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 چکیده

تواند باعث باال  که می  باشرردیممسررائل مهم در آمایش دفاعی    جمله  ازهای نظامی  ی مناسررب اسررتقرارگاهابیمکان

عوامل    تأثیردر این تحقیق به ارزیابی  .  واقع بحران و تهدیدات نظامی گرددرفتن کارایی و اثربخشی این مراکز در م

و مناطق مسرتعد برای اسرتقرار    شردهپرداختهدر مناطق مرزی ایران و افغانسرتان    رعاملیغدفاع  غرافیایی بر  مهم ج

ی  ا ماهواره ی، تصاویر  شناسنیزمی مختل  توپوگرافی،  هاداده  ازی نظامی نیز شناسایی گردید. بدین منظور  هاگانی

دان، تعداد روزهای بارشررری، تعداد  روزهای یخبن  مانند تعداد ی اقلیمیهادادهو اقلیمی اسرررتفاده گردیده اسرررت.  

شرناسرایی    منظوربهروزهای همراه با گردوغبار و سررعت باد از سرایت سرازمان هواشرناسری دریافت گردید. در ادامه  

معیار   21ی اطالعاتی مربوط به  هاهیالو    هانقشررهدر طو  مرز ایران و افغانسررتان  مناطق حسرراس و مهم نظامی  

  یکاربر   ،، فاصله از مراکز صنعتی، نوع خاکهاسکونتگاهتوپوگرافی، شیب و جهت شیب، فاصله از    افیایی مانندجغر

در رویکردی تلفیقی با سریسرتم اطالعات جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گرفت   AHPاسرتفاده از مد     و ... با  اراضری

  .گردید تعیین نسرتانرزی ایران و افغانظامی در مناطق م مراکز بهینه اسرتقرار یهامکان نهایی نقشرهدر نهایت  و  

م، بر  غر  منطقه موردمطالعه حرکت کنی  طرفبهی هر چه از طرف شرررق  طورکلبهحاصررل نشرران داد که  نتایج 

  کامالًمناطق    کهیدرحال.  شودیمی نظامی افزوده  هاگانمناسب جهت مکان گزینی و استقرار ی  کامالًمیزان اراضی  

ی، مناطق نزدیک به مرز ایران و افغانسرتان  موردبررسر ی  ا توجه به معیارهای جغرافیاینامناسرب برای مکان گزینی، ب

 .دنباشیم

 ، مرز ایران و افغانستان نظامی، مراکز  یابیمکان،  غیرعاملدفاع    های کلیدی:واژه 
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 مقدمه

زعات بیشتر منا  درموقعیت جغرافیایی ایران در منطقه، این کشور را در شرایطی قرار داده است که  

نژاد و علیاست )ی و جهانی مورد تعرض و یا حداقل مورد طمع کشورهای متخاصم بوده امنطقه

وجود و نیز    یافرا منطقهی منطقه ای و  هاقدرت(. بنابراین با توجه به حضور نظامی  1393عابدی،  

 داردیم ی بحران در پیرامون کشور، ما را بر آنهاکانونطی  گسترده تهدیدات بالقوه و بالفعل 

پدافندی، خود را آماده مقابله با تهدیدات دشمن بکنیم.   مؤثرهمواره با انزام اقدامات و تدابیر  که  

شده برای یک کاربری مشخص توان بر اساس شرایط تعیینیابی فرآیندی که از طریق آن میمکان

و  یابی درستانمکبهترین محل مناسب را تعیین نمود.  ،و با توجه به منابع و امکانات موجود

توجه اقداماتی است که موجب کاهش قابل نیترمهماصولی مراکز حساس نظامی، یکی از 

و پیشامدهای مربوط به این مراکز خواهد بود و با افزایش  هاتیفعالی بعدی مرتبط با هانهیهز

منان و را افزایش و احتما  حمالت دش هاآنقابلیت پدافند غیرعامل این مراکز، ضریب امنیتی 

لحاظ لغوی  پدافند از(. 2، 1388تمالی را کاهش خواهد داد )نصیری، اثرات تخریبی حمالت اح

گردد. دفاع عامل مبتنی اع عامل و دفاع غیرعامل تقسیم میدف   مترادف با دفاع بوده و به دو بخش

ای بر عهده نیروهبر فعالیت نیروهای مسلح و متکی بر تسلیحات و تزهیزات نظامی است که 

کارگیری گردد که مستلزم بهاست. پدافند غیرعامل به مزموعه اقداماتی اطالق مینظامی 

از وارد شدن خسارات مالی به تزهیزات و تأسیسات حیاتی توان  افزار نبوده و با اجرای آن میجنگ 

ت را و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفا  یرنظامیو غ  یو حساس نظام

های گذشته چنین دفاعی در زمان(.  11ص  ،  1392رضایی و سنبلی،  )  به حداقل ممکن کاهش داد

مرا  وجود عنوان. بهگرددیقدیمی شهرها مشاهده م مرسوم بوده است و هنوز آثار آن در محالت

شهری   یهاطیوتاز اسب در داخل محکوتاه از تاخت  یهاهای تنگ و باریک به همراه سق کوچه

 کردهیها به یکدیگر به دفاع بهتر از شهرها کمک مو یا اتصا  بام ساختمان دینمایملوگیری ج

ها در مناطق شهری نمایانگر پدافند غیرعامل ندقاست. همچنین وجود قلعه و برج و بارو و خ

تر ها و محورهای تهدید نقش پدافند غیرعامل پیچیدهباشد. با گسترش شهرها و تغییر جنگ می

تر شدن زمان با پیچیدهو متأسفانه در کشور ما پیشرفت مناسبی نداشته است. امروزه هم شده

های اخیر، پدافند غیرعامل نیز نوین در جنگ  یهایآورکارگیری تکنولوژی و فنها و بهجنگ 

ترین هدف پدافند غیرعامل، در حا  حاضر عمده های متفاوتی را به خود گرفته است.چهره
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تدریج شرایطی را برای های موردنیاز مردم است تا بهپذیری زیرساختکاهش آسیب  سازی وایمن

ریزی و طراحی در توسعه نهادینه شود، امهصورت یک برنامنیت ایزاد نماید. این اقدامات اگر به

عوامل جغرافیایی در اتخاذ  زمینه پدافند غیرعامل باشد. ای روشن درگر آیندهدر آینده تداعی

جهت پدافند غیرعامل در مکان گزینی جهت مقابله با تهدیدات طبیعی و همچنین   کارآمد  تدابیر

صورت یک یک عامل مربت و زمانی به عنوانبهتهدیدات انسانی )نظامی( اثر قاطعی دارد که گاه 

 .کنندیمعامل منفی و بازدارنده عمل 

شهر( جمعیتی )رای مراکز منظور انتخا  یک مکان مناسب بانزام مطالعات و اخذ تصمیم به

العاده حائز اهمیت های زیادی است و به لحاظ امنیتی نیز فوقمستلزم صرف هزینه  هاآنو ساخت  

