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اس و مهم نظامي در مناطق مرزي ايران و تركيه با توجه مراكز حسيابي مكان

  لعامغير پدافندبا رويكرد  كليماييمورفووهيدروژئهاي شاخص  هب

  2ميرنجف موسوي، 1علي حنفي

  هچكيد

 يعصنا ،ينظام يعصنا ،هايروگاهن :يلقباز  ييبنا يرز يساتتاسگزيني  در مكان عاملغير پدافندرعايت اصول  
... مپاژ و پ هاييستگاها ،ها يشگاهپاال ،يارتباطخطوط  ،يرونآب، گاز و خطوط انتقال  يرمس يينتع ،ينسنگ
در  يمتعدعوامل . و هر گونه تهديد نظامي موجب كاهش خسارات شود خطرتواند در شرايط بروز  مي

) اقليمي و ژئومورفولوژيكي(جغرافياي طبيعي عوامل  آنهااي از كه بخش عمده باشند يمگذار يرتأث يابي مكان
از منظر پدافند غيرعامل در مرز ايران و  اس و مهم نظاميهاي حسشناسايي مكان در اين تحقيق براي. ندهست
و  تعداد روزهاي يخبندان، تعداد روزهاي بارشي :هاي اقليمي مانندداده. دشاز دو گروه داده استفاده  تركيه

از ) يدرو و ژئوه(هاي ديگر براي دسترسي به داده. سازمان هواشناسي دريافت گرديد پايگاهباد از سرعت 
 GISدر محيط  ها در ادامه اين نقشه. گرديداستفاده اي و تصاوير ماهواره شناسي نزمي ،توپوگرافي هاي نقشه

 ، فاصله ازشهري نواحيفاصله از آبراهه، فاصله از ارتفاع،  شيب،جهات  شيب، يهاو اليه شود ميرقومي 
 ،هي مورد مطالع در منطقه ، جنس زمين، روزهاي بارشي، روزهاي يخبندان و سرعت بادخطوط مواصالتي

نظر كارشناسان امور ي مورد مطالعه با متغيرهابه هر يك از  AHP يليتحل روشبا استفاده از  .گرديد ميتهيه 
در دفاع  مؤثري هااليه ي پوشاني كليه گيري از روش همبا بهرهدر نهايت . وزن عددي داده شد ،دفاعي

سب براي ايجاد مراكز و تاسيسات تلفيق شدند و در نهايت مناطق مناسب و نامنا GISغيرعامل در محيط 
افيايي هاي جغرقابليت مورد مطالعه يمنطقهنتايج حاصل نشان داد كه . بندي گرديد نظامي شناسايي و پهنه

شرايط مناسبي  ،مناطق كوهستاني واقع در غرب منطقهبه طوري كه  ؛ داردعامل مناسبي به منظور دفاع غير
در صورتي كه مناطق شرقي منطقه  بعد پدافند غيرعامل دارند؛ از براي ايجاد تاسيسات نظامي و غيرنظامي

  .شرايط نامناسبي دارند
   .همناطق مرزي ايران و تركي، اسيابي، مراكز حسعامل، مكانغير پدافند: واژگان كليدي

                                                           

 .)ع(اه امام عليدانشگاه اصفهان و عضو هيئت علمي دانشگ) م شناسياقلي(ي جغرافياي طبيعي ادانشجوي دكتر .1

 .دانشگاه اروميهو عضو هيئت علمي ريزي شهري استاديار رشته جغرافيا و برنامه . 2
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  همقدم

 كي يبراشده  نييتع طيشرابر اساس  توان يمآن  قيطراز  كهاست  ينديفرآ يابيمكان 
. كرد نييتعمحل مناسب را  ،موجود امكاناتص و با توجه به منابع و مشخ يكاربر
ترين اقداماتي است كه موجب  اس نظامي، يكي از مهميابي اصولي مراكز حسمكان

ها و پيشامدهاي مربوط به اين هاي بعدي مرتبط با فعاليتكاهش قابل توجه هزينه
ل اين مراكز، ضريب امنيتي آنها را عامد و با افزايش قابليت پدافند غيرمراكز خواهد بو

تخريبي حمالت احتمالي را كاهش خواهد  آثارافزايش و احتمال حمالت دشمنان و 
 يهاو داده ييفضااطالعات  ليتحلو  هيتجزدر واقع  يابيمكان). 2، 1388، يرينص(داد 
 مورد نظر يفيتوص يهايژگيوبا  ييفضا تيموقعچند  اي كي افتنيبه منظور  يفيتوص
  . است

عامل ريغدفاع عامل و دفاع  و به دو بخش استمترادف با دفاع  يلغوپدافند از لحاظ 
كارگيري  د كه مستلزم بهشو به مجموعه اقداماتي اطالق ميپدافند . دشو يم ميتقس

الي به تجهيزات و توان از وارد شدن خسارات م و با اجراي آن مي نيستافزار  جنگ
يا ميزان اين  كردنظامي و تلفات انساني جلوگيري اس نظامي و غيرحس تأسيسات

اقدامات پدافند غيرعامل شامل استتار، اختفا، پوشش، . خسارات و تلفات را كاهش داد
رقاني، ف( باشد هاي امن و اعالم خبر مي فريب، تفرقه و پراكندگي، استحكامات و سازه

 كهاست  يو اقدامات ها يطراح، ها يزير برنامهاز  يا مجموعهعامل ريغپدافند ). 1390
در  ).1386، نباتي( شود يمدشمن  داتيتهددر مقابل  يريپذبيآس كاهشباعث 
 يميقد هايهبوده است و هنوز آثار آن در محلمرسوم  يدفاع نيچنگذشته  يها زمان

