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   هرمز تنگه شمال منطقه در عامل غير پدافند بر جنوبي زاگرس ژئومورفولوژي تأثير

  ) جمعيتيثقل  مراكز يابي برمكان تاكيد با( 
  5فخري سيروس،  4مراديان محسن ، 3بيگلو جعفر ، 2مانيي مجتبي ، 1مقيمي ابراهيم

  چكيده
خاورميانه و حضور مداوم تهديدات خارجي، اتخاذ تمهيدات  ةبا توجه به موقعيت استراتژيك ايران در منطق

تواند مانع  يكي از اقداماتي كه مي. است ريضروكشور  )شهرها(مراكز ثقل جمعيتيمختلف در حفظ و حراست از 
يابي صحيح  كه يكي از اصول مهم آن مكان عامل است ود، اقدامات پدافند غيرهاي داخلي بش پذيري بروز آسيب

كه در آنها انبوه زيادي از جمعيت كشور و همچنين  )شهرها(جمعيتي ثقل مراكز يابي صحيح  با انجام مكان .است
 به ويژه ،تهديداتتوان در موقع بروز  مي ،را در خود جاي داده است) ياتي، حساس و مهممراكز ح(مراكز ثقل 
زاگرس جنوبي و شمال تنگه  .كردمالي فراوان جلوگيري  از بروز تلفات انساني و خسارات ،نظاميتهديدات 

اين ويژگي  .هاي زيادي است ها و گسل شكستگي ي فشرده شده، ها هرمز از لحاظ ژئومورفولوژي داراي چين
 ايندر  .شود مياستقرار مراكز جمعيتي  برايغيرعامل  پدافندبا رويكرد هاي مناسب  طبيعي سبب ايجاد مكان

نيز ي موجود هاهاي شهر و مكان شناسايي مراكز ثقل جمعيتي استقرارراي بمطلوب  مناطقشود  ميسعي  پژوهش
. شود بررسي  جنوبي زاگرس بخش در هرمز تنگه شمال منطقه درژئومورفولوژيك معيارهاي  از نظر انطباق با
شيب، ارتفاع، جهت شيب، ( يهاي ژئومورفولوژيكي مناسب قابليت ،منطقه مورد مطالعهدهد كه  نتايج نشان مي
مشخص  GISدر محيط نرم افزار  ها با توجه به بررسي و تحليل داده. داردغيرعامل  پدافندبراي ) ليتولوژي، دلتاها

از خط ساحلي  )ب ؛هاي مساعد براي استقرار مراكز جمعيتي است داراي مكان) الف :رد مطالعهوم ةشد كه منطق
شهرها متناسب با اصول  بيشترگزيني  در حال حاضر مكان )ج ؛شود مي، شرايط بهتر )شمال( به سمت عمق منطقه

  .نيستغيرعامل  پدافند
يابي، تنگه هرمز، ژئومورفولوژي زاگرس جنوبي،  ن، مكا)شهر(جمعيتيثقل غير عامل، مراكز  اعفد: واژگان كليدي

  . AHPمدل سلسله مراتبي 

                                                            
 دانشگاه تهران دانشكده جغرافياياستاد  .1

 دانشگاه تهران دانشكده جغرافيايدانشيار  .2

 دانشگاه تهران استاديار دانشكده جغرافياي .3

 دانشگاه عالي دفاع ملي استاديار دانشكده دفاع ملي .4

 دانشكده جغرافياي دانشگاه تهراني ژئومورفولوژي اجوي دكترشدان .5



 1391، سال دوازدهم، زمستان 48، شماره  پژوهشي مديريت نظامي -علميفصلنامه /  78

 

  مقدمه
جنگ مهم در  4ها در طول تاريخ بشري و وقوع حداقل  ناپذير بودن وقوع جنگ  اجتناب

ه ايران تاكنون و اهداف حريم مرزهاي كشورمان پس از جنگ تحميلي عراق علي
سالمي و حضور ف و براندازي جمهوري اتضعي  مهار، مريكا در محاصره، راهبردي آ

و همچنين وجود  فارس و تنگه استراتژيك هرمز اي در خليج منطقههاي فرا نظامي قدرت
هاي بحران در پيرامون كشور، ما را بر آن  طيف گسترده تهديدات بالقوه و بالفعل كانون

مقابله با  ةمادي، خود را آپدافنددارد كه همواره با انجام اقدامات و تدابير مؤثر  مي
براي  يابي اصل مكانويژه  بهعامل  رغي پدافندرعايت اصول . يمكنتهديدات دشمن 

، سبب در شهرها قرار دارندبيشتر  كه) حياتي، حساس و مهم(تأسيسات و مراكز ثقل 
  .جلوگيري از بروز خسارات زياد به اين مراكز در زمان بروز جنگ خواهد شد

هاي  هاي آموزشي مبتني بر دكترين برنامه ،جهان ةهاي پيشرفت امروزه در ارتش
هايي كه در علوم  با وجود همه پيشرفت. افيايي دارداي به شرايط جغر نظامي، توجه ويژه

هاي جغرافيايي، بدون جايگزين باقي  ، هنوز هم پديدهاست حاصل شده فناوريو 
به ويژه  ،تراتژيد كه هر اسكرييد ظريه را تاجنگ دوم خليج فارس اين ن. اند مانده

هاي نظاميِ زميني، اگر بدون توجه به شرايط جغرافيايي طراحي گردند، امكان  استراتژي
  ) 1389عزّتي، . (يت بسيار ناچيز استيابي به موفق دست

ي ژئومورفولوژيكي در ها طور ويژه شاخص ي جغرافيايي مناطق و بهها شناخت توان
د كه با كن را ايفا مي مؤثريعامل نقش بسيار ق اهداف نيل به مالحظات پدافند غيرتحقّ

انساني را حفظ و مانع ايجاد  توان در زمان بروز جنگ، منافع مادي و مياجراي آن 
  .شد هاخسارات فراوان به آن

كارگيري  كه مستلزم به شود ميغيرعامل به مجموعه اقداماتي اطالق  پدافند
شدن خسارات مالي به  ن از واردتوا و با اجراي آن مي نيستافزار و تسليحات  جنگ

اس و مهم نظامي و غيرنظامي و تلفات انساني سيسات حياتي، حساتجهيزات و ت
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هاي هوايي  و يا ميزان خسارات و تلفات ناشي از حمالت و بمباران دكرجلوگيري 
اصل  ترين مهم .)3: 1388نيا،  موحدي( دشمن را به حداقل ممكن كاهش داد موشكي
يابي صحيح و اصولي و مبتني بر استفاده  چنانچه مكان و يابي بوده مكان غيرعامل پدافند

ي اجرايي ساير اصول را ها اشكال زمين انجام گيرد، هزينه مناسب از عوارض طبيعي و
  .تر است دهد و نسبت به اصول ديگر،مقدم ميكارآمدي آنها را افزايش  و كاهش

طوري كه  به ؛و محل استقرار استترين نقطه  يابي، انتخاب بهترين و مطلوب مكان
ها را به بهترين وجه  تجهيزات و فعاليت دن نيروي انساني، وسايل وكرپنهان و مخفي 

عوامل  ةدر نظر گرفتن كلي به عبارت ديگر، ؛)75: 1386نيا،  موحدي(پذير سازد  امكان
 ينيحس(. عاليت خاص را گويندانجام ف برايجغرافيايي براي پيدا كردن محل مناسب، 

  )69: 1389پريزادي، اميني و
اقداماتي است كه  ترين مهمكي از ياس نظامي، اصولي مراكز حس يابي درست و مكان

و پيشامدهاي مربوط به  ها ي بعدي مرتبط با فعاليتها موجب كاهش قابل توجه هزينه
آنها عامل اين مراكز، ضريب امنيتي د و با افزايش قابليت پدافند غيراين مراكز خواهد بو

احتمال حمالت دشمنان و اثرات تخريبي حمالت احتمالي را كاهش  را افزايش و
   )2 :1388نصيري، ( .خواهد داد

 يابي مكان در ژئومورفولوژيكي عوامل ،غيرعامل پدافند مؤثر اقدامات جهت انجام در
 در .دارد و نقش بسيار مهمي اثر )نظامي( انساني هايتهديدهرگونه  با مقابله منظور به
 پدافند و ژئومورفولوژي عوامل ميان پيوند و ارتباط چگونگي بررسي به پژوهش اين

