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مقدمه 

مكانیابی به فعّالیّتی گفته میشود که در آن قابلیّتها و تواناییهاي یك منطقهي خاص ،از نظر وجـود زمـین مناسـ و
کافی و مرتبط بودن آن با سایر کاربريهاي شهري و روستایی ،بهمنظور انتخاب مكانی مناس براي کاربري مـورد نظـر
تجزیه و تحلیل میشود (بناي .)318 :0131 ،0در این میان مكانگزینی پادگانهـا بـه لحـار شـرایط و عوامـل مـثّّر در
انتخاب آنها ،تفاوتهایی با واحدهاي تجاري و صنعتی دارد .هر چند در اصل ،هر دو موضـوع اهـدام مشـابهی را دنبـال
میکنند .در مكانگزینی واحدهاي صنعتی و تجاري ،بیشتر عوامل تولید مانند بازار ،سرمایه ،نیروي کـار و فاصـلهي بـازار
مصرم تا محلّ تولید ،بهعنوان متغیّرهاي مناس در نظر گرفته میشوند ،اما بـراي شـروع فرآینـد مكـانگزینـی مراکـز
نظامی ،باید به مأموریت ،نوع و اندازهي یگان و ویژگیهاي طبیعی منطقه توجّه داشت .بـراي انتخـاب محـلّ پادگـان در
سطح یك منطقهي وسیع ،پیچیدگی بیشتري در فرآیند عملیات مكانگزینی بهوجود خواهد آمـد؛ زیـرا عـهوهبـر تحلیـل
محلّ هر یك از پادگانها در سطح منطقه ،موقعیّت آنها نسبت به یكدیگر نیز بایستی تحلیل و بررسی شود .اجـراي یـك
طرح گستردهي نظامی نیاز به آمایش سرزمین از بُعد نظامی دارد تا تواناییها و کاستیهاي هر منطقـه شناسـایی شـده و
عملیّات مكانگزینی یا هر نوع تصمیم دیگري از پشتیبانی اطهعاتی قوي برخوردار شود .از آنجاکه عوامل متعددّي چون،
شرایط آبوهوایی ،پدیدههاي ژئومورفولوژیكی ،مانند حرکات دامنهاي ،زمینلرزه ،شی  ،توپوگرافی ،راههاي ارتبـاطی ،آب
و مسائل امنیتی و مهحظات سیاسی در گزینش پادگان مثّّر است ،انتخاب مكانی که واجد شرایط و ویژگـیهـاي مـورد
نظر باشد ،نیازمند مطالعهاي دقیق و همهجانبه است که روشهاي سنّتی نمیتوانند پاسخگوي این نیاز باشـند و ایـن امـر
مستلزم فعّالیّت متخصّصان رشتههاي مختلف و مرتبط با موضوع و استفاده از ابزارها و امكاناتی کارآمد اسـت ،کـه لـزوم
استفاده از ابزارها و روشهاي پیچیدهتر و همچنین برنامهریزي دقیقتر را سب شده است (اصغرپور .)018 :0811 ،از آنجا
که مطالعات اوّلیه و تصمیمگیري براي انتخاب مكان مناس پادگان و همچنین ساختوساز آن ،هزینههاي بسیار هنگفتی
را میطلبد و به لحار امنیّتی بسیار حائز اهمّیّت است ،بهکارگیري روشهاي مناس در فرآیند مكانگزینی ،ضمن کاهش
هزینهها ،از اتخاذ تصمیمگیريهاي نادرست جلوگیري میکند که عهوهبر افزایش کارایی و عملكـرد پادگـان در منطقـه،
میتواند از اتهم نیروها ،سرمایه و زمان جلوگیري کند .از این رو ایجاد و احداث پادگانهـاي نظـامی ،نیازمنـد مطالعـات
علمی سازمان یافتهاي منطبق بر معیارهاي طبیعی و انسانی است تا با یك برنامهریزي بلندمـدّت از صـرم هزینـههـاي
بیمورد جلوگیري شود .اما تاکنون این مطالعات کمتر مورد توجّه قرار گرفته و پژوهشهاي پراکندهاي در داخل و خارج از
کشور بدین شرح انجام گرفته است .نورانی ( )0838به مطالعهي مدلسازي مكانیابی پادگانها بـا اسـتفاده از سـامانهي
اطهعات مكانی و فرآیند تحلیل سلسلهمراتبـی ( 0)AHPپرداختـه اسـت .هـدم اصـلی مقالـه ،شناسـایی شـاخ هـا و
زیرشاخ هاي مثّّر در مكانیابی پادگانها و استفاده از منطق ارزشگـذاري دادههـا بـا اسـتفاده از سـامانهي اطهعـات
مكانی و تلفیق آن با فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی  AHPبراي ارائهي روش گامبهگام و بهینه براي یـافتن بهتـرین مكـان
استقرار این کاربري است.
1. Banai
2. Analytic Hierarchy Process
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فخري ( )0813در تحلیل تناس اراضی براي مكانگزینی مراکز نظامی با استفاده از سیستم اطهعات جغرافیایی در
شهرستان اراک ،به نتایج بسیار خوبی در شناسایی عوامل مثّّر براي انتخاب محلّ پادگانهاي لجستیكی رسیده است.
مولوي ( )0813در مكان گزینی یك لشگر نمونه در یك عملیات آفندي با استفاده از سیستم اطهعات جغرافیـایی و
سنجش از دور در منطقهي زاویه ،واقع در شمال شهرستان ساوه ،با توجّه به دادههاي مكانی نشان داده که تعیـین محّـل
استقرار لشگرهاي نمونه در یك عملیّات آفندي با دقّت بیشتري امكانپذیر است.
مهدينژاد و حاتمی ( ،)0833پژوهشی در زمینهي نحوهي بهکارگیري سامانهي اطهعـات جغرافیـایی در نیـروهـاي
دفاعی با هدم بهره گیري از آن براي افزایش توان رزم نیروهاي دفاعی در نبردهاي آینده انجام دادند.
فخري و جهلینس ( )0833طیّ پژوهشی در زمینهي کاربردهاي نظامی سامانهي اطهعـات جغرافیـایی بـه ایـن
نتیجه رسیدند که بهکارگیري  0GISدر سطوح مختلف نظامی ،موج افزایش دقّت و سرعت در تهیّه انـواع گـزارشهـا،
تولید نقشههاي گوناگون و افزایش توان تصمیمگیريهاي نظامی در شرایط بحرانی میشود.
کارلس )0132( 0در مطالعهاي به بررسی کاربرد سیستم اطهعات جغرافیایی براي طرّاحـی مراکـز نظـامی پرداختـه
است .وي با تلفیق دادههاي زمینی و اطهعـات نظـامی و ژئومورفیـك در سیسـتم اطهعـات جغرافیـایی ،فـار از کاذـذ
بازيهاي معمول امور اداري ،توانست هرچه بهتر و سریعتر به هدم نهایی که طرحریزي پایگاههاي نظـامی بـود دسـت
یابد.
وارن و باگلی )0110( 8کاربرد  GISو تصاویر ماهوارهاي  SPOTرا در مدیریت مكانهاي نظامی بررسی کردهانـد و
به این نتیجه رسیدهاند که این ابزارها براي طبقهبندي پوشش زمین ،پیشبینی فرسایش خاک ،جمـعآوري داده و بـرآورد
ظرفیت حملهي نظامی ارزشمند هستند.
مندوزا 1و همكاران ( )0220با ترکی روشهاي تحلیل چندمعیاري و  ،GISشرایط زمین را براي مكانیابی منـاطق
آموزشی ،ارزیابی و براي منعكس کردن تأّیرات آموزشی از سه معیار :وضعیّت فرسایش ،درصد پوشش گیـاهی و شـرایط
بُرد سهح استفاده کردهاند.
از آنجا که تعیین مكان مناس براي مراکز نظامی یكی از مسائل مهم در برنامهریزيهاي نظـامی اسـت ،بنـابراین
استفاده از ابزار توانمندي چون سیستم اطهعات جغرافیایی ،در مكـانیـابی کـاربريهـا بـا تلفیـق مـدلهـاي ریاضـی و
سیستمهاي تصمیمگیري چند معیاره در یك چهارچوب کاري مستحكم و مدوّن در این رابطه ضروري به نظـر مـیرسـد
(فتحی .)0831 ،بنابراین در این پژوهش نیز مهمترین هـدم ،نشان دادن کـاربرد و اهمّیّـت مطالعـات ژئومورفولـوژي در
مكانیابی مراکز نظامی ،شناسایی و اولویتبندي مكانها و انطباق یا عدم انطباق مكـانگزینـی انجـام گرفتـه در مراکـز
نظامی فعلی با معیارها و ویژگیهاي ژئومورفولوژیك و با استفاده از روش سلسـهمراتبـی در نـرمافزارهـاي نـوینی چـون

