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آن در  ريتأث و هاي ژئومورفولوژيكي مناطق خشك شاخص يبررس
 ي نظاميها دفاع عامل و غير عامل يگان منطقهيابي  نمكا

 1يآباد بهرام بهروز

 2يماني يمجتبدكتر

  دهيچك
موضوع امنيت ملي و توسعه  أكيد شده،از جمله محورهاي اساسي كه در قانون برنامه چهارم بر آن ت

 عنوان به ينظامي ها يگان منطقه دفاع عامل و غيرعامل اين موضوع در تعيين. پدافند غيرعامل است

 يطور به. شود مي محسوب همنطق كي در فرماندهان يزير طرح و گيري ميتصم مراحل نيتر مهم از يكي
 يژئومورفولوژ علم. دهد قرار ريتأث تحت نيروها را رزم توان ،داتيتهد، تيامن تواند مي انتخاب نيا كه
 شبكه و يژئومورفولوژ ،شناسي نيزم ،يشناس خاك، نيزم بيش يبررس با ينظام قلمرو علوم در

يابي مناطق پدافندي نيروهاي  نمكا قيتحق نيا از هدف. نمايد ميدخالت  ريزي در اين طرح يزهكش
 شناخت با كشورمناطق  ريسا به ميتعم منظور به منطقه بالقوه يها قابليت ييشناسا و ينظام

 يبند پهنه قيتحق روش. است آورند مي نيروها به وجود يبرااين عوامل  كه يها چالش و ها تيمحدود
 Googleيا ماهواره ريتصاوو  يتجرب يها كار ميداني، داده با اتكا به آن محدوده و لهيمس دشت

earth, Asterاستفاده از و 1:250000 شناسي خاكو  شناسي نيزم، 1:50000يتوپوگراف يها ، نقشه 

 عوامل يبررس نتايج حاكي از اين است كه با. است شده انجامArc/GIS افزار نرم و بندي پهنه مدل

 ها مناطق پدافندي يگان اكتيكي و تكنيكي، انتخابراهبردهاي ت كارگيري بهبا  و مناطق يكيژئومورفولوژ
 اجرا قابل دقت محدوده مطالعاتي با مرتفع مهين سطوح و يكوهيپا يها محدوده درها  آن امنيت نيتأمو 

  .است
  

  ، دفاع عامل و غير عامللهيمس دشت ،ينظام يژئومورفولوژ ،بندي پهنه :يديكل يها واژه

                                                      
  )نويسنده مسئول( .ريزي محيطي دانشگاه تهران و برنامهشناس ارشد ژئومورفولوژي كار -1
  .تهران دانشگاه جغرافيا دانشكده دانشيار 2
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  مقدمه
ه عنوان موضوع امنيت ملي در قانون برنامه چهارم توسعه يكي از محورهاي اساسي كه ب

. در حال پيشرفت است ،عامل است كه امروز دانش آنأكيد شده پدافند غيربر آن ت
تواند تهديدات بالقوه و خطراتي  مي ها شناخت دقيق مفاهيم و جايگاه آن در همه عرصه

براي مقابله با اين  يآمادگ. كند در بر گيرد ميكه امنيت ملي و استقالل كشور را تهديد 
ي است ها پاسخ نينخست ينظامابزارهاي  نيتر شرفتهيپو  نيتر مهمتهديدات و استفاده از 

هر كشوري . )54: 1387افتخاري و باقري دولت آبادي،(به آن دست يافتند  ها كه افراد و دولت
 كند ميتفاده هاي متنوعي اس و تحقق اهداف راهبردي خود از ابزار و روش نيتأمبراي 

امنيت ملي؛  نيتأمي مقابله با اين تهديدات و ها راه نيتر مهميكي از . )85: 1384تريورتون،(
توحيدي و (  قدرت بازدارندگي هر كشور است و ينظامافزايش آمادگي نظامي، توان 

  .)149: 1390رياضي، 

ستمداران و سيا يها ييتوانامهم است كه  چنانآن ،شناسايي و آگاهي از منطقه نبرد
و حتي  ها سكونت گاهفرماندهان را براي استفاده گسترده از تأسيسات، منابع آبي، 

: 1998كالينز،( سازد يمو يا با موانعي روبرو  دهد يممحلي را افزايش  و يبومنيروهاي 
 نقش يژمورفولوژعلم  كهگذشته حاكي از اين است  يها از جنگ تجارب حاصل. )228

