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و  های نظامی، دفاعیکاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد
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 چکیده
حران با در رشایستگی و کاربردی بودن خود  ،امروزه ژئومورفولوژی نظامی به عنوان یک علم نوین

ظامی و لوم نعهای سیاسی و بین المللی بروز داده و ارتباط تنگاتنگی میان دو دانش ژئوپولتیک، 
هواره صاویر ماا و تنقشه ه ژئومورفولوژی ایجاد شده است. در این تحقیق با استفاده از اطالعات، آمار،

 و یفاعد، ینظام هایراهبرد نیتدولم ژئومورفولوژی در ای منطقه مرزی خراسان شمالی، نقش ع
تر و بس رانباجگی دو تنگه سارانی و. نتایج نشان داد مورد ارزیابی قرار گرفت در این منطقه یتیامن

وب ل محسرودخانه سومبار و چندیر محدوده های حساس ژئوپلتیکی از نقطه نظر پدافند غیر عام
 بدون شناخت و تحلیل های ،نظامی، دفاعی و امنیتیو هرگونه اجرای راهبرد  شوندمی

ی قشه هانلذا استفاده از مدل های رقومی و ارتفاعی، . محکوم به شکست است ،ژئومورفولوژیکی
ی، مکانیابی، های مسیر یاب، سنجش از دور ، مدل ژئومورفولوژی نظامی، سیستم اطالعات جغرافیایی

 ت آفندی و پدافندی الزامی است. طراحی حوزه دید در اجرای هرگونه عملیال
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  مقدمه

 شدده ولمتحد و کدرده رشدد متمادی های سال طی ها، دانش ژئومورفولوژی، مانند سایر دانش
 هدم و شناسدی، زمین دانش بستر در گاهی و بوده جغرافیا دانش بستر در گاهی رشد این. است

 مضداع  صدورت بده تحدول و رشدد پرشدتاب آهند  از داندش دو هدر مشترک بستر در اکنون
 رفتدهگ انجدام هایبندی در اکثر کتب ژئومورفولوژی، تقسیم (.1: 1384چورلی،) است برخوردار
 رهاتفسدی زمدین، های فرم به پرداختن جای به و دارد شناسی زمین های بندی تقسیم در ریشه

 است رتعبا که باشد می واژه سه دارای ژئومورفولوژی واژه ساختار. است شناسی زمین برمبنای
 ورفمد  واژه پیشدوند عندوان بده چه ی )شناخت(. در واقع آنلوژ و( شکل) مورف ،(زمین) ژئو از

 هحوضد بیانگر فقط و دهد نمی شکل را ریخت شناسی زمین علم  چارچوب و اصلی اصول آمده،
 اشداره مدورف بده لدوژی یعنی گیرد، می صورت حوضه آن در شناسی-شکل که است قلمروی و

: 1388شناسدی اسدت )رامشدت،-دانش شکل این اصلی موضوع دیگر عبارت به ژئو، به نه و دارد
 که ستا علمی ژئومورفولوژی که گوید (.چورلی در کتاب ژئومورفولوژی در تعری  این علم می8
 هدر هندسدی هدای . ویژگدیمدی پدردازد زمدین سطح هندسی ویژگی های علمی مطالعه ی به

 مدی اساس نقطه، سطح و خط انجامبر فرم ها شناسایی و فرم هاست شناسایی مبنای بر سطحی
 آن چده و نیسدت دیگدر . اشکال و فرم ارضی چیزی جز ترکیب نقطه، سطح و خط با یدکگیرد

 و وحسدط خطوط، ویژگی های متوجه بیشتر می دهند ارائه آن تعری  برای ژئومورفولوژیست ها
 ایهد مدامیون خدط، مصدادیق از ژئومورفولدوژی در گسل هدا و آبراهه ها مثال برای. است نقاط

 لمددادق سدطوح از ترکیبدی یا ساده اشکال کوه ها و دشت ها و نقطه مصادیق از قلل آتشفشانی،
مدی  منظر دچن شامل چشم اندازی هر و است چشم انداز فرمی، واحد بزرگترین ترین. می شود
  (.14-10: 1388رامشت،) شود

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

-میدر تصم نیسطح زم یمکان یها دهیاز عوارض و پد قیدق اطالعات داشتن یدر مباحث نظام
 اریآفند و پدافند بسد یو اجرا اتیمنطقه عمل یزیر برنامه یستاد برا یرؤسا و فرماندهان یریگ
 ( معتقد است اقدام بده تصدرف1998) 1نزیکال(. 6: 1395 ،همکارعلی پور و است ) تیاهمیز حا
از  یا شداخه به عندوان ینظام یاست. ژئومورفولوژ نیسطح زم ییشناسا ازمندیمختل  ن ینواح

                                                           
1 Collins 
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 یعیطب یها طیمح در است که ینظام یها چالش یحل برا راهئه به دنبال ارا ینظام یایجغراف
 بده و سدوولت جدا سرعتی کیژئومورفولوژ یها ندفرم. ل(Gilewitch, 2003:15) شودی م جادیا
 طدرف یبدرا نیسدطح زمد نقاطی برخ شوندی موانع باعث م جادیو با ا کنندی م نییرا تع ییجا
و  کنندی م تیتبع یعیو موانع طب رهایمس باشند. اغلب مرزها از یدیجن  نقاط کل ریدرگ یها
جوان، ته شرفیپ یاه . امروزه ارتشکنندی م مشخص حمله را یرهایها مس سبب لندفرم نیبه ا

 یاییدبده شدرایط جغراف یا توجده ویدژه ،ینظدام یاه بر دکترین یمبتن یآموزش یاه در برنامه
 یاه م پدیدههنوز هاست،  شده حاصل یکه در علوم و فناور یایه شرفتیپ همهدارند. با وجود 

کدرد کده  دیدفارس این نظریه را تأی جیخل اند. جن  دوم مانده یبدون جایگزین باق ،یاییجغراف
 بددون توجده بده شدرایط ،یندیزم یِنظدام یای هدبه ویژه استراتژ ،یدر استراتژ تیامکان موفق

موقعیت جغرافیای ایدران، ایدن کشدور را در (.   23: 1389 ،یعزّت) است زیناچ اریبس ،یاییجغراف
یدا حدداقل مدورد طمدع  جودانی مدورد تعدرض و شرایطی قرار داده است که در بیشتر منازعات

مسأله، تصرف آن توسط متفقین در جن  جودانی این  ه بارزای متخاصم بوده است. نمونهکشور
تجارب حاصدل (. 2: 1393، همکار نژاد و باشد )علی نمی ما طرفی کشور بی دوم، با وجود اعالم

ای هد اجدرای طدرح در که علم ژئومورفولوژی نقش اساسی دهدی های گذشته نشان م از جن 
. (22: 1379 ،یمدانی) داردی آفندی، پدافندی، انتخاب مناطق استقرار، پراکندگی و نقداط آمداد

 یبدرا ایدکار بدرد  بهی فعل ینظام یها اتیانجام عمل یبرا توانی را م یژئومورفولوژ یها نقشه
 یفعلد ینظام یها اتیعمل در را آن جیکرد و نتا یبررس یخیتار ینظام یها اتیدرک انجام عمل

طبیعدی و فیزیکدی در سدطح زمدین از گذشدته دور در  لعوامد (Guth, 2011:18).تبه کار گرف
های گونداگونی از رسید بدا ایدن وجدود مهلفدهای نیاز ضروری به نظر میتأمین امنیت هر منطقه

تواند اثر بیشتری در موفقیت و یا ضع  و جمله ژئوپولیتیک، ژئواستراتژی و غیره در کنار آن می
زمدین انتخداب شدده بدرای عبدور و (. 4:1387عارفی ،ن منطقه داشته باشدد )رضداییانحطاط آ

استقرار نیروها بایستی از نظر شیب، نوع کاربری و عوارض طبیعی شرایط خاصی داشدته باشدد. 
های تندد، منداطق جنگلدی پوشدیده از درختدان بلندد، به نحوی که از مناطق پر عارضه با شیب

ای عمیق و مناطق مسکونی و هر عامل محدود کننده دیگر دور باشدد زارهمناطق باتالقی، شوره
بوره گیدری از تصداویر مداهواره ای و عکدی هدای هدوایی، عموما (. 132: 1387)رضایی عارفی،

مقرون به صرفه تر و منطقی تر به نظر می رسد.  به منظور ارائه یک روش انعطاف پذیر، ساده و 
های مختلد ، های موضوعی کاربردی از جنبهکان ارائه نقشهقابل اجرا در مقیاسوای مختل  و ام

رسد. همچنین به دلیل وسیع بودن مناطق مطالعاتی، نیاز به ضروری به نظر می GISاستفاده از 
انداز یکپارچه و همه سدو نگدر و نیدز نبدود امکدان انجدام مطالعدات میددانی در بخشدوای چشم
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رسدد.  ای و سنجش از دور منطقی به نظر میر ماهوارهالعبور، استفاده از تصاویصعبکوهستانی و 
ها را نشان دهد، به این ترتیب نیداز بده تواند کلیه اطالعات و دادهیک نقشه واحد به تنوایی نمی

