراتیی در اتتان آذربایجان غربی اتت تا درنهایت مناتبترین مکان
برای مکانگزینی مراکز نظامی -راهیردی در منطقه مورد مطالیه تییین رود.
 .1مبانی نظری
نظریه مکانیابی نتستینبار توت فون تانن در تال  1826و در زمینه فیالیتهاای
1. Mishra

چگونگی مکانگزینی مراکز نظامی -راهبردی بر اساس شاخصهای جغرافیای طبیعی 189

کشاورزی ابداع گردید و نتستین چارچو

علمی این نظریه بهبور رتمی توت

آلفرد وبر در تال  1909میرفی رد .او مسئله مکانیابی یک انیار واحد را با هاد
به حداق رتاندن مجموع فواص تفر بین انیار و مجموعاهای از مشاتریان ماورد
بررتی قرار داد (نصیری .)17 :1388 ،اصوالً مکانیابی به فیالیتی گفته میرود کاه
در آن قابلیتها و توانهای یک منطقه خاص از نظر ویود زمین مناتاب ،کاافی و
مرتی بودن آن با کاربریهای رهری و روتتایی دیگر برای انتتا

مکاان مناتاب

یهت کاربری مورد نظر تجزیاه وتحلیا راود (بناای .)693 :1989 ،1مکاانیاابی،
انتتا

بهترین و مطلو ترین نقطه و مح اتتقرار اتات؛ باهباوریکاه پنهاان و

متفیکردن نیروی انسانی ،وتای و تجهیازات و فیالیاتهاا را باه بهتارین ویاه
امکانپییر میتازد (موحدینیا .)75 :1386 ،بهعیارتدیگار ،در نظار گارفتن کلیاه
عوام یغرافیایی برای پیادا کاردن محا مناتاب بارای انجاام فیالیات خااص را
مکانیابی گویند (حسینیامینی و پریزادی.)69 :1389 ،
ایرای یک برح گسترد نظامی نیاز به آمایش ترزمین از بید نظاامی دارد تاا
تواناییها و کاتتیهای هر منطقه رناتایی رد و عملیات مکانگزینی یا هار ناوع
تصمیم دیگری از پشاتییانی ابالعااتی قاوی برخاوردار راود .از آنجاکاه عواما
متیددی چون ررای آ وهاوایی ،پدیاد هاای ژئومورفولاوژیکی مانناد حرکاات
دامنه ای ،زمین لرز  ،ریب ،توپاوگرافی ،را هاای ارتیاابی ،آ

و مساائ امنیتای و

مالحظات تیاتی در گزینش مراکز نظامی مثرر اتت .انتتاا

مکاانی کاه وایاد

ررای

و ویژگیهای مورد نظر بارد ،نیازمند مطالیهای دقیق و همهیانیه اتت کاه

روشهای تنتی نمیتوانند پاتتگوی این نیاز بارند و ایان امار مساتلزم فیالیات
متتصصان ررتههای متتل

و مرتی با موضوع و اتاتفاد از ابزارهاا و امکانااتی

کارآماد اتات کااه لازوم اتااتفاد از ابزارهاا و روشهاای پیچیااد تار و همچنااین
برنامهریزی دقیقتر را تیب رد اتت (اصغرپور.)193 :1377 ،
به بورکلی در مکانیابی مراکز نظامی تاه هاد

کلای مادنظر اتات .هاد

نتست ،مکانیابی این تسهیالت بهعنوان یک تساهی صانیتی عماومی کاه تایب
1. Banai
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میرود مکانیابی به گونه ای صورت پییرد که با باالترین کارایی ،به فیالیات خاود
ادامه دهد .در هد

دوم ،مکانیابی این تسهیالت بهعنوان یاک تساهی ناامطلو

بود و به گونهای مکانیابی میرود که در صورت تهایم به این تسهیالت ،کمترین
تهدید را برای تاکنان ابرا

دارته بارد .هد

توم ،مکانیابی این تساهیالت بار

اتاس عام خود دفاعی بود اتت؛ به این مینی که تسهیالت بهگونهای مکانیاابی
میروند که مانع دتترتی آتان درمن به آنها و نابودیران گردد (یی عااملی و
همکاران.)67 :1388 ،
از مطالیاتی که در زمینه مکانیابی مراکز حساس و مهم باا تویاه باه عواما
یغرافیایی صورت گرفته اتت ،میتوان به موارد زیر ارار کرد:
مولوی ( )1378در مکانگزینی یک لشگر نمونه در یاک عملیاات افنادی باا
اتتفاد از تیستم ابالعات یغرافیایی و تنجش از دور در منطقاه زاویاه واقاع در
رمال رهرتتان تاو  ،با تویه به داد های مکانی نشان داد که تییین مح اتتقرار
لشگرهای نمونه در یک عملیات افندی با دقت بیشتری امکانپییر

اتت.

