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 چکیده

های های نظامی ازجمله مسائل مهم در آمایشپاسگاهیابی مناسب مکان

تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی این مراکز در باشد که میدفاعی می

مواقع بحران و تهدیدات نظامی گردد. شناخت محیط پیرامون در مناطق 

ها در مناطق مرزی کمک ها و استقرار پاسگاهریزیتواند به برنامهمرزی می

د. بنابراین پژوهش حارض به ارزیابی نقش عوامل جغرافیایی شایانی کن

ها در یابی پاسگاه)انسانی و طبیعی( با تأکید بر عوامل طبیعی بر مکان

پردازد و بدین منظور برای آباد، نوخندان و باجگیران میمناطق مرزی لطف

 دستیابی به هدف پژوهش با توجه به مطالعه مقاالت و اسناد پیشینیان و با

های ربط در زمینه علوم جغرافیایی و نظامی از دادهتأیید نظر کارشناسان ذی

شناسی، ژئومورفولوژی، شناسی، خاکمختلفی هامنند، توپوگرافی، زمین

ای خیزی، فاصله از راه، فاصله از مرز، فاصله از گسل و تصاویر ماهوارهسیل

ASTER ه شده های شیب و جهت شیب، استفادمنظور تهیه نقشهبه

های اقلیمی همچون یخبندان، باد و باران به جهت عدم است و از داده

نظر دسرتسی اطالعاتی جامع در این خصوص از محدودۀ مطالعاتی رصف

منظور شناسایی مناطق مناسب در راستای استقرار گردید. در ادامه به

اطالعاتی های ها و الیهها در طول نوار مرزی ایران و ترکمنستان نقشهپاسگاه

در رویکردی  FAHPمعیار جغرافیایی فوق با استفاده از مدل  ۱۱مربوط به 

تلفیقی با سیستم اطالعات جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گرفت و درنهایت با 

های استقرار نقشه نهایی مکان AHPگذاری فازی و هماستفاده از مدل روی

مطالعاتی خراسان رضوی که با های مرزی بخشی از محدودۀ بهینه پاسگاه

آباد، نوخندان، باجگیران تعیین توجه به تقسیامت سیاسی شامل لطف

های مناسب استقرار شامل گردید. نتایج حاصل نشان داد که مکان

طورکلی هرچه از غرب به رشق و باشند و به)نوخندان( و غرب )باجگیران( می

های مناسب جهت مکانرویم، امکان یافنت از شامل به جنوب پیش می

 شود.های مرزی کمرت میاستقرار پاسگاه

های نظامی، مرز، های مرزی، پاسگاهیابی، پاسگاهمکان واژگان کلیدی:

 ایران، ترکمنستان

 

 

Abstract 

Proper location of military checkpoints is one of the 

important issues in defense planning, which can increase 

the efficiency and effectiveness of these centers in times of 

crisis and military threats. Knowing the surroundings in the 

border areas can help in planning and establishing 

checkpoints in the border areas. Therefore, this study 

evaluates the role of geographical factors (human and 

natural) with emphasis on natural factors on the location of 

checkpoints in the border areas of Lotfabad, Nokhandan 

and extortionists; In order to achieve the purpose of the 

research, according to the study of articles and documents 

of the predecessors and with the approval of relevant 

experts in the field of geographical and military sciences 

from various data such as topography, geology, soil 

science, geomorphology, flood Rise, distance, distance 

from the border, distance from the fault and ASTER satellite 

images have been used to prepare slope and slope direction 

maps and climatic data such as glaciation, wind and rain 

due to lack of access to information. Comprehensive 

studies were omitted in this regard. In order to identify 

suitable areas for the establishment of checkpoints along 

the border between Iran and Turkmenistan, maps and 

information layers related to the above 11 geographical 

criteria were evaluated using the FAHP model in an 

integrated approach with the geographic information 

system. . Finally, using the fuzzy overlap model and AHP, 

the final map of the optimal location of border checkpoints 

was determined as part of the study area of Khorasan 

Razavi, which was determined according to political 

divisions including Lotfabad, Nokhandan, and Bajgiran. 

The results showed that the appropriate locations are north 

(Nokhandan) and west (tax collectors). In general, as we 

move from west to east and from north to south, it is 

possible to find suitable locations for border checkpoints. It 

becomes less. 

Keywords: Location, Border checkpoints, Military 

checkpoints, Border, Iran,Turkmenistan 
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 مقدمه

که هدف موردنظر دشمن در حمله و تهاجم نظامی به ازآنجایی

نظامی آن کشور است، رویکرد  هایاستقرارگاهکشور، مراکز و 

-آمایشی به ساماندهی سازمان دفاعی یک کشور باعث می

ای در فضا گونهشود که سازمان فضایی نیروهای مسلح به

پذیری داکرث امنیت و حداقل آسیباستقرار پیدا کنند که ح

یکی از (. 10:1381)مؤمنی، را برای کشور فراهم کنند 

ای، وظایف اساسی و مهم برنامه ریزان شهری و ناحیه

های گوناگون شهری با توجه به نقش تخصیص زمین به کاربری

و کارکرد شهر، اقتصاد شهری و همچنین تأثیر و تأثر متقابل 

ترین اصول پدافند . یکی از مهمکاربری با همدیگر است

یابی غیرعامل و یکی از ارکان مهم آمایش رسزمین، اصل مکان

ها و ها و مراکز مختلف است. یافتهبهینه برای انواع فعالیت

دهند که یکی از آمده نشان میدستمطالعات و نتایج به

-ها و برنامهشده یا یکی از مواردی که در طرحهای گمحلقه

شده است، موضوع ش رسزمین کمرت به آن پرداخته های آمای

باشد که با توجه به تنوع در هم دفاع غیرعامل میدفاع و آن

نوع و شدت تهدیدات متصور بر مناطق مختلف کشور، در 

ای و های آمایش رسزمین در هر سه سطح ملی، منطقهطرح

های محلی باید به امر دفاع بیشرت توجه شود. ازآنجاکه طرح

های معلوم و یابی برای فعالیتیش رسزمین امر مکانآما

دهند و به های نامعلوم را انجام مییابی برای مکانمکان

ها و مراکز مهم حیاتی یابی بهینه فعالیتلحاظ اینکه با مکان

توان به اهدافی مانند افزایش قدرت دفاعی کشور، کشور می

تخاصم از ها، بازداشنت کشورهای ماستمرار تولید فعالیت

های صنایع و تسلیحات نظامی حمله و کاهش هزینه

یابی در امر خوبی با موضوع مکانها بهحیافت. این طردست

توانند ارتباط ویژه در مناطق مرزی نیز میپدافند غیرعامل به

ویژه یابی بهتنگاتنگی داشته باشند که درنتیجه این امر مکان

وتحلیل قرار گرفته است هازلحاظ پدافند غیرعامل مورد تجزی

(. بر همین اساس 42: ۱396کامران، )جعفرزاده و ولیزاده

ها نیازمند مطالعات علمی گزینی پاسگاهمکان

ای است. عوامل متعددی چون رشایط آب و یافتهسازمان

های ارتباطی، آب، شیب زمین، هوایی، رشایط توپوگرافی، راه

ینش مکان پاسگاه مسائل امنیتی و مالحظات سیاسی در گز

 (. ۱94:۱392مؤثرند )سعیدی و همکاران، 

گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ، عوارض طبیعی نیز در مکان

عنوان عاملی مورفولوژی و مانند آن اثر قطعی دارند که گاه به

کنند صورت عامل منفی و بازدارنده عمل میمثبت و زمانی به

یابی باید ام مکانکه با توجه به اهمیت عوامل طبیعی در هنگ

به دینامیسم محیط طبیعی مثل سیل، زلزله، باد، گسل، 

درنهایت، جهت روشن شدن نقش  شیب و جز آن توجه کرد.