ی مناسب مراکز جمعیتی و نیمکان گزویژه عامل بهیری و توجه به اصو  دفاع غیرکارگ. به است

ها ز اتالف نیروها، هزینهیری اچشمگ  طوربهتواند  می  هاآنلحاظ نمودن نقش عوامل جغرافیایی بر  

ی نظامی، توجه هااستقرارگاه(. در تعیین مکان مراکز و  1391و سرمایه جلوگیری نماید )فخری،  

های نظامی از اهمیت بسیار باالیی ط و الزامات دفاعی، امنیتی و نظامی خاص استقرارگاهبه شرای

مختلفی را برای دفاعی و امنیتی  شرایط و مالحظات نظرانصاحببرخوردار است. کارشناسان و 

 از: اندعبارتکه برخی از این معیارها  اندکردهمکان گزینی مناسب این نوع مراکز طرح 

 و مراکز اصلی صنعتی هاسکونتگاهکیلومتر فاصله از  20ن حداقل دارا بود. 1

 ی هواییهاداالنعدم استقرار در . 2

 ط مرزیکیلومتر فاصله از خطو 100داشتن حداقل  .3 

 برای پدافند عامل و غیرعامل موردنظرقابلیت پدافند هوایی از منطقه  .4 

 کیلومتر فاصله از مناطق بحرانی  100داشتن حداقل  .5

 قابلیت استتار و اختفاء  .6

در اولین تهاجم امکان دسترسی به  کهیطوربهدر امان بودن از تهاجم هوایی دشمن خارجی،  .7

 آن را پیدا نکند. 

 .در معرض خطر عوامل طبیعی مانند ریزش کوه، سیل، گسل و ... نباشد موردنظرمکان  .8

نباشد و جنس زمین باتالقی، سست  هاجنگلی مراتع، هانیزماز  االمکانیحتزمین مزموعه  .9

 نباشد.  زارشورهو 
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ده با ی اصلی منشعب نشود ولی دسترسی به جاهاجادهاز  ماً یمستق  موردنظرورودی مکان  .10

  .میسر باشد مراتبهسلسلحفظ 

دما، بارندگی، جهات و سرعت باد( نیز )وهوایی شرایط آ  ازنظر شدهانتخا سایت  .11

 (.1390موردمطالعه قرار گیرد )هاشمی فشارکی و شکیبا منش، 

ی با رویکرد ابیمکان  نهیدرزمی  اگستردهی اخیر مطالعات  هاسا   پیشینه پژوهش در  زمینه  در

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم هاآن نیترمهمصورت گرفته است که از  رعاملیغدفاع 

، شرایط زمین را GISی تحلیل چند معیاری و هاروش( با ترکیب 2002) 1مندوزا و همکاران

یابی مناطق آموزش نظامی، ارزیابی کرده و از سه معیار وضعیت فرسایش، درصد برای مکان

 2س کرده تأثیرات آموزشی بهره برد. کارسون رد سالح برای منعکش گیاهی و شرایط بپوش

ی ارتش آمریکا را در مناطقی مانند عراق، افغانستان، کوزوو و بوسنی هااردوگاه( خطرات 2007)

هرزگوین را بررسی کرد و به انتخا  یک مکان مناسب برای استقرار نیروهای آمریکا در کوزوو 

ی اضطراری در مناطق هاپناهگاهبه بررسی انتخا  ( 1120)3نگ و همکاران پرداخت. کیا

لشکر نمونه در یک عملیات  مکان گزینی یک( به 1378) مولوی .کوهستانی ونچون پرداختند

واقع در شما   هیزاودر منطقه  ازدورسنزشآفندی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و 

یابی مراکز حساس در مکان  مؤثریی عوامل  ضمن شناسا  (1388)  نصیریپرداخت.    شهرستان ساوه

ز در سطح تهران بزرگ یابی این مراکبر عامل پدافند غیرعامل، مدلی جهت مکان دیتأکنظامی با 

به تحلیل ژئومورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی موجود در  (1389) فتحیارائه داده است. 

توپخانه  11و گروه  ریشعزب 3آموزش مراکز  ،غربی کوهستان واقع در شهر تبریز یهادامنه

( در رساله 1391) فخریپرداخت. مراغه و سایر مراکز نظامی موجود در محدوده موردمطالعه 

ژئومورفولوژی زاگرس جنو  شرقی )شما  تنگه هرمز( و تأثیر آن بر دفاع دکتری خود به بررسی  

حنفی و موسوی ( پرداخته است. یابیغیرعامل از مراکز حیاتی، حساس و مهم )با تأکید بر مکان

یابی مراکز حساس و مهم نظامی در مناطق مرزی ایران و ترکیه با ( در پژوهشی به مکان1392)

 

1. Mendoza et al 

2. Corson 

3. Qiang et  al 
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ی هیدروژئومورفوکلیمایی با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته و مناطق بسیار هاشاخصتوجه به 

 -یل مکانی( به تحل1393)ن صادقی و همکارا  مناسب و مناسب را در این زمینه شناسایی کردند.

طبیعی،  -بر معیارهای کالبدی دیتأکاصو  پدافند غیرعامل با  اساس برفضایی مراکز انتظامی 

درصد  45اجتماعی و اقتصادی )موردمطالعه: شهر بیرجند( پرداخته و به این نتیزه رسیدند که 

ازاده . پاشباشدیمسب اصو  پدافند غیرعامل مناسب و بسیار منا اساس براز سطح شهر بیرجند 

های نظامی بر مبنای مالحظات ( در تحقیقی به تحلیل نقاط بهینه استقرارگاه1393)و همکاران 

مطالعه موردی: استان اردبیل( پرداختند و به این نتیزه ) GISدفاعی و امنیتی با استفاده از 

ن با مکا مناطقزء درصد از مساحت آن ج 76/4رسیدند که از کل مساحت استان اردبیل، حدود 

درصد از آن جزء مناطق با مکان گزینی استقرار مناسب  12/13گزینی استقرار بسیار مناسب و 

عوامل جغرافیایی بر پدافند  تأثیر( در پژوهشی به مطالعه 1395). آفتا  و همکاران باشندیم

نظامی( پرداختند.   یابی مراکزبر مکان  دیتأکبا  )غیرعامل در مناطق مرزی استان آذربایزان غربی  

ی حساس و مهم هامکان GISو در رویکرد تلفیقی با  ANPر این پژوهش با استفاده از مد  د

معیار شناسایی گردید. لطفی و همکاران  12 اساس برنظامی در مناطق مرزی آذربایزان غربی 

استفاده از با ع( ) یعلافسری امام ی دانشگاه هااردوگاهیابی نقاط بهینه برای ( به مکان1395)

ی خطی پرداختند. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش زیربرنامهو مد   GISروش تلفیقی 

AHP  ی مکانی و غیرمکانی در محیط هادادهو پردازشGIS  تعداد ده نقطه مناسب شناسایی

یک   ی صفر وزیربرنامه   برای هر مکان وارد تابع هدف مد  آمدهدستبهی  هاارزشگردید و سپس  

ی مالی و ... یک نقطه برای احداث و برپایی اردوگاه مشخص هاتیمحدودد و بعد از اعما  شدن

یابی پادگان نظامی در شهر اردبیل با ( در پژوهشی به مکان1397زاده )ولی و جعفرزادهگردید. 