به همراه  كيبارتنگ و  يها كوچهمثال وجود  به عنوان ؛دشويمشهرها مشاهده 
 ايو  دكنيم يريجلوگ يشهر يهاطيمحو تاز اسب در داخل  از تاخت كوتاه يها سقف

وجود  نيهمچن. ندكيم كمكبه دفاع بهتر از شهرها  گريكديها به اتصال بام ساختمان
با . استعامل ريغپدافند  انگرينما يشهرها در مناطق قلعه و برج و بارو و خندق

تر دهيچيپ رعامليغد نقش پدافن ديتهد يمحورهاها و  جنگ رييتغگسترش شهرها و 
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 يكشورهادر امروزه . نداشته است يمناسب شرفتيپما  كشورو متاسفانه در  شود مي
و در  نيتدوقانون  به صورتعامل ريغاصول پدافند  تيرعا ،نيچ اي مثلشرفتهيپ

ها و  شدن جنگ تر دهيچيپزمان با امروزه هم. دشويم اجرا يشهر يهايطراح
 يها چهره زينعامل ريغ، پدافند كنوني يها جنگدر  نيون يهايورافن يريكارگ هب

، رعامليغهدف پدافند  نيتر عمدهحال حاضر  در .را به خود گرفته است يمتفاوت
 جيتدرهبمردم است تا  ازينمورد  يها رساختيز يريپذ بيآس كاهشو  يساز منيا

و  يزيرهبرنام كياقدامات اگر به صورت  نيا. كند جاديا تيامن يبرارا  يطيشرا
پدافند  ينهيزمروشن در  ياندهيآگر يتداع ندهيآشود، در  نهينهاد در توسعه يطراح

در عامل ريغپدافند  براي كارامد ريتداباتخاذ در  جغرافياييعوامل  .خواهد بودعامل ريغ
قابل اثر ) نظامي(مقابله با تهديدات طبيعي و همچنين تهديدات انساني  و ينيگز مكان

و  يمنفعامل  كيبه صورت  يزمانعامل مثبت و  كيگاه به عنوان  كهد دار توجهي
حساس و مهم با توجه  مراكز يابيمكان ي ي كه در زمينهمطالعات .كننديمبازدارنده عمل 

 : كرداشاره  ريزتوان به موارد يمعوامل جغرافيايي صورت گرفته است، به 

در مناطق  ياضطرار يهاهانتخاب پناهگا يبررسبه ) 2011( همكارانو  انگيك
 كينمونه در  لشكر كي ينيگزمكان هب) 1378( يمولو .پرداختندونچون  يكوهستان

و سنجش از دور در منطقه  ييايجغرافاطالعات  ستميسبا استفاده از  يآفند اتيعمل
با  يابيمكان ،دهديمنشان  قيتحق جينتا. پرداخت واقع در شمال شهرستان ساوه هيزاو

و  رديگيم تصور ياديزبا سرعت و دقت  ييايجغرافاطالعات  ستميسز استفاده ا
 يبررسبه ) 1383( يجد انياصغر .كنديم دييتارا  جينتا نياصحت  ينيزممطالعات 

) 1387( يآقادادزاده و نيحسحاج  .پرداخت داريپاعامل ريغالزامات معمارانه در دفاع 
در ا ر آن گاهيجاها و نقش و ژهپرو سكير تيريمددر  رعامليغموضوع مهم پدافند 

ضمن شناسايي  )1388( يرينص. دادندقرار  يبررسپروژه مورد بحث و  تيريمد ستميس
 الگوييعامل، بر عامل پدافند غير تأكيدامي با نظ حساسيابي مراكز در مكان مؤثرعوامل 
به  )1389( يفتح. يابي اين مراكز در سطح تهران بزرگ ارائه داده استمكان براي
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 كوهستان يغرب يهاموجود در دامنه ينظام مراكز ينيگزمكان يكيژئومورفولوژ ليتحل
 مراكز ريساتوپخانه مراغه و  11و گروه  ريش عجب 03آموزش  كزمر ،زيتبرواقع در شهر 

 يا نقشه AHP 1شبا استفاده از رو وپرداخت مورد مطالعه  يموجود در محدوده ينظام
 يدر رساله) 1391( يفخر. كرد هيتهباشد را  ينظام كزمرااحداث  يبرامناسب  كه

و تأثير ) گه هرمزمال تنش(ژئومورفولوژي زاگرس جنوب شرقي دكتري خود به بررسي 
با . پرداخته است) يابيمكانبر  تأكيدبا (و مهم  حساس آن بر دفاع غيرعامل از مراكزِ

عامل مناطق افيايي و پدافند غيرين عوامل جغرارتباط ب ي توجه به اينكه تحقيقي در زمينه
با بررسي عوامل  قيتحق نيادر مرزي ايران و تركيه صورت نگرفته است، 

 برايهاي مناسب مكان بر پدافند غيرعامل، به شناسايي مؤثر هيدروژئومورفوكليمايي
در نهايت  و پردازيم ايران و تركيه مي مرزي قمناطدر و مهم  حساس مراكزگزيني مكان

از روش گزيني اين مراكز در منطقه مورد مطالعه با استفاده رين محل براي مكانتمناسب
  .دشوميتعيين  AHPتحليل سلسله مراتبي 

  همورد مطالع ي موقعيت جغرافيايي منطقه

گيرد كه با كشور هايي از استان آذربايجان غربي را در بر ميبخش ،مورد مطالعه ي منطقه
چالدران، خوي، سلماس و اروميه  هاي ماكو،رستانشهشامل و  استمرز  همتركيه 

دقيقه  45درجه و  39دقيقه تا  15درجه و  37اين منطقه بين عرض جغرافيايي  .شود مي
مرز . دقيقه شرقي قرار دارد 30درجه و  45درجه تا  44شمالي و بين طول جغرافيايي 

