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چکیده
در حال حاضر با توجه به موقعیت خاص ژئواستراتژیکی کشور ایران به خصوص استان اردبیل به دلیل نزدیکی به
مرزها ضروری است که مکانیابی مناسب برای استقرارگاههای نظامی از جمله مسائل مهم در آمایش دفاعی قرار
بگیرد .لذا مکانگزینی مناسب این مراکز میتواند باعر باال رفتن کارایی و اثربخشی این مراکز در مواقع بحران و
تهدیدات نظامی باشد .معیارهای متعددی در مکانگزینی مراکز نظامی تأثیرگذار میباشند که بخش عمیدهای از
آنها مالحظات دفاعی و امنیتی هستند .مؤلفیههیا و معیارهیای دفیاعی و امنیتیی یکیی از عوامیل تعییینکننیدۀ
مکان های مناسب برای دفاع و ساخت مواضع و مراکز نظامی هستند .لذا این تحقی به روش توصیفی -تحلیلی و
با هدس تحلیل جهات بهینه استقرارگاههای نظامی بر مبنای مالحظات دفاعی و امنیتی در استان اردبییل انجیام
گرفته است .با توجه مالحظات دفاعی و امنیتی ،داده ها گردآوری و براساس نظر کارشناسان و منیابع موجیود بیا
استفاده از مدل  ANPدر نرم افزار  Super Decisionدر محدوده مورد مطالعه وزندهی؛ سپس بیا بهیرهگییری از
روش همپوشانی کلیۀ الیههای مؤثر در مکانیابی مراکز نظامی در محیط  Arc Gisنقشهسازی شیده و در نهاییت
جهات بهینه برای ایجاد استقرارگاههای نظامی شناسایی و پهنهبندی گردیده است .نتایج حاصل از این بررسیها
نشان میدهدکه از مجموع  71025کیلومتر مربع مساحت استان اردبیل 55/91 ،درصد از کل مساحت اسیتان از
نظر مکانگزینی پادگان های نظامی استقرار بسیار نامناسب؛  59/29درصد جزء مناط با مکیانگزینیی اسیتقرار
نامناسب؛  52/25درصد جزء مناط با مکیان گزینیی اسیتقرار نسیبتاً مناسیب؛  75/75درصید جیزء منیاط بیا
مکان گزینی استقرار مناسب و در نهایت  8/15درصد جزء مناط با مکانگزینی استقرار بسیار مناسب در سیطح
کاربریهای استان اردبیل قرار دارند.
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مقدمه
تحلیل جهات بهینه استقرارگاه های نظامی با تأکید بر تهدیدات نظامی ،امنیتی مستلزم شناخت
انواع تهدیدات ،منبع و منشأ تهدیدات و سرانجام ارائه راهکارهایی درخصیوص مکیانگزینیی بیر
مبنای مالحظات نظامی و دفاعی است .مکانیابی یکی از بخیشهیای آمیایش سیرزمین بیوده و
فرآیندی است که از طری آن می توان بر اساس شیرایط تعییین شیده و بیا توجیه بیه منیابع و
امکانات موجود بهترین محل مورد نظر را برای کاربردهای مختل تعییین کیرد .مکیانییابی در
واقع تجزیه و تحلیل توأمان اطالعات فضایی و دادههای توصیفی به منظور یافتن ییک ییا چنید
موقعیت فضایی با ویژگیهای توصیفی مورد نظر کاربر میباشد.
یکی از شرایط و ضروریتهای تأمین امنیت در یک کشور تأمین امنیت مرزهای بین المللیی
پیرامون آن کشور است و هر مرز با توجه به ویژگیهای خاص خیود از قابلییتهیای مشیخص و
متمایزی از دیگر مرزها برای دفاع و تأمین امنیت برخوردار اسیت (عبیادینیژاد و بهیرامآبیادی،
 .)7502استانهای مرزی به دلیل همسایگی با دیگیر کشیورها در معیرض تهدییدات نظیامی و
امنیتی منطقهای (کشورهای همسایه ) و فرامنطقهای(آمریکیا و اسیرائیل )...میی باشیند .لیذا در
مکانیابی پادگانها و استقرارگاههای نظامی در اسیتان هیای میرزی بایید معیارهیا و مالحظیات
دفاعی و امنیتی متناسب مد نظر قرار گیرد .استان اردبیل به دلیل ویژگیهای خاص جغرافییایی
ازجمله مجاورت با کشور آذربایجان دارای  545/2کیلومتر مرز مشترک بیوده و در حیال حاضیر
عمده تهدیداتی که از جانب آذربایجان متوجیه جمهیوری اسیالمی اییران اسیت ،بیشیتر از بعید
حاکمیتی به جهت حکومتهای شبهکمونیستی ،الئیسم و الئیک حاکمیت آذربایجان و سیاست
غربگرای آن به جهت قدرت نگرفتن جریانات شیعی مورد حمایت ایران در آن کشور است کیه
همگرایی و نزدیکی بین دوملیتی مانع نزدیکی ایران و آذربایجان میباشید و بیا توجیه بیه رشید
جریان سلفی و تکفیری در کشور همسایه و حمایت آمریکا و اسرائیل از این جریانها به عنیوان
ابزار اخالل امنیت منطقه ،همچنیین اسیتعداد مناسیب منطقیه قفقیاز بیه ییک کیانون تکیاپوی
جریانهای افراطگرا و داشتن زمینه مناسب ارتباطی از مرزهای استان اردبییل دارای خطیرات و
تهدیدات بالقوه ویژهای میباشد که الزم است در طرحهای آمایشی دفیاعی و مکیانییابی مراکیز
نظامی به این مسئله اهمیت داده شود .از این رو هدس اصلی این تحقی ؛ تحلیل جهیات بهینیه
استقرارگاههای نظامی در استان اردبییل بیر مبنیای مالحظیات دفیاعی و امنیتیی بیا تلفیقیی از
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قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی و مدلسازی مبتنی بر فنون چند معیاره میباشد.
در زمینۀ مکانیابی مراکز نظامی در سطوح مختلی جغرافییایی ،تحقیقیات و پیژوهشهیای
متعددی با نگرشهای مختل صورت گرفته است که در این تحقی سعی شده اسیت تیا جیایی
کییه مطالعییات در دسییترس بییوده ،خالصییهای از اهییداس و نتییایج اییین مطالعییات در دو بخییش
پژوهشهای داخلی و خارجی آورده شود.
لطفی و همکاران ( )7502در پژوهشی تحت عنوان مکانیابی نقاط بهینه برای اردوگیاههیای
دانشگاه امام علی(ع) با استفاده از  GISو مدل برنامهریزی خطی به ایین نتیجیه رسییدند کیه در
صورت احداث اردوگاه در مکانهای پیشنهادی این تحقی  ،فاصله اردوگاهها از 519کیلیومتر بیه
 545کیلومتر کاهش مییابد که ارزش امنیتی مکانهای پیشنهادی از ارزش امنیتی مکیانهیای
فعلی بیشتر خواهد بود.
ارکات و زمانی ()7508در پژوهشی به مکان یابی تسهیالت حساس با در نظر گیرفتن اصیول
پدافند غیر عامل پرداختند و به این نتیجیه رسییدند کیه اسیتقرار تسیهیالت در فواصیل دور از
یکدیگر ،کاهش احتمال شناسایی و تخریب تسهیالت را به دنبال دارد .لذا یک مدل رساضیی دو
هدفه برای مکان یابی تسهیالت حساس ارائه کرد که اگر هر یک از تسهیالت با احتمال مشخص
در وقوع جنگ تخریب شوند ،متقاضیان بتوانند خیدمات میورد نییاز خیود را از ییک تسیهیالت
مستقر در یک شعاع پوشش استاندارد دریافت نمایند.
کریمی کردآبادی ( )7505به مطالعه آمیایش توسیعه امنییت پاییدار در مرزهیای کشیور بیا
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی در مناط مرزی استان ایالم پرداخیت و بیه ایین نتیجیه
رسید که با توجه به عوامل زیادی که در مکان یابی پادگانها دخالت دارند ،روشهای دسیتی و
سنتی مستلزم زمان و بودجۀ سنگین است ،ولی با استفاده از سامانههای اطالعات جغرافییایی و
تواناییهای این سامانه میتوان به نتایج مطلوبی دست یافت .بنابراین پیشنهاد مییشیود کیه در
طرحهای آتی برای مکانگزینی پادگانها از این سامانه بهرهگیری شود.
روستایی و همکاران ( )7505به علل ژئوموفولوژیکی مکانگزینیی مراکیز نظیامی موجیود در
دامنههای غربی ارتفاعات سهند و سایر مراکز نظامی موجود در محدوده مورد مطالعه پرداختنید
و با توجه به پهنهبندی انجام شده به روش تحلییل سلسیله مراتبیی ،سیرانجام بیه ایین نتیجیه
رس ییدند کییه پادگییانهییای تبری یز و عجییب ش ییر از نظییر مکییانگزین یی در رابطییه بییا عوامییل
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ژئومورفولوژیکی نسبت به پادگان مراغه وضعیت مساعدتری دارند و شرایط مناسب مکانگزینیی
در نیمۀ شمالی منطقه مورد مطالعه مساحت بیشتری را نسبت به نیمیه جنیوبی منطقیه شیامل
میشود .امینی ورکی و همکاران ( )7505مالحظیات مکیانییابی اسیتقرار گیاههیای نظیامی در
مناط مرزی به مطالعه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که پادگانها به دلیل اهمیتیی کیه در
موقع بحران به خصوص تهدیدات نظامی پیدا میکنند ،می توانند مورد هدس قرار گیرند ،لیذا در
مکانیابی آنها حفظ فاصله متعارس از بخشهای مسکونی شهر و رعایت مالحظات نظامی بسییار
بااهمیت است.
زرقانی و اعظمی ( )7509به تحلیل مالحظات نظامی – امنیتیی در آمیایش و مکیانگزینیی
مراکز و استقرارگاههای نظامی در استان خراسان رضوی پرداختند و به این نتیجه رسییدند کیه
رعایت مالحظات دفاعی -امنیتی در آمیایش سیرزمینی ،اسیتقرار مراکیز و تأسیسیات نظیامی و
غیرنظامی ،بیه طیور قطیع در افیزایش قابلییتهیای دفیاعی ایین گونیه مراکیز وکیاهش خطیر
آسیبپذیری آنها درمواقع جنگ و بحران نقش اساسی داشته است .حال آنکه متاسفانه تیاکنون
مالحظات دفاعی امنیتی در برنامههای آمایش کشور ایران نقش و جایگاهی نداشته است.
روئدا و کالِ ( )5971در پژوهشی بیا عنیوان «اسیتفاده از میاتریس وابسیتگی متقابیل بیرای
کاهش حمالت هدفمند در شیبکههیای وابسیته» بیه بررسیی حمیالت هدفمنید بیه ییک گیره
شبکه های مخابراتی که به طور مسیتقیم بیه ییک گیره شیبکه بیرق متصیل شیده ،و بیالعکس،
پرداختهاند.
وایت و همکاران ( )5978در پژوهشی با عنوان «مدل محاسباتی آسیبپذیری داراییی بیرای
حفاات راهبردی از زیرساختهای حیاتی» مدلی را برای ارزیابی آسیبپذیری داراییهیا همیراه
با مقیاسی از ریسک راهبردی و احتمال شکست داراییی هیا در مقابیل حملیههیای انتحیاری بیا
استفاده از نظریه بازی ارائه میدهند.
در این تحقی امکانپذیری امکان تلفی تکنیکهای تصمیمگیری چنید معییاره ()MCDM
نظیر فرآیند تحلیل شبکهای ) (ANPبا سامانۀ اطالعات جغرافیای ) ،(GISهمچنین قابلیتهیای
فوق العاده تکنیک  GISوتحلیل شبکه ای سنجش و ارزیابی شد و نتایج آن نشان داد که تلفیی
این دو به ویژه با توجه سطح پیوستهای از اطالعات و کاربریهیا ،روشیی مناسیب بیرای تعییین
مکانیابی به حساب میآید .از این رو ،وجود طی گسترده تهدیدات بالقوه و بالفعل کانونهیای
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بحران در پیرامون کشور ،ما را برآن میدارد تا درآمایش و مکانییابی مراکیز نظیامی و حسیاس
استانهای مرزی که بیشتر در شهرها و اطراس آن قرار دارد ،توجه ویژهای به این امر بیه عنیوان
یک اصل در برنامهریزیهای شهری ،منطقهای و نظامی در نظر داشته باشیم.

