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 چکیده
 مناسیب و کیافن و نظر وجیود زمیین   خاص از ای منطقه های ینتواناها و  یتقاب فعالیتن است که در آ   زیابن مکا 

های دیگر شهری و روستاین برای انتخاب مکانن مناسب جهت کاربری مورد نظر تجطیه و  یکاربرمرتب  بود  آ  با 

شیناخت و ارزییابن دقیی  منیاط ز بیا  ز بیههیای موجیود یتموقع مکانن از میا د. انتخاب یک موقعیت تح یل شو

ی هیا اردوگاهنقیاط بهینیه بیرای  نابیی مکیا . در پیژوهش شاضیر بیه و ابطارهای مناسب نییاز دارد ها مدل یریکارگ به

یطی خطین پرداختیه شیده ر هو مدل برنامی GISبا استفاده از روت ت فیقن  )ع(دانشجویا  دانشگاه افسری امام ع ن

ز منیاط  بهینیه را بیرای هیا مکا  بنیدی اسیت کیه بیا شناسیاین و اولویت یا نقشهاست. هدس از این پژوهش تولید 

و مصاشبه با خبرگا  نظیامنز نظیرال متخصصیا   نامه پرسشبا تنظیم  نخستی دانشگاه مشخ  کند. ها اردوگاه

سیپس بیا برداشیت  .آوری شد ی نظامن جمعها اردوگاهو  مراکط ننیگط در مکا  مؤثرعوامل  ۀو جغرافیا دربار  نظامن

تهییه و  ArcGISافیطار  ز پایگیاه داده در نرمآنهیانییط رقیومن کیرد   و نتوپیوگرافهای  نقاط زمینن و استفاده از نقشه

و  AHPبا اسیتفاده از روت  انجام گرفت. در پایا  AHPگیری  با استفاده از مدل تصمیم ها داده دهن وز همچنین 

د. در قطه برای هر اردوگاه شناساین شتعداد ده ن ArcGIS افطار نرمدر محی   غیرمکاننمکانن و  های دادهپردازت 

 های گطینیهمنظور شداکثرسازی مجمیوع مییطا  ضیریب امنیتین  به دست آمده برای هر مکا ز به یها ادامه ارزت

لن و های میا و عوامیل دیگیر کیه شیامل محیدودیت ریطی صیفر و ییک شیدند ز وارد تیابع هیدس میدل برنامیهانتخابن

 بیرایده نقطیه موجیود  فرماندهن هسیتند اعمیال گردیید. در نهاییت از مییا  های های دانشگاه و تصمیم سیاست

 د.اث و برپاین اردوگاه مشخ  شکوهستا ز کویر و جنگل( یک نقطه برای اشد)های دانشگاه  از اردوگاه هرکدام

 )ع(ز نقاط بهینهز سیستم اطالعال جغرافیاینز دانشگاه افسری امام ع ناردوگاهیابنز  مکا  های کلیدی: واژه
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 مقدمه
خیاصز از نظیر  ای منطقیهای هی نا و توانایهی تشود کیه در آ  قاب ی یابن به فعالیتن گفته من مکا 

ای شیهری و روسیتاینز بیه منظیور هی یآ  با سایر کاربر بود  وجود زمین مناسب و کافن و مرتب 

ز 1989ز 1ن کاشیاننبنای ود )ش نتجطیه و تح یل م زانتخاب مکانن مناسب برای کاربری مورد نظر

 یهییا و روت: تحقییی  در عم یییال جم ییه ازاین ه  تخصییابن بییه ییی  (. انجییام مطالعییال مکا693

 بازارییابنز طراشین شیهری و ... نییاز دارد؛ز ریاضینز ز اقتصادز ع وم رایانهگیریز جغرافیا تصمیم

(. 1392ود )لطفن و ع ییطادهز ش نا استفاده مه  بسته به موضوع مورد مطالعه از این تخص البته

در  میؤثرا و مراکط اردوگاهن نظیامن بیه لحیاظ شیرای  و عوامیل ه  گطینن پادگا در این میا  مکا 

چنید در اصیل هیر دو موضیوع  این با واشدهای تجیاری و صینعتن دارد؛ هیره لز تفاوآنهاانتخاب 

گطینین واشیدهای تجیاری و صینعتنز بیشیتر عوامیل  نند. در مکیا ک نمشابهن را دنبال ماهداس 

تولید مانند بازارز سرمایهز نیروی کار و فاص ه بیازار مصیرس تیا محیل تولییدز بیه عنیوا  متغیرهیای 

ای نظیامنز هی هگطینین مراکیط و اردوگا اما برای شروع فرایند مکا  وند؛ش نمناسب در نظر گرفته م

روسیتاینز ت )جغرافییاین منطقیه توجیه داشی هیای ویژگنیتز نوع و استعداد یگا  و مأمور باید به

هیای  وهیواینز شیرای  توپیوگرافنز راه (. عوامل متعددی چیو  شیرای  آب1392 فخری و فتحنز

ارتبییاطنز آبز شیییب زمییینز مسییایل امنیتیین و ... در گییطینش مکییا  مراکییط نظییامن و اردوگییاهن 

ای دسیتن ه تاستز رو جانبه همهی دقی  و ا هابن نیازمند مطالعی  یند مکااند. از آنجا که فر مؤثر 

هیای  گییری بیر مبنیای سینجش از ایین رو تصیمیم وانند پاسخگوی این نیاز باشیند؛ت نو سنتن نم

گیری در برابیر شجیم زییادی از  آمید  بیر مشیکالتن کیه نییاز بیه تصیمیم فای چندمعیاریز جهت 

 (.1392ز سیعیدیز بیاقری و شیمس)ییرد گ نورد اسیتفاده قیرار ماطالعال پیچیده وجود داردز م

ای ریاضین هی تای دیگر و روه لتواناین بسیار باالی سیستم اطالعال جغرافیاین در ترکیب با مد

بهداشیتنز نظیامن و نواشن آموزشنز  تأسیسالابن ی  در امر مکا هد تاد نیطا  امکا  مر هبه برنام

نن زمیاریطی خطن را  ز برنامه1947ز در شدود سال 2بن. دانتطیکند. جرج بهترین تصمیم را بگیر 

رد و در ک نمتحده خدمت م بازرسن و نظارل نیروی هواین ایاالل ۀکه به عنوا  مشاور ریاضن ادار 

ابیداع کیرد. در ایین  یطی پیشرفتهز آموزت و پشیتیبانن همکیاری داشیتزر هبس  و گسترت برنام

سییازی بییا مقییادیر عییدد صییحیح بیییا   اقعیین در صییورل مییدلهای عییالم و  بسیییاری از پدیییدهمیییا  
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 25/  )ع(ی دانشگاه افسری امام ع نها اردوگاهن نقاط بهینه برای ابی مکا 