هدای متعددد احسداس های مناسدب و خروجیهای فضایی و تجزیه و تحلیلبوبود پردازش داده
 گردد.اطالعات جغرافیایی فراهم می گردد. در اینجا شرایط برای ظوور سیستممی

میالدی ارایه شد. مکانیابی فرایندی  1826اولین بار توسط فون تونن در سال  1نظریه مکان یابی
است که از طریق آن می توان براساس شرایط تعیین شده و با توجه به منابع و امکانات موجود، 

: 1395کرد. )یحیدی پدور و همکداران،بوترین محل مورد نظر را برای کاربردهای مختل  تعیین 
(. امایش دفاعی درواقع سازماندهی فضا و یا برنامه ریدزی منطقده ای و ناحیده ای بدا 213-215

هدف توسعه امنیت پایدار و بوره گیری از فضا و هزینده هدای انجدام شدده در راسدتای ایجداد و 
ن نکدات قابدل بحدث در تثبیت امنیت در سطح کشور می باشد. یکی از موم ترین و اصولی تدری

زمینه مکان یابی پروژه های دفاعی، بررسی تأثیر و کاربرد جغرافیای طبیعی و انسدانی و عوامدل 
مختل  آن با توجه به سمت و سوی تودید می باشد. جغرافیا به سبب ماهیت علمدی خدود کده 

محقدق است. علم مطالعه فضا و مکان است، از رشته های علمی درگیر با مسائل دفاعی و نظامی 
در قرن چوارم قبل از میالد کتابی به نام هنر جن  نگاشته است که بیشدترین  2چینی سون تزو

فاتح شمال آفریقا در  3پردازد. فیلد مارشال مونتگمریفصول آن به جغرافیای جن  و امنیت می
دانست. توجه به اصدول جن  جوانی دوم پیروزی در نبرد را حاصل کاربرد جغرافیا در جن  می

بده او  خدود رسدید  1815تدا  1800و مبانی جغرافیای نظامی در اوایدل قدرن ندوزدهم بدویژه 
هدای بانهای سردسدیر ایتالیدا، بیا(.تجربیات حاصل از نبدرد در کوهسدتان 14:1390)ابراهیمی،

طوفان اطلی، جنگلوای پر باران استوایی و مرطوب برمه، پونه  سوزان شمال آفریقا، اقیانوس پر
ای فدراهم آورد های لم یزرع و مسطح کویت و غیره زمینهگسترده اقیانوس آرام و نبرد در بیابان

ر گیدرد. بده تا نسبت علمی بین جغرافیا د جن  و فراتر از آن جغرافیا د امنیت مورد سنجش قرا
توانسدتند در قرن بیستم رهبری پارتیزانوا به عوده جغرافیددانانی بدود کده می« 4ژنیدی»گفته 
ها و کلیه مواضع نظامیان، به منظور دستیابی یدک رشدته های صحیحی از مسیرها، اردوگاهطرح

کده  1زو ریموندد چدارل 5(. باتمن ریلی39: 1379اطالعات از وضعیت دشمن، ارائه دهند )عزتی، 
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در جغرافیای  1987آیند. در سال پردازان ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی به شمار میهر دو از نظریه
دفاع به شرح نقش عوارض زمینی در تسدویل و تضدعی  حمدالت نظدامی طدی دو قدرن اخیدر 
پرداختند. از نگاه آن دو هر دفاعی بدون توجه به عناصر بازدارنده و محرک محیطی ناقص اسدت 

به این نتیجه  2(. برینکرهوف30فند صرفاً در پرتو جغرافیا شناسی میسر است )همان منبع: و پدا
های جغرافیایی هر چند در حمله تضمین کننده پیروزی نیست اما در دفاع تضدمین رسید مهلفه

. جغرافیدای نظدامی اثدر جدان Farigdon, 1989: 103)باشدد )کنندة بقا و مقاومت طدوننی می
های فارسی زبانان مورد استفاده و استناد واقدع شدده، منبدع دیگدری ر اغلب نوشتهکه د 3کالینز

پدردازد. ها میهای فیزیکی و فرهنگی جغرافیایی در تعیین نتیجة جن است که به تبیین مهلفه
در نیروهدای  1999تدا  1997های سدال کاربرد اصلی تجزیه و تحلیل ارضدی نظدامی در طدول

 . این اثدرشروع شد جغرافیایی فنالندی با یک شرکت اطالعاتی پیشگامه فنالند در مدرس دفاعی
 ,Orava)آوری شده بدود هلسینکی جمع فنی دکتری در دانشگاه رساله به عنوان یک همچنین

نامده پایان نظدامی کده اخیدراً بده عندوان ارضدی هایتحلیل تر برایای وسیعزمینه(. پیش1999
بده بررسدی  1999و همکاران  Liverman شده است. چاپ Hyytianen, 2003)) توسط دکتری

محیطی مرز مکزیک و ایانت متحده آمریکا اقدام نمدوده و ایدن اشدکال و عدوارض مدرزی را در 
بده کداربرد  Guth 2011ارتباط مستقیم با فرهن  و معیشت مردم مرز نشین قرار مدی دهندد. 

و همکداران   Mondalمنطقه نرمانددی فرانسده مدی پدردازد. نقشه های ژئومورفولوژی نظامی در
در مرز بدین  Ganges-Brahmaputraبه بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی بستر رودخانه   2014

 Häusler هند و بنگالدش با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور نموده اندد.
اسدترالیا نمدود و نقدش آن را در راهبردهدای  به بررسی زمین شناسی نظامی در 2015در سال 

دفاعی و امنیتی موم و اساسی عنوان نمود. تألیفاتی در این زمینه در ایران انجام گرفته اسدت از 
توان نام برد. رضایی عدارفی در قبیل کتابوای جغرافیای نظامی، اثر رزم آرا، عزتی و صفوی را می

ژی در مسائل امنیتی در شرق ایران به این نتیجه با بررسی نقش عوارض ژئومورفولو 1387سال 
های بانی و نصدب دسدتگاهتوانندد بده عندوان منطقده دیددههای مرتفدع میرسیده است که کوه

ای برخدوردار اطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع در مسائل امنیتی از اهمیت ویدژه
ئومورفولوژی در دفاع و پدافند غیر عامل است. ابراهیمی در تحقیقی تحت عنوان نقش عوارض ژ

 
1 Reimund Charlz 
2 Brinkerhoph  
3 Jun kalens 
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با تأکید بر شمال شرق خراسان رضوی به نتدایجی مشدابه در زمینده نقدش مودم  1390در سال
به صورت کلدی 1391ارتفاعات در نواحی مرزی در مسائل دفاعی دست یافت. اکبری و همکاران 
و دفاعی کشور با نگاهی به و تحلیلی  نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژی را در مسائل امنیتی 
بدا اسدتفاده از مددل  1392مرز های جنوب شرق کشور پرداخته است. زنگنه اسدی و همکاران 

SWOT  به ارزیابی پدیده های ژئومورفولوژی و نقش آن در مسائل دفاعی ناحیه مدرزی جندوب
توجه بده  وضعیت امنیت شور مرزی بانه را با 1394شرق کشور پرداخته اند. کریمی و همکارن 

شناسایی فرآیند ها و اشکال ناهمواری زمین مورد ارزیابی قرار داده است. پورهاشمی و همکاران 
به ارزیابی توان توپوگرافیک در تدوین راهبرد های بوینه پدافند غیدر عامدل بدرای شدور  1395

ل های مرزی اقدام نموده و بدین منظور شور زاوین در خراسدان رضدوی انتخداب و مدورد تحلید
در استان اردبیدل، منداطق بوینده  1396های ژئومورفولوژیکی قرار داده اند. پاشازاده و همکاران 

معرفدی  GISبرای استقرارگاه های نظامی بر مبنای مالحظات دفداعی و امنیتدی بدا اسدتفاده از 
سدازی مطالعدات ژئومورفولدوِژیکی در  مددلاقدام به  1396نموده اند. عبادی نژاد و بورام آبادی

)مطالعه موردی محدوده نوار مرزی شورستان  امنیت مرز های مرزی و تأمین یابی پاسگاه مکان
به ارزیابی معیار هایی مرتبط با  مکان گزینی پادگدان  1397زیرکوه(نمودند. خبازی و همکاران 

به نقش تغییرات بستر رودخانده هدای مدرزی  1397های نظامی پرداخته است. پناهی و شرفی 
 مناقشات مرزی منطقه خاورمیانه )مطالعه موردی کشور ایران( پرداخته است.  کشورها در