 34رز خشكي و كيلومتر آن را م 530كه  استكيلومتر  564ايران با كشور تركيه 
سرتاسر مرز مشترك . )1388 ،خباري و ناميا( دهد يمكيلومتر آن را مرز آبي تشكيل 

اي ايران و تركيه كوهستاني است و در مرزبندي از عوارض طبيعي به طور گسترده
اي است كه يك تقارن را بين دو ارتفاعات در نوار مرزي به گونه .استفاده شده است

كه هر چه از سمت مرز به داخل ايران و تركيه  يا گونهبه  ؛كشور ايجاد كرده است
خط مرزي دو كشور در شمال از محل . شوداز ميزان ارتفاعات كاسته مي ،حركت كنيم

                                                           

1 . Analytic hierarchy process  
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 ي هشروع و به قلّ »ديم قشالق«تالقي رودخانه قره سو و ارس در محلي به نام 
ارتباط بين دو  ،نطقهبا توجه به كوهستاني بودن م .شودداالمپرداغ در جنوب ختم مي

 -ترين اين محورها محور وان كه مهم استكشور محدود به محورهاي مواصالتي 
مورد  يحداقل ارتفاع در منطقه. ماكو است -اروميه و بازرگان -خوي، سرو-قطور
وضعيت توپوگرافي مناطق  )1(شكل . استمتر  3600متر و حداكثر ارتفاع  800ه مطالع

اي سه بعدي منطقه مورد مطالعه را تصوير ماهواره) 2(شكل مرزي ايران و تركيه و 
  .دهدنشان مي

  
   همورد مطالعه و مرز تركي يموقعيت جغرافيايي و توپوگرافي منطقه: )1( لشك
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  هاي سه بعدي منطقه مورد مطالعتصوير ماهواره :)2(شكل 

  اهمواد و روش

 يان مناسب براي مراكز جمعيتبه منظور انتخاب يك مك گيريانجام مطالعات و تصميم
هاي زيادي است و به لحاظ امنيتي نيز اهميت  و ساخت آنها مستلزم صرف هزينه) شهر(

گزيني مناسب  به ويژه مكان غيرعاملكارگيري و توجه به اصول دفاع  به. زيادي دارد
تواند به طور  بر آنها مي جغرافياييمراكز جمعيتي و لحاظ نمودن نقش عوامل 

عوامل . )1391خري، ف( دها و سرمايه جلوگيري نماي از اتالف نيروها، هزينه چشمگيري
اي از اين عوامل مربوط به كه بخش عمده باشند يم يرگذارتأث يابيمكاندر  يمتعد

هاي در اين تحقيق به منظور شناسايي مكان. است) زمين و آب و هوا(طبيعي  جغرافياي
هاي اقليمي مانند دما، بارش داده. استفاده گرديدو مهم نظامي از دو گروه داده  حساس
 ازهاي ديگر اما براي دسترسي به داده. سازمان هواشناسي دريافت گرديد پايگاهو باد از 

 1:100،000 مقياسبا  شناسيزمين هايو نقشه 1:50،000 مقياستوپوگرافي با  هاي نقشه
جهات  شيب،ي مثل هايو اليه ودش ميرقومي  GISدر محيط  هااين نقشه. گرديداستفاده 
ي مورد  و خطوط مواصالتي در منطقه شهري نواحيفاصله از آبراهه، فاصله از  شيب،
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گزيني اين مراكز در  محل براي مكا ترين مناسبدر نهايت  .گرديد ميمطالعه تهيه 
 .دگرد ميتعيين  AHPاز روش تحليل سلسله مراتبي مورد مطالعه با استفاده  ي منطقه
 ال توماس كه است ارهيمع چند يريگميتصم فنون ترين معروف از يكي AHP روش
 به دو اي يزوج ي سهيمقا بر AHP روش اساس. كرد ابداع آن را 1970 سال در يساعت
ها در  مقايسه ي كليهبا توجه به اينكه . است يريگميتصم يارهايمع و ها نهيگز ييدو

ابتدا وزن معيارها نسبت  ،گيرد انجام مي فرايند تحليل سلسله مراتبي به صورت زوجي
. گردند ها نيز نسبت به معيارها استخراج مي سپس وزن گزينه ؛شوند به هدف تعيين مي

اجرا شد كه  Expert choice11ي  در اين تحقيق، فرايند تحليل سلسله مراتبي در برنامه
ي زوجي  يس مقايسهابتدا ماتر. است استفاده شدهبراي محاسبه وزن از روش بردار ويژه 

و سپس با استفاده از ) 1جدول (در انتخاب مكان بهينه تشكيل داده شد  مؤثرمعيارهاي 
 مؤثرگيري ارزش نسبي عوامل براي اندازه. شدروش بردار ويژه وزن هر معيار محاسبه 

استفاده گرديد كه متكي بر ) 1391(دكتري فخري  يگزيني از نتايج رسالهدر مكان
عوامل  نسبيرزش آوردن ا به دستبعد از . و مصاحبه با افراد كارشناس بودنامه پرسش
 هاي يهالبه  GISدر محيط  ها ارزشاين  ،AHP الگويبا استفاده از  گزينيمكاندر  مؤثر

كه بيشترين  هايي پيكسلو در نهايت  شددر هم ضرب  ها اليهسپس . اطالعاتي داده شد
به براي . نقشه ايجاد گرديد جداگانه بر روي هاي رنگبا  اند داشتهارزش عددي را 