تواننید بیا اعیداد  شوند. تعداد سدهای ساخته شده روی رودخانیهز تعیداد نییروی انسیانن نمن من

 نمسیای ازی سی لمدلن ریاضین اسیت کیه بیرای مد زیطی عدد صحیحر هاعشاری بیا  شوند. برنام

چنانچیه تنهیا فرمولیه  دیگیرز بیه عبیارل (.1382مهرگا ز د )برده شو شبیه آنچه گفته شدز به کار

ریطی خطنز در نظر گرفتن محدودیت عدد صحیح باشیدز بیه آ   کرد  مسئ ه با یک مسئ ه برنامه

ت اسی «ریطی خطین عیدد صیحیح برنامیه»تر آ  گویند که نیام کامیل من «ریطی عدد صحیح برنامه»

میدل عیدد صیحیح باشیندز بیه آ   (. هرگاه تمامن متغیرهیای موجیود در1382لیبرمنز هی یر و )

 ریغشود و چنانچه بعضن از متغیرها عدد صحیح و برخن  ریطی عدد صحیح محض گفته من برنامه

(. از 1382مهرگیا ز د )شیو یطی عیدد صیحیح مخیت   گفتیه منر هباشندز به آ  مدل برنام حیصح

 توا  به تحقیقال زیر اشاره کرد: با رویکرد نظامن من نابی مکا  ۀهای صورل گرفته دربار  پژوهش

ابن مراکیط نظیامن ی  ( در پژوهشن به تح یل ژیومورفولوژیکن مکا1392روستاین و همکارا  )

نظیامن  های یگا مناسب برای استقرار  یها مکا های غربن کوهستا  سهند پرداخته و  در دامنه

طینن پادگیا  نظیامن بیا رویکیرد پدافنید گ  بیه مکیا( 1392سعیدی و همکیارا  ) را تعیین کردند.

پرداختیه و سیه نقطیه را بیه  جیام تربتدر شهرسیتا   MCDA و GISغیرعامل با استفاده از ت فی  

کریمیین و خ ی یین  عنییوا  بهتییرین نقییاط بییرای جانمییاین پادگییا  در آ  شهرسییتا  تعیییین کردنیید.

بن مراکیط نظییامن در جنیوب اسییتا  ایی  ( در تحقیقین مالشظیال ژیومورفولییوژیکن در مکا1393)

صید از مراکیط نظیامن موجیود در در  74ایالم را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجیه رسییدند کیه 

( در پژوهشین 1392نفن و موسوی ). شدنسرزمینن مناسبن قرار دار  ۀمطالعه در پهن مورد ۀمنطق

ترکیه با رویکرد دفاع غیرعامل پرداخته اس نظامن در مناط  مرزی ایرا  و ابن مراکط شس  ی  به مکا

نظیامن در منطقیه را شناسیاین کردنید. شنفین و شیاتمن  تأسیسیالمساعد برای ایجیاد  و مناط   

 ۀی استقرار نیروهیای نظیامن در منطقیابن مناط  مساعد برای  ( در پژوهشن دیگر به مکا1392)

 زمهیرا نن واقع در شیرق و مرکیط هستاکه مناط  کو ندمرزی مهرا  پرداخته و به این نتیجه رسید

به ( 2011) 3و پی ونگ 2ز خوجینگ1انگکی نظامن دارند. های یگا شرای  مناسبن برای استقرار 

( 1378) یمولیو. ونچیو  پرداختنید نوهستانکدر مناط   یی اضطرارها پناهگاهانتخاب  نبررس

 یناییستم اطالعال جغرافیبا استفاده از س یال آفندیعم  یکنمونه در  لشکر کی ننیطگ  اکمبه 

نشیا    ییتحق جینتیاپرداخیت.  ه واقیع در شیمال شهرسیتا  سیاوهیاوو سنجش از دور در منطقه ز 

                                                                                                                                       

1. Qiang, L. 

2. Xuejing, R. 

3. Pilong, S. 
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صیورل  یادییبا سرعت و دقیت ز ینایستم اطالعال جغرافیبا استفاده از س نابی  اکمکه هد د نم

ضیمن شناسیاین  (1388) یرینصی نید.ک ند میأیج را تین نتایصحت ا ننیو مطالعال زم ردگی نم

بر عامیل پدافنید غیرعامیلز میدلن جهیت  تأکیداس نظامن با ابن مراکط شس  ی  در مکا مؤثرعوامل 

( در رساله دکتیری خیود 1391) فخریابن این مراکط در سطح تهرا  بطرگ ارایه داده است. ی  مکا

بیر دفیاع غیرعامیل از  آ  تأثیرشمال تنگه هرمط( و )ژیومورفولوژی زاگرس جنوب شرقن به بررسن 

 ( پرداخته است.نابی  اکبر م تأکید)با  اسشس   مراکط شیاتن و

 تمام تحقیقال در زمینه مکا ۀبا توجه به پیشین
ً
حقیی  تخصصین ت ۀابن یا در شوز ی  باالز تقریبا

یطی خطن استفاده ر هدر صورل ت فی  از روت برنام ؛GISتخصصن  ۀدر عم یال بوده و یا در شوز 

ای میورد هی تت فیی  رو زهای ابداع و نیوآوری در ایین تحقیی  یکن از زمینه زاست. بنابرایننشده 

از ایین  زما  هم. باید توجه داشت که استفاده استیطی خطن ر هاستفاده در شوزه جغرافیا و برنام

ازد تیا سی ناو را قیادر م و کیردهیرنده فیراهم گ مدو روتز قاب یت انعطاس در تصمیم را بیرای تصیمی

د. لذا تحقی  شاضیر یکین از اولیین تحقیقیال یطی خطن استفاده کنر های برنامه تبتواند از قاب ی

مناسب برای مراکط نظامن و اردوگیاهن یکین از مسیایل  کاربردی در این زمینه است. تعیین مکا   

ل بنابراین استفاده از ابطار توانمندی چو  سیسیتم اطالعیا ای نظامن است؛ه ییطر همهم در برنام

یری چنیدمتغیره در گ مهای تصیمی یستمسیطی خطن و ر ههای برنام جغرافیاین و ت فی  آ  با مدل

امیام افسیری ییابن مراکیط اردوگیاهن دانشیگاه  یک چهیارچوب کیاری مسیتحکم و میدو  در مکا 

هدسز نشیا  داد  کیاربرد و  ترین مهمسد. بنابراین در این پژوهش نیط ر  نضروری به نظر م )ع(ع ن

هیا و  بنیدی مکیا  ابن مراکط اردوگاهنز شناسیاین و اولوییتی  مطالعال جغرافیاین در مکااهمیت 