ظدامی هدف اصلی این تحقیق بررسی اهمیت مطالعات ژئومورفیک و نقش آنوا در راهبرد های ن
و  غرافیداییو امنیتی  با نگاه ویژه به منطقه مرزی خراسان شمالی با استفاده از تحلیدل هدای ج

 شد. ژئومورفولوژیکی می با

 

 شناسی پژوهشروش
هدای نظدامی و امنیتدی از طریدق در این تحقیق ابتدا کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی  در راهبرد

مطالعات کتابخانه ای و میدانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت سپی به منظور ارزیابی نقدش 
منطقده مدرزی خراسدان های نظامی، دفاعی و امنیتدی مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد

شمالی را به عنوان نمونه انتخاب و با توجه بده وضدعیت ژئومورفولدوژی ایدن منطقده مدرزی بده 
تحلیل جایگاه ژئومورفولوژی در علوم نظامی و جغرافیای نظامی مرزهدا مدورد تحلیدل و ارزیدابی 

سدی منطقده،  قرار گرفت. برای نیل به این هدف از نقشه های توپو گرافی ، نقشه های زمین شنا
ای، نقشه هدای نظدامی مدرزی، اسدتفاده و ایدن (، تصاویر ماهوارهDEMمدل رقومی و ارتفاعی )

(  در سیستم اطالعات جغرافیدایی طبقده Geodata baseمنابع اطالعاتی به صورت ژئودیتابیی)
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به بندی و در تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.  سپی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 
تحلیل فضایی و ژئومورفولوژیکی منطقه مرزی شمال شدرق کشدور از نقطده نظدر ژئومورفدولژی 
نظامی اقدام شد. بدین منظور عواملی چدون ارتفداع ، شدیب، جودت، خداک، پوشدش گیداهی و 
هیدرولوژی منطقه ارزیابی شد.  یکی از روشوای کار در مطالعات ژئومورفولوژی به اصطالح قدما 

یا تحلیل سیستموای ارضی است. تحلیل سیستم های ارضی یک طبقه بندی  تحلیل منطقه ای
علمی براساس فرم اراضی و با ساختار سلسله مراتبی است و در رابطه با چوره زمین )لنددفرموا( 

یدک سیسدتم ارضدی (. 166،1388با قابلیت ها و محدودیت هدا ی ارضدی تاکیدد دارد)رامشدت:
مربع را در بر مدی گیدرد و معمدون هدر واحدد از سیسدتم  وسعتی حدود ده ها تا صدها کیلومتر
خاک و پوشش گیاهی است که این عوارض گویای ماهیدت و  دارای الگوی خاصی از توپوگرافی،

 جنی زمین و مراحل تکوین و فرسایش آن و همچنین اقلیم می باشد. 

 

 تجزیه و تحلیل یافته ها
 های نظامی و دفاعییاتهای ژئومورفولوزیکی موثر در عملعوارض و لندفرم

های مسدتقیم تحدت تدأثیر پدیدده طور مستقیم و چده غیدر های نظامی چه بهاجرای استراتژی
ی ابل بررسداینکه یکی از موضوعات ق های ژئومورفولوژیکی افزون برژئومورفولوژیکی است. پدیده

 نیدز باشدند.توانندد عداملی بدرای ایجداد تشدنج بدین کشدورها در استراتژی نظامی هسدتند می
بده  یاو جلگده یکوهسدتان ،یااچدهیدر ،یبداتالق ،یارودخانده ،یساحل یکیمورفولوژ یهاطیمح

 ریدز یکیعدوارض مورفولدوژ نیدکه در سلسله مراتب هدر کددام از ا باشندیم یهایطیعنوان مح
لده در هدر حم ایدارند که دفاع  ییسزاهنقش ب داریپا تیامن نیوجود دارد که در تأم ییهاطیمح

)رضدایی  باشدندیمتندوع متفداوت م یهمراه با آب و هدوا یکیمورفولوژ طیبه شرا جهکدام با تو
این اسدت  بررسی تاریخ کشور ایران از نقطه نظر عوارض جغرافیایی حاکی از (.68: 1387عارفی،

ر ست کمتر دابر آنوا متصور نبوده اند و معبری عمده مناطقی که در پناه رشته کوهوا قرارداشته
اعدث باند. همچنین وجود رودهای بزرگ همیشده جریان تاخت و تاز و حمالت بیگانه واقع شده

هدای  ذیدالً بده برخدی لنددفرم(. 168: 1367،یسدبحان نیرکود یا وقفه تواجمات بوده است )ام
 بااهمیت در عملیات نظامی و دفاعی اشاره می شود:

 
 کوهستان

دارتر از تپده  بیبلندتر و ش متر به بان و عموماً 600با ارتفاع  یها یبرجستگکوهستان مجموعه 
 یبررسد .دیدآ یبوجود م یآتش فشان تیو فعال شیفرسا ،نیزم یخوردگ نیهستند که در اثر چ
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و  یکده، اونً روندد عمدوم باشدیم تیحائز اهم لحاظ نیاز ا شتریارتفاعات ب یکیتاکت یهاجنبه
اسدت.  یدر چه سمت یمناطق سرحد ای اتیعمل دانیارتفاعات نسبت به م یخوردگ نیجوت چ
بده نفدع مددافع و در  ارتفاعداتعمود باشدد  اتیاگر جوت ارتفاعات بر منطقه عمل نکهیا حیتوض
ارتفداع کوهسدتان در  زانیدم اًیدو ثان باشددیم دیتکاور مف یروهاین یباشد برا یکه مواز یصورت
 ریتدأث یکیعدوارض مورفولدوژ نیا نکهیدارد و ثالثاً ا ییبسزا ریه تأثمنطق یباندهیو د دید شیافزا
دشمن در امدان  میمستق ریو ت دید زدارد و سرباز را ا ینظام یروهایدر اختفاء و پوشش ن یمثبت
بده   غی(. از طرفی هر کوهستان با خط الرأس به شکل ست92:1387)رضایی عارفی، داردینگه م
، سدوولت فاطدرا یهادر رشدته یمحور یتقابل فرودها دم. عشوندیدشت مجاور ختم م ایدره 

هدا را بدان آن یبا اشکال مواجه سداخته و تدوان دفداع گریدشت به دشت د کیامکان نفوذ را از 
اندد، امکاندات کده بده صدورت متنداوب قدرار گرفته ییهاها وکوهستان. در مجموع، دشتبردیم

در برابدر دشدمن  یفراهم ساخته، به عنوان مدوانع یودخ یروهایو دفاع ن استقرار یبرا یمساعد
بده  کنددیگوناگون و طوننی، امکان نفوذ دشدمن را آسدان م یسیناود ی. محورهاکنندیعمل م

و به عندوان  دهدی را افزایش م یخود یاهروین یکیتاکت قدرت به ارتفاعات، یدسترسطور کلی 
(. 116: 1392،یو حداتم ی)حنفد کندی دشمن را به داخل سد م نفوذی جلو یعیموضع طب کی

لندفرم ژئومورفولوژیکی کوهستان کپه داغ در مرز های شدمال شدرق ایدران را نشدان  3در شکل
 می دهد  

 
نگه ت( موقعیت کوهستان در نقشه های ژئومورفولوژی و تعیین بهترین نقطه برای دیدبانی بر 3شکل)

 منستان سارانی)مشرف به شهر عشق آباد( در مرز ایران و ترک
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امی در مطابق تصویر، تعیین بوترین مناطق برای استقرار بر  دیدبانی برای رصدد تحرکدات نظد
سدت بده تن  سارانی را نشان می دهد. این تنگه با توجه به اینکه مشرف به شدور عشدق آبداد ا

 ید.العاده استراتژیک برای تحرکات نظامی در این منطقه به شمار می آنوعی مسیری فوق
 

 رودخانه

 هسدتند. یعدیطب داتیتود رییپذ بیوسعت، عرصه گسترده آس لیبه دل یعیطور طب شورها به
 نیبداز  ز،یکاری در شبکه آبر دست ،یراصولیغ سازهای و ساخت در یکارشناسریهای غ دخالت
 طی، شدرادر سدطح شدورها نیزم رینفوذپذ هیبردن ن نیاز ب ها،لیها و مس رودخانه ریبردن مس

 یکیولوژدریدمانند تحمالت ه یعیسانحه طب نیکه کوچکتر یینموده است، تا جا جادیرا ا یناامن
باعدث  که هر بدار دینمای در سطح معبر م نیآفر مشکل یالبیبه س لیرا تبد عیهای سر بارش و

 (. 58: 1395)قربانی، دارد یرا در پ یفراوان خسارات وشده و اختالل در تردد  هاتیتوق  فعال
ضدرورت  ودر رابطده بدا عبدور  توانددیم ،یداخلد ای یمرز ی ودائم ای یرودخانه از نظر فصلنوع 