نورانی ( )1383به مطالیه مدلتازی مکانیابی پادگانها با اتاتفاد از تاامانه
ابالعات یغرافیایی و فرایند تحلی تلسلهمراتیای پرداختاه اتات .هاد

اصالی

ایشان ،رناتایی راخصها و زیررااخصهاای ماثرر در مکاانیاابی پادگاانهاا و
اتتفاد از منطق ارزشگیاری داد ها با اتتفاد از تامانه ابالعات مکاانی و تلفیاق
آن با فرایند تحلی تلسلهمراتیی برای ارائه روش گامباهگاام و بهیناه بارای یاافتن
بهترین مکان اتتقرار این کاربری

اتت.

فتری و یاللینسب ( )1388مطالیهای در زمینه کاربردهای تامانه ابالعاات
یغرافیایی در بحث یغرافیای نظامی انجام داد اناد و باه ایان نتیجاه رتایدند کاه
اتتفاد از تامانه ابالعات یغرافیایی در تطوح متتل

نظاامی مویاب افازایش

دقت و ترعت در تهیه انواع گزارشها و تولید نقشههای گوناگون و ترکیاب ایان
تامانه با تامانههای نظامی دیگر مویب افزایش توان تصمیمگیریهاای نظاامی در
ررای بحرانی میرود.
زرقانی و اعظمی ( )1390مالحظات نظامی -امنیتی در آمایش و مکانگزینای
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مراکز و پایگا های نظامی را در اتتان خراتان رضاوی تحلیا و بررتای کردناد.
هد

آنها رناتایی اناواع تهدیادات نظاامی و مهامتارین کاانونهاای ایان ناوع

تهدیدات برای اتتان خراتان رضوی بود اتات .فتاری و همکااران ( )1392باه
تﺄریر عوام ژئومورفولوژیکی و اقلیمی زاگرس ینوبی در منطقه رمال تنگه هرماز
بر دفاع غیرعام (با تﺄکید بر مکانیاابی مراکاز حسااس و مهام) باا روش تحلیا
تلسلهمراتیی و تامانه ابالعات یغرافیایی پرداختند .تییدی و همکااران ()1392
به بررتی مکانگزینی پادگان نظامی با رویکرد پدافند غیرعام با اتتفاد از تلفیاق
تیسااتم ابالعااات یغرافیااایی و ماادل تصاامیمگیااری چناادمییار  1در رهرتااتان
تربتیام پرداختند .آنها با بهار گیاری از تیساتم ابالعاات یغرافیاایی و روش
فرایند تحلی تلسلهمراتیی اقدام به یمعآوری و تجزیهوتحلی ابالعات کردناد و
پهنههای مناتب برای ایجاد پادگان را مشاتص کردناد و درنهایات باا اتاتفاد از
روش خطی وزن داد رد  ،ته نقطه بهعنوان بهترین نقطه با اولویتهای نتست تا
توم برای یانمایی پادگان تییین کردند .روتتایی و همکااران ( )1392باه تحلیا
ژئومورفولوژیکی مکانگزینی مراکز نظامی مویود در دامناههاای غربای کوهساتان
تهند باا اتاتفاد از روش  AHPپرداختناد .نتاای نشاان داد کاه رارای مناتاب
مکانگزینی در نیمه رمالی منطقه مورد مطالیه ،مساحت بیشتری را نسیت به نیماه
ینوبی منطقه رام میراود .کریمای کردآباادی و خلیلای ( )1393باه رناتاایی
وضییت اتتقرار مراکز نظامی مویاود در اتاتان ایاالم و تجزیاهوتحلیا رارای
محیطی و میرفی مکان مناتب برای احداث مراکز نظامی در این اتاتان پرداختناد.
آنها با اتتفاد از روش توصایفی -تحلیلای و باا باهکاارگیری تیساتم ابالعاات
یغرافیایی و فن  AHPبه بررتی مکان مناتب در منطقه پرداخته و باه ایان نتیجاه
رتیدند که  74درصد از مراکز نظامی مویود در منطقه ،در پهنه تارزمینی مناتایی
قرار دارد .آقاباهر و همکاران ( )1394به مکانیابی مراکز مستید دفااعی و تییاین
منابق مساعد احداث آن در بتشی از ینگ های اتتان گیالن با اتتفاد از فرایناد
تحلی تلسلهمراتیی و  GISپرداختند .نتای ارزیابی آنها نشاان داد کاه تاه عاما
)1. Multi Critical Decision Analys (MCDA
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فاصله از رهر ،فاصاله از یااد و تانﮓرناتای باه ترتیاب بیشاترین تاﺄریر را در
مکانیابی مراکز مستید دفاعی منطقه دارته ،درحاالیکاه تاراکم پوراش گیااهی و
یهت ریب کمترین تﺄریر را دارتهاناد .درنهایات منطقاه ماورد مطالیاه را از نظار
پتانسی مراکز مستید دفاعی به چهار بیقه پتانسی کم ،متوت  ،زیاد و خیلی زیااد
تقسیمبندی کردند .مهدوی ( )1395به موضاوع مکاانیاابی مراکاز نظاامی دفااعی
رهرتتانهای مرزی اتتان آذربایجان غربی بر اتاس ویژگیهای ژئومورفولوژیکی
با اتتفاد از روش فرایند تحلی ریکه 1و  GISپرداخته و به این نتیجاه رتاید کاه
میانگین امتیازی همه پادگانهاا  3/13اتات کاه ایان باه میناای اتاتقرار متوتا
پادگانها بود اتت .حدود یکتوم از زماینهاا وضاییتی کاامالً نامناتاب بارای
اتتقرار پادگان دارتهاند .این میزان برای پهناههاای مناتاب در حادود  10درصاد
اتت .پارازاد و همکاران ( )1396به تحلی نقاط بهینه پایگا های نظامی در اتتان
اردبی بر مینای مالحظات دفاعی و امنیتی پرداخته و بدین منظور از روش  ANPو
 GISاتتفاد کردند .نتای حاص از بررتی آنهاا نشاان داد کاه از کا مسااحت
اتتان اردبی  18 ،درصد یزء مناابق مناتاب و  25/5درصاد یازء مناابق نسایتاً
مناتب برای مکانگزینی پادگانهای نظامی اتت.
وارن و باااگلی )1992( 2کاااربرد تااامانه ابالعااات یغرافیااایی و تصاااویر
ماهوار ای  SPOTرا در مدیریت مکانهای نظامی بررتی کردند .آنها به این نتیجه
رتیدند که این ابزارها برای بیقهبندی پورش زمین ،پایشبینای فرتاایش خااو،
یمعآوری داد ها و تتمین ظرفیت نظامی ارزرمند اتت .گیلویچ )2003( 3تیاما
بین ژئومورفولوژی بیابانها و عملیات را بررتی کرد .او به بررتی بیابان موهااوی
کالیفرنیااا در عملیااات نظااامی بااا اتااتفاد از تصاااویر ماااهوار ای و نقشااههااای
زمینرناتی پرداخت و به ارزیابی دقیقی از تطح زمین دتت یافت که ویژگایهاا
پیچید ای را نشان میدهاد .کورتاون و یاتا رو )2007( 4در مقالاهای باا عناوان
)1. Analytic Network Process(ANP
2. Warren & Bagley
3. Gilewitch
4. Corson &Jasperro
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«رویکرد همه یانیه خطرات به مکانیابی کمپ پایگا نظاامی آمریکاا» اعماالنظار
یغرافیایی نسیت باه انتتاا