، انتخاب مناطق استقرار، پراكندگي و نقاط يپدافند، يآفندي ها طرح ياجرادر  ياساس
 يمنطقو  اصل منظم كيبه عنوان  يژئومورفولوژ .)219: 1377، يماني( دارد يآماد

هاي ژئومورفولوژيكي سطح زمين در دفاع عامل و غيرعامل را مورد بررسي قرار  پديده
  United State Army Armor School. 1993).(دهد مي

موجب شده است تا در  ، مينظا يها اتيعملبر  يكيژئومورفولوژ يها دهيپدثر ا 
 يمختار( داده شود يراتييتغ زينو خودروها  ها تانكاز جمله   مينظا زاتيتجه يطراح
شناسايي  را نيزم اشكال كه كنند يم تالش تنها نه ها سيژئومورفولوژ). 1386، يكشك
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 مورد را شود يم آن ينابود و آمدن وجود به وجبم كه ييايپو يندهايفرآ بلكه ،نمايند

  .(Gilwich, 2003; 87). دهند مي قرار يبررس و مطالعه

 در يامروزنامتقارن  يها جنگ ، دررعامليغعامل و  با اين حال انجام اقدامات دفاع 

و  ينيزم ،ييهوااز حمالت  يناشخسارات  ليتقلجهت مقابله با تهاجمات خصمانه و 
 ميتما وسعت و گستره آن كهاست  ياديبن يموضوعمهاجم،  كشور ييايدر

تا  ؛رديگ يمرا در بر  كشور  ميرنظايغو   مينظااس و حس ياتيح مراكزو  ها رساختيز 
 يريچشمگدر جنگ، به نحو  يريناپذ شكست ،ياقتصاد و يمل تيامن حفظ كه يحد

 رعامليغفاع عامل و د ياتيحهمه جانبه در موضوع  يساماندهو  ريزي به برنامه وابسته
  . باشد مي

فظ امنيت بوده و ي اصلي در دفاع عامل و غيرعامل مبتني بر بقا و حها سياست
سيسات مهم و أو ت ها پذيري زيرساخت سازي و كاهش آسيب هدف كلي آن، ايمن

نيزمبا  و در همه حال شهيهم  مينظا يها تيفعال كه اينبا توجه به . اس استحس ،
موجب تالش  نيسرزمدفاع از خود و  ربازيددارد و از  كار ات سر وو اطالع ايجغراف

 متخصصان از اين رو است، دهيگرد طيمح يابيارزو  ها مكانو  ها تيموقعثبت  يبرا
 ييها عكس ،ها از نقشه كه) يمكان( ييفضا يها داده از استفاده توانند با مي  مينظاعلوم 

 باها  آن اتصال و نديآ مي به دست ينيزم يبردار نقشه واي  ماهواره ريتصاو ،ييهوا

 انتخاب و مناسب يها ليتحل انجام با ،ييايجغراف يها دهيپد و عوارض يفيتوص يها داده

 برآورد جنگ و صلح زمان در را  مينظا يروهاين يها يازمندين از ياريبس ،نهيبه نهيگز

 ارياخت يابي در نمكا و يزير طرح، گيري ميتصم در يقو ابزار كي به عنوان GISو  نمايند

  . )63: 1377 و فخري، زگاريپره(قرار گيرد   مينظا زانير برنامه و فرماندهان

با نگرش ها  آن بنابراين طرح يافتن مكان مناسب جهت استقرار نيروها و تجهيزات
 آن استقرار مكان انتخاب يبرا واحد ره طيشرا و هامعيار ييشناسا كهجامع و دقيقي 

بهره برداري در  و يانداز راه تاگذاري  هدف از حاصل جينتا و مراحل كليه به ديبا ،باشد
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يابي  ندشت مسيله قم به منظور مكا مينظا يبند پهنههدف از اين پژوهش، . شود دهيد آن
عامل در مقابله و اجراي دفاع عامل و غير  ميترين مواضع نيروها و تجهيزات نظا مناسب

 بيش: چونمه يكيژئومورفولوژي ها وامل و شاخصبا نيروهاي متخاصم با توجه به ع
در محدوده مورد  يزهكش شبكه و يژئومورفولوژ ،شناسي نيزم ،شناسي خاك، نيزم

