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مقدمه
دانش ژئومورفولوژی ،مانند سایر دانش ها ،طی سال های متمادی رشدد کدرده و متحدول شدده
است .این رشد گاهی در بستر دانش جغرافیا بوده و گاهی در بستر دانش زمین شناسدی ،و هدم
اکنون در بستر مشترک هدر دو داندش از آهند پرشدتاب رشدد و تحدول بده صدورت مضداع
برخوردار است (چورلی .)1 :1384،در اکثر کتب ژئومورفولوژی ،تقسیم بندیهای انجدام گرفتده
ریشه در تقسیم بندی های زمین شناسی دارد و به جای پرداختن به فرم های زمدین ،تفسدیرها
برمبنای زمین شناسی است .ساختار واژه ژئومورفولوژی دارای سه واژه می باشد که عبارت است
از ژئو (زمین) ،مورف (شکل) و لوژی (شناخت) .در واقع آن چه بده عندوان پیشدوند واژه مدورف
آمده ،اصول اصلی و چارچوب علم زمین ریخت شناسی را شکل نمی دهد و فقط بیانگر حوضده
و قلمروی است که شکل-شناسی در آن حوضه صورت می گیرد ،یعنی لدوژی بده مدورف اشداره
دارد و نه به ژئو ،به عبارت دیگر موضوع اصلی این دانش شکل-شناسدی اسدت (رامشدت:1388،
.)8چورلی در کتاب ژئومورفولوژی در تعری این علم می گوید که ژئومورفولوژی علمی است که
به مطالعه ی علمی ویژگی های هندسی سطح زمدین مدی پدردازد .ویژگدی هدای هندسدی هدر
سطحی بر مبنای شناسایی فرم هاست و شناسایی فرم ها براساس نقطه ،سطح و خط انجام مدی
گیرد .اشکال و فرم ارضی چیزی جز ترکیب نقطه ،سطح و خط با یدک دیگدر نیسدت و آن چده
ژئومورفولوژیست ها برای تعری آن ارائه می دهند بیشتر متوجه ویژگی های خطوط ،سدطوح و
نقاط است .برای مثال آبراهه ها و گسل هدا در ژئومورفولدوژی از مصدادیق خدط ،مدامیون هدای
آتشفشانی ،قلل از مصادیق نقطه و دشت ها و کوه ها اشکال ساده یا ترکیبدی از سدطوح قلمدداد
می شود .بزرگترین ترین واحد فرمی ،چشم انداز است و هر چشم اندازی شامل چند منظر مدی
شود (رامشت.)14-10 :1388،
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در مباحث نظامی داشتن اطالعات دقیق از عوارض و پدیده های مکانی سطح زمین در تصمیم-
گیری فرماندهان و رؤسای ستاد برای برنامه ریزی منطقه عملیات و اجرای آفند و پدافند بسدیار
حایز اهمیت است (علی پور و همکار .)6 :1395 ،کالینز )1998( 1معتقد است اقدام بده تصدرف
نواحی مختل نیازمند شناسایی سطح زمین است .ژئومورفولوژی نظامی به عندوان شداخه ای از
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جغرافیای نظامی به دنبال ارائه راه حل برای چالش های نظامی است که در محیط های طبیعی
ایجاد می شود ) .(Gilewitch, 2003:15لندفرم های ژئومورفولوژیکی سرعت و سدوولت جدا بده
جایی را تعیین می کنند و با ایجاد موانع باعث می شوند برخی نقاط سدطح زمدین بدرای طدرف
های درگیر جن نقاط کلیدی باشند .اغلب مرزها از مسیرها و موانع طبیعی تبعیت می کنند و
به این سبب لندفرم ها مسیرهای حمله را مشخص می کنند .امروزه ارتش های پیشرفته جوان،