1. System Geography Information
2. Charles
3. Warren & Bagley
4. Mendoza
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 Arc GISو  Expert Choiceدر دامنههاي ذربی سهند است ،تا در نهایت مناس ترین محلها براي مكانگزینی مراکز
نظامی در منطقهي مورد مطالعه تعیین شود.
منطقهيموردمطالعه 

منطقهي مورد مطالعه در موقعیّت جغرافیایی  12درجه و  1دقیقه تا  13درجه و  02دقیقهي طول شرقی و  83درجه و 12
دقیقه تا  81درجه و  03دقیقه عرض شمالی قرار گرفته و شامل شهرهاي تبریز ،مراذه ،بناب ،آذرشهر ،عج شیر ،اسكو و
ملكان است.

منطقهيموردمطالعه 

نقشهيموقعيّت

شكل.9

این منطقه بخشی از مناطق شرقی دریاچهي ارومیه با شی عمومی شرقی ـ ذربـی اسـت کـه از نظـر توپـوگرافی،
شامل دو واحد مسطح و ناهموار است .نهشتههاي کوارترنري بستر اصلی فعّالیّتهاي انسانی ،مانند سكونتگاهها و راههاي
ارتباطی را تشكیل میدهند .پراکنش گسلها بیشتر در قسمت میانی منطقه است ،اما از جنوب به شمال بر احتمال رخداد
زمین لرزه افزوده میشود .در این منطقه مهمترین جریانها  ،رودخانههاي قلعهچاي در عج شیر ،صوفیچاي در بنـاب و
آذرشهر چاي هستند که از ارتفاعات سـهند سرچشـمه مـیگیرنـد .سیسـتمهـاي فعّـال مورفوژنیـك شـامل فرآینـدهاي
رودخانهاي ،پریگهسیر در ارتفاعات باالتر از 0222متر ،اّر آبهاي شور سطحی و زیرزمینی و انحهل خفیف است .حـداکرر
و حداقل بارش ماهانه در تمام ایستگاهها ،بهترتی در ماههاي فروردین و مرداد رخ میدهد .میانگین دما در ایستگاههـاي
موجود ،بین  02-00درجهي سانتی گراد و میانگین بارش بین  822-022میلیمتر است.
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روشپژوهش 
براي انتخاب مكانهاي مناس بهمنظور احداث مراکز نظامی و اجراي مأموریتها ،ابتدا با تنظـیم پرسـشنامـه بـهروش
پیمایشی ،نظرات متخصّصان نظامی و ژئومورفولوژي دربارهي عوامل مثّّر در مكانگزینی مراکز نظامی جمـعآوري و بـه
هرکدام امتیازي داده شد .سپس براساس امتیاز دادهشده ،وزنهاي معیار براي هر عامل مشخّ