محا اردوگاا پایگاا نظاامی آمریکاا در عملیاات

احتمالی مانند بوتنی ،کوزوو ،عراو ،افغانستان دارد و اتاتدالل مایکناد کاه هماه
خطرات باید در فرایند مکانیابی کمپ پایگا نظامی در نظر گرفته راود و ایانکاه
رویکرد تمام خطرات ،بتش یداییناپییر از برنامهریزی مکانیاابی کماپ پایگاا
نظامی اتت .یسیلناکر و کتین )2008( 1به بررتای یاک نگارش ژئومورفولوژیاک
محیطاای در انتتااا

مکااان باارای ضاااییات خطرناااو پرداختنااد و از مییارهااای

زمینرناتی ،ژئومورفولوژی ،ررای آ های زیرزمینای ،اقلایم و کااربری ارضای
بهمنظور تییین مناتبترین تایت در یک منطقه برای زبالههای خطرنااو اتاتفاد
کردند .هد

این کار ارائه یک روش بود که با بهر گیری از رویکرد ویژگایهاای

ژئومورفولوژیکی و زیستمحیطی ،تیاداد مییارهاا در مکاانیاابی دفان ضااییات
خطرناو را کاهش دهند .نتای آنهاا نشاان داد کاه اتاتفاد از یاک نقشاه واحاد
ژئومورفولوژی برای مکانیابی مناتب دفن زباله برای زبالههای خطرناو ،باهیاای
اتتفاد از نقشههای یداگانه برای ویژگیهاای زماینرناتای ،ویژگایهاای آ

و

هوایی (دما ،بارش و ترعت و یهت از باد غالب) ،رایب و فرتاایش از صاحت
باالتری برخوردار

اتت.