 هرمز ةتنگ شمال منطقه در مراكز ثقل جمعيتي مطلوب ابيي مكان بر تاكيد با غيرعامل
 ،)شهرها(مراكز جمعيتي ي موجودها ضمن تحليل مكان ،نهايت در تا شود مي پرداخته
 روش از استفاده با مطالعه مورد منطقه در مراكز اين زينيگ مكان براي محل ترين مناسب
  .انتخاب شود AHP مراتبي سلسله تحليل
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  مطالعه مورد ةمنطق
 51'ي ها عرض شمالي و طول 30° 01'تا  25° 43'يها مورد مطالعه بين عرض ةمنطق

شرقي واقع شده است كه شامل نواحي مركزي استان هرمزگان و  57° 47'تا  °54
مساحت كل منطقه ) 1- 1شكل( .نوب و جنوب غربي استان كرمان استنواحي ج

 )1شكل .(استكيلومتر مربع  38/93628

 

  مطالعه مورد منطقه موقعيت:  1 شكل

 پژوهشضرورت 

ي و امنيتي هر پدافندمسائل  هاي سطح زمين از دير باز تاكنون بر اشكال ناهمواري
 هاي نبرد در توجه به نقش ژئومورفولوژي بر ميادين و صحنه. ردداشته و دا تأثيركشور 

حاكي از اهميت ويژه آن نزد  ،هاي جهاني اول و دوم در خالل جنگ ويژه به ،قرن بيستم
  . ريزان و طراحان نظامي است برنامه
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تصميم به منظور انتخاب يك مكان مناسب براي مراكز  گرفتنانجام مطالعات و 
هاي زيادي است و به لحاظ امنيتي  خت آنها مستلزم صرف هزينهو سا) شهر( جمعيتي

عامل به ويژه  غير پدافندكارگيري و توجه به اصول  به. دارد زيادي نيز اهميت
 ،دن نقش عوامل ژئومورفولوژي بر آنهاكرگزيني مناسب مراكز جمعيتي و لحاظ  مكان
كه به  -جي در اين منطقهطور چشمگيري در موقع بروز هر گونه تهديد خار تواند به مي

استراتژيك هرمز و داشتن معابر وصولي مهم و كريدور ارتباطي  ةدليل اشراف به تنگ
  .دكرها و سرمايه جلوگيري  از اتالف نيروها، هزينه - داردجنوب به شمال ارزش بااليي 

  پژوهشاهداف 

  :ستا شامل هدف اصلي و اهداف فرعي بوده كه به شرح ذيل پژوهشاهداف در اين 
شناخت كلي  :پژوهش عبارت است ازهدف عمده و اصلي در اين  :هدف اصلي) الف

شمالي تنگه  ةعوامل ژئومورفولوژي بخش شرقي زاگرس جنوبي در منطق تأثير«
  . »گزيني آنها كيد بر مكانابا ت جمعيتيعامل از مراكز  غير پدافنداستراتژيك هرمز بر 

فرعي در ارتباط با پژوهش حاضر اهداف  باالعالوه بر هدف اصلي  :اهداف فرعي) ب
  :ند ازا نظر هستند كه عبارتمد
مراكز ثقل  ساختتحليل شرايط ژئومورفولوژيك منطقه و تعيين مكان مناسب براي  - 1

  ؛جمعيتي
اس سيسات و مراكز حياتي، حسآنها بر امنيت تا تأثيرشناخت اشكال زمين منطقه و  - 2

  ؛موجود در شهرها و مهم
  ي با كمترين خطر و با امنيت باال؛ها شناسايي زمين - 3
و ها به لحاظ امنيتي براي استقرار  ترين مكان ترين و مطلوب شناسايي بهترين، ايمن - 4

 گزيني شهرها؛ مكان

 مراكز موجود؛ تحليل وضعيت استقرار - 5

  . معيارهاي ژئومورفولوژيك ي منطبق برپدافندبندي  نقشه پهنه ةتهي - 6
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  پژوهشهاي  پرسش

  :وجود دارداالت زير ، سولعات انجام گرفتهو مطاپژوهش با توجه به 

هاي  از نظر ويژگي ،)منطقه شمال تنگه هرمز( آيا بخش شرقي زاگرس جنوبي -1
از مراكز  )گزيني به لحاظ مكان(غيرعامل  پدافندژئومورفولوژيك قابليت الزم براي 

  را دارد؟) شهرها(جمعيتي
، منطبق با معيارها و د مطالعهمور ةجمعيتي موجود در منطق گزيني مراكز آيا مكان -2

 هاي ژئومورفولوژيك است؟ ويژگي

  پژوهشهاي  فرضيه

 عامل از مراكز غيرپدافند ، براي مورد مطالعه ةمنطقهاي ژئومورفولوژيك  قابليت -1
 . جمعيتي نقش اساسي دارد

مورد مطالعه متناسب با  ةموجود در منطق) شهرها( گزيني مراكز جمعيتي مكان -2
  . اند مورفولوژيك استقرار نيافتههاي ژئو قابليت

 پيشينه پژوهش

 ةميالدي و در زمين 1826يابي اولين بار توسط فان تانون در سال  مكان ةنظري
طور رسمي توسط  به ،عملي اين نظريه و اولين چارچوبي كشاورزي ابداع ها فعاليت

را با هدف يابي يك انبار واحد  مكان ةاو مسال. شدمعرفي  1909آلفرد وبر و در سال 
اي از مشتريان مورد بررسي  مايز كردن مجموع فواصل سفر بين انبار و مجموعه ميني

ابي كاربردهاي مجزايي را ي مكان ة، كار در شاخه نظري60اول دهه  ةقبل از نيم. قرار داد
، )1958- مانس فيلد و وين( ، شبكه راه آهن)1955-والينسكي(نشاني  آتشماشين : از قبيل
- راپ( تعويض مكان در شبكه تلفن ،)1962ورسال ( ز بين بردن ضايعاتي اها مكان
 هاي مسيريابي روي خط آهن و ايستگاه) 1962-بوراستال( ي كارخانهها سايت )1962

يابي يك يا چند  ، حكيمي مساله عمومي مكان1964در سال  .شد شامل مي ) 1963يانگ (
فواصل يا حداكثر فواصل بين  تسهيل روي يك شبكه را به منظور حداقل كردن مجموع
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قابل توجهي در  يها بعد از اين تاريخ، پژوهش .كردو نقاط شبكه بررسي  تسهيالت
ي متعدد مسائل، شناسايي ها تعدادي از كالس .يابي انجام شده است تئوري مكان ةشاخ

يابي جهت كاربردهاي علمي متنوعي، توسعه داده  مكان شناسي روشو حل شده است و 
 90در دهه  ،ي كمي صورت گرفتها سازي مدل يي كه براي يكپارچهها تالش .اند شده

به ثمر نشست و سيستم اطالعات جغرافيايي پا به عرصه نهاد و پس از سيستم اطالعات 
ليانگ و وانگ در . سازي وارد ميدان شدند ي شبيهها ، مدل90جغرافيايي در اواخر دهه 

. ز مفاهيم تئوري فازي را دادندبي با استفاده ايا پيشنهاد يك الگوريتم مكان 1999سال 
سال اخير به  20از  در بيش ،معيارهگيري چند ي تصميمها به تكنيك پژوهشگرانهجوم 

ريزي  ، برنامه)AHP(تحليل سلسله مراتبي يي چون فرايندها تكنيك. خورد چشم مي
ريدي را ي تركيبي و هيبها ي فازي و ديگر مدلها سيس و مجموعه، تاپ)GP(آرماني

نصيري ، ( .دندكرشناسايي و انتخاب مكان بهينه استفاده  براينويسندگان مقاالت بسياري 
1388 :18-17 ( 

يابي شروع شد كه تا حدودي با كاربردهايي كه  مكان ة، مطالعاتي در زمين60 ةدر ده
يابي دفع ضايعات  د؛ از جمله اين موارد، مكانكر تفاوت ميتا آن زمان مطرح بودند 

    )66: 1388 جبل عاملي و همكاران،(. امد بودج

با توجه به عوامل  و مراكز ثقل مراكز ثقل جمعيتييابي  مطالعات مكان
از جمله مطالعاتي كه در سطح جهان در . كم و محدود است ژئومورفولوژيك، بسيار