ه باشدد متفداوت داشدت رینظدامی تدأث روهایین یآب یازهاین نیاحداث پل مناسب، استقرار و تأم
 یزیکدیف یای هدا، مربوط به ویژگهرودخانه یپدافند تیقابلبه طور کلی  (.9: 1379،یلی)اسماع
ها و  گاهپاس یکینزدل آن هاست. رودخانه و طو یسرعت جریان آب، دب ،قعم د: پونا،ا ماننه آن

منجدر  دتواندی می ابدانیدر مناطق خشک و ب یانیطغ های لیها و مس به آبراهه یدبانیمواضع د
به  یشکالتم تواندی گرچه م آبراهه بده یکدیآنودا شدود. نزد بیتخر یحت ایبه محصور ماندن و 
ور منظد خشدکرودها بده وی انیدطغ هدای لیمس ریمس یدبانیکنترل و د یهمراه داشته باشد، ول

 زم اسدتن انسدان جوت عبدور قاچداق مدواد مخددر، کدان و رهایمس نیو استفاده از ا رییجلوگ
ه حددود آبراهه بین المللی وجدود دارد کد 261در حال حاضر .(91: 1396)عبادی نژاد و همکار،

 8755د سطح زمین را در بر می گیرد. کشور ایران با کشدورهای همسدایه خدود دارای درص 46
ه طدول کیلومتر مرز مشترک خشکی، دریایی و رودخانه ای دارد. مرزهای رودخانده ای ایدران بد

 (. 12: 1385رودخانه مرزی را شامل می شود )پناهی،  28کیلومتر است که  1918
 

 (68: 1397با کشورهای همسایه )پناهی و همکار،مرزهای رودخانه ای ایران  :1جدول 

طول مرز  نام مرز

km 

تعداد  درصد

 رودخانه

 نام رودخانه

 هریرود، هیرمند، هامون 3 8/12 236 ایران و افغانستان

 تلخاب، نون ، ماشکیل 3 4/13 257 ایران و پاکستان

 اترک، سومبار، تجن 22/3 407 ایران ترکمنستان
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 آستاراچای، بال ها رود، ارس 3 30 584 آذربایجانایران و 

 ارس 1 5/2 48 ایران و ارمنستان

 ژاژاوه،گالس،قزلچه،سیران،قوره تو،الوند،کنه کبود، 14 3/18 351 ایران و عراق

 اروندرود،نورجین کنگاگوش،تلخاب،کنجان چم،میمه،دویر 

 قره سود، نازلوچای 2 8/1 35 ایران و ترکیه

 
تفسدیر  اخدتالف -1اختالفات جغرافیایی درباره رودخانه های مرزی شامل موارد زیر می باشدند:

ودخانده؛ تغییر مرز بین المللی به دلیل تغییدر مسدیر ر -2درباره خط تقسیم آب )آب پخشان(؛ 
وده و بدب آ انیدجر یدبد راتییدبستر و تغ راتییتغی رودخانه ها داراربودن آب علیای رود.  -3

که  ینگامه ژهیبه و ؛شوندی م یمرز اختالفات جادیسبب ا ،رندیگی مرزها قرار م که در یهنگام
 یمد فدراهمی مرکدز دولتی برا یمرزها وجود دارد مشکالت بزرگتر نیدرطرف یتجانی فرهنگ

اترک، ارس،  رودخانه مرزی ایران، مومترین رودخانه ها شامل هیرمند، هریرود، 28از بین  .آورد
: 1397و همکدار، ی)پناهبیشترین مناقشات مرزی در نیم قرن گذشته داشدته اندد اروند، سومبار

 شکداه جدهیرفتدار رودخانده و درنت یندیب شیتواند سبب پ یم یمرز یرودخانه ها شیپا. (75
م ی مکانیسد.  یکی از مومترین مطالعات علم  ژئومورفولوژی بررسی و ارزیابشود یاختالفات مرز

در  خانه ها کهها و فرآیندهای موثر بر آن می باشد. تغییرات رودلندفرمهیدرولوژیکی رودخانه و 
 دخانده ر اثر افزایش دبی آب رودخانه  و گاها دخالت عوامل انسانی در رژیدم هیددرولوژیکی رو

له در می دهد و می تواند باعث ایجاد تغییرات زیادی در بسدتر رودخانده مدی شدود . ایدن مسدا
ای لش ها و درگیری های سیاسی و قومی بر سر حاکمیت زمین هدرودخانه های مرزی باعث چا
ومبار مالحظه می شود رودخانه س 3ها می شود. همانطور که در شکلحاصلخیز ساحلی رودخانه

ز کیلدومتر مدر 25یکی از سرشاخه های رودخانه اترک در شمال شدرق ایدران اسدت کده دارای 
طی سال  سیالبی بودن رودخانه  بستر آن درمشترک آبی با کشور ترکمنستان است. با توجه به 

 فتن برخیهای گذشته تغییراتی داشته که این تغییرات باعث ایجاد زمین های جدید و از بین ر
 ست. زمین های حاصلخیز شده و موجبات تنش، نزاع و درگیری  را در منطقه فراهم آورده ا
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 ین ایران و ترکمنستان( رودخانه مرزی سومبار در شمال شرق کشور مشترک ب4شکل)

 
 دره ها

 های که به شکل نامندیتماس را دره م ینقطه نیترنییدر پا داربیش یمحل برخورد دو دامنه
U  ،شکلV  یهدامعمدونً محدل عبدور رودخاندهدره هدا  می باشند. دو نیاز ا یبیترک ایشکل و 
. ی آبی باشدددلیل ایجاد دره ها می تواند فعالیت تکتونیکی و یا جریان هااست.  یفصل ای یدائم

 یها موجدب تشدکیل دره هدا ییناود بر روی شییفرسا ندیدر مناطق چین خورده عملکرد فرآ
ز ا پراکنددگی که تعدد آنوا امکدان پدرداختن بده اصدل دهیگرد محصوریی دشت ها ایوسیع و 

 هدا و رهدو  ها ییو ناود ها ییاساساً تاقد. سازد یم کناصول مالحظات پدافند غیرعامل را مم
 از یو جداسداز پراکنددگی مابین آنودا مکدانی مناسدب بدرای پدرداختن بده اصدل های رودخانه

مدورد  یجنگد اتیدکده در عمل ریدگ لیس یهاپونه(. 5)شکلهستند مالحظات پدافند غیرعامل
ها دشددتوا و جلگدده ،یکوهیو پددا یکوهسددتان یهدداعبارتنددد از دره رندددیگیاسددتفاده قددرار م

ای در حال در چنین مواردی استفاده از دره ها می تواند برای نیروه(. 113:1387عارفی،)رضایی
ای هدحرکت یا مستقر، خطرآفرین باشد. همچنین وجود دره های عمیق، باریک و نزدیک تیغده 

نی د. توجده بده جدمرتفع امکان دفاع و پوشش مناسب و کمک رسانی زمینی را فراهم مدی آور
 در دفداع سن  ها و اقلیم حاکم بر دره ها می تواند یکی از موم ترین فاکتورهای طبیعدی مدوثر
 انیون هاغیر عامل باشد. به نحوی که دره های آهکی در مناطق مرطوب به دلیل وجود غارها، ک

 خشدک بده اطقو سایر اشکال کارستیک، از شرایط استتار نزم و کافی برخوردار بوده ولی در من
ا را اسکان یدلیل وجود واریزه های فراوان دامنه ای و پایکوهی، امکان حرکت نیروهای زمینی و 

 با دشواری مواجه می سازد. 
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 ( طاقدیس ها و ناودیس ها در شمال شرق ایران و شناخت و کاربرد آنها5شکل)

 تنگ ها  

 کیدفکت یدر واقع برا .شودیگفته م کیگذرگاه بار ایدره ژرف  کیبه در یک تعری  کلی تن  
 نید. اگدر اردیدقدرار گ یعمق آن مورد بررسد نسبت عرض دره به دیبامیان دره و تن ،  حیصح

در  .شودیصورت به آن دره گفته م نیا ریباشد به آن تن  و در غ کیتر از کوچک ارینسبت بس
ن هدای مدتاً در کوهسدتادانش ژئومورفولوژی تن  به دره های رودخانه ای گفته می شود که ع

د. ژورایی، عرض یک تاقدیی را بریدده و گدذرگاه هدایی در میدان تاقددیی ایجداد کدرده باشدن
واندی (. در نگاه امنیتی و دفاع غیدر عامدل در عملیدات زمیندی، تند  هدا از اهمیدت فرا5)شکل

هدا و ش برخوردارند. چنین عوارضی به دلیل احتمال بروز سیالب ها در زمان طغیدان و یدا ریدز
لغزش های دامنه ای از عوامل محددود کنندده پدافنددی محسدوب مدی شدوند. از سدوی دیگدر 

جایگداه  چنانچه این تن  ها در مناطق مرتفع و صعب العبور ایجاد شدده باشدند، مدی توانندد از
 مناسبی جوت اختفای تأسیسات نظامی و یا عبور نیروهای امدادی زمینی باشند. 