ند ی چریگمیتصمی هاروشو  GIS، ازدورسنزشاز تلفیق  استفادهبا )رویکرد پدافند غیرعامل 

ی مناسب هاپهنهیابی،  معیاره( پرداختند. در این پژوهش پس از تعیین معیارهای مناسب در مکان

ی اطالعاتی، مناطق مناسب اهیالبعد از وزن دهی به  تیدرنهابرای ایزاد پادگان مشخص و 

 رای جانمایی پادگان تعیین گردید.ی او  تا سوم بهاتیاولوبهترین نقاط با  عنوانبه

 یایی منوقه موردموالعهجغراف موقعیت

که در  باشدیممنطقه موردمطالعه در این پژوهش شامل مناطق مرزی ایران با افغانستان 

 مورد . منطقه اندشدهواقعی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هااستان
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 36دقیقه تا  15درجه و  30ی جغرافیایی هاعرضی در بین از لحاظ موقعیت جغرافیای مطالعه

 61دقیقه تا  10درجه و  56 طو  جغرافیاییو  خط استوادقیقه عرض شمالی از  30درجه و 

منطقه در این  (.1شکل )ز نص  النهار گرینویچ واقع شده است دقیقه طو  شرقی ا 35درجه و 

و مرز مشترک ایران . دهدیمکیلومتر از نوار مرزی ایران و افغانستان را تشکیل  913حدود 

( تا ملک ترکمنستانهانه ذوالفقار )محل تالقی مرز سه کشور ایران، افغانستان و افغانستان از د

است. طو  مرز  افتهی امتدادسیاه کوه )محل تالقی مرز سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان( 

کیلومتر آن  201کیلومتر آن مرز خشکی و  712کیلومتر که  913یران و افغانستان مشترک ا

متر و  450مطالعه (. حداقل ارتفاع در منطقه مورد 1388)اخباری و نامی،  باشدیممرز آبی 

. بیشترین ارتفاع در مناطق میانی منطقه موردمطالعه قرار باشدیممتر  2900حداکرر ارتفاع 

موقعیت جغرافیایی و  1. شکل شودیمبه سمت مرز از میزان ارتفاع کاسته داشته و با حرکت 

 .دهدیمو افغانستان را نشان وپوگرافی مناطق مرزی ایران وضعیت ت
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 با کشور افغانستان  جوارهم : موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی مناطق مرزی 1شکل 

 هاروشمواد و 

تحلیل است.  –هدف از نوع کاربردی و روش بررسی آن توصیفی  بر اساسنوع پژوهش حاضر 

ی مرتبط با هایژگیوسنادی به توصی  و تحلیل پس از بررسی مبانی نظری از طریق روش ا

شده است. روش گردآوری اطالعات از طریق بررسی متون، منابع، کتب، محدوده پژوهش پرداخته

صورت کیفی به هاافتهقرار دارد و روش بررسی یو مصاحبه و مشاهده  هانقشهمقاالت و بررسی 

ی هانقشهو    8تصاویر ماهواره لندست  قیق از  این تح  ازیموردنی فضایی  هاداده  نیچنهم.  باشدیم

است. مراحل مختل  تحقیق   شدهاستخراجو مطالعات میدانی    Google Earthرقومی شده، تصاویر  

 نشان داده شده است. (2)در شکل 

 

 مراحل مختلف پژوهش :  2شکل 

حله از مر شدهکسبدر این مرحله با توجه به وجود اطالعات  :مؤثرشناسایی پارامترهای 

زمینه اقدام  نیدر ال و در نظر گرفتن نظرات کارشناسی متخصصین و بررسی کارهای مشابه قب

پارامتر  21که برای این پژوهش  گرددیمیابی در مکان تأثیرگذاربه تعیین عوامل جغرافیایی 

یابی در مکان مؤثرعوامل  گرددیم( مشاهده 2ی که در شکل )طورهمانشناسایی گردیده است. 
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کرد دفاع غیرعامل به پنج معیار اصلی عوامل فیزیکی زمین، عوامل اقلیمی، اکز نظامی با رویمر

بستگی داده که هر یک از  هارساختیزو مراکز حیاتی و  هایدسترسو  هاانیشرعوامل زیستی، 

 .باشندیم اریرمعیغمعیارها خود دارای 

 هادادهی  آورجمعبرای شروع پروژه،    یکی از اولین اقدامات  :هادادهی  سازآمادهی و  آورجمع

ی آورجمعو نهادهای مختل   هاسازماناز  معموالًی هاداده. باشدیممتناسب با اهداف تحقیق 

ی هادادهمنظور مکان یابی مناطق مناسب برای مراکز نظامی از ق بهدر این تحقی. شوندیم

ی اقلیمی مانند دما، بارش، هادادهد. ی هواشناسی و جغرافیایی استفاده گردیهاسازماناطالعاتی 

ی سینوپتیک منطقه از سایت سازمان هواشناسی دریافت گردید. هاستگاهیاگردوغبار و باد برای 

و نیز  1:50،000های توپوگرافی با مقیاس از نقشهاما برای دسترسی به اطالعات زمین مبنا 

 گردیده است. ی رقومی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح استفادههاداده

 
 د دفاع غیرعامل ی مراکز نظامی با رویکراب یمکان در  مؤثر: عوامل  3شکل 

 هانقشه، تهیه نقشه است. این  هادادهیابی پس از تهیه  یک از مراحل مهم مکان  :هانقشهتییه  

تل  ی مخافزارهانرمی هاتیقابلی موجود و با استفاده از هاداده بر اساسبا توجه به نیاز تحقیق، 

ی مربوط به هانقشه. رندیگیمقرار  مورداستفادهیابی و سپس برای مکان شوندیمتهیه و آنالیز 
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یابی مراکز نظامی مرل شیب، جهات شیب، فاصله در مکان تأثیرگذارهر یک از عوامل جغرافیایی 

 در این مرحله تهیه گردید. از آبراهه، فاصله از نواحی شهری و خطوط مواصالتی و ...