 به )1976(١رالف و همكاران: توان موارد زير را برشمرد مي ،اين زمينه انجام شده است
گيري چند معياره در انتخاب  ي تصميمها بررسي انتخاب مكان با استفاده از روش

 .اي پرداختند ي هستهها نيروگاه

                                                            
1. Ralph& et al 
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ات تأثيري ژئومورفولوژي در ارزيابي ها به بررسي شاخص) 1997(١ريواس و همكاران
برخي از  )2000(٢سگال. ي كمي پرداختندها صورت شاخص زيست محيطي به

يي براي امكانات اورژانس در مناطق ها ي تعيين ظرفيت و مكاني كمي را براها روش
شوند،  مي وجود دارد و پراكنده ها با توجه به مواد شيميايي كه اطراف اورژانس نظامي

  . پرداختند

. ها و عمليات نظامي را بررسي كرد تعامل بين ژئومورفولوژي بيابان )2003(٣گيلويچ
ناطق بياباني رخ داده است و در آينده هم اين نبردهاي زيادي كه در طول تاريخ در م

سفانه اين مناطق هنوز اهميت آنها اوجود خواهد آمد، مت ها در اين مناطق به درگيري
هاي ژئومورفولوژيك غرب بيابان  ايشان به بررسي ويژگي. خوب درك نشده است

اطالعات  كمك سيستم هاي نظامي با ات آنها بر عملياتتأثيردر كاليفرنيا و  4موجاوه
شناسي پرداخت و  هاي زمين اي و نقشه و استفاده از تصاوير ماهواره) GIS(جغرافيايي 

   .هاي نظامي رسيد به يك ارتباط دو سويه بين ژئومورفولوژي وعمليات

 :در مناطقي مانند ي ارتش آمريكاها به بررسي خطرات اردوگاه )2007(٥كارسون
وين پرداخته است و به انتخاب يك مكان وهرزگ بوسني عراق، افغانستان، كوزوو و

. صورت منطقه موردي پرداخت مناسب براي محل استقرار نيروهاي آمريكا در كوزوو به
به بررسي يك نگرش ژئومورفيك محيطي در انتخاب مكان  )2008(٦ايرفان و همكاران

در انتخاب مكان براي ضايعات خطرناك عوامل  براي ضايعات خطرناك پرداختند و
ي زيرزميني، اقليم و كاربري اراضي را از ها شناسي، ژئومورفولوژي، شرايط آب نزمي
ي ها به بررسي انتخاب پناهگاه) 2011( ٧كيانگ و همكاران .ترين عوامل دانستند مهم

                                                            
1 . Rivas & et al 
2 . Segall 
3 . Gilewitch 
4. Mojave 
5 . Corson 
6 . Irfan Yesilnacar. M., & et al 
7 . Qiang Liu & et al 
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. پرداختند 2008در سال  1مي ونچان 12اضطراري در مناطق كوهستاني بر اساس زلزله 
 به) 1378( مولوي: اشاره كردتوان به موارد زير  مي ده،اما مطالعاتي كه در ايران انجام ش

لشكر نمونه در يك عمليات آفندي با استفاده از سيستم اطالعات  گزيني يك مكان
 .جغرافيايي و سنجش از دور در منطقه زوايه واقع در شمال شهرستان ساوه پرداخت

ات جغرافيايي با يابي با استفاده از سيستم اطالع دهد مكان پژوهش نشان مي نتايج
يد ت اين نتايج را تايالعات زميني صحگيرد و مط مي سرعت و دقت زيادي صورت

غيرعامل پايدار  پدافندبه بررسي الزامات معمارانه در ) 1383(اصغريان جدي . كند مي
غيرعامل  پدافنددارد الزامات معمارانه در  اين پژوهش اعالم مي سرانجام .پرداخت

اين رشته نوپا در  گمان بي. پذير است اي امكان از روش ميان رشته پايدار با استفاده
حاج . استي گسترده ها كشور نيازمند پرداخت و توجه بيشتر و انجام پژوهش

 ها غيرعامل در مديريت ريسك پروژه پدافند موضوع مهم )1387( زاده و آقادادي حسين
. و بررسي قرار دادند وژه مورد بحثدر سيستم مديريت پر و نقش و جايگاه آن را

در زمان  بايد اي است كه الزاماً مي يند احتياطي و پيشگيرانهامل، فراغيرع پدافنداقدامات 
رويكرد مديريتي و  همچنين. صلح شروع و تا پايان وقوع بحران و تهديد ادامه يابد

ليل كاربرد تح) 1387(زاده و جليلي  قاضي. استمقابله با آن، رويكرد پيشگيرانه  ةنحو
. همانند سدها را انجام دادند بزرگيي ها ريسك در مطالعه پدافند غيرعامل در سازه

اس نظامي با تاكيد يابي مراكز حس در مكان مؤثرضمن شناسايي عوامل ) 1388( نصيري
يابي اين مراكز در سطح تهران بزرگ ارائه  مكان برايبر عامل پدافند غيرعامل، مدلي 

گزيني مراكز نظامي موجود  نبه تحليل ژئومورفولوژيكي مكا) 1389( فتحي. داده است
 11شير و گروه  عجب 03مراكز آموزش  ،ي غربي ارتفاعات سهند شاملها در دامنه

با  توپخانه مراغه و ساير مراكز نظامي موجود در محدوده مورد مطالعه پرداخت و
را  مراكز نظامي بندي مناطق مطلوب براي احداث اي پهنه نقشه AHPاستفاده از روش 

شير از نظر  ي تبريز و عجب ها كه پادگان به اين نتيجه رسيد سرانجامد و كرتهيه 
                                                            
1 .Wenchuan 
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گزيني در رابطه با عوامل ژئومورفولوژيكي نسبت به پادگان مراغه وضعيت  مكان
   .دارندمساعدتري را 

  پژوهشهاي انجام ها، ابزار گردآوري اطالعات و روشداده

هايي نيز  از طرفي بايد روش. است هايي آوري اطالعات و داده هر تحقيقي مستلزم جمع
انجام  .شوديابي به اهداف مورد نظر اعمال  منظور دست ها به استفاده از اين داده براي
آوري اطالعات و كاربرد  نيز نيازمند جمع است تحقيق كه از نوع كاربردياين 
  :هستندكه به شرح زير  است هايي روش

  ها و اطالعاتآوري دادههاي گردروش - 1
مورد مطالعه  ةدر ابتدا اطالعات مربوط به منطق :اي مدارك و منابع كتابخانه) الف

هاي داخلي و خارجي مرتبط با نامهفارسي و التين، پايان هاي ها و مقالهكتاب: شامل
هاي پژوهشي صورت گرفته  ها و طرح موضوع مورد مطالعه و همچنين گزارش

اين منابع نوشتاري براي آشنايي كلي با . استهاي مختلف  سازمانتوسط نهادها و 
هايي كه استفاده  آنها و ابزار پژوهش، و روش است منطقه، مطالعات صورت گرفته

اي كه بتواند در كليه مراحل تحقيق راهنماي  گونه نوشته هر در كلاند و  كرده
  . شود مطالعات باشد استفاده مي

 :مورد مطالعه مانند ةهاي محدود هواشناسي حاصل از ايستگاه آمار: ها و آمارداده) ب
ناخت و تحليل اقليم منطقه و آمار بررسي، ش براي دما، بارش، رطوبت نسبي و باد

   .هاي منطقه دهي رودخانه ي منطقه به منظور وضعيت آبهد

از سازمان  شناسي منطقه زمين 1:100000هاي شامل نقشه: منابع تصويري) ج
از سازمان جغرافيايي  1:50000و  1:25000هاي توپوگرافي سي ايران، نقشهشنا زمين

و  MMS ،TM ،ETM، IRSهاي لندست نيروهاي مسلح، تصاوير ماهواره
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  برداري و تصاوير  هاي هوايي منطقه از سازمان نقشه عكس
Google Earth ، SRTM 90  متري وDEM 10   استمتري .  