  .صورت گرفته است GISمطالعه و با به كارگيري مدل همپوشاني در محيط نرم افزار 

ر كيلومتري شمال شرقي شه 35كيلومتري جنوب تهران و  75منطقه مورد مطالعه در 
از سمت شرق به درياچه نمك و از سمت غرب به جاده  اين منطقه. ستقم واقع شده ا

هدف از انتخاب . كيلومتر مربع است 3/834و وسعت آن  گردد يمقم و تهران محدود 
است كه در گذشته و حال در آن اجرا شده و  يها تيفعالو  ها شيرزمامنطقه به علت 

دارد و به منظور تعميم به ساير  يكيئومورفولوژژ يها شاخصكه به لحاظ  ييها تيقابل
و اجرايي اين مدل در آن  كارگيري بهمناطق خشك و بياباني و نيمه بياباني كشور و 

موقعيت جغرافيايي محدوده مورد . خصوص در حاشيه مرزهاي كشور استه مناطق، ب
ول شرقي و دقيقه ط 16درجه  51دقيقه تا  51درجه و  50مطالعه شامل طول جغرافيايي 

 ).1شكل(دقيقه شمالي است  9درجه و  35دقيقه تا  57درجه و  34عرض جغرافيايي
متر در كوه مره در سمت شمال شرقي دشت مسيله و كمينه  1400بيشينه ارتفاع منطقه 

اين منطقه  شناسي از نظر زمين. )124: 1383آقا نباتي،(متر در حوض سلطان است  806آن 
 نيتر يميقده در دوران پالئوزوئيك حالت پالتفرم داشته و جزء زون مركزي ايران ك

اين منطقه كه ). 133: 1384جعفري، (تشكيالت آن مربوط به دوره ائوسن است قرار دارد 
 يها خاكاز  ،شود يميا نئوژن دريايي نامبرده  »سازند قم«نام ه ايران ب شناسي در زمين

تخريبي، شيميايي و  يها هكآمتنوع شامل گنگلومرا، ماسه سنگ، شيل، مارن، 
معتمد و همكاران، (رسي آبرفتي ايجاد شده است  يها كفهساختماني و بالخره گچ و 

1360 :116(.  
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  قم و در نقشه تقسيمات كشوريموقعيت منطقه مطالعاتي در استان  -1شكل 

   ها روش و مواد
خوردار باشند، از آمادگي الزم براي رويارويي با تهديدات بر ها ارتش كه اينبراي 

 ها آن ميتدابير راهبردي و كاربردي براي توسعه نيروها و افزايش توان رز گيري پي
و تدابير راهبردي در دفاع  يها طرح ياجرا از هدف. )172: 1387مراديان،(ضروري است 

 و اس، حسياتيح زاتيتجه، يانسان يروين يريپذ بيآساز  كاستنعامل و غيرعامل 
 و ها تيفعالاستمرار  و دشمن مخرب و خصمانه حمالت رغم يعلاست كه   ميمه

 از يناش يبحران طيشرادر  كشور اداره تداوم و ياتيح يازهاين نيتأم و ييبنا ريز خدمات

آمده از روش عمليات ميداني  به دستي ها داده قيتلفبا  قيتحق نيا لذا در .است جنگ
 يبرا )GIS(ييايجغراف اتاطالع ستميس و يهمپوشان شاخص مدل و با به كارگيري

و  ها عامل به توجه با  مينظا روهاين عاملشناسايي مناطق پدافند عامل و غيرتعيين و 
از مزايايي . است شده ارائه مطالعه مورد منطقه در يكيژئومورفولوژ و  ميمتغيرها نظا

 حد تا را افراد لهيوس به يكارشناس نظر اعمال كهمدل شاخص همپوشاني اين است 

 توان مي روش نيا در نيچنهم دهد، مي كاهش خطا را احتمال و كرده تر آسان يدايز

 را عامل هر وزن يكارشناس نظر از با استفاده و داد دخالت را عوامل از ياديز تعداد
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 در ،ييايجغرافسازمان  1:50000 يتوپوگراف يها نقشه منظور نيا يبرا. آورد دست به

 از .منطقه تهيه شد يارتفاع  ميرقو هيال و ديگرد  ميقور و وارد Arc/GIS افزار نرم طيمح