مناسب براي دفاع غيرعامل در طول مرز ايران و  هاي مكاننهايي  ي آوردن نقشه دست
  :زير استفاده گرديد ي تركيه از رابطه
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 )1391خري، ف( در انتخاب مكان بهينه براي دفاع غيرعامل مؤثري زوجي معيارهاي  ماتريس مقايسه :)1(جدول 
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  رمعيا

  نجنس زمي  1  2/1  6  5  4/1  6/1  5/1  5/1  5/1  6/1
  هفاصله از آبراه    1  5  4  2/1  5/1  4/1  4/1  4/1  5/1
  هنزديكي به جاد      1  1  6/1  8/1  7/1  7/1  6/1  7/1
  هنزديكي به سكونتگا        1  5/1  8/1  7/1  7/1  6/1  7/1
  بجهت شي          1  4/1  3/1  2/1  2/1  3/1
  بشي            1  3  2  2  2
  عارتفا              1  1  1  2/1
  يروز باران                1  2  1
  نروز يخبندا                  1  2/1
  دسرعت با                    1

  

  ها يافتهحث و ب

اطالعات پردازش مبتني بر  يها روشاز  توان يم يابيمكانانجام  يبرا يكل به طور 
بر اساس  يابيمكان. كرداستفاده  ياضيرو  يآمار يها پردازش به همراه جغرافيايي

 ياو  تحقيق يتاهمنسبت به اهداف و  يرهامتغ ينا كه يردگميانجام  يمختلف يمتغيرها
 مياماكن نظاو  يساتتاسمناسب  يابيمكان. كردخواهد  ييرتغبر آن  مؤثر يجانبعوامل 

و در صورت  استعامل يرغپدافند  ياساساز اصول  يكي به آنها يدسترس يها راهو 
باعث مصون ماندن  تواند يمشده  يزيربرنامه و يعلم يها روشانجام آن بر اساس 

 تحقيقدر  .شدبحران  زماندر  ديدگي يبآس كاهشحداقل  ياو  ها پادگانو  يساتتاس
مهم نظامي از ديدگاه  و حساسسايي مناطق شنا برايجغرافيايي  عامل 10حاضر از 
، شناسي زمين هاي نقشهبر اساس  متغيرها اين. است شدهعامل استفاده پدافند غير
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 تحقيق ايندر  كهبه دست آمده است  اقليمي هاي دادهو  اي ماهواره تصاوير، توپوگرافي
 .شود ميپرداخته  آنها بررسيبه 

  همنطقجنس خاك و  ارتفاعي وضعيت بررسي

يت خاصي در اين و اهم استگذار در دفاع يا ارتفاع يكي از معيارهاي تأثيربلندي 
از  يا مجموعهعامل انجام ه به اينكه هدف عمده در دفاع غيربا توج. حوزه دارد

 ؛استدشمن  يداتتهددر مقابل  يريپذيبآس كاهشبه منظور  اقداماتو  ها يزير برنامه
ي مثبت در و عامل شودميپذيري ث كاهش آسيبباعدسترسي به ارتفاعات بنابراين 
به اساس پراكندگي ارتفاع  رمورد مطالعه ب يمنطقه. آيد يمعامل به حساب دفاع غير

حداقل ارتفاع در منطقه . شودميطبقات اصلي ارتفاعي نيز مشخص  وشش طبقه تقسيم 
ست كه هر ا اي گونهفاعي به وضعيت ارت. استمتر  3600داكثر آن حدود متر و ح 800

به سمت غرب حركت كنيم بر ميزان ارتفاعات ) اروميه يدرياچه( قسمت شرچه از 
متر با افزايش ارتفاع بر قابليت دفاعي منطقه  3000از ارتفاع صفر تا . دشو ميافزوده 
كمبود (متري به باال به علت كاهش غلظت هوا  3000اما از ارتفاع  شود ميافزوده 
 لشك( شود ميسال از قابليت دفاعي كاسته  روزهايبيشتر  و پوشش برفي در) اكسيژن

و متر  3000تا  2500 نارتفاعات بيمربوط به ارتفاعي  ي طبقه ترين مطلوب. )3
 3000ارتفاعات باالي متر و  100تا  800 ارتفاعات بينمربوط به  ،طبقه ترين نامطلوب

  .استمتر 
وت كه ضخامت آن از چند صد ف پوشاند ميمتعددي  هاي اليهخاك سطح زمين را با  

. متغير است ها كوهتند  هاي شيبآبرفتي تا يك اينچ يا كمتر در  هاي دشتدر برخي 
انواع مختلف شن، ماسه، گل و الي و خاك رس كه بر حسب اندازه از بزرگ به 

هر از گاهي به صورت خالص و غالبا به شكل تركيبي در  ؛شوند ميبندي كوچك طبقه
خاصي چون نوع بافت، مقدار تراكم  هاي ويژگيو هر يك داراي  شوند ميطبيعت يافت 

جان ام ( گذارند ميو فشردگي و ميزان پايداري هستند كه بر كاربري نظامي آنها اثر 
 بايدو غيرنظامي  نظاميمناسب براي تاسيسات  هاي مكاندر انتخاب ). 1384 ،كالينز



  1392، سال سيزدهم، پاييز 51پژوهشي مديريت نظامي، شمارة  -فصلنامة علمي/  54

نوع . ر منطقه، مدنظر قرار بگيردهاي واقع دو نهشته ها سنگمسائلي از جمله جنس 
از نظر . آمد به دستآن  شناسيزمينو  خاكنقشه  كمكبا  مطالعاتي يدر منطقه خاك

سخت، سخت، متوسط،  خيليطبقه  5مورد مطالعه به  ي ، محدودهزمينجنس  پراكندگي
بررسي و تجزيه و تحليل جنس ).  4شكل( تشده اس تقسيمسست  خيليسست و 