 یریپذبیهای اساسی کاهش آسیابی مناسب یکی از روشمکان :هانقشهبه  ی ده نزو

قرار گیرند. بخش از  لیوتحلهیباشد و در این راستا باید عوامل متعدد و متنوعی مورد تززمی

با استفاده از سیستم اطالعات . باشندصورت کیفی میو بخش دیگری به عوامل فوق کمی

به اطالعات   AHPهای تحلیلی مناسب از قبیل  یق روشالعات کیفی را از طرتوان اطجغرافیایی می

پس از  داد. قرار لیوتحلهیتبدیل نموده و سپس به همراه سایر اطالعات مکانی مورد تزز کمی

نحوه  بر اساسی مختل  هاکالسهبه  هانقشهی بندطبقهیابی و مشخص شدن معیارهای مکان

از نظرات  آمدهدستبهارامترها بر مبنای اطالعات ان اهمیت هر یک از پپارامترها، باید میز تأثیر

اعما  شود تا برای تهیه نقشه نهایی آماده   هاآنمتخصصان و خبرگان، در قالب وزنی مشخص به  

 هاهیالدر دفاع غیرعامل برای هم مقیاس کردن    مؤثرعوامل    لیوتحلهیتززشوند. پس از بررسی و  

ی توپوگرافی، شیب، جهت شیب، فاصله از جاده، فاصله از هانقشهیک از  جهت همپوشانی به هر

درجه و  40شهر، فاصله از آبراهه، سرعت باد، تعداد روزهای بارانی، برفی، یخبندان، باالی 

 (.1یافت )جدو  اختصاص   AHPتحلیلی  از طریق روشگردوغبار وزن عددی 
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 بر دفاع غیرعامل  مؤثری هاه یال به افتهیاختصاص یاهنوز و شدهفیتعر یها: کالسه1 جدول

 5 4 3 2 1  پارامتر 

 درجه( )شیب 
 25بیشتر از  15 -25 10 -15 5 -10 0-5 ی بندطبقه 

 04/0 54/0 24/0 12/0 06/0 وزن 

 متر( )ارتفاع 
 2500از بیشتر  2000 -2500 1500 -2000 1000 -1500 0 -1000 ی بندطبقه 

 06/0 46/0 26/0 13/0 09/0 وزن 

 جهت شیب
 W SW NW S,N SE,NE,E بندی طبقه 

 04/0 12/0 23/0 23/0 38/0 وزن 

 فاصله از گسل )کیلومتر( 
 لومتر یک 90بیشتر از  60 -90 40 -60 25 -40 0-25 بندی طبقه 

 47/0 30/0 12/0 07/0 04/0 وزن 

 جنس زمین 
 خیلی سست  سست  متوسط  سخت خیلی سخت  بندی طبقه 

 43/0 24/0 17/0 11/0 05/0 وزن 

 نات( )سرعت باد 
 10باالتر از  5/7 -10 5 -5/7 5/2 -5 0 -5/2 بندی طبقه 

 43/0 24/0 17/0 11/0 05/0 وزن 

 روز بارشی 
 60بیشتر از  50 -60 40 -50 30 -40 30کمتر از  بندی طبقه 

 42/0 28/0 15/0 10/0 05/0 وزن 

 یخبندان روز 
 90بیشتر از  70-90 50-70 30-50 0-30 بندی طبقه 

 42/0 28/0 15/0 10/0 05/0 وزن 

 90بیشتر از  70-90 50-70 30-50 0-30 بندی طبقه  35دمای باالی 

 42/0 28/0 15/0 10/0 05/0 وزن 

 90بیشتر از  70-90 50-70 30-50 0-30 بندی طبقه  گردوغبار 

 42/0 28/0 15/0 10/0 05/0 وزن 

 متر( )فاصله از بستر سیالبی 
 4000بیشتر از  3000 -4000 2000 -3000 400 -2000 0 -400 بندی قه بط

 08/0 13/0 24/0 50/0 05/0 وزن 

 کیلومتر( )فاصله از قنات 
 لومتر یک 90بیشتر از  60 -90 40 -60 25 -40 0-25 بندی طبقه 

 47/0 30/0 12/0 07/0 04/0 وزن 

 کاربری اراضی 
 مراتع در کوهستان  اراضی دیم  شنزار  کویر دریاچه  بندی طبقه 

 47/0 30/0 12/0 07/0 04/0 وزن 

 کیلومتر( )فاصله از سکونتگاه 
 60بیشتر از  40 -60 20 -40 10 -20 0-10 بندی طبقه 

 04/0 07/0 24/0 41/0 24/0 وزن 

 کیلومتر( )دسترسی به جاده 
 کیلومتر  30بیشتر از  15-30 5/7 -15 5 -5/7 0 -5 بندی طبقه 

 12/0 30/0 47/0 07/0 04/0 وزن 

 کیلومتر( مرز )فاصله از 
 کیلومتر 200بیشتر از  150 -200 100 -150 50 -100 0-50 بندی طبقه 

 47/0 30/0 12/0 07/0 04/0 وزن 

 لغزش نیزمفاصله از 
 کیلومتر  90بیشتر از  60 -90 40 -60 25 -40 0-25 بندی طبقه 

 47/0 30/0 12/0 07/0 04/0 وزن 

 عتی فاصله از مراکز صن
 کیلومتر 120بیشتر از  90 -120 60 -90 30 -60 0-30 بندی طبقه 

 47/0 30/0 12/0 07/0 04/0 وزن 

 کیلومتر  90بیشتر از  60 -90 40 -60 25 -40 0-25 بندی طبقه  کیلومتر( معادن )فاصله از 

 47/0 30/0 12/0 07/0 04/0 وزن 
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 کیلومتر 200بیشتر از  150 -200 100 -150 50 -100 0-50 بندی طبقه  کیلومتر( فرودگاه )فاصله از 

 47/0 30/0 12/0 07/0 04/0 وزن 

به هر یک از پارامترهای موردمطالعه با توجه به  AHPتحلیلی  روشهمچنین با استفاده از 

 (.4شکل در دفاع غیرعامل وزن عددی داده شد ) هاآناهمیت 

هر  تأثیرارامترها و توجه به ویژگی پ در این مرحله با و تییه نقشه نیایی: هانقشه تلفیق

. پس از انتخا  روش و مد  گرددیمیک از پارامترها روی سایرین مد  مناسب برای آن تهیه 

. گرددیمی اطالعاتی نقشه نهایی تهیه  هاهیالو از ترکیب    واردشدهبه مد     هانقشهمناسب تلفیق،  

در مکان گزینی با استفاده از مد    مؤثر  آوردن ارزش نسبی عوامل  دست  بهبعد از  در این پژوهش  

AHP در محیط  هاارزش، اینGIS  ها در هم ضر  شد. سپس الیهی اطالعاتی داده هاهیالبه

 جداگانه بر روی  یهابارنگ اند  یی که بیشترین ارزش عددی را داشتههاکسلیپگردیده و درنهایت  
ی مناسب برای استقرار مراکز نظامی اهنمکاآوردن نقشه نهایی    به دستنقشه ایزاد گردید. برای  

 ل از رابطه زیر استفاده گردید:دفاع غیرعام ازنظرو انتظامی در طو  مرز ایران و افغانستان 

مکان بهینه =
(X1 ∗ W1) + (X2 ∗ W2) + (X3 ∗ W3) +  … + (Xn ∗ Wn)