مبانی نظری
مکانیابی فرآیندی است که از طری آن میتوان بر اساس شرایط تعیین شده برای یک کاربری
مشخص و با توجه به منابع و امکانات موجود بهترین محل مناسب را تعیین نمود .مکانییابی در
واقع تجزیه و تحلیل توأمان اطالعات فضایی و دادههای توصیفی به منظور یافتن ییک ییا چنید
موقعیت فضایی با ویژگیهای توصیفی مورد نظر میباشد .ایین فرآینید از طریی انتخیاب نقیاط
نمونه و پردازشهای آماری و ریاضی انجام میگیرد و یا با پردازش توأمان دادههیای منطقیه بیا
تجزیه و تحلیل استعدادهای مکانی و توصیفی جهت انتخاب مکان مناسب برای کاربری خاصیی
صورت میگیرد.

منابع تهدیدات
تهدید از نظر منبع آن به دو نوع ،تهدیدات طبیعی و تهدییدات غیرطبیعیی (مصینوعی) تقسییم
میگردد:

الف) تهدیدات نظامی (غیرطبیعی)
تهدیدات نظامی تهدیداتی است که به طور عمده به وسیله دشمن خارجی با اسیتفاده از ابیزار و
آالت نظامی متوجه منطقه مورد نظر میشود .آنچه به عنوان خطر واقعی و ملموس ،برای بقیای
کشور محسوب می شود ،تجاوز به آن کشور است؛ زییرا معمیوالً اقیدام نظیامی ،تمیامی عوامیل
تشکیل دهندۀ کشور را مورد تهدید قرار میدهید .تهدییدات خیارجی ابعیاد و ماهییت مختلفیی
دارند که تهدید نظامی یکی از انواع آن میباشید .تهدییدهای نظیامی ،طیی وسییعی را در بیر
میگیرد که هر کدام از آنها نسبت به دیگری ،با شدت متفاوتی امنیت ملیی کشیور را بیه خطیر
میاندازد .شورش ،تجزیهطلبی ،شرارتهای منطقهای ،کودتا ،براندازی ،سطوح مختلی جنیگ و
مداخله نظامی خارجی انواع مختل تهدیدات نظامی را شامل میشوند که تشریح و توضیح هیر
کدام از آنها به بحر جداگانهای نیاز دارد (مشهدی  .)57:7508،بیه طیور طبیعیی اولیین هیدس
مورد نظر دشمن در حمله و تهاجم نظامی به یک کشیور ،مراکیز و اسیتقرارگاههیای نظیامی آن
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کشور است .رویکرد آمایشی به ساماندهی سازمان دفاعی یک کشور منجر به این مسئله میشود
که به گونهای استقرار یابند که حداکثر امنیت و قابلیت دفاعی را بیرای کشیور فیراهم کننید .در
این بین استانهای مرزی کشور دارای موقعیت ،شرایط و ویژگیهای خاص بوده ،و تفیاوتهیای
سیاسی -فضایی با سایر استانهای داخل کشور دارند .از این رو در طرحهای آمایش استانهیای
مرزی باید مالحظات دفاعی – امنیتی متناسب با این ویژگییهیا تیدوین و اجیرا شیود ( امینیی
ورکی و کریمی .)7505 ،استقرار یگان های نظیامی در محیطیی مناسیب بیر مبنیای معیارهیا و
مالحظات دفاعی و امنیتی باعر باال رفتن کیارایی و اثربخشیی آنهیا مییشیود .در حیال حاضیر
سازمان فضایی بخش دفاع غالباً در سطح فضای کشور بدون نظم منطقی پراکندهانید ،هیر چنید
در فرآیند مکانگزینی آنها عامل یا عوامل ویژهای دخالت داشتهاند ،ولیی از ییک الگیوی نظیری
سیستماتیک تبعیت نمیکنند .هدس از آمایش سرزمین در رابطه با بخش دفاع ،اسیتقرار بهینیه
واحدهای نظامی برای تأمین حداکثر قابلیت دفاع و حداقل آسییبپیذیری مییباشید(شمسیایی
زفرقندی.)715:7507 ،