 .2منطقه مورد مطالعه
اتتان آذربایجان غربی با وتیتی حدود  43660کیلومترمربع در رمال غر

ایاران

قرار دارد و به علت همیواری با ته کشور مهم منطقه خاورمیانه و قفقااز یناوبی
یینی ترکیه ،عراو و یمهوری آذربایجان (منطقه خودمتتار نتجوان) ،همچنین باه
علت موقییت حساس و ژئواتتراتژیک بهعنوان درواز ورود و پ ارتیاابی ایاران
به اروپا ،در بین  16اتتان مرزی ایران پس از خوزتتان ،بیرک مهامتارین اتاتان
مرزی کشور اتت .خ مرز تیاتی این اتتان از در رودخانه زا
در ینو

کوچاک واقاع

تردرت در همسایگی کردتاتان عاراو تاا باورآالن (دیام قشاالو) در

رمالیترین نقطه مرزی این اتتان با کشور ترکیه به علت متﺄررردن از ویژگیهاای
1. Yesilnacar & Cetin
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خاص یغرافیایی (بیییی و انسانی) از قییا کوهساتانی و صایب الییاور باودن و
تحرکااات قااومیتی یکاای از ناااآرامتاارین خطااوط ماارزی کشااور تلقاای ماایرااود
(چوخاچیزاد مقدم و امینی قشالقی .)190 :1389 ،رک  1موقییات یغرافیاایی
منطقه مورد مطالیه را نشان میدهد.
شکل  .١موقعیت منطقه مورد مطالعه


منیع :نگارندگان

 .3روششناسی
یکی از کارآمدترین روشها برای تصمیمگیری ،روش تحلی تلسلهمراتیای اتات
که نتستینبار توت توماس اِل تاعتی ( )1980به کار گرفتاه راد .ایان روش بار
اتاس مقایسه زویی بین فاکتورها بنا رد اتت .فرایند تحلی تلسلهمراتیی یکای
از یامعترین تامانههای براحیرد بارای تصامیمگیاری باا مییارهاای چندگاناه
اتت .زیرا این روش امکان فرمولهکردن مسئله را بهصورت تلسالهمراتیای فاراهم
میکند و همچنین امکان در نظر گرفتن مییارهای متتل

کمی و کیفای در مسائله
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را دارد و گزینههای متتل

را در تصمیمگیری دخالت داد اتت و امکان تحلیا

حساتیت روی مییارها و زیرمییارها را دارد (قدتیپور .)5 :1378 ،همچنین

AHP

برای ارزیابی تیداد زیادی از مییارها و ح مسائ چندمتغیر باهصاورت گساترد
به کار میرود و به گرو تصمیمگیرندگان ایاز مایدهاد عضاو هار گروهای کاه
هستند از آزمونپییری این مدل اتتفاد و مسئله را به کمک آن ح کنند (چن  1و
همکاران2008 ،؛ به نق از فتری و همکاران.)85 :1392 ،
برای این مطالیه از هشت فااکتور باارش ،رایب ،ارتفااع ،فاصاله از آبراهاه،
فاصله از گس  ،تنﮓرناتی ،فاصله از زمینلغزش و فاصاله از مناابق تای خیاز
اتتفاد رد .پسازاینکاه پرتشانامه در اختیاار افاراد خیار نظاامی و متتصصاان
یغرافیای بیییی قرار گرفت و مقایسه زویی انجام گرفت ،ت س مااتریس نرماال
رد و درنهایت وزن هر الیه مشتص گردید .باا مشاتصرادن وزن هار الیاه باا
اتتفاد از نرمافزار  ArcGISالیهها ترکیب رد و نتیجه در پن بیقه کامالً مناتاب
تا کامالً نامناتب دتتهبندی رد.
بی انجام این پژوهش از نرمافزار

Choice

 Expertبرای تحلی تلسلهمراتیی و

وزندهی به مییارها و از نرمافزار  ArcGISبرای تصحیح آماد تازی الیههاا ،انجاام
تحلی ها و مکانیابی نهایی اتتفاد رد.
 .4بحث و یافتههای تحقیق
بهبورکلی برای انجام مکانیابی میتوان از روشهای میتنیبار پاردازش ابالعاات
یغرافیایی به همرا پردازشهای آماری و ریاضی اتتفاد میراود .مکاانیاابی بار
اتاس راخصهای متتلفی انجام میگیرد کاه ایان متغیرهاا نسایت باه اهادا

و

اهمیت تحقیق تغییر خواهد کرد .در تحقیق حاضر از  8راخص یغرافیای بیییای
برای رناتایی منابق حساس و مهم نظامی -راهیردی اتتفاد گردید که به بررتی
آنها پرداخته میرود.

