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  چکیده
کردن نیروي ان استقرار است؛ به طوري که مخفیترین مکگزینی مراکز نظامی انتخاب بهترین و مطلوبمکان

، شناسـایی  پـذیر سـازد. هـدف از ایـن پـژوهش     را به بهترین وجه امکـان  هاعالیتانسانی و وسایل و تجهیزات و ف
غربی و تجزیه تحلیـل شـرایط محیطـی و    هاي مرزي آذربایجانوضعیت استقرار مراکز نظامی و دفاعی شهرستان

صـورت اسـت کـه ابتـدا بـا تنظـیم       روش کار بـدین  معرفی مکان مناسب براي احداث مراکز نظامی دفاعی است.
گزینـی  بارة  فاکتورهاي مؤثر در مکاننامه به روش پیمایشی، نظرات متخصصان نظامی و ژئومورفولوژي درپرسش

ها در هاي موجود، پایگاه دادههاي مورد نیاز از روي نقشهآوري شد، سپس با رقومی کردن الیهمراکز نظامی جمع
، نقشـۀ  انجـام گرفـت در نهایـت    ANPاسـتفاده از روش  هـا با دهی دادهتهیه و همچنین وزن Arc GIS افزارنرم

از بـین تمـامی    دهـد، نشـان مـی  مناسب تهیه گردید. نتـایج  پندي منطقه از مناطق کامال نامناسب تا کامال پهنه
از آنها در وضعیت کامال مناسب قرار ندارند فقط پادگان امام سجاد  کدامي مورد بررسی در پژوهش هیچهاگانپاد

 نامناسب قرار گرفته است.ارومیه در وضعیت کامال ً پیادة 64پادگان لشگر مناسب بوده و  تقریبا در وضعیت کامالً
اسـت کـه ایـن بـه معنـاي اسـتقرار متوسـط         3,13هـا  پادگـان  میانگین امتیازي همۀ انگین ارزشی،توجه به میبا

 هـا وضـعیتی کـامالً   حدود یک سوم از زمین ؛رار پادگانتناسب اراضی براي استق با توجه به پهنه ها است.پادگان
پیشـنهاد  . د اسـت درص 10هاي مناسب در حدود نامناسب براي استقرار پادگان دارند. این میزان براي براي پهنه

مراتبـی در آمـایش فضـایی نظـامی،     هاي سیستم اطالعات جغرافیایی و تحلیل سلسله شود استفاده از قابلیتمی
ویژه در امر مکان گزینی مراکز نظامی و راهبردي در سطح استان آذربایجان غربی و دیگـر نقـاط کشـور مـورد     به

 توجه تصمیم گیران و برنامه ریزان قرار گیرد.
  

  ) ANP( اي، فرآیند تحلیل شبکهگزینی مکان غربی،ژئومورفولوژي، آذربایجاننظامی، مراکز  کلیدي:هاي هواژ
  

 ١ مقدمه
نظـر دشـمن در    جایی که اولین هـدف مـورد  از آن
نظـامی  هاجم نظامی، مراکز و استقرارگاههاي حمله و ت

دهـی سـازمان دفـاعی    سـامان است، رویکرد آمایشی به
شود که سازمان فضـایی نیروهـاي   یک کشور باعث می

اي در فضا استقرار پیدا کند که حـداکثر  مسلح به گونه

                                                             
   s.asghari@uma.ac.ir :نویسنده مسئول*

پذیري را براي کشور فرآهم کند امنیت و حداقل آسیب
). پدافنـد غیرعامـل بـه دفـاعی گفتــه     1381منی، (مـؤ 
ظـامی  جهیـزات و تسـلیحات ن  شود که متکـی بـه ت  می

هـا و  هـا، طراحـی  ریـزي اي از برنامـه نیست و مجموعـه 
پذیري در مقابـل  اقدامات است که باعث کاهش آسیب

شود، از این مفهـوم تحـت عنـوان    تهدیدات دشمن می
شــود. هــدف کلــی پدافنــد بازدارنــدگی نیــز یــاد مــی

پــذیري ســازي و کــاهش آســیب  غیرعامــل، ایمــن 
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یـاز مـردم اسـت، تـا بـه تـدریج       هاي مورد نزیرساخت
و  1381نیا، شرایطی را براي امنیت ایجاد نماید (حافظ

). عــوارض طبیعــی در  1392ســعیدي و همکــاران،  
نفوذ، مورفولوژي و مانند  گی، حوزةگزینی، پراکندمکان

آن اثر قطعی دارد. گاه به عنوان عاملی مثبت و زمـانی  
نـد. در  کنبه صورت عامل منفی و بازدارنـده عمـل مـی   

هنگام مکانیابی باید به دینامیسم محیط طبیعـی مثـل   
، گسـل، شـیب و جـز آن توجـه کـرد.      سیل، زلزله، باد

نهایــت، جهــت روشــن شــدن نقــش و کـــاربرد      در
هـاي  یـد بـه پدیـده   گزینـی با ژئومورفولوژیکی در مکان

ثیر آنها گیري فرآیندها و تأژئومورفولوژیک مؤثر و شکل
ــار  ــود (نگ ــه ش ــاران،  ؛ ک1382ش، توج ــی و همک ریم

ت ژئومورفولوژیکی در توجهی به مطالعازیرا بی )؛1393
گزینی، مشکالتی ماننـد  ویژه در مکانها، بهریزيبرنامه
ــیل ــیرابه  س ــوذ ش ــدان، نف ــري، یخبن ــاي در آب گی ه

هاي سطحی، شـیب نامناسـب   زیرزمینی و آلودگی آب
ها، اراضی ها، شکستگیمنطقه، قرارگرفتن برروي گسل

دنبـال  روز مشکالت ریزش، خـزش و... را بـه  ایدار و بناپ
ــغري میــــان، ). درایــــن1378مقــــدم، دارد (اصــ
هـاي توپـوگرافی،   نقشـه  ها با مطالعـۀ ژئومورفولوژیست

گــرفتن هــاي زمینــی و درنظرشناســی، بررســیزمــین
گـذاري هـر معیـار، محـل     معیارهاي مکانیـابی و ارزش 

(شـایان،   کننـد انتخـاب مـی   را براي مکانیـابی  مناسب
شـود کـه   یتی گفته مـی ). اصوال مکانیابی به فعال1379

خاص از نظر  هاي یک منطقۀها و تواناییدر آن قابلیت
بـودن آن بــا   بطوجـود زمـین مناسـب و کــافی و مـرت    

هـاي شـهري و روسـتایی دیگـر بـراي انتخـاب       کاربري
مکانی مناسب جهت کاربري مورد نظر تجزیـه تحلیـل   

جـا کـه مطالعـات اولیـه و     از آن). 1989 ،١شـود (بـانی  
و  هـا ي براي انتخاب مکان مناسـب پادگـان  گیرتصمیم

هاي بسیار هنگفتـی  همچنین ساخت و ساز آنها هزینه
حائز اهمیت است،  طلبد و به لحاظ امنیتی بسیاررا می

گزینـی،  هاي مناسب در فرآیند مکانبه کارگیري روش
لکـرد  هـا بـر افـزایش کـارایی و عم    ضمن کاهش هزینه

پادگان در منطقه، می تواند از اتالف نیروها، سـرمایه و  
زمان جلوگیري کنـد. در رابطـه بـا موضـوع پـژوهش،      
                                                             
1. Banai 

ي هامطالعات بسیار کمی صورت گرفته است و پژوهش
پراکنده در داخل و خارج کشـور بـدین شـرح صـورت     

بـه بررسـی   ) در پژوهشـی  1985(2کارلسگرفته است: 
براي طراحی مراکز  جغرافیاییکاربرد سیستم اطالعات 

هـاي زمینـی و   نظامی پرداخته است وي با تلفیـق داده 
اطالعـات   سیسـتم  در ژئومورفیـک  اطالعـات نظـامی و  