های گزینی باید به پدیدهو کاربرد ژئومورفولوژی در مکان

ها توجه گیری فرآیندها و تأثیر آنژئومورفولوژیک مؤثر و شکل

کردآبادی و خلیلی، ؛ کریمی۱34: 1382شود )نگارش، 

توجهی به هر یک از عوامل مربوط به ، زیرا بی(1۱۵:۱393

فرایندهای ژئومورفولوژیکی و مخاطرات ناشی از آن در امر 

ها، مشکالتی مانند گزینیویژه در مکانها، بهریزیبرنامه

های زیرزمینی و گیری، یخبندان، نفوذ شیرابه در آبسیل

امناسب منطقه، قرار گرفنت های سطحی، شیب نآلودگی آب

ها، اراضی ناپایدار و بروز ها، شکستگیبر روی گسل

مقدم، مشکالت ریزش، خزش و غیره را به دنبال دارد )اصغری

شود که در یابی به فعالیتی گفته می(. اصوالً مکان30: 1378

های یک منطقه خاص از نظر وجود ها و تواناییآن قابلیت

های شهری مرتبط بودن آن با کاربریزمین مناسب و کافی و 

و روستایی دیگر برای انتخاب مکانی مناسب جهت کاربری 

 :Banai-Kashani, 1989موردنظر تجزیه تحلیل شود )

گیری برای انتخاب (. ازآنجاکه مطالعات اولیه و تصمیم10

ها ها و همچنین ساخت و ساز آنمکان مناسب پاسگاه

طلبد و به لحاظ امنیتی بسیار یهای بسیار هنگفتی را مهزینه

های مناسب در فرآیند کارگیری روشحائز اهمیت است، به

ها بر افزایش کارایی و گزینی، ضمن کاهش هزینهمکان

تواند از اتالف نیروها، رسمایه عملکرد پاسگاه در منطقه، می

 و زمان جلوگیری کند.

ی با پژوهش حارض در پی آن است که با تأکید بر عوامل طبیع

-لحاظ منودن بررسی معیارهای مناسب در استقرار و مکان

گزینی پاسگاه نظامی در مناطق مرزی شامل رشق کشور 

یابی بپردازد. در ضمن باید تأکید منود که بسته به نوع مکان

که نزدیک به طوریباشند. بهمعیارهای ذکرشده متفاوت می

رهای مهم ویژه تواند از فاکتو ها میمرز برای استقرار پاسگاه

در جهت کنرتل و عبور و مرورهای مجاز و غیرمجاز داشته 

که برای استقرار مهامت نظامی نزدیک به نوار باشد درصورتی
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پذیری نیروها را به چندین برابر افزایش تواند آسیبمرزی می

کارگیری معیارها موردنظر بسته به نوع هدف دهد. بنابراین به

شد. لذا هدف اصلی ما در این بایابی متفاوت میمکان

 در با و هاي نظامی مناطق مرزیپاسگاه یابیپژوهش مکان

تأثريگذار جغرافیایی )طبیعی و انسانی(  عوامل نظر گرفنت

 كاربردي و مناسب راهكار است و هدف فرعی ما، ارائه

 هايپاسگاه یابیدر مکان مؤثر عوامل شدن جهت اجرايي

 باشد.مينظامي در محدوده مطالعاتی 

 مبانی نظری

توان بر اساس یابی فرآیندی است که از طریق آن میمکان

شده برای یک کاربری مشخص و با توجه به رشایط تعیین

منابع و امکانات موجود، محل مناسب را تعیین کرد. 

ترین یابی اصولی مراکز حساس نظامی، یکی از مهممکان

های هزینهتوجه اقداماتی است که موجب کاهش قابل

ها و پیشامدهای مربوط به این مراکز بعدی مرتبط با فعالیت

خواهد بود و با افزایش قابلیت پدافند غیرعامل این مراکز، 

ها را افزایش و احتامل حمالت دشمنان و رضیب امنیتی آن

یابی آثار تخریبی حمالت احتاملی را کاهش خواهد داد. مکان

های توصیفی ضایی و دادهوتحلیل اطالعات فدرواقع تجزیه

های منظور یافنت یک یا چند موقعیت فضایی با ویژگیبه

(. 46:۱392حنفی و موسوی، )توصیفی موردنظر است 

یابی ابتدا در راستای توسعه صنایع و های مکاننظریه

وری بیشرت منظور بهرهپیامدهای اقتصادی و اجتامعی آن به

ر منفی و رضرهای های صنعتی و کم کردن آثااز فعالیت

گزینی به کشور های مکاناقتصادی ارائه شد. مرکز ثقل نظریه

گزینی توسط فون تونن در گردد. درواقع مکانآملان برمی

ترین مدل م و در زمینه کشاورزی ارائه شد، اما قدیمی۱۸26

م است که نظریه خود ۱۸۷۸گزینی متعلق به شافل در مکان

داد اما چارچوب علمی این نظریه  را بر مبنای مدل جاذبه ارائه

-ریزی شد. او مسئله مکانم پایه۱9۰9توسط وبر آملانی در 

گزینی یک انبار واحد را باهدف کم کردن مجموع فواصل سفر 

ای از مشرتیان موردبررسی قرار داد بین انبار و مجموعه

 (.26؛ ۱39۸زارع، )افشاری و نصیری

لمرو و مرز، مفاهیمی همچون رسزمین، رسحد، قمرز: 