 يها هيال، هيپا يها از نقشه. ديگرد هيته منطقه TINو بيش يها هيال ،هيال نيا
 جهت DEM هيال از آمد و به دست يزهكش شبكه و يمواصالت ، خطوطها گاه سكونت

 1:250000شناسي نيزم نقشه هيته با سپس. شد استفاده زين يتوپوگراف يها تيكم ليتحل

محدوده  قم، استان 1:250000 شناسي خاكنقشه  نيهمچن و تهران و آران ساوه، قم،
 يپل يها يال گرديد و ميرقو Arc/GIS جدا و باPhotoshop افزار نرم با مطالعه مورد
 فوق اضافه يها هيال به و مشخص منطقه خاك نوع و دهنده ليتشك يسازندها يگون

 و مترRoselotion 15با  Asterاي  ماهواره ريتصاو از قيتحق راحلم كنترل يبرا. ديگرد
2006 Google نوبت نيچند در ميمستق مشاهده و يدانيم اتيعمل با و ديگرد استفاده 
 به دست يها نقشه در. شد اقدام منطقه اتيواقع با اطالعات و ها افتهي انطباق به نسبت

 افزار نرم طيمحدر  رهايمتغ به يازدهيتام و يهمپوشان شاخص مدل از استفاده با آمده

Arc/GIS  ها ليفا يازدهيامت و بندي طبقه سپس و شد ليتبد رستر نظر به مورد ليفا 

 و با 5 تا1 طبقه هر به ازيامت كهشد  بندي كالس طبقه 5 پارامتر هر يبرا. مشخص گرديد

 ها هيال و م گرديدانجا عاملمناطق پدافند عامل و غير نييتع در طبقه آن تأثير به توجه

 اند داشته را يعدد ارزش نيشتريب كه يها كسليپ تينها در و ضرب هم آمده در دست به

 شده داده وزن يخط بيترك روش. نقشه ايجاد شده است يرو بر جداگانه يها رنگ با

  :داد نشان ريز به صورت توان مي را

S=WiXi 

  :آن در كه

: S مطلوبيت؛   

: Wi ؛فاكتور وزن  
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: Xi فاكتور ياريمع متيازا i است )Eastman, 2006:144(.  

 از ييدوتا سهيمقاروش  كه است شده داده نشان يعمل يكاربردهادر  نيهمچن

 طيمح در ابزارها از استفاده با قاتيتحق در يمكان گيري ميتصم در ها كيتكن نيمؤثرتر
G.I.S است (Eastman, 1993,112).  

 و غيرعامل دردفاع عامل) GIS(ييايجغراف اطالعات ستميسي ها قابليت

 ازين به كه است آن در ييايجغراف اطالعات ستميس كي ياصل يها ييتوانا و ها تيقابل

 مكان مشخصات ارائه ها پاسخ نيا جمله از .دهد مناسب يها پاسخ كنندگان استفاده

 د وباش و غيره آن ييايجغراف مختصات ،كد ،مكان نام شامل تواند مي كه است ييايجغراف

. دهد مي جواب هم را ديمق و مشروط يها الؤس ،ييايجغراف اطالعات ستميس كه آن گريد
 پردازش ،يا محاوره يها گراف ،هيپا اطالعات فناوري از ييايجغراف اطالعات ستميس

 ،يتخصص يها ستميس ،يمصنوع هوش ،يساز هيشب ،كار ستگاهيا فناوري ،ريتصو

 . رديگ مي بهره رهيغ و افزار نرم يمهندس

 و يدفاع اسحس و مهم يها تيقابلداراي  (GIS)ييايجغراف اطالعات يها ستميس
 در گيري ميتصم و يساز ميتصمبراي  ريزي برنامه در توانسته امروزه كه است ياطالعات

 در كه يطوربه . )48: 1388سرداري،( رديگ قرار توجه مورد زين رعامليغعامل و  پدافند

 و فرماندهان يبرا يعال ابزار كي ييايجغراف اطالعات مستيس امروز يتاليجيد عصر
 همچون نبرد كي تنوع در ستميس نيا از استفاده .در عمليات است ريدرگ ييروهاين

 و هيتجز رزم، دانيم يرهبر و تيريمد و اطالعات، اخبار ،يكارتوگرافمثل  يموارد
 تيريمد يبرقرار اهدات،مش و ها داده دور راه از كنترل مناطق پدافندي و آفندي، ليتحل
 و ريزي به طرح ليتما كه يفرماندهان. باشد داشته بر در تواند ميرا  يبان دهيد و ياتيعمل

 از ديبا دارند را نيزم سطح در اتيعمل و عامل، رزمايشاجراي طرح دفاع عامل و غير

 رمانو يبرا يارتفاع سطوح ،اتيعمل منطقه نيزم يها لندفرم و ، عوارضتيوضع، طيشرا
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 باشند داشته كامل يآگاه يكشش خود و يكشش يها توپ و ها تانك ،يزره ادوات
)(Burman, 2006.  

