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مقدمه

از نظر وجـود زمـین مناسـ  و     ،خاص ي ي یك منطقهها ییو توانا ها تشود که در آن قابلیّ ی گفته میفعّالیّتیابی به  مكان

کاربري مـورد نظـر    برايانتخاب مكانی مناس   منظور به ،ي شهري و روستاییها کافی و مرتبط بودن آن با سایر کاربري

در  مـثّّر هـا بـه لحـار شـرایط و عوامـل      گزینی پادگان(. در این میان مكان318 :0131، 0شود )بناي می تجزیه و تحلیل

موضـوع اهـدام مشـابهی را دنبـال      هر چند در اصل، هر دو .هاي تجاري و صنعتی داردهایی با واحدانتخاب آنها، تفاوت

بـازار   ي بیشتر عوامل تولید مانند بازار، سرمایه، نیروي کـار و فاصـله   ،ي صنعتی و تجاريها گزینی واحدکنند. در مكان می

گزینـی مراکـز   مكـان  فرآینـد اما بـراي شـروع    ،شوند می هاي مناس  در نظر گرفتهمتغیّرعنوان  به ،تولید مصرم تا محلّ

پادگـان در   بـراي انتخـاب محـلّ   داشت.  توجّههاي طبیعی منطقه ي یگان و ویژگی، نوع و اندازهمأموریتباید به  ،نظامی

تحلیـل  بـر   زیـرا عـهوه   ؛وجود خواهد آمـد  هگزینی ب عملیات مكان فرآیندپیچیدگی بیشتري در  ،وسیع ي سطح یك منطقه

آنها نسبت به یكدیگر نیز بایستی تحلیل و بررسی شود. اجـراي یـك    موقعیّتها در سطح منطقه،  هر یك از پادگان محلّ

هاي هر منطقـه شناسـایی شـده و    ها و کاستیعد نظامی دارد تا توانایینظامی نیاز به آمایش سرزمین از بُ ي طرح گسترده

 ،ي چونکه عوامل متعددّاز آنجا .شودگري از پشتیبانی اطهعاتی قوي برخوردار یا هر نوع تصمیم دی گزینی مكانات عملیّ

ي ارتبـاطی، آب  ها ، شی ، توپوگرافی، راهلرزه زمیناي،  حرکات دامنه مانند ،ي ژئومورفولوژیكیها ، پدیدهییوهوا شرایط آب

هـاي مـورد    ه واجد شرایط و ویژگـی انتخاب مكانی ک ،است مثّّرو مسائل امنیتی و مهحظات سیاسی در گزینش پادگان 

د و ایـن امـر   نگوي این نیاز باشـ  د پاسخنتوان تی نمیي سنّها جانبه است که روش همه دقیق و اي هنیازمند مطالع ،نظر باشد

لـزوم   ي مختلف و مرتبط با موضوع و استفاده از ابزارها و امكاناتی کارآمد اسـت، کـه  ها ن رشتهاصمتخصّ فعّالیّتمستلزم 

از آنجا  (.018 :0811تر را سب  شده است )اصغرپور،  ریزي دقیق تر و همچنین برنامه ي پیچیدهها استفاده از ابزارها و روش

هاي بسیار هنگفتی هزینه ،وساز آن گیري براي انتخاب مكان مناس  پادگان و همچنین ساختلیه و تصمیمکه مطالعات اوّ

ضمن کاهش  ،گزینیمكان فرآیندهاي مناس  در کارگیري روش به ،است اهمّیّتتی بسیار حائز طلبد و به لحار امنیّرا می

بر افزایش کارایی و عملكـرد پادگـان در منطقـه،     کند که عهوهجلوگیري می نادرست هاي گیري از اتخاذ تصمیم ،هاهزینه

نیازمنـد مطالعـات    ،هـاي نظـامی  یجاد و احداث پادگانها، سرمایه و زمان جلوگیري کند. از این رو اتواند از اتهم نیرومی

هـاي  ت از صـرم هزینـه  ریزي بلندمـدّ  تا با یك برنامه استمنطبق بر معیارهاي طبیعی و انسانی  اي هعلمی سازمان یافت

در داخل و خارج از  اي هپراکند هاي پژوهشو  قرار گرفته توجّهتاکنون این مطالعات کمتر مورد اما  .شودمورد جلوگیري  بی

 ي ها بـا اسـتفاده از سـامانه    یابی پادگان سازي مكان مدل ي به مطالعه (0838)نورانی  .انجام گرفته است بدین شرحکشور 

و  هـا  شناسـایی شـاخ    مقالـه،  پرداختـه اسـت. هـدم اصـلی      0(AHPمراتبـی )  تحلیل سلسله فرآیندو  اطهعات مكانی

اطهعـات   ي بـا اسـتفاده از سـامانه    هـا  گـذاري داده  و استفاده از منطق ارزش ها پادگانیابی  در مكان مثّّري ها زیرشاخ 

گام و بهینه براي یـافتن بهتـرین مكـان     به روش گام ي ارائه براي AHPمراتبی  تحلیل سلسله فرآیندمكانی و تلفیق آن با 

   .استاستقرار این کاربري 

1. Banai 

2. Analytic Hierarchy Process 
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مراکز نظامی با استفاده از سیستم اطهعات جغرافیایی در  گزینی مكان( در تحلیل تناس  اراضی براي 0813)فخري 

