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   مقدمه

شمار،  بی  زیرزمینیِ منابع وجود ،ژئواستراتژیکی و خاص موقعیت ،ازجمله متعددی عوامل

 متمادی هایسال در ایران کشور سبب گشته ،دینی ساالریمردم رویکرد با حکومتی تشکیل

تعارضات معرض  در و  گیر غیر و همسایه خارجیِ گوناگون تهدیدات  قرار   د همسایه 

 کشورمان مرزهای م یدر حر مهم چهار جنگ  حداقل  وقوعهمچنین    (.155:  1384)هاشمی،

اهداف ایران علیه عراق تحمیلی جنگ  از پس  مهار، محاصره، در آمریکا راهبردی تاکنون، 

حضور ایران اسالمی جمهوری براندازی و تضعیف  ف طی و  ایمنطقه های تقدر نظامی  و 

بحرانکانون بالفعل و بالقوه تهدیدات گسترده   م یتصم و ریزانبرنامه کشور، پیرامون در های 

 مقابله آماده را خود پدافندی، مؤثر تدابیر و انجام اقدامات با همواره که ارددمی آن بر را رانیگ

 یکی نظامی  مراکز برای مناسب  مکان  . تعیین (۶5: 1388نیا، موحدی) کنند دشمن تهدیدات  با

 ریزی برنامه جریان نوعی  یابیمکان  .است هر کشور دفاعی  ایه ریزیبرنامه در مهم مسائل از

می  آن طی هافعالیت استقرار  مکان  که است  مکانی با    . Drezner) 1995: 225)  شودتعیین 

 مراکز کشور، به نظامی تهاجم و حمله در دشمن موردنظر هدف اولین توجه به این اصل که

 شود می کشور باعث یك  دفاعی سازمان ساماندهی به آمایشی رویکرد  است، کشور آن نظامی

 و امنیت حداکثر که کند  پیدا استقرار  فضا در یاگونهبه مسلح وهاینیر فضایی  سازمان که

 یابیمکانفرایند   که  آنجا از  .(10:  1381،  یمؤمن) کند فراهم کشور برای را پذیریآسیب  حداقل

 این پاسخگوی  دتوانننمی سنتی و دستی های روش است، جانبههمه و دقیق هایهمطالع نیازمند 

 آمدن فائقجهت،  (MCDA) چندمعیاری آنالیزهای مبنای بر گیریمیم تص رونیا از باشند، نیاز

 مورد  دارد، پیچیده وجود اطالعات از زیادی حجم برابر در گیریتصمیم  به نیاز که مشکالتی بر

داشت   .,Malczewski) 1999:  392)  گیردمی قرار استفاده نظر  در  باید  سویی    اندازچشماز 

ها و اصول قانون هجری شمسی در مسیر تحقق آرمان 1404ق جمهوری اسالمی ایران نیز در اف 

پدافند غیرعامل توجه خاص داشته است تا در یك مدیریت   ژهیوبهاساسی به امر آفند و پدافند  

کشور   توان  و  امکانات  برنام  یاگونه بهیکپارچه  یك  طی  تا  شود  به   سالهستیب  ۀتوزیع  ایران 

سامانکش با  مقتدر  و  مستقل  امن،  بازدارندگی    ۀوری  بر  مبتنی  پیوستگی    جانبههمهدفاعی  و 

شود  تبدیل  و حکومت    زنجان  ی زره-زه یمکان  21۶مستقل    پیت  (.137:  139۶)خرقانی،    مردم 

 با و  گرفته قرار شهر مسکونی یحوزه در   شهر،  رشد به توجه با که است نظامی مراکز ازجمله

 به  بر عالوه پادگان خروج صورت در  که   دارد  اختیار در  را  وسیعی فضای آن، ماهیت به توجه

-می برطرف نیز دارد خود با مرکز این که  امنیتی پیامدهای شهری، توسعه برای فضا آمدن وجود

دوده شهری قرار دارد در سفر مقام معظم  زرهی زنجان که در مح   21۶انتقال پادگان تیپ    شود.
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به استان زنجان   از    عنوانبهرهبری  ا  مصوباتیکی  انتقال آن در  مطرح شد که  سنوات  قدامات 

در این مصوبه مقرر شده بود پادگان به خارج از محدوده    .اخیر شتاب بیشتری به خود گرفت

این  کرد.  پیدا  اختصاص  پادگان  احداث  برای  زمینی  منظور  این  برای  که  شود  منتقل  شهری 

ترافیك شهری    بست و تسهیلهای اطراف این پادگان از بنقدام در راستای خارج کردن خیابانا

طبق اظهارات معاونت عمرانی استانداری زنجان مبنی بر این امر   1392سال    عنوان شده است.

هکتاری در غرب استان زنجان اختصاص    800محل جدیدی برای احداث پادگان در فضایی  که  

است   است  ویافته  موجود  فضای  برابر  چهار  زمین  ایران،  این  مهر  هیچ  1392)خبرگزاری   ،)

به  فعالیت  توجه  با  است.  نگرفته  صورت  نظامی  حساس  کاربری  این  انتقال  بر  مبنی   مباحث ی 

 خارج در  پادگان  جانمایی،  (1شماره  شکل )  شهری  کاربری  در پادگان این قرارگیری و،  مطروحه

 پادگان نماییجا برای بهینه هایمکان این است که    سؤالحال    .است ضروری  شهر محدوده  از

 است؟ کدام زنجان شهرستان  در نظامی

های  متعدد به بررسی شاخص  مالحظاتژوهش حاضر در پی آن است که با لحاظ نمودن  پ

های نظامی بپردازد در ضمن باید تأکید نمود  گزینی پادگاندافند غیرعامل در استقرار و مکان پ

در   که  دیگری  مؤثر  عوامل  از  نظامی،  نق   هاپادگان  یابیمکانکه  یگان  نوع  دارد  بسزایی  ش 

از    نظر گرفتن با در    تواندمیکه    است مأموریت یگان و پادگان   از برخی  نوع مأموریت پادگان، 

 سامانه هایتوانایی برتکیه با تحقیق این در  .نمود  پوشی چشمها و فاکتورهای آورده شده  شاخص

 تا شودمی سعی معیاری چند گیریمیم تص مدل اساس بر آن  تحلیلی توابع و جغرافیایی اطالعات

، در بستر سیستم اطالعات  عوامل تحلیل در  .شود اجرا گزینیمکان  مقوله از کاربردی نمونه یك 

از   برای بهینه هایپهنه و  استفادهمدل همپوشانی  و    مراتبی سلسله تحلیل فرآیند  جغرافیایی، 

 .است شده پیشنهاد پادگان احداث

درجه و 47در بازۀ    کیلومترمربع واقع در شمال استان زنجان   ۶7۶3ستان زنجان با وسعتشهر

از شمال به   دقیقه عرض شمالی، 15درجه و  37دقیقه تا  27درجه و  3۶دقیقه طول شرقی و  25

م  و  خلخال  و  طارم  سلطان  انهیشهرستان  به  مشرق  از  و    ه یو  خدابنده  به  جنوب  از  و  طارم  و 

این   متر ارتفاع دارد.   1۶۶3  ا ینشان محدود است و از سطح دررستان ماهو از غرب به شه  جرودیا

مرکز استان زنجان و  ،  زنجان  .استشهرستان مشتمل بر سه بخش و سه شهر و سیزده دهستان  

در    منتشرشده آمار    بر اساس ؛ و  شده استواقع    رانیا  ی شهرستان زنجان است که در شمال غرب

جمع  430،871  ی دارا  ی دی خورش  1395سال   کشور    نیستم یب  ت، ینفر   ت ی جمع   ازلحاظ شهر 

م  زنجان  .شودیمحسوب  استان  آماری  مستقل    .(1395)سالنامه  زرهی  -مکانیزه  21۶تیپ 
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جمهو زرهی تیپ یك  زنجان ارتش  زمینی  ایراننیروی  اسالمی  در  ری  که  شمال    است  بخش 

  تأسیس  بهبهان  شهر  در  1324  سال   ابتدا در  زنجان  زرهی  تیپ  .مستقر است زنجان غربی شهر