 يها مكان ،يا ماهواره ريتصاو كنار در ها داده قيتلف با ييايجغراف اطالعات ستميس
 نييتع ،بالگرد تعيين منطقه گسترش و پراكندگي نيروها و تجهيزات، فرود يبرا بالقوه را

به  يمنحن ريت يها سالح ريس خط ريمس و تير، ديد دانيم، يمواصالت يرهايمس و ها راه
، نقاط كور و نامشخص و سطوح هموار و يناوبر ،يابي توپخانه، جهت خصوص
  ). (ESRI, 1996دينما مي مشخص منطقه كي يبرا را ناهموار

اب انتخ ،متحرك يها استقرار پل يبرا مناسب مكان انتخاب به تواند مي ستميس نيا
 نوع به توجه با را در منطقه يكيتاكت يها راه نيتر مهم و يآماد نقاط ،بالگرد فرود محل

 منابع و يارتفاعسطوح  منطقه، سطح يها لندفرم و عوارض اختفا نوع ،خاك بافت ،خاك

 عوارض ليتحل و هيتجز Maj et al.; 2006).( دينما را مشخص ينيرزميز و يسطح ،يآب

بر  كه است مهم مناطق پدافندي و آفندي آن چنان طالعاتا و اخبار و نيزم سطح
 تأثير روهاين كيتكن و كيتاكت و ييخودرو ادوات گريد نفربرها، ،ها تانك مانور تيقابل

 ييايجغراف اطالعات ستميس كمك با توانند مي فرماندهان كه اين به با توجه است، گذار

 يخوب را به و پدافندي خود ، مناطق دفاعيكارآمد به روز و اطالعات داشتن ضمن
 سرعت، در اين ميادين، امروزه Satyanarayana, 2006).(ندينما تيهدا و كنترل

 در كايمرآ مثل يكشور كه يطوربه  دارد؛ يخاص تياهم اتيعمل ياجرا و ريزي برنامه

 صورت به را كشور نيا يتيامن ييها سازمان گريد و ارتش ياصل يها طرح رياخ يها سال

 با يبعد سه يها مدل هيته ESRI, 1996).(است  نموده واگذار ESRI شركت به يقرارداد

 كمكو طراحان  فرماندهان آن به ييشناسا و مناطق از ييايجغراف اطالعات ستميس

عوارض  و ياهيگ پوشش نوع به توجه با را منطقه پوشش اختفا، استتار، حدود تا كند مي
 يمناطق ييشناسا ،ينيزم ريز و يسطح يها آب عمناب ،يدبانيد و ديد تيقابل ،نيزمسطح 

 نيمابعوارض  دشمن، و يخود يروهاين حدود نييتع دارند، مرور را و عبور تيقابل كه
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 ينوع به كه يها لندفرم هيكل و يوصول ، معابرها گذرگاه دشمن، و يخود يروهاين
و  يزير طرح و تيهدا و به مشاهده يبعد سه برنامه كي قالب در هستند گذارتأثير

بعدي منطقه  3مدل ) 2(در شكل . دينما كمكي پدافندي و آفندي ها اجراي عمليات
  . توان مشاهده كرد ميمطالعاتي را 

  

متر  Resolution 15با ASTERياماهواره  ريتصواستفاده از  با كه منطقه يبعدسه  ريتصو -2شكل
  .دهد ميوه مورد مطالعه را نشان خط قرمز محد ،آمده است به دست GISكه با 

  قيتحق يها افتهي
عامل و ساخت مواضع پدافند عامل و غير ياجرا نحوه و نوع در آن ارتفاع و نيزم شكل