∑ W
 

 
 از طریق روش بردار ویژه برای هر معیار  شدهاستخراج : وزن 4شکل 

 هاافته بحث و ی

به  اطالعات جغرافیاییپردازش مبتنی بر های از روش توانیم یابیبرای انزام مکان یورکلطبه



 1398 پائیز، 3، شمارۀ نوزدهمسا  مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 44

 

یابی بر اساس پارامترهای مختلفی گردد. مکاناستفاده می های آماری و ریاضیپردازش همراه

 تغییربر آن  و یا عوامل جانبی مؤثر    تحقیقنسبت به اهداف و اهمیت    رهایانزام گیرد که این متغ

یکی از اصو    هاآنبه    دسترسی  یهاو راه  اماکن نظامییابی مناسب تأسیسات و  د کرد. مکانخواه

 شده یزیرو برنامه  های علمیباشد و در صورت انزام آن بر اساس روشاسی پدافند غیرعامل میاس

 در مواقع یدگیدبیآس و یا حداقل کاهش هاتواند باعث مصون ماندن تأسیسات و پادگانمی

پارامتر جغرافیایی برای شناسایی مناطق حساس و مهم  21در تحقیق حاضر از  دد.بحران گر

نتظامی از دیدگاه پدافند غیرعامل استفاده گردیده است. این پارامترها بر اساس نظامی و ا

است که  آمدهدستبهی اقلیمی هادادهو  ایشناسی، توپوگرافی، تصاویر ماهوارهی زمینهانقشه

 .شودیمپرداخته  هاآنرسی ن تحقیق به بردر ای

بر جابزایی و تحرکات   تأثیرگذاردو پارامتر شیب و جهت آن از عوامل  شیب و جیت شیب:  

صورت ارقام با توجه به جهت حرکت و به معموالً هابیش. باشدیم هاآنرزمی نیروها و تزهیزات 

ی عمودی بر روی هابینشفراز و میزان  کنندهمشخصکه  گردندیمدرصد منفی و مربت بیان 

 کور نقاط معموالً سطحی، هایناهموار سایر و ی محد هابیشی افقی فرضی هستند. محورها

. آورندیم به وجود را تیر و دید از پوشیده یهانیزمو   و مواضع هاپناهجان نظامی، اصطالح در یا و

باال  خیلی فرکانس رادیویی با اطاتتبار کارایی هستند امان در دشمن تیر و دید از که یهانیزم

همچنین ارتفاع و میزان شیب مناطق مختل   دهندیم کاهش است، وابسته دید خط به که را

چنانچه شیب زمین زیاد باشد  (.107، 1390)فخری، باشدیم مؤثردر میزان مصرف سوخت 

و  دینمایمدود مح را داریشنپذیری و توان تحرک نیروها و تزهیزات خودرویی و قدرت انعطاف

اثرات تخریبی بیشتری دارد همچنین برای عبور و مرور  سازد وپیشروی را با مشکل مواجه می

البته )ی با شیب زیاد هامکان. انتخا  کندیمیی را فراهم هایدشوارخودروها و ادوات جنگی 

ن مراکز در درجه( برای مراکز حساس و مهم، سبب افزایش ضریب ایمنی باالی ای 30کمتر از 

 30ی باالی هابیشی خیلی کم و هابیش. شودیمیی با سهم تیر منحنی هاسالح برابر حمالت

درجه برای استقرار مراکز حساس و مهم با رویکرد دفاع غیرعامل مناسب نیستند. بر اساس شکل 

 جز به)به لحاظ عامل شیب مناطق کوهستانی واقع در مرکز منطقه    هامکان  نیترمناسبال (    -5)

که بیشتر مناطق شرقی و مرزی منطقه درصورتی باشدیمارتفاعات با شیب خیلی زیاد( 

موردمطالعه به خاطر شیب کم برای استقرار مراکز حساس و مهم مناسب نیستند. جهت شیب 
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تخا  مراکز حساس و مهم برای استقرار دارای اهمیت است. از بعد دفاع همچون خود شیب در ان

، لذا با توجه به اینکه گرددیمجهت شیب مطلو  بر اساس جهت تهدید تعیین غیرعامل نیز 

از بعد پدافند غیرعامل،  هادامنه، بهترین باشدیمجهت تهدید از سمت شرق منطقه و افغانستان 

بندی جهت شیب نیز ی شرقی هستند. در طبقههادامنه،  هادامنه  نیترنامناسبی غربی و  هادامنه

ی شرقی هادامنهی غربی و کمترین امتیاز به سطوح صاف و هموار و هادامنهبه  بیشترین امتیاز

 (.1 -5شکل )است  شدهداده

در دفاع بوده و از اهمیت خاصی در این  تأثیرگذاربلندی یا ارتفاع یکی از معیارهای : ارتفاع

 ای ازمزموعهحوزه برخوردار است. با توجه به اینکه هدف عمده در دفاع غیرعامل انزام 

، بنابراین باشدیدر مقابل تهدیدات دشمن م  یریپذبیکاهش آسمنظور  به  اقدامات  و  هاریزیبرنامه 

عامل مربت در دفاع غیرعامل ی شده و یک ریپذبیآسدسترسی به ارتفاعات باعث کاهش 

. از باشدیممتر  2900متر و حداکرر آن حدود  450حداقل ارتفاع در منطقه . دیآیم حسا به

اما از  شودیممتر با افزایش ارتفاع بر قابلیت دفاعی منطقه افزوده  2500ع صفر تا حدود ارتفا

ی خیلی تند از هابیشن( و متری به باال به علت کاهش فشار هوا )کمبود اکسیژ 2500ارتفاع 

 (.3 -5شکل ) شودیمقابلیت دفاعی کاسته 

 
 نقشه جیت شیب . 2                                        نقشه شیب     . 1                             
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 فاصله از بستر سیالبی. 4                                                     ارتفاع . 3                   

 یابی مراکز نظامیی مربوط به عوامل تاثیرگزار در مکان هانقشه : 5شکل 

موانع طبیعی هستند که در دفاع  ازجمله هارودخانه البی:فاصله از رودخانه و بستر سی

به لحاظ داشتن قابلیت دفاعی در درجه دوم اهمیت قرار   هاکوهی دارند و پس از  مهم  اریبسنقش  

 یهارودخانهدارند. با توجه به شرایط آ  و هوایی خشک حاکم در منطقه شرق کشور، عمده 

به  توانیماین منطقه  یهارودخانه نیترمهم. از دباشیمفصلی  صورتبهمنطقه مورد مطالعه 

ر اطراف تایباد، رود فرخی در جنو  خواف و رود رودخانه جام در تربت جام، رودخانه باخزر د

مربوط به  هارودخانهبندان در منطقه بندان شهرستان نهبندان اشاره کرد. قابلیت دفاعی 

است.  هاآننه و طو  ت جریان آ ، دبی رودخامانند پهنا، عمق، سرع هاآنی فیزیکی هایژگیو