  زنجان  به   1347  سال   در  و   شد   منتقل   شرقی   آذربایجان   در   آذرشهر  به   1334  سال   در   و   شد

 ادامه   1390  سال  تا   این  و   گرفت  قرار   قزوین  زرهی  1۶  لشکر   فرماندهی  تحت  و   کرد  پیدا  انتقال 

 . کرد  پیدا

 
 منطقه مورد مطالعه  یت جغرافیایی عموق (:۱)  شکل

   پژوهشمبانی نظری  

 در آن   یابیمکانو جایگاه    غیرعاملپدافند  

 و افزارجنگ  کارگیریبه مستلزم که  گرددمی اطالق اقداماتی مجموعه به غیرعامل، ندپداف

 تأسیسات و    تجهیزات  به  مالی  خسارت  شدن وارد از توانمی آن  اجرایبا    و نبوده تسهیالت

 و خسارات میزان یا و نموده جلوگیری انسانیت  تلفا و غیرنظامی و نظامی مهم و حساس حیاتی،

  یهاشم ).داد  کاهش ممکن حداقل به را دشمن موشکی هوایی هایبمب و حمالت از  ناشی تلفات

دفاع    یکل   یهااستیس   9و    2  ی ندهاب  (21:  1390بامنش،یشک  ،یفشارک  خصوص  در  نظام 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
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 ت ی : رعاندینمایم  حیتشر  گونهاینرا    رعامل یدفاع غ   ،یمقام معظم رهبر  یکشور، ابالغ   رعامل یغ

غ پدافند  ضوابط  و  ق   رعاملیاصول  ا  لیب از  عرصه  حسب    عیتجم  ای   یساز پراکنده  من،یانتخاب 

فر  ، یی زدات یمورد، حساس استتار،  ا  دشمن  ب یاختفاء،  مراکز جمع   یسازمنی و  به  و   ی تینسبت 

اهم طرح  ژهیوبه  تیحائز  طر  ین یسرزم  ش یآما  یهادر  (  2)بند  کشور  ندهیآ  توسعه  یهاحو 

 از شهرها   تأسیسات  گونهاینبردن    رونیو ب  یت یمراکز جمع  پرخطر در  تأسیسات   جادیممانعت از ا

است و ممانعت   ی الزام  هاآنوجود    که  یساتیآن دسته از تأس  یبرا  یمن ی ا  داتی تمه  ین یبشیو پ

ا جمع   جاد یاز  کنار    یت یمراکز  تع  تأسیساتدر  با   است ی س  نیا  9بند    هاآن  میحر  نییپرخطر 

هستند،    یهای گوناگوناد و روشها دارای ابعجنگ   نکهیبا توجه به ا(  5:  1390)اسکندری،  .است

  ها آناز    یمقابله با اثرات ناش  منظوربهها را  و روشاز اقدامات    یع یوس  فیط   زین  رعاملیپدافند غ 

م بر  در ردیگی در  روش  حال   .  تدابحاضر  و  غ  ریها  شامل یم   ی طورکلبهرا    رعاملیپدافند  توان 

پراکندگ مقاوم  ، یابیمکانمباحث   استحکامات،  و  و دسترس   ، ییابجاج   ،یسازی  استتار،    ،یموانع 

و دانست  ب، یفر  اختفا  پوشش  و  پدافند    کی ی   .تحرك  بحث  در  عمده  و  اساسی  اقدامات  از 

صنعتی و مراکز مهم حیاتی، انتخاب محل مناسب -غیرعامل جهت امن ماندن تأسیسات نظامی 

که  یابیمکان  درواقع.  است  هاآنبرای   است  اقداماتی  و  مطالعات  مجموعه  انتخاب  ،  جهت  در 

گیرد تا  تأسیسات حساس انجام می  سالمتحفظ و    منظوربه  باالبا ضریب امنیت مکانی    یانقطه

درنتیجه   و  آسیب  هرگونه  پ اختاللمیزان  تلفات  و  وقفه  تقلیل    س،  ممکن  حداقل  به  آن  از 

نیاز   که  است  ای پیچیده فرآیند   یابیمکان یا محل ترینمناسب شناسایی (.35: 139۶)نوری، یابد

 توسعه   در   اصلی   رویکرد  سه  (.259:  1399دارد)کرمی و همکاران،    مختلف  معیارهای  ارزیابی  به

 قابل  محور  فرصت  و  محور   قابلیت  ،  تهدید محور  رویکردهای  شامل  غیرعامل  پدافند   یسازوکارها

  دافندپ   سازوکارهای  محور،   رویکرد تهدید  (. در171:  1392)موغلی و همکاران،    است  شناسایی

 توسعه   تهدیدات  شدت   کاهش   منظوربه  و  هاآن  با   متناسب  و   تهدید  محورهای  بر اساس  غیرعامل 

محور،  رویکرد   در   رونیازا.    ابند ییم   رویکرد  این   در  لذا   و   است   تهدید  ،   تفکر   اساس  تهدید 

کلیدی  عنوانبه  یشناسدشمن ،  .  کندیم   ین یآفرنقش  فرآیندی  محور  قابلیت  رویکرد  در 

ایجاد    سازوکارهای  راستای  در  و  تهدیدات  ماهیت  به  توجه  بدون  از    ی امجموعهپدافندی 

پدافند غیرعامل با ارزیابی    سازوکارهای. اما در رویکرد فرصت محور،    ابند ی یم، توسعه    هاتیقابل

، این نقاط ضعف را مورد توجه قرار داده و با تضعیف هر کنندیمدقیق نقاط ضعف دشمن تالش  

در حوزه  بعاد تحقیق  ا  ی بهنگاهی اجمال   )همان(.کاهند دشمن می  یهاتیقابلاز    هاآن  چه بیشتر

 مقرهای استراتژیك به شرح ذیل بوده است: ، پدافند غیرعامل و  یابیمکانتهدیدات 

 . است بوده بشر گیردامن سرزمینی  هر در تهدید -1
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 . دارند قرار نظامی  مهاجمان موردتوجه اهداف صدر در  همواره  شهرها -2

 .کنندمی  عمل   ییافزاهم صورتبه مواردی  در  که دارند  یا گسترده  ایدامنه  تهدیدات -3

 . نمایدمی فراهم  را  طبیعی تهدیدات بستر  شهری وسیع نسبتاً جغرافیای  گستره -4

آرامش  آسایش   زندگی،  طبیعی   محیط  مؤثر  و  اصلی  عناصر  شهری   تأسیسات  -5   شهر  و 

 .است

  گسترده  حوزه عملکرد   دارای  شهری  تأسیسات  متوجه   اول  له مرح  در  شهری   تهدیدات   -۶

 .است

  حساس شهری  تأسیسات   ابنیه   و  انسانی   نیروی  تجهیزات،   ،هاسامانه  به   ی رسانبیآس  -7

 . دارد  پی در را  ریناپذجبرانخسارات  و شده شهروندان به یرسان خدمات و تولید توقف باعث

  مورد   همواره باید  و  است  گذشته  با  فاوتمت  بسیار  حاضر  حال  در  ساختانسان  تهدیدات  -8

 .گردد فراهم  غیرعامل  پدافند تدابیر اتخاذ  امکان تا گیرند  قرار  پایش

است)محمد پور    روز   فناوری   و   دانش  با  متناسب   مشخصاتی   دارای   تهدیدات   جدید   نسل   -9

 .(93: 1393و ضرغامی، 
 

   پژوهش یهانهیشیپ

این موضوع مهم است که سی  تمطالعا  نیز مدلبیانگر  های مختلف ستم اطالعات جغرافیایی و 

مختلف  تصمیم موضوعات  در  استفاده    یابیمکان  باألخصگیری  مورد  امر   استنظامی  این  که 

تلفیق اطالعات و نیز قدرت باالی تحلیل و نمایش نتایج موضوعات   در  1GISناشی از توان باالی  

  خصوص  ن یاگیری است. در  های تصمیم مدلبودن    ر یپذانجاممدنظرِ محققان، و نیز سادگی و  

 اینکه؛  ازجمله، گرددنمونه ذیالً به مواردی اشاره می صورتبه

 استفاده  با  آفندی عملیات یك  در نمونه لشکر گزینی یك مکان پژوهشی در (1387مولوی)