در برنامه های آموزشی مبتنی بر دکترین های نظدامی ،توجده ویدژه ای بده شدرایط جغرافیدایی
دارند .با وجود همه پیشرفت هایی که در علوم و فناوری حاصل شده است ،هنوز هم پدیده های
جغرافیایی ،بدون جایگزین باقی مانده اند .جن دوم خلیج فارس این نظریه را تأییدد کدرد کده
امکان موفقیت در استراتژی ،به ویژه استراتژی هدای نظدامیِ زمیندی ،بددون توجده بده شدرایط
جغرافیایی ،بسیار ناچیز است (عزّتی .)23 :1389 ،موقعیت جغرافیای ایدران ،ایدن کشدور را در
شرایطی قرار داده است که در بیشتر منازعات جودانی مدورد تعدرض و یدا حدداقل مدورد طمدع
کشورهای متخاصم بوده است .نمونه بارز این مسأله ،تصرف آن توسط متفقین در جن جودانی
دوم ،با وجود اعالم بی طرفی کشور ما نمی باشد (علی نژاد و همکار .)2 :1393 ،تجارب حاصدل
از جن های گذشته نشان می دهد که علم ژئومورفولوژی نقش اساسی در اجدرای طدرح هدای
آفندی ،پدافندی ،انتخاب مناطق استقرار ،پراکندگی و نقداط آمدادی دارد (یمدانی.)22 :1379 ،
نقشه های ژئومورفولوژی را می توان برای انجام عملیات های نظامی فعلی به کار بدرد یدا بدرای
درک انجام عملیات های نظامی تاریخی بررسی کرد و نتایج آن را در عملیات های نظامی فعلدی
به کار گرفت) .(Guth, 2011:18عوامدل طبیعدی و فیزیکدی در سدطح زمدین از گذشدته دور در
تأمین امنیت هر منطقهای نیاز ضروری به نظر میرسید بدا ایدن وجدود مهلفدههای گونداگونی از
جمله ژئوپولیتیک ،ژئواستراتژی و غیره در کنار آن میتواند اثر بیشتری در موفقیت و یا ضع و
انحطاط آن منطقه داشته باشدد (رضداییعارفی  .)4:1387،زمدین انتخداب شدده بدرای عبدور و
استقرار نیروها بایستی از نظر شیب ،نوع کاربری و عوارض طبیعی شرایط خاصی داشدته باشدد.
به نحوی که از مناطق پر عارضه با شیبهای تندد ،منداطق جنگلدی پوشدیده از درختدان بلندد،
مناطق باتالقی ،شورهزارهای عمیق و مناطق مسکونی و هر عامل محدود کننده دیگر دور باشدد
(رضایی عارفی .)132 :1387،عموما بوره گیدری از تصداویر مداهواره ای و عکدی هدای هدوایی،
مقرون به صرفه تر و منطقی تر به نظر می رسد .به منظور ارائه یک روش انعطاف پذیر ،ساده و
قابل اجرا در مقیاسوای مختل و امکان ارائه نقشههای موضوعی کاربردی از جنبههای مختلد ،
استفاده از  GISضروری به نظر میرسد .همچنین به دلیل وسیع بودن مناطق مطالعاتی ،نیاز به
چشم انداز یکپارچه و همه سدو نگدر و نیدز نبدود امکدان انجدام مطالعدات میددانی در بخشدوای
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کوهستانی و صعبالعبور ،استفاده از تصاویر ماهوارهای و سنجش از دور منطقی به نظر میرسدد.
یک نقشه واحد به تنوایی نمیتواند کلیه اطالعات و دادهها را نشان دهد ،به این ترتیب نیداز بده
بوبود پردازش دادههای فضایی و تجزیه و تحلیلهای مناسدب و خروجیهدای متعددد احسداس
میگردد .در اینجا شرایط برای ظوور سیستم اطالعات جغرافیایی فراهم میگردد.