شد .در نهایت الیههاي

اطهعاتی منطقه مانند نقشهي شی  ،نقشهي خطوط ارتباطی ،الیهي سطح آبهـاي زیرزمینـی ،الیـهي آبهـاي سـطحی،
الیهي فاصله از مراکز شهري ،فرودگاه و دیگر مناطق مهمّ حاشیهي شهري ،نقشهي گسلها ،نقشـهي زمـینشناسـی در
مقیاس  ،0:022222الیهي داالنهاي هوایی (از روي نقشه راههاي هوایی ایران با مقیاس  ،)0:8222222نقشهي کاربري
اراضی تهیّهشده از تصاویر اسپات ،نقشهي فرسایش ،نقشهي خطوط انتقال نیرو ،الیـهي منـاطق حفاظـت شـده ،خطـوط
لولهي نفت و گاز ،نقطههاي نشانی و سایر الیههاي مورد نیاز ،جمع آوري و با تبدیل به رستر و ضرب در وزنهاي معیـار،
مكانهاي مناس انتخاب شدند .طیّ انجام این پژوهش از نرمافزارهـایی چـون  IRDAS IMAGINGبـراي پـردازش
تصاویر ماهوارهاي ،نرمافزار  Expert Choiceبراي تحلیل سلسلهمراتبی و وزندهی به معیارها ،نرمافزار  Arc GISبراي
تصحیح آمادهسازي الیهها ،انجام تحلیلها و مكان یابی نهایی و از مطالعات میدانی براي مطابقت نقشـههـا بـا منطقـه و
بررسی مراکز نظامی موجود استفاده شد .در نرمافزار  Expert Choiceهدم ،اصلیترین شاخهي تحلیل سلسلهمراتـ و
معیارهاي اصلی مثّّر بر آن است که بهصورت زیرشاخه ،در نمودار درختی پُر میشود و میتـوان بـراي هـر معیـار ،چنـد
زیرمعیار مشخّ

کرد .یكی از برتريهاي این روش این است که معیارهاي مطرح شده میتواننـد کمّـی و کیفـی باشـند

( )Mau, 2005: 598و تمامی زیرمعیارها ،مانند معیارهاي الیهي اصلی ،از دو بخش نـام اختصـاري و توضـیح ،تشـكیل
میشوند .پس از تعریف گزینهها ،وزندهی بین معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها انجام میگیرد .این کار را بـه چنـد صـورت
مقایسهي دودویی (زوجی) عددي ،گرافیكی و محاورهاي و مقایسهي کلّی میتوان در نـرمافـزار عملـی کـرد (Moreno-

 .)Jimenez, 2005: 97در این پژوهش ،از روش مقایسهي دودویی عددي اسـتفاده شـده اسـت .در هنگـام مقایسـهي
دودویی براي هر مجموعه بهکمك نرمافزار ،تجزیه وتحلیل سازگاري انجام میگیرد که این معیار باید کمتر از  2/0باشـد
( .)Tzeng, 2002: 15این مقایسهها ،وزن هر یك از شاخ ها را در رابطه با گزینـههـاي رقیـ مـورد ارزیـابی نشـان
میدهند .در نهایت فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،ماتریسهاي حاصل از مقایسههاي دودویی را با یكدیگر تلفیـق مـیکنـد
که تصمیم بهینه حاصل شود (قدسی پور.)3 :0830 ،

بحثويافتهها 
فرآیند روش تحلیل سلسلهمراتبی ( )AHPبا مشخّ

کردن عناصر و تصمیمگیري و اولویت دادن به آنها آذاز مـیشـود

( )Changa, 2007: 310و تبدیل موضوع یا مسئلهي مورد بررسی به ساختار سلسلهمراتبی ،مهمترین بخش این فرآینـد
بهشمار میرود ()Cimren, 2007: 362؛ زیرا در این بخش با تجزیهي مسائل مشكل و پیچیده ،آنها را بهشكل سـادهاي
تبدیل میکند که با ذهن و طبیعت انسان مطابقت داشته باشد .در فرآیند مكانیابی ،پس از تبیین اهدام کلی و مشخّ
کردن گزینههاي مختلف براي رسیدن به مكان مناس  ،ارزیابی انجام میگیرد تا بر اساس شایستگی هر یك از گزینهها،
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گزینهي مطلوب انتخاب شود ( .)Dey, 2000: 98براي سنجش شایستگی نسبی هر یك از گزینهها ،معموالً از معیـارهـا
استفاده میشود ،بهطوري که اعتبار هر مكان بر حس معیارها سنجیده میشود ( .)Bowen, 1990: 136در این پژوهش
نیز ابتدا عوامل مثّّر در مكانیابی مراکز نظامی مشخّ