  هاي لجستیكی رسیده است. پادگان انتخاب محلّ براي مثّّربه نتایج بسیار خوبی در شناسایی عوامل  ،شهرستان اراک

فیـایی و  گزینی یك لشگر نمونه در یك عملیات آفندي با استفاده از سیستم اطهعات جغرا مكان( در 0813)مولوي 

ـ   به داده توجّهبا  ،واقع در شمال شهرستان ساوه ،زاویه ي سنجش از دور در منطقه ل هاي مكانی نشان داده که تعیـین محّ

 . استپذیر  ت بیشتري امكانات آفندي با دقّاستقرار لشگرهاي نمونه در یك عملیّ

ي هـا  اطهعـات جغرافیـایی در نیـرو    ي سامانهکارگیري  هب ي نحوه ي در زمینه پژوهشی ،(0833)نژاد و حاتمی  مهدي

 گیري از آن براي افزایش توان رزم نیروهاي دفاعی در نبردهاي آینده انجام دادند.  دفاعی با هدم بهره

اطهعـات جغرافیـایی بـه ایـن      ي هاي نظامی سامانهي کاربرددر زمینه پژوهشی ( طی0833ّ) س نفخري و جهلی

GISي کارگیر هنتیجه رسیدند که ب
، هـا  ه انـواع گـزارش  ت و سرعت در تهیّموج  افزایش دقّ ،در سطوح مختلف نظامی 0

 شود. میهاي نظامی در شرایط بحرانی گیريهاي گوناگون و افزایش توان تصمیمتولید نقشه

 پرداختـه احـی مراکـز نظـامی    به بررسی کاربرد سیستم اطهعات جغرافیایی براي طرّ اي مطالعه ( در0132) 0کارلس

فـار  از کاذـذ    ،ي زمینی و اطهعـات نظـامی و ژئومورفیـك در سیسـتم اطهعـات جغرافیـایی      ها است. وي با تلفیق داده

هاي نظـامی بـود دسـت     ریزي پایگاهتر به هدم نهایی که طرحتوانست هرچه بهتر و سریع ،ي معمول امور اداريها بازي

 یابد. 

و  انـد  هي نظامی بررسی کردها را در مدیریت مكان SPOT اي هاویر ماهوارو تص GIS( کاربرد 0110) 8وارن و باگلی

 بـرآورد آوري داده و  بینی فرسایش خاک، جمـع  بندي پوشش زمین، پیش براي طبقه ها اند که این ابزار به این نتیجه رسیده

 . هستندنظامی ارزشمند  ي ظرفیت حمله

یابی منـاطق   شرایط زمین را براي مكان ،GISي تحلیل چندمعیاري و ها ( با ترکی  روش0220)و همكاران  1مندوزا

ت فرسایش، درصد پوشش گیـاهی و شـرایط   ّیرات آموزشی از سه معیار: وضعیّأارزیابی و براي منعكس کردن ت ،زشیآمو

 . اند هرد سهح استفاده کردبُ

 ، بنـابراین ي نظـامی اسـت  ها ریزي برنامهاز آنجا که تعیین مكان مناس  براي مراکز نظامی یكی از مسائل مهم در 

ي ریاضـی و  هـا  بـا تلفیـق مـدل    هـا  کـاربري  یـابی  مكـان در  ،استفاده از ابزار توانمندي چون سیستم اطهعات جغرافیایی

رسـد   مـی  در این رابطه ضروري به نظـر  نگیري چند معیاره در یك چهارچوب کاري مستحكم و مدوّ ي تصمیمها سیستم

مطالعـات ژئومورفولـوژي در    اهمّیّـت ترین هـدم، نشان دادن کـاربرد و  در این پژوهش نیز مهمراین بناب (.0831 )فتحی،

مراکـز   انجـام گرفتـه در  گزینـی  انطباق یا عدم انطباق مكـان  و ها بندي مكان نظامی، شناسایی و اولویت یابی مراکزمكان

 نـوینی چـون  افزارهـاي   مراتبـی در نـرم   از روش سلسـه  استفادهبا  و هاي ژئومورفولوژیكنظامی فعلی با معیارها و ویژگی

1. System Geography Information 

2. Charles 

3. Warren & Bagley 

4. Mendoza 
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Arc GIS و Choice Expert گزینی مراکز براي مكان ها ترین محلتا در نهایت مناس  ،استهاي ذربی سهند در دامنه

 شود.مورد مطالعه تعیین  ي نظامی در منطقه

موردمطالعهيمنطقه

 12درجه و  83طول شرقی و  ي دقیقه 02درجه و  13 تادقیقه  1درجه و  12جغرافیایی  موقعیّتمورد مطالعه در  ي منطقه

شیر، اسكو و  و شامل شهرهاي تبریز، مراذه، بناب، آذرشهر، عج   دقیقه عرض شمالی قرار گرفته 03درجه و  81 تادقیقه 

 . استملكان 
 

 
موردمطالعهيمنطقهموقعيّتينقشه.9شكل

 
 ،ذربـی اسـت کـه از نظـر توپـوگرافی      ـ  ارومیه با شی  عمومی شرقی ي بخشی از مناطق شرقی دریاچهاین منطقه 