نظریه مکان یابی 1اولین بار توسط فون تونن در سال  1826میالدی ارایه شد .مکانیابی فرایندی
است که از طریق آن می توان براساس شرایط تعیین شده و با توجه به منابع و امکانات موجود،
بوترین محل مورد نظر را برای کاربردهای مختل تعیین کرد( .یحیدی پدور و همکداران:1395،
 .)213-215امایش دفاعی درواقع سازماندهی فضا و یا برنامه ریدزی منطقده ای و ناحیده ای بدا
هدف توسعه امنیت پایدار و بوره گیری از فضا و هزینده هدای انجدام شدده در راسدتای ایجداد و
تثبیت امنیت در سطح کشور می باشد .یکی از موم ترین و اصولی تدرین نکدات قابدل بحدث در
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
علم مطالعه فضا و مکان است ،از رشته های علمی درگیر با مسائل دفاعی و نظامی است .محقدق
چینی سون تزو 2در قرن چوارم قبل از میالد کتابی به نام هنر جن نگاشته است که بیشدترین
فصول آن به جغرافیای جن و امنیت میپردازد .فیلد مارشال مونتگمری 3فاتح شمال آفریقا در
جن جوانی دوم پیروزی در نبرد را حاصل کاربرد جغرافیا در جن میدانست .توجه به اصدول
و مبانی جغرافیای نظامی در اوایدل قدرن ندوزدهم بدویژه  1800تدا  1815بده او خدود رسدید
(ابراهیمی.) 14:1390،تجربیات حاصل از نبدرد در کوهسدتانهای سردسدیر ایتالیدا ،بیابانهدای
سوزان شمال آفریقا ،اقیانوس پر طوفان اطلی ،جنگلوای پر باران استوایی و مرطوب برمه ،پونه
گسترده اقیانوس آرام و نبرد در بیابانهای لم یزرع و مسطح کویت و غیره زمینهای فدراهم آورد
تا نسبت علمی بین جغرافیا د جن و فراتر از آن جغرافیا د امنیت مورد سنجش قرار گیدرد .بده
گفته «دیژنی »4در قرن بیستم رهبری پارتیزانوا به عوده جغرافیددانانی بدود کده میتوانسدتند
طرحهای صحیحی از مسیرها ،اردوگاهها و کلیه مواضع نظامیان ،به منظور دستیابی یدک رشدته
اطالعات از وضعیت دشمن ،ارائه دهند (عزتی .)39 :1379 ،باتمن ریلی 5و ریموندد چدارلز 1کده
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هر دو از نظریهپردازان ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی به شمار میآیند .در سال  1987در جغرافیای
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
و پدافند صرفاً در پرتو جغرافیا شناسی میسر است (همان منبع .)30 :برینکرهوف 2به این نتیجه
رسید مهلفههای جغرافیایی هر چند در حمله تضمین کننده پیروزی نیست اما در دفاع تضدمین
کنندة بقا و مقاومت طدوننی میباشدد ( .(Farigdon, 1989: 103جغرافیدای نظدامی اثدر جدان
کالینز 3که در اغلب نوشتههای فارسی زبانان مورد استفاده و استناد واقدع شدده ،منبدع دیگدری
است که به تبیین مهلفههای فیزیکی و فرهنگی جغرافیایی در تعیین نتیجة جن ها میپدردازد.
کاربرد اصلی تجزیه و تحلیل ارضدی نظدامی در طدول سدالهای  1997تدا  1999در نیروهدای
دفاعی فنالند در مدرسه پیشگام با یک شرکت اطالعاتی جغرافیایی فنالندی شروع شد .این اثدر
همچنین به عنوان یک رساله دکتری در دانشگاه فنی هلسینکی جمعآوری شده بدود ( Orava,
 .)1999پیشزمینهای وسیعتر برای تحلیلهای ارضدی نظدامی کده اخیدراً بده عندوان پایاننامده
دکتری توسط ( (Hyytianen, 2003چاپ شده است Liverman .و همکاران  1999بده بررسدی
محیطی مرز مکزیک و ایانت متحده آمریکا اقدام نمدوده و ایدن اشدکال و عدوارض مدرزی را در
ارتباط مستقیم با فرهن و معیشت مردم مرز نشین قرار مدی دهندد 2011 Guth .بده کداربرد
نقشه های ژئومورفولوژی نظامی در منطقه نرمانددی فرانسده مدی پدردازد Mondal .و همکداران
 2014به بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی بستر رودخانه  Ganges-Brahmaputraدر مرز بدین
هند و بنگالدش با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور نموده انددHäusler.