شدند و سپس از طریق اولویتبنـدي و وزندهـی ،مكـانیـابی

انجام گرفت.
امتيازدهيبهعوامل 
امتیاز کلّی هر عامل ،از ضرب پاسخها به هر رتبه از جدول ارزشیابی عوامل در ضرای مورد نظـر (جـدول شـمارهي  )0و
جمع آنها محاسبه میشود و با تقسیم امتیاز کلّی بر تعداد کل پاسخنامهها ( ،)002امتیاز نهایی هر عامل بهدست مـیآیـد.
امتیاز محاسبه شده براي عوامل مثّّر در مكانگزینی پادگانها در جدول شمارهي  0آورده شده است.
برايمقايسهيدودويي 

مقايسهينُهکميّتيتوماس ال.ساعتي9

جدول.9
شدّتاهمّيّت 

تعريف 

0

اهمّیّت برابر

0

اهمّیّت برابر تا متوسّط

8

اهمّیّت متوسّط

1

اهمّیّت متوسّط تا قوي

2

اهمّیّت قوي

3

اهمّیّت قوي تا خیلی قوي

1

اهمّیّت خیلی قوي

3

اهمّیّت خیلی قوي تا فوقالعاده قوي

1

اهمّیّت فوقالعاده قوي

منبع :مالچفسكی0811 ،

رابطهي )0

∑

که در این رابطه؛
 : nتعداد پاسخها به هر رتبه؛
 : kضری هر عامل؛
 : mامتیاز کلّی عامل؛
 : Nتعداد کل پاسخها ( )002است.
1. Saaty T.L
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⁄

امتیاز نهایی

∑

مكانگزينيمراکزنظامي 

جدول.2امتيازنهاييعواملمؤثردر
امتيازکليهرعامل 

ضريبهرعامل 

امتيازنهايي 

رديف 

عوامل 

0

شرایط آبوهوایی

3/213

2/203

8/132

0

شرایط زمین

1/022

2/230

1/003

8

دوري از نواحی زلزلهخیز

1/022

2/211

1/022

1

اتكا به عوارض طبیعی

1

2/238

8/110

2

وجود زمین کافی براي گسترش

3/110

2/831

0/812

3

پوشش طبیعی

1/002

2/300

1/111

1

آب

1/183

2/131

3/028

3

مرکزیت

1/220

2/103

2/811

1

دسترسی به بازار و مراکز خرید

2/183

2/082

0/811

02

دسترسی به برق

3/131

2/110

8

00

دسترسی به راه زمینی مناس

3/083

0

3/083

00

دسترسی به فرودگاه

3/038

2/803

0/221

08

دسترسی به راهآهن

2/380

2/082

0/012

01

دسترسی به خدمات رفاهی و تفریحی

2

2/038

2/302

02

دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

2/28

2/002

0/033

03

دسترسی به منابع سوخت

3/23

2/122

0/380

01

دسترسی به خطوط تلفن

1

2/201

8/128

03

رعایت فاصله از خطوط فشار قوي

3/11

2/818

0/108

01

رعایت فاصله از خطوط لوله و نفت و گاز

3/02

2/010

0/112

02

رعایت فاصله از شهرها و مناطق مسكونی

2/22

2/022

0/081

00

رعایت فاصله از منابع آلودهکنندهي هوا

2/38

2/001

0/000

00

رعایت فاصله از داالنهاي هوایی

2/38

2/003

0/003

08

دسترسی به بنادر

2/38

2/003

0/003

منبع :محاسبات نگارندگان

در این جدول ،باالترین امتیاز را دسترسی به راههاي مناس ( )3/038و کمترین امتیاز را دسترسی به خدمات رفاهی
و تفریحی ( )2/302کس کردهاند.
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وزندهيبهعوامل 
دو نوع وزندهی براي اختصاص به عوامل وجود دارد ،یك) وزنهاي معیـار و دو) وزنهـاي درجـهاي .بـراي اسـتفاده در
روش  AHPاز روش اوّل ،یعنی وزنهاي معیار و براي استخراج وزنهاي معیار از روش مقایسهي دوتـایی اسـتفاده شـده
است .براي انجام این روش ،ابتدا تكتك عوامل مورد بررسی را مقایسه کرده و میزان اهمّیّت نسبی هر جفت را با توجّـه
به امتیازبندي جدول شمارهي  ،0در یك ماتریس وارد کرده و پس از آن وزنها و نسبت سازگاري محاسبه و مقایسههاي
قابل قبول و وزنهاي محاسبه شده استخراج شدند .شكل شمارهي  ،0وزن عوامل مثّّر در مكانگزینی (خروجی نرمافزار
 )Expert Choiceرا نشان میدهد .شاید مقایسهي دوگزینهاي امري ساده باشد ،اما وقتی که تعداد مقایسـههـا افـزایش
یابد ،اطمینان از سازگاري مقایسهها بهراحتی امكانپذیر نیست و باید با بهکارگیري نرخ سازگاري بـه ایـن اعتمـاد دسـت
یافت .این سازگاري همانگونه که پیش از این گفته شد ،باید کمتر از  2/0باشد .چنانچه نسـبت سـازگاري بیشـتر از 2/0
باشد ،آنگاه با اِعمال تغییراتی در ماتریس مقایسهي دوتایی و مراحل تكرار میشوند این روند تا زمانی ادامه دارد که نسبت
سازگاري آن کمتر از  2/0شود .نسبت سازگاري در این مطالعه برابر با  2/2031محاسبه شد که پذیرفتنی است.