-اند در حقوق بینای یافتهرشتهای و میانماهیتی چند رشته

هایی مانند اختالفات مرزی و معاهدات امللل از مقوله

شود. در حقوق اساسی، از ماهیت مرزی، سخن گفته می

حقوقی مرز و رسزمین. در حقوق اداری از مفهوم مرز و 

. در های دولتتقسیامت کشوری و حدود و ثغور فرمان

ها بر رس مفهوم قلمرو و امللل از گوناگونی درگیریروابط بین

امللل، از نقش رسزمین در قدرت ملّی. در تاریخ روابط بین

های گوناگون تاریخی بر رس گسرتش قلمروهای روایت

رود. در رسزمینی میان کشورهای دنیا، سخن به میان می

جغرافیای سیاسی، از نقش و اهمیت ژئوپلیتیک، 

-ئواسرتاتژیک و هیدروپلتیک مرزها و قلمروها، بحث میژ 

عنوان مناد عینیت شود و در علوم سیاسی، از مفهوم مرز به

دهنده مثابه یکی از چهار عامل تشکیلیافته مقوله رسزمین به

رسد مخرج شود. به نظر میها گفته میمفهوم دولت، سخن

و و مرز به ها در زمینه تعریف قلمر مشـرتک متـامی این دانش

این نکته ختم شود که مرز عبارت است از محدوده جغرافیایی 

خاص دولت برای اعامل حق خویش است. این تعریف 

)خلیلی « کندرسزمین دولت را مشهود می»منادین واالس که 

کارکرد مختلف مرزهای  (.۸: ۱39۰به نقل از واالس، 

. ۱کرد: بندی توان در قالب دو گروه طبقهاملللی را میبین

تجاری که در اینجا -. کارکرد ارتباطی2کارکرد دفاعی امنیتی. 

 فقط به کارکرد دفاعی آن اشاره خواهیم منود.

عنوان یك مانع دومین مرز بهامنیتی مرز: -کارکرد دفاعی

کارکرد مرز که کامالً در جهت مقابل کارکرد بازدارندگی قرار 

ا که برخالف دارد، کارکرد ارتباطی مرز است؛ به این معن

کند که عنوان یک پل ارتباطی عمل میکارکرد، ارتباطی مرز به

، فرهنگی توریستی و غیره بین ، تجاریکننده ارتباطاتتسهیل

باشد. بر این اساس ویژه مرزنشینان میمردم دو کشور به

برخالف کارکرد بازدارندگی مرز که به دنبال تقویت قدرت 

نگاه غالب آن اقتصادی تجاری باشد و نفوذناپذیری مرز می

عنوان یک مانع نگاه شود، در این است. اگر به مرزها فقط به

ترین نقش آن مامنعت در مقابل نفوذ مردم و صورت مهم

حکومت کشور همسایه و همچنین ایجاد محدودیت شدید 

، کاال ای )مردمو نامتعارف در مقابل ورود و خروج هر پدیده

یره( است که از منظر حکومت موجودات زنده، کتب و غ

شود. در چنین حالتی کارکرد محل اهمیت آن محسوب می

تر نقش بازدارندگی مرز موردتوجه است و به عبارت دقیق

دفاعی امنیتی مرز برجسته خواهد بود؛ به این معنی که مرزها 
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ای کنند و از ورود و خروج هر پدیدهمانند یک فیلرت عمل می

کند حاکمیت آن کشور اخالل ایجاد میکه در اعامل قدرت و 

کنند آورده یا محدودیت شدید ایجاد میمامنعت به عمل

 (.۱۱6:۱3۸6)زرقانی، 

 پیشینه پژوهش

های صورت گرفته مشخص شده است با توجه به بررسی

مطالعاتی متعدد داخلی و خارجی در این زمینه صورت گرفته 

ها اشاره خواهیم داشت.به برخی از آن ۱که جدول است 

 : پیشینه پژوهش۱جدول 

 گیرینتیجه عنوان پژوهش نویسنده / نویسندگان

مجرد کاهانی و همکاران 

(۱393) 

 های پیشنهادیبندی مکاناولویت

های اضطراری برای ارائه پاسگاه

خدمات شهری پس از وقوع زلزله با 

سلسله استفاده از مدل تحلیل 

مراتبی )مطالعه موردی: شهر 

 کرمان(

شهر کرمان  ۱3کالنرتی موجود در سطح شهر کرمان، کالنرتی  ۱3در بین 

واقع در بلوار جمهوری  ۱۷واقع در بلوار جمهوری اسالمی، کالنرتی 

-واقع در بلوار قدس به همراه پاسگاه ۱۱اسالمی شهرک الهیه و کالنرتی 

شرتین اهمیت و اولویت را دارند، شان بیهای اضطراری در محدوده

های واقع در خیابان رسآسیاب به همراه پاسگاه ۱۸همچنین کالنرتی 

 اضطراری آن، کمرتین اهمیت و اولویت را دارند.

احميد و همکاران 

(2۰۱3) 

سیستم اطالعات جغرافیایی 

وتحلیل پراکنش مبنایی برای تجزیه

شهر های پلیس در کالنایستگاه

 ه(گاتو )نیجری

صورت تصادفی است ها بهدرنهایت نتایج نشان داد که پراکنش پاسگاه

ای که شهر قدیمی کانو و قسمت رشقی آن پر از پاسگاه پلیس بوده گونهبه

که قسمت جنوبی فاقد این توزیع مناسب است. همچنین نتایج درحالی

جمعیت ها با میزان نشان داد که رابطه معناداری بین میزان توزیع پاسگاه

 منطقه وجود ندارد.

 (2۰۱4پرینتو و پارويز )

های پلیس در بررسی نقش ایستگاه

مقابله با تروریسم در کشور 

 پاکستان

عنوان های پلیس بهسازماندهی پاسگاه. ۱دسرتسی به امنیت را منوط به 

ای قانون پاکستان برای انجام مأموریت و تأمین منابع نربد های پایهسازمان

های پلیس به لزوم برخورداری پاسگاه. 2ها در سطح محلی، ستبا تروری

. 3ها و کادر مجرب و وسیله تجهیزات نوین، روشهای اینرتنت بهشبکه

 ها بر اساس اصول و استانداردهای سنجيده شده.قرارگیری پاسگاه

دی دهد که تعداهای صورت گرفته نشان مینتایج پژوهش 

اند، بدین ها بیشرت بر وضع موجود تأکید کردهاز پژوهش

اند که اگر مرکز نظامی قبالً در یک معنی که تنها بیان کرده

گرفته آیا مناسب بوده و یا نامناسب است. در منطقه شکل

اند و یابی جدید تأکید نداشتههای مکانحقیقت بر مؤلفه

ل در ارتباط با ها واحد تحلیهمچنین در تعدادی از پژوهشی

حوزه داخل شهرها بوده است، بدین معنی که بر امنیت 

باشد تأکید ترین نقطه امنیتی میعنوان حساسمرزی که به

 کمرتی بوده است.