در سال  2015به بررسی زمین شناسی نظامی در اسدترالیا نمدود و نقدش آن را در راهبردهدای
دفاعی و امنیتی موم و اساسی عنوان نمود .تألیفاتی در این زمینه در ایران انجام گرفته اسدت از
قبیل کتابوای جغرافیای نظامی ،اثر رزم آرا ،عزتی و صفوی را میتوان نام برد .رضایی عدارفی در
سال  1387با بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی در شرق ایران به این نتیجه
رسیده است که کوههای مرتفدع میتوانندد بده عندوان منطقده دیددهبانی و نصدب دسدتگاههای
اطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع در مسائل امنیتی از اهمیت ویدژهای برخدوردار
است .ابراهیمی در تحقیقی تحت عنوان نقش عوارض ژئومورفولوژی در دفاع و پدافند غیر عامل
1
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در سال 1390با تأکید بر شمال شرق خراسان رضوی به نتدایجی مشدابه در زمینده نقدش مودم
ارتفاعات در نواحی مرزی در مسائل دفاعی دست یافت .اکبری و همکاران 1391به صورت کلدی
و تحلیلی نقش و کارکرد عوارض ژئومورفولوژی را در مسائل امنیتی و دفاعی کشور با نگاهی به
مرز های جنوب شرق کشور پرداخته است .زنگنه اسدی و همکاران  1392بدا اسدتفاده از مددل
 SWOTبه ارزیابی پدیده های ژئومورفولوژی و نقش آن در مسائل دفاعی ناحیه مدرزی جندوب
شرق کشور پرداخته اند .کریمی و همکارن  1394وضعیت امنیت شور مرزی بانه را با توجه بده
شناسایی فرآیند ها و اشکال ناهمواری زمین مورد ارزیابی قرار داده است .پورهاشمی و همکاران
 1395به ارزیابی توان توپوگرافیک در تدوین راهبرد های بوینه پدافند غیدر عامدل بدرای شدور
های مرزی اقدام نموده و بدین منظور شور زاوین در خراسدان رضدوی انتخداب و مدورد تحلیدل
های ژئومورفولوژیکی قرار داده اند .پاشازاده و همکاران  1396در استان اردبیدل ،منداطق بوینده
برای استقرارگاه های نظامی بر مبنای مالحظات دفداعی و امنیتدی بدا اسدتفاده از  GISمعرفدی
نموده اند .عبادی نژاد و بورام آبادی 1396اقدام به مددل سدازی مطالعدات ژئومورفولدوِژیکی در
مکان یابی پاسگاه های مرزی و تأمین امنیت مرز (مطالعه موردی محدوده نوار مرزی شورستان
زیرکوه)نمودند .خبازی و همکاران  1397به ارزیابی معیار هایی مرتبط با مکان گزینی پادگدان
های نظامی پرداخته است .پناهی و شرفی  1397به نقش تغییرات بستر رودخانده هدای مدرزی
کشورها در مناقشات مرزی منطقه خاورمیانه (مطالعه موردی کشور ایران) پرداخته است.
هدف اصلی این تحقیق بررسی اهمیت مطالعات ژئومورفیک و نقش آنوا در راهبرد های نظدامی
و امنیتی با نگاه ویژه به منطقه مرزی خراسان شمالی با استفاده از تحلیدل هدای جغرافیدایی و
ژئومورفولوژیکی می باشد.