ب) تهدیدات طبیعی
تهدیدات طبیعی بر اثر وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله ،سیل ،آتشفشان ،رانش زمیین ،طوفیان،
خشکسالی و ...ایجاد می شیود .در حیالی کیه تهدییدات غیرطبیعیی معلیول پیشیرفت تمیدن و
گسترش صنایع و نزاع و درگیری انسانها است .تهدیدات طبیعی دارای ویژگیهیای مشیخص و
قابل پیش بینی است و بنابراین ساز و کار شکلگیری و اثیرات ایین نیوع تهدییدات را مییتیوان
شناخته و به مقابله با آن پرداخت .شاخصهای فیزیکی و طبیعی به دلییل ایسیتا بیودن و عیدم
تغییر در طول زمان ،از اهمیت بسیاری در مباحر مکانیابی برخوردار است به طوری کیه عیدم
توجه به آن میتواند تبعات منفی و خسارت جبرانناپذیری را در پی داشته باشد .لذا مخیاطرات
طبیعی را میتوان مجموعهای از حوادث زیانبار دانست که بر اثر عملکیرد طبیعیت بیه صیورت
تدریجی و گهگاه ناگهانی در قلمرو شهرها رخ می دهند .این حیوادث معمیوالً غییر قابیل پییش
بینی بوده و یا حداقل از مدتهای قبیل نمییتیوان وقیوع آنهیا را پییشبینیی نمیود (محمیدی
دهچشمه.)21:7505 ،

نظریه راهبردی انهدام مراکز ثقل (پنج حلقه واردن)
راهبرد انهدام مراکز ثقل بر این مبنا اسیت کیه مهمتیرین وایفیه در طیرحرییزی ییک جنیگ،
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شناسایی مراکز ثقل کشور مورد تهاجم بوده و چنانچه این مراکز با دقت شناسایی و مورد هیدس
قرار گیرند ،کشور مورد تهاجم در اولین روزهیای جنیگ طعیم شکسیت نظیامی را چشییده ،در
کوتییاهتییرین مییدت بییه خواسییتههییای کشییور مهییاجم تیین داده و تسییلیم خواهیید شیید (جاللییی
فراهانی .)77 :7507،در راهبرد مذکور مراکز ثقل به صورت پنج حلقه و به شیکل دواییر متحید
المرکزی میباشند .شکل  7حلقههای راهبردی واردن را نشان میدهد.

شکل  :6حلقههای راهبردی واردن (منبع :موحدینیا)6981 ،

اهمیت مراکز نظامی در راهبرد واردن
در«راهبرد پنج حلقهای راهبرد واردن» که نشأت گرفتیه از «راهبیرد مراکیز ثقیل» کالوزوییتس
است ،مراکز نظامی در حلقه پنجم آن جای میگیرد(جدول .)7طرفداران ایین راهبیرد معتقدنید
که بهترین وایفه در طرحریزی یک عملیات تهاجمی ،شناسایی مراکزثقل کشیور میورد تهیاجم
می باشد و چنانچه این مراکز با دقت الزم شناسایی و مورد هدس قرار گیرند ،کشور مورد تهیاجم
در اولین روزهای جنگ ،طعم شکست را چشیده و در کوتاهترین مدت به خواسیتههیای مهیاجم
تن در داده و تسلیم خواهد شد (سعیدی و همکاران.)7505 ،
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جدول  :6حلقههای راهبردی واردن (مأخذ :موحدینیا)6981 ،
حلقه

پنجم

حلقههای
راهبردی

نیروهای
عملیاتی

اهداف مورد حمله

مالحظات

سامانههای اعالن راداری
مواضع و سایتهای سامانههای
توپخانهای و موشکی پدافند
هوایی ،پایگاههای هوایی،
پایگاههای موشکی زمین به
زمین ،پایگاههای دریایی ،مراکز
تعمیراتی و انبارهای قطعات
یدکی ،یگانهای عملیاتی،
خطوط مقدم قرارگاههای
تاکتیکی،مراکز نظامی ،مقرهای
عمده بسیج مردمی.

با انهیدام اهیداس ییاد شیده و
کسییییب برتییییری هییییوایی،
هواپیماهییا و هلیییکوپترهییای
تهییاجمی بییا آزادی و ابتکییار
عمل الزم عملییات هیوایی را
انجام عملیات زمینی و اشغال
کشییور مییورد تهییاجم مهیییا
میکنند.

مقایسه با
اندام بدن انسان

سلولهای
دفاعی بدن

اکنون واضح است که وقوع جنگهای متعیدد بعید از هشیت سیال دفیاع مقیدس در حیریم
مرزهای کشورمان و حضور نظامی آمریکا و کشورهای غربی در منطقیه بیا اهیداس راهبیردی در
محاصره ،مهار ،تضعی و برانیدازی جمهیوری اسیالمی اییران و داشیتن پایگیاههیای نظیامی در
کشورهای همسایه به خصوص وجود طی گسترده تهدیدات بالقوه و بالفعل کانونهیای بحیران
در پیرامون کشور ،میا را بیر آن مییدارد تیا درآمیایش و مکیانییابی مراکیز نظیامی و حسیاس
استان های مرزی که بیشتر در شهرها و اطراس آن قرار داشته ،توجه ویژهای به عنوان یک اصیل
در برنامهریزیهای شهری ،منطقهای و نظامی در نظر داشته باشیم.

منطقۀ مورد مطالعه
استان اردبیل در شمال غرب فالت ایران و شرق فالت آذربایجان واقع شده است .این استان بیه
شکل کشیده و طویل خود در جهت شمال -جنوب ،بین مدارهای  51درجه و  82دقیقه عیرض
شمالی و بین نص النهارهای  81درجه و  59دقیقه تا  84درجه و  22دقیقه طول شیرقی واقیع
شده اسیت .فاصیله شیمالیتیرین و جنیوبی تیرین نقطیه آن در حیدود  502کیلیومتر و فاصیله
شرقیترین و غربیترین نقطه آن  755کیلیومتر اسیت .مسیاحت ایین اسیتان بیال بیر 71025
کیلومتر مربع معادل  7/7درصد مساحت ایران است و از لحاظ مساحت رتبه بیسیت و پینجم را
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بین استان های کشور به خود اختصاص داده است .اردبیل اسیتانی میرزی اسیت کیه در حیدود
 545/2کیلومتر با کشور جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد و از طری دو نقطه شهری بیلیه
سوار و اصالندوز با این کشور ارتباط برقرار میکند .همچنین ،این میرز مشیترک  720کیلیومتر
مرز آبی است که از طری رودهای ارس و بالهارود مشخص میشود و بقییه میرز آن در خشیکی
قرار دارد .این استان از غرب با استان آذربایجان شیرقی ،از سیمت شیرق بیا اسیتان گییالن و از
جنوب با استان زنجان همسایه است (مقدمنیا و همکاران.)5 :7507 ،