در مناطق شرقي از رسوبات  زمينكه جنس  دهد ميمورد مطالعه نشان در منطقه  زمين
رسوبات . سست و در مناطق غربي و كوهستاني از رسوبات سخت تشكيل شده است

و ساير انفجارات و همچنين  اي هستهانفجارات  آثارزيادي در كاهش  تأثيرسست 
 هاي خاكرعامل به بنابراين بيشترين امتياز در دفاع غي ؛كاهش تحركات نظامي دارد

  .گيرد ميسخت داده تعلق  هاي خاكسست و كمترين امتياز به 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكل بندي ارتفاعي در منطقه مورد مطالعه طبقه ):3( شكل
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        هي مورد مطالع پراكندگي جنس زمين در منطقه :)4( 

  همنطقه مورد مطالع بررسي شيب و جهت شيب

نيروها و  رزمي تحركاتو  جايي هجابگذار بر تأثيرامل شيب و جهت آن از عو عاملدو  
با توجه به جهت حركت و به صورت ارقام درصد  معموالً ها شيب. ستتجهيزات آنها

عمودي بر  هاي نشيبميزان فراز و  اي كنندهكه مشخص  گردند ميمنفي و مثبت بيان 
 ،سطحي ها ناهمواري ساير و محدب هاي شيب. افقي فرضي هستند محورهايروي 
 از پوشيده هاي زمينو  و مواضع ها پناه جان ،نظامي اصطالح در يا و كور نقاط معموالً

 ،هستند امان در دشمن تير و ديد از كه هاي زمين. آورند مي به وجود را تير و ديد
 كاهش است، وابسته ديد خط به كه باال را خيلي فركانس با راديويي ارتباطات كارايي

 مؤثرارتفاع و ميزان شيب مناطق مختلف در ميزان مصرف سوخت  همچنين .دهند مي
و  پذيري انعطافقدرت  ،باشد زيادچنانچه شيب زمين  ).107، 1390خري،ف( باشد مي

و پيشروي را با  كند ميدار را محدود ك نيروها و تجهيزات خودرويي و شنيتوان تحرّ
عبور و مرور  براي نهمچني ؛دارد بيشتري تخريبي آثارو  سازد ميمشكل مواجه 
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با شيب  هاي مكانانتخاب . كند ميرا فراهم  هايي دشواري جنگيخودروها و ادوات 
سبب افزايش ضريب ايمني  ،و مهم حساسبراي مراكز  )جهدر 30لبته كمتر از ا( زياد

 هاي شيب. شود ميبا سهم تير منحني  هايي سالححمالت  رباالي اين مراكز در براب
و مهم با رويكرد  حساسبراي استقرار مراكز  جهدر 30باالي  ايه شيبو  كم خيلي
به لحاظ  ها مكان ترين مناسب) 5( هشمار بر اساس شكل. نيستندعامل مناسب غيردفاع 

 است) به جز ارتفاعات با شيب خيلي زياد(مناطق غربي نزديك مرز تركيه عامل شيب 
طر شيب كم براي استقرار شرقي منطقه مورد مطالعه به خا هاي بخشدر صورتي كه 

   .نيستندو مهم مناسب  حساسمراكز 
 اهميتو مهم براي استقرار  حساسدر انتخاب مراكز  شيبهمچون خود  شيبجهت 
 طوريه ب، استگير، متفاوت سايه هاي شيبنسبت به  معموالًگير آفتاب هاي شيب. دارد

و رشد پوشش  شودمي آب خاك كم ي ، بنابراين ذخيرهاست تر گرم ها شيباين  كه 
جهت شيب مطلوب بر اساس جهت عامل نيز از بعد دفاع غير. گياهي نيز كمتر است

با توجه به اينكه جهت تهديد از سمت غرب منطقه و  از اين رو ؛دشو ميتهديد تعيين 
 ترين نامناسبشرقي و  هاي دامنه، از بعد پدافند غيرعامل ها دامنه، بهترين استتركيه 
بيشترين امتياز به نيز بندي جهت شيب در طبقه .غربي هستند هاي دامنه، ها دامنه
داده شده غربي  هاي دامنهو و كمترين امتياز به سطوح صاف و هموار  شرقي هاي دامنه
  .دهد ميمطالعه نشان  مورد ي را در منطقهجهت شيب ) 6(شكل . است
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  شكل ب درجهمطالعه بر حس مورد ي پراكندگي شيب در منطقه): 5(شكل 

  
  باساس جهات شي ري مورد مطالعه ب بندي منطقه تقسيم :)6(
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  )شهر( ها سكونتگاهو  مسيرهاي ارتباطي فاصله از

دسترسي به  ،گيرد يميكي ديگر از عوارضي كه در عمليات نظامي مورد توجه قرار 
و  اشدب يمجايي نيروها، تداركات و پشتيباني  همواصالتي براي جاب يها جادهمحورها و 

 ها راهد آگاهي دقيق از وضعيت موجود نظامي در هر سطحي نيازمن كاركنانفرماندهان و 
مراكز  نزديك بودن ،از بعد پدافند غيرعامل. هستنداجراي عمليات نظامي  به منظور
و معابر مواصالتي امكان دسترسي نيروهاي مهاجم را به آنها  ها راهو مهم به  حساس
پذيري اين مراكز در برابر هر گونه حمالت باال آسيب تيجهو در ن دهدميافزايش 

بايد از نزديكي بيش  تا حد امكانو مهم  حساسگزيني مراكز در مكانبنابراين  ؛رود مي
فاصله ) 7(شكل ). 1391فخري، (مواصالتي خودداري كرد  هاي راهو  از حد به معابر
مطالعه  مورد ي شرقي منطقه در مناطق. دهد ميارتباطي نشان  هاي راهنقاط را از 