نرمافزار )Expert Choice
درمكانگزينيمراکزنظامي(خروجي 

شكل.2نموداروزنهايمعيارعواملمؤثر
منبع :محاسبات نگارندگان

نتيجهگيري 

امروزه با توجّه به گوناگونی پادگانها ،تحوّل در فناوري سهحها و تنوّع کاربري زمین ،عوامل زیـادي در تعیـین موقعیّـت
یك پادگان نظامی دخالت دارند که هر یك از آنها شایان توجّه بوده و در بعضی موارد ،نمیتوان از آنها چشمپوشی کـرد.
بنابراین در این بخش ویژگیهاي عوامل مهم طبیعی و انسانی در منطقهي مورد مطالعـه ،بـهمنظـور مكـانیـابی مراکـز
نظامی از روي نقشههاي ترسیم شده ،بررسی میشود.

 292

تحليلژئومورفولوژيكيمكانگزينيمراکزنظامي( )...


عواملطبيعي 
ارتداعاتوناهمواري:معموالً کوهها تكیهگاهی براي پادگان شمرده میشـوند و بـا کمتـرین نیـروي انسـانی ،امكـان
دیدهبانی و حفاظت پادگان را فراهم میآورند ،اما ناهموار بودن بیش از حد منطقه دشواريهایی را براي آمدوشد خودروها
و ادوات جنگی فراهم میکند .با توجّه به مكانگزینی ارتفاعی پادگانها ( 0022تا  0122متر) و نقشهي پراکندگی کوههـا
در منطقهي مورد مطالعه ،مكانگزینی پادگانهاي مورد بررسی در رابطه با این عامل مناس است.

مدلارتداعرقوميمنطقهيموردمطالعه 

شكل.3


يمنطقهيموردمطالعه 

پراکندگيکوهها

شكل.4
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شيب :شی هاي کمتر از یك درصد ،بهعلّت مشكهت دفع فاضهب و شی هاي بیشتر از  8درصد ،بهدلیل تأّیري که در
میزان مصرم سوخت و نیاز به عملیّات مهندسی زیاد ،از جمله تسطیح و خاکبرداري دارند ،مناس نیستند .بـا توجّـه بـه
طبقهبندي زونهاي شی ارائه شده در جدول شمارهي  ،8در حال حاضر مرکز نظامی موجود در تبریـز از دیـدگاه شـی ،
موقعیّت مناس تري نسبت به پادگانهاي مراذه و عج شیر دارد.
جدول.3زونهايشيب 
ارزشنسبي

ضريب

وزننهايي

زون

شی 2 - %0

1/022

3

23/31

شی %0 - %8

1/022

1

38/112

شی %8 - %2

1/022

1

11/182

شی %2 - %02

1/022

2

82/202

شی %02 - %02

1/022

8

00/802

شی %02 - %82

1/022

0

1/822

شی %82 - %022

1/022

2

2

منبع :فخري001 ،

شكل.5شيبمنطقهيموردمطالعه 

شكل.2ليتولوژيمنطقهيموردمطالعه 

ليتولوژي :مقاومت سنگها در ساخت سولهها ،انبارها ،ساختمانها و عملیّـات مهندسـی و حجـم کـار مـورد نیـاز بـراي
آمادهسازي ،اهمّیّت بهسزایی دارند .قسمت باالیی دامنهي ذربی سهند ،شامل سنگهـاي آتشفشـانی (آنـدزیتی ،بـازالتی،
دیوریت ،داسیت و گابرو) ،قسمتهاي دیگر شامل سنگهاي رسوبی (لس ،شیل ،آبرفتهـاي قـدیم و جدیـد ،کنگلـومرا،
مخروط افكنهها) و نزدیك دریاچهي ارومیه ،داراي پهنههاي نمكی است .درضمن ،زهكشـی اطـرام زمـین تـا حـدودي
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میتواند مشكهت ناشی از باران شدید را کم کند .بنابراین از دید لیتولوژي ،مراکز نظامی موجود در مراذـه و عجـ شـیر
موقعیّت مناس تري نسبت به پادگان تبریز دارند.
زمينلرزهوگسل:در حاشیهي شرقی دریاچهي اورمیه از بخش جنوب به شمال ،بر احتمال رخـداد زمـین لـرزه افـزوده

میشود ،بهطوري که در منطقهي بدون خطر در ناحیهي بناب  -عج شیر ،به منطقهاي با خطرات متوسّط آذرشهر ممقان
وارد میشویم .میزان و قدرت زلزله در ارتباط با لیتولوژي و سازندهاي سطحی اسـت .براسـاس مطالعـات انجـام گرفتـه،
حرکات زمینلرزه در مناطق پوشیده از رس و آبرفت ،بهمرات شدیدتر از سنگ بستر است .بهطور کلّی قـرار گـرفتن هـر
سازهي انسانی روي گسل خطرناک است ،اما این خطر براي مراکز نظامی بیشتر اسـت؛ زیـرا داراي انبارهـاي مهمّـات و
سوخت هستند .بنابراین با در نظر گرفتن موقعیّت قرارگیري گسلها در دامنههاي ذربی سهند که بیشترین تراکم آنهـا در
قسمت شمال ،شمال شرق و جنوب ذرب منطقه است ،قسمتهاي ذـرب و جنـوب شـرق منطقـه ،بـراي مكـانگزینـی
پادگانها مناس تر هستند.