 روش پژوهش

 ازلحاظ و توصیفی و تحلیلی روش، برحسب حارض پژوهش

وتحلیل روش . روش کار بر مبنای تجزیهاست کاربردی هدف،

AHP های فازی و و تلفیق مدلAHP  بوده است که جهت

افزارهای آماری چون اکسل وتحلیل آماری متغیرها از نرمتجزیه

افزارهای گرافیکی استفاده شده است. در این راستا از و نرم

روش تحلیل استقرایی استفاده شده است تا بتوان به کمک 

آمده را به مسائل بزرگ دستحلیل آماری مطالب بهوتتجزیه

ای و مراجعه تر تعمیم داد. از روش اسنادی )کتابخانهو کلی

بندی و استخراج اطالعات های مرتبط( برای دستهبه سایت

موردنظر بهره گرفته شده است. بنابراین، بعد از مشخص 

ها، ماتریس یابی پاسگاهشدن شاخص اثرگذار در مکان

گیری آن تشکیل شده است، در ادامه برای دست متصمی

ها آمدن اهمیت و برتری هر شاخص نسبت به دیگر شاخص

طور مستقیم و پرسشنامه تهیه شد و به 2۰الی  ۱۵تعداد 

غیرمستقیم )آنالین( در اختیار کارشناسان مربوطه در زمینه 

 ۱علوم جغرافیای و علوم نظامی قرار گرفته است که شکل 

باشد.دل مفهومی پژوهش میبیانگر م
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 : مدل مفهومی روش تحقیق )مأخذ: نگارندگان(۱شکل 

 دهیهای وزنمعیارها و روش

ترین مرحله استقرار یابی مهمشناسایی عوامل مؤثر در مکان

 ۱۱یابی از منظور مکانها است. در این پژوهش بهپاسگاه

مطالعه آثار و اسناد و مقاالت پیشینیان در معیار با توجه به 

خارج و داخل کشور و با تأیید نظر کارشناسان زیر بط در علوم 

ها جغرافیایی و نظامی استفاده شده است که این معیار

-مشتمل بر، شیب، جهت شیب، توپوگرافی، لندفرم، سنگ

شناسی، دسرتسی، فاصله از راه، شناسی، گسل، خاک

شاخص با توجه به  ۱۱باشند. خیزی مییلفاصله از مرز و س

شناسی با های زمینمطالعه معیارهای مذکور از طریق نقشه

و  ۱:۵۰۰۰۰، توپوگرافی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰مقیاس 

 افزاریآوری و در محیط نرمجمع ETMای تصاویر ماهواره

Arc gis 10.3 دهی به معیارهای موردنظر از آماده شد. وزن

( و توابع عضویت فازی در 2)جدول  AHPروش  2طریق 

جهت  AHPانجام شد که در مدل  Arc gis 10.3افزار نرم

انجام شد.  Expert choiesافزار محاسبه وزن معیارها از نرم

دومین روش برای تعیین اوزان معیارهای موردنظر، استفاده از 

بود. در  Arc gis 10.3افزار توابع عضویت فازی در نرم

فازی سازی معیارها از توابع فازی )جدول  روش برایاین

-(، استفاده شده است. انتخاب تابع برای فازی3شامره 

سازی با توجه به ماهیت، اهمیت و رابطه هرکدام از معیارها 

شود. چون استفاده از مدل فازی در باهدف انتخاب می

های رسرتی است، باید هر پیکسل یابی بر مبنای تحلیلمکان

با توجه به تابع ارزش عضویتی از صفر تا یک را  در هر معیار

( که اشکال شامره 4: ۱39۱به خود بگیرد )صفاری و اخدری، 

 باشند.های فازی هر معیار میبیانگر نقشه 4تا  2

 یابیسازی و مکانفازی

طبقات معیارها رسرتی و  AHPبا استفاده از رابطه 

ها نقشه رسرتی گذاری شدند و با استفاده از این ارزشارزش

ها با سازی الیههر معیار تهیه شد، در مرحله بعد فازی

و  Arc gis  10.3افزاراستفاده از توابع عضویت فازی در نرم

انجام شد و  Fuzzy member shipبا استفاده از دستور 

صورت ی صفر تا یک هر معیار بهبه این صورت نقشه رسرت 

های فازی فازی تهیه گردید. بعد از مرحله فازی سازی وزن

، هر یک AHPهای حاصل از روش معیارهای مؤثر در وزن

محاسبه  raster calculatorتنهایی با استفاده از دستور به

 AHPهای حاصل از معیارها با روش شد و در انتها کلیه وزن

 Arc gis 10.3افزار در نرم Fuzzy overlyو فازی با دستور 

محاسبه و در انتها نقشه نهایی AND از طریق عملگر 

ها در محدوده های مناسب جهت استقرار پاسگاهمکان

بیانگر عملگرهای فازی  3مطالعاتی تعیین گردید، جدول 

باشد.کارگیری شده برای هر معیار میبه
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 ندگان(: اوزان معیارها )مأخذ: نگار 2جدول 

 وزن معیارها وزن معیارها

 0.207 شناسیسنگ 22/0 شیب

 ۰.29۷ خیزیسیل 0.088 جهت شیب

 0.424 فاصله از راه 0.321 توپوگرافی

 0.575 فاصله از مرز 371/0 لندفرم

 0.354 خاک 0.623 فاصله از گسل

 

 )مأخذ: نگارندگان( Fahpهای نظامی در مناطق مرزی با استفاده از مدل تلفیقی یابی پاسگاه: مکان3جدول 

 ش. اشکال سازیفازی تابع

Small ،4شکل  شیب، جهت شیب فاصله از راه 

Large 4شکل  فاصله از گسل 

Large 5شکل  شناسیخیزی، سنگشناسی، سیلژئومورفولوژی، خاک 

Small 6شکل  توپوگرافی، فاصله از مرز 

 

 
 های فازی فاصله از گسل، فاصله از راه، شیب و جهت شیب: نقشه2اشکال 
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 خیزیشناسی و سیلشناسی، سنگهای فازی ژئومورفولوژی، خاک: نقشه3اشکال 

 
 های فازی توپوگرافی و فاصله از مرز )مأخذ: نگارندگان(: نقشه4اشکال 

 محدوده موردمطالعهموقعیت جغرافیایی 

-رشق کشور و در استان خراسانمحدوده مطالعاتی در شامل

باشد. وسعت محدوده مطالعاتی برابر با رضوی واقع می

کیلومرتی محدوده مرزی کشور  ۵۰کیلومرتمربع در حریم  9۷2

کیلومرت است. این محدوده  ۱6۰قرار دارد. طول نوار مرزی 

 3۷ ′درجه و ۵9°دقیقه و  ۵9 ′درجه و ۵۸°لحاظ ریاضی در از 

 43′درجه  36° دقیقه تا ′۵۵درجه  36° دقیقه طول رشقی،

دقیقه عرض شاملی قرار گرفته شده است. این محدوده از 

شامل با جمهوری ترکمنستان و از جنوب به شهرستان چناران 

و قوچان، از رشق به شهرستان کالت و از غرب نیز به 

کیلومرتی  2۵۸رستان قوچان محدود شده است و در شه

های (، موقعیت و ویژگی۵مشهد مقّدس قرار دارد )شکل 

دهند )نیکبخت و کلی محدوده مطالعاتی را نشان می

(.۱۰: ۱396همکاران، 
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 : نقشه موقعیت محدوده مطالعاتی )مأخذ: نگارندگان(۵شکل 