 ها و اطالعات تصويري مربوط به زمان خاصي كه نقشهي جاي از آن: منابع ميداني) د
شود، لذا براي شناسايي  و تغييرات در مقياس زماني پس از آن ثبت نمي است

، GPSها و تصاوير با واقعيت زميني، ثبت اطالعات مكاني با  عوارض، تطبيق نقشه
 ةعكس و فيلم از عوارض و بررسي نحو ةها، تهي بررسي خصوصيات هندسي پديده

 . است تغييرات نياز به بازديد ميداني و عمليات صحرايي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ها منابع داده :2شكل

 ها منابع داده

هايداده انيهاي ميد داده منابع تصويري
 ژئومورفولوژي

 مدارك نوشتاري

 بازديد از منطقه،  
اندازه گيري با 

GPS 
  مصاحبه 

 ها مشاهده لندفرم 
 تطبيق يافته ها 
كنترل و بازسازي   

كتب 
 مقاالت 
 ها رساله

  ها  گزارش
هاي  پژوهش
  مرتبط

هاي اقليميداده
هاي  داده

 هيدرولوژي
هاي  داده
  شناختي زمين

 انواع نقشه
 عكس هوايي

  ايتصاوير ماهواره
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 ابزارهاي تحقيق

به دو دسته ابزارهاي فيزيكي و مفهومي تقسيم  پژوهشابزارهاي مورد نياز در اين 
  :شوند مي
  ابزارهاي فيزيكي  -الف

 1:50000برداري كشور و  از سازمان نقشه 1:25000هاي توپوگرافي با مقياس  نقشه -1
مورد مطالعه، منحني  ةاز سازمان جغرافيايي ارتش براي تهيه نقشه پايه محدود

  ها و تهيه نقشه هيپسومتري منطقه؛ ميزان
شناسي  از سازمان زمين 1:100000و  1:250000شناسي با مقياس  هاي زمين نقشه -2

هاي  ترسيم گسلشناسي منطقه و  هاي سازندهاي زمين كشور براي بررسي ويژگي
 منطقه؛

  ؛1:250000نقشه خاك منطقه با مقياس  -3
  ؛1:300000هاي هوايي ايران با مقياس  نقشه راه -4
  ؛1:1000000نقشه هيدرولوژي ايران با مقياس  -5
  هاي شيب منطقه؛ براي بررسي SRTMداده  -6
هاي هوايي منطقه براي بررسي تغييرات زماني و مكاني  اي و عكس تصاوير ماهواره -7

  ئومورفولوژيك؛عوارض ژ
  . GPSگيري از جمله دستگاه موقعيت ياب  ابزار اندازه -8

 ابزارهاي مفهومي  -ب

  :ند ازا در اين تحقيق عبارت
ها،  اي، توليد اليه ها، تصاوير ماهواره براي رقومي كردن نقشه Arc GISافزار  نرم -1

  گيري مساحت؛ جداول اطالعاتي و اندازه
 اي؛  و بارزسازي تصاوير ماهواره براي پردازش Enviافزار  نرم -2

 براي انجام كارهاي آماري و استخراج انواع نمودارها؛ Excelافزار نرم -3
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  افزار؛ به نرم GPSشده توسط دستگاه  ثبتبراي انتقال نقاط  Map Sourceافزار  نرم -4
  براي ترسيم و تحليل كارتوگرافيك اشكال؛ Photoshopو  Freehandافزار  نرم -5
مراتبي معيارها و انجام  منظور انجام تحليل سلسله به expert choiceافزار  منر -6

  .گيري تصميم

  ي انجام پژوهشها و تكنيك ها روش
سنجشي مورد نياز است كه بتوان به كمك   حاضر ابزار پژوهشي  ها داده بررسيبراي 
  .كردتحليل و سپس ها را كمي  آن داده

 بعد كه است شده استفاده )AHP( 1مراتبي سلسله تحليل روش از پژوهش اين در
 از گزيني مكان در مؤثر عوامل نسبي ارزش گيري اندازه براي نياز مورد يها اليه تهيه از

 هاي اليه در. شد استفاده پژوهش ابزار عنوان به كارشناس افراد با مصاحبه و نامه پرسش
 افزار نرم محيط در متغيرها به امتيازدهي و بنديپهنه مدل از استفاده با آمده دست هب

ArcGis9.3 فايل امتيازدهي و بنديطبقه در سپس و تبديل رستر به را نظر مورد فايل 
 كه شد داده امتياز و تقسيم طبقه چند به پارامتر هر براي آن از پس .شد گرفته كار هب

 گرفته نظر در مناسب هايمحدوده تعيين در طبقه آن تأثير به توجه با طبقه هر امتياز
 ارزش بيشترين كه هاييپيكسل نهايت در و گرديد ضرب هم در هااليه سپس. شد

  .گرديد ايجاد نقشه روي بر جداگانه هايرنگ با اندداشته را عددي

گيري چند معياره است كه در سال  ترين فنون تصميم يكي از معروف AHPروش 
گيري با  كه عمل تصميم اين روش هنگامي. شدابداع  2توسط توماس ال ساعتي 1970

 AHPفرايند . شودتواند استفاده  ميگيري روبروست  چند گزينه رقيب و معيار تصميم
. سازد ميپذير  زمان امكان طور هم تركيب معيارهاي كيفي همراه با معيارهاي كمي را به

گيري  ها و معيارهاي تصميم دويي گزينه  زوجي يا دو بهة بر مقايس AHPاساس روش 

                                                            
1. Analytical Hierarchy Process 
2. Saaty 
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كه توسط  اساس اين روش بر تحليل مغز انسان بنا نهاده شده). 1386 ،مردان يكن( است
  )298: 1387اصغرپور، ( .توماس ساعتي براي مسائل پيچيده و فازي پيشنهاد گرديده است

هاي طراحي شده براي ترين سيستمفرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از جامع
ا اين تكنيك امكان فرموله كردن مساله را زير .گيري با معيارهاي چندگانه استتصميم

كند و همچنين امكان در نظر گرفتن معيارهاي هم ميصورت سلسله مراتبي فرا به
گيري دخالت هاي مختلف را در تصميممختلف كمي و كيفي را در مساله دارد و گزينه

پور، قدسي (ر معيارها را دارد ت روي معيارها و زيو امكان تحليل حساسياست داده 
 AHPيره ي از معيارها و حل مسائل چند متغهمچنين براي ارزيابي تعداد زياد). 5: 1378

دهد عضو هر گيرندگان اجازه ميرود و به گروه تصميمكار مي هصورت گسترده ب به
له را به كمك آن حل كنند مسا ستفاده، وپذيري اين مدل ا هستند از آزمونگروهي كه 

(Chang et al., 2008,140). 

در  .گيردصورت زوجي انجام مي يند تحليل سلسله مراتبي بهها در فرا ة مقايسهكلي 
اي  گونه به ؛اي شفاهي استفاده خواهند كرده گيرندگان از قضاوتها تصميماين مقايسه

 jبر  iگيرنده خواهد گفت كه اهميت  مقايسه شود، تصميم jبا عنصر  iكه اگر عنصر 
 . است كه توسط توماس ساعتي ارائه گرديده است) 1(يكي از حاالت جدول 

از  )CR)1يكديگر نبايد نرخ سازگاري سيستم بعد از تعيين اهميت معيارها نسبت به
بر متوسط شاخص ) CI(2از تقسيم شاخص سازگاري  CRبيشتر باشد، كه  1/0

در سال  Saatyنيز توسط  RI، مقدار  CR=CI/RI شود، يعنيمحاسبه مي) RI(سازگاري 
) 1( ةنيز از رابط CIهاي در ابعاد مختلف آماده شده است، مقدار براي ماتريس 1991

  . شود ميمحاسبه 

                                                            
1. Consistency Ratio 
2. Consistency Index 
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  )1(رابطه 

بيشتر  1/0از  CRاگر مقدار . ترين مقدار ويژه است بزرگ maxتعداد معيارها و  nكه 
  )211و 210: 1387پور، اصغر( .تجديد نظر كرد ها وزنشود بايد در 

  ) saaty, 2008(هاي زوجي  مقادير ترجيحات براي مقايسه: 1 جدول

 )قضاوت شفاهي(ترجيحات مقدارعددي

 )Extremely Preferred(مرجح˝كامال 9

)Very strongly  Preferred(مطلوبيت خيلي قوي 7
 (strongly Preferred)مطلوبيت قوي 5

 (Moderately Preferred)تركمي مطلوب 3

 (Equally Preferred)مطلوبيت يكسان 1

8و  6و 4و  2  ترجيحات بين فواصل فوق

 است لهي، ايجاد يك نمايش گرافيكي از مساگام نخست در فرايند تحليل سلسله مراتب
در سلسله مراتب هدف  1سطح  .نمايش داده شوند ها كه در آن هدف، معيارها و گزينه