 

 پوشش گیاهی

 ریبدر خدط سد شدهیباشدد کده هممی نیعدوارض زمد هاییژگیاز و کیی یعیطب یاهیپوشش گ
 اهدانیمختلد ، گ طیمختلد  و تحدت شدرا یهاداشته است. در مکان ریتأث ینظام یهااتیعمل
در  دیدد دانیدم تیدحتمداً بدر قابل اهانیکرده است. گ شنوادیمدافع و مواجم پ یبرا ییهاتیمز

در سدطوح  ینظدام یزیردر برنامده اهدانیرزش سدوم گامدا ا گدذارد،یم ریتدأث یکیسطح تداکت
مشدترک  یدر مرزهدا نیزمد یکیتداکت یهاجنبه ی. بررسگذاردیم ریتأث یاتیو عمل کیاستراتژ
مدانع محسدوب  یباندهیداز نظدر د یبجدز در منداطق جنگلد هایدنیینشان داده که، رو ما کشور
این در حالی است که بوته های متراکم زمدین هدا در  (.124: 1387)رضایی عارفی ،  گردندینم

میالدی به عنوان یک عامل موم در آفند و پدافندد بده  1975 – 1955ویتنام خالل جن  های 
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 ،شددندیها پنودان مبوتده انیدکن  که م تیسربازان و افتنی یبراشمار می رفت. به نحوی که 
 .زا( رفتندآتش یها)بمبناپالم  ای یبه سراغ عامل نارنج ییکایآمر یروهاین

 
 نوع خاک

 زانیو م یرینفوذپذ تیوضع ،یچون نوع بافت، مقدار تراکم و فشردگ یخاص یهایژگیو خاک با
خاک  طیراش(. 43: 1982) فیلد منوآل، گذارندیآنوا اثر م ینظام یهستند که بر کاربر یداریپا

 ایدبدر کداهش  زیدن نیزمد یسدطح طی. شراگذاردیاثر م حاتیاز تسل یاریبس ییو سن  بر کارا
جدار خاک خشک باشد، قطدر و عمدق چالده انف یاثر دارد. وقت یاهسته یهااثرات سالح شیافزا

کده از خداک  یااست. اموا  حاصل از انفجدار هسدته ییاست که خاک کامال خ یکمتر از زمان
 نزایداز ماسه نرم است لدذا شددت و کداهش م رومندتریبار ن 50،  شوندیرس مرطوب منتقل م

 ،نیدهنده سطح زم لیدارد. جنی مواد تشک یو تراکم خاک بستگ بیبه ترک ،یاتشعشع هسته
در  یرموتدو هیدنقل لیحرکت وسدا زیو متعارف و ن یاهسته یمواد انفجار ینیخطر آفر زانیبر م
ندوع  (131:1387رضدایی عدارفی،دارد ) ییبسدزا ریتأث ینظام یعمران یهاتیجاده و فعال رونیب

مدی  خاک و نوع لندفرم ژئومورفولوژیکی همواره عامل موثری در عملیات های آفندی محسدوب
بدر  ات نظدامیشود و مانع از انجام عملیات و یا به تاخیر افتادن آن می گردد،  لذا اگریک عملید

شدود مدی پایه مطالعات ژئومورفولوژیکی صورت نگیرد و نقشه ژئومورفولوژی نظامی آن ترسیم ن
کل ند منجر لطمات جانی و مالی و در نوایت به شکست یک عملیات نظامی منتودی شود)شدتوا
6 .) 

 
 های ژئومورفولوژیکی در عملیات های آفندی(تاثیر نوع خاک و همچنین لندفرم6شکل )
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 کاربری ارضی

یکی از وظای  موم طرح های شوری، مشخص کدردن ندوع کداربری زمدین ، بدرای اسدتفاده در 
ده انتخداب شد نیزم. وناگون مورد نیاز زندگی شوری در محدوه قانونی شورهاستزمینه های گ

 یخاصد طیشدرا یعدیو عوارض طب ینوع کاربر ب،یاز نظر ش ستییعبور و استقرار نیروها با یبرا
ز ا دهیپوشد یتندد، منداطق جنگلد یهابیکه از مناطق پر عارضده بدا شد داشته باشد. به نحوی

 دهنندکو هر عامل محددود  یو مناطق مسکون قیعم یزارهاشوره ،یدرختان بلند، مناطق باتالق
  (.132: 1387دور باشد )رضایی عارفی،  گرید
 

 شیب

 یکننده بدرا نییپونه، از عوامل تع کیدر  نیزم یهایو ناهموار یتوپوگراف یهایژگیشناخت و
از جملده مومتدرین  بی(. شد172: 1367 ،ییاید)آر رودیبشدمار مد یو تواجم یدفاع یهاطرح

کده  یاست؛ به طدور یزیربنای ساتیتأس مراکز و یو مکانیاب رعاملیدر پدافند غ رگذاریعوامل تأث
ش اثدرات آتدش هم موجدب کداهد ی ودسترس محدودیت جهیو در نتک ش تحرهم موجب کاه

و  یمدی)مق شدودی ( مدیو موشدک یاه )حمالت توپخانی منحن ریت به ویژه سالح هایا ه سالح
 یزیدردر طرح توانددیمنطقده میدک و جوت شدیب  بینقشه ش هیتو(. 101: 1391ن، همکارا
 (.375: 1378نظامی مثمدر ثمدر واقدع شدود )احمددی،  یهااتیعمل یبرا یابیو مکان یاتیعمل
، جودت اسدتقرار مراکدز مودم و حسداس بدا درجده 30 بانیای ه خیلی کم و شیب ایه شیب

 تیدهر نوع فعال یبرا %7از  شتریب یهابیش یبه طور کل .غیرعامل مناسب نیستند رویکرد دفاع
مختلد  از جملده بدرآورد  یرزمد یهداتیدر فعال توانددینقشه آن م هیمحدود کننده بوده و تو

(. 124: 1387مدهثر باشدد )رضدایی عدارفی ،  رهیدو غ اتیدعمل نیدر حد روهدایسرعت حرکت ن
 یاهد بینسدبت بده شد نًمعمدو ریآفتابگ یاه بیش تیمهاهمچنین از نقطه نظر جوت شیب، 

کدم  کآب خدا ٔەریدگرمتر است. بنابراین ذخ اه بیاین ش کهی به طور است؛ متفاوت ر،یگ سایه
نقشه شیب، کداربری اراضدی، خداک،  7در شکل کمتر است.  زین هیایگ پوشش و رشد شودی م

ویر پوشش گیاهی و هیدرولوژی منطقه تحقیق نشان داده شده است که توسط نقشده هدا ، تصدا
ساخته شده و جوت هدر گونده تحلیدل هدای  GISماواره ای   و مدل رقومی ارتفاعی در محیط 

نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. همانگونه که مشاهده می شود بخدش شدرقی منطقده مدورد 
مطالعه از کوهستان مرتعی تشکیل شده که امکان عبور و مرور از آن امکان/ذیر نبوده و فقدط از 

های سارانی و باجگیران رفت و آمد انجام می شود. درصد وسیعی از منطقه از خاک  طریق تنگه
اریدی سل تشکیل شده که عمدتا تپه ماهور های لی و سیلت می باشند و از ندوع مرتدع هدای 
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متوسط  می باشند. با توجه به نقشه هیدرولوژی منطقه  مشخص شدد باندسدت حوضده اتدرک 
شدیروان، دشدت مانده و -داده است که شدامل دشدت قوچدانبخش وسیعی از منطقه را پوشش 
 سملقان و دشت غالمان می شود.