 هیای ویژگنگطینن انجام گرفته در مراکط اردوگاهن فع ن بیا معیارهیا و  انطباق و عدم انطباق مکا 

 در Expert Choiceو  Arc GISافطارهیای  مراتبین در نیرم جغرافییاین بیا اسیتفاده از روت س سی ه

گطینن  ها برای مکا  ترین محل کی ومتری دانشگاه استز تا در نهایت مناسب 200محدوده شعاع 

 در منطقه مورد مطالعه تعیین شود. )ع(ع ن ی دانشگاه افسری امامها اردوگاه

 موقعیت جغرافیایی منطقه
شهر تهرا  است که در شعاع تقریبین شیدود  جوار هممناط   زمنطقه مورد مطالعه در این پژوهش

ی تهیرا ز البیرزز ها اسیتا تمیام ییا بخشین از این منیاط   کی ومتری از دانشگاه قرار دارند. 200

 میورد مطالعیه مییا  ۀد. منطقیشیو قطوینز مازندرا ز گییال ز قیمز مرکیطی و سیمنا  را شیامل مین

 49لنهارهای ا ض شمالن و بیین نصیشدقیقه عر 30درجه و  37دقیقه تا  30درجه و  33مدارهای 



 27/  )ع(ی دانشگاه افسری امام ع نها اردوگاهن نقاط بهینه برای ابی مکا 

 ۀدهنید جغرافیاین منطقیه میورد مطالعیه نشیا  درجه طول شرقن واقع شده است. وضعیت   54تا 

در سیواشل درییای ) -28ی کیه ارتفیاع از سیطح درییا بیین ا هبه گون است؛ع ارتفاعن و اق یمن تنو  

مناط  جنگ ن با پوشیش گییاهن وا  ت ناست. همچنین م ریمتغق ه دماوند( )متر  5670خطر( تا 

متراکمز مناط  سرد و کوهستانن و منیاط  بیابیانن و کیویری را در ایین منطقیه بیه آسیانن از هیم 

جغرافییاین منیاط   هیای ویژگنموقعییت جغرافییاینز شیرای  توپیوگرافن و  1شکل  تفکیک کرد.

 دهد. نشا  من )ع(کی ومتری دانشگاه افسری امام ع ن 200در شعاع شدود را اطراس دانشگاه 
 

 

 مورد مطالعه ۀقعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقمو :1شکل 

 ها مواد و روش
ش بیا از عوامیل مخت ی )ع(دانشگاه افسری امام ع ن یها اردوگاههای مناسب برای  برای انتخاب مکا 

امکیا  اسیتفاده از ییک میدل بیه تنهیاین جهیت انتخیاب لیذا  ماهیت چندگانه استفاده شده اسیت؛

عوامیل امنیتین و  -2عوامل جغرافیاینز  -1از:  اند عبارلاین عوامل  های مناسب وجود ندارد. مکا 

ای فرمانیدها  دانشیگاهز ماهییت ه تسیاسی زایین عوامیل . در میا یرندهگ مای تصمیه تسیاس -3
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 دسیت بههای مالنز محدودیت منابع انسانن و آموزشن و ...( دارند. به منظور  یتمحدودمحدودیت )

ز شیدای کیه بیا خبرگیا  انجیام  طین مصیاشبه ازه هابن اردوگای  گذار در مکاتأثیر آورد  عوامل مهم و 

. دسیته اول از عوامیل هیا شناسیاین شید گذار در انتخیاب اردوگاهتأثیر های مهم و  عوامل و محدودیت

که از لحاظ جغرافیاین مهیم هسیتند کیه  استاز عوام ن  ای مجموعهدر واقع  زاه هگذار در اردوگاتأثیر 

ایین معیارهیا  .اشیندب نم میورد 14بر مبنای نظر خبرگا  و مصاشبه با فرماندها  دانشگاه بیه تعیداد 

دسترسین بیه  -4دسترسن بیه آبز  -3دسترسن به برقز  -2از ه هدسترسن به جاد -1اند از:  عبارل

فاصیی ه از منییاط   -7شیییب زمییینز  -6دسترسیین بییه منییابع سییوختز  -5مراکییط درمییانن و خریییدز 

کیاربری  -11فاصی ه از مراکیط صینعتنز  -10فاصی ه از گسیلز  -9فاصی ه از رودخانیهز  -8مسکوننز 

 دمای هوا )سردی و گرمن(. -14مقدار و شدل(ز ت )میطا  بار -13توپوگرافنز  -12اراضنز 

و  1:50000ای توپوگرافن بیا مقییاس ه های جغرافیاین از نقشه هآورد  داد به دستبه منظور 

زمین مرجیع و رقیومن گردیید و  Arc GISفطار ا ما در نر ه ه. سپس این نقششداستفاده  1:25000

ای اطالعاتن مانند پراکندگن ارتفاعنز شیبز فاص ه از آبراههز فاص ه از خطوط مواصیالتنز ه هالی

شامل ستخراج گردید. اطالعال اق یمن فاص ه از مراکط سکونتگاهن و ... در منطقه مورد مطالعه ا

. سیپس بیه منظیور بیه دسیت شیدهای دما و بارت نیط از سازما  هواشناسن کشور دریافیت متغیر 

 Expertفیطار ا م( و نر AHPراتبن )م هآمد  میطا  اهمیت هر ییک از عوامیل از روت تح ییل س سی 

Choice .نمراتب س س ه لیتح  فرایند استفاده گردید (AHP )ن است که در  و منطقن چهارچوب

 در سیال و کنید نمن آسا  مراتب س س ه ساختار  آ  به  هیتجطرا با  دهیچیپی ها یریگ میتصم لیتح 

یین دو بیه ود ان یزوجیسه مقابر  AHPروت  اساس. دیگرد ابداعن ساعت ال توماس توس  1970

ها در فراینید تح یییل  مقایسییهییه ک بییا توجیه بیه اینکییه . اسیتی ریگ میتصییمی ارهیایمع و ها نیهیگط

شوندز  ابتدا وز  معیارها نسبت به هدس تعیین من زگیرد مراتبن به صورل زوجن انجام من س س ه

آورد  ارزت نسیبن  به دسیتبعد از  گردند. ها نیط نسبت به معیارها استخراج من سپس وز  گطینه

های  ییهال بیه  GISدر محیی   هیا ارزتز ایین AHPطینن با اسیتفاده از میدل گ  عوامل مؤثر در مکا

تیرین  یشبهاین کیه  یکسیلپها در هم ضیرب گردییده و در نهاییت  یهال اطالعاتن داده شد. سپس 

نهیاین  ۀآورد  نقشی بیه دسیت. بیرای گردنید بیر روی نقشیه مشیخ  من اند داشتهارزت عددی را 