هاي  و راه ها گاهسكونت ، مانندي انسانیها فعّالیّتي کوارترنري بستر اصلی ها . نهشتهاستشامل دو واحد مسطح و ناهموار 

احتمال رخداد  اما از جنوب به شمال بر ،استبیشتر در قسمت میانی منطقه  ها دهند. پراکنش گسل می ارتباطی را تشكیل

بنـاب و   چاي در صوفی شیر، چاي در عج  ي قلعهها رودخانه ، ها ترین جریان شود. در این منطقه مهم می زمین لرزه افزوده

ـ هـا  گیرنـد. سیسـتم  که از ارتفاعات سـهند سرچشـمه مـی    هستند آذرشهر چاي هاي فرآینـد ك شـامل  ال مورفوژنیـ ي فعّ

. حـداکرر  استي شور سطحی و زیرزمینی و انحهل خفیف هامتر، اّر آب0222اي، پریگهسیر در ارتفاعات باالتر از  رودخانه

ي هـا  دهد. میانگین دما در ایستگاه می ي فروردین و مرداد رخها ترتی  در ماه به ،هاو حداقل بارش ماهانه در تمام ایستگاه

 . استمتر  میلی 822-022سانتی گراد و میانگین بارش بین  ي درجه 02-00بین  ،موجود
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پژوهشروش

روش  بـه  نامـه  ، ابتدا با تنظـیم پرسـش  ها مأموریتمنظور احداث مراکز نظامی و اجراي  به مناس  يها مكان انتخاب براي 

بـه   آوري و مراکز نظامی جمـع  گزینی مكان در مثّّرعوامل  ي صان نظامی و ژئومورفولوژي دربارهنظرات متخصّ ،پیمایشی

 يها شد. در نهایت الیه مشخّ ي معیار براي هر عامل ها وزن ،شده داده امتیازد. سپس براساس ش داده امتیازي هرکدام

 سـطحی،  آبهـاي  ي الیـه  آبهـاي زیرزمینـی،   سطح ي ارتباطی، الیه خطوط ي شی ، نقشه ي نقشه ماننداطهعاتی منطقه 

 در شناسـی  زمـین  ي نقشـه  ها، گسل ي شهري، نقشه ي حاشیه مهمّ مناطق دیگر و فرودگاه شهري، مراکز از اصلهف ي الیه

 کاربري ي نقشه (،0:8222222 هاي هوایی ایران با مقیاسهاي هوایی )از روي نقشه راه داالن ي ، الیه0:022222مقیاس 

شـده، خطـوط    منـاطق حفاظـت   ي الیـه  نیرو، انتقال خطوط ي نقشه فرسایش، ي نقشه اسپات، تصاویر از شده هتهیّ اراضی

 ،ي معیـار ها جمع آوري و با تبدیل به رستر و ضرب در وزن، هاي مورد نیازي نشانی و سایر الیهها نفت و گاز، نقطه ي لوله

پـردازش   بـراي  IRDAS IMAGINGهـایی چـون   افزار نرم از پژوهش این انجام دند. طیّشي مناس  انتخاب ها مكان

 براي Arc GIS افزار نرمدهی به معیارها،  مراتبی و وزن براي تحلیل سلسله Expert Choice افزاراي، نرمتصاویر ماهواره

بـا منطقـه و    هـا  نهایی و از مطالعات میدانی براي مطابقت نقشـه  یابی مكان و ها تحلیل ، انجامها الیه سازي آماده تصحیح

مراتـ  و   تحلیل سلسله ي ترین شاخه اصلی ،هدم Expert Choice افزار نرمشد. در  بررسی مراکز نظامی موجود استفاده

تـوان بـراي هـر معیـار، چنـد      می وشود  می ردر نمودار درختی پُ ،صورت زیرشاخه به آن است کهبر  مثّّرمعیارهاي اصلی 

ـ توان این روش این است که معیارهاي مطرح شده می هاي برتريکرد. یكی از  مشخّ معیار زیر ـ ن  ی و کیفـی باشـند  د کمّ

(Mau, 2005: 598) تشـكیل  ،نـام اختصـاري و توضـیح    بخشاز دو  ،اصلی ي ي الیهها مانند معیار ،ها و تمامی زیرمعیار 

گیرد. این کار را بـه چنـد صـورت     می انجام ها گزینه و ها ، زیرمعیارها دهی بین معیار وزن ،هاشوند. پس از تعریف گزینه می

-Morenoعملـی کـرد )   افـزار  نـرم توان در  می یکلّ ي و مقایسه اي هعددي، گرافیكی و محاور دودویی )زوجی(ي  مقایسه

Jimenez, 2005: 97ي مقایسـه  هنگـام عددي اسـتفاده شـده اسـت. در     دودوییي  (. در این پژوهش، از روش مقایسه 

باشـد   0/2که این معیار باید کمتر از  گیرد انجام میتجزیه وتحلیل سازگاري  ،افزار کمك نرم بهبراي هر مجموعه  دودویی

(Tzeng, 2002: 15این مقایس .)هـاي رقیـ  مـورد ارزیـابی نشـان       ا را در رابطه با گزینـه ه شاخ وزن هر یك از  ،ها ه