ــور اداري،    ــول ام ــذبازي معم ــارغ از کاغ ــایی ف جغرافی
به هدف نهایی که طـرح  تر توانست هرچه بهتر و سریع

منــدوزا و  هـاي نظـامی بـود دسـت یابـد.     ریـزي پایگاه 
ــ ــب روش 2002( 3ارانهمک ــا ترکی ــاي تحلیــل  ) ب ه
شــرایط زمــین را بــراي مکانیــابی  GISمعیاري و چنــد

یابی کردند که براي منعکس کردن مناطق آموزشی ارز
ثیرات آموزشی از سه معیار: وضعیت فرسایش، درصد تأ

پوشش گیاهی و شـرایط بـرد سـالح اسـتفاده کردنـد.      
هـا و  ) تعامل بین ژئومورفولوژي بیابان2003( 4گیلویچ

ــا  عملیــات نظــامی را در ب ــا ب ــان موجــاوي کالیفرنی یاب
 شناسـی موجـود در سـازمان   هـاي زمـین  مقایسۀ نقشه

هـاي  بـا نقشـه  ) USGSمتحـده (  االتیـ ا یشناسنیزم
بـا   TMلندسـت  سنجش از دور دست آمده ازتصاویر هب

 )GIS( ییایـ اطالعـات جغراف  سـتم یس کیـ استفاده از 
اي بـا  مقاله ) در2007( 5مورد بررسی قرار داد.کورسون

کمـپ  مکانیـابی   خطرات به جانبۀ همه کردیرو"عنوان 
بـه   یی نسـبت ایاعمال نظر جغراف "کایآمر ینظام گاهیپا

ــاه پا   ــل اردوگ ــاب مح ــاهیانتخ ــام گ ــایآمر ینظ در  ک
کـوزوو، عـراق،    ،یماننـد بوسـن   یاحتمـال  يهـا اتیعمل

خطـرات   ۀکنـد کـه همـ   یاستدالل مو  داردافغانستان 
مکانیابی کمـپ پایگـاه نظـامی در نظـر      ندیدر فرآ دیبا

تمـام خطـرات بخـش     کـرد یکـه رو  نیـ و ا گرفته شود
پایگـاه   کمـپ مکانیـابی   يزیـ راز برنامـه  ریناپـذ ییجدا

 ) در پژوهشـی در مـورد  1378( مولـوي  .نظـامی اسـت  
گزینی یک لشگر نمونه در یک عملیات آفندي بـا  مکان

و سـنجش از  استفاده از سیستم اطالعـات جغرافیـایی   
زاویـه   هـاي محیطـی در منطقـۀ   دور و با توجه به داده

مـورد   عنوان منطقۀهواقع در شمال شهرستان ساوه را ب

                                                             
2. Charles 
3. Mendoza 
4. Gilewitch 
5. Corson 
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مطالعه در نظر گرفته است. نتـایج ایـن تحقیـق نشـان     
هـا بـا اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات      دهد مکانیابیمی

جغرافیایی با سرعت و دقـت زیـادي صـورت گرفتـه و     
کنـد.  مطالعات زمینی صحت ایـن نتـایج را تاییـد مـی    

ــري و  ــارانفخـ ــۀ  1388( همکـ ــی در زمینـ ) تحقیقـ
) GISایی (اطالعـات جغرافیـ   هاي نظامی سامانۀکاربرد

ـ   جه رسیدهانجام داده و به این نتی کـارگیري  هانـد کـه ب
GIS ی موجب افـزایش دقـت و   در سطوح مختلف نظام

هـاي  سرعت در تهیـه انـواع گزارشـات و تولیـد نقشـه     
اي هـ ترکیب ایـن سـامانه بـا سـایر سـامانه     گوناگون و 

هـاي نظـامی   گیـري نظامی موجب افزایش توان تصمیم
تحلیـل  ) بـه  1389( فتحی ردد.گدر شرایط بحرانی می

مراکــز نظــامی  زینــیگعوامــل ژئومورفولــوژیکی مکــان
هاي غربی کوهسـتان سـهند واقـع در    موجود در دامنه

 11عجـب شـیر، و گـروه     3زشی شهر تبریز، مراکز آمو
 سایر مراکز نظامی موجود در محـدودة مراغه و  توپخانۀ

ایـن نتیجـه رسـید کـه      مطالعه پرداخت. این محقق به
گزینـی در  شیر از نظـر مکـان  هاي تبریز و عجبپادگان

رابطه با عوامل ژئومورفولوژیکی نسبت به پادگان مراغه 
ــد.    ــاعدتري را دارن ــعیت مس ــاران وض ــري و همک  اکب

ــوارض   1391( ــارکرد عــ ــش و کــ ــه نقــ ) در مقالــ
ژئومورفولوژي در مسائل امنیتـی و دفـاعی کشـور، بـه     

) و سـنجش  GIS( عات جغرافیـایی معرفی سیستم اطال
عنوان ابزارهایی جهت شناخت و بررسی ) بهRS( از دور

بـین   ومورفولوژي و نیز نشان دادن رابطهکارکردهاي ژئ
عوارض ژئومورفولوژیکی ناحیه در حفظ امنیت و دفـاع  

قـدیر صـیامی و   از کشور در نواحی مـرزي پرداختنـد.   
ــه )1392همکــاران ( آســیب اي تحــت عنــوان در مقال

شناسی پدافندي ساختار شهري با اسـتفاده از تحلیـل   
) بــه مطالعــه منطقــه GIS) و (AHPسلســله مراتبــی (

زون تقسـیم   11گرگان پرداختند که شهر گرگـان بـه   
در صورت وقـوع جنـگ و حملـه نظـامی     بندي شد که 

بیشترین آسـیب پـذیري را خواهنـد     10و  7هاي زون
تـراکم زیـاد   جنوب شهر بـه علـت دارا بـودن    و  داشت

ســاختمانی و جمعیتــی نســبت بــه شــمال شــهر       
)در 1393( رستمیان و همکاران .باشدپذیرتر میآسیب
ــه ــز و  مقال ــابی مراک ــایش و مکانی ــوان آم اي تحــت عن

 با رویکرد امنیتی دفاعی منطقـۀ استقرارگاههاي نظامی 
هیرکانی، به این نتیجه رسیدند که از بین عـواملی کـه   

ثر بودنـد عامـل شـیب    نظـامی مـؤ  کـز  در مکانیابی مرا
 علـی علـوي و همکـاران   بیشترین وزن را داشته است. 

 ) در پژوهشی تحت عنـوان سـاماندهی فضـایی   1397(
ي پشـتیبانی مـدیریت بحـران بـا اسـتفاده از      هـا پایگاه

تکنیــک تلفیقــی مــدل تصــمیم گیــري چنــد معیــاره  
MCDM ي هاو تحلیلGIS  شهر  18به مطالعه منطقه

که نتایج نشان داد که شاخص بهترین د تهران پرداختن
در قالب تکنیـک   (Rj) و یا بدترین ترکیب (Sj)ترکیب 

ي هـا وایکور،جهت رتبه بندي فضایی به منظـور مکـان  
هاي پشـتیبانی مـدیریت بحـران    مناسب استقرار پایگاه

و در نهایت  تهران) 18(منطقه  در منطقه مورد مطالعه
را  21/0تـا   06/0استفاده شده طیفـی بـین    Qiضریب 

تـرین هـدف،   در این پژوهش نیز مهم است. نشان داده
دادن کاربرد و اهمیت مطالعات ژئومورفولـوژي در  نشان

بنـدي  دفاعی، شناسایی و پهنـه -اکز نظامیمکانیابی مر
گزینـی انجـام   ها و انطباق و عـدم انطبـاق مکـان   مکان

هـاي  معیارها و ویژگـی  گرفته در مراکز نظامی فعلی با
ــا اژ ــل  ئومورفولوژیــک ب ــد تحلی ســتفاده از روش فرآین