 د:انشگاه از رابطه زیر استفاده شی دها اردوگاهی مناسب برای ها مکا 
 

𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦 =
(X1 × W1) + (X2 × W2) + (X3 × W3) + …+ (Xn × Wn)

∑W
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ای هی تبیا در نظیر گیرفتن اولوی آورد  نقاط مناسب از نظر عوامل جغرافییاینز به دستپس از 

گییذار در تأثیر ای ه  شییاخ تییرین مهممییدیریتز عوامییل امنیتیین بییه عنییوا  عوامییل دسییته دومز از 

اشیند. بنیابراین در ایین بخیش نییط بیا ب نشیده قب ین مانتخاب مکا  بهینه از میا  نقاط انتخیاب 

به از نقاط انتخاب شده در مرش ه قبلز یک ضریب امنیتن  کدام هرز برای AHPاستفاده از روت 

در  اسیت. آمیده 2ل جیدوز در AHP آید. این عوامل به همراه وز  نهاین شاصل از روت من دست

مطالعال و تحقیقال پیشیین و بیازنگری توسی  خبرگیا  نظیامنز  م اول تحقی  و پس از بررسنگا

ییتأثیر ی ها شییاخ ای منییدرج بییه شییرم ذیییل بییه عنییوا  ه همتغیرهییا و گوییی ت گییذار در میییطا  امنی 

مناسییب از  ۀفاصیی  -1ند: ناسییاین و تح یییل شییدش )ع(ی دانشییگاه افسییری امییام ع یینهییا اردوگاه

 -3 ؛یا همیطا  ایمنن مسییرهای منتهین بیه اردوگیاه از نظیر سیوانح جیاد -2 ؛شهرهای برخوردار

 -شیهری -صنعتنمیطا  فاص ه از مراکط آالینده ) -4 ؛امکا  استقرار ترابری هواین در صورل نیاز

 هواین. های گذرگاهفاص ه از مسیر  -5 انبار زباله و ...(؛

 

 
 

 مراحل مختلف تحقیق :2شکل 

 

 وزن معیارها تعیین

 

 AHPبا کمک نظرات خبرگان و 

 GIS افزاربا استفاده از نرم  تعیین میزان اهمیت مناطق مورد مطالعه

 

 نقاط( مناسب در مناطق) یهانهیگزتعیین 

 
 خبرگان نظرو  GIS افزاراز نرم  استفاده

 

 تحقیق پیشنهادییابی مکان مدل ارائه مدل ریاضی مسئله

 شناسایی معیارها

 

 ای و میدانیمطالعات کتابخانه

 MATLABنرم افزار  کمکبا  دست آوردن نقاط بهینه ب
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اشیند. ایین بحیر ب نای دانشیگاه مه تای شاصیل از سیاسیه تعوامل دسیته سیومز محیدودی

 زعیالوه بیر آ  نمایید.اه صیرس که دانشیگاه در نظیر دارد تیا در اردوگیاست ای  شامل میطا  بودجه

. اییین عوامییل کییه در غالییب ارتبییاط دارد فرمانییدهن های ها و تصییمیم بییه سیاسییت بخییش دیگییری

عوامیل بخیش  درانیدز  اول و دوم متفاول ۀبیا عوامیل دسیت آنهاکنند و ماهیت  محدودیت ظهور من

تحقیی   اند. مراشل مخت ش ای مدل تشریح شدهه تدر قالب محدودی بر عم یال نظامن رگذاریتأث

 نشا  داده شده است. 2در شکل 

 اه هنتایج و یافت

ای دانشیگاه ه های بهینه برای اردوگاه  جغرافیاین برای تعیین مکا متغیر 14در پژوهش شاضر از 

ی ا های توپوگرافنز تصیاویر میاهوار ه هنقش بر اساسها . این متغیر شداستفاده  )ع(افسری امام ع ن

 اند. آمدهای اق یمن به دست ه هو داد

 توپوگرافی و شیب زمین

شییب و  دهید. دو متغییر نمقیرار  تحت تأثیرشیبز شکل زمین را از طری  خصوصیال مورفولوژیکن 

 ها بیشی. سیتآنهانیروهیا و تجهییطال  نکیال رزمیتحر  جیاین و  هگذار بر جابتأثیر از عوامل  زجهت آ 

 
ً
گردنیید کییه  بییا توجییه بییه جهییت شرکییت و بییه صییورل ارقییام درصیید منفیین و مثبییت بیییا  من معمییوال

طیور ک ین  بیه قایم بر روی محورهای افقین فرضین هسیتند. های میطا  فراز و نشیب ۀکنند مشخ 

یروها و نن یجا هجابو  شرکالها محدودکننده بوده و  درصد برای بیشتر فعالیت 7های بیشتر از  شیب

دی شییب منطقیه موردمطالعیه در بنی (. طبقه76ص ز 1388آبیادیز  کند )بهیرام نم کندیطال را تجه

های البرز شیب زمین زیاد و در منیاط  دشیتن  نشا  داده شده است. به طور ک ن در دامنه 3شکل 

 واقع در جنوب منطقه مطالعه و همچنین سواشل دریای خطر شیب زمین کم است.
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 مورد مطالعه ۀی منطق: وضعیت توپوگراف4شکل            مورد مطالعه ۀشیب منطق بندی : طبقه3شکل 

 

طینن گ  ارتفاع است. در مکیا زنظامن های یگا گطینن  گذار دیگر در مکا تأثیر عوامل  جم ه از

صییورتن کییه بییرای  در یییرد؛گ نزمییین مییورد توجییه قییرار م اردوگییاه رزم در کوهسییتا ز ارتفییاع زیییاد  

نیدی ارتفیاعن منطقیه ب هدارند. طبقمناط  با ارتفاع کمز ارزت بیشتری م در کویرز ای رز ه تآموز

 نشا  داده شده است. 4در شکل  زمتر متغیر است 5600تا  -28مورد مطالعه که بین 

 دسترسی به جاده و شهر

دارد. به طور ک ن برای سهولت و برم مناسب نیاز مُ های زمینن  جاین نیروها و تجهیطال به راه جابه

ی اصی ن و هیا جادهبیه  مکا  اردوگاه تیا شید ممکینبهتر است  زشمل و نقل و هطینه زما   کاهش 

دسترسین  ننظیامیابن مراکط  یکن از عوامل مهم در مکا  زهای ارتباطن نطدیک باشد. بنابراین راه

هیای مواصیالتن در  . مییطا  دسترسین بیه محورهیا و جادهاستی مواصالتن ها جادهبه محورها و 

از دیگیر عوامیل مهیم  نشیا  داده شیده اسیت. 5مخت ش منطقه مورد مطالعه در شکل های  بخش