در  قرار گرفتنمتری( به علت  2000ا ت 0)از بعد دفاع غیرعامل فواصل نزدیک به رودخانه 

. در مقابل با افزایش فاصله از بستر سیالبی بر باشدیمبستر سیالبی حائز کمترین امتیاز    محدوده

 (.4 -5شکل ) شودیممیزان اهمیت و امتیاز افزوده 

 موردتوجهیکی دیگر از عوارضی که در عملیات نظامی    فاصله از مسیرهای ارتباطی )جاده(:

 ی مواصالتی برای جابزایی نیروها، تدارکات و هاجادهدسترسی به محورها و  ردیگیمقرار 
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و معابر  هاراهاز بعد پدافند غیرعامل نزدیکی زیاد مراکز حساس و مهم به . باشدیمپشتیبانی 

ی این ریپذبیآس زهیدرنتافزایش داده و  هاآن سی نیروهای مهاجم را بهتی امکان دسترمواصال

بنابراین در مکان گزینی مراکز حساس و مهم  رودیمحمالت باال  هرگونهمراکز در برابر 

(. 1392ی مواصالتی خودداری کرد )فخری،  هاراهبه معابر و    ازحدشیبباید از نزدیکی    االمکانیحت

های مواصالتی بیشترین ارزش و فواصل کیلومتری از محور  15تا    5/7پژوهش فواصل بین    در این

کیلومتر از محورهای مواصالتی کمترین ارزش را در مکان گزینی از دیدگاه دفاع  5کمتر از 

 (1 -6شکل )غیرعامل به خود اختصاص داده است 

ی موقت و دائم در دفاع عامل هاگاهسکونتمناطق مسکونی و  )شیر(:    هانتگاهسکوفاصله از  

ی باعث تیمراکز جمعو غیرعامل دارای اهمیت هستند. نزدیکی مراکز حساس و مهم به شهرها و 

دفاع غیرعامل شده و در مواقع حمله دشمن نیز به علت نزدیکی  ازنظر هاآنارتقای سطح ایمنی 

ا با توجه برطرف کرد. امی احتمالی را هابیآس توانیمکمتری  زمانمدتبه مراکز جمعیتی در 

مراکز نظامی به شهر نیز باعث افزایش میزان تلفات مالی و جانی  ازحدشیببه اینکه نزدیکی 

فواصل بسیار نزدیک و بسیار دور نامطلو  و فواصل متوسط   رعاملیغپس از لحاظ دفاع    گرددیم

 هاسکونتگاهز کیلومتری ا 20تا  10(. در این پژوهش فواصل 2 -6شکل ) باشندیممطلو  

 بیشترین ارزش را در مکان گزینی مراکز نظامی به خود اختصاص داده است.

 

 ی شیریهاسکونتگاهفاصله از  . 2             جاده                         فاصله از . 1                          

 مییابی مراکز نظای مربوط به عوامل تاثیرگزار در مکان هانقشه : 6شکل 
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در دفاع عامل و غیرعامل  توانندیمعناصر اقلیمی از پارامترهایی هستند که عناصر اقلیمی: 

بر عملیات نظامی باد )سرعت و   تأثیرگذارنیروهای نظامی نقش داشته باشند. یکی از پارامترهای  

ی شیمیایی، هابمبارانسرعت و جهت باد در هوانوردی نظامی و گسترش اثر . باشدیمجهت( 

در جهت باد گسترش  شدهپخشسمی  گازهای ی دریایی و ... دخالت دارد.هاناوگانکت حر

تری صورت و در منطقه وسیع ترعیسر هاآنسرعت باد بیشتر باشد گسترش  هرچقدریابند و می

-باشد قدرت انعطافیز هر چه سرعت باد در یک منطقه بیشتر گیرد. از بعد دفاع غیرعامل نمی

و درنتیزه امکان دسترسی به منطقه  محدودشده بالگردهااز رک نیروها و پروپذیری و توان تح

بندی سرعت باد از بعد دفاع غیرعامل طبقه منظوربه. بنابراین در این پژوهش ابدییمکاهش 

نات و کمترین امتیاز به بادهای با سرعت کمتر  10از  بیشترین امتیاز به بادهای با سرعت بیش

. یکی از پارامترهای مهم در مکان گزینی مراکز نظامی (1 -7شکل ) ردیگیمنات تعلق  5/2از 

عواملی است که باعث کاهش میدان دید  نیترمهماز  گردوغبار. باشدیمی و قابلیت دید باندهید

. گردوغبار و محدودیت دید در دفاع غیرعامل نیز اهمیتی باشدیمیی و تحرک نیروهای  جاجابهو  

-در یک منطقه بیشتر باشد قدرت انعطاف  گردوغباره تعداد روزهای همراه با زیادی دارد و هر چ

ر پدافند غیرعامل بیشترین امتیاز را به د  زهیدرنتو    داکردهیپپذیری و توان تحرک نیروها کاهش  

 .(2 -7شکل دهد )یمخود اختصاص 

ی و ملیات نظام( ازلحاظ عگرادیسانتدرجه  35باالی )دماهای پایین )زیر صفر درجه( و باال 

درجه و نیز  35در منطقه مورد مطالعه امکان وقوع دماهای باالی . باشندیمدفاع غیرعامل مهم 

زیر صفر درجه وجود دارد. پراکندگی تعداد روزهای یخبندان منطقه، امکان وقوع دماهای 

عث کاهش . سرما و یخبندان باباشدیمی افزایش روزهای یخبندان از جنو  به شما   دهندهنشان

بنابراین در دفاع غیرعامل هر چه   گرددیمی و امکان دسترسی به تأسیسات نظامی  تحرکات نظام

(. پراکندگی تعداد 3 -7تعداد روزهای یخبندان بیشتر باشد امتیاز بیشتری خواهد داشت )شکل 

وزهای افزایش تعداد ر  هندهدنشاندرجه در منطقه موردمطالعه   35روزهای همراه با دمای باالی  

. دماهای باال و شدت گرما نیز باعث کاهش باشدیمدرجه از شما  به جنو   35االی با دمای ب

بنابراین در دفاع غیرعامل هر چه   گرددیمتحرکات نظامی و امکان دسترسی به تأسیسات نظامی  

 .(4 -7هد داشت )شکل درجه بیشتر باشد امتیاز بیشتری خوا 35تعداد روزهای با دمای باالی 

ی شدید با هاطوفان شدت و نوع بارش نیز ازلحاظ عملیات نظامی و دفاع غیرعامل اهمیت دارند.
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گردد و قطرات درشت باران و تگرگ شیشه های نظامی میرگبارهای شدید مانع حرکت یگان

ی زمین مختل شکند. در نواحی کوهستانی تمامی نقل و انتقاالت نظامی را روها را میاتومبیل

سازی مسیر را ی و ایمنسازپاکعملیات    ترمهمئم شناسایی را مخفی کرده و از همه  عال کند،می

بیشتری نسبت  تأثیرشود. با توجه به اینکه روزهای بارشی و نحوه توزیع بارش در سا  مانع می

اد روزهای بارشی بارش بر دفاع غیرعامل تعد  تأثیربه مقدار بارش دارد به همین خاطر در بررسی  

. باران و برف باشدیم تأثیرگذارتعداد روزهای بارشی در دفاع غیرعامل  ی قرار گرفت.رسدبرمور

بنابراین در دفاع  گرددیمباعث کاهش تحرکات نظامی و امکان دسترسی به تأسیسات نظامی 

غیرعامل هر چه تعداد روزهای بارشی بیشتر باشد امتیاز بیشتری خواهد داشت. میانگین تعداد 

)شکل   ابدییمروز متغیر بوده و از جنو  به شما  افزایش    57تا    22ارانی در منطقه بین  روزهای ب

7- 5.) 