 شهرستان   شمال  در واقع زاویه منطقه در  را دور از  سنجش و جغرافیایی اطالعات  سیستم از

 ارتفاع، شیب،( محیطی یهاداده به توجه با و کرد بررسی ،موردمطالعه منطقه عنوانهب ساوه

 نظر از  ) سکونتگاه  و ی اهیپوشش گ  اقلیمی، شرایط هیدرولوژی، لیتولوژی، خاك، شیب، جهت

 نتیجه این به   )هوابرد  و مکانیزه پیاده  زرهی، پیاده( نمونه لشکرهای و آفندی عملیات اجرای

 بیشتری دقت با  نظامی عملیات یك  در نمونه لشکرهای استقرار محل  ینتعی که رسید

   .است ریپذامکان

 
1 - Geographic Information System 
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 اطالعات سامانه  کارگیری به  نحوه زمینه  در  تحقیقی  (1388)حاتمی  و نوری نژادهدیم

 نیروهای رزم  توان  افزایش  برای آن  از گیریبهره منظوربه دفاعی نیروهای در (GIS) ییجغرافیا

 ایماهواره تصاویر و GIS کاربرد(  1992)  1باگلی  و وارن  دادند. انجام  آینده نبردهای  در دفاعی

SPOT ابزارها این که  اند رسیده نتیجه این به و کرده بررسی نظامی  هایمکان مدیریت در را 

 ظرفیت تخمین و داده آوریجمع خاك، فرسایش بینیپیش  زمین،  پوشش بندیطبقه برای

   .ارزشمندند نظامی حمل

  نظر  در  با  نظامی  هایپادگان  گزینی  مکان   (، در مقاله خود با عنوان)معیارهای139۶ی)نور

د  داردمیغیرعامل(،بیان    پدافند  هایجنبه  گرفتن مناسب  که  مکان  انتخاب  مراکز،   گونهاینر 

حفظ    منظوربهبهینه    یابیمکان  رونیااز    ؛ضروری استامری بسیار    پدافند غیرعاملمالحظات  

  گیریبهره.  است  ناپذیر اجتنابدر زمان و مکان ،    ی ک یو تاکتدن توان عملیاتی  بر  و باال   تأسیسات 

اصول   غیرعامل از  کارایی    گونهاین  یابیمکاندر    پدافند  آن    هاآنمراکز  بر  و عالوه  برده  باال  را 

عوامل   کارگیریبهمالی و تکنولوژیکی را با    هایمحدودیتبسیاری از نقاط ضعف نظامی ناشی از  

 .دهدیمکاهش   ایمنطقهو محیط طبیعی 

همکاران) و  )ارزیابی1397خبازی  عنوان  با  خود  اثر  در    گزینی   مکان   معیارهای  (، 

  آینده   احتمالی   تهدیدات  برابر  در  غیرعامل  پدافند  راهبردهای  اساس  بر  نظامی   ی هاپادگان

  مطلوبی  وضعیت  کرمان  05  پادگان  که  دهدمی  نشان  ؛(کرمان  05  پادگان:  موردی  مطالعه)

. دارند  کرمان  پنج  صفر  پادگان  در  غیرعامل  پدافند  بر  تأکید  با  گزینی  مکان  ابعاد  ارزیابی  ازلحاظ 

پدافند   تأکید  با   نظامی  پادگان  گزینی   مکان   معیارهای  ارزیابی   بین   از  همچنین    از  غیرعامل   بر 

 منیتا  شاخص  و  تعامل   بیشترین795/15  مقدار   با   دسترسی،  شاخص  نظامی   کارشناسان  دیدگاه

 0/ 24  بامقدار   محیطی   زیست -جغرافیایی  -طبیعی   شاخص  تعامل،  کمترین  211/14  مقدار   با

 .هستند عامل  تأثیرپذیرترین 208/0 مقدار با فضایی  -کالبدی شاخص  و عامل مؤثرترین

 با اردبیل شهر در نظامی پادگان یابیمکان به پژوهشی در  (1397) ولیزاده و جعفرزاده

روش  و  جغرافیایی اطالعات سیستم  ازدور، سنجش تلفیق از  استفاده با پدافند غیرعامل  رویکرد

 پرداختند.  چندمعیاره یریگتصمیم  های

همکاران) و  عنوان)1399کرمی  با  خود  مقاله  در  در    هایسایت  یابیمکان(،  حساس  و  حیاتی 

با رویکرد پدافند غیرعامل    قرار است   برای  ها پهنه  ترینمناسب  که   داد  نشان   (؛ شهرستان بجنورد 

  و  است   بجنورد  شهرستان   شرقی   جنوب   و   شرق   میانی،   کمربند  حساس،   و   حیاتی  مراکز

 . است بجنورد شهر پیرامون و غرب  جنوب  ،(مرزی  کمربند)  شمال  ها؛پهنه تریننامناسب

 
1 - Warren & Bagley 
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 زمین  شرایط ، GIS و چندمعیاری تحلیل هایروش ترکیب با  (2002) همکاران و 1مندوزا 

 سه از  آموزشی تأثیرات کردن منعکس برای و کردند ارزیابی آموزشی مناطق یابیمکان برای را

 .کردند استفاده سالح برد شرایط  و پوشش گیاهی درصد فرسایش، وضعیت معیارِ

تحقیقی در مورد روش تخصیص محل  "ای با عنوان  (، در مقاله2008)  و همکاران   2وانگ 

گیری فعلی محل استقرار را خالصه و  یم های تصمابتدا روش  ،"استقرار مرکز پشتیبانی نظامی 

نموده  هاآن  هایمحدودیت تحلیل  پشتیبانی    را  استقرار  محل  تخصیص  برای  روشی  سپس  و 

اند و پس از تحقیق در مورد عملکرد رضایت از زمان پاسخگویی  نظامی یکپارچه پیشنهاد کرده

بهینه تخصیص مکان   دل مکان حداکثر  بر اساس م  تأسیسات واحدهای پشتیبانی شده ، مدل 

نموده ارائه  را  ایده پوشش جزئی  و  آرامش  پوشش  بر  ابتکاری مبتنی  الگوریتم  نهایتاً یك  و  اند 

 اند که نتایج محاسباتی نشانگر در دسترس بودن الگوریتم است. ارائه داده 3الگرانژ

وارلیك و  روش2018)4سناراوغلو  از  استفاده  با  و     VIKOR و  PROMETHEEهای  (، 

AHP  با به  ،  و    9اتکا  نظر گرفتن مواردی همچون    33معیار اصلی  با در  و  ،    وهواآبزیرمعیار 

زیرساخت  ، حملجغرافیا  و  امنیت   ، زیستوها  اثرات  بلکه  به نقل  اقدام  اجتماعی  و  محیطی 

روش  یابیمکان این  از  حاصل  نتایج  نیز  و  نموده  نظامی  روشفرودگاه  نتایج  با  را  های  ها 

COPRAS  ،MAIRCA    وMABAC   قرار داده و متوجه شدند که هر سه روش  مورد مقایسه 

در انتها به این نتیجه   دهند. های موقعیت مکانی ارائه می بندی گزینهنتایج مشابهی را در رتبه

تواند می MABACو   PROMETHEE   ،VIKOR   ،COPRAS   ،MAIRCAروشاند که  رسیده

و   انتخاب مکان  برای مشکالت  ان  ی طورکلبهبا موفقیت  برای  گیری  واع دیگر مشکالت تصمیم، 

 ها استفاده شود.معیاره با تعداد محدود گزینهچند

ادبیات   نتایج  بر  به مروری   پیشینۀ  بررسی از حاصل نتایج   اظهار نمود   توان یمبا عنایت 

  گیری تصمیم هایروش با تلفیق در را جغرافیایی اطالعات سیستم باالی توانمندی  تحقیق

 های پادگان  احداث و ایجاد بنابراین دهد؛می نشان نظامی مراکز گزینی مکان در معیارهچند

 اتکا  با تا طلبد می را انسانی و طبیعی معیارهای بر منطبق یافتۀ سازمان علمی مطالعات نظامی،