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از آنجا که به ارزیابی و تحلیل مکانیابی مناسب مراکز نظیامی بیا بهیرهگییری از
مالحظات دفاعی و امنیتی در استان اردبیل میپردازد ،از نظر هدس کاربردی بوده و با توجیه بیه
این که روش خاصی برای شناسایی نقاط بهینه برای مکانگزینی مراکز نظامی به کار برده شیده
است که کمتر مورد استفاده واقع شده ،توسعهای تلقی میشود و از منظر روش ،از نوع تحقیقات
توصیفی  -تحلیلی است .روش گردآوری دادهها و اطالعیات بیه صیورت اسینادی ،کتابخانیهای و
پیمایشهای میدانی بوده است.
در این تحقی از نرم افزار و ابزار مختل برای به روزرسیانی و پیردازش دادههیا و اطالعیات
مکانی ،ساخت ،ویرایش ،طبقهبندی تصاویر و خروجی گرفتن دادهها اسیتفاده شیده اسیت .نیرم
افزارهای مورد استفاده در این تحقی به تناسب کیاربرد عبارتنید از :نیرم افزارهیای Arc 7905
 GISدر فازهای مربوط به ورود ،ذخیره و مدیریت ،پردازش و تحلیل دادهها؛ نیرم افیزار Super
 Decisionبه منظور وزندهی الیهها .در بخش استانداردسازی و وزندهی دادهها ،این مرحلیه از
طری نظرسنجی و مصاحبه ،در قالیب فرمیتهیای مشیخص شیده از کارشناسیان میرتبط و بیا
استفاده از فن فرآیند تحلیل شبکهای (نرم افزار  )Super Decisionبدانها وزن داده شده است.
فرآیند تحلیل شبکهای ،فنی در تصمیمگیری است که بر مبنیا فرآینید تحلییل سلسیله مراتبیی
برای حل مشکالت با در نظر گرفتن باز خورد و وابستگی بنا نهاده شیده اسیت .ایین روش قیادر
است همبستگیها و بازخوردهای موجود بین عناصر مؤثر را در یک تصیمیمگییری الگیو سیازی
کند .تاکنون روشهای متعددی در تعیین وزن اسیتفاده شیده اسیت ،روش ( )ANPدر تحقیی
حاضر به منظور وزندهی و اعمال ضرایب اهمیت معیارها در جهت تحلییل مکیانییابی مناسیب
مراکز نظامی با بهرهگیری از مالحظات دفاعی و امنیتی در استان اردبییل در محییط Arc GIS

 / 92فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،5تابستان 7505

مورد استفاده قرار گرفته شده که نقشهها متناسب با زیرمعیارها تهیه و در نهایت نقشه ترکیبیی
از زیرمعیارها که نشان دهنده بهترین مکان استقرار و ساماندهی فضاهای نظیامی منطقیه میورد
نظراست ،استخراج گردیده است .شکل  ،5فرآیند تحقی را به اجمال نشان میدهد.

شکل  :2فرآیند تحقیق

بحث و یافتههای تحقیق
در بخش یافتههای تحقی برای تحلیل نقاط بهینه استقرارگاههای نظامی استان اردبیل در سیه
مرحله آورده شده است که در اینجا هر یک از آنها توضیح داده میشوند.

مرحله اول :معیارها و شاخصهای مؤثر بر مکانیابی استقرارگاههای نظامی
استان اردبیل
عوامل متعددی در مکانیابی استقرارگاههای نظامی دخالت دارنید کیه تحلییل آنهیا بیه وسییله
روشهای سنتی مکانیابی به دلیل حجم زیاد دادهها امکانپذیر نیسیت .لیذا مکیانییابی مراکیز
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نظامی را میتوان تابع معیارهایی دانست که نسبتی خیاص بیا شیرایط آنهیا در زمیان جنیگ و
بحران مییابند .هر یک از این معیارها بر زیرمعیارهایی اشاره دارند که مکانیابی مراکیز نظیامی
را در حالتهای خاص تحت تأثیر خود قرار میدهد .با توجه به روش و معیارهای میورد تحقیی
برخی از مهمترین مالحظات و الزامات دفاعی و امنیتی در استقرار مراکز نظامی مطیاب جیدول
 5عبارتند از:
جدول  :2فهرست  61عنصر استخراجی از الیهها و گروهبندی آنها
معیار

زیرمعیار

زیرمعیار

معیار

فاصله از مراکز شهری

انسانی

گسل

فاصله از سدها و تصفیه خانه ها

جهات شیب

فاصله از شبکهها و خطوط انتقال فشارقوی برق

سنگشناسی

فاصله از ایستگاهها وشاهراههای انتقال گاز

شیب

فرودگاه و پایانههای مسافربری
فاصله از مراکز صنعتی و معادن

طبیعی

کانون زمین لرزه
فاصله از رودخانهها

عدم استقرار در محدوده داالنهای هوایی
مرزهای بین المللی
عدم استقرار در مجاورت زیرساختها
فاصله از شبکه ارتباطی راههای اصلی

استقرارگاه های نظامی معموالً عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی جهیت اسیتقرار ،بایید ییک
سری شرایط اختصاصی در آن رعایت شود تا کمترین آسیبپذیری در مقابل تهدیدات بیالقوه و
بالفعل را داشته باشد .از این رو در تعیین و پهنهبندی خطری که معموالً متوجه مراکز نظیامی و
مهم میگردد ،به الزامات دفاعی ،امنیتیی و رعاییت مقیررات و ضیوابطی کیه بیرای تأسیسیات و
تجهیزات ،کارشناسان و صاحب نظران برای ساخت این مراکز طراحی کرده اند؛ توجه گردد.

مرحله دوم :تشریح فن تحلیل شبکهای و وزندهی به زیرمعیارها
در این بخش برای ارزیابی و رتبهبندی زیرمعیارها از فرآیند تحلیل شبکهای استفاده شده اسیت.
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فرآیند تحلیل شبکهای ،فنی در تصمیمگیری است که بر مبنای فرآیند تحلییل سلسیله مراتبیی
برای حل مشکالت با در نظر گرفتن بازخورد و وابستگی بنا نهاده شده است .در فرآینید تحلییل
شبکهای بعد از ساخت شبکه و تعیین اتصاالت و همبستگیها و انجام مقایسات زوجی ،تشیکیل
سوپر ماتریس قدم نهایی است که به شرح زیر قابل بیان است.

الف) تشکیل سوپر ماتریس ویژه ناموزون
با اجتماع بردارهای ویژه به دست آمده از مقایسه های عناصر در ییک میاتریس ،میاتریس وییژه
ناموزون به دست میآید .بردارهای ویژه از نرمالیزه کردن ماتریسهای به دست آمده در مرحلیه
قبل حاصل می شوند که نمایانگر اوزان نسبی است (جدول  .)5در قسیمت سیتون سیمت چی
ماتریس و همچنین در قسمت فوقانی آن تمامی عناصر دسته های کنترلی قرار میگیرند.
جدول  :9سوپر ماتریس ویژه ناموزون

ب) تشکیل سوپر ماتریس ویژه موزون
بعد از اینکه ماتریس ویژه ناموزون به دسیت آمید؛ ممکین اسیت بعضیی سیتونهیا بیه صیورت
ستون های احتمالی نبوده یا به عبارت سادهتر؛ حاصل جمع عناصر ستونها برابر یک نباشید .در
این حالت نمیتوان گفت که تأثیر نهایی مالک کنترلی مورد نظر بر تمامی عناصیر بیه درسیتی
نشان داده شده است .برای جلوگیری از این حالت با استفاده از نتایج به دست آمیده در قسیمت
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مقایسه دسته ها عمل کرده که با ضریب مقادیر نرمال شده متناار هر میالک بیه نسیبت تیأثیر
خود و نرمالسازی نهایی ستون ها ماتریس ویژه موزون به دست میآید .جدول  8سوپر ماتریس
ویژه موزون را نشان میدهد.
جدول  : 4سوپر ماتریس ویژه موزون