 
 
 

 
 ( نقشه شیب، کاربری اراضی، خاک، پوشش گیاهی و هیدرولوژی منطقه تحقیق7شکل )
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 نظامی–نقشه های ژئومورفولوژی و کاربرد آن در راهبرد های دفاعی 

مدی  بنددی هطبقد آن ها موضوع و مقیاس نقشه، تویه نوع مطالعاتی، اهداف براساس را ها نقشه
 برمبندای آن هدا رده بنددی جغرافیدایی، نقشده هدای طبقه بندی های موم ترین از یکی. کنند
 مودم تدرین جملده از ژئومورفولدوژی نقشه های. است نقشه ها کاربردی نوع یا مطالعاتی اهداف

 هدای از ترسدیم نقشده(.  هددف 13: 1386همکدار، و ثروتدی) مبناسدت یدا مرجدع نقشه هدای
 آورندده وجدود بده فرآینددهای مادری، مواد سطحی، اشکالی، ثبت اطالعات درباره ژئومورفولوژ
 حداوی مدی شدود، تویده گونده ایدن بده کده نقشه هایی. آن هاست سن مواردی در و ژئوفرم ها
 از محیطدی مسائل اغلب در می توانند و هستند زمین سیستم های خصوص در اساسی اطالعات
زیرزمینی، نظدامی  و سطحی های ، منابع طبیعی و کشاورزی، آبزمین کاربردی مطالعات قبیل

 بده ژئومورفولدوژی هدای تویه نقشه (.1: 1386فروغی فر،)شوند  واقع مفید آن نظایر و و ذفاعی
 نقشده هدای حاضدر حدال شدد. در آغداز هلنددی هدا وسدیله بده 1950دهه  در امروزی مفووم

 و شده پذیرفته یونسکو محققان سوی از طبیعی منابع ارزیابی در روشی عنوان به ژئومورفولوژی
-زمینده در و متعددد می تواندد ژئومورفولوژی تویه نقشه های. می گیرد قرار بوره برداری مورد
و  یینیروهای نظدامی مسدتلزم آشدنا تیموفق (.104: 1388رامشت،)گیرد صورت گوناگون های
نقشه هدای آن است.  ریها و نظاها، سواحل رودخانهمعابر، کانالوا، دره یکامل مورفولوژ ییشناسا

که اطالعات توپوگرافی، لیتولوژیکی و ژئومورفولوژی را به صدورت یکجدا در خدود  ژئومورفولوژی
شدوند هدای اسدتراتژی نظدامی محسدوب میدارند، بوترین وسیله برای مطالعات زیربندایی طرح

 ،یااچددهیدر ،یبدداتالق ،یارودخاندده ،یسدداحل یکیمورفولددوژ یهدداطی(. مح23:1382)مختدداری، 
 نیدکده در سلسدله مراتدب هدر کددام از ا باشدندیم یهایطیبه عنوان مح یاو جلگه یانکوهست

دارندد  یینقش بسدزا داریپا تیامن نیوجود دارد که در تأم ییهاطیمح ریز یکیعوارض مورفولوژ
متندوع  یهمدراه بدا آب و هدوا یکیمورفولدوژ طیحمله در هر کدام با توجه بده شدرا ایکه دفاع 
است  یشینما وهیش نیمهثرتر 1روشن هینقشه سا (.68: 1387)رضایی عارفی،  باشندیمتفاوت م
 یهدا نقشده. (Kraak,2010:32)دهددی را نشدان مد هدای نداهموار یهدای ژگدیو یکه به خدوب
 دهیدد افدراد آمدوزش ازمندیها ن استفاده از آن و هستند یتخصص یها جزء نقشه یژئومورفولوژ
 یواحددها یریبا توجه به استعداد افراد و به کارگ ینظامی ژئومورفولوژ یها نقشه اسیاست. مق
خداص  یها استفاده ی( برا1:25000) اسیمق بزرگ یها نقشه .شودی م نییمختل  تع ینظام
 یطراحد اتیمنطقه عمل یعموم تیتجسم وضع یبرا اسیمق کوچکی ها . نقشهشوندی م هیتو

                                                           
1 . Hillshaid 
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 ،یو آفندد ینقداط پدافندد ییبه منظور شناسا اسیمق بزرگ یها نقشه کهی در حال شوند؛ی م
  .شوندی م هیو امن و .... تو عیسر حرکت ریمس نییتع

 

 تغییرات عوارض ژئومورفولوژیکی و تاثیر آن در چالش ها و بحران های مرزی

آمده اند که فصل مشترک عمودی میان حاکمیت های کشوری اسدت مرز ها در جایی به وجود 
. از نظر روابط بین الملل مرزها یکی از عوامل به (Muir,2001:281)که از سطح زمین می گذرند

وجود آورنده دوستی و یا درگیری بین دولت ها و ملت ها محسوب می شود و به همدین جودت 
می نویسد: جن  ها ممکن است به  1است. کوزوناز مسائل موم در جغرافیای سیاسی و نظامی 

علت رقابت های اقتصادی و تودیدهای نظامی به وجود آید ولی نباید از این نکته غافل شدد کده 
. مرزهدا اساسداً (Garison,1958:259)جن  ها را گاهی مرزهای مورد اختالف به وجود می آورد
اختالف هدای میدان خدود، ایجداد مدی پدیده هایی انسانی هستند که انسان ها به واسطه درک 

کنند. مرزها به انوع گوناگون شامل طبیعی، انسانی، قراردادی و موقت تقسیم مدی شدوند. آنچده 
در اینجا مورد نظر است مرزهای طبیعی به ویژه مرزهدای طبیعدی متغیدر مانندد دریاچده هدا و 

 رودهاست. 
 مدان تغییدربه طور پیوسته در طول ز ها سیستمی پویا بوده و الگوی مورفولوژیک آن هارودخانه

جدایی  می کند؛ به همین دلیل فرسایش کناره ای و آسیب رسانی به تأُسیسات ساحلی و جا بده
انند انحدراف م(.. اگر چه عوامل متعددی 54: 1393مرز را به دنبال دارند)کورباییان و همکاران، 

یل خیدزی، اختالف سازند بستر و سدآبراهه در کناره ها، ک  کنی رود، فعالیت های آنتروپوژن، 
(. 15: 1389باعث تخریب دیواره، ک  بستر و تغییر الگوی مجاری می شدوند )یمدانی و شدرفی،

های  تغییرات رودخانه سومبار در شمال شرق کشور را نشان می دهد که باعث درگیری 8شکل 
ای میت زمدین هدو منازعات مرزی بین روستاییان مرز نشینان ایران و ترکمنسدتان بدر سدرحاک

زی  و تواندد بدا آشکارسداکشاورزی و حقآبه رودخانه شده است. مطالعدات ژئومورفولدوژیکی مدی
 . ایان دهدارزیابی تغییرات و ایجاد یک بانک اطالعاتی از تغییرات به این مسائل و معضالت پ

                                                           
1 .Curzon 
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 2016-1987( تغییرات رودخانه مرزی سومبار در شمال شرق ایران در خالل سال های 8شکل )

 
 سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن در ژئومورفولوژی نظامی 

و عدوارض  یندوع کداربر ب،یاز نظدر شد سدتییعبور و استقرار نیروها با یانتخاب شده برا نیزم
تندد، منداطق  یهابیکه از مناطق پر عارضه با شد داشته باشد. به نحوی یخاص طیشرا یعیطب
و هدر  یو منداطق مسدکون قیدعم یزارهاشوره ،یاز درختان بلند، مناطق باتالق دهیپوش یجنگل

بدرای ایدن منظدور از بررسدی  (.132: 1387دور باشد )رضایی عارفی، گرید هعامل محدود کنند
های میدانی و به ویژه امروز از قابلیت های سنجش از دور و موا  مادون قرمدز بدرای تشدخیص 

استفاده مدی شدود. بررسدی هدای میددانی و نقشده بدرداری زمیندی  محل عبور یا استتار نیروها
مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است در حالی که بوره گیری از تصاویر مداهواره ای و عکدی 

به منظور ارائه یک روش انعطداف های هوایی، مقرون به صرفه تر و منطقی تر به نظر می رسد.  
های موضدوعی کداربردی از تلد  و امکدان ارائده نقشدهپذیر، ساده و قابل اجرا در مقیاسوای مخ

رسدد. همچندین بده دلیدل وسدیع بدودن ضروری به نظر می GISهای مختل ، استفاده از جنبه
انداز یکپارچه و همه سو نگر و نیدز نبدود امکدان انجدام مطالعدات مناطق مطالعاتی، نیاز به چشم

واحی جنوب شرقی کشور، اسدتفاده از العبور به خصوص در نمیدانی در بخشوای کویری و صعب
تواند یک نقشه واحد به تنوایی نمی رسد. ای و سنجش از دور منطقی به نظر میتصاویر ماهواره

هدای فضدایی و ها را نشان دهد، به این ترتیب نیاز به بوبدود پدردازش دادهکلیه اطالعات و داده
گردد. در اینجا شرایط برای ظوور های متعدد احساس میهای مناسب و خروجیتجزیه و تحلیل

های جددا از به صدورت نیده GISگردد. عوارض زمین در سیستم اطالعات جغرافیایی فراهم می
شود، دلیل این موضوع تفاوت مداهیتی اطالعدات و شدکل عدوارض اسدت. هم در نظر گرفته می
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غرافیدایی امکدان باشدد. سیسدتم اطالعدات جمی GISیابی از مزایای مودم در بینی و مکانپیش
کندد کده ایدن شناخت و مکانیابی کامل عوارض ژئومورفولوژی و تلفیق این عوارض را فراهم می

های نظامی بسیار راهگشا اسدت. بندابراین پدی از شناسدایی اولیده عدوارض شناخت در عملیات
 اطالعدات سیسدتم و دور از سدنجش طریدق از دفداعی –ژئومورفولوژی موثر بر مسدائل نظدامی 

 بدودن متصدل خاصدیت و اطالعداتی مختلد  هاینیده و تحلیلی توابع از استفاده با افیایی،جغر
 مکان مثل گرفت، نظر در هدف یک برای را خاصی مناطق توانمی توصیفی اطالعات به عوارض
هدا، گزینی نواحی امن و مناسب برای اسکان نیروظامی، مکانن هاینیرو مرور و عبور برای خاص

مکانیزه امداد و نجات و برآورد تعداد مصدومین حادثه. از توابع تحلیلدی قابدل اسدتفاده عملیات 
)اکبدری و  توان به تابع فازی و تحلیل سلسله مراتبی اشداره نمدودیابی این نواحی میبرای مکان
تشخیص مکان و مقدار سیل خیزی و یدا حرکدات دامنده ای، گسدل یدابی،  .(9: 1391همکاران،

رطوبت خاک، جوت و درجه شیب ها، آفتاب گیری و نسا بودن دامنه هدا، ندوع  تشخیص بافت و
و تراکم پوشش گیاهی، تفتدیش اسدتتار در میدان واحددها و فدرم هدای ژئومورفیدک و بدانخره 
تغییرات آب و هوایی یک منطقه تماماً از طریق پردازش عکی های هوایی و تصاویر ماهواره ای 

 قابل دست یابی خواهد بود.  