نکته  .  شود  جلوگیری مورد بی هایهزینه صرف از بلندمدت  ریزیبرنامه یك  به همچنین 

برده شده در    در  توجهقابل بکار  این است که معیارهای  قبلی  و   معموالً محدود   هاآنتحقیقات 

 فضای سیستم اطالعات جغرافیایی از قابلیت کافی برای تلفیق   کهییازآنجاخیلی کلی هستند و  

 
1 - Mendoza 
2 - Wang 
3 - Lagrangean 
4 - Sennaroglu & Varlik 
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رسد با توجه به میزان دسترسی به آمار مربوط به  به نظر می  استشمار باالی معیارها برخوردار  

  ،GISهای متناسب با فضای  سازی معیارهای بیشتر در قالب الیهامکان تهیه و آماده  معیارها و

 توان به نتایج بهتری نائل گردید.می

 شناسی پژوهش روش

ای است که  یك سامانه رایانه  GIS . است  کاربردی  هدف  لحاظ  به  و  تحلیلی،  -توصیفی  تحقیق،  این 

داده  مدیریت  و  ذخیره  ورود،  بر  مبتنی  تحلیل ه عملیات  داده   ا،  پردازش  از  و  گرفتن  و خروجی  ها 

دهد. هدف  یکپارچه در کنار هم قرار می   صورت به گیری  های تصمیم ها را در پشتیبانی از فعالیت داده 

بکار گرفتن   از  برای تصمیم   GISنهایی  رای  ب   GISهای فضایی است.  گیری فراهم کردن پشتیبانی 

  -1از:    اند عبارت   یابی مکان   ی ساز مدل دهد. مراحل  هاد می ل را پیشن نیل به هدف اقدام به ایجاد مد 

-دهی به الیه وزن   -4ها؛  استاندارسازی نقشه   -3های معیار(؛  تخاب معیارها)نقشه ن ا   -2تعیین هدف؛  

الیه   -5ها؛   تصمیم   ل ی وتحل ه ی تجز   -۶ها؛  تلفیق  و  نهایی.   -7گیری؛  نهایی  نقشه  مراحل    استخراج 

 ده شده است: در ذیل شرح دا   ل ی تفص به تحقیق  

 تعیین هدف و انتخاب معیارها 

پژوهش   این  نظامی    یابی مکان هدف  پادگان  احداث  ماهیت  صرف  . است جهت  از    مسئلهنظر 

باید  مطرح در تعیین مجموعه  گیری، روش کارِ تصمیم ارزیابی  از معیارهای  فرایند    صورتبهای 

در   یاچندمرحلهتکرار   است  ممکن  تکراری  روند  این  ارزیابی    باشد.  معیارهای  حذف  جریان 

تکراری، ترکیب دو یا چند معیار یا تجزیه یك صفت به تعدادی از صفات که جهت سهولت در  

اندازه میفرایند  صورت  خصوصیات  گیری  به  ارزیابی  معیارهای  تعداد  باشد.  شده  حاصل  گیرد 

تصمیم  مجموعهمسئله  دارد.  بستگی  یك  گیری  برای  ارزیابی  معیارهای  از  تصمیم ای  -مسئله 

قاید و گیری خاص ممکن است از طریق بررسی ادبیات مربوطه، مطالعات تحلیلی و پیمایش ع 

بندی  برای تعیین معیارها و نیز اولویت  .(200:  1999  ،یمالچفسک  )   آرای افراد حاصل شده باشد

یات  دهیِ کیفی به معیارها و نیز تعیین جزئیات مربوط به معیارها از دو روش بررسی ادبو وزن

و فراگیرترین   نیترمعروفمربوطه و پیمایش عقاید و نظرات استفاده شد که روش دلفی شاید  

جایی  در  باشد.  روش    روش  یك  روش  این  ندارد  وجود  واقعی  داده  هیچ  در    فردمنحصربهکه 

روش  این   .(203:  1999  یمالچفسک  )  آیدمی  حساببهای از معیارهای ارزیابی  تشکیل مجموعه

شهودی ذهنی مکاشفه بینیپیش هایروش حوزه به که فن، یا  1950 دهه در دارد، تعلق یا 

 سانتامونیکای  در  (RAND)  راند شرکت  در گوردون .جی . یت و هِلمر دالْکی، اُالف نورمن توسط

 هیپا بر که است روشی گرفت. دلفی شکل آینده مسائل نظامی بررسی و مطالعه برای کالیفرنیا،
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 خود نظرات ابراز از  پس از متخصصان، گروه یك  آن در  و دارد  قرار  متخصصان نظرات شهودی

دایرهابندییم  دست اجماع یك  به مشخص،  مسئله یك  درباره فارسی  المعارف ویکی. در  پدیای 

علمی   حوزه هر در متخصصان نظر که  است این   دلفی بر فن   یا روش پایه  و  اساس  آمده است، 

بنابراین،نظر ترینصائب آینده، بینیپیش مورد  پیمایشی،  تحقیق هایروش برخالف هاست؛ 

شرکت  متخصصان علمی اعتبار به تحقیق، که در کنندگانشرکت تعداد به  نه دلفی اعتبار روش

 عناصر یافته،  دست کمی و نتایج کیفی  به روش این بنابراین،  دارد. بستگی در پژوهش کننده 

و اکتشافی،  این  در   .(138۶ زاد،)پاشایی  داراست در خود را  )هنجارین(دستور حتی پیشگویی 

مدنظر داشتن    با  ابتدا  پادگان   و  نظامی  مراکز  احداث  منظور به  مناسب  های مکان  انتخاب  برای  پژوهش 

نفر از نظامیان    20از بین مجموعًا    متخصص  کارشناسان  نظرات  پرسشنامه،  تنظیم  تخصص افراد، با 

 در  مؤثر  عوامل  ار برده شده در تحقیقات سایرین، سپاه و ارتش شهرستان و نیز بررسی معیارهای بک 

معیارها، برخی   تهیه الیه نقشه برای تمامیِ  های محدودیت توجه شد و با  تجمیع   ها پادگان  یابی مکان 

مطرح برای هرکدام از    یهاتیاولوبه همراه زیرمعیارها و    از معیارها حذف و لیست موارد ممکن 

 آماده گردید.  هاآن

 استانداردسازی

گرفته  بررسی  مورد  ArcGISافزار  منر محیط  در مختلف منابع از دریافتی هایهداد  و قرار 

 مربوط جزئیات جغرافیایی و مختصات سیستم ازلحاظ  هاداده سپس. شد اصالح موجود خطاهای

جغرافیایی مشخصه به و شده سازییکسان تصویر سیستم و زون به  WGS کشوری   قرارداد 

بعد تنظیم شده  Zone 39انی  است زون و مشخصه   1984  هایداده مذکور مراحل از طی اند. 

  جغرافیایی اطالعات سیستم  افزارمحیط نرم  در بعدی مراحل برای تحلیل آماده معیارها مربوط به

ArcGIS  شامل  را  خود  مختص  های نقشه  که  هستند  زیرمعیارهایی  دارای  معیارها  از  هرکدام   .اندشده  

 تحقیق  فرآیند   در  که  است  ها پرسشنامه  از  مستخرج  های داده  به  توجه  با  له مرح  این  پردازش   .شوند می 

ادامه در محیط    .است  شده  دهی پاسخ  حوزه  هر  متخصصین  توسط  به ، نقشهGISدر  های مربوط 

 Euclideanبا استفاده از ابزارهای   ArcGIS افزار  در محیط نرمدها  معیارها با توجه به استاندار

distance   )اقلیدسی استاندار)طبقه   Reclassifyو   )فاصله  مجدد(  به دبندی  و  شده  سازی 

گشتند.مقیاس تبدیل  یکسان  شماره   های  نقشه   ( 2)شکل  راهنمای  قسمت  در  موجود  ها  اعداد 

 . است یابیمکانها در تحلیل بیانگر میزان اهمیت آن پهنه
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 های معیار استانداردسازی الیه: ( ۲)   شکل 

 دهی وزن 

  ل ی تحل   ند ی فرا   . ( 314:  1999  ی، مالچفسک   )   است دهی به معیارها  های وزن مقایسات دودویی از روش 

توماس    توسط   بار   ن ی منظوره است که اول چند   ی ر ی گ م ی فنون تصم   ن ی تر از معروف   ی ک ی   ی مراتب سلسله 

ساعت  دهه  ی عراق   ، ی ال.  در  گرد   1970االصل  فرا د ی ابداع    کننده منعکس   ی مراتب سلسله   ل ی تحل   ند ی . 