ای دانشگاهز دسترسن بیه شیهرها و منیاط  مسیکونن بیه منظیور ه هابن اردوگای  گذار در مکاتأثیر 
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نییواشن مخت ییش منطقییه از لحییاظ میییطا   6دانشییجویا  اسییت. در شییکل  های نیازمنییدی تییأمین

 ندی شده است.ب هطبق ها سکونتگاهدسترسن به شهرها و 

 
 مورد مطالعه ۀشهر در منطق : فاصله از 6شکل       مورد مطالعه ۀمحورهای مواصالتی در منطق: فاصله از 5شکل 

 گسل فاصله از رودخانه و

آب بیرای آشیامید  و نظافیت  دسترسین بیه زرین عوامل در انتخاب مکا  اردوگاهت ییکن از ضرور

نییاز آبینز دارای اهمییت  تیأمینا بیه منظیور ه هاردوگاه بیه رودخانی ست. نطدیک بود  مکا نیروها

 طیخ لیسگیری باال باشد.  دست سدهای مخطنن به شجم آب است اما مکا  اردوگاه نباید در پایین

 بایید میورد  جم ه از ای اشتمالنزه لبازگشت سی ۀبود  محل اردوگاه و دور 
ً
مواردی است که لطوما

یکین دیگیر از  دهید. فاص ه از رودخانه را در منطقه مورد مطالعه نشا  من 7شکل توجه قرار گیرد. 

. به طور ک ن قرار گرفتن هر سیازه است طیخ زلطلهفاص ه از نقاط  نابی مکا گذار در تأثیر های متغیر 

ی ها اردوگاهاین خطر برای مراکط و  یا در فاص ه نطدیک آ  خطرنا  است؛انسانن روی خ  گسل 

خطوط گسل  8نظامن نیط شایط اهمیت استز زیرا دارای انبار مهمال و سوخت هستند. در شکل 

 نشا  داده شده است. آنهاو فاص ه از 
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 مورد مطالعه ۀ: فاصله از گسل در منطق8شکل        مورد مطالعه  ۀ: فاصله از رودخانه در منطق7شکل 

 کاربری زمین
مهیم  ایه  اردوگاهز استفاده و کاربری فع ن زمین نییط از شیاخابن محل یک پادگا  یا ی  در مکا

نگر انتخاب شود و گسترت آینده آ  نیط مید نظیر  با یک دید آینده دیباانتخاب شده  ۀاست. منطق

سیکونن و منیاط  سیاش ن از منیاط  مهی باین همچیو  تاال هی  انتخیاب مکا زقرار گیرد. بنابراین

بایید  این پادگا  یا اردوگیاه بنیا کیرد. بنیابراین همیوارهه  وا  در چنین مکات نو نم مناسب نیست

بیه بایید یطیز ر هی نداشته باشد. همچنیین در برنامیتر مهمکه زمین انتخاب شده مصارس  دانست

نشیا  داده  9میورد مطالعیه در شیکل  ۀتوجه کرد. کاربری اراضن منطقای آینده مناط  ه یکاربر

 شده است.



 1395 ز تابستا 2شمارۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز  ۀفص نام / 34

 مورد مطالعه ۀصله از مراکز صنعتی در منطق: فا10شکل   مورد مطالعه ۀمنطق: کاربری اراضی در 9شکل 

 عوامل اقلیمی )دما و بارش(
 ز باییدی شیدیدهیا بارتدارد. در نیواشن بیا  نفراوانیهای نظامن اثیر  یتفعالشدل و نوع بارت بر 

میانع شرکیت  زی شیدید بیا رگبارهیای شیدیدهیا طوفا محکم سیاخت.  یها پلی خوب و ها جاده

در نیواشن کوهسیتانن تمیامن نقیل و انتقیاالل نظیامن را روی زمیین  ؛گیردد نمنظامن  های یگا 

و  یسیاز پا عم ییال میانع از  تیر مهمو از همیه  کنید منعالیم شناساین را مخفن  ؛کند نممختل 

 1285تییا  138مییورد مطالعییه بییین  ۀمقییدار بییارت سییاالنه در منطقییشییود.  نمسییازی مسیییر  یمنا

ی جنیوبن البیرز و بیشیترین آ  در سیواشل درییای خیطر ها دامنهکه کمترین آ  در  است متر ن یم

 (.11شکل د )افت نماتفاق 

. دمیا در نیوع اسیتگذار بیر فعالییت نیروهیای نظیامن دمیای هیوا تأثیر های یکن دیگر از متغیر 

خی ین گذارد. در مناط   نمآالل و نیروهای نظامن اثر  ینماشنظامن فعالیت  تدارکالتجهیطال و 

آالل از سیرما  بیرای شفاظیت ماشیین داد؛ زا یانرژ یغذابه نیروهای نظامن لباس گرم و  سرد باید

زدگن و لغطنیدگن کنتیرل  ی رفت و آمد را از نظر یخها جادههای سرپوشیده درست کرد و نیط  یگاهپا
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دماهیای  نیو همچنیروزانیه  و شیداکثرکرد. فرماندها  و نیروهای نظامنز میانگین دمای شداقل 

(. اگر دمای هوا بیه 144 ز1383ز کالینطهند )د نم کم و یا بسیار زیاد را مورد توجه ویژه قرار بسیار

مییانگین درجه و زیر صفر درجه برود عم یال نظامن را بیا مشیکل مواجیه خواهید کیرد.  40باالی 

 (.12شکل ) استگراد متغیر  درجه سانتن 19تا  8مورد مطالعه بین  ۀدمای ساالنه در منطق

 
 منطقه یمیانگین دما بندی : طبقه12شکل                   منطقه میانگین بارش   بندی : طبقه11شکل 

 

 ای دانشگاهه هندی و شناسایی مناطق مناسب برای اردوگاب هپهن
ن بهتییر بییه دسترسیین همچییو  عییوام  ن و اردوگییاهننظییام یروهییایندر انتخییاب منییاط  اسییتقرار 

میواد  ۀبیرای تهیی ها سیکونتگاهز دسترسن به تر آسا ن جهت تردد و رفت و آمد مواصالت یرهایمس

اهش کی ناساسی یها از روت یکنمناسب  نابی  اکم .استروزانه مد نظر  های نیازمندیغذاین و 

 سینجش میورد نعد عوامل متعدد و متنیو  ین راستا بایدر ا است؛ت اردوگاهن هطینه و افطایش امنی  

د یین عوامیل بایا .باشند نم نفکی صورل بهگر ید نبخش و نکم  از عوامل فوق  نرند. بخشیقرار گ