روششناسی پژوهش
در این تحقیق ابتدا کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در راهبردهدای نظدامی و امنیتدی از طریدق
مطالعات کتابخانه ای و میدانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت سپی به منظور ارزیابی نقدش
مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبردهای نظامی ،دفاعی و امنیتدی منطقده مدرزی خراسدان
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
قرار گرفت .برای نیل به این هدف از نقشه های توپو گرافی  ،نقشه های زمین شناسدی منطقده،
مدل رقومی و ارتفاعی ( ،)DEMتصاویر ماهوارهای ،نقشه هدای نظدامی مدرزی ،اسدتفاده و ایدن
منابع اطالعاتی به صورت ژئودیتابیی( )Geodata baseدر سیستم اطالعات جغرافیدایی طبقده
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بندی و در تحقیق مورد استفاده قرار گرفت .سپی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی به
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
تحلیل منطقه ای یا تحلیل سیستموای ارضی است .تحلیل سیستم های ارضی یک طبقه بندی
علمی براساس فرم اراضی و با ساختار سلسله مراتبی است و در رابطه با چوره زمین (لنددفرموا)
با قابلیت ها و محدودیت هدا ی ارضدی تاکیدد دارد(رامشدت .)166،1388:یدک سیسدتم ارضدی
وسعتی حدود ده ها تا صدها کیلومتر مربع را در بر مدی گیدرد و معمدون هدر واحدد از سیسدتم
دارای الگوی خاصی از توپوگرافی ،خاک و پوشش گیاهی است که این عوارض گویای ماهیدت و
جنی زمین و مراحل تکوین و فرسایش آن و همچنین اقلیم می باشد.
تجزیه و تحلیل یافته ها
عوارض و لندفرمهای ژئومورفولوزیکی موثر در عملیاتهای نظامی و دفاعی

اجرای استراتژیهای نظامی چه به طور مستقیم و چده غیدر مسدتقیم تحدت تدأثیر پدیددههای
ژئومورفولوژیکی است .پدیدههای ژئومورفولوژیکی افزون بر اینکه یکی از موضوعات قابل بررسدی
در استراتژی نظامی هسدتند میتوانندد عداملی بدرای ایجداد تشدنج بدین کشدورها نیدز باشدند.
محیطهای مورفولوژیکی ساحلی ،رودخاندهای ،بداتالقی ،دریاچدهای ،کوهسدتانی و جلگدهای بده
عنوان محیطهایی میباشند که در سلسله مراتب هدر کددام از ایدن عدوارض مورفولدوژیکی زیدر
محیطهایی وجود دارد که در تأمین امنیت پایدار نقش بهسزایی دارند که دفاع یا حملده در هدر
کدام با توجه به شرایط مورفولوژیکی همراه با آب و هدوای متندوع متفداوت میباشدند (رضدایی
عارفی .)68 :1387،بررسی تاریخ کشور ایران از نقطه نظر عوارض جغرافیایی حاکی از این اسدت
مناطقی که در پناه رشته کوهوا قرارداشتهاند و معبری عمده بر آنوا متصور نبوده است کمتر در
جریان تاخت و تاز و حمالت بیگانه واقع شدهاند .همچنین وجود رودهای بزرگ همیشده باعدث
رکود یا وقفه تواجمات بوده است (امین سدبحانی .)168 :1367،ذیدالً بده برخدی لنددفرم هدای
بااهمیت در عملیات نظامی و دفاعی اشاره می شود:
کوهستان

کوهستان مجموعه برجستگی های با ارتفاع  600متر به بان و عموماً بلندتر و شیب دارتر از تپده
هستند که در اثر چین خوردگی زمین ،فرسایش و فعالیت آتش فشانی بوجود می آیدد .بررسدی
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جنبههای تاکتیکی ارتفاعات بیشتر از این لحاظ حائز اهمیت میباشد کده ،اونً روندد عمدومی و
جوت چین خوردگی ارتفاعات نسبت به میدان عملیات یا مناطق سرحدی در چه سمتی اسدت.