گسلهايموجوددرمنطقه 
شكل .2
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پارامترهايمهمّاقليمي(باد،دماوبارندگي):تا آنجا که ممكن است باید از انتخاب مكانهاي بادخیز و بادگیر پرهیز
کرد؛ چرا که وجود بادهاي شدید بههنگام گردوذبار ،موج اختهل در فعّالیّتهاي آمادگی یك پادگان میشـود .بنـابراین
براي جلوگیري از چنین مشكهتی ،نباید پادگانها در معرض وزش بادهاي ذال باشند .چنانچه ضرورت ایجاب کند ،باید
بادشكن یا حصارهایی را بهصورت ّابت و متحرّک ایجاد کرد .دانستن دامنهي نوسانهاي دمایی در انجام عملیات نظامی
فوقالعاده مثّّر است؛ زیرا در شرایط زمستانی و یخبندان ،امكان انجام عملیّات بسیار سخت و کمابیش ناممكن مـیشـود.
در منطقهي مورد مطالعه ،میانگین دما در بین ایستگاههاي موجود بین  02-00درجه سانتیگراد است که حـداقل دمـا در
ماههاي ژانویه و فوریه و حداکرر دما در ماههاي جوالي و اگوست مشاهده میشود .از دیگر عوامل مهم آبوهوایی ،توجّه
به ارتباط توپوگرافی و شدّت بارش است .بطور کلی آگاهی از شدّت و مدّت بارش و محاسبه و برآورد آن براي پیشبینـی
قدرت سیل ایجاد شده ،عامل مهم در انتخاب محلّ یك پادگان خواهد بود .اگر محلّ مورد نظر داراي شی تنـد و خـاک
پوششی قابل فرسایش باشد ،باران شدید میتواند خسارتهاي زیادي به بار آورد .میانگین بارش منطقـه بـین 822-022
میلیمتر در بین ایستگاههاي موجود است.

منطقهيموردمطالعه 

شكل.1نقشهيهمدماي

منطقهيموردمطالعه 

شكل.8نقشهيهمبارش


هيدرولوژي:افرادي که در یك پادگان زندگی میکنند ،نیاز به آب براي آشامیدن و نظافت دارنـد و وجـود آب ،یكـی از
ضروريترین عوامل براي احداث یك پادگان است .یكی از محدودیتهاي عملیّاتهاي نظامی در ارتباط بـا شـبكه آبهـا،
جنس بستر رودخانههاست؛ چراکه اگر جنس بستر رودخانه از بافت ریز باشد ،مـانع حرکـت نیروهـا و چـرخهـا مـیشـود.
سدهاي مخزنی با حجم آبگیري باال احداث شـوند .سـیلخیـز بـودن محـلّ
همچنین مراکز نظامی نباید در پایین دست ّ
پادگان و دورهي برگشت سیلهاي احتمالی نیز ،از جمله مواردي است که حتما باید بررسی شود.

تحليلژئومورفولوژيكيمكانگزينيمراکزنظامي( )...


پراکندگيسدهاي 

شكل.92نقشهي
منطقهيموردمطالعه 


 229

منطقهيموردمطالعه 

شكل.99نقشهيآبراهههاي

عواملانساني 
راههايارتباطي:حملونقل مواد بهوسیلهي کامیونها و تریلرها ،نیاز مبرم به راههاي زمینی مناس دارد .بـهطـور کلّـی

براي سهولت و کاهش زمان حملونقل و هزینه ،مكان پادگان باید حتیالمقدور به جادّههـاي اصـلی و راههـاي ارتبـاطی
نزدیك باشد .پادگانهاي منطقهي مورد مطالعه از امكانات دسترسی مناس به جادّهي اصلی و راهآهن برخوردار هسـتند.
هوا و دریا نیز جزء راههاي ارتباطی بهشمار میروند ،ولی اهمّیّت آنها بهعنوان یكی از امكانات جابهجایی کاال ،بـهصـورت
انبوه نسبت به راهآهن و جادّهها زیاد نیست و در اولویت بعدي قرار دارند .در منطقهي مورد مطالعه ،پادگان تبریـز از نظـر
دسترسی به فرودگاه در موقعیّت بهتري نسبت به سایر پادگانهاست و هیچكدام به بنادر دسترسی ندارند.

شكل.92نقشهراهآهنمنطقهيموردمطالعه 
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شكل.93نقشهفرودگاههايمنطقهيموردمطالعه 



راههايموجوددرمنطقه 
شكل.94نقشهي 

تحليلژئومورفولوژيكيمكانگزينيمراکزنظامي( )...
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-2دسترسيبهبرق،گاز،تلدن:یكی از عوامل فوقالعاده مهم براي پادگانها ،بهخصـوص پادگـانهـاي لجسـتیكی،
دسترسی به برق است؛ زیرا نگهداري مواد و وسایل ،بهویژه موادّ حسّاس و فاسدشدنی ،نیاز به فعّالیّت دائم سردکنندههـا و
دستگاههاي تهویهکننده دارد .با توجّه به مطالبی که بیان شد ،پادگانهاي منطقه مشكل چندانی در زمینهي دسترسی بـه
سوخت ،برق و ...ندارند و دسترسی خوب و مناسبی به امكانات فوق دارند.