ند. شواستفاده  ینفضا یها داده سنجش  دست در یکصورل ه ب نمناسب ع م یها   روتیاز طر
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 ن ییتح  یها   روتیرا از طر نفکیتوا  اطالعال  نم ینایستم اطالعال جغرافیبا استفاده از س

 نانکیر اطالعیال مینموده و سیپس بیه همیراه سیا لیتبد نکم  به اطالعال  AHPل یمناسب از قب

مقییاس کیرد   ای دانشیگاه بیرای هیمهی هدر اردوگا میؤثرعوامل  و سنجش ناز بررس پس .سنجید

بز فاص ه از محورهای مواصیالتنز یی توپوگرافنز شها نقشها جهت همپوشانن به هر یک از ه هالی

از  عیددی وز  فاص ه از گسلز کیاربری اراضینز دمیاز بیارت و ... فاص ه از شهرز فاص ه از آبراههز

است که با توجه به متفیاول بیود   گفتنن(. 1)جدول  اختصاص یافت AHP ن یتح     روتیطر

ای کوهسیتا ز کیویر و جنگیل وز  عیددی اختصیاص داده شیده بیه ه هاهداس آموزشن در اردوگا

در  مییؤثر یها هیییال ک یییه  زروت همپوشییانن یییری ازگ هبییا بهر  ل اسییت.عوامییل کمیین بییا هییم متفییاو

مناسیب بیرای  یی  شیدند و در نهاییت منیاط   ت ف GISای دانشگاه در محیی  ه هابن اردوگای  مکا

(. با توجیه بیه 13ندی گردید )شکل ب هپهنو ای کویرز کوهستا  و جنگل شناساین ه هایجاد اردوگا

رنیگ (ز اردوگاه جنگیل )رنگ زردکویر ) اط   مساعد برای اردوگاهمن ز13ارایه شده در شکل نقشه 

 .هستا  )رنگ آبن( مشخ  شداردوگاه کو ( وسبط
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 Expert Choice افزار نرمهای جغرافیایی با استفاده از عددی اختصاص داده شده به متغیر  : وزن1جدول 
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 وز  نهاین

 اردوگاه کویر 0.183 0.115 0.057 0.039 0.020 0.026 0.021 0.015 0.067 0.020 0.301 0.019 0.017 0.048

 اردوگاه جنگل 0.183 0.115 0.037 0.029 0.020 0.026 0.011 0.015 0.067 0.020 0.301 0.011 0.037 0.028

0.027 0.027 0.029 0.301 0.020 0.067 0.015 0.011 0.026 0.020 0.029 0.047 0.115 0.183 
اردوگاه 

 کوهستان
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 ی دانشگاهها اردوگاهمناطق بهینه برای  ندیب هپهن: 13 شکل

 ها انتخاب گزینه
نقطیه  10های کوهستا ز کویر و جنگلز تعیداد  از اردوگاه هرکدامبرای  هبهین انتخاب مکا    جهت

ای قب ن انتخیاب شیده اسیت. ایین نقیاط در روی ه لآمده از تجطیه و تح ی به دستاز بین مناط  

 ند:ا هبه صورل زیر مشخ  شد 14شه شکل نق



 39/  )ع(ی دانشگاه افسری امام ع نها اردوگاهن نقاط بهینه برای ابی مکا 

 

 

 ای انتخاب شده روی مناطق منتخبه هگزین :14شکل 

 ها نهیگز تعیین وزن نسبی

و همچنیین وز  بیه  ها شیاخ با توجه به را  (14شکل ) ها نهیگطوز  نسبن  دیبا نمدر این مرش ه 

در هیر شیاخ   ها نیهیگطامتییاز بیدین منظیورز ابتیدا م. یکندست آمده برای هر شاخ  محاسبه 

 ها شیاخ و در نهاییت بیا اعمیال وز   اشصیاء تجربیه بیاتوس  کارشناسا  و خبرگا  متخصی  و 

های  شاخ  ناسازگاری نیط برای وز . شود نممیانگین شسابن( امتیاز نهاین هر گطینه محاسبه )

کمتیر اسیتز بییانگر وجیود  0.1از آنجاین کیه از  ده؛بو 0.06محاسبه شده به دست آمد که برابر 

 گیرندگا  است. سازگاری میا  نظرال تصمیم
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 ریزی صفر و یک برای عوامل دسته دوم مدل برنامه

ییری گ هو بهر  نامه پرسشقبلز در این بخش با کمک  ۀدر مرش  مؤثری ها شاخ پس از شناساین 

اهمیت معیارها )وز  معیارها( بیرای عوامیل دسیته دوم را تعییین کیردیم کیه  طا یم AHP روتاز 

ناسازگاری برای این عوامل برابیر  ارایه شده است. شایا  ذکر است که میطا    2نتایج آ  در جدول 

 اشد که بیانگر وجود سازگاری است.ب نم 0.04 با

 نهایی تی به همراه وزن  عوامل امنی   :2جدول 

 وزن نهایی زیر معیار

 0.213 مناسب از شهرهای برخوردار ۀفاص 

 0.395 یا همیطا  ایمنن مسیرهای منتهن به اردوگاه از نظر سوانح جاد

 0.128 امکا  استقرار ترابری هواین در صورل نیاز

 0.143 انبار زباله و ...( -شهری -میطا  فاص ه از مراکط آالینده )صنعتن

 0.120 های هواین فاص ه از مسیر گذرگاه

 

به منظور شداکثرسازی مجموع میطا  ضریب  AHPبه دست آمده از مدل  یها ارزتدر ادامه 

اسیت و عوامیل ریطی صیفر و ییک شیده  های انتخابنز وارد تیابع هیدس میدل برنامیه امنیتن گطینه

های دانشیگاه و تصیمیمال فرمانیدهن هسیتندز  های مالن و سیاست که شامل محدودیت یدیگر

نیوع  3افسریز دهند. بیا  این نکته ضروری است که دانشگاه  های مدل را تشکیل من محدودیت

های  نهایت هدس انتخاب چند اردوگاه است کیه عیالوه بیر ارضیای محیدودیت که درز اردوگاه دارد

تیابع  دیگیرز بیه عبیارل ؛داشیته باشیندرا عوامل دسته اول  ۀمدلز شداکثر ارزت و اهمیت از جنب

 سازی انجام شده است: هدس مدل صفر و یک بیشینه شود. با توجه به تعاریش زیر مدل

 های مدل اندیس

i استدهنده نوع اردوگاه  : نشا( ., ,i 1 2 3) 

in اه هانواع اردوگا زا هرکدام: تعداد نقاط برای 

j استها از هر نوع  دهنده تعداد اردوگاه : نشا( ., ,..., ij n1 2) 
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 پارامترهای مدل