 نتایج و بحث

مراکز نظامی و انتظامی بایستی برای تعیین مکان بهینه 

معیارها و رشایطی تعریف شود تا بهرتین محل و با باالترین 

ها به دلیل ماهیت کارایی انتخاب شود برخی از کاربری

توانند در مجاورت مراکز نظامی و انتظامی شان منیعملکردی

باهدف  قرار گیرند. بنابراین مطالعات مربوط به سازگاری

ها از اهمیت جلوگیری از مزاحمت و تداخل فعالیت کاربری

خاصی برخوردار است. برای تعیین میزان سازگاری یا 

ناسازگاری بین دو کاربری باید مشخصات و نیازهای هر 

کاربری را جهت انجام فعالیت عادی آن تعیین و سپس با 

ی این مشخصات موارد توافق و عدم توافق را مقایسه

آمده باهم دستمنود. چنانچه مشخصات به مشخص

مساوی یا نزدیک باشد سازگارند و در غیر این صورت ممکن 

میکائیلی و )است نسبتاً ناسازگار یا کامالً ناسازگار باشند

(. بر این اساس در این پژوهش برای ۱۱۸: ۱39۱همکاران، 

های نظامی در محدوده مرزی با تأیید یابی پاسگاهمکان

بندی های اطالعاتی ذیل طبقهربط الیهارشناسان زینظرات ک

 و مورد استفاده قرار گرفت.

 شیب

معیار شیب از معیارهای مؤثر در کندی و یا پیشربد حرکات 

که هم موجب کاهش طورینیروها و اداوات جنگی است. به

تحرک و درنتیجه محدودیت دسرتسی و هم موجب کاهش 

شود. های تیر منحنی میویژه سالحها بهاثرات آتش سالح

درجه جهت  30های باالی های خیلی کم و شیبشیب

استقرار مراکز مهم و حساس با رویکرد پدافند غیرعامل 

درصد  ۷۰های بیش از طورکلی شیبمناسب نیستند. به

برای هر نوع فعالیت محدوده کننده بوده و تهیه نقشه آن 

های رزمی مختلف ازجمله برآورد رسعت ر فعالیتتواند دمی

-حرکت نیروها در حین عملیات و غیره مؤثر باشد 

های تند به طورکلی شیببه (.۱24:۱3۸۷عارفی، )رضایی

گیاهی و نفوذناپذیری خاک رسعت علت کاهش پوشش

-حاصل از رواناب ناشی از بارش را تا چندین برابر افزایش می

مسبب فعالیت هرگونه مخاطرات دهند که خود این امر 

پذیری طبیعت خواهد شد و از طرف دیگر منجر به آسیب

ها و غیره که در ها، پادگانتأسیسات نظامی اعم از پاسگاه

شود و از طرف دیگر ایجاد راه اند میدست قرارگرفتهپایین

های تند به علت هزینه سنگین ناشی از ارتباطی در شیب

-باشند و همچنین شیبفه منیرص بهتسطیح سازی مقرون

های کند نیز به سبب مشکل دفع فاضالب برای تأسیس 

باشند )نیکبخت و های نظامی نامناسب میهرگونه پاسگاه

بیانگر میزان اهمیت  4(. جدول شامره 35: 1396همکاران، 

باشد.های مختلف ارتباطی میشیب در بخش
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آبادی ؛ بهرام۱۸9: ۱39۰؛  اکربی و همکاران، 62: 1398اسدی و همکاران، و آمد نیروها )زنگنه : نقش شیب در استقرار تأسیسات و رفت4جدول 

 (۵۵: ۱39۰و یامنی، 

 رفت و آمد-استقرار تأسیسات پارامرتها شیب به درصد یا درجه

 نامناسب-نامناسب جهت ساخت و ساز و راه ارتباطی 7کمرت از 

 مناسب-مناسب جهت احداث راه ارتباطی 10

 مناسب-مناسب بدون محدودیت عبور و مرور خودروها و نیروهای نظامی 40- 20

 نامناسب-نامناسب محدودیت برای عبور و مرور انواع خودروهای جنگی 4۰ <

شد، ما محدوده مطالعاتی را به لحاظ  بیان آنچه به توجه با

 Arc gisها از طریق توابع تحلیل فضایی یابی پاسگاهمکان

، خیلی طبقه 4ربط به و نظرات کارشناسان زی 10.3

مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و خیلی نامناسب 

های بندی شیبایم که طبق این تقسیمبندی منودهتقسیم

-4های بین و شیب ۵بیشرتین ارزش یعنی عدد  ۱۱-2۰بین 

-اندرا به خود اختصاص داده ۱ارزش را یعنی عدد کمرتین  ۰

(.6)شکل 

 
.: نقشه طبقات شیب و نقشه بهینه شیب )مأخذ: نگارندگان(6شکل 

 جهت شیب

 نسبت متفاوتی و بسزا نقش شیب مانند نیز شیب جهت

طورکلی، ها دارند. بهپاسگاه یابیمکان در پارامرتها سایر به

گیر و جهات نسا متفاوت خواهد اهمیت جهات رو آفتاب

 و غرب شامل رشق، شامل شامل، به رو هایبود. جهت

جهات پشت به آفتاب  تابیدن خورشید، مایل موازاتبه غرب

 باشند و به جهت کاهش دریافت انرژی خورشیدیمی

به  رو هایو جهتد باشنگیرتر می سایه و گیرتر برف رسدتر،

 موازاتبه رشق هستند، و رشق جنوب، جنوب آفتاب که

 همین تر و بهخشک و گرم جهات این خورشید تابیدن عمود

بیشرت، هستند. در کنار  تبخیر کمرت، رطوبت دارای تناسب

همه این عوامل باید توجه داشت که جهات شاملی محدوده 

های کشور فعالیتبه علت نزدیکی و تسلط بیشرت به مرز و 

باشند و جهات رو به جنوب مجاور دارای اهمیت بیشرتی می

به علت دوری از خط مرزی و تسلط کمرت اهمیتی کمی دارند 

(.7)شکل 

 
بندی جهت شیب و بهینه جهت شیب )مأخذ: نگارندگان(: نقشه طبقه۷شکل 
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 توپوگرافی