  .مسيرهاي ارتباطي به علت هموار بودن زمين بيشتر است
. دارند اهميت در دفاع عامل و غيرعامل موقت و دائم هاي گاهسكونتو  مسكوني مناطقِ

سطح ايمني آنها  جمعيتي باعث ارتقاي مراكز و مهم به شهرها و حساسنزديكي مراكز 
دشمن نيز به علت نزديك بودن به  ي واقع حملهو در م شودميعامل از نظر دفاع غير
در . احتمالي را برطرف كرد هاي آسيب توان ميدر مدت زمان كمتري مراكز جمعيتي، 

 ؛نشان داده شده است) شهرها( ها سكونتگاهميزان دسترسي مناطق مختلف به ) 8(شكل 
بيشتر و مناطق با بنابراين مناطق نزديك به مراكز شهري در دفاع غيرعامل امتياز 

  .دي دارنزياد امتياز كمتر ي فاصله



  59/  ... اس و مهم نظامي در مناطق مرزي ايران و تركيهمراكز حسيابي مكان

   
  هبندي فاصله از محورهاي مواصالتي در منطقطبقه :)7(شكل 

  
  هبندي فاصله از نقاط شهري در منطقطبقه :)8(شكل 
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  دفاصله از رودخانه و سرعت با

پس از مهمي دارند و  راز جمله موانع طبيعي هستند كه در دفاع نقش بسيا ها رودخانه
قابليت دفاعي . دوم اهميت قرار دارند يبه لحاظ داشتن قابليت دفاعي در درجه ها كوه

يان آب، دبي پهنا، عمق، سرعت جر :فيزيكي آنها مانند هاي ويژگيمربوط به  ها رودخانه
متر،  500ا ت 0در چهار طبقه ) 9(فاصله از آبراهه در شكل  .سترودخانه و طول آنها

تراكم . بندي شده استتقسيم 11000تا  4000متر و  4000تا  2000 متر، 2000تا  500
از بعد دفاع . زهكشي در جنوب منطقه بيشتر از شمال است هاي شبكهو  ها رودخانه

محدوده  رگرفتن د ربه علت قرا) متري 500تا  0( غيرعامل فواصل نزديك به رودخانه 
شترين امتياز مربوط به طبقه بعدي در مقابل بي. استبستر سيالبي حائز كمترين امتياز 

  .شود ميافزايش فاصله از ميزان اهميت و امتياز كاسته  بااست و  )يمتر 200تا  500(
در دفاع عامل و غيرعامل نيروهاي  توانند مييي هستند كه متغيرهاعناصر اقليمي از 

سرعت و (بر عمليات نظامي باد  تأثيرگذاري متغيرهايكي از . نظامي نقش داشته باشند
 يها بمبارانسرعت و جهت باد در هوانوردي نظامي و گسترش اثر . است) جهت

ازهاي سمي پخش شده در گ .دخالت دارد... دريايي و  يها ناوگانشيميايي، حركت 
و  تر يعسرگسترش آنها  ،يابند و هر چقدر سرعت باد بيشتر باشدجهت باد گسترش مي

نظامي نقش اساسي را  يها فرودگاهدر تاسيس  باد. گيردتري صورت ميدر منطقه وسيع
كه در مناطق كويري . منطقه باشد غالبِ باندهاي پرواز در جهت باد و بايد كند يمايفا 

عامل نيز هر از بعد دفاع غير. ديابميزان ديد كاهش مي كند،ذرات ماسه را بلند مي دبا
و توان تحرك نيروها و  پذيري انعطافباشد قدرت چه سرعت باد در يك منطقه بيشتر 

بنابراين در . دشو مي كمنتيجه امكان دسترسي به منطقه  رمحدود و د بالگردهاپرواز 
عامل بيشترين امتياز به بادهاي شديد و كمترين بندي سرعت باد از بعد دفاع غيرطبقه

  ).10شكل ( گيرد ميامتياز به بادهاي با سرعت كمتر تعلق 
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  همورد مطالع ي از رودخانه در منطقه بندي فاصلهطبقه :)7(شكل 

  
  همورد مطالع ي در منطقه) بر حسب نات(بندي سرعت باد طبقه :)8(شكل 
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  )عداد روزهاي بارشي و يخبندانت(بارش و دما 

در نواحي با . اي داردهظهاي نظامي اثر قابل مالحشدت و نوع بارش بر فعاليت
شديد با  يها طوفان. محكم ساخت هايهاي خوب و پلجاده شديد بايد يها بارش

د و قطرات درشت باران و تگرگ شوهاي نظامي ميرگبارهاي شديد مانع حركت يگان
در نواحي كوهستاني تمامي نقل و انتقاالت نظامي را روي  شكند؛ها را ميشيشه اتومبيل

عمليات  ،و از همه مهمتر كندميم شناسايي را مخفي عالي ؛كندزمين مختل مي
ي متغيرهايكي ديگر از  .كند ايجاد ميمسير در را  يمانعسازي و ايمن يساز پاك
ران، برف و تگرگ با يها صورتبه  تواند يمكه  استبر دفاع غيرعامل بارش  يرگذارتأث

 يرتأثتوزيع بارش در سال  يبا توجه به اينكه روزهاي بارشي و نحوه. اتفاق بيافتد
بارش بر دفاع  يرتأثه همين خاطر در بررسي ب ،بيشتري نسبت به مقدار بارش دارد

براي دستيابي . مورد بررسي قرار گرفت) باراني و برفي(عامل تعداد روزهاي بارشي غير
 هاي يستگاهامورد مطالعه از آمار اقليمي  ي به نقشه تعداد روزهاي بارشي در منطقه