نقشهپراکندگيايستگاههايگازمنطقهيموردمطالعه 

شكل.95

شكل.92نقشهيخطوطنيرويمنطقهيموردمطاالعه 

،شمارهي،3پاييز 9312
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نزديكيبهصناي :نقشهي پراکندگی صنایع نشان میدهد که پادگانهاي منطقه بدون توجّه به این عامل مكانگزینی
شدهاند.

شكل.92نقشهيپراکندگيصناي منطقهيموردمطالعه 


کاربري:در مكانیابی محلّ یك پادگان ،استفاده و کاربري فعلی زمین از شاخ هاي مهم است .منطقهي انتخاب شـده
باید با یك دید آیندهنگر انتخاب شود و گسترش آیندهي آن مدّ نظر قرار گیـرد .بنـابراین انتخـاب مكـانهـایی همچـون
تاالبها ،مناطق مسكونی و مناطق ساحلی مناس نیستند و نمیتوان در چنین مكـانهـایی پادگـان بنـا کـرد .بنـابراین
همواره باید در نظر داشت که زمین انتخاب شده مصارم مهمتري نداشته باشند .همچنین در برنامهریزي ،به کاربريهاي
آیندهي مناطق انتخابی باید توجّه الزم معطوم شود.
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تحليلژئومورفولوژيكيمكانگزينيمراکزنظامي( )...


منطقهيموردمطالعه 

شكل.98نقشهيکاربرياراضي


داالنهايهوايي :داالنهاي هوایی ،مسیر ّابت تردّد هواپیماهاست کـه داراي ارتفـاعی خـاص از زمـین و مشخّصـات

تعیین شدهاي هستند .به دو دلیل پادگانها نبایستی در مسیر این داالنها باشند .یك) در تمرین نظامی و تیراندازيهـا و
یا خطاي احتمالی خدمه ضدهواییها ،هواپیما مورد اصابت قرار میگیرد .دو) پادگانهایی که در مسیر راههاي هوایی قـرار
دارند ،میتوانند هدم جاسوسی بهوسیلهي هواپیماهاي بهظاهر ترابري دشمن قرار گیرند.
مراکزجمعيّتي:در گذشته وجود پادگان در شهر یكی از عوامل ایجاد امنیّت شمرده مـیشـد؛ ولـی طرّاحـان شـهري در
سالهاي اخیر ،بهدالیلی که در زیر آمده ،وجود پادگان در شهر را مناس نمیدانند:
 .0معموالً این اماکن در مواقع جنگ هدم حملههاي دشمن قرار میگیرد.
 .0بهدلیل نیاز به فضاي گسترده در پادگانها براي سازماندهی و تمرینهاي نیروها ،امكـان فـراهم آوردن چنـین
زمین وسیعی در مناطق شهري بهدلیل باال بودن قیمت این مناطق ،کمابیش ناممكن است.
 .8در هنگام سانحه (آتشسوزي ،زلزله و سیل) ،کنترل پادگان در شهر با وجود انبار مهمّات مشكل است.
 .1در شورشهاي داخلی ،پادگانها هدم اصلی آشوبگران هستند و مكانی براي دستیابی بـه سـهح بـهشـمار
میروند.
 .2پادگانها در شهر بیشتر در معرض جاسوسی دشمنان قرار دارند.
 .3آمدوشد کامیونها و وسایل ترابري در شهر ،موج ترافیك میشود .بنابراین پادگانها باید با توجّـه بـه طـرح
هادي و جامع شهرها در بلندمدّت ،در فاصلهي مناسبی از شهرها احداث شوند .پادگـانهـاي مـورد مطالعـه در
داخل و نزدیكی مناطق مسكونی قرار دارند.
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مكانيابينهايي 

در این مرحله ابتدا نقشهها و تصاویر پایه جمعآوري ،زمینمرجع ،هممقیاس و برش داده شدند و الیههاي مورد نیاز
بهصورت نقشههاي موضوعی در قال رستر تهیّه شد .نقشههاي رستري هر الیه در اشكال  0تا  03آورده شده است.
سپس همهي الیهها براي مقایسه و دخالت در تصمیمگیري به رستر تبدیل شدند .درنهایت با ترکی رسترها و وزنهاي
معیار بهدست آمده از هر عامل در محیط  Arc GISو کنترل زمینی نقشه ،مكانیابی مراکز نظامی در سه کهس مناس ،
متوسّط و نامناس تهیّه شد.