1. Chang
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 .1-4بررسی وضعیت ارتفاعی و شیب منطقه مورد مطالعه

ارتفاع یکی از مییارهای تﺄریرگیار در دفاع بود و از اهمیت خاصی در این حاوز
برخوردار اتت .میموالً کو ها تکیهگاهی برای مراکز نظامی رمرد میراوند و باا
کمترین نیروی انسانی ،امکان دید باانی ،حفاظات مراکاز و پایگاا هاای نظاامی را
فراهم میآورند ،اما ناهمواربودن بیشازحد منطقه ،درواریهایی را بارای آمدوراد
خودروها و ادوات ینگی فراهم میکند .حداق ارتفااع در منطقاه ماورد مطالیاه،
 620متر و حداکثر آن حدود  3620متر هست .از ارتفاع صفر تا حدود  2500متار،
با افزایش ارتفاع بر قابلیت دفاعی منطقه افزود میرود ،اما از ارتفااع  2500متاری
به باال ،به علت کاهش فشار هوا (کمیود اکسیژن) از قابلیت دفااعی منطقاه کاتاته
میرود (رک .)2
ریب از عوام تﺄریرگیار بر یابهیایی و تحرکاات رزمای نیروهاا و تجهیازات
آنها اتت .ریبها میموالً با تویه به یهت حرکت و بهصورت ارقام مثیت و منفی
بیان میروند که مشتصکنند میزان فراز و نشیبهای عمودی بار روی محورهاای
افقی فرضی هستند .ریبهای محد

و دیگر ناهمواریهای تاطحی میماوالً نقااط

کور یا در اصطالح نظامی ،یانپنا ها و مواضع و زماینهاای پوراید از دیاد را باه
ویود میآورند .زمینهاایی کاه از دیاد درامن در اماان هساتند کاارایی ارتیاباات
رادیویی با فرکانس خیلی باال را که باه خا دیاد وابساته اتات ،کااهش مایدهناد
(فتری .)107 :1391 ،چنانچه ریب زمین زیاد بارد قدرت انیطاا پاییری و تاوان
تحرو نیروها و تجهیزات خودرویی را محدود ماینمایاد و پیشاروی را باا مشاک
موایااه ماایتااازد و همچنااین باارای عیااور و ماارور خودروهااا و ادوات ینگاای،
درواریهایی را فراهم میکند (کالینز .)45 :1384 ،انتتا

مکانهای باا رایب زیااد

(الیته کمتر از  30دریه) برای مراکز حساس و مهام ،تایب افازایش ضاریب ایمنای
باالی این مراکز در برابر حمالت تالحهایی با تهم تیر منحنی میراود .رایبهاای
خیلی کم و ریبهای باالی  30دریه برای اتتقرار مراکز حساس و مهم با رویکارد
دفاع غیرعام مناتب نیستند .بر اتاس رک  ،2مناتبترین مکانها به لحاظ عاما
ریب ،منابق کوهستانی واقع در غر

و ینو

ررو (باهیاز ارتفاعاات باا رایب
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خیلی زیاد) هست؛ درصورتیکه بیشتر منابق رمالی و ررقی منطقه مورد مطالیه ،باه
خابر ریب کم برای اتتقرار مراکز حساس و مهم مناتب نیستند.
شکل  .2نقشه شیب و ارتفاع منطقه مورد مطالعه


منیع :نگارندگان

 .2-4بررسی وضعیت آبراههها و سنگشناسی منطقه مورد مطالعه

رودخانه ها ازیمله موانع بیییی هستند که در پدافند نقاش بسایار مهمای دارناد و
پس از کو ها به لحاظ دارتن قابلیت پدافندی در دریاه دوم اهمیات قارار دارناد.
قابلیت پدافندی رودخانهها مربوط به ویژگیهای فیزیکی آنها مانناد پهناا ،عماق،
ترعت یریان آ  ،دبی رودخاناه و باول آنهاتات .رادتیریاان رودخاناههاا
برحسب متر یا فوت در رانیه بیان میرود کاه اتاتااً باه میازان رایب بساتر رود
بستگی دارد .یریانهای عمیق و تند ،میماوالً بساتر اصالی کاناال خاود را دنیاال
میکنند ،چون کرانهها و بستر اینگونه رودها ماانع پتاش آ

مایراوند (کاالینز،

 .)50 :1384نزدیکی به آبراهه در منطقه مورد مطالیه برحسب کیلومتر ،باا اتاتفاد
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از توابع تحلی فضایی  GISمحاتیه رد (رک .)3
مقاومت تنﮓها در تاخت تولهها ،انیارها ،تاختمانها و عملیاات مهندتای
و حجم کار مورد نیاز برای آماد تازی ،اهمیت بهتازایی دارناد .رارای خااو و
تنﮓ بار کاارایی بسایاری از تسالیحات متیاار