مورد    ها آن را بر اساس آثار متقابل    ده ی چ ی مسائل پ   ك، ی تکن   ن ی است. ا   ی و تفکر انسان   ی ع ی طب   رفتار 

شکل   ها آن و    دهد ی م   قرار   ی بررس  به  تبد   ی را  م   ل ی ساده  آن  حل  به    ل ی تحل   ند ی فرا   . پردازد ی کرده 

  وبروست ر ی ر ی گ م ی تصم  ار ی و مع   ب ی رق  نه ی با چند گز   ی ر ی گ م ی که عمل تصم  ی در هنگام  ی مراتب سلسله 

-م ی روش تصم  ن ی باشند. اساس ا   ی ف ی و ک   ی کم  تواند ی م   شده مطرح   ی ارها ی استفاده گردد. مع   تواند ی م 

  م ی تصم   ی مراتب آوردن درخت سلسله   فراهم با    رنده ی گ م ی نهفته است. تصم   ی زوج   سات ی بر مقا   ی ر ی گ 

در    ی اب ی رز مورد ا   ب ی رق   ی ها نه ی و گز   سه ی عوامل مورد مقا   م، ی تصم   مراتب سلسله   درخت   . کند ی آغاز م 

  ك ی وزن هر   سات ی مقا  ن ی . ا رد ی گ ی انجام م   ی زوج   سات ی مقا  ی سر   ك ی   سپس   . دهد ی را نشان م  م ی تصم 

 هر  نسبی  اهمیت .  دهد ی را نشان م   م ی در تصم   ی اب ی مورد ارز   ب ی رق ی  ها نه ی گز   ی از فاکتورها را در راستا 

 همیت ا   -1  : است  زیر  صورت به  که  شود می   سنجیده  ساتی  کمیتی  9مقیاس  اساس  بر  عناصر  از  یك 

  8  ، ۶،  4،  2؛ مهم  العاده فوق   -10  ؛ تر مهم  بسیار  -7  ؛ تر مهم  -5  ؛ تر مهم  نسبتاً  اهمیت  -3  ؛ برابر 

محاسبه میزان ناسازگاری ماتریس مقایسات، میزان صحت کار را مورد ارزیابی قرار  .  میانه  های حالت 

از   کمتر  مقدار  این  چنانچه  و  ش   د یی تأ باشد    0.1داده  اخذ  تحلیل  )   ده فرایند   171-187است  

 :2002Tzeng,   )  نها و فرآ   ت ی در  از    ی ها س ی ماتر   ی ا گونه به   ی مراتب سلسله   ل ی تحل   ند ی منطق  حاصل 



 1400 زمستان ، 58 شماره  ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم  فصلنامه                                                                 1۶

پس   . ( ۶: 1381پور، ی قدس )  د ی حاصل آ  نه ی به   م ی که تصم  سازد ی م   ق ی تلف  گر ی کد ی را با  ی زوج  سات ی مقا 

 Expertافزار  روش در نرم تمامی مراحل این  ها و زیرمعیارها ایجاد شد،  ر معیا   مراتب سلسله از آنکه  

choice  .افزار وارد نماییم تا  ها را در نرم نتایج حاصل از ترکیب پرسشنامه   است   ی کاف قابل انجام است

  پس از محاسبه و تأیید نرخ ناسازگارِی مقایسات، وزن هریك از معیارها و زیرمعیارها حاصل گردد. 

 که  شده   پیشنهاد  روش  چندین  ، )نسبی  وزن (زوجی  مقایسه  ماتریس  از  گزینه  هر  وزن  محاسبه  برای 

 روش  لگاریتمی،  مربعات  حداقل  روش  معمولی،  مربعات  حداقل  روش    از:  است  عبارت  ها آن  ن ی تر مهم 

  Expert choiceافزار  نرم رفته در    ر روش بکا   ( 1۶:  1379،  پور  قدسی ( تقریبی،  ی ها روش  ویژه،  بردار 

 . است   ویژه  بردار روش  

 ویژه  روش بردار 

  : که   ی طور به  است   λ  مانند  ی ا ژه ی و  مقدار  و   X   مانند  ی ا ژه ی و   بردار  دارای A   مانند  مربعی  س ماتری  هر 

Xλ  AX=    . ماتریس  اگرA   باشد  زوجی  مقایسه  ماتریس  X    عناصر  ی ها وزن  مقادیرW  .بود خواهد 

 از  سپس   .آوریم می  به دست  را   maxλ  مقدار   Iλ -det(A)  رابطه  به  توجه  با  ابتدا   Xآوردن  به دست  برای 

 .آوریم می  به دست  را  ها وزن زیر    رابطۀ 

 
    -W=0 (*max Iλ (A       : ۱رابطۀ شماره 

 

 سازگاری شاخص  

 در  همواره  گر ی د عبارت به . است  سیستم  سازگاری  کنترل  مراتبی سلسله  تحلیل  فرایند  مزایای  از  یکی 

 بد  و  خوب  به  نسبت  و  نمود  محاسبه  را  تصمیم  سازگاری  میزان  توان می  مراتبی  سلسله   تحلیل  فرایند 

 یك   CI (Consistency Index)سازگاری   شاخص   .کرد  قضاوت  آن  بودن   مردود  و  قبول  قابل  یا  و  بودن 

 ن ی تر بزرگ   max λآن  در  که   :      شود می   تعریف  زیر  صورت به  جفتی  مقایسه  ماتریس 

  برابر   xma λ  سازگار  جفتی  مقایسه  ماتریس  یك  برای   .است  ماتریس  اندازه   nاست و   ماتریس  ویژه  مقدار 

 n ماتریس  یك  در  سازگاری   شاخص   بنابراین  بود.  خواهد  صفر  با  برابر  ماتریس  ویژه  مقادیر  بقیه  و 

  nاز    max λمقدار  کند  پیدا  افزایش  ماتریس  های درایه  ناسازگاری  مقدار  هر   .است  صفر  برابر  سازگار 

 .شود می  تر بزرگ شاخص   شد(و  خواهد  تر بزرگ گرفت)  خواهد  فاصله  بیشتر 

 ها( )تلفیق الیه   دازی ان هم روی 

 شده  یکنواخت  نقشه  شده،  داده  وزن  خطی  ترکیب  روش  در  (Critic): شده  داده  وزن  خطی  ترکیب 

 مجموع  و  شده  جمع  برداری  صورت به  ها ضرب حاصل  ، شوند ی م  ضرب   معیارها  وزن  در  معیارها 
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 را  ه شد  داده  وزن  خطی  ترکیب  روش    ,Voogd)1983:   110.) آید می  دست  به  پیکسل  هر  امتیازات 

  ( ,200۶Eastman:  144. ) داد  نشان  زیر  صورت به  توان می 

  
  =iXiW∑S      : ۲رابطۀ شماره 

 .است  i فاکتور  معیاری  امتیاز   iX  و  i فاکتور  وزن  iW  مطلوبیت،  دهنده  نشان  S آن،  در  که 

 هاداده  لیوتحل هیتجز

 نظامی  مراکز  یابی مکان   در  متعددی  عوامل  نظامی  های فناوری  زمینه  در  عظیم  پیشرفت  به  توجه  با 

 دارد.  مناسب  ارتباطی  ی ها راه  به  مبرم   نیاز  باربر  نقلیۀ  وسایل  وسیله به  مواد  ونقل حمل   .دارند  دخالت 

 ی ها راه  نزدیکی  در  بایستی  نظامی  مراکز  هزینه،  و  ونقل حمل  زمان  کاهش  و  سهولت  برای  رو ن ی ازا 

؛  شود نمی  پیشنهاد  دلیل   دو  به  هوایی  های ن داال  مسیر  در  نظامی  مراکز  احداث ؛  گیرند  قرار  ارتباطی 