U اه هاردوگا  : شداکثر تعداد مجاز مکا 

Iکل سرمایه در دسترس : 

D  بین دو مکا  ۀن فاص : مقدار معی 

( , )i jd x x
 : فاص ه بین دو مکا  انتخاب شده

 متغیرهای مدل

ijx
 (0یا  1) ij: اختصاص مکا 

ijw
 انتخاب شده های مکا از  کدام هرآمده برای  به دست: میطا  ارزت ضریب امنیتن 

ijp
 ها : هطینه الزم برای استقرار اردوگاه

 تابع هدف مدل

بعید از  AHPآمیده از میدل  بیه دسیتسیازی اسیت. ضیریب امنیتین  تابع هدس از نوع بیشینه

 گیرد. هنجار شد  به عنوا  ضریب متغیرها در تابع هدس قرار منب

max 
in

ij ij

i j

z w x
 


3

1 1
 

 های مدل )عوامل دسته دوم( محدودیت

 ؛اردوگاه در اختیار داردهای  هطینهبرای دانشگاه میطا  بودجه محدودی جهت صرس کرد   -1

بنابراین محدودیت سرمایه بیه  ؛ها هطینه کند استفاده در اردوگاهدر جهت ijpیعنن به میطا 

 شکل زیر است:
in

ij ij

i j

p x I
 


3

1 1
 

مکیا   3در نهاییت از  آنهیادانشگاه با توجه به میطا  نیروهاین که دارد و توا  و زما  آموزت  -2

 ها استفاده کند: تواند به عنوا  مکا  اردوگاه من
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in

ij

i j

x U
 


3

1 1

 

 1یعنین دانشیگاه نیازمنید  ؛بیند ا  برای یک نوع اردوگاه نمندانشگاه لطومن در داشتن دو مک -3

از انییواع  کییدام هییر)بییرای هییر نییوع اردوگییاه یییک مکییا ( مکییا  بییرای  33مکییا  از تعییداد 

 .ستها اردوگاه

,    , 
n n n

j j j

j j j

x x x
  

    
1 2 3

1 2 3
1 1 1

1 1 1 

ای انتخیاب شیده بیرای اردوگیاه کیویر و هی  از مکا کیدام هیر ۀدانشگاه در نظر دارد تا فاصی  -4

 تجاوز نکند. نمعی  اردوگاه جنگل از یک مقدار 

( , ) D,      j jd x x 1 2 

 اه هبهین اردوگا تعیین مکان  

را شیل  میدلو  میدهی نمیا را در مدل قیرار ه تا و محدودیه  از وزه هگطینپس از تعیین وز  نسبن 

سیتفاده گردیید. ا (R2009a) 7.8.0.347نسیخه  MATLABافیطار  نیم. برای شل مدل از نیرمک نم

 
 

ی شاصیل از شیل میدل هیا جواب. در واقیع اسیتصیورل زییر  میدل جیواب بهیین بیه پس از شیل

 آورده شده است. 3ا هستند که در جدول ه هیطی خطن هما  مکا  بهین اردوگار هبرنام

 ی دانشگاهها اردوگاهبهین برای  مکان   :3جدول 

میزان ارزش 

 طول جغرافیایی عرض جغرافیایی امنیتی

نقاط 

 بهین

نوع 

 اردوگاه

0.75 f = 

 کویر k1 ثانیه 21دقیقه و  6درجه و  51 ثانیه 2دقیقه و  21درجه و  35

 جنگل j7 ثانیه 55دقیقه و  25درجه و  51 ثانیه 41دقیقه و  18درجه و  36

 کوهستا  kh1 ثانیه 46دقیقه و  54درجه و  51 ثانیه 42دقیقه و  51درجه و  35

 د.برای هر اردوگاه مشخ  ش ای نقطهز یطی صفر و یکر هپس از شل مدل برنامدر ادامه 

ا هی هاز انیواع اردوگا کیدام هرآمد؛ به عبارل بهتر  به دست 0.75مدل میطا  تابع هدس برای این 

آمیده از شیل میدل در  به دستاز کل ارزت امنیتن را دارند. در مجموع نتایج  %0.75ارزشن معادل 

 80کیرد مقیدار  که از نتایج مشخ  استز دانشگاه با هطینیه طور هما  شده است. خالصه 4جدول 
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ا انتخاب کند. از لحیاظ فاصی ه نییط مجمیوع فاصی ه ه هواند سه مکا  مناسب را برای اردوگات نواشد م

ی هییا اردوگاهدر صییورتن کییه فاصیی ه  اسییت؛کی ییومتر  370از دانشییگاه در شییدود  هییا اردوگاهفع یین 

 باشد. نمکی ومتر  282آمده است در شدود  به دستپیشنهادی که از شل این مدل 

 نتایج حاصل برای جواب بهین از حل مدل تحقیق :4جدول 

فواصل از مجموع 

 اردوگاه جنگل اردوگاه کوهستان مبدأ

اردوگاه 

 یزیر هجواب مدل برنام کویر

 میزان منابع مالی واحد 80

 (km) ای پیشنهادیه هفاصله اردوگا 145 55 82 282

 (kmا )ه فاصله فعلی اردوگاه 202 80 88 370

 5ای انتخاب شده بیا اسیتفاده از شیل میدل ایین تحقیی  در جیدول ه  ترتیب اولویت مکاهمچنین 

ا بیا  شیده اسیت. ارزت ه تاز اولوی کدام هربا توجه به این جدولز ارزت امنیتن آورده شده است. 

از  3و  2ز 1 یاهی تبنیابراین ارزت امنیتین اولوی است؛ %0.60ا برابر با ه هامنیتن مکا  فع ن اردوگا

 ند.ایجاد شو ها مکا در این  ها اردوگاه شود نمو پیشنهاد  استر ارزت امنیتن فع ن بیشت

 ای بهینه نآمده برای مکا به دستاولویت نتایج  :5جدول 

 اولویت مکان منتخب (، جنگل، کویر)کوهستان ارزش امنیتی مکان

0.75 (k1,j7,kh1) 1 

0.63 (k8,j2,kh4) 2 

0.62 (k2,j3,kh2) 3 

0.55 (k7,j6,kh3) 4 

0.38 (k3,j4,kh10) 5 

0.26 (k6,j1,kh6) 6 

0.21 (k10,j11,kh9) 7 

0.20 (k9,j8,kh7) 8 

0.17 (k11,j5,kh5) 9 

0.14 (k4,j9,kh8) 10 

0.13 (k5,j10,kh8) 11 

0.10 (k5,j12,kh8) 12 
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 یریگ جهینتبحث و 
زیرا جوانب مخت فن در آ  دییده  هد؛د نا را پوشش مه نابن درصد باالین از مطالعال و طراشی  مکا