 کنـد  مـی را با یكدیگر تلفیـق   دودویی هاي هقایسهاي حاصل از مماتریس ،مراتبی تحلیل سلسله فرآینددهند. در نهایت  می

   (.3 :0830)قدسی پور،  شودکه تصمیم بهینه حاصل 

هايافتهبحثو

شـود  گیري و اولویت دادن به آنها آذاز مـی  کردن عناصر و تصمیم مشخّ با  (AHPمراتبی ) روش تحلیل سلسله فرآیند

(Changa, 2007: 310و تبدیل موضوع یا مسئله ) فرآینـد این  بخشترین  مراتبی، مهم مورد بررسی به ساختار سلسله ي 

اي  شكل سـاده  و پیچیده، آنها را بهمسائل مشكل  ي با تجزیه بخشزیرا در این  ؛(Cimren, 2007: 362) رود شمار می به

 مشخّ پس از تبیین اهدام کلی و  ،یابی مكان فرآیندکه با ذهن و طبیعت انسان مطابقت داشته باشد. در  کند تبدیل می

، ها شایستگی هر یك از گزینه گیرد تا بر اساس می انجامي مختلف براي رسیدن به مكان مناس ، ارزیابی ها کردن گزینه
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 هـا  از معیـار  ، معموالًها (. براي سنجش شایستگی نسبی هر یك از گزینهDey, 2000: 98مطلوب انتخاب شود ) ي گزینه

پژوهش (. در این Bowen, 1990: 136شود ) می سنجیده ها طوري که اعتبار هر مكان بر حس  معیار به ،شود می استفاده

 یـابی  مكـان  ،دهـی  وزنبنـدي و   و سپس از طریق اولویت شدند مشخّ مراکز نظامی  یابی مكاندر  مثّّرنیز ابتدا عوامل 

 گرفت. انجام 

بهعواملامتيازدهي

( و 0 ي )جـدول شـماره   در ضرای  مورد نظـر  به هر رتبه از جدول ارزشیابی عوامل ها ضرب پاسخ از ،ی هر عاملکلّ امتیاز

. آیـد  مـی دست  هنهایی هر عامل ب امتیاز ،(002) ها نامه ی بر تعداد کل پاسخکلّ امتیازو با تقسیم شود  میجمع آنها محاسبه 

 آورده شده است. 0 ي در جدول شماره ها پادگان گزینی مكاندر  مثّّرمحاسبه شده براي عوامل  امتیاز

دودويييبرايمقايسه9ساعتي.ال تيتوماسهکميّنُيمقايسه.9جدول

تعريفاهمّيّتتشدّ

 برابر اهمّیّت 0

 متوسّطبرابر تا  اهمّیّت 0

 متوسّط اهمّیّت 8

 تا قوي متوسّط اهمّیّت 1

 قوي اهمّیّت 2

 قوي تا خیلی قوي اهمّیّت 3

 خیلی قوي اهمّیّت 1

 قوي العاده فوقخیلی قوي تا  اهمّیّت 3

 العاده قوي فوق اهمّیّت 1

 0811منبع: مالچفسكی، 

 

    ∑   ( 0ي  رابطه

   

 

 

  ؛که در این رابطه

n ؛به هر رتبه ها : تعداد پاسخ 

k  :؛ضری  هر عامل 

m  :ّ؛ی عاملامتیاز کل  

N  :است. (002) ها تعداد کل پاسخ 

1. Saaty T.L 
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    ∑  امتیاز نهایی

   

 

 ⁄  

 

مراکزنظاميگزينيمكاندرمؤث رامتيازنهاييعوامل.2جدول

امتيازنهاييضريبهرعامليهرعاملامتيازکل عواملرديف

 132/8 203/2 213/3 وهوایی شرایط آب 0

 003/1 230/2 022/1 شرایط زمین 0

 022/1 211/2 022/1 خیز دوري از نواحی زلزله 8

 110/8 238/2 1 اتكا به عوارض طبیعی 1

 812/0 831/2 110/3 وجود زمین کافی براي گسترش 2

 111/1 300/2 002/1 پوشش طبیعی 3

 028/3 131/2 183/1 آب 1

 811/2 103/2 220/1 مرکزیت 3

 811/0 082/2 183/2 دسترسی به بازار و مراکز خرید 1

 8 110/2 131/3 دسترسی به برق 02

 083/3 0 083/3 دسترسی به راه زمینی مناس  00

 221/0 803/2 038/3 دسترسی به فرودگاه 00

 012/0 082/2 380/2 آهن دسترسی به راه 08

 302/2 038/2 2 دسترسی به خدمات رفاهی و تفریحی 01

 033/0 002/2 28/2 دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی 02

 380/0 122/2 23/3 دسترسی به منابع سوخت 03

 128/8 201/2 1 دسترسی به خطوط تلفن 01

 108/0 818/2 11/3 رعایت فاصله از خطوط فشار قوي 03

 112/0 010/2 02/3 رعایت فاصله از خطوط لوله و نفت و گاز 01

 081/0 022/2 22/2 رعایت فاصله از شهرها و مناطق مسكونی 02

 000/0 001/2 38/2 هوا ي کننده رعایت فاصله از منابع آلوده 00

 003/0 003/2 38/2 هاي هوایی رعایت فاصله از داالن 00

 003/0 003/2 38/2 دسترسی به بنادر 08

 منبع: محاسبات نگارندگان

 