اد روزهاي باراني در به عنوان نمونه تعد. سينوپتيك ماكو، خوي و اروميه استفاده گرديد
با توجه به اينكه با افزايش . استروز  28روز و تعداد روزهاي برفي  90ايستگاه اروميه 

به همين دليل با توجه به  ،كند يمارتفاع بارش و تعداد روزهاي بارشي افزايش پيدا 
، از همبستگي بين تعداد روزهاي ندارداينكه مناطق كوهستاني ايستگاه هواشناسي 

خطي  يرابطه و موجود استفاده گرديد هاي يستگاهاو ارتفاع در  بارشي
P=0.05H+35.88  منطقه به  هاي ايستگاهاز همبستگي بين ارتفاع و روزهاي بارشي

منطقه نقشه تعداد  DEM يمذكور و نقشه يسپس با استفاده از رابطه .دست آمد
ش باران و برف امكان با توجه به اينكه بار). 9 لشك(روزهاي بارشي ترسيم گرديد 
در دفاع غيرعامل هر چه تعداد روزهاي بارشي  ،كند ميدسترسي را با مشكل مواجه 

مورد مطالعه نيز مناطق غربي به  يدر منطقه. امتياز بيشتري خواهد داشت ،بيشتر باشد
علت دارا بودن روزهاي بارشي زياد داراي امتياز زياد و مناطق شرقي به علت دارا بودن 

  .دي كمتر امتياز كمتري در دفاع غيرعامل دارناي بارشروزه
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آالت و نيروهاي نظامي اثر كات نظامي فعاليت ماشيندما در نوع تجهيزات و تدار
 انرژي زا داد؛ يغذابه نيروهاي نظامي لباس گرم و  در مناطق خيلي سرد بايد. گذارد مي

هاي ست كرد و نيز جادهسرپوشيده در هاي يگاهپا ،آالت از سرما براي حفاظت ماشين
فرماندهان و نيروهاي نظامي، . زدگي و لغزندگي كنترل كردرفت و آمد را از نظر يخ

كم و يا بسيار زياد را  رهمچنين دماهاي بسيا وحداكثر روزانه  وميانگين دماي حداقل 
 درجه و 40اگر دماي هوا به باالي  ).144: 1383الينز،ك( دهندمي مورد توجه ويژه قرار
مورد  ي در منطقه. عمليات نظامي را با مشكل مواجه خواهد كرد ،زير صفر درجه برود

اما به علت كوهستاني . درجه بسيار پايين است 40مطالعه امكان وقوع دماهاي باالي 
به عنوان مثال در ايستگاه  ؛افتد مياتفاق  ه كراتبودن منطقه دماهاي زير صفر درجه ب

به همين دليل در بررسي نقش دما در  ؛رود ميما به زير صفر د ،روز در سال 110اروميه 
با توجه به . عامل تعداد روزهاي يخبندان در منطقه مورد بررسي قرار گرفتيردفاع غ

 ؛كند يمافزايش پيدا  دما كاهش يافته و تعداد روزهاي يخبندان ،ارتفاع اينكه با افزايشِ
از همبستگي بين تعداد روزهاي  ،ايستگاه هواشناسي به علت كمبودبه همين دليل 

خطي  يرابطه موجود استفاده گرديد و هاي يستگاهايخبندان و ارتفاع در 
P=0.045H+55.88  منطقه به  هاي ايستگاهاز همبستگي بين ارتفاع و روزهاي يخبندان

نقشه تعداد  ،منطقه DEMمذكور و نقشه  يسپس با استفاده از رابطه .دست آمد
 ،منطقهروزهاي يخبندان پراكندگي ). 10 لشك(ترسيم گرديد روزهاي يخبندان 

كه تعداد  اي گونهبه  است،ي افزايش روزهاي يخبندان از شرق به غرب  دهنده نشان
در ( زرو 200در ايستگاه اروميه به نزديك ) در سال(روز  110روزهاي يخبندان از 

خبندان باعث كاهش سرما و ي. رسد ميدر مناطق كوهستاني نزديك مرز تركيه ) سال
بنابراين در دفاع  ،دشو ميتحركات نظامي و امكان دسترسي به تاسيسات نظامي 

در . امتياز بيشتري خواهد داشت ،غيرعامل هر چه تعداد روزهاي يخبندان بيشتر باشد
امتياز زياد  ،روزهاي يخبندان زيادشتن مورد مطالعه نيز مناطق غربي به علت دا يمنطقه
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غيرعامل امتياز كمتري در دفاع  ،روزهاي يخبندان كمتراشتن به علت د و مناطق شرقي
  .دارند

  
  همورد مطالع ي بندي تعداد روزهاي بارشي در منطقهطبقه :)9(شكل 

  
  .هبندي تعداد روزهاي يخبندان در منطقه مورد مطالعطبقه :)10(شكل 
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 يات نظامبندي و شناسايي مناطق مناسب براي ايجاد مراكز و تاسيسپهنه

راستا  يناو در  است يريپذيبآس كاهش ياساس يها روشاز  يكيمناسب  يابيمكان 
و  يكمبخش از عوامل فوق . يرندگقرار  يلو تحل يهتجزمورد  يمتنوععوامل  يدبا

به  يعلممناسب  يها روش با يدباعوامل  ينا .باشند يم يفيك به صورت يگريدبخش 
 يستمسبا استفاده از . شونداستفاده  ييفضا يها ادهد يلتحلو  يهتجزدر  يكدست صورت

مناسب از  يليتحل يها روش يقطررا از  يفيكاطالعات  توان يم ياييجغرافاطالعات 
مورد  يمكاناطالعات  يرساو سپس به همراه  كرد يلتبد يكمبه اطالعات  AHP يلقب