 از را نيزم شكل كه است بيش گذارتأثير از عوامل يكي .است مؤثر ها و زير ساخت

ابع مورد ت) 1جدول(در . دهد مي قرار تأثير تحت يكيمورفولوژ اتيخصوص قيطر
در . از آن استفاده شده مشخص گرديده است ياطالعات يها هيال بيترك يبرااستفاده كه 

تواند در تعيين منطقه دفاع عامل و غيرعامل  مياين تابع براي هر كدام از متغيرها كه 
  .محدوده خاص تعريف شده است ،داشته باشد تأثير

 انيب مثبت و يمنف درصد رقاما صورت به و حركت جهت به توجه با معموال ها بيش

 يافق يها محور يرو بر يعمود يها بينش و فراز زانيماي  كننده و مشخص گردند مي
 در اي و كور نقاط معموال ،يسطح ها يناهموار ريسا و محدب يها بيش. هستند يفرض

 به وجود را ريت و ديد از دهيپوش ها نيزمو  و مواضع ها پناه جان ،ينظام اصطالح

 با ييويراد ارتباطات ييكارا ،هستند امان در دشمن ريت و ديد از كه يها نيزم. ندآور مي
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گران و  ليتحل. دهند مي كاهش است، وابسته ديد خط به كه باال را يليخ فركانس
 ييشناساضمن   مينظا يروهاين كهباورند  نيابر  يغرب يكشورها مينظاپردازان  هينظر
و باتالق  رودخانه عتيطب، بالگردو  مايهواپرود ، محل فبيش ديباو عوارض آن  نيزم

 كاررا به  اتيجزئالزم در هنگام عمل  هاي هتجرب كسبو پس از  ندينما دركرا 
  ).223: 1993، نزيكال( رنديگ مي

 كل از درصد 2/2 حدود) 3( شكل بندي نقشه پهنه در) 1(جدول  تابع مطابق
 40تا  20نيب يبيش يدارا يمتر 1400تا 1000در ارتفاع  مطالعه مورد دودهمح مساحت

  .است

  تعيين مناطق پدافند در اطالعاتي يها اليه تركيب براي استفاده مورد تابع -1جدول

Rاستفاده مورد تابع ريمتغ نوع  

  بيش  1
به طوري نيروها بتوانند به راحتي اجراي.باشندمي درصد40تا 20نيب بيش يدارا كه يمناطق

  .نوع دفاع و پدافند را اجرا نمايند

  شناسي نيزم  2
برخورد ، مناطقي كه ازيكيتاكت يها جاده و رهايمس انتخاب مواضع، هيته در كه يمناطق

نوع زمين و مقاومت آن در برابر آتشتركش حاصل از اجراي آتش دشمن به دور باشند، 
  .نهايت امنيت و جلوگيري از آسيب و تلفات را براي نيروها فراهم نمايد دشمن

  يشناس خاك  3

و ادوات خودروها حركت ريمس تا كند كمك روهاين به كه يمناطق خاك بافت شناخت
 آماد و ها ييجابجا مشكالت از ياريبس كه تردد قابلريغ ييرهايمس و ييشناسارا  يزره

شناسايي ،شود ميشود و باعث گير كردن خودروها در گل و الي  مي يناشآن  از يرسان
در تهيه و نوع ساخت مواضع، محل همچنين با شناخت نوع ، بافت و مقاومت خاك. گردد

  .استقرار و نصب تجهيزات سنگين و سبك، در برابر انفجارات در نظر گرفته شده است

ژئومورفولوژ  4
  ي

ديد نقاط و ، رودها و جويبارهاها ، شيارها، درهيبلند و يپست عوارض يدارا كه يناطقم
به طوري بتوان استتار، اختفا و پوشش ؛مد نظر قرار گرفته است ،آورند مي به وجود را پنهان

  .به وجود آورد را
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  غيرعامل عامل و

  
  منطقه مطالعاتي بيش بندي پهنه نقشه -3شكل

 دهد مينشان  منطقه شناسي نيزم نقشه به مربوط جينتا ليتحلو  هيتجز و يبررس

 دوران -دانه شتدر يها افكنه مخروطه و جوان يها تراسه يسازندها كه )4شكل(

 2/15با  وسنيم دوران .دهند مينوع سازندها را تشكيل  نيشتريب درصد 4/78 با كواترنر
درصد و  3/0با  گوسنياول دوران يسازندها درصد، 1/5با  ائوسن دوران درصد،