و وتاای نقلیاه تادارکاتی ارار

میگیارد .نمونه بارز آن در کاهش و افزایش اررات تاالحهاای هساتهای مشاهود
اتت (الکساندر .)75 :1995 ،1قسمت غربی منطقه ،رام تنﮓهای آتشفشاانی و
ماتهتنﮓ و تو  ،قسمتهای دیگر رام تنﮓهاای رتاوبی و نزدیاک دریاچاه
ارومیه ،دارای پهنههای نمکی اتت (رک .)3
شکل  .٣نقشه آبراههها و زمینشناسی منطقه مورد مطالعه


منیع :نگارندگان

 .3-4بررسی وضعیت بارش و مخاطرات طبیعی منطقه مورد مطالعه

عناصر اقلیمی از متغیرهایی هستند که میتوانند در دفاع عام و غیرعام نیروهاای
1. Alexander
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نظامی نقش دارته بارند .یکی از متغیرهای تﺄریرگیار بار عملیاات نظاامی ،باارش
اتت .ردت و نوع بارش بر فیالیتهای نظامی ارر زیادی دارد .توفانهاای رادید
همرا با رگیارهای ردید ،مانع حرکت یگانهای نظامی میرود و قطارات دررات
باران و تگرگ در نواحی کوهستانی ،تمامی نق و انتقااالت نظاامی را روی زماین
متت میکند؛ عالئم رناتایی را متفی کرد و از همه مهمتر عملیات پاوتازی و
ایمنتازی مسیر را مانع میرود .بارای اعماال مییاار اقلیمای باارش ،از داد هاای
بارش ایستگا های تینوپتیک مویود در منطقه مورد مطالیاه بهار گرفتاه راد .باا
تویه به اینکه داد های بارش بهصورت نقطهای گردآوری مایراوند ،بناابراین باا
تیمیم داد های نقطهای به تطح ،نقشه رَتتری بارش تهیه گردید (رک .)4
مطالیه تیستم گس های منطقه از نظر اصلی و فرعیبودن گس هاا و فیاال و
غیرفیال بودن گس ها از عوام بسیار مهم در امار مکاانیاابی اتات ،زیارا گسا
باعث افزایش پتانسی لرز خیزی منطقه میرود .بهبورکلی قرار گارفتن هار تااز
انسانی روی گس خطرناو اتت ،اما این خطر برای مراکاز نظاامی بیشاتر اتات؛
زیرا دارای انیارهای مهمات و توخت هساتند .بارای ایان منظاور مناابق مساتید
مکانیابی ،یایی در نظر گرفته میرود که از گس ها بیشترین فاصله را دارته بارد
و در رک  4نشان داد رد اتت.
شکل  .4نقشه بارش و مخاطرات طبیعی منطقه مورد مطالعه


منیع :نگارندگان
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زمینلغزش یکی از حرکات تود ای دامنهای اتت کاه تحات تاﺄریر عواما متناوع
انسانی ،هیدرولوژیکی و اقلیمی ایجاد رد و باهوتایله حضاور مساتمر عناصاری
چون آ  ،یخ و هوا تشدید رد و بهعنوان یکی از پدیاد هاای ژئومورفولاوژیکی
باعث ایجاد آتیبها و خسارات ییرانناپییری در محدود های رهری و روتتایی
میرود .لیا رناتایی نواحی مستید وقوع زمینلغازش یکای از اقادامات اولیاه در
مکانیابی مراکز حساس ،مهم و کاهش آتیبهای نارای از ایان پدیاد محساو
میرود .با تویه به اهمیت عام فاصله از زمینلغزش در مکانیابی منابق نظامی-
راهیردی ،منابق مستید زمینلغزش در منطقه ماورد مطالیاه مشاتص راد و در
رک  4آورد رد اتت.

با تویه به اینکه اکثر روتتاها و رهرهای منطقه در حاریه رودهاا ،متاروط-

افکنهها و درتهای تیال گیر اتتقرار دارند ،خطر وقوع تیال
دارد .اگر یک منطقه را تیال

هماوار ویاود

تحت تﺄریر قرار دهد ،بهویژ در زماان یناﮓ ،کا

نیروهای منطقه زمینگیار مایراوند و عماالً تاازمان دهای نیروهاا را غیارممکن
میتازد .برای این کار منابق تی خیز منطقاه مشاتص و در راک  4نشاان داد
رد اتت.
 .4-4وزندهی به عوامل

پس از رناتایی عوام مثرر بر مکانگزینی مراکز نظامی با اتتفاد از راخصهاای
یغرافیایی ،مرحله بیدی اولویتبندی مییارهاا و زیرمییارهاتات .بارای محاتایه
دریه اهمیت هر یک از راخصها و مییارها ،ابتدا میانگین هندتی برای هار یاک
از تلول های ماتریس مقایساه زویای انجاام پاییرفت .در اداماه پاس از محاتایه
میانگین هندتی تمام تلولهای ماتریس مقایسه زویی با تلفیق وزنهاای عناصار
تطوح پایینتر با عناصر تطوح باالی مربوط در تلسالهمراتاب ،وزن هار یاک از
مییارهای تﺄریرگیار و زیرمییارهای مربوط به آن در مکانیابی مراکز نظاامی تییاین
رد .یدول  1ماتریس مقایسات زویی عناصر اصلی ماثرر بار مکاانیاابی مراکاز
مستید نظامی و راهیردی در منطقه مورد مطالیه را نشان میدهد.
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جدول  .١ماتریس وزن نسبی هر کدام از متغیرهای مؤثر در مکانیابی مراکز نظامی