-ارتفاع یا بلندی از عوامل مهم و تأثیرگذار در استقرار پاسگاه

که هرچقدر در ارتفاع بیشرتی طوریباشند، بههای نظامی می

استقرار یابند تسلطشان به عملکردها و رفت و آمدهای 

نیروهای مقابل خود بیشرت خواهد شد. به لحاظ توپوگرافی 

صورت که ارتفاع در باشد بدینچیز نسبی میهمه در استقرار

باشد و در باب توپوگرافی باید نقاط مختلف متفاوت می

درجه دما  6مرت افزایش ارتفاع  1000گفت که به ازای هر 

یابد که این کاهش دما به لحاظ استقرار نیروها کاهش می

ها امری بانی از پاسگاهباشد اما در امر دیدهمناسب منی

دیگر ارتفاع به افزایش عبارت رود. بهوب به شامر میمطل

بانی و ارشافیت مناسب با کشور مجاور که در دشت دیده

تواند مناسب باشد اما از جانب دگر به واقع گشته است می

هایی جسامنی جهت کاهش اکسیژن و دما به سبب آسیب

تواند نامناسب آورد میبان فراهم میکه برای نیروهای دیده

ریزی جهت استقرار باشد بنابراین قبل از هرگونه برنامه

های نظامی در ارتفاعات باال باید متهیدات الزم در پاسگاه

پذیری این خصوص صورت گیرد. تا ضمن کاهش آسیب

نیروها موجبات افزایش رضبه زدن به نیروهای متخاصم را نیز 

ر فراهم به عمل آورد. با توجه به آنچه که رشح داده شد د

ترین آن مرت و کم 2287ترین ارتفاع محدوده مطالعاتی بیش

آباد(، قرار دارد. در این مرت که در رشق محدوده )لطف 230

پژوهش ما توپوگرافی را به لحاظ ارزش و اهمیتی که در امر 

طبقه خیلی مناسب، مناسب، متوسط،  5استقرار دارد به 

شرتین ارزش ایم. بینامناسب و خیلی نامناسب تقسیم منوده

و کمرتین  5با عدد  1000-1500در این محدوده، ارتفاع 

باشد با ارزش یک می 2000-2287ارزش، مربوط به ارتفاع 

(.8)شکل 

 
)مأخذ: نگارندگان(: نقشه طبقات توپوگرافی و بهینه آن 8شکل 

 شناسیخاکشناسی و سنگ

های خاصی چون نوع بافت، مقدار تراکم و خاک با ویژگی

فرشدگی وضعیت نفوذپذیری و میزان پایداری بر کاربری 

(. 61: 1398همکاران، اسدی و زنگنه)نظامی اثرگذارند 

-رشایط خاک و سنگ بر کارایی بسیاری از تسلیحات اثر می

شناسی بیشرت به و خاکشناسی گذارد، اهمیت سنگ

لحاظ در نظرگیری مقاومت و نفوذپذیری خاک و سنگ در 

ای که سازندهای سخت گونهباشد. بهبرابر ساخت و ساز می

توانند مانع از در برابر رطوبت به جهت مقاومت باالیشان می

مدت شوند و جهت استقرار فرونشست منطقه در کوتاه

داشته باشند،  توانند اهمیتهای نظامی میپاسگاه

مدت سازندهای سست به جهت نشست زمین در کوتاه

شناسی اهمیت کمرتی در این زمینه دارا هستند. از نظر زمین

های محدوده مطالعاتی به سه دسته سخت، سست سنگ

باشند. سازندهای بندی میتقسیمو خیلی سست قابل

سازندهای و کامن و تیرگان، سخت محدوده شامل؛ چهل

ل آبداز، سنگانه، رسچشمه، رسوبات آبرفتی سست شام

کواترنر، رسوبات نئوژن و لس، سازند خیلی سست محدوده 

نشان  9ها در شکل باشد که موقعیت آنشامل؛ آتامیر می

طورکلی باید گفت که سازندها اعم داده شده است، اما به

از سخت و سست در مناطق مختلف بسته به رشایط اقلیمی 

یعنی ممکن است سازندی در اقلیم  باشندمتفاوت می

مرطوب معرف یک سازند سست باشد اما در اقلیم خشک 

بندی سازند در هر معرف یک سازند سخت. بنابراین تقسیم

باشد. در این پژوهش به لحاظ اهمیتی ای نسبی میمنطقه

های مرزی دارند به ترتیب که سازندها در استقرار پاسگاه

خیلی مناسب، سازندهای  درجه 3سازندهای سخت ارزش 

و  1درجه متوسط و خیلی سست ارزش  2سست ارزش 

(.9اند )شکل درجه نامناسب را به خود اختصاص داده
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)مأخذ: نگارندگان(شناسی و بهینه آن : نقشه سنگ9شکل 

اثرات متفاوتی را از ها نیز در رشایط مرطوب و خشک خاک

مثال رطوبت در رس سبب عنواندهند. بهخود نشان می

شود و امکان هرگونه فعالیت چسبندگی و لغزندگی آن می

که خشک کند و در هنگامیدفاعی را از نیروها سلب می

هستند نیز از شکنندگی باالتری برخوردار هستند که بازهم 

ستقرار را از نیروها امکان تردد را برای هرگونه فعالیت و ا

طورکلی به جهت نفوذپذیری کمرت برای کنند اما بهسلب می

توانند مناسب ها، میساخت سنگرهای انفرادی نه پاسگاه

 محدوده هایباشند. با توجه به آنچه که گذشت خاک

 شنی رسی، لومی رسی، شنی لوم، شامل: رس، مطالعاتی

تأسیس  باشد که به لحاظ اهمیت درسنگی میقلوه و

طبقه خیلی مناسب، مناسب،  5های مرزی به پاسگاه

-ایم. خاکمتوسط، نامناسب و خیلی نامناسب تقسیم کرده

سنگی به جهت نفوذپذیری و زهکشی مناسب های قلوه

ها که ای دارند که در این پژوهش این نوع از خاکاهمیت ویژه

در رشق، غرب و مرکز محدوده قرار دارند، برای تأسیس 

های رسی ، با درجه خیلی مناسب و خاک4ها ارزش گاهپاس

درجه خیلی نامناسب را  1با توجه به آنچه که ذکر شد، ارزش 

(.۱۰)شکل  اندبه خود اختصاص داده

 
)مأخذ: نگارندگان(: نقشه طبقات خاک و بهینه آن 10شکل 

 ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژیکی  هایپدیده و عوارض تحوالت و تغییر عمده

 )دینامیک بیرونی(، زمین، فرآیندهای بیرونی به توانمی را

 غیره و انسانی آنرتوپوژنیک عوامل و یخچال باد، آب، نظیر

سایش،  انحالل، عمل با فرآیندها این از هرکدام .داد نسبت

 ناروای خود و نابجا عمل با نیز کریوکالستی و خود انسان

این نوع از  .شودمی ژئومورفولوژیکی عوارض تغییر سبب

یابند مدت تغییر و تحول میعوارض به جهت آنکه در طوالنی

ای دفاعی اهمیت ویژه-های امنیتیریزیتوانند در برنامهمی

حدوده داشته باشند. به لحاظ ژئومورفولوژیکی عوارض م

ای، کوهستان، تپه و های دامنهمطالعاتی شامل: دشت

باشد که واحد تقسیم میهای فوقانی، قابلها و تراسفالت

توجه است که مجموعه جهت قابلکوهستان بدین

مرت به باال و عموماً  6۰۰های هستند با ارتفاع برجستگی

خوردگی زمین، دارتر از تپه که در اثر چینبلندتر و شیب

آیند. بررسی جنبهرسایش و فعالیت آتشفشانی به وجود میف

های تاکتیکی آن بدین لحاظ حائز اهمیت است که اوالً روند 

خوردگی ارتفاعات نسبت به میدان عمومی و جهت چین
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عملیات یا مناطق رسحدی در چه سمتی است. توضیح اینکه 