  . اند نيز منطقه را در برگرفته درصد 2/0با  يدياس يها كيدا

 )6شكل(و نمودار  )5شكل( شناسي زمين بندي نقشه پهنه و) 2( با توجه به جدول
 1/5 باشند مي مناسباجراي دفاع عامل و غيرعامل  يبرا شناسي نيزم نظر از كه يمناطق
  .رديگ مي بر در را يمطالعات محدوده از درصد
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  منطقه مورد مطالعه شناسي نيزمسازندهاي  نقشه -4شكل

 شناسي زمين و سيشنا خاك 1:250000 نقشه كمك با منطقه و بافت خاك نوع

 و شكل بادبزني يها واريزه از مره كوه غربي بافت خاك در قسمت. است آمده دست به
 نيمه تا عمق كم آن خاك كه عمق كم اي و آبراهه بلندي و پستي مقداري با دار سنگريزه

 گرفته قرار آهك و گچ روي اليه بر ها قسمت بعضي در و است دار سنگريزه و عميق

 يها تپه از نصرت كوشك شرقي جنوب و شرقي و حاشيه كوربالغ كوه اطراف در. است
 به وجود آتشفشاني واي  ماسه و آهكي سخت يها از سنگ متشكل قلل مدور، با مرتفع

  .شود مي ديده عمق كم بسيار خاك با و يا خاكي بدون پوشش و لخت عموماً كه آمده
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  يمطالعاتدر منطقه مساحت و درصد آن  زانيمو  شناسي نيزمطبقات  - 2جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شناسي نيزمطبقات 
 مساحت طبقه

)Km( 
 درصد طبقه

Q 9/393 2/47 

QC 4/124 9/14 

QSl 5/114 7/13 

Qt 7/10 2/1 

Qm 3/12 1/4 

Ea
1 4/5 6./ 

E1
3 27 2/3 

M1
 9/9 1/1 

M2
  27 3/2 

M3
 2/91 9/10 

a 2/2 2/0 

EV 9/6 8/0 

EM
3 2/4 5./ 

O-M 3/3 3./ 
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  دشت مسيله ومحدوده آن شناسي زمين بندي نقشه پهنه -5شكل

كه با كمك نرم  يمطالعاتمنطقه  درها  آن و مساحت شناسي نيزمطبقات  عيتوزنمودار  -6 شكل
  .آمده است به دست GIS , Excelافزار 
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  مورد مطالعه بافت خاك منطقه بندي پهنه نقشه -7شكل

 

  

  در منطقه خاكت و مساحت طبقا خاكدرصد  - 3جدول

  

 مساحت طبقه درصد طبقه خاكطبقات 

 7/165 7/19 دار زهيرسنگ  شكل يبادبزن يها زهيروا

 6/159 1/19 بالغ كور كوهاطراف  ها تپه

 6/69 2/8 دار زهيرسنگ  شكل يبادبزن يها آبرفت

 5/212 4/25 شورو پست  ياراض

 9/133 6/16 حوض سلطان

 7/15 8/1 ها كوه

 1/78 2/9 مره كوهاطراف  ها تپه
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  فولوژي دشت مسيله قم و محدوده آنژئومور نقشه -8شكل
 يبادبزن يزهايوار آن يغرب قسمت به خصوص تهران -قم جاده يكنار هيحاش در
 يكم تعداد و زهيسنگر متوسط مقدار و كم يبلند و يپست دار با زهيسنگر و شكل
 مقدار با نيسنگ تا متوسط بافت با قيعم تا قيعم مهين آن خاك كه عمق كم يها آبراهه

 بر ،قيعم مهين يها خاك ها قسمت يبعض در البته. شود ميمشاهده  دار زهيسنگر متوسط

 از منطقه يشرققسمت  مره در كوه خاك بافت و نوع .دارند قرار گچ تمركز طبقه يرو

 و عمق كم آن يها خاك. است دهيگرد ليتشك گنگلومرا و يا ماسه ،يآهك نرم يها سنگ
 ها از قسمت يبعضدر  و است دار زهيسنگر ها دامنه در كه قيعم مهين و كنواختي قلل در
 ييها از تپه مره كوه اطراف .شود مي دهيد يعمود يها وارهيد و يسنگي ها يزدگ رونيب