و  Arc GISافزارهـاي نـوینی چـون     اي در نـرم شـبکه 
Super Decision ــتان ــتان  در شهرس ــرزي اس ــاي م ه

درنهایـت مناسـبترین محـل    آذربایجان غربی است. تـا  
مورد مطالعـه   گزینی مراکز نظامی در منطقۀبراي مکان

  تعیین شود.
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
 37412وسـعتی معـادل   غربی بـا  استان آذربایجان

درجـه و   47دقیقه تا  3درجه و  44کیلومتر مربع بین 
 39دقیقـه تـا    5درجـه و   36دقیقه طول شرقی و  24

الی ،در شمال غرب ایـران  دقیقه عرض شم 46درجه و 
غربی ایران و بـین  واقع شده است. این استان در شمال

ارمنسـتان و ترکیـه در   جمهوري خودمختار نخجـوان،  
شمال، کشورهاي ترکیه و عـراق در غـرب واقـع شـده     

 ع طول خطـوط مـرزي اسـتان آذربایجـان    است. مجمو
کیلـومتر است.اسـتان    967غربی با کشورهاي همجوار 

شهرستان مـرزي)   9شهرستان( 17غربی، به آذربایجان
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) 1شــکل ( نیــز تقســیم شــده اســت. شــهر مــرزي 13
ــان ي هــاان و شهرســتانت اســتموقعیــ دهنــدةنش

  غربی است.آذربایجان

  

 
  مورد مطالعه نقشۀ موقعیت منطقۀ: 1 شکل

  
  هامواد و روش

ــژوهش در ــن پ ــان  ای ــابی پادگ ــت مکانی ــاي جه ه
غربی با توجه بـه  هاي مرزي استان آذربایجانشهرستان

هـاي زیـر اسـتفاده    ژئومورفولـوژیکی از داده  هايمؤلفه
  شده است:

) محصـول سـنجنده   DEMمدل رقـومی ارتفـاع  (   -
ــاب و تــابش گرمــایی هــوابرد   تشعشــع ســنج بازت

متـر از   30) و با توان تفکیـک  ASTER( 1پیشرفته
)، تهیــه USGS( 2ســازمان زمــین شناســی آمریکــا

 هـاي شـیب، جهـت شـیب و آبراهـۀ     گردید و الیـه 
 منطقه با استفاده از آن ترسیم شد.

و  1:100000شناسـی مقیـاس   نقشۀ رقومی زمـین  -
سـازمان   غربی،استان آذربایجان 1:250000کاغذي

 شناسی ایران.زمین

                                                             
1. Advanced Space borne Thermal Emission 
and Reflection Radiometer 
2. U.S. Geological Survey 

هـاي  هـا و شهرسـتان  الیۀ مرزهاي سیاسی اسـتان  -
 چنـد  درگرفتـه  توجه به تغییـرات صـورت   باایران 
 اخیر. سال

ــا مقیــاس  الیــه کــاربري اراضــی و نقشــۀ - خــاك ب
آب و خـاك جهـاد   تحقیقات  موسسۀ ، 1:500000

 غربی.کشاورزي آذربایجان
هاي فعال، مناطق زمین لغزش، سازمان نقشۀ گسل -

 شناسی ایرانزمین
بـارش  ط همدما، خطوهاي اقلیمی: خطوط همداده -

آماري از سـال   نامۀتبخیر و تعرق سالو خطوط هم
 ایران.سازمان هواشناسی  2010تا 1989

نامـه جهـت کسـب اطالعـات     پرسش تنظیم و ارائۀ -
 مربوطه.اختصاصی از مسئولین 

ثر به اهـداف تحقیـق ابتـدا معیارهـاي مـؤ     با توجه 
اکز نظـامی و دفـاعی از   ژئومورفولوژیکی در مکانیابی مر

اي هاي کتابخانـه تحقیقات پیشین، روش طریق مطالعۀ
نفـر)   12آماري(تعداد جامعۀ  مصاحبه از کارشناسانو 

هـاي  شناسایی شد. سپس متناسب با نـوع معیـار، داده  
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سازي و پیمـایش بـا   یمورد نظر از طریق عملیات رقوم
ــت مناســب وارد محــیط   ــده  GISفرم ــراي ش ــد. ب ان

ساختار از تکنیک  ناسایی روابط میان معیارها و تهیۀش
DEMATEL      سـاختار از   اسـتفاده شـده اسـت. تهیـۀ
وسـط کارشناسـان   شـده ت نامـۀ تکمیـل  طریق پرسـش 

زان اهمیـت  دست آمده است؛ همچنین از آنجا که میهب
آوردن دسـت هبراي ب ANPاز روش  معیارها برابر نیست
ده گردیده است. در ایـن پـژوهش از   وزن معیارها استفا

 براي محاسبات مربوط به ساختار  MATLABافزار نرم
 Super decisionافزار(تکنیک دیماتل) و از نرم معیارها

وزن معیارها استفاده شـده اسـت. بـراي     براي محاسبۀ 
نی بر عوامل مکانیابی فضایی مراکز نظامی و دفاعی مبت

ــه ــوژیکی الی ــاي وزنژئومورفول ــیلۀ  ه ــه وس ــده ب دارش
یان مناطق پاشوند. در هاي موجود همپوشانی میروش

بـودن   غربی از لحـاظ مناسـب  مختلف استان آذربایجان
بنـدي شـده اسـت.    فاعی، پهنهو د احداث مراکز نظامی

 یک بر مبتنی ،همقال این در پژوهش فرآیندکلی طوربه

) مـدل مفهـومی   2شـکل (  سلسله مراتبی اسـت.   نظام
  دهد.را نشان می پژوهش

  

 
  فلوچارت مدل پژوهش: 2 شکل

  
)، Bشناسـی ( )، زمـین A( معیارهاي اصلی، توپـوگرافی 

زیر  13) به همراه D( )، خاك شناسیC( هیدرولوژیکی
ص و انتخاب شدند که در زیر بـه  گذار مشخمعیار تأثیر

  شود:اشاره میآنها 
، جهت )A2، شیب ()A1): ارتفاع (Aتوپوگرافی ( –الف

  .)A3( شیب
، فاصـله از  )B1( شناسـی ): سـنگ Bشناسی (زمین -ب

 .)B3( )، فاصله از زمین لغزشB2( گسل

)، فاصـله از  C1فاصله از آبراهه ( ):Cهیدرولوژیکی ( -ج
، تبخیــر و )C3، بــارش ()C2( منــاطق ســیل خیــز  

 .)C4تعرق(
، طبقه فرسایشی )D1نوع خاك ( ) :Dشناسی(خاك -د
)D2() تراکم پوشش گیاهی ،D3.(  

  ANPمراحل اجراي مدل 
 ایـن  در: هـا ها و زیرخوشـه مقایسۀ زوجی خوشه

 مقایسـه  هـم  بـا  هـا خوشه و کنترلی معیارهاي مرحله

 ساز تصمی[w] يهاترجیحات روش به توجه شوند بامی

 نسبی وزن محاسبۀ براي .آیدمی دست به هاخوشه وزن

رشناسایی عوامل موث  

1کارشناس  2کارشناس    nکارشناس  

کتابخانه ايمصاحبه و بررسی   

ه تکمیل پرسشنام
 اهمیت معیارها

 کشف ساختار و  شدت روابط بین متغیرها

 محاسبه وزن هر متغیر(درجه اهمیت متغیرها)

وزن دار  براي هر متغیر رقومی هاي تهیه الیه  

 مکانیابی مراکز نظامی و دفاعی 

ه ساختار شبک
 اي

  ANP مدل

یتوابع تحلیل  

امی  مکانیابی مراکز نظطراحی  مدلی به منظور
 و دفاعی
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 شـده  اسـتفاده  زوجـی  مقایسـۀ   ماتریس ةویژ بردار از

 سپس و شده محاسبه ویژة ردارب منظور این براي .است

 مـاتریس   نسـبی   وزن  بـردار نتیجۀ   شود، می نرمال 

  است.