ج) تشکیل ماتریس محدود شده
در هنگام رسم شبکهای از عناصر و دستهها بعضی از تأثیرها به صورت مستقیم و آشکارا بیوده و
به صورت مستقیم رسم میشوند؛ ولی بسیاری از تیأثیرهیا پنهیان ،در شیبکهای از وابسیتگیهیا
وجود دارد که به خاطر نبود ارتباط مستقیم رسم نمیشوند .اما از قابلیتهای بسییار مهیم روش
تحلیل شبکهای این است که این تأثیرات را نیز در نظر بگیرد .روش تحلیل شبکهای این کیار را
با به توان رساندن متوالی سوپر ماتریس ویژه موزون انجام مییدهید .نتیجیه مرحلیه ،ماتریسیی
است که تمام ستونهای هر سطر آن یکسان شده است؛ در نهایت ،این اعداد یکسان شده رتبیه
زیرمعیارها را در جدول  2نشان میدهند.
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جدول  :5سوپر ماتریس محدود شده

همان طور که در جدول  2مشاهده می شود داده هیای واقیع در سیطرهای ابیر میاتریس بیا
یکدیگر برابر بوده و مجموع ستونی اعداد موجود در این ماتریس برابر با یک میباشد .در چنیین
حالتی داده های موجود در سطرهای ابرمیاتریس ،مییزان ضیرایب اهمییت آن شیاخص را نشیان
میدهد .بنابراین میتوان بیان داشت که سه شاخص فاصله از مراکز متراکم جمعیتی ،میرز بیین
المللی ،زیرساختها هر یک به ترتیب بیا مییزان ضیریب اهمییت  907557 ،907855و 907592
بیشترین میزان اهمیت را در به خود اختصیاص مییدهنید .جیدول  5شیرح کیاملی از مییزان و
زیرمعیارها را نشان میدهد.

زیرمعیارها

ضریب

اهمیت نهایی

زیرمعیارها

ضریب

اهمیت نهایی

فاصله از

سدها و

تصفیه

خانهها

فاصله از مراکز

متراکم جمعیتی

فرودگاه و
پایانههای
مسافربری

1/117936

کانون زمین
لرزه

1/192511

معادن

صنعتی و

مراکز

فاصله از

فاصله از
شبکه
ارتباطی
راههای

عدم
استقرار در
مجاورت
زیرساخته
ا

مرزهای
بین
المللی

استقرار در
محدوده
داالنهای

1/184387

هوایی

اصلی
1/621565

1/196117

فاصله از مسیل و رودخانهها

1/622614

1/197686

عدم

جدول  :1میزان ضرایب اهمیت زیرمعیارها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای

فاصله از
شبکهها و
خطوط انتقال
فشارقوی برق

1/66974

معیار انسانی
فاصله از
ایستگاهها
وشاهراههای
انتقال گاز

1/126537

گسل

1/641992

1/162612

جهات

شیب

1/61879

معیار فیزیکی وطبیعی
سنگ
شناسی

1/125849

شیب

1/167969

1/168147

1/133294
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مرحله سوم :تنظیم الیههای اطالعاتی مورد نیاز در سامانۀ اطالعات جغرافیایی
پس از تعیین ضرایب اهمیت شاخصها ،حال نوبت به سنجش شاخصهیا در سیطح محیدودهی
مورد مطالعه است .بدین منظور ،نیاز است تا داده ها برای حصول به اطالعات مفید در رابطیه بیا
مکانیابی مراکز نظامی در استان اردبیل مورد پردازش و تحلیل قرار گیرند .این امر با استفاده از
قابلیت تحلیل نرم افزار  GISو تنظیم الیههای اطالعاتی مورد نیاز برای هر یک از  75زیرمعییار
(در قالب دو معیار) در محدوده مورد مطالعه صورت گرفتیه اسیت .پیس از گیردآوری دادههیا و
رقومی نمودن و تشکیل پایگاه داده ،مرحله تحلیل و پردازش دادهها است که ایین تحلییلهیای
مورد استفاده در این بخش شامل موارد ذیل میشود:
 تبدیل الیههای برداری به الیههای شبکهای (رستری)؛ استاندارد سازی الیهها و تحلیل فواصل به منظور تعیین حرایم؛ طبقهبندی یا طبقهبندی مجدد الیه ها؛ طی ایین مرحلیه بیا توجیه بیه حیرایم و ضیوابط ومقررات و نظر کارشناسان مربوطه ،به الیهها ارزشهای جدید تخصیص یافته میشود و در قالب
طبقاتی گروهبندی می شوند و در نهایت عملیات مبتنی بر همپوشانی الیههیا بیا توجیه ضیرایب
اهمیت معیار و زیرمعیارها صورت میپذیرد.
بررسی وضعیت زیرمعیارها در محدوده مورد مطالعه و روش ارزش گذاری آنها

پهنهبندی آسیبپذیری مکانی زیرساختهای نظامی را مییتیوان تیابع معیارهیایی دانسیت کیه
نسبتی خاص با شرایط منطقه در وضعیت تهدید در ابعاد انسانی و طبیعی دارند .هر یک از ایین
معیارها بر شاخص ها (زیر معیار) اشاره دارند که موضعیابی نقاط تهدید در مواقع بحران را تحت
تأثیر خود قرار میدهد.
در این مرحله هر یک از معیارهای طبیعی و انسانی در قالب الییههیای اطالعیاتی بیه رسیتر
تبدیل شده و طریقه ارزشگذاری آنها در بازه  7تا  0برای کیل فضیا بیر پاییه مییزان فاصیله و
میزان تأثیر آنها برمکان یابی مراکز نظامی استان اردبییل در قالیب پینج پهنیه اسیتقرار بسییار
مناسب ،تا استقرار بسیار نامناسب تقسیم بندی شده است .در این بین شعاع خطر و فاصله های
ایمن برای هرکدام از شاخص ها با توجه به ضوابط سیازمننهیا و ارگینن هیای میرتبط و نظیرات
کارشناسان و مهندسین مشاور در دو بخش طبیعی و انساتی ارائه شده است.
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معیارهای فیزیکی و طبیعی در مکانیابی پادگانهای نظامی
عوارض طبیعی در پهنهبندی ،پراکندگی ،حوزه نفوذ ،مورفولوژی و مانند آن همواره اثیر قیاطعی
دارنیید .گییاه بییه عنییوان عییاملی مثبییت و زمییانی بییه صییورت عییاملی منف یی و بازدارنییده عمییل
میکنند(سیدین و همکاران .)77 :7505،در واقع این معیارها به دلیل ایستا بودن و عیدم تغیییر
درکوتاه مدت ،از اهمیت بسیاری در مباحر مکانیابی برخوردار است ،به طوری که عیدم توجیه
به آن می تواند تبعات منفی و خسارت جبرانناپذیری را در پی داشته باشد؛ به همیین دلییل در
این تحقی به عنوان بخش جداییناپذیر در تصمیمگیری چنید معییاره ،تحلییل شیبکه در نظیر
گرفته شده است .تشریح ضوابط و مقررات اجرایی این معیار بیه همیراه جیدول  1و نقشیههیای
استانداردسازی شده (شکل  ،)5جهت همپوشانی نهایی این کالس به شرح زیر میباشد.
جدول  :7نحوۀ ارزشگذاری شعاع خطر و فاصلههای ایمن معیارهای فیزیکی
نحوه ارزشگذاری
شاخص

شیب

آبراهه (مسیل)

جهات شیب

گسل

کانون زلزله

منبع

بازهها

امتیازات

مفهوم

 9تا  5درجه

5

مناسب

 5تا  2درجه

7

بسیارمناسب

 2تا  0درجه

2

نسبتا مناسب

 0تا  78درجه

1

نامناسب

بیشتر از  78درجه

0

بسیار نامناسب

 9تا 299متر

0

بسیارنامناسب

 299تا 7999متر

1

نامناسب

 7999تا 7299متر

2

نسبتا مناسب

 7299تا 5999متر

5

مناسب

بیشتر از 5999متر

7

بسیار مناسب

شمالی

0

بسیارنا مناسب

شرقی -شمال شرقی

1

نا مناسب

شمال غربی

2

نسبتا مناسب

جنوب غربی -غربی

5

مناسب

جنوب -جنوب شرقی

7

بسیار مناسب

 9تا  5کیلومتر

0

بسیار نامناسب

 5تا  2کیلومتر

1

نامناسب

 2تا  79کیلومتر

2

نسبتا مناسب

 79تا  72کیلومتر

5

مناسب

بیشتر از  72کیلومتر

7

بسیار مناسب

 9تا  79کیلومتر

0

بسیار نامناسب

 79تا  59کیلومتر

1

نامناسب

(روستایی و همکاران)7507 ،

آیین نامه مربوط به بستر و حریم
رودخانه
سایت دفتر حقوقی و بازرسی شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشورو (ارسطو
و هاشمی)7509 ،

نظریه کارشناسان

(سعیدی و همکاران)7505 ،

(سعیدی و همکاران)7505 ،
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 59تا  59کیلومتر

سنگشناسی

2

نسبتا مناسب

 59تا  82کیلومتر

5

مناسب

بیشتر از  82کیلومتر

7

بسیار مناسب

آتشفشانی دگرگونی بعضاً آهکی ،آتشفشانی پیروکسین و آندزیت؛آهکی ،
آهکی دگرگونی آهکی سخت دگرگونی شیل آتشفشانی.