 يها مارن سست، مواد از متشكل اديز اريبس يها يدگيبر و ها الت ييايبقابا  ارتفاع كم
 يبعض در كه نيسنگ بافت با شور اريبس عمق كم يها خاك و كنم و يگچ يرس ،يآهك
 را شكل يبادبزن زهيوار ها قسمت يبعض گچ تشكيل شده و در تمركز يدارا ها قسمت از

 )7شكل( بندي در نقشه پهنه كه يمناطق) 1جدول( تابع با توجه به. كرد مشاهده توان مي
منطقه  مساحت كل از درصد 2/9 با چشمه شور و آباد يعل، كوربالغ ارتفاعات محدوده
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  .رديگ مي بر مشخص شده را در) 3(كه در جدول 

  

  

  

  

  

  

  
  

  منطقه يژئومورفولوژ بندي پهنه نقشه -9شكل

 گيري جهينت

 به يطيمح عوامل بندي ميتقس شامل اصل در منابع بندي جمع و ها داده ليتحلو  هيتجز

 اي تيقابل به بتواند ققمح كه ينحو بهها  آن بيترك سپس و فهم قابل يها عامل

 انيب كه آنچه به توجه با .ببرد يپ منطقه در نظر مورد استفاده يبرا عوامل نيا تيمحدود

و  شناسي ، خاكشناسي شيب، زمين مناسب يها پهنه دادن قرار هم يرو با و شد
دشت مسيله،  يتوپوگراف و ييايجغراف تيموقعكه  گرفت جهينت توان ميژئومورفولوژي 

عامل را ي دفاع عامل و غيرها ي الزم جهت اجراي طرحها ه مجزا كه قابليتدو منطق
 يشرق كه در شمال متر 1503 ارتفاع مره با كوهشماره يك  منطقه .آورده است وجود به

مناسب و  يارتباط ريمس كي نبود و ارهايش يكنواختي و يمواز ها دره .واقع شده است
 و شور رود يفصل رودخانه وجود نيچنهم و يآماد يبانيپشت در عيسر يدسترس عدم

منطقه دوم  اما .است نياآن اين محدوده را از امتياز كمتري برخوردار نموده  يها پادگان
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 كوربالغ ارتفاعات يها دامنه و هيحاشاين دشت، در  يغرب شمال و غرب سمت كه در
ي ها اي قابليتدار است قرار گرفته متر1250با ارتفاع  آباد يعلمتر و  1940با ارتفاع 

 شكل لحاظ به ارتفاعات نيا. عامل استي دفاع عامل و غيرها الزم جهت اجراي طرح

 نيچنهم و تهران -قم جاده به و تسلط آسان عيسر يدسترس و ها تپه يكيژئومورفولوژ
منطقه كه در روي نقشه ترسيم شده مشخص  يها گاه سكونت و منابع از استفاده تيقابل

 انداز چشم و شعاع ديد يك قسمت اين ارتفاعات نيچنهم. استشده است مورد توجه 

 در. سازد ميو تسلط بر جاده را ميسر  كنند يم سريم را دشت در ديدباني جهت وسيعي

 يمكان دقت اطالعات و اسيمق گرفتن نظر در با )6 شكل( يمطالعات محدوده يينها نقشه
 دييأت آمده به دست جينتا يتدرس و صحت است قرار گرفته استفاده مورد قيتحق در كه
 به تواند مي خود خاص يها يژگيو به لحاظ منطقه نيا كه دهد مي نشان ها افتهي .گردد مي

، رزم  عاملعامل و غير پدافند ينظام يها آموزش يياجرا مناطق، جهت از يكي عنوان
 جيتانو  مورد استفاده قرار گيرد ها گاني ينظام يها تيفعال و ها شيرزما ناهمتراز،

 يها دغدغه و ها چالش از ياريبس تا داد ميتعم كشور مناطق ريسادر  را آمده دست به
. نمود حل شوند مي مواجه آن با كه گيري ميتصم و يزير طرحهنگام  در فرماندهان يفكر

قرار دارند از نظر كاربري موضوع در  3و  2، 1مناطقي كه در طبقه ) 6( در نقشه شكل
داراي  اند گرفتهقرار  5لي بد و بد قرار دارند و مناطقي كه در طبقه ي نامناسب، خيها رده

ي الزم را جهت دسترسي به اهداف مورد نظر اين ها باشند و قابليت ميرده خوب 
  .گيرد ميپژوهش را در بر 
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