در سطح دوم معيارها و در سطح سوم  ؛است همان مكان بهينه دهد كه را نشان مي
عناصر هر سطح در فرايند تحليل سلسله مراتبي . شوند هاي مورد بحث آورده مي گزينه

خود در سطح باالتر به صورت زوجي مقايسه و وزن آنها  نسبت به عنصر مربوط
ي نسبي، ها وزنلفيق سپس با ت. نامند مي »وزن نسبي«را  ها اين وزن. شود ميمحاسبه 

: 1378 ،پور قدسي(. ناميم كه آن را وزن مطلق مي شود ميوزن نهايي هر گزينه مشخص 
13-12(  

  

1max  n
nCI 
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يند تحليل سلسله مراتبي به صورت زوجي آها در فر مقايسه كه كليه با توجه به اين
، سپس وزن )2جدول (شوند  ابتدا وزن معيارها نسبت به هدف تعيين مي ،گيرد انجام مي

   .گردند نسبت به معيارها استخراج ميها نيز  زينهگ

اجرا شد  Expert choice11 ة، فرايند تحليل سلسله مراتبي در برنامپژوهشدر اين 
محاسبه وزن  ةدر ادامه نحو. وزن از روش بردار ويژه بهره گرفته است ةكه براي محاسب

شوند كه  تعيين مي اي به گونه ها در اين روش وزن. به روش بردار ويژه خواهد آمد
  :روابط زير صادق باشند

 

يك  ام و  iنيز وزن  عنصر  w1ام است و  jام بر  iترجيح عنصر  كه در آن 
آن را  )1989 (١هاركرگيري است كه  اين روش نيز يك نوع ميانگين .است عدد ثابت

يعني (ام iاين روش وزن عنصر زيرا در . داند مختلف ممكن مي هاي روشميانگين در 
w1 (طبق تعريف باال برابر است با: 

                      

 
  :توان به صورت زير نوشت را مي باالدستگاه معادالت 

A×W=λ.A 

يك  λبردار وزن و  wو }  =Aيعني {زوجي  ةهمان ماتريس مقايس Aكه 
) W(بردار  و) A(رابطه بين يك ماتريس   طبق تعريف چنانچه اين. است) عدد( اسكالر

                                                            
1 . Harker 
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 Aمقدار ويژه براي ماتريس  λبردار ويژه و  Wشود كه  گفته مي ،برقرار باشد  λو عدد
 مكان انتخاب در مؤثر معيارهاي زوجية مقايس ماتريس ابتدا) 1387قدسي پور ( .هستند
 معيار هر وزن ويژه بردار روش از استفاده با سپس و) 2 جدول( شد داده تشكيل بهينه

  ). 3 شكل( گرديد محاسبه
 بهينه مكان انتخاب در مؤثر معيارهاي زوجية مقايس ماتريس:  2 جدول
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 معيار

 زمين جنس  2/1 6 5 5 4/1 8 6/1 5/1 5/1 5/1 6/1

 آبراهه از فاصله   5 4 5 2/1 7 5/1 4/1 4/1 4/1 5/1

 جاده به نزديكي    1 2/1 6/1 1 8/1 7/1 7/1 6/1 7/1

 شهر به نزديكي    2/1 5/1 3 8/1 7/1 7/1 6/1 7/1

 گسل از فاصله    5/1 3 7/1 6/1 7/1 6/1 8/1

 شيب جهت    7 4/1 3/1 2/1 2/1 3/1

 نسبي رطوبت    8/1 7/1 7/1 7/1 8/1

 شيب    3 2 2 2

 ارتفاع    1 1 2/1

 بارش    2 1

 دما    2/1

 باد    
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  معيار هر براي ويژه بردار روش طريق از شده استخراج وزن :3شكل

  ها يافته و بحث
يا اشكال زمين در نتايج جنگ بر  ها لند فرم مؤثر، همواره نقش ها جنگ در طول تاريخ
ي هر چند اندك ولي با درك شرايط  ا بارها اتفاق افتاده كه عده ، ونيستكسي پوشيده 

ي زيادي ايستادگي و مقاومت ها اشكال زمين در برابر عده استفاده از طبيعي مناسب و
 . اند كرده

ي پدافندميالد، نقش  قبل از 480سال  در )رد ترموپيلنب(در جنگ ايران و يونان 
از  پدافندي داشت، برا متر و طول هفت كيلومتر 50تنگه ترموپيل كه عرضي حدود 

شمار ايران از اين  مانع عبور سپاه بي ،اي كم با عده ها يوناني و نهايت مهم بود يونان بي
خود را از اين طريق به آتن  تنگه شد و سپاه خشايار شاه نتوانست از آن عبور كند و

  )50: 1381مرحوم رستمي وجمالي،( .1برساند

                                                            
كه به اميد پاداش نزد ايرانيان آمده بود، كوره » افي لت«ك يكي از اهالي يونان به نام در نهايت سپاه ايران با كم 1.

 محاصرهضمن  اين طريق توانست و سپاه ايران از راه باريكي را از آن طرف تنگه ترموپيل به ايرانيان نشان داد
  )52همان،( .آنجا را فتح كند خود را به آتن برساند و ها كردن يوناني
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و  ها موقعيت اين اشكال زمين هستند كه مقياس تاكتيكي، در عمليات نظامي در
ترين معبر  كنند و آنها هستند كه مناسب ميرا تعيين  پدافندي مناسب براي ها مكان

 .كنند ميوصولي را براي حمالت نظامي مشخص 

از ساير عوامل فيزيكي  ربيشت ها اشكال زمين و شرايط جوي در جنگ تأثيرحتي 
 ،اشكال زمين در مناطق نبرد .ديگر اقالم پشتيباني است تجهيزات و تسليحات، مانند

 .درگير به همراه خواهند داشت هاي يي را براي طرفها و مزيت ها فرصت
را بر  ها ين و لند فرمعوارض واشكال زم تأثيرژئومورفولوژي نظامي در حقيقت، 

سطوح تاكتيكي، عملياتي و استراتژيكي مورد بحث و ة ي نظامي در كليها عمليات
  .دهد ميبررسي قرار 

ساخت  عامل وة اجراي پدافند عامل و غيرارتفاع آن در نوع و نحو و شكل زمين
  )55: 1390بهرام آبادي ويماني،( .مؤثر است ها مواضع  و زيرساخت

منطقه شمال  ژئومورفولوژي زاگرس جنوبي در تأثيرراي بررسي در اين پژوهش ب
معيار استفاده  12يابي از  مكان عاملِ مراكز جمعيتي با تاكيد برغير پدافندهرمز بر  ةتنگ

 )4شكل ( :هستندشرح زير شده است كه به 

 ميزان شيب -1

  جهت شيب -2
  ها فاصله از گسل -3
  جنس زمين -4
  ارتفاع -5
  ها نزديكي به جاده -6
 رها نزديكي به شه -7

 ) ، بارندگي، رطوبت، سرعت باددما( عنصر اقليمي چهار -8

  ها فاصله از آبراهه -9
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 مربوط به آنها هاي طبقهمعيارها و : 4شكل 

 و اي ماهواره تصاوير توپوگرافي، شناسي، زمين يها نقشه با توجه به معيار 12ينا
  .شود مي اختهپرد آنها بررسي بهپژوهش  اين در كهاست  آمده دست به اقليمي يها داده

 جنس زمين

سازندهاي  توجه به تشكيالت ژئومورفولوژي و مطالعه با مورد ةجنس زمين، منطق
بندي  ست، متوسط، سخت و خيلي سخت تقسيمست، سشناسي به نواحي خيلي س زمين
شناسي و  هاي زمين نظر در رشته بندي فوق با نظر كارشناسي افراد صاحب تقسيم. گرديد

براي نمونه مناطق گرانيت، گرانوديوريت و توف سنگي . اظ گرديدژئومورفولوژي لح
كريستاله به عنوان مناطق خيلي سخت، مناطق كنگلومراي پلي متال و ماسه سنگ 
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عنوان مناطق سخت، مناطق آهك كريستاله و كالك شيست همچنين گلسنگ و ژيپس  به
اي  هاي كوهپايه كنهمخروطه اف به عنوان مناطق متوسط، مناطق داراي ذخاير تراسي و