 مورد  هواپیما  است  ممکن  خدمه   احتمالی  خطای  یا  و  ها ی تیرانداز  و  نظامی  تمرینات  در اول اینکه  

 جاسوسی  هدف  توانند می  دارند،  قرار  هوایی  های راه   مسیر  در  که  هایی پادگان دوم،  و  گیرد  قرار  اصابت 

 ترین مهم  ازجمله  نیز   شیب  جهت  و  شیب ؛  گیرند  قرار  دشمن   ترابری  ظاهر به  هواپیماهای  له ی وس به 

  ، آباد بهرام .(شوند می  محسوب  ها آن  تجهیزات  و  نیروها  رزمی  تحرکات  و  جابجایی   بر  تأثیرگذار  عوامل 

 آتش  اثرات   کاهش  و  دسترسی  نتیجه  در  و  تحرك  کاهش  موجب  توانند می  که  ی طور به  ( 1388

 اهمیت   . ( 1391 همکاران،   و  مقیمی )   شوند  موشکی  و  ای ه توپخان  حمالت  خصوص به  ها سالح  از  حاصل 

هی از قبیل  ؛ دسترسی به امکانات رفا است   متفاوت  گیر سایه  های شیب  به  نسبت  گیر آفتاب  های شیب 

عوامل ثبات مراکز نظامی است. نگهداری مواد    ن ی تر مهم از    دست ن ی ازا آب، برق، گاز، تلفن و مواردی  

عوامل  ؛  است اخل پادگان وابسته به این عوامل و عوامل مشابه  غذایی، تهویه هوا، رفاه و آسایش د 

مکان   ازجمله اقلیمی   فرایند  در  یخبندان  روزهای  و  بارش  و  برآوردهای  دما  لحاظ  به  گزینی 

سیل( هیدروگرافیکی  قبیل  سازه   کارگیری به و    )نظیر  این  از  مواردی  و  مناسب  و    مؤثر های 

 باشند. می   کننده ن یی تع 

  37نظامی به تعداد    پادگان احداث    یابی مکان  در  مؤثر معیارهای   ترین مهم در پژوهش حاضر  

  عوامل  معیار اصلی شامل   10در   شناسایی شد،که   میس ر بود   ها آن های  معیار که امکان تهیه نقشه 

-هیدرولوژی) فاصله از پهنه   ؛ اقلیمی)میانگین ساالنه رطوبت، دما، بارش، و تعداد روزهای یخبندان( 

ژئولوژی و جنس زمین)دوری از خطوط گسل، لیتولوژی،    ؛ ها( های اصلی و مسیل های آبی و جریان 

گیاهی(  پوشش  شیب(   ؛ خاکشناسی،  جهت  شیب،  منطقه،    ؛ ژئومورفولوژی)ارتفاع 

حفاظت ی ط ی مح ست ی ز  مناطق  از  پناهگاه )دوری  و  وحش(؛ شده  حیات  اقتصادی)  -اجتماعی   های 
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دسترسی) آب، برق، گاز، تلویزیون،    ؛ زداری( ارزش زمین، دوری از منطق گردشگری و توریسم، آبخی 

اینترنت(  درمانی،  مراکز خدمات  راه،  اراضی)مراتع، زر   ؛ تلفن، سوخت،  باغ،  کاربری  دیم،  و  آبی  اعت 

؛ دوری از حریم شهرها؛  ع ی صنا ها)دوری از معادن؛ دوری از  حریم   ؛ های آب( شده، پهنه اراضی ساخته 

روستاها؛  از حریم  هو   دوری  داالن  از  پهنه   ت ی امن   ؛ ایی)فرودگاه(( دوری  از  زمین )فاصله    لغزش؛ های 

-می   ؛ فاصله از خطوط انتقال نفت و گاز(   ؛ ی فشارقو وری از خطوط انتقال برق  د   زله؛ دوری از کانون زل 

که معیارهای اصلی  (  3)شکل شماره معیارها با توجه به هدف پژوهش ایجاد شد.  مراتب سلسله باشند. 

 د.  کن می   و فرعی و زیرمعیارها را مشخص 

 
 معیارها   مراتب سلسله   (: 3) شکل  

اولویت  از  معیار   ( 1)جدول شماره بندی کیفی پس  اینکه  با  برای  قالب سازگار  در  بتوانیم  را  ها 

  بندی کمی نیز اولویت  صورت به های خود را  فضای سیستم اطالعات جغرافیایی در بیاوریم، باید معیار 

 Expert  افزار نرم و در محیط     AHPکار با استفاده از روش    کردیم که در این مرحله از می   دهی و وزن 

Choice   اساس آن الیه بر  انجام گرفت و  نقشه تهیه و  های معیار این کار  قالب  های مورد نظر در 

   آماده گردید. 
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 معیارها  یبندت یاولوو  دودوبه : ماتریس مقایسۀ ( ۱)   جدول 
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 3 ۲ 3 ۲ 3 ۶ 3 3 ۲  اقلیمی

 4 3 ۱ 5 4 4 5 ۲   هیدرولوژی 

 5 4 3 4 4 ۶ 4    ژئولوژی 

 3 3 4 3 ۶ 8     ژئومورفولوژی 

 8 7 ۶ 9 ۶      ی طیمحستیز

اجتماعی  

 اقتصادی

      3 3 7 ۶ 

 ۲ 3 4        دسترسی

 3 ۶         ری اراضی کارب

 ۲          حریم

ناسازگاری=      امنیت

0.09 
      

( و حریم)با ضریب  0.221نتایج حاصل از این تحلیل حاکی از اهمیت معیار امنیت )با ضریب 

ترتیب 0.207 به  و  ژئومورفولوژی) 0.157دسترسی)   : (  اقلیم) 0.135(،  کاربری    (، 0.085(، 

ژئولوژی) 0.05۶اراضی)  سیاسی 0.04۶هیدرولوژی)   (، 0.049(،  معیار  0.029اجتماعی) -(،  نهایتًا  و   ،)

ضریب زیست  با  معیار  اهمیت کم که    ( 0.014) محیطی  می ترین  تشکیل    ب ی ضر   . است   دهند را 

  )وزن( بندی معیارها و اولویت ،  4شکل شماره   نماید. نیز درستی تحلیل را تأیید می   0.09ناسازگاری  

 دهد. را نمایش می   ها آن 
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 : اوزان معیارها (4) شکل

اوزان    معیارهای  و  گرفت  قرار  محاسبه  مورد  فوق  مطابق  نیز  قرار    ها آنفرعی  جدول  به 

(؛  0.359در معیار اقلیمی، بیشترین وزن مربوط به معیار فرعیِ رطوبت)  حاصل گردید.  2شماره

لوژی،  در ژئومورفو(،  0.441ژئولوژی، فاصله از گسل)؛ در  (0.435) در هیدرولوژی، فاصله از مسیل

-(؛ در اجتماعی0.75)  )شکار ممنوع(  محیطی، دوری از مناطق امن-(؛ در زیست 0.۶44ارتفاع)

آبخیزداری) آب0.5۶2اقتصادی،  منابع  به  دسترسی  دسترسی،  در  حریم0.342)  (؛  در  ها،  (؛ 

بیشترین اوزان را به   ( 0.535)  (؛ و نهایتاً در امنیت، فاصله از کانون زلزله0.535فاصله از شهر)

 اند. د اختصاص دادهخو

 

 : اوزان معیارهای فرعی (۲) جدول

 -ردیف

 معیار

معیار 

 فرعی

 -ردیف وزن 

 معیار

معیار 

 فرعی

 -ردیف وزن 

 معیار

معیار 

 فرعی

 وزن 

1 

 اقلیمی

  میانگین

 رطوبت

0.359 14 

 ژئومورفولوژی

 27 0.085 جهت شیب 

 دسترسی

نزدیکی به  

مراکز 

 درمان 

0.04 

2 

 اقلیمی

 15 0.2۶1 دما نیانگیم

-زیست

 محیطی

فاصله از 

مناطق 

 شده حفاظت

0.25 28 

 دسترسی

دسترسی 

 به اینترنت 

0.035 

3 

 اقلیمی

- میانگین

 بارش

0.04 1۶ 

 محیطی -زیست
مناطق  دوری از 

 امن

 ( شکارممنوع)