دردامنههايغربيسهند 

مكانيابينهاييمراکزنظامي

شكل.91

با توجّه به شكل شمارهي  ،01قسمتهایی از منطقهي مورد مطالعه که با رنگ تیـره مشـخّ

شـده اسـت ،بـراي

مكانگزینی مراکز نظامی از دید عوامل بررسیشده مناس  ،قسمتهاي با رنگ متوسّط داراي شرایط مكانگزینی متوسّط
و قسمتهاي با رنگ روشن داراي شـرایط نامناسـ هسـتند .بـا توجّـه بـه پهنـهبنـدي انجـام شـده بـه روش تحلیـل
سلسلهمراتبی ،میتوان گفت که شرایط مناس مكانگزینی در نیمهي شمالی منطقهي مورد مطالعه ،مساحت بیشـتري را
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. اسـكو و شبسـتر اسـت،نسبت به نیمهي جنوبی منطقه شامل میشود که دربرگیرنـدهي قسـمتهـاي زیـادي از تبریـز
 منطقـهي مراذـه و. آذرشهر و عجـ شـیر از شـرایط مناسـ برخوردارنـد، ملكان،همچنین قسمتهاي کمتري از بناب
 بنابراین در کل مـیتـوان گفـت کـه. اسكو و بناب شرایط متوسّطی براي مكانگزینی دارند،قسمتهاي کمی از آذرشهر
،پادگانهاي تبریز و عج شیر از نظر مكانگزینی در رابطه با عوامل ژئومورفولوژیكی و سـایر عوامـل طبیعـی و انسـانی
.نسبت به پادگان مراذه وضعیّت مساعدتري دارند
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Extended Abstract
Introduction
Site selection is the activity in which the ability of a particular region, the existence of
appropriate and sufficient land and its consistency with other urban and rural land uses is
analyzed to select suitable locations for the desired application (Banai, 1989, 693). Among
these, site selection analysis for military centers with effective conditions and factors in the
selection is different from the analysis for trade and industry. In the process of site selection of
military centers some factors including mission, type and size of the units and the natural
features of the area must be considered. Since the initial studies to determine the suitable site
Presidio as well as the construction expenses, it costs very huge and in terms of security it is
very important. Thus, it requires using of appropriate methods in the process of site selection
Presidio. Reducing the costs of incorrect decisions will be prevented in addition to increasing
efficiency and performance of Presidio in the region. A proper analysis can also prevent
dissipation of funds and time. So to the importance of scientific research in site selection of
military centers, the study also analyzes the Geo-morphological site selection of military centers
in western slopes of Sahand Mountain with geographic location 45° 07' to 48° 20' E and36°,45'
to 39° 26' N. Natural and human criteria have been analyzed in the study. The studies in this
regard is executed as follows:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Table 1. Studies on the topic of domestic and foreign
Names of authors

Year

Topic

Result

Charles

1985

GIS application to system
design of military centers

Faster and better planned military bases
regardless of routine office &
paperwork

Warren &Bagley

1992

Application of GIS and satellite
imagery in the management of
military space

GIS is useful for the classification of
factors site selection

Fakhri

2000

Land suitability analysis using
GIS for site selection of military
centers in the city of Arak

Identify factors affecting site selection
logistic Presidio

Malawi

2000

Site selection an army sample in
offensive processes using RS &
GIS save in the region located
in the north city of Suva

Determine the location an army sample
in an offensive operation is possible
with more care

Mahdinezhad et al

2000

Site selection priced training

Identify land suitable conditions

Nurani

2005

Modeling garrison site selection
using AHP, GIS

Offer methods step by step and
optimization to find the best places

Military applications of GIS

Increased accuracy and speed in
preparing reports, production plans and
decision making military in critical
situations

Implementing GIS in defensive
forces

Increase combat defense forces in the
future battles

Fakhri& Jalali Nasab

Mahdinezhad & Hatami

2010

2010

Methodology
To obtain the suitable locations in order of preferences for construction of military centers and
missions, the research has been initiated by setting questionnaire through a survey to ask
questions of geomorphologic and military experts about effective factors in site selection of
military centers. Then ratings based on the weights of criteria for each factor was identified.
Finally, data layers of region such as slope map, maps of communication lines, ground water,
surface water, distance from urban centers, airports and other vital areas of urban fringes, fault
maps, geological maps at 1:100,000 scale, hallways layer of air (airways of the map scale
1:3000000), land use map produced from SPOT images, erosion, maps of power lines, layers of
protected areas, oil and gas pipelines, point addresses have been collected and converted into
rasters and multiplied by the weights of the criteria, the suitable locations have been chosen. In
this study, IRDAS IMAGING Software for image processing of satellite data, Expert Choice
software for the analysis of hierarchical and weighted criteria, Arc GIS software for editing,
layer preparation, analysis and final site selection and field studies for complying with the maps
of the area and visits of existing military centers have been used to get final results.
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Results and Discussion
The study has also prioritized the order of factors influencing site selection of military centers
and then weighted site selection was performed.
Rating Factors
The overall rating for each factor has been obtained by multiplying the response of each rating
in table valuation factors considering their coefficients (Table 1). The sum has been calculated
and by dividing the total points by the total number of questionnaires (120) the final score has
been revealed for each factor. Points are calculated for effective factors in site selection
procedures are given in table (2).
Table 2. compared nine quantitatively Thomas L. Saati to compare binaries
Extremely important
1

Definition
Definition

2

Equally important

3

Equal to average important

4

Important Middle

5

Moderate to strong important

6

Strong important

7

Strong to very strong important

8

Important very strong

9

Important very strong to immensely strong

Malchfsky, 1998

The final site selection
Maps and base imagery have been collected and geo-referenced, sectioned in time scale and the
layers required to form a thematic map have been prepared in vector format. Then all layers for
comparison and involvement in decision making have been plugged in Raster Calculator from
Spatial Analyst Tool. This give a raster of suitability for the area. The raster have been
reclassified in three classes including Good (dark color), Middle (half-tone) and Unsuitable
(bright colors).
Conclusion
According to the zoning performed by the AHP method it can be said that suitable areas in the
northern half of the study area are more than the southern that is encompassed large parts of
Tabriz, Osco and Shabestar. Also lower parts of Bonab, Malekan, Azarshahr and Ajabshir from
the conditions are suitable. Maragheh Region and lower parts from Azarshahr, Osco and Bonab
are qualified in average in the site selection. Therefore, it can be said that Tabriz and Ajabshir
according to site selection in relation to geomorphological factors and other natural and human
factors are favorable.
Keywords: Site Selection, Military center, GIS & RS, AHP, Western Slopes of Sahand
Mountain.