 کـه آن از بعـد  :اولیـه  مـاتریس  سـوپر  تشـکیل 

 وارد حاصـل  نتـایج  شـد،  انجـام  زوجـی  هـاي مقایسـه 

  .شودمی سوپرماتریس

  تشکیل سوپرماتریس اولیه :1 جدول
    توپوگرافی  خاك شناسی  هیدرولوژي  زمین شناسی

سل
ز گ

ه ا
اصل

ف
ش  
لغز

ن 
زمی

 از 
صله

فا
  

ژي
ولو

لیت
  

خیز
ل 

سی
ق 

ناط
ز م

ه ا
اصل

ف
  

هه
آبرا

 از 
صله

فا
رق  

 تع
ر و

خی
تب

  

ش
بار

  

شی
سای

 فر
س

کال
  

ك
 خا

وع
ن

  

هی
گیا

ش 
وش

م پ
راک

ت
  

یب
ش

یب  
ت ش

جه
  

فاع
ارت

  
    

  ارتفاع  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  29/0  00/0  00/0  29/0  00/0  29/0  00/0  00/0

فی
گرا

وپو
 ت

  جهت شیب  75/0  00/0  00/0  00/0  00/0  38/0  00/0  00/0  38/0  00/0  38/0  00/0  00/0
  شیب  25/0  00/0  00/1  00/0  00/0  33/0  00/0  00/0  33/0  00/0  33/0  00/0  00/0
  تراکم پوشش گیاهی  66/0  54/0  54/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  55/0  00/0  00/0  54/0  00/0

سی
شنا

ك 
خا

  

  نوع خاك  00/0  209/0  209/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  20/0  00/0  00/0  20/0  00/0
  کالس فرسایشی  33/0  24/0  24/0  00/0  00/1  00/0  00/0  00/0  24/0  00/0  00/0  24/0  00/0

  بارش  18/0  00/0  00/0  00/0  18/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  18/0  00/0

ژي
ولو

یدر
ه

  

  تبخیر و تعرق  05/0  00/0  00/0  00/0  05/0  00/0  00/0  00/0  00/1  00/0  00/0  05/0  00/0
  فاصله از آبراهه  17/0  00/0  00/0  00/0  17/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  17/0  00/0
  فاصله از مناطق سیل خیز  54/0  00/0  00/0  00/0  59/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  59/0  00/0
  لیتولوژي  29/0  29/0  29/0  00/0  00/0  26/0  00/0  00/0  24/0  00/0  00/0  00/0  00/0

سی
شنا

ن 
زمی

  

  فاصله از زمین لغزش  38/0  38/0  38/0  00/0  00/0  55/0  00/0  00/0  26/0  00/0  00/0  00/0  00/0
  فاصله از گسل  33/0  33/0  33/0  00/0  00/0  19/0  00/0  00/0  55/0  00/0  00/1  00/0  00/0

  
  سوپر ماتریس وزنی: 2 جدول

    توپوگرافی  خاك شناسی  هیدرولوژي  زمین شناسی

سل
ز گ

ه ا
اصل
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ش  
لغز

ن 
زمی

 از 
صله

فا
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اصل

ف
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ت ش

جه
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ارت

  

  

  

  ارتفاع  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  16/0  00/0  00/0  09/0  00/0  16/0  00/0  00/0

فی
گرا

وپو
 ت

  جهت شیب  26/0  00/0  00/0  00/0  00/0  21/0  00/0  00/0  11/0  00/0  21/0  00/0  00/0
  شیب  09/0  00/0  50/0  00/0  00/0  19/0  00/0  00/0  10/0  00/0  19/0  00/0  00/0
  تراکم پوشش گیاهی  04/0  11/0  05/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  04/0  00/0  00/0  09/0  00/0

سی
شنا

ك 
خا

  

  نوع خاك  00/0  04/0  02/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  01/0  00/0  00/0  03/0  00/0
  کالس فرسایشی  02/0  04/0  02/0  00/0  17/0  00/0  00/0  00/0  02/0  00/0  00/0  04/0  00/0
  بارش  18/0  00/0  00/0  00/0  15/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  15/0  00/0

ژي
ولو

یدر
ه

  

  تبخیر و تعرق  05/0  00/0  00/0  00/0  05/0  00/0  00/0  00/0  49/0  00/0  00/0  05/0  00/0
  فاصله از آبراهه  17/0  00/0  00/0  00/0  15/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  15/0  00/0
  فاصله از مناطق سیل خیز  54/0  00/0  00/0  00/0  49/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  49/0  00/0
  لیتولوژي  07/0  02/0  11/0  00/0  00/0  11/0  00/0  00/0  03/0  00/0  00/0  00/0  00/0

سی
شنا

ن 
زمی

  

  فاصله از زمین لغزش  10/0  30/0  15/0  00/0  00/0  24/0  00/0  00/0  06/0  00/0  00/0  00/0  00/0
  فاصله از گسل  08/0  27/0  13/0  00/0  00/0  08/0  00/0  00/0  02/0  00/0  45/0  00/0  00/0
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در مرحلۀ بعـد سـوپر مـاتریس     سوپر ماتریس وزنی:
ــاموزون در   مــوزون از طریــق ضــرب ســوپر مــاتریس ن

شـود. سـپس از طریـق    اي محاسبه مـی ماتریس خوشه
نرماالیز کردن ماتریس موزون، سـوپر مـاتریس ازنظـر    

  .شودستونی به حالت تصادفی تبدیل می

سـوپرماتریس   سوپر ماتریس حد یا وزن عمـومی: 
توان رساندن تمـامی عناصـر سـوپر مـاتریس      حد با به

(از طریـق   موزون تا زمانی کـه واگرایـی حاصـل شـود    
  شود.تکرار) محاسبه می

  
  سوپرماتریس حد یا وزن عمومی: 3جدول

    توپوگرافی  خاك شناسی  هیدرولوژي  زمین شناسی
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لیت
  

خیز
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ت ش

جه
  

فاع
ارت

  

    

  ارتفاع  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0

فی
گرا

وپو
 ت

  جهت شیب  06/0  06/0  06/0  06/0  06/0  06/0  06/0  06/0  06/0  06/0  06/0  06/0  06/0
  شیب  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0  25/0
  تراکم پوشش گیاهی  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0

سی
شنا

ك 
خا

  

  نوع خاك  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0  02/0
  کالس فرسایشی  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0
  بارش  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0  03/0

ژي
ولو

یدر
ه

  

  تبخیر و تعرق  04/0  04/0  04/0  04/0  04/0  04/0  04/0  04/0  04/0  04/0  04/0  04/0  04/0
  فاصله از آبراهه  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0  05/0
  فاصله از مناطق سیل خیز  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0
  لیتولوژي  08/0  08/0  08/0  08/0  08/0  08/0  08/0  08/0  08/0  08/0  08/0  08/0  08/0

سی
شنا

ن 
زمی

  

  فاصله از زمین لغزش  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0  11/0
  فاصله از گسل  14/0  14/0  14/0  14/0  14/0  14/0  14/0  14/0  14/0  14/0  14/0  14/0  14/0

  
 :برتر) (انتخاب گزینۀ محاسبۀ وزن نهایی معیارها

سـوم، کـل    ر سوپر ماتریس تشکیل شده در مرحلـۀ اگ
ها نیز در سوپر را در نظر گرفته باشد یعنی گزینهشبکه 

هـا از  باشند، اولویـت کلـی گزینـه   حاظ شده ماتریس ل
ا در سوپر ماتریس حد نرماالیز هستون مربوط به گزینه

قابل حصول است. اگر سوپر ماتریس فقط بخشی  شدة
تقابـل دارنـد، شـامل شـود و     که وابستگی م را از شبکه
ــه ــه نشــوند،  گزین ــوپرماتریس در نظــر گرفت ــا در س ه