فاصله از
زمینلغزش
0/33
0/25
0/11
0/11

فاصله مناطق
سیلخیز
0/5
0/33
0/13
0/11

فاصله
از گسل
6
5
2
1

فاصله از
آبراهه
5
3
1
0/5

2
1
0/33
0/2

1

9

8

3

2

9

9

4

3

0/5
0/5

0/33
0/2

0/14
0/14

0/11
0/11

بارش

سنگشناسی

9
7
5
2

7
6
3
2

9

8

0/5

9

9

1

2

2
1

1
0/5

0/11
0/11

0/13
0/11

شیب

ارتفاع
1
0/5
0/2
0/16

ارتفاع
شیب
فاصله از آبراهه
فاصله از گسل
فاصله مناطق
سیلخیز
فاصله از
زمینلغزش
سنگشناسی
بارش

با تویه به نتای مشتص میرود که مییار فاصله از زمینلغزش با دریاه اهمیات
(وزن)  ،0/3436فاصله از منابق تی خیز با وزن  0/2502و ارتفاع با وزن 0/1716
به ترتیب بیشترین تﺄریر را در مکانیابی مراکز نظامی دارند و مییارهاای باارش باا
وزن  0/0183و تنﮓرناتی با وزن  ،0/0232کمترین اهمیت را در بین مییارهاای
مثرر بر مکانیابی مراکز نظامی دارند .این نتاای در یادول  1باا عناوان مااتریس
مقایسه زویی وزن نسیی و ت س در یدول  2با عنوان ضارایب عناصار ماثرر در
مکانیابی مراکز نظامی نمایش داد رد اتت.
جدول  .2ضرایب مختلف عناصر مؤثر در مکانیابی مراکز نظامی در محدوده مورد مطالعه

ضریب
0/1716
0/1141
0/0488
0/0300
0/2502
0/3436
0/0232
0/0183

عنصر
ارتفاع
شیب
فاصله از آبراهه
فاصله از گسل
فاصله مناطق سیلخیز
فاصله از زمینلغزش
سنگشناسی
بارش

برای بارزتر کردن نتای  ،وزنها بهصورت مقایسهای در رک  5باا عناوان نماودار
مقایسه ضرایب مثرر در مکانیابی مراکز نظاامی در محادود ماورد مطالیاه آورد
رد اتت .بر اتاس رک باال مشاهد میرود مییار فاصله از زمینلغزش باا وزن
 ،0/343بیشترین تﺄریر و بارش با وزن  0/018کمترین تﺄریر را دارد.
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شکل  .5نمودار مقایسه میزان متغیرها و ضرایب مؤثر در مکانیابی مراکز نظامی در محدوده مورد مطالعه
بارش
لیتولوژی
فاصله از زمین لغزش
فاصله مناطق سیل خیز
فاصله از گسل
فاصله از آبراهه
شیب
ارتفاع
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0



 .5-4مکانیابی نهایی

درنهایت ،با بهار گیاری از روش هم وراانی ،کلیاه الیاههاای وزندار و ماثرر در
اتتقرار مراکز نظامی -راهیاردی در محای  GISتلفیاق رادند و تارانجام مناابق
مناتب و نامناتب برای ایجاد مراکز و تﺄتیسات نظاامی و راهیاردی ،رناتاایی و
پهنهبندی رد (رک  .)6با تویه به رک  6قسمتهایی از منطقه مورد مطالیه کاه
با رنﮓ آبی مشتص رد اتت برای مکانگزینی مراکز حساس و مهم ازنقطهنظار
عوام و راخصهای بررتیرد مناتب اتت ،اما منابقی که با رنﮓ قرمز نشاان
داد رد اتت از نظر اتتقرار این کاربریها نامناتب میبارند.
شکل  .6نقشه مکانیابی مراکز نظامی در استان آذربایجان غربی