0.75 29 

 حریم

 فاصله از

 معدن

0.034 

4 

 اقلیمی

 17 0.339 خبندان روز ی

-اجتماعی

 اقتصادی 

 30 0.249 ارزش زمین

 محری

 فاصله از

 صنعت 

0.057 

5 

 هیدرولوژی 

 فاصله از

 پهنه آب

0.2۶9 18 

-اجتماعی

 اقتصادی 

 فاصله از

مناطق 

 گردشگری 

0.187 31 

 حریم

 فاصله از

 شهر

0.535 
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۶ 

 هیدرولوژی 

 فاصله از

 رودخانه 

0.295 19 

-اجتماعی

 اقتصادی 

 32 0.5۶2 آبخیزداری 

 حریم

 فاصله از

 روستا

0.2۶5 

7 

 هیدرولوژی 

 فاصله از

 سیل م

0.435 20 

 دسترسی

دسترسی به  

 آب 

0.349 33 

 حریم

 فاصله از

 فرودگاه 

0.107 

8 

 ژئولوژی 

فاصله از 

 گسل

0.441 21 

 دسترسی

دسترسی به  

 برق 

0.224 34 

 امنیت 

 فاصله از

-زمین

 لغزش 

0.0۶3 

9 

 ژئولوژی 

 22 0.351 لوژیلیتو

 دسترسی

دسترسی به  

 گاز 

0.032 35 

 امنیت 

 فاصله از

کانون 

 زلزله

0.5۶1 

10 

 ژئولوژی 

 23 0.152 خاکشناسی 

 دسترسی

دسترسی به  

 تلویزیون

0.02۶ 3۶ 

 امنیت 

 فاصله از

 خطوط

 ی فشارقو

0.218 

11 

 ژئولوژی 

پوشش 

 گیاهی 

0.054 24 

 دسترسی

دسترسی به  

 تلفن 

0.079 37 

 امنیت 

 فاصله از

خطوط  

نفت  انتقال 

 و گاز

0.155 

12 

 ژئومورفولوژی

 25 0.۶44 ارتفاع 

 دسترسی

دسترسی به  

مراکز  

 رسانیسوخت

0.082 

13 

 ژئومورفولوژی

 2۶ 0.27 شیب 

 دسترسی

 0.129 فاصله از راه

مراحل   تمامی  انجام  از  الیهیساز مدلپس  تمامی  آنکه  از  پس  به   "زیرمعیار "های  ،  توجه  با 

از روش  اولویتشان نیز الیه  "ی فرع  اریمع "های  به الیه(  AHP)منتج  و    اری معهای  تبدیل شدند 

اعمال   ی فرع الیه  با  به  خود  به  مربوط  الیه  "معیار "های  وزن  گشتند،  نیز  تبدیل  معیار  های 

-هم عملیات روینهایی حاصل گردید.    افزار با هم تلفیق شده و نقشۀوزن خود در نرم  تناسببه

  4تا    1ی  هایی با امتیازهااین نقشه حاوی پهنهانجام گرفت.    Criticگذاری با استفاده از روش  

کند. ها را با توجه به هدف پژوهش به ما ارائه مییش رقم، ارزش پهنهب با افزااست که به ترتی

-ند نمایانگر بهترین پهنهانمایش داده شده  4هایی که با رنگ سبز و با ارزش  پهنه  گریدعبارتبه

 ( 5)شکل شماره باشند.می ها جهت احداث پادگان
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 ان احداث پادگ یابیمکان بندی  نقشه پهنه (: 5) شکل

 صورتبه هاآن ۀارائ و دارند کیفی خاصیت که دارد وجود مواردی  یابیمکان در همواره

 هانقشه سایر  با  ها آن گذاری همروی  و کاربردی  های نقشه  به ها آن تبدیل   خصوصبه و  ی کم 

 یك.  است زیادی زمان کارگیریبه و زیاد هایهزینه صرف مستلزم الاقل یا ستین ریپذامکان

 توسعه  مناسب جهات در بتواند خود آتی توسعه جهت بایستمی خود ماهیت جهت به انپادگ

 موردنظر زمین چه هر شودمی شناخته مطالعه مورد منطقه زمین وسعت  با خصوصیت این یابد

 با  توسعه منظوربه آینده  در  پادگان مسلماً باشد  برخوردار توسعه جهت   بیشتری وسعت از

 .(1392 همکاران،  و  عیدیس )  است  مواجه کمتری مشکالت 

پهنه مساحت  به  توجه  پهنهبا  پژوهش،  از  حاصل  که  های  برای    صورتبههایی  مناسب  بالقوه 

و   شده  مشخص  هستند  پادگان  در    جهینت   عنوانبهاحداث  پادگان  احداث  جانمایی  نهایی 

گردید انتخاب  زنجان  شماره  .شهرستان  ح  1نقطه شماره    .(5)شکل  مساحت  با  محلی  دود  در 

،  4هکتار و شماره  1213،  3هکتار و نقطه شماره    121۶در محلی با    2هکتار و نقطه شماره  73۶

هکتار واقع    145ساحت حدود  در محلی با م  ۶  هکتار و نقطه شماره   797،  5هکتار، نقطۀ  5۶1

 د. نکنآینده شرایط مناسبی را فراهم می در توسعهحیث امکان که از  اندشده
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 انمایی احداث پادگان: نقشه ج(۶) شکل

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 از خارج گرفت،  جای زنجان شهر در  یزره -زهیمکان  21۶مستقل    پیت   پادگان که زمانی

 افقی توسعه با  گذشته دهه  چند طی  ولی  است داشته  قرار  مسکونی مناطق و شهری  محدودۀ

 ایفای در جدی هدیدیت خودیخودبه  امر  این که است شده واقع شهر داخلی حریم در شهر

 به توجه با  آن ترسریع انتقال ضرورت لذا شد، خواهد محسوب محوله هایمأموریت صحیح

 انتقال جهت مناسب مکان انتخاب در شود.می احساس دیگر مناطق به سرزمین آمایش اصول

 است حیاتی و ضروری بسیار امری  غیرعامل پدافند مالحظات مراکز،  گونهاین ساخت یا

 قسمت و شهر در محدودهزنجان   شهر در  یزره-زهیمکان 21۶مستقل  پیت پادگان کهییازآنجا.

 برای مناسب نقاطی یافتن و  یابیمکان حاضر پژوهش هدف است، شده واقع شهر مستعد توسعه

استپ  جانمایی  امنیتی،  مشکالت بر عالوه ،زنجان  شهر در پادگان فعلی مکان که ادگان 

 با بنابراین. دارد همراه به پادگان آتی  توسعه هم  و شهری   توسعه لحاظ  به هم  هاییمحدودیت

 در غیرعامل،  پدافند اصول  از گیریبهره با  و نظامی مراکز یابیمکان هایمؤلفه گرفتن نظر در

  .گردید پیشنهاد زنجان  پادگان  جانمایی  برای نقطه شش جغرافیایی اطالعات سامانه محیط



 1400 زمستان ، 58 شماره  ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم  فصلنامه                                                                 24

 حل  را شده  یاد  مشکالت  تواندمی  اینکه  بر عالوه شنهادیپی  نقاط  در جدید پادگان  استقرار 

 خسارت کاهش در مهمی عامل  تواندمی پیشنهادی  منطقه  توپوگرافی ساختار  به توجه با  نماید،

 تحقیق سؤال به  پاسخ  در . باشد بحران و جنگ  ازجمله احتمالی وقایع  برخی بروز هنگام به

 با   زنجان   ی زره-زه یمکان  21۶مستقل    پیت  انماییج و یابیمکان جهت کاربردی یك مدل نهایتاً

 .گردید  ارائه جغرافیایی اطالعات سامانه و معیارهچند  گیریتصمیم  روش از استفاده

پژوهش دقیقدر  نتایج  به  نیل  همواره  علمی  اهمیت  های  حائز  محققان  برای  با  .  استتر 

تعیین به  بودنتوجه  بکار رفته در بحث    کننده  نظر می  یابیمکانمعیارهای  ابتدای  به  در  رسد 

طور معیارهای  همین  رجوع نماییم و   تریهش هرچقدر به متخصصان رده باالتر و متخصصپژو

سایر   توان ازمی  گردد. همچنینها بکار گرفته شود، نتایج مفیدتری حاصل  بیشتری در پژوهش

و وزن های تصمیملمد و گیری  نموده  استفاده  نیز  را مو  دهی  و  نتایج کار  قرار داده  رد مقایسه 

یا اینکه  ای یا تاپسیس و یا ویکور.  برای نمونه مدل تحلیل شبکهها را اتخاذ نمود.  بهترین روش

 تر تیبااهمهای مربوط به معیارهای  های موجود، بخصوص دادهبا توجه بیشتر بر روی دقت داده

شوند، میزان دقت نتایج را  می  استخراج  1DEMهای  که از نقشهنظیر معیارهای ژئوموفولوژیکی  

 پژوهش در فضای منطق فازی و عدم قطعیت نیز خالی از لطف نخواهد بود.افزایش داد. 