کلی  ت بگیرد تا اولویتمحاسبات بعدي الزم است صور
رین اولویـت  اي کـه بیشـت  ه دست آید. گزینهها بگزینه

عنوان برترین گزینه براي موضوع  کلی را داشته باشد به
  .)1389 (زبردست، شودمورد نظر انتخاب می

  
  هاي پژوهشیافته
  ماتریس سوپر و اــهخوشه وزن دولــج به توجه با

 شـودیا بـه   محاسـبه مـی   معیارهـا  نهایی وزن حد،
ها در سوپرماتریس حد ضرب وزن خوشهحاصلعبارتی 

  .آیددست میهوزن نهایی ب
شـیب از عوامـل تأثیرگـذار بـر     شیب منطقه: بررسی 

جابجایی و تحرکات رزمی نیروها و تجهیزات آنهاسـت.  
شیب معموال با توجه بـه جهـت حرکـت و بـه صـورت      
ارقــام درصــد منفــی و مثبــت بیــان مــی گردنــد کــه  

ي عمـودي بــر روي  هـا کننـدة فـراز و نشـیب   مشـخص 
هـاي محـدب و   محورهاي افقی فرضـی هسـتند شـیب   

هاي سطحی، معموال نقاط کـور و یـا در   سایر ناهمواري
هـاي  اصطالح نظـامی جـان پناههـا و مواضـع و زمـین     

یی هـا آورنـد زمـین  پوشیده از دید و تیر را به وجود می
ــد و تیــر دشــمن در امــان هســتند کــارایی   کــه از دی

با فرکانس خیلی باال را که بـه خـط    ارتباطات رادیویی
  .دهنددید وابسته است کاهش می



 77-96/ صفحات:  98و سوم/ پاییز  مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                           84

  )1398 ،(منبع و ماخذ: نویسندگان : وزن نهایی معیارها4جدول 

  
بـه علـت مشـکالت     درصـد یک  ي کمتر ازهاشیب

درصـد، بـه دلیـل     3هاي باالتر از دفع فاضالب و شیب
تاثیري که درمیزان مصرف سوخت و نیاز بـه عملیـات   

تسـطیح و خـاکبرداري زیـاد    مهندسی زیـاد از جملـه   
ــد، مناســب نیســتند (فخــري،  ــاس 2000دارن ــر اس ) ب

ــ  ــه ش ــایی  اســتاندارد ارائ ــه جغرافی ــرف اتحادی ده از ط
المللی حداکثر شیب زمین بـراي اسـتقرار نبایـد از    بین
ط محـیط،  درجه تجاوز کند، البته با توجه به شـرای  11

). 1383 دیـان، (زمر کنـد این مقدار انـدکی تغییـر مـی   
ــۀ3س شــکل (براســا ــه براســاس  ) منطق مــورد مطالع

یم و طبقـات اصـلی   طبقـه تقسـ   7پراکندگی شیب به 
تـا    0شود حداکثر شـیب بـین (  شیب نیز مشخص می

ها روي این طبقـه نیـز بـا    درجه )است اکثر پادگان 11
منطقـه  این شیب مستقر شده اند. که در نواحی شرقی 

باتوجــه بــه  خــورد.مــورد مطالعــه نیــز بــه چشــم مــی
هاي موجود در شیب کمتر پادگان درصد 70؛ )4کل(ش
ت و هـاي سردشـ  درصد قرار دارند و تنهـا پادگـان   5از 

امـا پادگـان مالـک     درصد هسـتند،  12تا  5پسوه بین 
دزصـد شـرایط    20اشتر با قرارگیري در شیب باالتر از 

  متفاوتی دارد.
رتفـاع یکـی از پارامترهـاي    بلنـدي و ا  ارتفاع منطقه:

و  دفـاع اســت  گـذار در مکانیــابی و عامـل  مهـم و تأثیر 
کـه  اهمیت خاصی در این حوزه دارد با توجـه بـه ایـن   

ایـی از  ده در دفاع غیرعامـل انجـام مجموعـه   هدف عم
پذیري منظور کاهش آسیبها و اقدامات بهبرنامه ریزي

ترسی بـه  بنابراین دس در مقابل تهدیدات دشمن است؛
و عامـل   شـود پذیري مـی ارتفاعات باعث کاهش آسیب

ارتفـاع در منـاطق    شـود. فاع غیرعامـل مـی  مثبت در د
تـــرین عوامـــل اســـتقرار کوهســتانی یکـــی از مهـــم 

منـاطق   سکونتگاههاست. حداکثر ارتفاع بـراي توسـعۀ  
ــده   1600مســکونی مناســب،  ــر تشــخیص داده ش مت

کـه  ایـن بـه  ). بـا توجـه  1388است(ثروتی و همکاران، 
اي هـوایی بیشـتر   هـ ارتفاع از یک نظر در مواقع حملـه 

هـاي  پذیر است و ارتفاعـات پـایین بـراي حملـه    آسیب
لذا براي ایـن   کند؛پذیرتر جلوه مینظامی زمینی آسیب

مورد باید طبق شرایط محلی تصمیم گرفـت. براسـاس   
طبقـه مشـخص    7) منطقه از نظر ارتفاعی به 3شکل (

ــاطق    ــاع در من ــه حــداقل ارتف تقســیم شــده اســت ک
 1113تا 599طبقاتی ( محدودةغربی پلدشت در شمال

 متر) و حداکثر ارتفاع در مناطق غربی نزدیـک مـرز در  
اي که وقتی متر) است به گونه 3613تا2645محدوده (

حرکت شود میزان ارتفـاع   از سمت غرب به طرف شرق
، محـل اسـتقرار   )5بـه شـکل(  با توجـه   شود.کاسته می

ـ  تمامی پادگان جـز پادگـان ارتـش خـوي، داراي     ههـا ب
همچنین با توجه به  هستند؛ متر 1200ارتفاع بیش از 

تـا   1400ها در ارتفاع بین درصد پادگان 40 )5( شکل

  وزن نهایی  وزن خوشه  وزن عمومی  شاخص
  010/0  346/0  03/0  ارتفاع

  020/0  346/0  06/0  جهت شیب
  086/0  346/0  25/0  شیب

  003/0  065/0  05/0  تراکم پوشش گیاهی
  0013/0  065/0  02/0  نوع خاك

  0019/0  065/0  03/0  کالس فرسایشی
  009/0  318/0  03/0  بارش

  0012/0  318/0  04/0  تبخیر و تعرق
  015/0  318/0  05/0  فاصله از آبراهه

  034/0  318/0  11/0  خیزفاصله از مناطق سیل
  021/0  269/0  08/0  لیتولوژي

  029/0  269/0  11/0  فاصله از زمین لغزش
  037/0  269/0  14/0  فاصله از گسل
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ــابین  50متــر و  1600 ــا  1200درصــد در ارتفــاع م ت
دهد با توجـه  ) نشان می5متر قرار دارند. شکل( 1400

متر ارتفاع قالب منطقه  1600تا  1200که ارتفاع اینبه

 که ارتفـاعی اسـت کـه، نـه جـزء      توان گفتاست و می
  باشد.ارتفاعات پست است و نه مرتفع می

  

  
  هاي موجودنقشۀ شیب و نقشۀ ارتفاع منطقه و نحوة قرارگیري پادگان :3 شکل

  

  مختلفها در ارتفاعات قرارگیري پادگان :5 شکل  ها در شیب مختلفوضعیت قرارگیري پادگان: 4شکل 
  

جملـه موانـع    هـا از رودخانـه  :ها)(رودخانه هاآبراهه
نــی نقــش طبیعـی هســتند کـه در دفــاع و مکـان گزی   

لحاظ داشـتن قابلیـت    ها بهبسزایی دارند و پس از کوه
همیــت دارنــد قابلیــت دفــاعی دوم ا دفــاعی در درجــۀ