   
 گردوغبار تعداد روزهای همراه با  . 2    سرعت باد                                      . 1                
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 درجه  35تعداد روزهای با دمای باالی   . 4                        خبندانتعداد روزهای ی . 3                  

   
 تعداد روزهای بارانی  . 5

 یابی مراکز نظامیتاثیرگزار در مکان ی مربوط به عوامل هانقشه:  7شکل
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 عمومی  شرایط  بودن  دارا  بر  عالوه  معموالً  نظامی  ی ها استقرار گاه :  تأثیرگذار فاصله از مراکز میم و  

 مقابل  در  ی ر ی پذ ب ی آس  کمترین  تا  شود  رعایت  آن  در  اختصاصی  یک سری شرایط  باید  استقرار،  جهت 

 مراکز  متوجه  معموالً  که  خطری  ی بند پهنه  و  تعیین  در  رو ن ی ازا باشد.   داشته  بالفعل را  و  بالقوه  تهدیدات 

 برای  که  گردد  توجه  ضوابطی  و  مقررات  رعایت  و  امنیتی  دفاعی،  الزامات  به  ، گردد ی م مهم  و  نظامی 

 واقع  در . اند کرده طراحی  مراکز  این  ساخت  برای  نظران صاحب  و  کارشناسان  ت، و تزهیزا  تأسیسات 

 ی ها ورش و ی  حمالت  مقاصد  ن ی تر مهم  عنوان به  توانند ی م  ها رساخت ی ز  و  ها ی کاربر  از  برخی  که یی ازآنزا 

 هدام ن ا  و  رفتن  بین  از   سو ک ی  از  چراکه  یابند؛  نیز  دوجانبه  اهمیتی  توانند ی م  بالطبع  آیند،  شمار  به  دشمن 

 واقع   در  گذارند.  جای  بر  ی ا منطقه  -ملی  ی ها اس ی مق  در  ی ا گسترده  و تبعات  آثار  تواند ی م  مراکز  قبیل  این 

 صنعتی  ساختار  کالن،  اقتصادی  حوزه  در  ضرر  ساختن  وارد  ضمن  تواند ی م  چنین مراکزی  دیدن  ب ی آس 

فاصله مراکز   هرچقدر رعامل بنابراین از لحاظ دفاع غی  .سازد  فلج  نیز  عمل  حوزه  در  را  تولیدی منطقه  و 

از: مراکز صنعتی،   اند عبارت نظامی از این نقاط بیشتر باشد امتیاز بیشتری خواهد داشت. این مراکز 

( نقشه فواصل از  8 - 8تا  1 - 8)  8 شکل ی حمل بار، سدها، قنات، مرز سیاسی. در ها انه ی پا ، فرودگاه 

 است.   ده ش داده عوامل ذکر شده در باال بر حسب کیلومتر نشان  
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 لغزشن ی زمی هاکانون فاصله از   . 6                   معدنی           فاصله از منابع   . 5                   
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 ی حمل بار هاانه یپافاصله از   . 8                                   فاصله از قنات   . 7                          

 نظامی یابی مراکز  ی مربوط به عوامل تاثیرگزار در مکان هانقشه (: 8شکل )

نظامی باید مسائلی   ساتیتأسی مناسب برای  هامکاندر انتخا   اک:  ژی و نوع خژئومورفولو 

قرار گیرد. جنس زمین با توجه به تشکیالت ژئومورفولوژی و  مدنظرو نوع خاک  هاسنگ مانند 

ی به نواحی خیلی سست، سست، متوسط، سخت و خیلی سخت شناسنیزمسازندهای 

ی و شناسنیزمی هارشتهاسی متخصصان نظر کارشن ی مذکور بابندمیتقسی گردید. بندمیتقس

مناطق  عنوانبهنمونه مناطق گرانیت و گرانودیوریت  عنوانبهژئومورفولوژی لحاظ شده است. 

ی بندمیتقسمناطق سست  عنوانبههای هسخت و مناطق دارای ذخایر تراسی و مخروطه افکن

و همچنین  انفزارتی و سایر اهستهزیادی در کاهش آثار انفزار  تأثیرشدند. رسوبات سست 

ی سست و هاخاککاهش تحرکات نظامی دارد. بنابراین بیشترین امتیاز در دفاع غیرعامل به 

 (.1 -9)شکل  ردیگیمی سخت تعلق هاخاککمترین امتیاز به 



 1398 پائیز، 3، شمارۀ نوزدهمسا  مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 54

 

 
 کاربری اراضی . 2  ی خاک                                                     بندطبقه  . 1

 یابی مراکز نظامیی مربوط به عوامل تاثیرگزار در مکان هانقشه  .  9شکل 

نظامی یابی مراکز مهم ی مهم در مکانهامؤلفهکاربری اراضی یکی دیگر از ی اراضی: کاربر

با فراهم کردن پوشش و استتار ازلحاظ دفاع غیرعامل مهم باشد. عمده  تواندیمکه  باشدیم

که ازلحاظ  باشدیمعه مربوط مناطق کویری و فاقد پوشش گیاهی کاربری در منطقه موردمطال

قابل مراتع با پوشش گیاهی دفاع غیرعامل کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است در م

 . (2  -9)شکل  باشدیممتوسط در مناطق کوهستانی بیشترین امتیاز را ازلحاظ دفاع غیرعامل دارا  

 بندی و شناسایی مناطق مناسبپینه

 -نظامی ساتیتأسیکی از اقدامات اساسی و عمده در بحث پدافند غیرعامل جهت امن ماندن 

محاسبه وزن عوامل  از . پسباشدیم  هاآنصنعتی و مراکز مهم حیاتی، انتخا  محل مناسب برای  

 نوبت مربوط به این معیارها، 1یرترسی هاهیالیابی مراکز نظامی و حساس و تهیه بر مکان مؤثر

 کردن مشخص جهت مطلو  یبندپهنه یک ایزاد و شده یبندکالسهی هانقشه پوشانیمه به

 