منیع :نگارندگان
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نتیجهگیری
مکان یابی ،گام نتست در فرایند مکانگزینی مراکز نظامی بود و در این راتتا باید
تیی کرد بر اتاس محدودیتها و قابلیتهای مورد نیاز برح ،نسیت باه انتتاا
منابق مناتب اقدام نماود .تجرباه دیگار کشاورها نشاان داد اتات کاه رعایات
مالحظات دفاعی -امنیتی در آمایش ترزمینی ،اتتقرار مراکز ،تﺄتیساات نظاامی و
غیرنظامی ،بهبورقطع در افزایش قابلیاتهاای دفااعی ایانگوناه مراکاز و کااهش
آتیبپییری آن ها در مواقع ینﮓ و بحران ،نقاش اتاتای داراته اتات .در ایان
پژوهش با روش تحلی تلسلهمراتیای ،باهمنظاور رناتاایی و مکاانیاابی مناابق
حساس و مهم نظامی و راهیردی در اتاتان آذربایجاان غربای ،پارامترهاایی مانناد
توپوگرافی ،ریب ،فاصله از آبراهه ،تنﮓرناتی ،بارش ،فاصله از گس  ،فاصاله از
زمین لغزش و فاصله از منابق تی خیز مورد بررتی قرار گرفات .نتاای پاژوهش
نشان میدهد که بیشترین تﺄکید برای مکانیابی در این تحقیق بار روی متاابرات
محیطی اتت .بدین ترتیب بیشترین مساحت اتتان را پهناه کاامالً نامناتاب دربار
گرفته اتت .دومین پهنه از لحاظ مساحت پهنه مناتاب اتات .بازرگتارین پهناه
کامالً در رمال اتتان قرار دارد که در مجاورت با کشور آذربایجان اتت .در همین
راتتا و با تکیهبر همین روش ،کریمی کردآبادی و خلیلای ( )1393باه ایان نتیجاه
رتیدند که  72درصد از مراکز نظامی در ینو

ایالم ،در پهناه تارزمینی مناتاب

قرار دارند .همچنین روتتایی و همکاران ( )1392نیز با تکیاهبار هماین روش باه
پهنهبندی مراکز نظامی در دامنههای غربی کو تهند پرداختناد و بیاان داراتند کاه
منابق رمالی این ررتهکو برای مکانگزینی مراکز نظامی مستیدتر اتت .درنهایت
در مورد روش اتتفاد رد در این تحقیق میتوان بیان کرد که روش  ،AHPرورای
مناتب برای رناتایی مییارهای دخی در مکانیابی منابق مساتید بارای اتاتقرار
مراکز نظامی و راهیردی اتت .پیشازاین نیز فتری و همکاران ( ،)1392پاراازاد
و همکاران ( ،)1396وارن و باگلی ( )1992و میشارا و همکااران ( )2016کاارایی
باالی روش  AHPرا در تحقیقات خود گزارش کردند.
درنهایت الیهها با اتتفاد از تامانه ابالعات یغرافیایی ترکیب ردند و نتای
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در پن تطح از کامالً مناتب تا کامالً نامناتب دتاتهبنادی راد .تویاه باه نقشاه
مکانیابی نشان میدهد که در اتتان آذربایجان غربی ،بیشاترین مسااحت را بیقاه
کامالً نامناتب به خود اختصاص داد اتت که عموماً در حاوالی مرزهاای داخلای
اتتان قرار دارد .همچنین مساحت زیادی از بیقات کامالً مناتب و مناتاب بارای
مکانگزینی مراکز نظامی ،در حومه مرزهای خاریی اتتان قرار گرفته اتت کاه در
برابر تهدیدات خاریی آتیبپییر اتت .با این تفاتایر پیشانهاد مایگاردد کاه از
روشهای دیگر نیز اتتفاد رود و عواما انساانی نیاز در تحقیقاات آتای دخیا
روند.
پیشنهادها
 با تویه به اینکه بیشتر پهنههای نامناتب برای اتاتقرار مراکاز نظاامی در اتاتانآذربایجان غربی در منابق داخلی اتتان قرار گرفتاه و پهناههاای مناتاب و کاامالً
مناتب در ابرا

مرزهای خاریی اتتان قرار گرفته و مسئله تهدیدات خاریی را

به ویود میآورد ،لیا تویه به عوام و مییارهای انسانی در تکمی عوام بیییای
مثرر بر مکانیابی ضروری مینماید.
 پیشنهاد مایراود اتاتفاد از قابلیاتهاای فاووالیااد تیساتم ابالعااتیغرافیایی و تحلیا تلسالهمراتیای در آماایش فضاایی نظاامی ،باهویاژ در امار
مکانگزینی مراکز نظامی و راهیردی در تطح اتتان آذربایجان غربی و دیگر نقااط
کشور مورد تویه برنامهریزان و تصمیمگیران قرار گیرد.
 پیشنهاد میرود برای تحقیقات آتی در زمیناه مکاانیاابی مراکاز نظاامی وراهیردی در منطقه مورد مطالیه از روشهای کمیتر مانند تاپسیس و فرایند تحلی
ریکه اتتفاد رود.
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