فیزیکـی آنهـا ماننـد    هـاي  ها مربوط به ویژگیرودخانه
پهنــا، عمــق، ســرعت جریــان، دبــی رودخانــه و طــول 

هـاي  تواند در مورد بارشها میفاصله از آبرهه آنهاست.
شـود  فصلی و اتفاقی که موجب سیالبهاي اتفـاقی مـی  

از این رو فاصله باید به حدي باشد کـه  هم، مهم باشد. 
راهـه در  هـا نباشـد. فاصـله از آب   تهدیدي براي پادگـان 

ــکل ( ــیم  7) در 6ش ــه تقس ــراکم  طبق ــده، ت ــدي ش بن
بیشـتر از   ها و شبکۀ زهکشی در جنوب منطقۀرودخانه

طبقـاتی   هـا در محـدودة  ل است. بیشترین پادگانشما
ها قرار دارنـد ایـن   متر) از آبراهه 3201تا1802اصلۀ (ف

ریانـات  سو بیانگر این اسـت کـه خطـر ج   مسئله از یک
ز سـوي دیگـر   اسـت و ا هـا  اتفاقی کمتر متوجه پادگان

چندان نامناسبی نیست.  ها فاصلۀاستفاده از آب آبراهه
ارتش سلماس، تیپ  2تیپ  سه پادگان) 7طبق شکل (

کمتـر   یرانشهر و پادگان جلدیان در فاصلۀپ پیادة 164
هـاي  و پادگـان ها قـرار دارنـد   متري از آبراهه 1000از 
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پیـاده ارومیـه در    64ارتش قوشـچی و لشـگر    41تیب 
  ها قرار دارند.متري آبراهه 3000فاصله بیش از 
جهـت شـیب همچـون خـود شـیب در       جهت شیب:

ی، براي اسـتقرار اهمیـت دارد،   گزینی مراکز نظاممکان
هـاي سـایه   گیر معموال نسبت به شیبهاي آفتابشیب

هـا گرمتـر   کـه ایـن شـیب   طوريگیر، متفاوت است، به
و رشـد  شـود  است؛ بنابراین ذخیرة آب خاك کـم مـی  

همچنـین جهـت شـیب     پوشش گیـاهی کمتـر اسـت،   
ها و هـم نـوع   تواند در کنترل انرژي مصرفی پادگانمی

نظیـر لغـزش،    یهـای ي که خود باعث پدیدهزوالت جونُ
شوند نیز اهمیت داشـته باشـد.   سیل، فرسایش و ... می

) نشـان  6براساس طبقات جهت شـیب کـه در شـکل (   
کـه جهـت تهدیـد    داده شده اسـت، بـا توجـه بـه ایـن     

اطق ها و مراکز نظامی از سمت غرب یعنـی منـ  پادگان
نظـر تـدافعی،   هـا از م مرزي منطقه است بهترین دامنه

هـاي  هـا دامنـه  ترین دامنههاي شرقی و نامناسبدامنه
  غربی هستند.

  

  
  هاپادگان ها و جهت شیب، همراه با نحوة قرارگیريآبراهه :6 شکل

  

  
  ها ها براساس فاصله از آبراههوضعیت قرارگیري پادگان: 7 شکل

  
هـاي متعـددي   خاك سطح زمین را با الیـه :نوع خاك

آن از چند صد فـوت در برخـی   پوشاند که ضخامت می
ي هـا اینچ یا کمتر در شیبهاي آبرفتی تا یک از دشت
، ماسه، گـل و  یر است. انواع مختلف شنها متغتند کوه

الي و خــاك رس کــه بــر حســب انــدازه از بــزرگ بــه 

گـاهی بـه صـورت    شـوند .هراز بندي مـی کوچک طبقه
 خالص یا به صورت ترکیبی در طبیعت یافت می شـود 

هاي خاصـی چـون نـوع بافـت،     و هر یک داراي ویژگی
یزان پایداري هستند که بر مقدار تراکم و فشردگی و م

 ام کـالینز، گذارند (جـان هاي نظامی آنها اثر میبريکار
سیسـات  هاي مناسب بـراي تأ در انتخاب مکان ).1388
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امی بایــد مسـائلی از جملــه جــنس  نظـامی و غیــر نظـ  
نظـر قـرار   هاي واقـع در منطقـه مـد    ها و نهشتهسنگ

 بگیرند نوع خاك در منطقۀ مطالعاتی بـا کمـک نقشـۀ   
مد. بـا توجـه بـه    شناسی آن به دست آو خاك و زمین 

که آنتی سول خاك غالب منطقه با وجود این )8شکل (
که این خـاك بیشـتر در منـاطق    اما به دلیل این است،

روي ایـن خـاك    مرزي وجود دارد، تنها یک پادگان بر
(پادگـان  سیس شـده کـه آن هـم در نـواحی مرکزي    تأ

کـه میـزان مسـاحت    است. اما بـا جـود ایـن    سردشت)
 خـاك در منطقـه متفـاوت اسـت،    هـاي  هریک از نـوع 

سـول  جـز آنتـی   هها بـ ها در بقیه خاكپراکنش پادگان
تقریبا یکنواخت است. دومین پهنه هم از نظر مساحت 

  .مربوط به خاك اینسپتی سول است
از آنجــا کــه فرســایش و رســوب کــالس فرســایش: 

توجه به ایـن مسـئله    سیسات آسیب بزندتواند به تأمی
هـا  قرارگیـري پادگـان   نحـوة ) 8. شـکل ( ضروري است

دهـد کـه   هـاي فرسـایش را نشـان مـی    براساس کالس
 هـا در ها در کالس شش و بقیـه پادگـان  بیشتر پادگان

، تنهـا  )9اند. با توجـه بـه شـکل (   مستقر شده 7کالس 
پیاده ارومیـه وضـع تقریبـا مناسـبی      64پادگان لشگر 
پیاده پیرانشهر و  164هاي سردشت، تیپ دارد. پادگان

 2هـاي تیـپ   پسوه در وضع بحرانی قرار دارند. پادگـان 
ــپ    ــجاد(ع) و تی ــام س ــلماس، ام ــش س ــش  41ارت ارت

  قوشچی نیز وضع نسبتا بحرانی دارند.
   

  
  هاي موجودفرسایشی به همراه موقعیت پادگان نوع خاك و کالس :8 شکل

  )1392 غربی،جهاد کشاورزي آذربایجانآب و خاك (منبع: موسسه تحقیقات 
  

  
  ها براساس کالس فرسایشی وضعیت قرارگیري پادگان :9شکل 
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 این دو مورد بسیار مهم اسـت؛ :  زمین لغزش و گسل
هـاي جـانی و   زیرا وقوع زمین لغزش و زلزلـه خسـارت  

جبران ناپذیر هستند.  آورند که گاهیبار می مالی را به
این دو رویداد در ایران جزء رویداد شـایع هسـتند کـه    

) 10( است. با توجه به شکلتوجه به آنها بسیار حیاتی 
هـا از منـاطق مسـتعد    دهندة فاصـلۀ پادگـان  که نشان

ت کـه محـل اسـتقرار    زمین لغزش است بیانگر این اس
رسـد و  ها از ایـن لحـاظ مناسـب بـه نظـر مـی      پادگان

بندي مربـوط بـه فاصـله از    ها در پهنهرین پادگانبیشت
 تـا  11240( مناطق زمین لغزش، مربوط بـه دو طبقـه  

ــر و  19442 ــا 19442مت ــی  27340ت ــر) م ــد مت باش
یشـتر در منـاطق   که منـاظق زمـین لغزشـی ب   طوريبه

انـد.  مطالعه مسـتقر شـده   مورد جنوبی و شمال منطقۀ
لـومتر  کی 25میانگین فاصله از مناطق مسـتعد لغـزش   

ــن میــزان بســیار مناســب اســت.  شــکل  اســت کــه ای
از منـاطق   هـا پادگـان   دهندة نمودار فاصـلۀ )نشان11(