( و کمترین امتیاز را دسترسی به خدمات رفاهی 038/3ي مناس  )ها در این جدول، باالترین امتیاز را دسترسی به راه

 اند. کس  کرده( 302/2و تفریحی )
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دهيبهعواملوزن

اي. بـراي اسـتفاده در   ي درجـه هـا  وزن و دو( ي معیـار ها وزن ، یك(اختصاص به عوامل وجود دارد برايدهی  دو نوع وزن

ه دوتـایی اسـتفاده شـد    ي هاي معیار از روش مقایسهاستخراج وزنهاي معیار و براي یعنی وزن ،لاز روش اوّ AHPروش 

 توجّـه نسبی هر جفت را با  اهمّیّتو میزان  کردهتك عوامل مورد بررسی را مقایسه  براي انجام این روش، ابتدا تك است.

هاي محاسبه و مقایسه و نسبت سازگاري ها پس از آن وزن و در یك ماتریس وارد کرده ،0 ي بندي جدول شمارهبه امتیاز

 افزار نرم)خروجی  گزینی در مكان مثّّروزن عوامل ، 0 ي . شكل شمارهندهاي محاسبه شده استخراج شدقابل قبول و وزن

Expert Choiceافـزایش   هـا  هامري ساده باشد، اما وقتی که تعداد مقایسـ  اي هدوگزین ي دهد. شاید مقایسه می ( را نشان

کارگیري نرخ سازگاري بـه ایـن اعتمـاد دسـت      و باید با بهپذیر نیست  امكانراحتی  به ها هري مقایساطمینان از سازگا ،یابد

 0/2نسـبت سـازگاري بیشـتر از    چنانچه  .باشد 0/2باید کمتر از  ،گفته شدپیش از این گونه که  همان این سازگاري یافت.

که نسبت ادامه دارد  تا زمانی شوند این روند مراحل تكرار میدوتایی و  ي ماتریس مقایسه عمال تغییراتی درآنگاه با اِ ،باشد

 . است پذیرفتنیمحاسبه شد که  2031/2 برابر با مطالعه. نسبت سازگاري در این شود 0/2 سازگاري آن کمتر از

 

 
(Expert Choiceافزارنرمگزينيمراکزنظامي)خروجيدرمكانمؤث ريمعيارعواملهاوزن.نمودار2شكل

 منبع: محاسبات نگارندگان

گيرينتيجه

 موقعیّـت عوامل زیـادي در تعیـین    ،ع کاربري زمینها و تنوّ سهح فناوريل در ها، تحوّ به گوناگونی پادگان توجّهامروزه با 

 .دپوشی کـر  توان از آنها چشم نمی ،بوده و در بعضی موارد توجّه شایانیك پادگان نظامی دخالت دارند که هر یك از آنها 

مراکـز   یـابی  مكـان منظـور   بـه  ،مورد مطالعـه  ي ي عوامل مهم طبیعی و انسانی در منطقهها ویژگی بخشدر این  بنابراین

 شود.  می بررسی ،ي ترسیم شدهها نظامی از روي نقشه
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عواملطبيعي

امكـان   ،انسـانی  تـرین نیـروي  و بـا کم  شـوند  شمرده میبراي پادگان  یگاهتكیه ها معموالً کوهارتداعاتوناهمواري:

ها خودرو آمدوشدهایی را براي ناهموار بودن بیش از حد منطقه دشوارياما  ،آورندبانی و حفاظت پادگان را فراهم می دیده

 هـا  پراکندگی کوه ي متر( و نقشه 0122تا  0022ها )گزینی ارتفاعی پادگانبه مكان توجّهبا کند. و ادوات جنگی فراهم می

 .استمناس   عاملهاي مورد بررسی در رابطه با این گزینی پادگانمورد مطالعه، مكان ي در منطقه

 
يموردمطالعهمدلارتداعرقوميمنطقه.3شكل



 
موردمطالعهييمنطقههاپراکندگيکوه.4شكل
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ّیري که در أت دلیل به ،درصد 8هاي بیشتر از ت مشكهت دفع فاضهب و شی علّ به ،هاي کمتر از یك درصدشی  شيب:

بـه   توجّـه . بـا  نیستندمناس   ،برداري دارنداز جمله تسطیح و خاک ،ات مهندسی زیادنیاز به عملیّ میزان مصرم سوخت و

 ،شـی   دیـدگاه در حال حاضر مرکز نظامی موجود در تبریـز از   ،8ي  شماره شده در جدوله ئهاي شی  ارابندي زونطبقه

 شیر دارد.ي مراذه و عج ها پادگان به تري نسبت مناس  موقعیّت

 

يشيبهازون.3جدول

 وزننهايي ضريب ارزشنسبي زون

 31/23 3 022/1 2 -% 0شی  

 112/38 1 022/1 %0 -% 8شی  

 182/11 1 022/1 %8 -% 2شی  

 202/82 2 022/1 %2 -% 02شی  

 802/00 8 022/1 %02 -% 02شی  

 822/1 0 022/1 %02 -% 82شی  

 2 2 022/1 %82 -% 022شی  

 001 فخري، منبع:
 

 