هاي  مخروطه افكنه ست و مناطق داراي ذخاير تراسي وقديمي مرتفع به عنوان مناطق س
بندي  ست تقسيمس هاي رسي به عنوان مناطق خيلي هنهپ ارتفاع و كم اي جديد كوهپايه
اي  مورد مطالعه از نظر جنس زمين ماتريس مقايسه ةبندي منطق پس از تقسيم .شدند

  .معيارها نيز محاسبه شد ل و وزن هر يك از زيرزوجي تشكي

كه بيشترين نقش را در  604/0با وزن  سست بيشترين وزن مربوط به طبقه خيلي
در رده بعدي قرار دارد و  218/0سست با وزن  ةپس از آن طبق عامل دارد وپدافند غير

و  049/0، 095/0متوسط، سخت و خيلي سخت داراي وزن  هاي طبقهسپس به ترتيب 
 .است كه در حد قابل قبول است 09/0شاخص سازگاري نيز . قرار دارند 033/0

  نزديكي به آبراهه
مهمي دارند و پس از  نقش بسيار پدافنداز جمله موانع طبيعي هستند كه در  ها رودخانه

ي پدافندقابليت . دوم اهميت قرار دارند ةي در درجپدافندبه لحاظ داشتن قابليت  ها كوه
يان آب، دبي پهنا، عمق، سرعت جر :ي فيزيكي آنها مانندها مربوط به ويژگي ها رودخانه

توان به ترتيب از شرق  ميي مهم منطقه ها از جمله رودخانه. سترودخانه و طول آنها
ه كرد كه غالباً ميناب، حسن لنگي، جالبي، شور و رود كل اشار يها به غرب به رودخانه

ي بزرگ با ها در سطح جلگه تشكيل دلتا و هستـ جنوبي داراي جهت شمالي 
اند و  ي ساحل را دادهها چنين سواحل باتالقي را در بعضي قسمترسوبات سست و هم

 .اند ي در خطوط ساحلي شدهپدافندقابليت  از اين لحاظ موجب ارتقاي

مورد مطالعه بر حسب كيلومتر، با استفاده از توابع تحليل  ةنزديكي به آبراهه در منطق
فاصله از آبراهه، ماتريس مقايسه زوجي آن به  ةبا محاسب. محاسبه گرديد GISفضايي 
كيلومتر  4و بيشتر از  4تا  2، 2تا  5/0، 5/0تا  0، ةطبق 4كه منطقه به  صورتي
  .ي هر زير معيار محاسبه گرديدها وزنبندي گرديد كه ماتريس مقايسه زوجي و  تقسيم
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و كمترين آن مربوط  597/0متر با وزن  2000تا  500 ةبيشترين وزن مربوط به طبق
و بيشتر از  4000تا  2000 هاي طبقه. است 039/0متر با وزن  500صفر تا  ةبه طبق
شاخص . ي بعدي قرار دارندها در رده 122/0و  243/0ي ها متر به ترتيب با وزن 4000

  )7 -4شكل ( .استاست كه قابل قبول  09/0سازگاري 

 

  
  

  معيارهاي فاصله از آبراهه اج شده از طريق روش بردار ويژه براي زيروزن استخر:  7-4شكل 

 نزديكي به مسيرهاي ارتباطي

مورد مطالعه  ةه در منطقنزديكي يا فاصله از مسيرهاي ارتباطي نيز همانند فاصله از آبراه
 5، 5تا  2، 2تا  0 هاي طبقهيك از  ، وزن هرو با تشكيل ماتريس مقايسه زوجي محاسبه

  .كيلومتر محاسبه شد 20و بيشتر از  20تا  15، 15تا  10، 10تا 

سيسات و مراكز زيربنايي به جاده موجب كشف محل آنها در اجا كه نزديكي تاز آن
گونه  استقرار اين لذا بايد از. شود ميتهديدات هوايي  به ويژه ،زمان وقوع تهديدات
شش  اساس بيشترين وزن بينبر همين . دپرهيز كر ي مواصالتيها مراكز در نزديكي راه

ن وزن به است و كمتري 488/0كيلومتر با وزن  20مربوط به طبقه فاصله بيشتر از طبقه
مقدار شاخص سازگاري برابر . تعلق دارد 024/0با داشتن وزن  طبقه صفر تا دو كيلومتر

  .است 09/0
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 فاصله از نواحي شهري

مورد مطالعه از نواحي ة منطق ةل، فاصGISهمچنين با استفاده از تابع تحليل فضايي 
 .دست آورده شد هب زير معيارها  و وزن سپس ماتريس مقايسه زوجي ،ي محاسبهشهر

كيلومتر با  )5تا 0( هبيشترين وزن مربوط به طبق. اين معيار به پنج طبقه تقسيم گرديد
است كه  037/0يلومتر با وزن ك+) 20(و كمترين وزن مربوط به طبقه  425/0وزن 

 ةبيشتر مساحت منطق. ي با نزديكي به مراكز شهري استپدافندگر افزايش قابليت نبيا
است واقع شده  پدافندكيلومتر كه از مناطق نامناسب براي +)20( مورد مطالعه در طبقه

تا  0( كمترين مساحت منطقه مربوط به طبقه و) كيلومتر مربع 60000مساحتي بيش از (
مناطق (وزن  كه داراي بيشترين) كيلومتر مربع 2500مساحتي حدود ( كيلومتر) 5

  .است) پدافندمناسب براي 

 فاصله از گسل

هاي موجود محاسبه و سپس ماتريس  مناطق مورد مطالعه از گسلة در ادامه كار فاصل
هر چقدر فاصله مراكز  .مقايسه زوجي و وزن هر يك از زير معيارها نيز محاسبه گرديد

 ي شرايطپدافنداصلي و فعال بيشتر باشد به لحاظ اس از خطوط گسل حس و حياتي
 500تا  0قه در نظر گرفته شده است كه شاملبراي اين معيار چهار طب. داردتري  مطلوب

بيشترين وزن . شود ميمتر  2000متر و بيشتر از  2000تا  1000متر، 1000تا  500، متر
حدود ( نطقه داردمتر است كه بيشترين مساحت را در م+) 2000(مربوط به فاصله 

كمي  متر است كه گسترة) -500( و كمترين وزن مربوط به طبقه) كيلومتر مربع 80000
 .گيرد ميرا در بر  )كيلومتر مربع 10000حدود ( از منطقه

 مورد مطالعه به علت داشتن مناطق بسيار وسيعي، خارج از محدوده ةبنابراين منطق
مقدار شاخص سازگاري نيز . داردبي شرايط مطلو ،خطرناك خطوط گسل از اين نظر

  .استاست كه مقدار قابل قبولي  07/0برابر 
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 شيب هاي جهت

مختلف شيب در يكي از  هاي جهتمورد مطالعه با توجه به قرارگيري در ة منطق
شمال، جنوب، شرق، غرب، شمال شرق، شمال غرب، (اصلي ة گان هشت هاي جهت

شيب،  هاي جهتبندي  از طبقه پس .بندي شد طبقه) جنوب غرب جنوب شرق و
گيري از روش بردار ويژه وزن هر جهت  زوجي آن تشكيل و با بهرهة ماتريس مقايس

  .تعيين شد نسبت به هدف مورد نظر

به  ،كه براي تعيين جهت شيبِ مطلوب نياز به جهت تهديد است با توجه به اين
نوب به شمال در يعني از جهت ج ،تهديدات منطقه از سمت دريا برايهمين منظور 

 شمالي در ي با شيبِها ، دامنهها ترين شيبِ دامنه گرفته شده است، لذا مطلوبنظر 
 .مورد مطالعه است ةمنطق

 كه بيشترين وزن) ترين مطلوب( ي با جهت شيبِ شماليها مساحت مربوط به دامنه
ي ها كيلومتر مربع و مساحت جهت شيب دامنه 9000را نيز دارد، حدود ) 378/0(

را دارد ) 021/0( كه رو به سمت تهديد است و كمترين وزن) ترين نامطلوب(جنوبي 
  .است كيلومترمربع 15000حدود 