یـک  لغزش است. براساس این شکل هـیچ مستعد زمین
کیلــومتري  5اي کمتــر از هــا در فاصــله از پادگــان

هـاي  ر نگرفتند. هرچنـد کـه پادگـان   ها قرالغزشزمین
 10کمتر از  در فاصلۀپیاده پیرانشهر و پسوه  164تیپ 

کلیومتري از مناطق مستعد زمین لغزش قـرار دارنـد و   
کیلومتر قـرار   20حدود پادگان سردشت نیز در فاصله 

کیلومتر قرار  20یش از ب ها در فاصلۀپادگان دارد. بقیۀ
انسانی رو گسـل   هر سازةکلی قرار گرفتن طوردارند. به

ی بیشـتر  خطرناك است، اما این خطر براي مراکز نظام
ــوخت   ــات و سـ ــاي مهمـ ــرا داراي انبارهـ ــت؛ زیـ اسـ

ها هم از منظـر  ) بیشترین پادگان1389هستند(فتحی،
متـر)   5635تـا 2535طبقـه (  فاصله از گسل، مربوط به

غرب و هاي منطقه در شمالاست؛ بنابراین بیشتر گسل
). 10منطقـۀ مـورد مطالعـه هستند(شـکل     غربجنوب

ها را ها از گسلپادگان )که فاصلۀ12درخصوص شکل (
هـاي  پادگـان توان گفـت کـه   دهد اینگونه مینشان می

پیـاده پیرانشـهر، پسـوه، سردشـت و مالـک       164تیپ 
اشتر، اصال وضع مناسبی از لحاظ قرارگیري نسـبت بـه   

پیاده  64ها ندارند. در این بین تنها پادگان لشگر گسل
ارومیه و تا حدودي پادگان جلدیان وضـعیت مناسـبی   

  بحرانی دارند.ها نیز وضع نیمهو بقیه پادگاندارند 
 شـکل خیز و تراکم پوشـش گیـاهی:   مناطق سیل

خیز تراکم پوشش گیاهی و فاصله از مناطق سیل )13(
هـاي  دهد. سیل هـر سـاله باعـث خسـارت    را نشان می

شــود؛ لــذا ضــروري فــراوان مــالی و جــانی بســیار مــی
اي عرصه نماید در مواقع انتخاب مکان براي هرگونهمی

منـاطق   )13به این مورد توجه شود با توجه به شـکل ( 
شمالی و جنوبی منطقه وضـعیت مناسـبی نسـبت بـه     
سایر مناطق از نظر سـیل خیـزي دارنـد تنهـا یکـی از      

از این شرایط مستثنی است که در  ها (سلماس)پادگان
  متر) قرار دارد. 3688 تا 0( محدودة طبقاتی بین

  

  
  

  ها ها و پراکنش پادگانلغزش و گسلوضعیت فاصله از مناطق خطر زمین: 10 شکل
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  ها براساس فاصله از گسلقرارگیري پادگان :12 شکل  ها براساس فاصله از زمین لغزشقرارگیري پادگان :11 شکل
   

فاصـله از   دهنـدة نشـان ) کـه  14توجه به شکل ( با
 2هـاي جلـدیان، تیـپ    خیز است، پادگـان مناطق سیل

ارتش  41ارتش سلماس، ارتش خوي، سردشت و تیپ 
هـاي  و تنهـا پادگـان   قوشچی وضعیت نامناسبی دارنـد 

ــک اشــتر ا امــام ســجاد ــن نظــر شــرایط (ع) و مال ز ای
خصوص پوشـش گیـاهی دالیـل زیـر     مناسبی دارند در

کـه پوشـش گیـاهی    ابل بحث و دفاع اسـت. اول ایـن  ق
شـود.  متراکم باعث کاهش فرآیندهاي زمین لغزش می

خصـوص  در : همین پوشش گیـاهی دوم این استدلیل 
در فصـل   که اغلب یهایهاي اتفاقی که از بارشسیالب

شـود  دهـد و باعـث اینگونـه سـیالب مـی     بهار رخ مـی 
بازدارنـده عمـل   کننـده و  عنوان یـک عامـل تعـدیل   هب

که پوشـش گیـاهی متـراکم و    نهایت این  و در کندمی

توانـد  هاي زمینی میتاحدودي جنگلی در مواقع جنگ
مـورد تجـاوز    عنوان یک عامل دفاعی براي محلی کههب

کـه معمـوال گـروه مـدافع     قرار گرفته اسـت باشـد؛ چرا  
ــل ــن فرصــت  شــناخت کام ــري از محــل دارد و از ای ت

 شۀآوردن نقدستهفاده کند. براي بتواند بخوبی استمی
 مودیس استفاده شده اسـت  يهاپوشش گیاهی از داده

) 15از لحاظ پوشش گیاهی کـه درشـکل (   ).13(شکل 
هـا  نشان داده شده است، تفاوت عمیقـی بـین پادگـان   

 64اي سردشت، جلدیان، لشـگر  هوجود ندارد و پادگان
ارتـش سـلماس تـراکم پوشـش      2پیاده ارومیه و تیپ 

بـین   هادرصد است و بقیه پادگان 40گیاهی در حدود 
  .  درصد است 60تا  50

  

  
  خیز و تراکم پوشش گیاهیها براساس فاصله از مناطق سیلوضعیت قرارگیري پادگان: 13 شکل
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  هاتراکم پوشش گیاهی و نحوة قراگیري پادگاندرصد : 15شکل   خیز ها از مناطق سیلنمودار فاصله پادگان: 14شکل 
  

اي بـارش تـاثیرات دو سـویه    بارش و تبخیر و تعرق:
آب مـورد نیـاز    کنندةتواند تأمیندارد، از یک طرف می

یـابی  باشد (که یک عامل بسیار مهم در هر نـوع مکـان  
مانـدگاري پوشـش   است) و همچنین براي دورة رشد و 

ثر اسـت. از طـرف دیگـر بـارش باعـث بـروز       گیاهی مؤ
 شـود. بـا  هایی همچون سیل و زمین لغـزش مـی  پدیده

هـاي  ) که بـارش منطقـه و پادگـان   16توجه به شکل (
تـوان گفـت کـه    دهـد مـی  مستقر در آن را نشـان مـی  

ي مرزي جنـوبی  هابیشترین بارش مربوط به شهرستان
ــه   ــدودة طبق ــه مح ــت ک ــتان اس ــا  635( اس  1040ت

شود و کمترین بارش هم مربوط متر) را شامل میمیلی
هاي مرزي استان است. با توجـه بـه   به شرق شهرستان

ها در محـدودة  درصد پادگان 80) در حدود 17( شکل
متـري و حتـی کمتـر قـرار     میلـی  400تا   300بارش 

 780دارند و فقط پادگان سردشت با بـارش در حـدود   
پیاده پیرانشهر بـا بـارش    164ان تیپ متر و پادگمیلی
اند. با توجه متري از بقیه بیشتر بارش داشتهمیلی 534

تبخیـر   ها در محدودة طبقۀ) اکثر پادگان16به شکل (
پادگـان   1. تنها میلی متري ) است298تا 269(و تعرق

متـري) قـرار دارد.   میلـی  225تا  195در در محدوده (
تبخیـري   یک دسـتۀ  ها در)اکثر پادگان18طبق شکل(

متر قرار دارند. در این میلی 300تا  250یکسان مابین 
ارتـش   2هاي ارتش خوي و پادگان تیـپ  میان پادگان

متــر را میلــی 250ســلماس تبخیــري حتــی کمتــر از 
تـوان گفـت کـه منطقـه از لحـاظ      داشتند. در کل مـی 

هـا  اما پادگـان  یر و تعرق وضع بسیار مناسبی دارد،تبخ
همـین   انـد و ي با تبخیر باالتر قـرار گرفتـه  هادر مکان

چراکه باید تاحـدي   نظر مناسب است؛هتبخیر و تعرق ب
هـا را  تبخیر و تعرق وجود داشته باشد تا اثـرات بـارش  