  
يموردمطالعه.ليتولوژيمنطقه2شكلالعهموردمطيشيبمنطقه.5شكل

 

ـ  هاها، انبارها، ساختماندر ساخت سوله ها مقاومت سنگ ليتولوژي: و حجـم کـار مـورد نیـاز بـراي       ات مهندسـی و عملیّ

هـاي آتشفشـانی )آنـدزیتی، بـازالتی،     شامل سنگ ،ي ذربی سهندد. قسمت باالیی دامنهندار سزایی هب اهمّیّت ،سازي آماده

هـاي قـدیم و جدیـد، کنگلـومرا،     هاي رسوبی )لس، شیل، آبرفتهاي دیگر شامل سنگقسمت ،دیوریت، داسیت و گابرو(

 يزهكشـی اطـرام زمـین تـا حـدود      درضمن،. استهاي نمكی داراي پهنه ،ارومیه ي ها( و نزدیك دریاچهمخروط افكنه
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شـیر  مراکز نظامی موجود در مراذـه و عجـ    ،لیتولوژي دیداز  بنابراینناشی از باران شدید را کم کند.  مشكهتتواند  می

 پادگان تبریز دارند. تري نسبت به مناس  موقعیّت

 احتمال رخـداد زمـین لـرزه افـزوده     بر ،اورمیه از بخش جنوب به شمال ي شرقی دریاچه ي در حاشیهلرزهوگسل:زمين

آذرشهر ممقان  متوسّطبا خطرات  اي به منطقه ،شیر عج  -بناب  ي بدون خطر در ناحیه ي که در منطقه طوري به ،شود می

، مطالعـات انجـام گرفتـه    براسـاس . اسـت سازندهاي سطحی  قدرت زلزله در ارتباط با لیتولوژي و شویم. میزان و می وارد

ی قـرار گـرفتن هـر    طور کلّ به .استمرات  شدیدتر از سنگ بستر  به ،آبرفت در مناطق پوشیده از رس و لرزه حرکات زمین

ـ   بیشتر اسـت؛ زیـرا  اما این خطر براي مراکز نظامی  است، انسانی روي گسل خطرناک ي سازه ات و داراي انبارهـاي مهمّ

در  هـا هاي ذربی سهند که بیشترین تراکم آندر دامنهها قرارگیري گسل موقعیّتبا در نظر گرفتن  بنابراین .هستند سوخت

گزینـی  مكـان  بـراي  ،ي ذـرب و جنـوب شـرق منطقـه    ها قسمت ،استقسمت شمال، شمال شرق و جنوب ذرب منطقه 

 هستند.تر ها مناس پادگان

 

 
يموجوددرمنطقههاگسل.2شكل



www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

9312پاييز،3ي،شماره45يهايجغرافيايانساني،دورهپژوهش222

 

پرهیز  گیرهاي بادخیز و باداست باید از انتخاب مكان تا آنجا که ممكن(:باد،دماوبارندگي)اقليميپارامترهايمهمّ

بنـابراین  شـود.  یك پادگان میهاي آمادگی فعّالیّتموج  اختهل در  ،هنگام گردوذبار چرا که وجود بادهاي شدید به کرد؛

باید  کند، چنانچه ضرورت ایجابد. ندر معرض وزش بادهاي ذال  باشها  پادگاننباید  ،جلوگیري از چنین مشكهتیبراي 

هاي دمایی در انجام عملیات نظامی نوسان ي دانستن دامنه. ک ایجاد کردّابت و متحرّ صورت بهبادشكن یا حصارهایی را 

 شـود.  مـی ممكن نا کمابیشو  ات بسیار سختعملیّ امكان انجام ،زیرا در شرایط زمستانی و یخبندان ؛است مثّّر العاده فوق

که حـداقل دمـا در    استگراد  درجه سانتی 02-00ي موجود بین ها میانگین دما در بین ایستگاه ،ي مورد مطالعه منطقهدر 

 توجّه ،وهوایی مهم آب عواملاز دیگر  شود. می ي جوالي و اگوست مشاهدهها ي ژانویه و فوریه و حداکرر دما در ماهها ماه

بینـی   آن براي پیش برآوردت بارش و محاسبه و مدّ ت وت بارش است. بطور کلی آگاهی از شدّبه ارتباط توپوگرافی و شدّ

مورد نظر داراي شی  تنـد و خـاک    بود. اگر محلّ یك پادگان خواهد مهم در انتخاب محلّ عامل ،قدرت سیل ایجاد شده

 822-022میانگین بارش منطقـه بـین    زیادي به بار آورد. هاي تاند خسارتوپوششی قابل فرسایش باشد، باران شدید می

 است.هاي موجود متر در بین ایستگاه میلی

 

  
يموردمطالعهمنطقهدمايهمينقشه.1شكليموردمطالعهمنطقهبارشهمينقشه.8شكل



یكـی از   ،آب فت دارنـد و وجـود  نیاز به آب براي آشامیدن و نظا ،کنندافرادي که در یك پادگان زندگی می:هيدرولوژي

 ،آبهـا   هاي نظامی در ارتباط بـا شـبكه  اتهاي عملیّیكی از محدودیتترین عوامل براي احداث یك پادگان است.  ضروري

شـود.  هـا مـی  مـانع حرکـت نیروهـا و چـرخ     ،چراکه اگر جنس بستر رودخانه از بافت ریز باشد ؛هاستجنس بستر رودخانه