اگر جهت ارتفاعات بر منطقه عملیات عمود باشد ارتفاعات 

که موازی باشد برای نیروهای تکاور نفع مدافع و درصورتی به

باشد و ثانیاً میزان ارتفاع کوهستان در افزایش دید مفید می

بانی منطقه تأثیر بسزایی دارد و رسباز را از دید و تیر و دیده

اسدی و همکاران، دارد )زنگنهمستقیم دشمن در امان نگه می

الراس کوهستان با خط (. در محدوده مطالعاتی واحد1398

تیز )نوخندان(، به شکل ستیغ به دره یا دشت مجاور ختم 

بانی و تسلط بیشرت نیروهای مستقر شود که به لحاظ دیدهمی

های مرزی نسبت به کشور مجاور از اهمیت در پاسگاه

بندی کوهستان بیشرتی برخوردار هستند. در این تقسیم

های ها و تراسالتو درجه خیلی مناسب و واحد ف 4ارزش 

با درجه خیلی نامناسب  1فوقانی به جهت کاهش دید ارزش 

(.1۱اند )شکل را به خود اختصاص داده

 
)مأخذ: نگارندگان(نقشه عوارض ژئومورفولوژی و بهینه آن : ۱۱شکل 

 خیزیسیل

باید دوره یکی از معیارهای مهم و مؤثر قبل از هرگونه استقرار 

ای موردتوجه های احتاملی در هر محدودهبازگشت سیل

خیزی مسئولین امر قرار گیرد. برای تعیین درجه پتانسیل سیل

هایی تقسیم منودیم و محدوده ابتدا محدوده را به حوضه

-سپس تراکم زهکشی را بر اساس معادله ذیل به دست می

=آوردیم: سپس تراکم زهکشی آن را با فرمول 
∑Li

A
  Dd = 

 که در این رابطه: محاسبه کردیم

Ddتراکم زهکشی برحسب کیلومرتمربع : 

Liطول آبراهه برحسب کیلومرت : 

Aمساحت حوضه برحسب کیلومرتمربع : 

های حوضه به مساحت تراکم زهکشی نسبت طول کل آبراهه

نفوذپذیری آن است. هر چه تراکم زهکشی بیشرت باشد 

 :Yalcin, 2008یابد )کاهش و رسعت جریانات افزایش می

( مقادیر باالی تراکم زهکشی بیانگر آن است که منطقه 6

دارای مواد زیرسطحی ضعیف یا نفوذپذیر با پستی و بلندی 

، زیاد است. بین تراکم زهکشی و عواملی چون نوع سنگ

تباط میزان نفوذپذیری، رواناب سطحی و پوشش گیاهی ار 

های سخت و مثال سنگعنوانتنگاتنگی وجود دارد. به

-مقاوم مانند گرانیت و گنیس تراکم زهکشی پایینی ایجاد می

رس و شیل های سست مثل سنگکنند برعکس در سنگ

توان مشاهده کرد. عوامل تراکم زهکشی باالیی را می

توپوگرافی نیز از خصوصیاتی هستند که همبستگی باالیی با 

های ویژه شیبش دارند. تغییرات جزئی میزان شیب بهفرسای

کم تأثیر زیادی بر افزایش مترکز دارد و با افزایش میزان شیب 

آبراهه تأثیر پارامرتهایی مانند طول آبراهه اصلی یا شامرۀ 

جوکاررسهنگی و )یابد منحنی بر روی زمان مترکز افزایش می

به پاسخ حاصل از و در انتها با توجه ( ۱36: ۱39۷همکاران، 

معادله فوق و با در نظرگیری فاکتورهای مؤثر در افزایش 

طور نسبی با توجه به آنکه محدوده دارای تراکم رواناب به

زهکشی باالست و خطر سیالب کم در محدوده وجود ندارد 

خیزی به دوطبقه محدوده مطالعاتی را به لحاظ پتانسیل سیل

ایم. طبقه د تقسیم کردهخیزی متوسط تا زیاد و زیابا سیل

و با درجه مناسب و طبقه زیاد با ارزش  2متوسط تا زیاد ارزش 

(.12شکل )باشد و درجه نامناسب می 1
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)مأخذ: نگارندگان(خیزی و بهینه آن : نقشه سیل12شکل 

 مسیر دسرتسی

ر در امدادرسانی به نیروهای مستقر در ترین عامل مؤثمهم

ای که هرچقدر یک گونهباشد. بهها راه ارتباطی میپاسگاه

تر باشد در هنگام هرگونه تهاجم پاسگاه به راه نزدیک

ای امدادرسانی توسط نیروها حتی مردم عادی که غافلگیرانه

شود که این امر خود کنند بیشرت میمجاور مرز زندگی می

مدت بنیه دفاعی نیروهای مستقر آنجا در کوتاه سبب تقویت

شود و از جانب دگر هامنطور که برای نیروهای خودی یک می

تواند برای نیروهای متهاجم نیز شود میمزیت محسوب می

در صورت غفلت یا قلت نیروهای خودی در مسیرهای 

تواند منتهی به مرز در صورت کرثت نیروهای متهاجم می

لیه امنیت کشور تلقی شود. محدوده به تهدیدی جدی برع

طبقه خیلی مناسب،  4لحاظ دسرتسی به راه ارتباطی به 

شده است. در مناسب، متوسط و خیلی نامناسب تقسیم

های نظامی در فاصله یک بندی استقرار پاسگاهاین تقسیم

درجه خیلی مناسب و در  4کیلومرتی از راه ارتباطی با ارزش 

درجه خیلی نامناسب را به خود  1ارزش  کیلومرتی با 4فاصله 

(.13اختصاص داده است )شکل 

 
)مأخذ: نگارندگان(: نقشه فاصله از راه ارتباطی و بهینه آن 13شکل 

 فاصله از مرز

های نظامی در نزدیکی مرزها از فاکتورهای استقرار پاسگاه

در جهت افزایش تسلط به عملکرد و تحرکات نیروهای  مثبت

کیلومرت از نوار مرزی محدوده  3۰باشد. بیگانه می

باشد. به کیلومرت آن کوهستان می ۱3۰موردمطالعه دشت و 

لحاظ استقرار پاسگاه در این پژوهش با توجه به نظر 

شده طبقه تقسیم 4کارشناسان مرتبط معیار فاصله از مرز به 

کیلومرتی به علت دسرتسی رسیع  ۱فاصله است که 

نیروهای نظامی و تسلط بیشرت در هنگام حمله مهاجامن از 

درجه خیلی مناسب برخوردار و بیشرتین ارزش را دارا است 

کیلومرتی با درجه نامناسب کمرتین ارزش را به  4و فاصله 

(.۱4خود اختصاص داده است )شکل 
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)مأخذ: نگارندگان(: نقشه فاصله از مرز و بهنیه آن 14ل شک