0

بسیارنا مناسب(سخت و
خیلی سخت )

آهکی متامورفیک ،آهکی سخت ،آهکی نرم و متامورفیک ،مارنهای آهکی
نمکی گچی

1

نامناسب(متوسط)

اتشفشانی و توس ،آهکی و مارنی

5

نسبتا مناسب(سست )

دشتهای رسوبی ،دشتهای رسوبی مواد آبرفتی ،مواد آبرفتی و واریزهای،
سنگهای ماسهای و کنگلومرای سطوح فرسایش یافته قدیمی

7

بسیار مناسب(خیلی
سست )

(مقیمی و
همکاران،
)7507

شکل  :9استانداردسازی و همپوشانی کالسههای محیط فیزیکی

با توجه به نقشه همپوشانی نهایی کالسههای معیار محیط فیزیکی ،منطقه مورد مطالعیه بیه
پنج پهنه با درجات استقرارپذیری متفاوت دستهبندی شیدند .بیدین منیوال بخیشهیای غربیی
استان اردبیل در شهرستان مشکین شهر ،سرعین و شرق استان شهرستانهای نمیین ،گرمیی و
جنوب شرقی در شهرستان خلخال و کوثر جز مناط با استقرارپذیری نامناسب و به رنگ قرمیز
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پهنهبندی شده اند ،علت این مورد نیز جنس زمیین و کوهسیتانی بیودن و اغلیب لیرزهخییزی و
نزدیک بودن به خطوط گسل میی باشید و شیهرهای پیارسآبیاد ،اصیالندوز و منیاط شیمال و
شمالشرقی مشکین شهر همچنین مناطقی از جنوب غیرب اردبییل از اسیتقرارپذیری مناسیبی
برای مکانگزینی پادگانهای نظامی برخوردار میباشند.

معیارهای انسانی در مکانیابی پادگانهای نظامی
استقرارگاهها ی نظامی معموال عالوه بر دارا بودن شرایط عمومی جهت استقرار ،باید ییک سیری
شرایط اختصاصی در آن رعایت شود تا کمترین آسیبپذیری در مقابل تهدیدات بالقوه و بالفعل
را داشته باشد .از این رو در تعیین و پهنهبندی خطری که معموالً متوجه مراکیز نظیامی و مهیم
می گردد ،به الزامات دفاعی ،امنیتی و رعایت مقررات و ضوابطی توجه گردد که برای تأسیسات و
تجهیزات ،کارشناسان و صاحب نظران برای سیاخت ایین مراکیز طراحیی کیردهانید .در واقیع از
آنجایی که برخی از کاربریها و زیرساختها میتوانند به عنیوان مهیمتیرین مقاصید حمیالت و
یورش های دشمن به شمار آیند ،بالطبع میتوانند اهمیتی دو جانبه نیز یابند؛ چرا که از یک سو
از بین رفتن و انهدام این قبیل مراکز بسته به نوع آنها (حیاتی -حساس و مهم) میتواند آثار و
تبعات گستردهای در مقیاسهای ملی -منطقهای بر جای گذارند .در واقع آسییب دییدن چنیین
مراکزی می تواند ضمن وارد ساختن ضرر در حوزه اقتصادی کیالن ،سیاختار صینعتی و تولییدی
منطقه را در حوزه عمل نیز فلج سازد .تشریح ضوابط و مقیررات اجراییی ایین معییار بیه همیراه
جدول  4و نقشههای استانداردسازی شده شکل  ،8جهت همپوشانی نهایی این کالس بیه شیرح
زیر میباشد:
جدول  : 8نحوه ارزش گذاری شعاع خطر و فاصلههای ایمن معیارهای انسانی
نحوه ارزشگذاری
شاخص

بازهها

امتیازا
ت

منبع
مفهوم
بسیارنامنا

1تا6کیلومتر

3

6تا2کیلومتر

7

نامناسب

2تا9کیلومتر

5

نسبتا

سب
فاصله ازخطوط
مواصالتی (اصلی)

مناسب
9تا4کیلومتر

9

مناسب

بیشتر از 4کیلومتر

6

بسیار

(چوخاچی زاده مقدم و
امینی قشالقی)6988 ،
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مناسب
1تا5کیلومتر

3

بسیارنامنا
سب

فاصله از صنایع ،معادن

5تا61کیلومتر

7

نامناسب

61تا65کیلومتر

5

نسبتا
مناسب

65تا21کیلومتر

9

مناسب

بیشتر از21کیلومتر

6

بسیار

1تا5کیلومتر

3

دستورالعمل ماده 9
ضوابط و معیارهای استقرار
صنایع ومعادن

مناسب
بسیارنامنا
سب
فاصله ازفرودگاه و

5تا61کیلومتر

7

نامناسب

61تا65کیلومتر

5

نسبتا

پایانههای مسافربری

فخری6936 ،

مناسب
65تا21کیلومتر

9

مناسب

بیشتر از 21کیلومتر

6

بسیار
مناسب

 1تا  25کیلومتر
 25تا  91کیلومتر
فاصله از مرز بین
المللی

 91تا  95کیلومتر
 95تا  41کیلومتر
بیشتر از  41کیلومتر
1تا61کیلومتر

3

بسیارنامنا
سب

7

نامناسب

5

نسبتا
مناسب

9

مناسب

6

بسیار

(چوخاچی زاده مقدم،
)34:6986

مناسب
3

بسیارنامنا
سب

فاصله از
زیرساختها(انبارها ،سیلو،
سردخانههاو دکل صداسیما)

61تا65کیلومتر

7

نامناسب

65تا21کیلومتر

5

نسبتا

21تا25کیلومتر

9

مناسب

بیشتر از 25کیلومتر

6

بسیار

 1تا  5کیلومتر

3

مناسب

(چوخاچی زاده مقدم،
)34:6986

مناسب
بسیار
نامناسب
رعایت فاصله از
مراکزمتراکم جمعیتی

آیین نامه استفاده از

 5تا 61کیلومتر

7

نا مناسب

اراضی نامه

 61تا 65کیلومتر

5

نسبتا

/96191ت4737هـ6936/2/21

مناسب
 65تا 21کیلومتر

9

مناسب

بیشتر از  21کیلومتر

6

بسیار

وزارت راه و شهرسازی و
(فخری و همکاران)6932 ،
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مناسب