 خیـز بـودن محـلّ    سـیل  گیري باال احداث شـوند.  ي مخزنی با حجم آبهاّ سد همچنین مراکز نظامی نباید در پایین دست

  شود.از جمله مواردي است که حتما باید بررسی  ،هاي احتمالی نیزبرگشت سیل ي پادگان و دوره
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يهاپراکندگيسدينقشه.92شكل

يموردمطالعهمنطقه
يموردمطالعهمنطقههايآبراههينقشه.99شكل

عواملانساني

ـ ها نیاز مبرم به راه ،ها و تریلرهاکامیون ي وسیله هونقل مواد ب حمل:يارتباطيهاراه ـ   هي زمینی مناس  دارد. ب ی طـور کلّ

هـاي ارتبـاطی    هـاي اصـلی و راه  هالمقدور به جادّ ونقل و هزینه، مكان پادگان باید حتی براي سهولت و کاهش زمان حمل

. هسـتند آهن برخوردار  و راه اصلی ي هاز امكانات دسترسی مناس  به جادّ ي مورد مطالعه منطقههاي نزدیك باشد. پادگان

ـ ، جایی کاال هعنوان یكی از امكانات جاب هب هاآن اهمّیّتولی  روند، شمار می به ي ارتباطیها دریا نیز جزء راه هوا و صـورت   هب

پادگان تبریـز از نظـر    ،ي مورد مطالعه منطقهد. در نت بعدي قرار دارها زیاد نیست و در اولویهآهن و جادّ انبوه نسبت به راه

 هاست و هیچكدام به بنادر دسترسی ندارند.بهتري نسبت به سایر پادگان موقعیّتدسترسی به فرودگاه در 

 
يموردمطالعهمنطقههنآهنقشهرا.92شكل
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يموردمطالعهيمنطقههانقشهفرودگاه.93شكل


منطقهيموجوددرهاراهينقشه.94شكل
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 ،هـاي لجسـتیكی  پادگـان  خصـوص  هب ،هاالعاده مهم براي پادگانیكی از عوامل فوق:دسترسيبهبرق،گاز،تلدن-2

هـا و  م سردکنندهئدا فعّالیّتنیاز به  ،اس و فاسدشدنیحسّ ویژه موادّ هب ،زیرا نگهداري مواد و وسایل ؛دسترسی به برق است

دسترسی بـه   ي هاي منطقه مشكل چندانی در زمینهپادگان به مطالبی که بیان شد، توجّهکننده دارد. با  هاي تهویهستگاهد

  ندارند و دسترسی خوب و مناسبی به امكانات فوق دارند. ...و سوخت، برق

 
يموردمطالعهيگازمنطقههانقشهپراکندگيايستگاه.95شكل

 

 
العهايموردمطخطوطنيرويمنطقهينقشه.92شكل

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

9312پاييز،3ي،شماره45يهايجغرافيايانساني،دورهپژوهش224

 

گزینی مكان عاملبه این  توجّههاي منطقه بدون که پادگان دهد نشان میپراکندگی صنایع  ي نقشه:نزديكيبهصناي 

 اند.  شده

 

 

يموردمطالعهپراکندگيصناي منطقهينقشه.92شكل



شـده   انتخاب ي است. منطقه مهمهاي فعلی زمین از شاخ کاربري استفاده و  ،یك پادگان یابی محلّدر مكان:کاربري

 همچـون  هـایی . بنـابراین انتخـاب مكـان   مدّ نظر قرار گیـرد آن  ي و گسترش آیندهشود  نگر انتخابباید با یك دید آینده

 بنـابراین . بنـا کـرد  هـایی پادگـان   توان در چنین مكـان مناطق ساحلی مناس  نیستند و نمی و ها، مناطق مسكونیبتاال

هاي به کاربري ،ریزي. همچنین در برنامهنداشته باشندتري همواره باید در نظر داشت که زمین انتخاب شده مصارم مهم

 شود.الزم معطوم  توجّهمناطق انتخابی باید  ي آینده
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يموردمطالعهمنطقهکاربرياراضيينقشه.98شكل



ات مشخّصـ د هواپیماهاست کـه داراي ارتفـاعی خـاص از زمـین و     مسیر ّابت تردّ ،هاي هوایی داالن :هايهواييداالن

هـا و  در تمرین نظامی و تیراندازي یك(ها باشند. تی در مسیر این داالنها نبایسپادگان دلیلبه دو  .اي هستندتعیین شده

هاي هوایی قـرار   هایی که در مسیر راهنپادگا دو(گیرد. هواپیما مورد اصابت قرار می ،هایا خطاي احتمالی خدمه ضدهوایی

 ترابري دشمن قرار گیرند. ظاهر بههاي هواپیما ي وسیله هتوانند هدم جاسوسی بمی ،دارند

احـان شـهري در   ولـی طرّ  ؛شـد مـی  شمردهت در گذشته وجود پادگان در شهر یكی از عوامل ایجاد امنیّ:تيمراکزجمعيّ