 ارتفاع

اصلي ارتفاعي نيز  هاي طبقه بندي و اساس پراكندگي ارتفاع تقسيم مورد مطالعه برة منطق
 1500 ،1500تا  1000، 1000تا 500، 500تا  0 هاي طبقهاين اساس  بر .مشخص شدند

ن زير معيارهاي به عنوا 3000و بيشتر از  3000تا  2500، 2500تا  2000، 2000تا 
ارتفاعي وزن هر يك  هاي طبقهزوجي ة با تشكيل ماتريس مقايس .ارتفاع مشخص شدند

) جمعيتيثقل استقرار مراكز  برايترين مكان  تعيين مناسب(از طبقات نسبت به هدف 
  .محاسبه گرديد



 101/ غيرعامل در منطقه شمال تنگه هرمز پدافندژئوفورمولوژي زاگرس جنوبي بر  تأثير  

 

 

كيلومتر  26000با مساحت حدود) متر 500تا  0( مربوط به طبقه ترين پهنه وسيع
كه ) متر 3000 تا 2500( بقهمنطقه است و ط ترين طبقه در مربع كه نامناسب

  .استكيلومتر مربع گستره  4900ترين طبقه است داراي حدود  مناسب

  شيب
راكز و يابي م غيرعامل و مكان پدافندگذار در تأثيرعامل  ترين مهمشيب از جمله 

به طوري كه هم موجب كاهش تحرك و در نتيجه محدوديت  ؛سيسات زيربنايي استات
 ،ي تير منحنيها سالح ويژه به ،ها دسترسي و هم موجب كاهش اثرات آتش سالح

معيار مورد نظر نيز، شيب داراي  12در بين . شود مي) و موشكي حمالت توپخانه اي(
يابي  غيرعامل و اصل مكان پدافندباالي آن در  ارزش بسيار ةبيشترين وزن است كه نشان

 .آن است

استخراج و  GISاز طريق توابع تحليل فضايي ) بر حسب درجه(شيب منطقه ة نقش
، 15تا  10، 10تا  5، 5تا  0(شيب مورد نظر  هاي طبقهبا تشكيل ماتريس مقايسه زوجيِ 

شيب ة ، وزن هر طبق)هدرج 35و بيشتر از  35تا  30، 30تا  25، 25تا  20، 20تا  15
ي مختلف حركت ها تجهيزات كه در زمين سرعت حركت نفرات و .محاسبه گرديد

يي را در ها ي تند، محدوديتها شيب زمين خواهد بود و شيب تأثيرتحت  ،كنند مي
  )1390:107فخري،(. آورند ميوجود  هجايي ب هجاب

  عناصر اقليمي
هاي  سرعت باد از ايستگاه رش، دما واعمال معيارهاي اقليمي رطوبت نسبي، با براي

هاي مزبور از  با گردآوري داده .مورد مطالعه بهره گرفته شدة موجود در منطق سينوپتيك
نظر به . ها تشكيل شد عناصر اقليمي ايستگاهة سازمان هواشناسي كل كشور، پايگاه داد

ها را  ين دادهشوند و در فرايند كار ا اي گردآوري مي نقطهها به صورت  كه داده اين
  اي به سطح از طريق روش هاي نقطه تعميم داده اي و رستر نياز داريم، صورت پهنه به
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بنابراين به ازاي هر يك از عناصر دما، . در دستور كار قرار گرفت IDWيابي درون
  .رستري تهيه گرديدة بر حسب نات ، نقش بارش، رطوبت نسبي و سرعت باد

ثقل گزيني مراكز  در مكان مؤثروجي تمام پارامترهاي زة در نهايت با اعمال مقايس
ي با ارزش ها شد، كه مكان ترسيم تهيه ومورد مطالعه ة ، مكان بهينه در منطقجمعيتي

هاي  هاي با ارزش پايين، مكان هستند و برعكس مكان ورد نظرمة باالتر همان مكان بهين
  )5شكل ( .دهستن مذكورنامناسب جهت انتخاب مكان استقرار مراكز 

 
 AHPاساس مدل  انتخاب مكان بهينه بر برايمورد مطالعه ة بندي منطق پهنه:  5شكل 
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مورد  ةر مناسب، پراكندگي آنها در منطقمناطق مناسب و بسيا كردنجدا  در نهايت با
  .نشان داده شده است 6اساس معيارها و زيرمعيارهاي معرفي شده در شكل  مطالعه بر

 
  مورد مطالعهة در منطق مراكز ثقل جمعيتي و هاي مناسب و بسيار مناسب انپراكندگي مك: 6شكل 
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  گيري و نتيجه ها اثبات فرضيه
در ميان وزن دوازده  در تجزيه و تحليل معيارهاي ژئومورفولوژيكي و :اول ةاثبات فرضي

ي ها ر ردهجهت شيب د ارتفاع و و هستمعيار مورد نظر، شيب داراي بيشترين وزن 
زوجي تمام ة كه با اعمال مقايس) 5شكل (با توجه به نقشه  )3شكل ( .ر دارندبعدي قرا

 برايي بهينه ها تهيه و در آن مكانثقل جمعيتي گزيني مراكز  در مكان مؤثرپارامترهاي 
ي ها درصد مساحت كل منطقه را مكان 59/43مشخص شده است،  باالاستقرار مراكز 

درصد نيز به مناطق متوسط و  59/43 د وده مينامناسب و بسيار نامناسب تشكيل 
ثقل گزيني مراكز  بسيار مناسب براي مكان درصد بقيه را مناطق مناسب و 82/12

يكي ي ژئومورفولوژها ويژگي :توان گفت ميلذا ) 3جدول ( .دهد ميرا تشكيل  جمعيتي
د بر كيابا ت( جمعيتيغيرعامل از مراكز  پدافندمورد مطالعه شرايط مناسب براي  ةمنطق
  .شود ميييد ابنابراين فرضيه اول ت .را دارد) يابي مكان

  مورد مطالعه ةپراكنش مناطق بسيار مناسب تا بسيار نامناسب در منطق :3جدول 

 وضعيت
  مساحت

 )درصد(
 مالحظات

59/43 نامناسب و بسيار نامناسب   

59/43 متوسط   

82/12 مناسب و بسيار مناسب   

  100 مجموع

كه نقشه آنها تهيه شهر قرار دارد  39تعداد  ،مورد مطالعه ةدر منطق :ومد ةاثبات فرضي
) 5شكل ( بندي انتخاب مكان بهينه نقشه با انطباق نقشه مراكز جمعيتي با نقشه پهنه .شد

هاي مناسب  پراكندگي مكان ةتهيه شده است، نقش معيارهاي مورد نظر ةكه بر اساس كلي
 .تهيه گرديد )6شكل( مورد مطالعهة ي در منطقمراكز ثقل جمعيت و بسيار مناسب و

نشان  )4(ي جدول ها چنين دادهو هم )7شكل( و )6شكل( يها تجزيه و تحليل نقشه
درصد از مراكز جمعيتي موجود در مناطق نامناسب تا بسيار نامناسب  59/43دهد كه  مي
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ند، و فقط ا گسترش يافته و همين اندازه نيز در مناطق با ارزش متوسط گسترش يافته
  .اند ا بسيار مناسب قرار گرفتهة مناطق مناسب يدرصد از مراكز مذكور در محدود 82/12

نامناسب و بسيار نامناسب قرار  مراكز، در مناطق با ارزش ِمتوسط، بيشتردر نتيجه 
ترين  گزيني كه مهم و به لحاظ مكان) از مساحت كل منطقه درصد 18/87(اند،  داشته

از طرفي تعداد اندكي از مراكز . رعامل است، شرايط مطلوبي را ندارندغيپدافند اصل در 
درصد از مساحت  82/12( .اند محدوده مناطق مناسب تا بسيار مناسب استقرار يافته در

 ةموجود در منطق جمعيتيِمراكز «دوم نيز كه در آن گفته شده  ةيبنابراين فرض )كل منطقه
  .شود ييد ميات» اند ئومورفولوژيك استقرار نيافتههاي ژ مورد مطالعه متناسب با قابليت