در دفاع غيرعامل  رمؤثعوامل  تحليلو  تجزيه و بررسيپس از  .قرار داد يلتحلو  يهتجز
، توپوگرافي هاي نقشهپوشاني به هر يك از  جهت هم ها اليهبراي هم مقياس كردن 

فاصله ، شهر فاصله از محورهاي مواصالتي، فاصله از ،شيبجهت ، شيب، شناسيخاك
 روش يقطراز وزن عددي از آبراهه، سرعت باد، روزهاي بارشي و روزهاي يخبندان 

به  AHP يليتحل روشهمچنين با استفاده از ). 2 لدوج( تاختصاص ياف AHP يليتحل
وزن عددي ي مورد مطالعه با توجه به اهميت آنها در دفاع غيرعامل متغيرهاهر يك از 
در  مؤثر هاي اليه يپوشاني كليه گيري از روش همبا بهرهدر نهايت  ).11ل شك(داده شد 
در نهايت مناطق مناسب و  تلفيق شدند و GISنظامي در محيط  هاي يگاناستقرار 

 هاي شكل(بندي گرديد شناسايي و پهنه ايجاد مراكز و تاسيسات نظامينامناسب براي 
از منطقه مورد مطالعه كه با رنگ  هايي قسمت ،)12(با توجه به نقشه شماره ). 13 و 12

و مهم از نقطه نظر  حساسگزيني مراكز براي مكاناست، مشخص شده  و آبي قرمز
نامناسب  خاكستري و نارنجيبا رنگ  هاي قسمت اما بررسي شده مناسب استعوامل 
مورد مطالعه مساحت بيشتري  يمنطقه غربيگزيني در نيمه شرايط مناسب مكان. است

  .شود ميمنطقه شامل  شرقيرا نسبت به نيمه 
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  غيرعاملبر دفاع  ؤثرم هاي اليه به AHPبا روش  يافته اختصاص هاي وزن و شده تعريف هاي كالسه :)2( جدول
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  روزن استخراج شده از روش بردار ويژه براي هر معيا :)11(شكل 

 

  
  دفاع غيرعامل لحاظ از مورد مطالعه ي منطقه بنديپهنه): 12( شكل
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  هبهينه براي ايجاد تاسيسات نظامي و غيرنظامي در منطق هاي مكان :)13( 

  گيري نتيجه

 ينادر  .استعامل يرغپدافند  يندفرآگام در  ينتر مهمو  نياولمناسب همواره  يابيمكان 
نسبت به  ،طرح يازنمورد  هاي يتقابلو  ها يتمحدودبر اساس تا  كرد يسع يدباراستا 

و  يفيتوصاطالعات  كه شودتالش  يدبا يندفرآ ينادر . كردانتخاب مناطق مناسب اقدام 
 يلقباز  يفعلمناسب  يابزارهاز و ا گيردمورد پردازش قرار  زمان هم به صورت يمكان
GIS يعوس يليخ يابيمكان براي يازنمطالعات مورد  كهتوجه داشت  يدبا .استفاده شود 

 توان يم ياييجغرافاطالعات  يستمسو  يا ماهواره يرتصاوو گسترده بوده و با استفاده از 
ين و شكل زم. در منطقه انجام داد يزيكيفمطالعات را بدون حضور  ينا از يمهمبخش 
، ها بلنديپستي و . كنند مياست كه نيروهاي نظامي بر روي آن نقش ايفا  اي صحنهزمين 
شناسي و خاك از عواملي هستند كه به شكل زمين مربوط زهكشي، زمين هاي الگو
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باالي عمليات نظامي، هوانوردان و فضانوردان به يك گونه  يطراحان رده. دشون مي
، اما سربازان خط مقدم كه به جاي بينند ميپست را  هاي دشتو  ها فالت، ها دره، ها كوه

بنابراين در عملياتي  بسيار متفاوتي دارند؛ هاي ديدگاه ،تصاوير با جزئيات سروكار دارند
در . بايد عوارض طبيعي به خوبي شناخته شود ،گيرد ميتاكتيكي صورت  يكه در رده

 ،ها سنگجنس  :مسائلي از جمله ،شود ميكه براي يك رزمايش انتخاب  اي منطقه
سيل،  :طبيعي مانند خطرهايمنطقه از نظر  ، موقعيتها دامنهشيب  ،ها سنگمقاومت 

 فرسايشي هاي فعاليتاثر باد روي زمين، ارتفاعات مشرف به منطقه،  ،ريزش، لغزش
بديهي است هرگونه  .گيردبايد مدنظر قرار ... طوبت خاك و ميزان ر ،بارش و دما

پذير است كه در زمان صلح، نسبت به شناسايي و بررسي ي در صورتي انجاممديريت
آنها را به طور دقيق مورد مطالعه قرار داد و در  عوارض سطح زمين اقدام و واشكال 

ميدان رزم با شناخت اشكال زمين، موقعيت خود و دشمن را تشخيص داده و تدابير 
و مهم نظامي و  حساسشناسايي مناطق  به منظور .)1391فخري، ( الزم را اتخاذ نمود

 :يي چونمتغيرهاغيرنظامي از ديدگاه پدافند غيرعامل در طول مرز ايران و تركيه، 
فاصله از محورهاي  ،ها سكونتگاهتوپوگرافي، شيب و جهت شيب، نوع خاك، فاصله از 

ايج نت. شدمواصالتي، فاصله از آبراهه، سرعت باد، روزهاي بارشي و يخبندان بررسي 
شرايط مناسبي براي ايجاد  ،حاصل نشان داد كه مناطق كوهستاني واقع در غرب منطقه

در صورتي كه مناطق شرقي  ند،تاسيسات نظامي و غيرنظامي از بعد پدافند غيرعامل دار
  . ندارندمناسبي شرايط  ،منطقه
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