1. Raster 
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 اصو  دفاع غیرعامل  بر اساسنظامی در مناطق مرزی ایران و افغانستان   استقرار مراکز بهینه مکان

 نهایی نقشه و یپوشانهم مرحله پیشین در شده یبندکالسه نقشه 21 منظور این هستیم. برای

 ضر  عملیات دو از خروجی الیه ایزاد و هاهیال یپوشانهم انزام در جهت البته .دشویم تولید

 بر مرتبط ارزش عددی، ضر  عملیات است. در شدهاستفاده پوشانی برهم مبتنی جمع و عددی

 آمده حاصل اهمیت ضریب میزان همان مقدار این که ثابت مقداری در ورودی الیه در مکان هر

 ارزش ،هاهیال یپوشانهم جمع عملیات در و شودیم ضر  است، یاکهشبتحلیل  فرآیند در

 جمع دیگر الیه در آن با متناظر کاربری هر بر مرتبط باارزش ورودی الیه مرتبط با هر مکان در

 یهاشاخص تک تک  برای یپوشانهمجمع   و عددی ضر  عملیات انزام با . بدین ترتیب،شودیم

نظامی در مناطق مرزی ایران و  مراکز بهینه استقرار یهاانمک نهایی نقشه ،مذکور اریمع

رویکرد دفاع  با نظامی را مراکز بهینه استقرار یبندپهنه( 10) شکل .شودیم تعیین افغانستان

 یپوشانهم با نهایی یریگمیتصم . برایدهدیممعیارهای جغرافیایی نشان  بر اساسغیرعامل و 

 استقرار بسیار کالس پنج نظامی در مراکز یابی، مکانGISیط حم در معیار یهاوزن و هاهیال

مناسب )رنگ زرد( و استقرار نامناسب و بسیار  تقریباً مناسب و مناسب )با رنگ قرمز(، استقرار 

غر  منطقه  طرفبهی هر چه از طرف شرق طورکلبهی گردید. بندطبقهنامناسب )رنگ سبز( 

ی هاگانمناسب جهت مکان گزینی و استقرار ی کامالًاضی کنیم، بر میزان ار موردمطالعه حرکت

 .شودیمنظامی افزوده 
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، با توجه به معیارهای جغرافیایی ینیمکان گزنامناسب برای  کامالًمناطق  کهیدرحال

نقشه نهایی در حدود  ساسابر . باشدیمی، مناطق نزدیک به مرز ایران و افغانستان موردبررس

کیلومترمربع از سطح منطقه موردمطالعه وضعیت نامناسب و بسیار  52501درصد معاد   9/46

. همچنین در باشدیمدفاع غیرعامل دارا    اصو   بر اساسنامناسب را ازلحاظ معیارهای جغرافیایی  

و در حدود  از سطح منطقه در محدوده متوسط لومترمربعیک 38043معاد  درصد  34حدود 

از سطح منطقه موردمطالعه در محدوده مناسب و بسیار   لومترمربعیک  21294درصد معاد     1/19

 (.2جدو  )ی نظامی قرار دارند هاگانمناسب برای استقرار ی

ی نظامی و انتظامی در  هاگانمساحت و درصد مناطق مناسب و نامناسب برای استقرار ی . 2جدول 

 مرز ایران و افغانستان 

 درصد  ( لومترمربعیک)مساحت  نوع وضعیت  یف رد

 17/ 3 19324 بسیار نامناسب  1

 29/ 6 33177 نامناسب  2

 34 38043 متوسط  3

 13/ 4 15034 مناسب  4

 5/ 7 6260 بسیار مناسب  5

 ی و ارائه پیشنیاداتریگجهینت  

در این راستا  گام در فرآیند پدافند غیرعامل بوده و نیتریابی مناسب همواره اولین و مهممکان

های موردنیاز طرح نسبت به انتخا  مناطق مناسب و قابلیت  هاتیمحدودباید سعی نمود بر اساس  

جم دشمن، یک منطق حتمی است. مراقبت از مرزهای کشور برای مقابله با تهااقدام نمود. 

 دشمن در حمله و تهاجم نظامی به هر کشوری، مراکز و موردنظراولین هدف  کهییازآنزا

های نظامی آن کشور است، رویکرد آمایشی به ساماندهی سازمان دفاعی کشور باعث استقرارگاه

ند که حداکرر امنیت ی در فضا استقرار پیدا کاگونهبهکه سازمان فضایی نیروهای مسلح  شودیم

 ی را برای کشور فراهم کند. در این میان یکی از اقدامات اساسی و عمده درریپذبیآسو حداقل 

صنعتی و مراکز  –نظامی  ساتیتأسبحث دفاع غیرعامل جهت مخفی ماندن و در تیررس نبودن 

 نهیدرزم بحثقابلنکات  نیترمهم. یکی از باشدیم هاآنمهم حیاتی، انتخا  محل مناسب برای 

و کاربرد عوامل جغرافیای  تأثیری نظامی، بررسی هابرنامهی طورکلبهیابی مراکز نظامی و مکان

مهم نظامی از منظور شناسایی مناطق حساس و به. در این پژوهش باشدیمیعی و انسانی طب
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با استفاده از مد  معیار جغرافیایی  21دیدگاه پدافند غیرعامل در طو  مرز ایران و افغانستان از 

AHP   حاصل نشان داد در رویکردی تلفیقی با سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده گردید. نتایج

وضعیت  کیلومترمربع از سطح منطقه موردمطالعه 52501درصد معاد   9/46در حدود که 

دفاع غیرعامل دارا  اصو  بر اساسنامناسب و بسیار نامناسب را از لحاظ معیارهای جغرافیایی 

از سطح منطقه در محدوده  لومترمربعیک 38043درصد معاد   34. همچنین در حدود باشدیم

از سطح منطقه موردمطالعه در  لومترمربعیک 21294درصد معاد   1/19متوسط و در حدود 

 محدوده مناسب و بسیار مناسب برای استقرار مراکز نظامی قرار دارند.

 :گرددیمتوجه به مباحث و نتایج ارائه شده در این پژوهش پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه  با

 علوم جغرافیایی هستند که ایههشاخجغرافیای نظامی و سیستم اطالعات جغرافیایی از . 1

نظامی کشور  هایدانشگاهعلی رغم اینکه نقش بسیار مهمی در عملیات نظامی دارند، در 

اقدام به راه اندازی  هادانشگاهچندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین الزم است این 

 از علم جغرافیا کنند. هاشاخهآموزشی در این  هایدورهو  هارشته

شناخته شوند، الزم   یخوببهبا عنایت به اینکه عوامل جغرافیایی بایستی در عملیات نظامی  .  2

 خصوصبهاست که طی یک طرح جامع تحت عنوان آمایش دفاعی، مناطق مختل  کشور 

از سیستم اطالعات جغرافیایی مورد  یریگبهرهمناطق مرزی از بعد جغرافیای نظامی و به 

 مطالعه قرار گیرند.
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