ای زیییادی بییرای بییه کییار بییرد  تمهیییدال پدافنیید غیرعامییل در ه هود. امییروزه در کشییور هطینییشیی نم

گطینین مناسیبن انجیام گییرد و  در ابتیدا مکیا  اگیر شیود. نمرداری صیرس بی های در شال بهر ه هپروژ

به کار گرفته شودز شاهد شفیظ تجهییطال و نیروهیای  نخوب بهای شفاظتنز امنیتن و ایمنن ه هشیو

ی دانشیگاه نییط شیایط اهمییت اسیت. در هیا اردوگاهاین امر در مورد  با هطینه کم خواهیم بود؛کارآمد 

بیه شناسیاین نقیاط  GIS افیطار نرم( و AHP)میدل تح ییل س سی ه مراتبین  یریکارگ بهاین پژوهش با 

بهیین  مکیا    انتخیاب منظور بیه. پرداختیه شید )ع(ی امام ع ینی دانشگاه افسرها اردوگاهبهینه برای 

میورد مطالعیه  ۀاز منطقینقطیه  10هیای کوهسیتا ز کیویر و جنگیلز تعیداد  از اردوگاه کیدام هربرای 

بیرای هیر اردوگیاه مشیخ   ای نقطیه زیطی صفر و ییکر هبرنام پس از شل مدل  د. در ادامه انتخاب ش

ی پیشینهادی در ایین هیا مکا در  هیا اردوگاهنتایج شاصل نشیا  داد کیه در صیورل اشیداث  گردید.

یابد؛ همچنیین ارزت امنیتین  نمکی ومتر کاهش  282کی ومتر به  370از  ها اردوگاهتحقی ز فاص ه 

 ی فع ن بیشتر خواهد بود.ها مکا ی پیشنهادی از ارزت امنیتن ها مکا 

 

 فهرست منابع
های  یتمحییدودهییا و  یتقاب شناسییاین  .(1391بهییروز؛ شنفیینز ع یین؛ داوودیز اعظییم )آبییادیز  بهرام

 زدومیین همیایش جغرافییا .آ  در دفاع سرزمینن نیروهای نظامن تأثیرژیومورفولوژیکن منطقه قشم و 

 .)ع(دفاع و امنیتز دانشگاه امام شسین زتوسعه

 .قیم مسیئ هژیومورفولوژی مناط  بیابانن بر عم ییال نظیامن در دشیت  تأثیر .(1388آبادیز بهروز ) بهرام

 نامه کارشناسن ارشدز دانشکده جغرافیا دانشگاه تهرا . پایا 

ابن مناط  مساعد برای استقرار نیروهای نظیامن در منطقیه ی  مکا .(1392شاتمنز ایرج ) شنفنز ع ن؛

 .128-107ز 49نز فص نامه مدیریت نظام .GISمرزی مهرا  با استفاده از 

اس و مهم نظامن در مناط  مرزی ایرا  و اکط شس  ر ابن می  مکا .(1392)موسویز میرنجش  شنفنز ع ن؛

فصی نامه میدیریت  .ی هیدروژیومورفوک یماین بیا رویکیرد پدافنید غیرعامیلها شاخ ترکیه با توجه به 

 .72-45ز 51نظامنز 
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گطینین  تح یل ژیومورفولوژیکن مکا  .(1392) نیمحمدشسفتحنز  روستاینز شهرام؛ فخریز سیروس؛

ی جغرافییای انسیاننز هیا پژوهش .ی غربن کوهسیتا  سیهند(ها دامنهمطالعه موردی: )مراکط نظامن 

45(3 )209-228. 

گطینین پادگیا  نظیامن بیا رویکیرد پردافنید  (. مکا 1392) شمسز میثم یز ع ن؛ باقریز شسین؛سعید

)مطالعه موردی: شهرستا  تربت جیام(. مج یه سیاسیت  MCDAو  GISغیرعامل با استفاده از ت فی  

 .216-193(ز 84)22دفاعنز 

 انتشارال عابدز چاپ سوم. .ARC GISراهنمای کاربردی  .(1387)سنجریز سارا 

نز محسینو  محمدرضیانز آهنطبیعن(. ترجمه:  یای)جغراف نظامن یایجغراف .(1384) ام زجا  ینطزکال

 .)ع(ینشسانتشارال دانشگاه امام تهرا :  .بهرام

آ  بر دفیاع غییر  تأثیرژیومورفولوژی زاگرس جنوب شرقن )شمال تنگه هرمط( و  .(1391) فخریز سیروس

نامیه دکتیری در رشیته جغرافییای  پاییا  .(نابیی  اکبر م تأکیدعامل از مراکط شیاتنز شساس و مهم )با 

 دانشکده جغرافیا دانشگاه تهرا . زطبیعن

سیتم یس بیا اسیتفاده از یال آفنیدییعم  ییکر نمونیه در کلشی ییک ننیگط ا کم .(1378ارژنگ )ز یمولو

ارشید در  نارشناسیکنامیه  ا ییپا .ه(یوامنطقه ز  :یمطالعه مورد) و سنجش از دور ینایاطالعال جغراف

 .مدرس تیز دانشگاه تربنده ع وم انسانکسنجش از دورز دانشرشته 

یابن مراکط  تح یل مالشظال ژیومورفولوژیکن در مکا  .(1393)خ ی نز یاسر  کریمن کردآبادیز مرتضن؛

 .128-113ز (1)6آمایش سرزمینز  .مطالعه موردی: جنوب استا  ایالم()نظامن 

ابن تسییهیالل روی ییی  ای مکاه لای بهییین بییرای مییدهیی مالگوریت .(1392ع یییطادهز بهییروز ) ؛لطفیینز اشمیید

ارشیدز دانشیکده ع یومز دانشیگاه صینعتن  نامیه کارشناسین پاییا  .زیرگراسا با مشتریا  به شکل ه هشبک

 تبریط.

ط شسیاس و شییاتن بیا توجیه بیه اصیول پدافنید کیمرا نابیی  اکارایه میدل م .(1388) محمدرضاز یرینص

و  یهای اقتصیاد ش سیسیتمیگیرا زعیصینا نارشید در رشیته مهندسی نارشناسیکنامیه  ا یپا .عاملر یغ

 ع.یده صناکدانش زصنعت ع م وز دانشگاه ناجتماع

 .)ع(انتشارال دانشگاه امام شسین: تهرا ن. نظام یایجغرافو مبانن  اصول .(1378) یز یحینصفو

 انتشارال سمت.تهرا :  .سازی ریاضن (. مدل1382محمدرضا ) زمهرگا 

 نشر الیاس. .(. مباشر نوین در تحقی  در عم یال1389) ز منصورمؤمنن
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