 فاصله از گسل

ترین معیارها در امر پارامرت فاصله از گسل یکی از مهم

یابی هرگونه تأسیسات باشد که در مکانخیزی میزلزله

انسانی باید حریم آن رعایت شود. تأسیسات نظامی و 

لت آنکه نقش مهمی در گزارش عملکرد نیروهای پاسگاه به ع

باشند. کشور مجاور دارند از اهمیت باالیی برخوردار می

بندی های محدوده به دو دسته فرعی و اصلی تقسیمگسل

کیلومرت فواصل  ۸های اصلی با طول بیش از اند. گسلشده

های کیلومرت را در نظر گرفته شدند و برای گسل ۱۰و  ۷، 3

کیلومرتی  ۸و  6، 2طول دو الی سه کیلومرت فاصله فرعی با 

های بندی گسلتخمین زده شده است که به لحاظ طبقه

و  3کیلومرتی با ارزش  ۱۰اصلی بیشرتین اهمیت مربوط به 

با درجه خیلی  ۱کیلومرتی با ارزش  3کمرتین اهمیت فاصله 

کیلومرتی  ۸های فرعی فاصله نامناسب و برای گسل

کیلومرتی  2و کمرتین ارزش فاصله  3معادل بیشرتین ارزش 

باشد. شکل و با درجه خیلی نامناسب می ۱معادل ارزش 

بندی های اصلی و فرعی محدوده و طبقهموقعیت گسل ۱۵

دهد.ها را نشان میآن

 
و بهینه آن )مأخذ: نگارندگان( گسل: نقشه فاصله از ۱۵شکل 

های مرزی پاسگاه برای مناسب مناطق شناسایی و بندیپهنه

 محدوده مطالعاتی

در پژوهش حارض ابتدا پس از مشخص کردن و رشح عوامل 

های مرزی با استفاده از نظر یابی پاسگاهمؤثر در مکان

هایی به هر یک از کارشناسان مربوطه در این زمینه، وزن

های حاصل از در انتها از تلفیق نقشه معیارها داده شد و

یابی بندی برای مکانهای این معیارها نقشه نهایی پهنهوزن

(. طبق نقشه نهایی رشق 16محدوده تهیه گردید )شکل 

محدوده به علت دارا نبودن معیارهای مناسب ذکرشده 

هم ها دارد که آنکمرتین وسعت را در امر استقرار پاسگاه

الرأس مرزی است که منطبق با خطآنهایی از فقط بخش

ها )نوخندان و باجگیران( به لحاظ باشد. در سایر محدودهمی

-های طبیعی مناسب در امر استقرار پاسگاهدارا بودن ویژگی

ها بیشرتین ارزش را دارند.
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 )مأخذ: نگارندگان(ها بندی مناطق مستعد تأسیس پاسگاه: نقشه پهنه16شکل 

 گیرینتیجه

بینی مکان و سمت و سوی تهاجم در یک محدوده تا پیش

حدی غیرممکن است، به همین سبب انتخاب مکانی 

منظور کاهش مناسب جهت استقرار تأسیسات نظامی به

های تواند یک امر بسیار مهم در عرصهسطوح تهدیدات می

گذشته تا به امروز از دغدغهمختلف علوم نظامی باشد که از 

یابی های اصلی فرماندهان نظامی بوده است. با مکان

های و های مناسب از توامنندیبرداریبهره صحیح، شاهد

تبع آن قادر های محیط پیرامون خود خواهیم بود و بهقابلیت

های ناشی از عدم پذیریبه حداقل رساندن آسیب

 ز طرف دیگر نیز، حفظباشیم و اهای صحیح مییابیمکان

انجام خواهد  كم هزينه با كارآمد نريوهاي و تجهيزات

 در بحثقابل نكات تريناصويل و ترينمهم از .پذیرفت

تأثیر  نظامي در مناطق مرزی، برريس هایپاسگاه یابیمکان

محیط پیرامون )اعم از طبیعی و انسانی(، بر عملکرد نیروها 

در  طورکلیکه بهاین به توجه است. با در مواقع صلح و تهدید

-مي كيفي خاصيت داراي كه دارد وجود مواردي يابیمكان

صورت كمي جهت همپوشانی به هاآن بيان و باشند

های کاربردی عمالً معیارهای مختلف در راستای تهیۀ نقشه

رو، نیاز به زمان طوالنی و رصف هزینه هنگفتی دارد. از این

-مدل با تلفيق در جغرافيايي اطالعات سيستم از استفاده

با  .باشد راهگشا زمينه در اين تواندمي گرييتصميم هاي

توجه به آنچه که بیان شد، برای رسیدن به هدف و در پاسخ 

 ایمعیار جغرافیایی نقشه 10به سؤال پژوهش نهایتاً با تلفیق 

 مواضع انتخاب برای FAHPروش  از استفاده با کاربردی

 اطالعات سامانه وهای نظامی یگان اراستقر  برای مناسب

 از پس داد که نشان نتایج .تهیه گردید باشدجغرافیایی می

معیارهایی چون  به مربوط هاترین وزنبیش هاوزن نهایی شدن

هستند و  فاصله از مرز، فاصله از راه از گسل، فاصله

شناسی، سنگ معیارهاي به مربوط هاکمرتین وزن همچنین

بودند و درنهایت محدوده مطالعاتی در  خیزیشیب و سیل

پنج طبقه بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و 

معیارهای  واکاوی بندی شد. نتایجخیلی نامناسب دسته

 ینیمه در گزینیمکان مناسب رشایط داد که مطالعاتی نشان

موردمطالعه یعنی شهر باجگیران تقریباً متام پهنه  منطقۀ غربی

گیرد و شهر سب، مناسب و متوسط را در بر میبسیار منا

نوخندان واقع در مرکز محدوده بعد از باجگیران با توجه به 

یابی پاسگاه معیارهای ذکرشده در درجه دوم به لحاظ مکان

آباد به لحاظ آنکه بر روی فالت باشد و شهر لطفمی

شده و دید کمرتی نسبت به پیرامون خود دارا است. واقع

ای از آن بسیار نامناسب و نامناسب در این دهبخش گسرت 

که منطبق با هایی از نوار مرزی آنامر است و فقط قسمت

های نظامی یابی پاسگاهالرأس مرزی است به لحاظ مکانخط

طورکلی، هرچه از غرب به در این محدوده مناسب است. به

های رویم از اهمیت مکانرشق و شامل به جنوب که پیش 

شود. های مرزی کاسته میهت استقرار پاسگاهمناسب ج

 گزینیمکان برای مساعد پراکنش و اهمیت مناطق همچنین

 های مرزی جهت کنرتل بیشرت بر تردد و عملکرد نیروهاپاسگاه

 است. بیشرت جنوبی مناطق از منطقه شاملی نیمۀ در
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