  AHPاساس مدل  بر) جمعيتي(پراكنش مراكز ثقل  :4جدول 

 وضعيت

  تعداد 
  مراكز جمعيتي

 )كل منطقه(

  درصد
 )كل منطقه(

 مالحظات

59/43 17 نامناسب و بسيار نامناسب  
 

59/43 17 متوسط  
 

82/12 5 مناسب و بسيار مناسب  
 

 100 39 مجموع
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 غيرعامل پدافندگزيني در  مطلوبِ مكانانطباق آنها با مناطق  و )ريشه(پراكنش مراكز جمعيتي :7شكل

  نتايج
 :شود ميبه اختصار بيان  زيراهم نتايج پژوهش به شرح 

شيب، ارتفاع، ( يمناسب ي ژئومورفولوژيكها لعه قابليتمورد مطا ةبه طور كلي، منطق -1
بخش  ارتفاعات موجود. داردغيرعامل  پدافندبراي ) جهت شيب، ليتولوژي، دلتاها

-ي با شيب زياد و جهت شرقيها شرقي زاگرس جنوبي در منطقه، غالباً داراي دامنه
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ي پدافندو اين امر سبب افزايش قابليت  هست) عمود بر جهت تهديد(غربي 
  .شود ميمنطقه ) عاملغير(
ة مشخص شد كه منطق ،GISافزار  در محيط نرم ها با توجه به بررسي و تحليل داده -2

از  و همچنيني مساعد براي استقرار مراكز جمعيتي است، ها ، داراي مكانمورد مطالعه
  .شود مي، شرايط بهتر )شمال( خط ساحلي به سمت عمق منطقه

مناطق، ) غيرعامل( يپدافندبندي  ژئومورفولوژي نظامي منطقه، پهنه ةبا توجه به نقش -3
بررسي و تجزيه و ). 8شكل( ارتباط مستقيم دارند ها ا لندفرمبه صورت معناداري ب

گزيني با بعضي از  تحليل نقشه مذكور گوياي آن است كه مناطق مطلوب براي مكان
يي كه ها توان گفت كه دامنه شمالي رشته كوه ميانطباق دارد كه در اين ميان  ها لندفرم

گزيني بسيار مناسب  راي مكانب دارند، يسغربي هستند و شيب مناسب -با محور شرقي
و مخروط  ها ، جلگهها دشت :از طرفي مناطقي با شيب كم و هموار مانند. هستند
ي جنوبي، غالباًَ از جمله مناطق نامطلوب براي استقرار مراكز مورد نظر ها ي دامنهها افكنه
  .هستند

 دارد گزيني وجود ي مساعد براي مكانها ي جلگه ساحلي مكانها در برخي از قسمت
وجود رسوبات  هااست كه علت آن ها منطبق بر دلتاي رودخانه ها اين مكان )9شكل(

ي دلتاي ها و شامل برخي قسمتاست  ها سست در محل دلتاي رودخانه بسيار نرم و
ي ميناب، حسن لنگي، جاللي و رودشور در ساحل ها بزرگ رودخانه هم پيوسته و به

  .تنگه هرمز استدلتاي رود كل در ساحل غربي  شمالي و
هر چقدر از ساحل به . مورد مطالعه است ةگذار در منطقتأثيرارتفاع نيز از جمله عوامل 

طوري كه ارتفاع در مناطق  شود، به ميسمت شمال حركت كنيم، به ارتفاع زمين افزوده 
متر  3000ي شمالي به بيش از ها ساحلي تقريباً از صفر شروع شده و در قسمت

در » خَبر«متر و ارتفاعات  3741ات بارز در شمال جيرفت به بلندي ارتفاع( .رسد مي
كه پس از آنها هم، رشته  ضمن اين). متر ارتفاع قرار دارند 3845جنوب غربي بافت با 
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ي بسيار مستحكم را پدافندسدهاي  )متر 4351زار  متر و الله 4465هزار(ارتفاعات بلند 
  .اند در ادامه به سمت شمال تشكيل داده

بيانگر آن است كه مراكز جمعيتي در منطقه مورد مطالعه متناسب با  ها حليل دادهت
درصد از مراكز  82/12كه فقط  اند، به طوري غيرعامل استقرار نيافته پدافندمالحظات 

  )4جدول ( .اند غيرعامل گسترش يافته پدافندمذكور در مناطق مطلوب با قابليت 
  

  
 ها ، پراكنش مناطق مناسب و بسيار مناسب و انطباق آنها با لندفرمنقشه ژئومورفولوژي نظامي: 8شكل
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 )1388يماني و همكاران، ( هرمز ةموقعيت دلتاها در شمال تنگ: 9شكل 
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  منابع
 نشر مركز تهران، ،ششم چاپ معيار، چند گيري تصميم ،)1387(، جواد محمد اصغرپور، -1

 .تهران دانشگاه

 براي نامه پايان پايدار، غيرعامل پدافند در معمارانه الزامات ،)1383( احمد، جدي، اصغريان -2
 .بهشتي شهيد دانشگاه شهرسازي، و معماري دانشكده ،دكترا درجه دريافت

 مناطق ژئومورفولوژيكي يها چالش بررسي ،)1390( مجتبي، يماني، بهروز، آبادي، بهرام -3
 مديريت فصلنامه نظامي، يها يگان رعاملغي و عامل دفاع منطقه يابي مكان بر آن تأثير و خشك
  44شماره يازدهم، سال، )ع(انتشارات دانشگاه امام علي  نظامي،

يابي تسهيالت  ؛ ارائه مدل تركيبي مكان)1388(، جبل عاملي، محمد سعيد و همكاران ـ4
  .4حساس؛ نشريه ي مهندسي صنايع ومديريت توليد؛شماره 

 مديريت در غيرعامل پدافند نقش ،)1387( ابوالفضل، آقادادي، حامد، زاده، حسين حاج ـ5
  .ها پروژه استراتژيك مديريت المللي بين كنفرانس اولين استراتژيك، و ملي يها پروژه ريسك

مفاهيم بنيادين در دفاع غيرعامل با تاكيد بر  ،)1389( حسيني اميني، حسن، پريزادي، طاهر، ـ6
  .چاپ اول پرداز، شهر و ناحيه، تهران، انتشارات مؤسسه انديشه كهن

ي ، انتشارات سازمان جغرافياي2جغرافياي استراتژيك ايران، جلد ، )1389(اللّه،  عزّتي، عزت ـ7
  .، چاپ اولمسلّحنيروهاي 

 استفاده با نظامي مراكز گزيني مكان ژئومورفولوژيكي تحليل ،)1389( حسين، محمد فتحي، ـ8
 ةدرج دريافت براي نامه پايان ،)سهند كوهستان غربي يها دامنه :موردي مطالعه( GIS&RS از

  .تبريز دانشگاه طبيعي، جغرافياي رشته رد در ارشد كارشناسي
  .تهران اول، چاپ ،)ع(علي امام دانشگاه انتشارات خواني، نقشه ،)1390(سيروس، ،فخري ـ9

 در ريسك تحليل كاربرد ،)1387( محمدرضا، زاده، قاضي جليلي ،رضاعلي زاده، قاضي ـ10
  .كشور آبي يها نيروگاه ملي كنفرانس دومين غيرعامل، پدافند مطالعه

 دانشگاه انتشارات ،)AHP(مراتبي سلسله تحليل فرآيند ،)1378( سيدحسن، پور، قدسي ـ11
  .چاپ پنجم ،اميركبير صنعتي
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 صنعتي دانشگاه تشاراتان غيرعامل، پدافند مباني و اصول ،)1388( جعفر، نيا، موحدي ـ12
  .اشتر مالك

 از استفاده با آفندي عمليات يك در نمونه لشكر يك گزيني مكان ،)1378( ارژنگ، مولوي، ـ13
 جهت نامه پايان ،)زوايه منطقه :موردي مطالعه( دور از سنجش و جغرافيايي اطالعات سيستم
 تربيت دانشگاه انساني، معلو دانشكده دور، از سنجش رشته در ارشد كارشناسي درجه دريافت
  .مدرس

 به توجه با حياتي و اسحس مراكز يابي مكان مدل ارائه ،)1388( رضا، محمد نصيري، ـ14
 مهندسي رشته در ارشد كارشناسي درجه دريافت جهت نامه پايان غيرعامل، پدافند اصول
  . صنايع دانشكده صنعت و علم دانشگاه اجتماعي، و اقتصادي يها سيستم گرايش صنايع،

، تهران، انتشارات جهاد Expert choice 11افزار  معرفي نرم ،)1386(نيك مردان، علي ـ15
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