فاصله از ایستگاه و
خطوط انتقال برق

فاصله از ایستگاه و
خطوط انتقال گاز

فاصله از داالن هوایی

فاصله از سدها و
تصفیه خانهها

1تا6111متر

3

6111تا2111متر

7

2111تا9111متر

5

9111تا4111متر

9

بیشتر از 4111متر

6

1تا6111متر

3

6111تا2111متر

7

2111تا9111متر

5

9111تا5111متر

9

بیشتر از 5111متر

6

1تا5کیلومتر

3

5تا61کیلومتر

7

61تا65کیلومتر

5

65تا21کیلومتر

9

>21

6

1تا2کیلومتر

3

2تا4کیلومتر

7

4تا1کیلومتر

5

1تا8کیلومتر

9

بیشتر از 8کیلومتر

6

بسیارنامنا
سب

جلسه  91/6/6934به

نامناسب

پیشنهاد شماره

نسبتا

 611/91/67864/39مورخ

مناسب

 21/9/6939وزارت نیرو و به

مناسب

استناد تصره ( )2ماده ()68

بسیار

قانون سازمان برق ایران

مناسب
بسیارنامنا
سب
نامناسب
نسبتا
مناسب
مناسب

ابالغیه شماره
67137/958تاریخ
6939/61/91امور حقوقی
مجلس

بسیار
مناسب
بسیارنامنا
سب
نامناسب
نسبتا
مناسب

(چوخاچی زاده مقدم،
)34:6986

مناسب
بسیار
مناسب
بسیارنامنا
سب
نامناسب
نسبتا
مناسب
مناسب
بسیار
مناسب

(چوخاچی زاده مقدم،
)34:6986
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شکل  :4استانداردسازی و همپوشانی کالسههای محیط انسانی

با توجه به نقشه هم پوشانی نهایی کالسههای معیار انسانی ،منطقیه میورد مطالعیه بیه پینج
پهنه با درجات استقرارپذیری متفاوت دستهبندی شدند،که بیشترین خطرپذیری به رنیگ قرمیز
در بخشهای شمالی شرقی استان(پارس آباد ،گرمی و نمین به دلیل نزدیکی به مرز همسیایگی
آذربایجان) و بخش های مرکزی به جهت انباشیتگی تجهییزات و تأسیسیات و مراکیز صینعتی و
سدها همچنین پهنه های شمال غربی و بخش غربی منتهی به شهر اصیالندوز بیه جهیت واقیع
شدن در شبکه آبیاری مغان و سد خدا آفرین میتوان دید.

اعمال ضرایب و همپوشانی الیهها به منظورمکانیابی مراکز نظامی استان
اردبیل
اکنون پس از به دست آوردن نقشههیای استانداردسازی شیده نوبیت بیه بیرهم نهیی نقشیههیای
کالسهبندی شده و ایجاد یک پهنهبندی مطلوب جهت مشیخص کیردن مکیان بهینیه اسیتقرار
مراکز نظامی در استان اردبیل هستیم .برای این منظور  75نقشه کالسهبنیدی شیده در مرحلیه
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پیشین ،در دو دسته معیار طبیعی و انسانی هم پوشانی و نقشه نهایی تولید مییشیود .البتیه در
جهت انجام همپوشانی الیه ها و ایجاد الیه خروجی از دو عملیات ضرب عددی و جمع مبتنی بر
همپوشانی استفاده شده است .در عملیات ضیرب عیددی ،ارزش میرتبط بیر هیر مکیان در الییۀ
ورودی در مقداری ثابت که این مقدار همان میزان ضریب اهمیت حاصل آمده در فرآیند تحلیل
شبکهای است ،ضرب میشود و در عملیات جمع همپوشانی الیهها ،ارزش مترتب بیر هیر مکیان
در الیه ورودی با ارزش مترتب بر هر کاربری متناار با آن در الیه دیگر جمیع مییشیود .بیدین
ترتیب ،با انجام عملیات ضرب عددی و جمع همپوشیانی بیرای تیک تیک شیاخصهیای معییار
مذکور ،نقشه نهایی مکان های استقرار بهینه مراکیز نظیامی در اسیتان اردبییل بیا اعمیال جمیع
همپوشانی تعیین میشود .نقشه نهایی تولید شده بیه صیورت رسیتری و در ابعیاد پیکسیلی 79
* 79و در پنج طبقه با نمایش محلهای اسیقرار همیراه مییباشید .در ایین مرحلیه بیه منظیور
شناسایی محلهای استقرار مراکز نظامی ،دستهبندی مجدد صورت میگیرد و سپس در سیامانۀ
اطالعات جغرافیایی ،اقدام به تبدیل الیه رستری به پلیگون میشود و با اعمال دستور الیمنیشن
و حذس کمینهها و در نهایت اعمال دستور اسموسینگ ،نقشه نهایی (مکانییابی بهینیه اسیتقرار
پادگان های نظامی استان اردبیل) با اعمال ضرایب معیارها و زیرمعیارها به صیورت سیافتالیین
تولید میشود .شکل  2پهنهبندی استقرار بهینه مراکز نظامی را با رویکیرد امنیتیی و دفیاعی در
استان اردبیل نشان میدهد.

 / 41فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،5تابستان 7505
شکل  : 5مکانگزینی نقاط بهینه مراکزنظامی استان اردبیل از منظر مالحظات دفاعی و امنیتی با
استفاده از مدل ANP

تصمیمگیری مطلیوب روی مجموعیهای گسیترده از گزینیههیای گونیاگون ،همیواره میدنظر
متخصصان در زمینههای مختل بوده است .مکانیابی استقرار پادگانهای نظیامی بیرای اسیتان
اردبیل میسر نبود جز پردازش نقشهها و الیههایی که در قالب رستر و در اشکال فاصلهگیذاری و
ارزشگذاری شدند و برای تصمیمگیری نهایی با همپوشانی الیهها و وزنهیای معییار در محییط
 GISمکانیابی مراکز نظامی در پنج کالس استقرار بسییار مناسیب ،اسیتقرار مناسیب ،اسیتقرار
نسبتاً مناسب ،استقرارنامناسب و استقراربسیار نامناسب در قالب شکل  2تهیه شدند.
برای مکانگزینی مراکز نظامی استان اردبیل ،محدودهای به شعاع 71025کیلومتر مربیع در
نظر گرفته شد و با توجه به مشخصات فیوق و نقشیه پهنیهبنیدی مکیانگزینیی مراکیز نظیامی،
مساحت استقرارگاههای نظامی استان اردبیل در  79شهرستان به شرح جدول  0دسیتهبنیدی و
ارائه میشود:
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جدول  :3مساحت استقرارگاههای نظامی استان اردبیل به تفکیک شهرستان

بحث و نتیجهگیری
نوآوری این پژوهش نسبت بیه سیایر پیژوهشهیای مشیابه در تلفیی معیارهیا و شیاخصهیای
جغرافیایی با مفاهیم آمایشی دفاعی و ارائه مفهومی جدید بیرای ارزییابی مکیانی بیرای اسیتقرار
زیرساخت های نظامی با توجه به تهدیدات احتمالی در حیوزه طبیعیی و انسیانی اسیت .درکیل،
مطالب مطرح شده در این مقاله گویای آن است که مکانیابی مناسب همواره اولین و مهمتیرین
گام در فرآیند مکانگزینی مراکیز نظیامی بیوده و در ایین راسیتا بایید سیعی نمیود بیر اسیاس
محدودیتها و قابلیتهای مورد نیاز طرح نسبت به انتخاب مناط مناسب اقیدام نمیود .تجربیه
دیگر کشورها نشان داده است که رعایت مالحظیات دفیاعی – امنیتیی در آمیایش سیرزمینی ،
استقرار مراکز و تأسیسات نظامی و غیرنظامی ،به طور قطع در افزایش قابلیتهیای دفیاعی ایین
گونه مراکز و کاهش آسیبپذیری آنها در مواقع جنگ و بحران نقیش اساسیی داشیته اسیت .بیا
توجه به پهنهبندی نهایی انجام شده برای مکانیابی پادگانهای نظامی استان اردبیل ،مییتیوان
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گفت که شرایط مناسب مکانگزینی مراکز نظامی برای استان اردبییل در جهیات شیمال غربیی
( غرب شهرستان بیله سوار وجنوب غربیی شهرسیتان پیارس آبیاد و جنیوب شیهر اصیالندوز )،
همچنین مناطقی از شمالغربی شهرستان گرمی و مناطقی از شمال و شرق شهرستان مشیکین
شهر و در میانههای استان قسمتهایی از جنوبغربیی شهرسیتان اردبییل و منیاطقی از بخیش
ویلکیج نمین و بخش وسیعی از شهرستان نیر و شیمالشیرقی شهرسیتان کیوثر و شیمالغربیی
شهرستان خلخال در منطقه مورد مطالعه مطلوبیت بیشتری را برای مکیانگزینیی پادگیانهیای
نظامی نسبت به مناط شمال شرقی ،شرق و غرب استان (دامنههای سیبالن) و جنیوب اسیتان
دارا بوده که علت این امر نیز نزدیکی به مرزهای بینالمللی می باشد .برای مکیانگزینیی مراکیز
نظامی استان اردبیل ،محدودهای به شعاع 71025کیلومتر مربع در نظر گرفته شد و با توجه بیه
شکل  2نقشۀ پهنهبندی مکانیابی پادگانهای نظامی استان اردبیل در پنج کالس دسیتهبنیدی
شدند .نتایج حاصل از بررسیعوامل انسانی و طبیعی نشان مییدهید کیه  55/91درصید از کیل
مساحت استان اردبیل 854785،هکتار از نظر مکانگزینی پادگانهیای نظیامی اسیتقرار بسییار
نامناسب؛  59/29درصد 281247 ،هکتار جزء مناط با مکانگزینی استقرار نامناسیب؛ 52/25
درصیید 824852 ،هکتییار جییزء منییاط بییا مکییانگزینییی اسییتقرار نسییبتاً مناسییب؛ 75/75
درصیید 552525هکتییار جییزء منییاط بییا مکییانگزینییی استقرارمناسییب و در نهایییت 8/15
درصد 42298،هکتار جزء مناط با مکانگزینی استقرار بسیار مناسیب در سیطح کیاربریهیای
استان اردبیل قرار دارند.