 
 مکانیابی  مناطق

مدیالدی ارایده شدد. مکانیدابی  1826اولین بار توسدط فدون تدونن در سدال  1نظریه مکان یابی
فرایندی است که از طریق آن می توان براسداس شدرایط تعیدین شدده و بدا توجده بده مندابع و 
امکانات موجود، بوترین محل مورد نظر را برای کاربردهای مختل  تعیدین کدرد. )یحیدی پدور و 

(. امایش دفاعی درواقع سازماندهی فضا و یا برنامه ریزی منطقده ای 215-213: 1395مکاران،ه
و ناحیه ای با هدف توسعه امنیت پایددار و بودره گیدری از فضدا و هزینده هدای انجدام شدده در 

نکدات  تدرینی ترین و اصول از موم ییکراستای ایجاد و تثبیت امنیت در سطح کشور می باشد. 
و  یعدیطب یایدو کداربرد جغراف ریتدأث یبررس ،یدفاع یاه پروژه ییاب مکان ینهقابل بحث در زم

 تیدبه سدبب ماه ایجغراف .باشدی تودید م یبا توجه به سمت و سو آن و عوامل مختل  یانسان
و  یبدا مسدائل دفداع ریددرگ یعلمد یهدا است، از رشته مطالعه فضا و مکان علم خود که یعلم
 شدکل و شدناخت یبه بررس یعیطب یایاز جغراف یا به عنوان شاخه یژئومورفولوژ ست.ا ینظام

                                                           
1 . Site Selection 
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 ریتدأث نیزمد شدکل دهندد،ی مد یرو نی. از آنجا که نبردها در سطح زمدپردازدی م نیسطح زم
با  نیشکل سطح زمعه به عنوان علم مطال یعلت، ژئومورفولوژ نیآنوا دارد و به ا جیدر نتا یادیز

 دهیاز عوارض و پد قیدق اطالعات داشتن یمرتبط است. در مباحث نظام یو دفاع یمسائل نظام
منطقده  یزیدر برنامده یستاد برا یرؤسا و فرماندهان یریگ میدر تصم نیسطح زم یمکان یها
. مدی تدوان بدرای (6: 1395،علی پدوراست ) تیاهم زیحا اریآفند و پدافند بس یو اجرا اتیعمل

( و یدا پدردازش هدای آمداری و GISهای برمبنای پردازش داده های )انجام مکان یابی از روش 
پردازش های نزم جوت مکان یابی با استفاده ریاضی و یا روش های ترکیبی استفاده می گردد. 

از روش های مختلفی انجام می گیرد که عبارتند از: استفاده از سیستم هدای هوشدمند و چندد 
یه و تحلیل فضایی با استفاده از سامانه اطالعدات مکدانی ، روش تجز 1معیاری، روش های آماری

(GISروش های ترکیبی زمین آماری ،)تجزیه 3، مدل دستی یا آنالوگ، تجزیه و تحلیل شبکه 2 ،
 .4و تحلیل نواحی تجاری

 

 مسیر یابی حمل و نقل نظامی 

ی یکی از تأسیسات حیاتی و موم که باعث کاهش آسیب پذیری و کداهش تلفدات تدأثیر بسدزای
ه هدا خواهد داشت تعداد مسیرهای دسترسی، وجود چندین دسترسی شریانی اصلی مانند آزادرا

و  و بزرگراه ها در منداطق ورودی و خروجدی و منداطق مرکدزی شدورها مدی باشدد. امدروزه راه
گدوی ه عنوان یکی از نیرومندترین عوامل توسدعه شدور و منطقده، السیستم های حمل و نقل ب

ی (. سیستم حمل و نقل و شدبکه مواصدالت159: 1371بافت و جوات توسعه می باشد )شویدی،
از اولین زیرساخت های شوری و منطقه ای محسوب می شود که مورد هدف دشدمن قدرار مدی 

گریدز و  در جا بده جدایی نیروهدا، مومدات، گیرد. راه ها درواقع به دلیل موقعیت پراهمیت خود
م بدا انودداکمک رسانی، هم به عنوان آسیب پذیرترین کاربری ها در برابر هجوم به شمار رفتده )

سانی راین مراکز، خطوط مواصالتی کشور مورد تواجم قطع گردیده و امکان حمل و نقل، کمک 
ایفدای  شور در مواقع بروز خطر،و پشتیبانی سلب می شود( و هم به عنوان شریان حیاتی یک ک

 نقش می کند. 

                                                           
1 .Statistical Method  

2 .Geostatistical Method   
3 .Network Analysis 

4 .Trade Area Analysis  
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 مسیرهای حمل و نقل خطوط هوایی، ریلی، آبدی، جداده هدا، پدل هدا و شدبکه هدای مخدابراتی
هدا، ایی نیروهستند. راه آهن نیز در مواقع بحران و جن  نقش به سزایی را در انتقال و جا به ج

وم )کده ددارد. لذا از جن  جودانی  مومات، اسلحه و تجویزات و نیز آذوقه و کمک های امدادی
لده از خط آهن جوت انتقال نیروهدا و تجویدزات اسدتفاده مدی گردیدد( تداکنون همدواره از جم
ن نخستین مقاصد حمله و آسیب پذیرترین زیرساخت ها در مقابل حمالت و تخریب های دشدم

اخدل دیندی بده (. امکان ورود قطارهدای روزم78: 1395به شمار می آید )یحیی پور و همکاران،
ی تونل ها، دیگر تخریب و انودام قطارهای سطحی توسط دشمن بده معندی ندابودی شدبکه ریلد

ردم بده برون شوری نخواهد بود. راه آهن همواره جزو فضاهای عمومی موم و پرتردد از سوی مد
ای راه هد ایستگاه شمار می آید؛ لذا اتخاذ تدابیری در رابطه با ایجاد پناه گاه های ایمن و امن در
 (. 67: 1371آهن، می تواند تا حد قابل توجوی از تلفات انسانی در آن ها بکاهد )شویدی،

 
 تعیین مناطق مسلط دیدبانی 

 ینظدام هدای سیسدتم در کنتدرل و فرمانددهی ارکدان از یکدی عندوان به دیدبانی اصول امروزه
 هداینیرو توانمنددی در کیفیدت افدزایش موجب آن از موثر استفاده بنابراین. شود می محسوب
 رایبد را فردی به منحصر امکانات هوشمند اطالعاتی سیستم یک عنوان به GISگردد. می رزمی

 یددد بده توجده با GPSو  RSدور  از سنجش های سیستم و دیدبانی مواضع مکانیابی و مدیریت
 مدا ختیدارا در مکانی را اطالعات رسانی روز به و آوری جمع در فراگیر و ای لحظه نظارت و کلی
 توجه با یفرمانده های وپست دیدبانی مواضع بین ارتباطی کیفیت بانترین ایجاد. دهد می قرار
 ولاصد بده توجده و DEM ارتفاعی مدل اساس بر مکانیابی و ارتباطی تجویزات پوشش و برد به
 اساسد بدر مکانیدابی واحد توجه و مرزی طی  در حمله انتظار های سمت و مواضع پوشانی هم