 قدردانی 

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

اران قرارگرفته است پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگو

 بسیار سپاسگزاریم.

 

 منابع

.  غیرعامل پدافند منظر  از  سرزمین (، آمایش5غیرعامل) پدافند مباحث(.  1390حمید، ) اسکندری، •

 .حمید بوستان  انتشارات  تهران،

 هایمحدودیت و هاتیقابل شناسایی   .(1391اعظم) داوودی، علی؛ حنفی، بهروز؛ آباد،بهرام •

 همایش دومین. نظامی نیروهای سرزمینی دفاع در آن  تأثیر و قشم نطقهم ژئومورفولوژیکی

 )ع(. حسین امام دانشگاه :تهران. امنیت و دفاع جغرافیا، توسعه،

. سال ششم. شماره  فصلنامه پیك نور(. نگاهی اجمالی به روش دلفی.  138۶زاد، حسین. )پاشایی •

 (79-۶3دو. صص)

 
1 - Digital Elevation Model 
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 با اردبیل شهر در نظامی پادگان یابیمکان . (1397ل)خلی کامران،  ولیزاده جعفر، جعفرزاده، •

غیرعامل رویکرد  و جغرافیایی اطالعات سیستم و ازدور سنجش تلفیق از استفاده )با پدافند 

 (،32) شماره (،9) سال ،شهری ریزیبرنامه و پژوهش نشریه. چندمعیاره گیریتصمیم یهاروش

 .41ص

ناظری،   • گراغانی،یاسر؛    گزینی  مکان  معیارهای  ارزیابی(،  1397بهاره)خبازی،مصطفی؛صباحی 

  مطالعه)  آینده   احتمالی   تهدیدات  برابر  در  غیرعامل  پدافند   راهبردهای   اساس  بر   نظامی   ی هاپادگان

 9 شماره 1397  تابستان سوم سال ، دفاعی یپژوهندهی آ ؛(کرمان  05 پادگان: موردی

ایران) • مهر   مستقل   21۶  تیپ  پادگان   احداث  یبرا  زمین  هکتار   هزار  800  (،1392خبرگزاری 
 شهریور.  9شد؛   داده اختصاص زنجان زرهی

غالمرضا • مکان  یابیمکان  (،139۶)  خرقانی،  حساس    گزینیو  مراکز  سرزمینی(  )آمایش 

غیرعامل  ی هارساخت یز) پدافند  مالحظات  و  اصول  اساس  بر  انتظامی    ؛شهری(  دانش  فصلنامه 
 . 148-135؛ صصرهاب (، 33، سال نهم، شماره یکم)پیاپیگلستان

تحلیل1392). عادل فر، محمدی  فیروز؛ فخری، محمدحسین؛ فتحی، شهرام؛ روستایی، •  .) 

 فصلنامه  سهند(.  کوهستان غربی هایدامنه نظامی )مورد مطالعه: مراکز گزینیمکان ژئومورفولوژی

 (228-209(. صص )3)  شماره (،45) دوره انسانی، جغرافیایی هایپژوهش

مکان1392). شمس میثم و باقری نحسی و علی سعیدی، •  رویکرد با نظامی پادگان گزینی(. 

 مجله جام(. تربت شهرستان :مطالعه )مورد MCDA و  GIS تلفیق از استفاده  با غیرعامل پدافند 

 . 21۶-193. صص84  شماره. بیستم سال .دفاعی سیاست

شارات دانشگاه امیرکبیر. . انتگیری چندمعیارهمباحثی در تصمیم(.  1381پور، سید حسن. )قدسی  •

 چاپ سوم.

. تهران. انتشارات معاونت پدافند هوایی قرارگاه  1نشریه شماره(.  1384قرارگاه پدافند غیرعامل. ) •

 االنبیاء. خاتم

قنبری،   • فریبا؛  داود)  والفضل؛باکرمی،  فرحانی،    و  حیاتی  هایسایت  یابی مکان  (،1399دوست 

  ،24  دوره  ،یزیربرنامهنشریه جغرافیا و    غیرعامل؛   ند پداف  رویکرد  با  بجنورد  شهرستان  در  حساس

 .275-257 ؛صفحه1399 پاییز 73 شماره

• ( یاچك.  چندمعیاری(.  1392مالچفسکی،  تصمیم  تحلیل  و  جغرافیایی  اطالعات  .اکبر سامانه 

 پرهیزگار، عطا غفاری گیالندره. چاپ دوم. تهران. سمت.

سعید)  • ضرغامی،  علی؛    پدافند  دیدگاه   از  شهری  تأسیسات  یابی مکان  الزامات  (،1394محمدپور، 

 . 94-89؛ صص 90، دوره بیست و سوم، شماره ر(فصلنامه اطالعات جغرافیایی )سپه غیرعامل؛ 
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تأثیر 1391) سیروس. فخری، محسن؛ مرادیان، جعفر؛ بیگلو، مجتبی؛ یمانی، ابراهیم؛ مقیمی، •  .) 

  یابی مکان بر تأکید هرمز)با تنگه شمال منطقه در پدافند غیرعامل بر جنوبی زاگرس ژئومورفولوژی

 (.112-77صص) (.12) سال (.48) شماره ،نظامی مدیریت فصلنامه(.  جمعیتی ثقل مراکز

غیرعامل مبانی و اصول(.  1388)  .جعفر نیا،موحدی •  صنعتی دانشگاه انتشارات  .تهران  .پدافند 

 اشتر.  مالك

نشر   ، تران:چاپ اول،  امنیت ملی و شهرپدافند غیرعامل،  (،  1394موغلی، مرضیه؛ متقی، افشین) •

 .انتخاب

 سیستم استفاده از با آفندی عملیات  در یك نمونه لشکر گزینی یكنمکا (.1378ارژنگ. ) مولوی، •

 دوره کارشناسی نامهانی پا زاویه(، منطقه: موردی دور )مطالعه از سنجش و جغرافیایی اطالعات

 تربیت انسانی، دانشگاه علوم دانشکده افیایی،جغر اطالعات سیستم و  دور  از  سنجش  رشته ارشد

 .مدرس

 اطالعات جغرافیایی سامانه کارگیریبه  (. نحوه1388حاتمی، هوشنگ. ) محمد؛ نوری، نژاد مهدی •

(GIS)   مکانی اطالعات سامانه سراسری همایش دفاعی، یروهاین در(GIS)، علمی  انجمن 

 .آذر 2 و 1 ،دجا  و ارتباطات و اطالعات فناوری

های پدافند  های نظامی با در نظر گرفتن جنبهمعیارهای مکان گزینی پادگان  (،139۶وری،جابر)ن •

،  1398، بهار  37شماره پیاپی    -  1، شماره  10دوره   ،3قاله  م  ؛غیرعامل  پدافند  فصلنامه؛  غیرعامل

 . 44-31 صفحه

 .خارجه امور وزارت انتشارات تهران، اول، (. چاپ1384. )قفقاز در امنیت .غالمرضا هاشمی، •

تهران،  ،غیرعامل دفاع منظر از  شهری  طراحی (.  1390امیر. ) شکیبامنش، جواد؛ فشارکی، هاشمی •

 .حمید انتشارات بوستان 
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