پیشنهادها
گفتمان جمهوری اسالمی ایران به عنوان الگیوی هیویتی و ارزشیی متفیاوت همیواره در تقابیل
گفتمان نظام سلطه قرار دارد؛ بنابراین سیاست مهار و مدیریت اییران بیا چشیمانیداز حیداکثری
تغییر نظام همواره در دستور کار امریکا است .لذا با توجه به تحلییلهیا و بررسییهیای صیورت
گرفته و نتایج به دست آمده دراین مقاله میتیوان پیشینهادهای زییر را درخصیوص مکیانییابی
مراکز نظامی استان اردبیل از منظر مالحظات دفیاعی – امنیتیی و مید نظیر قیرار دادن عوامیل
انسانی و طبیعی ارائه کرد:
 .7با توجه به خطر بالقوه (تحرکات اسرائیل و آمریکا) در مرزهیای شیمالی کشیور بیه وییژه
آذربایجان و مجاورت استان اردبییل بیا ایین کیانون بحیران ،ضیروری اسیت کیه درمکیانییابی
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زیرساختها و پادگان های نظیامی توجیه اساسیی بیه آمیایش فضیایی نیروهیای مسیلح شیده و
حداالمکان از احداث پادگانهای آموزشیی در ایین منیاط خیودداری شیده و ییا پادگیانهیای
آموزشی به یگانهای عملیاتی تبدیل گردند و حیداقل فاصیله  29کیلیومتری از میرز را داشیته
باشند.
 .5استفاده از قابلیتهای فوقالعاده تکنییک  GISو تحلییل شیبکه ( )ANPدر برنامیهرییزی
شهری به خصوص در امر مکانیابیهای مراکز نظامی ،حساس و مهم در جهیت تعییین بهتیرین
پهنه کاربری اراضی در طراحی و مکانگزینی مراکز نظامی در سطح استان اردبیل و سایر نقیاط
کشور مورد توجه تصمیمگیران قرار گیرد...
 .5با توجه به اینکیه اسیتان اردبییل در معیرض تهدییدات بیالقوه منطقیهای (آذربایجیان) و
فرامنطقهای (آمریکا و اسرائیل) می باشد و مکانگزینی مراکز نظامی بر خالس مبحر  57پدافند
غیرعامل مکانیابی شدهاند ،جابجایی و انتقال این مراکز از منیاط مسیکونی و ییا هیمجیوار بیا
مراکز حساس ،باید به عنوان یک اولویت در شهر اردبیل و سایر شهرسیتانهیای اسیتان میدنظر
قرار گیرد.

فهرست منابع
ارسطو ،بهروز و هاشمی ،علیرضا ( .)7509مکانگزینی ابنیه انتظامی بیا رویکیرد پدافنید غییر عامیل در
مهدیشهر .فصلنامه دانش انتظامی سمنان. ،)7(7 ،
ارکات ،جمال و زمانی ،شکوفه ( .)7508مکانیابی تسهیالت حساس با در نظر گرفتن اصول پدافند غییر
عامل .مجله علمی پژوهشی علوم وفناوریهای پدافند نوین.552-515 ،)8(5 ،

امینی ورکی ،سعید و کریمی ،رضا ( .)7505مالحظات مکانیابی اسیتقرارگاههیای نظیامی (پادگیان) در
مناط مرزی .ششمین کنگره انجمن ژئوپولتیک ایران ،مشهد.
حسینی ،هادی ،صدیقی ،ابولفضل ( .)7505تحلیلی بر آمایش فضایی -مکانی فضاهای درمانی مشهد بیا
رویکرد پدافند غیر عامل .فصلنامه علمی آمایش سرزمین.552-557 ،)5(5 ،
جاللی فراهانی ،غالمرضا ( .)7507چهار گفتار در باب پدافند غیرعامل .تهران :انتشارات نقش یاس.
چوخاچی زاده مقدم ،محمدباقر ( .)7547مجموعه مقاالت همایش آمیایش و دفیاع سیرزمینی .دانشیگاه
(ع)
امام حسین
چوخاچی زاده مقدم ،محمدباقر و امینی قشیالقی ،داود ( .)7544اهمییت نظیامی شیبکههیای ارتبیاطی
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مرزی استان آذربایجان شرقی ،پژوهش جغرافیای طبیعی.798-42 ،54 ،
محمدی دهچشمه ،مصطفی ( .)7505ایمنی و پدافند غییر عامیل شیهری .چیاپ اول ،اهیواز :انتشیارات
دانشگاه شهید چمران.
روستایی ،شهرام .فخری ،سیروس .فتحی ،محمد حسین ( .)7505تحلیل ژئوموفورفولوژیکی مکانگزینی
مراکز نظامی (مطالعه موردی :دامنههای غربی کوهستان سهند ) ،پیژوهشهیای جغرافییای انسیانی،
590-554 ،)5(82
زرقانی ،هادی و اعظمی ،هادی ( .)7509تحلیل مالحظات نظامی – امنیتیی در آمیایش و مکیانگزینیی
مراکز و استقرارگاههای نظامی با تأکید بر استان خراسان رضوی ،مجله برنامه رییزی و آمیایش فضیا،
شماره .77
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ( .)7509مطالعات طرح آمیایش اسیتان اردبییل .سیازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل ،اردبیل.
سیییدین ،افشییار .رسییتمی ،حسییین .امینییی ورکییی ،سییعید ( .)7505ارزیییابی آسیییبپییذیری مکییانی
زیرساختهای استان اردبیل با رویکرد پدافند غیرعامل ،فصلنامه آمایش سرزمین.
سعیدی ،علی؛ باقری ،حسین و شمس  ،میثم ( .)7505مکانگزینی پادگیان نظیامی بیا رویکیرد پدافنید
غیرعامل با استفاده از تلفی  GISو (MCDAمورد مطالعه :شهرستان تربت جیام ) .مجلیه سیاسیت
دفاعی ،سال بیست ودوم ،شماره .48
شمسایی زفرقندی ،فتح اهلل ( .)7507مقدمه ای بر آمیایش و مکیانییابی ،چیاپ اول ،تهیران :انتشیارات
دانشگاه امام حسین (ع).
عبادی نژاد ،سیدعلی ،بهرامآبادی ،بهروز ( .)7502مکانیابی پاسگاههای مرزی وتعییین منیاط مسیتعد
نفوذ با استفاده از سیستم اسیتنتاج فیازی و(GISمطالعیه میوردی محیدوده نیوار میرزی شهرسیتان
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