 مقداوم پراکنددگی، و تفرقده فریدب، پوشش، اختفا، استتار، شامل عامل غیر پدافند اصول رعایت
 یپشدتیبان و لجسدتیک بده مربوط مسایل کمیت و کیفیت مدیریت و بررسی خبر اعالم و سازی
 حسدوبم بدانی دیده مواضع یکپارچه مدیریت در اصلی رکن عنوان به تجویزات و انسانی نیروی
 .گردد می
 پاییددن طدرز از اسدت عبدارت و می رود کار به نظامی ادبیات در که است اصطالحی بانی، دیده
 محددوده در اشدیاء، مشاهده برای نظامی حساس های دستگاه یا پرسنل توانایی یا و منطقه یک
 در. اسدت توپخانده در واقع چشدم یدک باندیده .(107: 1385معین )روشن و همکار، ای ناحیه
 تحدت را آندان هدایفعالیت و تحرکدات تمامی دشمن به مشرف اینقطه از باندیده نبرد، میدان
 با سازدآشناییمی منتقل گیرندگانتصمیم و فرماندهان به ارتباطی وسایل کمک با و گرفته نظر
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 شناخت جنگی، وادوات ابزارها با مسافت، آشنایی تخمین نما،ازقطب استفاده نحوه خوانی، نقشه
 مویدا فرمانددهان بدرای اتکایی قابل اطالعات تا کندمی کمک باندیده به...  نظامی آرایش اقسام
 امکدان کده گیرد موضع جایی در بایستی او. دارد بسیار اهمیت نیز باندیده استقرار محل. سازد
 بدرای کده اسدت ای سازه دیدبانی بر  .(6باشد)شکل داشته را تحونت یهمه ردگیری و پایش
 هدایبر . گیدردمی قدرار اسدتفاده مدورد درجده 360 دیدد داشتن و دور فاصله از اتفاقات دیدن
 از بسدیاری. شوندمی ساخته چوب و آهن سن ، جنی از و دارند ارتفاع متر 20 حداقل دیدبانی
. شدوندمی اسدتفاده کلیسدا یدا رسدتوران، تلویزیدونی، هایبر  عنوان به مدرن دیدبانی هایبر 
 بر ایپیوسته طوربه و آمدند، وجود به میالدی 18 قرن اواخر در آلمان در ابتدا دیدبانی هایبر 
 بدرای دیددبانی هدایبر  از معمونً .آسانسور اختراع از پی الخصوصعلی شد، افزوده آنوا تعداد
 ام،اف پراکنیسدخن. )گدرددمی استفاده بسیاربان بسامد/ فرابان بسامد بازه در رادیو هایایستگاه
 منظدور بده زیدر شرایط (.رادیویی متحرک هایایستگاه محلی، عمومی سیمای و صدا تلویزیون،
 اختفاء؛ دور و پوشش دید؛ داشتن میدان حداکثر داشتن :است ضروری و نزم بانی، دیده انجام
 (Kleinmanns,1999:152)تاریک زمینه مشخص؛ داشتن نقاط از بودن

 
 DEMاستقرار و احداث برج دیدبانی با بهترین میدان دید به کمک( بهترین مناطق برای 9شکل )

 )مدل رقومی ارتفاعی( در ناحیه مرزی خراسان شمالی

 

  هانتیجه گیری  و پیشنهاد
به منظور تبیین جایگداه داندش ژئومورفولدوژی در علدوم و فندون رزمدی و راهبردهدای دفداعی، 

ورفولوژی و علوم نظامی تعرید  شدود تدا ضرورت دارد برخی مفاهیم مرتبط با هر دو دانش ژئوم
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حدود و گستره فعالیت و کاربرد آن ها مشخص گردد. برخی مفاهیم نیز وجود دارند که ارتبداط 
نزدیکی با هر دو علم دارند ولی تفاوت های ظریفی با این مباحث در بین آن ها دیده می شدود. 

فعالیت خاص یا معرفی کاربری  بحث موم مطرح در ژئومورفولوژی، مکان یابی مناسب برای یک
مناسب برای مکان خاصی است و بحث مودم در راهبردهدای نظدامی و امنیتدی، تودیدشناسدی 
مناسب است. علوم نظامی به تنوایی قادر به مقابله با حوادث طبیعی نبوده و سالح هدای مددرن 

لی استفاده از و مخرب جوت جلوگیری از ویرانی مراکز تأسیسات و نیروی انسانی کافی نیست و
پدافند غیرعامل که ریشه در مطالعات ژئومورفیک دارد، می تواند موجب تکمیل قددرت دفداعی 
سیستم گردد. دفاع باید متناسب با زمان، مکدان و ندوع تودیدد طراحدی شدود. در حدوزه اخیدر 
بایستی تودیدها با استفاده از تکنولوژی برتر و در عرصده هدای مختلد  نظیدر محدیط طبیعدی، 

تصاد، جامعه شناسی، پزشکی، بیولوژی و غیره شناسایی شده تا بتوان در برابر آن دفداع مدهثر اق
اعمال نمود و یا آسیب پذیر را به حداقل رساند. ژئوموفولوژیست ها مدی توانندد بدا تویده نقشده 
دقیق و کامل از لندفرم های ژئومورفولوژیکی با توجه به دیتابیی جغرافیایی خدود نقشده هدایی 

ار دقیق از وضعیت لندفرها جوت مقاصد نظامی و آفندی ارایه دهند. همچنین می توانند بدا بسی
-همپوشانی نیه های کاربردی چوا ارتفاع، شیب ، جوت ، بارش، کاربری اراضدی، خداک، زمدین

شناسی، پوشش گیاهی ، گسل ها، سکونتگاهوا ، منابع هیدرولوژیکی ، یک دیدد همده جانبده از 
ی منطقه برای مقاصد مختل  ارایه دهند. این مقاسد می تواند مکانیدابی یدک ویژگی های طبیع

های نظامی چدون مدانور هدا و..... باشدد. سایت نظامی ،  پونه بندی مناطق مناسب برای فعالیت
ها با استفاده از مدل های بونه یاب و دقیق می تواندد بوتدرین مسدیر همچنین ژئومورفولوژیست
زات، انتقال ادوات مشخص و پیشنواد دهندد. طبدق بررسدی هدای انجدام ها برای هلی برد تجوی

شده مشخص شده  هرگونه اجرای راهبرد نظامی، دفاعی و امنیتی بدون شناخت و تحلیل هدای 
ژئومورفولوژیکی محکوم به شکست و از بین رفتن نفرات و تجویزات است لدذا اسدتفاده از مددل 

ئومورفولددوژی نظددامی ، سیسددتم اطالعددات (، نقشدده هددای ژDEMهددای رقددومی و ارتفدداعی)
( ، و Route optimization( و مددل هدای مسدیر یدابی)RS(، سدنجش از دور)GIGجغرافیدایی)
( در هر گونه عملیالت آفنددی و پدافنددی View Shed(، حوزه دید) Site Selectionمکانیابی )

بدا مخداطرات  الزامی است. همچندین ارگدان هدای نظدامی و نیروهدای آفنددی نیدز در مواجده
توانندد در مواقدع بدروز ایدن ندوع حدوادث ژئومورفولوژیکی بسیار خبدره و آمداده هسدتند و مدی

عملکردی سریع و به موقعی داشته باشند.  پیشنواداتی که در زمینه کاربرد های ژئومورفولدوژی 
 در تدوین راهبرد های نظامی و امنیتی  قابل ذکر است عبارتند است: 
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 فرم  شناسایی مناطق کارستیک موجود در کشور جوت بوره برداری از سفره های آبی و نیز
 های مناسب استتار و عبور و مرور نظیر غارها و کانیون ها. 

 طالعدات شناسایی تن  ها و دره های آبی و ناودیسی در میان کوهستان ها بدا اسدتفاده از م
 الی. ء و امدادرسانی در زمان خطر احتمژئومورفیک جوت بوره برداری مناسب نظیر اختفا

 نندد مطالعات هیدروژئومورفیک و تکتونیک برای شناسایی زمان و میزان خطرات طبیعی ما
ات سیل، زلزله، فرونشست و حرکات دامنه ای جوت مکان یابی مناسب پادگان هدا، تأسیسد

 نظامی و راه های ارتباطی موم. 

  ه به وجوداطالع رسانی در نقاط مختل  کشور با توجبرقراری سامانه های مهثر دیده بانی و 
 شرایط طبیعی دیده بانی در نقاط مختل  کشور. 

 هدای های ژئومورفولدوژی دفداعی و واحددهای ژئومورفولددوژیکی بددا مقیدداس  تویه نقشه
شدناخت دقیدق منداطق مسدتعد نفدوذ  جودتمتفاوت مرتبط با مساحت منطقه مورد نظر 

 دشمنان نظام و اشرار. 

 ت بوره گیری هر چه بیشتر از متخصصین حوزه سنجش از دور برای توسعه سیستم اطالعدا
 در کشور. RS ،GIS ، GPSجغرافیایی و پردازش تصاویر ماهواره ای و رادار مانند 

  تشددکیل کمیتدده هددای پدافندددی در سددطوح عددالی وزارت خاندده هددا و اسددتفاده از نظددرات
ودره یابی، پنوان سازی و برنامده ریدزی بدا ب متخصصین و خبرگان حوزه پدافندی در مکان

در  متدر و 50گیری از عوارض طبیعی. مانند احداث تونل های زیرزمینی با عمدق بدیش از 
 زیر سطوح سنگی سخت و آذرینی. 
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