هاي خیس و گل و آمدن زمینوجودهو از ب خشک کند
ت در اطـرف پادگـان کـه مـورد     الي براي طوالنی مـد 

ادگی سـربازان قـرار   برخی کارهاي نظامی و آم استفادة
  .گیرد، جلوگیري کندمی

  

  
  ها براساس بارش و تبخیر و تعرقوضعیت قرارگیري پادگان: 16 شکل
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  قرار گیري پادگانها در تبخیرهاي مختلف :18شکل   ي مختلفهاها در بارشقرار گیري پادگان :17شکل

  
ی مهـم  شناسـی از منظرهـاي متفـاوت   سنگ :لیتولوژي

میزان دوام بنا را بستر  است، چراکه نوع مقاومت سنگ
نفوذپـذیري   کنـد. مسـئلۀ  در برابر خطرات مشخص می

ــروز    ــر ب ــی در براب ــاب و حت ــر روان ــوع ســنگ در براب ن
ثر هـاي زیرزمینـی در سـطح زمـین مـؤ     ها و آبچشمه

مربـوط  مسـاحت   ین)، بیشـتر 19است. براساس شکل (
که بیشترین مسـاحت را   ،هشت نوع لیتولوژي استبه 

ــوبات دره    ــی، رس ــنگ شناس ــروه س ــوبات گ اي و رس
. همین طبقه در حدود نیمی دارداي سطح باال کوهپایه

د جـاي داده اسـت. از بـین گـروه     ها را در خواز پادگان
دگرگـونی بـراي    نوادةخاها گروه بازالت الیوین از سنگ

 تر هستند؛ با توجـه بـه شـکل   ها مناسباحداث پادگان
هـا  هـا در روي ایـن سـنگ   کـدام از پادگـان  هیچ )19(

  اند.مستقر نشده
  

  
  ها در لیتولوژي مختلفقرارگیري پادگان :19 شکل
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شـده بـا   بنـدي انجـام گرفتـه   ) پهنـه 20( در شکل
 هاي محیطیکید بر شاخصو تأ ANPاستفاده از روش 

ان داده شده اسـت. در ایـن شـکل    و ژئومورفولوژي نش
مورد نظر در پنج دسته از کامال مناسب تا کامال  عرصۀ

کــه  )21بنــدي شــده اســت. شــکل (نامناســب دســته
دهـد، بیـانگر   مساحت طبقات تناسب اراضی را ارائه می

این است که حدود یک سوم از منطقه داراي وضـعیتی  
 10کامال نامناسب براي احداث پادگان اسـت و حـدود   

عیتی کـامال مناسـب اسـت. در یـک     درصـد داراي وضـ  
ترتیب از بیشـترین مسـاحت بـه کمتـرین     بندي بهرده

کـامال نامناسـب،    هاي مربـوط بـه طبقـۀ   مساحت پهنه
  مناسب هستند. متوسط، مناسب، نامناسب و کامالً

  

 
   هاي نظامی براساس فاکتورهاي ژئوموفولوژيي تناسب اراضی براي احداث پادگانبندپهنهنقشۀ : 20 شکل

  

  
  طبقات تناسب اراضی بر حسب هکتار: 21 شکل

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

کامال نامناسب نامناسب متوسط مناسب کامال مناسب

تار
هک

 به 
حت

سا
م



 93                                                                                                                                                    و همکاران سراسکانرود ياصغر ادیص

ارومیـه   پیادة 64)پادگان لشگر 22ساس شکل (برا
 یت کامال نامناسب قرار گرفته اسـت، امـا هـیچ   در وضع
ها در وضع کـامال مناسـب قـرار ندارنـد. فقـط      یک از آن

پادگان امام سجاد (ع) وضعیتی تقریبـا کـامال مناسـب    
ارتش سـلماس   2خوي و تیپ  هاي ارتشدارد. پادگان

دارنـد. وضـعیت   قـرار   نامناسب تـا متوسـط    در منطقۀ

پیــاده پیرانشــهر و سردشــت  164هــاي تیــپ پادگــان
هاي پسوه و جلدیان متوسط تا خوب متوسط و پادگان

ــپ   ــک اشــتر و تی ــان مال ــش  41هســتند. دو پادگ ارت
ي تناســب بنـد قوشـچی وضــعیتی مناسـب را در پهنــه  

هــاي نظــامی براســاس پادگــاناراضــی بــراي احــداث 
  فاکتورهاي ژئومورفولوژي انجام گرفته است را دارد.

  

  
  هاي موجود براساس مکانیابی انجام گرفتهنمودار وضعیت پادگان :22 شکل

  
  گیرينتیجه

همجـواري بـا سـه    غربی به علـت  استان آذربایجان
، کشور مهم خاورمیانـه و قفقـاز جنـوبی یعنـی ترکیـه     

ــۀ  ــوري آذربایجــان (منطق ــار  عــراق و جمه خــود مخت
ــاس     ــت حس ــت موقعی ــه عل ــین ب ــوان) و همچن نخج

ورود و پل  ک و ژئواستراتژیک به عنوان دروازةژئوپولوتی
استان مـرزي ایـران،    16ارتباطی ایران به اروپا، در بین 

تـرین اسـتان مـرزي    شـک مهـم  پز خوزستان بیـ پس ا
نظامی و  کشور است. به همین علت در توجه به مسئلۀ

اي هـاي ویـژه  امنیت براي این استان مرزي باید برنامـه 
رو در این پـژوهش بـراي بررسـی    از ایندر نظر گرفت. 

هــاي اســتان کــه وضــعیت تناســب اراضــی شهرســتان
با توجـه   ANPاز روش  دها در آنجا مستقر شدنپادگان

نتـایج   .هـاي ژئومورفولـوژي اسـتفاده شـد    به شـاخص 
بسـیار مناسـب، مناسـب،     آمده در پنج طبقـۀ  دستبه

 .بنـدي شـد  متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب دسـته 
ها بیشترین شدن وزندهد پس از نهایینتایج نشان می

ها مربوط به فاکتورهاي مربوط به شیب، فاصـله از  وزن

ق مناطق سیل خیـز و فاصـله از منـاط   گسل، فاصله از 
همچنین کمترین  .داراي پتانسیل زمین لغزش هستند

ــوع خــاك، کــالس   وزن ــاي ن ــه فاکتوره ــوط ب ــا مرب ه
فرسـایش، تــراکم پوشــش گیـاهی و بــارش بودنــد. در   

هـا  ها بیشـترین امتیـاز خوشـه   قسمت مربوط به خوشه
 وپوگرافی و کمترین امتیاز را خوشـۀ مربوط به خوشه ت

هـا در وضـعیت   یـک از پادگـان  هـیچ  اسی دارد.خاکشن
سـجاد  ب قرار ندارنـد و فقـط پادگـان امـام    کامال مناس

پادگـان  امـا   دارد،تقریبا در وضعیت کامال مناسب قرار 
پیاده ارومیه در وضعیت کامال نامناسب قـرار   64لشگر 

ه صـورت  گرفته است. با توجه بـه میـانگین ارزشـی کـ    
است که  3,13ها ادگانپ گرفت، میانگین امتیازي همۀ

سـت. حـدود   هامعناي استقرار متوسـط پادگـان   این به
هـا وضـعیتی کـامال نامناسـب بـراي      یک سوم از زمین

هــاي بـراي پهنـه   رار پادگـان دارنـد. ایــن میـزان   اسـتق 
) 22درصـد اسـت. اگـر از شـکل(     10مناسب در حدود 

عنوان راهنمایی براي ارزیـابی میـزان مناسـب بـودن     هب
نهایـت شـاید بتـوان    ها استفاده شود، دردگانار پااستقر
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هاي قبلی گیري کرد که مکانیابی پادگانیجهاینگونه نت
  وضعیت بینابین متوسط تا خوب را دارند.
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