 :دانند وجود پادگان در شهر را مناس  نمی آمده،ی که در زیر دالیل به ،هاي اخیرسال

 .گیرد می دشمن قرار هاي هدر مواقع جنگ هدم حملاین اماکن معموالً  .0

نیروها، امكـان فـراهم آوردن چنـین     هاي سازماندهی و تمرین برايها پادگاندر نیاز به فضاي گسترده  دلیل به .0

 است. کمابیش ناممكن ،ین مناطقباال بودن قیمت ا دلیل بهزمین وسیعی در مناطق شهري 

 .است ات مشكلکنترل پادگان در شهر با وجود انبار مهمّ ،سوزي، زلزله و سیل( )آتش هنگام سانحهدر  .8

شـمار   بـه یابی بـه سـهح    براي دست مكانیو  هستندگران آشوب اصلی ها هدمپادگان ،هاي داخلیدر شورش .1

 روند. می

 د.نقرار دار انجاسوسی دشمنها در شهر بیشتر در معرض پادگان .2

 بـه طـرح   توجّـه ها باید با بنابراین پادگان شود. می موج  ترافیك ،شهرر و وسایل ترابري د ها کامیون آمدوشد .3

ي مـورد مطالعـه در   هـا  پادگـان احداث شوند.  ها مناسبی از شهر ي در فاصله ،تمدّدي و جامع شهرها در بلندها 

 دارند. داخل و نزدیكی مناطق مسكونی قرار
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نهايييابيمكان

ي مورد نیاز ها برش داده شدند و الیه مقیاس و ، هممرجع زمینآوري،  ها و تصاویر پایه جمعدر این مرحله ابتدا نقشه

آورده شده است.  03تا  0هر الیه در اشكال  هاي رستري نقشهد. شه تهیّ در قال  رسترهاي موضوعی صورت نقشه به

ي ها رستر تبدیل شدند. درنهایت با ترکی  رسترها و وزنبه گیري  مقایسه و دخالت در تصمیم براي ها الیه ي همه سپس

کهس مناس ،  سهمراکز نظامی در  یابی مكان ،نقشه و کنترل زمینی Arc GISهر عامل در محیط  از دست آمده معیار به

  ه شد.و نامناس  تهیّ متوسّط

 

يغربيسهندهادردامنهيابينهاييمراکزنظاميمكان.91شكل

 

بـراي   ،اسـت  شـده  مشـخّ  که با رنگ تیـره   ي مورد مطالعه منطقههایی از قسمت ،01ي  به شكل شماره توجّهبا 

 متوسّطگزینی داراي شرایط مكان متوسّطهاي با رنگ شده مناس ، قسمتعوامل بررسی دیدگزینی مراکز نظامی از مكان

تحلیـل  بنـدي انجـام شـده بـه روش      بـه پهنـه   توجّـه . بـا  هسـتند شـرایط نامناسـ    داراي  هاي با رنگ روشنو قسمت

مساحت بیشـتري را   ،ي مورد مطالعه منطقهشمالی  ي گزینی در نیمهتوان گفت که شرایط مناس  مكان می ،مراتبی سلسله
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. اسـت زیـادي از تبریـز، اسـكو و شبسـتر      هـاي قسـمت  ي گیرنـده شود که دربرجنوبی منطقه شامل می ي نسبت به نیمه

مراذـه و   ي شـیر از شـرایط مناسـ  برخوردارنـد. منطقـه     هاي کمتري از بناب، ملكان، آذرشهر و عجـ  همچنین قسمت

تـوان گفـت کـه     مـی  بنابراین در کل .دارندگزینی براي مكان یمتوسّطهاي کمی از آذرشهر، اسكو و بناب شرایط قسمت

 ،در رابطه با عوامل ژئومورفولوژیكی و سـایر عوامـل طبیعـی و انسـانی     گزینی مكانشیر از نظر  ج هاي تبریز و ع پادگان

 ت مساعدتري دارند.نسبت به پادگان مراذه وضعیّ
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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 

Result Topic Year Names of authors 

Faster and better planned military bases 

regardless of routine office & 

paperwork 

GIS application to system 

design of military centers 

1985 

 

Charles 

 

GIS is useful for the classification of 

factors site selection 

Application of GIS and satellite 

imagery in the management of 

military space

1992 Warren &Bagley 

Identify factors affecting site selection 

logistic Presidio 

Land suitability analysis using 

GIS for site selection of military 

centers in the city of Arak 

2000 Fakhri 

Determine the location an army sample  

in an offensive operation is possible 

with more care

Site selection an army sample in 

offensive processes using RS & 

GIS save in the region located 

in the north city of Suva 

2000 Malawi 

Identify land suitable conditionsSite selection priced training2000 Mahdinezhad et al 

Offer methods step by step and 

optimization to find the best places

Modeling garrison site selection 

using AHP, GIS
2005 Nurani 

Increased accuracy and speed in 

preparing reports, production plans and 

decision making military in critical 

situations 

Military applications of GIS 
2010 

 
Fakhri& Jalali Nasab 

Increase combat defense forces in the 

future battles

Implementing GIS in defensive 

forces
2010 Mahdinezhad & Hatami

 

 

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  
Definition Extremely important 
Definition 1 
Equally important 2 
Equal to average important 3 

Important Middle 4 

Moderate to strong important 5 

Strong important 6 
Strong to very strong important 7 
Important very strong 8 
Important very strong to immensely strong 9 

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. 
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