توضیح اینکه اگر جوت ارتفاعات بر منطقه عملیات عمود باشدد ارتفاعدات بده نفدع مددافع و در
صورتی که موازی باشد برای نیروهای تکاور مفید میباشدد و ثانیداً میدزان ارتفداع کوهسدتان در
افزایش دید و دیدهبانی منطقه تأثیر بسزایی دارد و ثالثاً اینکه این عدوارض مورفولدوژیکی تدأثیر
مثبتی در اختفاء و پوشش نیروهای نظامی دارد و سرباز را از دید و تیر مستقیم دشمن در امدان
نگه میدارد (رضایی عارفی .)92:1387،از طرفی هر کوهستان با خط الرأس به شکل ستیغ بده
دره یا دشت مجاور ختم میشوند .عدم تقابل فرودهای محوری در رشدتههای اطدراف ،سدوولت
امکان نفوذ را از یک دشت به دشت دیگر با اشکال مواجه سداخته و تدوان دفداعی آنهدا را بدان
میبرد .در مجموع ،دشتها وکوهستانهایی کده بده صدورت متنداوب قدرار گرفتهاندد ،امکاندات
مساعدی برای استقرار و دفاع نیروهای خودی فراهم ساخته ،به عنوان مدوانعی در برابدر دشدمن
عمل میکنند .محورهای ناودیسی گوناگون و طوننی ،امکان نفوذ دشدمن را آسدان میکندد بده
طور کلی دسترسی به ارتفاعات ،قدرت تاکتیکی نیروهای خودی را افزایش می دهد و به عندوان
یک موضع طبیعی جلوی نفوذ دشمن را به داخل سد می کند (حنفدی و حداتمی.)116 :1392،
در شکل 3لندفرم ژئومورفولوژیکی کوهستان کپه داغ در مرز های شدمال شدرق ایدران را نشدان
می دهد

شکل( )3موقعیت کوهستان در نقشه های ژئومورفولوژی و تعیین بهترین نقطه برای دیدبانی بر تنگه
سارانی(مشرف به شهر عشق آباد) در مرز ایران و ترکمنستان
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مطابق تصویر ،تعیین بوترین مناطق برای استقرار بر دیدبانی برای رصدد تحرکدات نظدامی در
تن سارانی را نشان می دهد .این تنگه با توجه به اینکه مشرف به شدور عشدق آبداد اسدت بده
نوعی مسیری فوقالعاده استراتژیک برای تحرکات نظامی در این منطقه به شمار می آید.
رودخانه

شورها به طور طبیعی به دلیل وسعت ،عرصه گسترده آسیب پذیری تودیدات طبیعدی هسدتند.
دخالت های غیرکارشناسی در ساخت و سازهای غیراصولی ،دست کاری در شبکه آبریز ،از بدین
بردن مسیر رودخانه ها و مسیلها ،از بین بردن نیه نفوذپذیر زمین در سدطح شدورها ،شدرایط
ناامنی را ایجاد نموده است ،تا جایی که کوچکترین سانحه طبیعی مانند تحمالت هیددرولوژیکی
و بارش های سریع را تبدیل به سیالبی مشکل آفرین در سطح معبر می نماید که هر بدار باعدث
توق فعالیتها و اختالل در تردد شده و خسارات فراوانی را در پی دارد (قربانی.)58 :1395،
نوع رودخانه از نظر فصلی یا دائمی و مرزی یا داخلدی ،میتواندد در رابطده بدا عبدور و ضدرورت
احداث پل مناسب ،استقرار و تأمین نیازهای آبی نیروهای نظدامی تدأثیر متفداوت داشدته باشدد
(اسماعیلی .)9 :1379،به طور کلی قابلیت پدافندی رودخانهها ،مربوط به ویژگی هدای فیزیکدی
آن ها مانند :پونا ،عمق ،سرعت جریان آب ،دبی رودخانه و طول آن هاست .نزدیکی پاسگاه ها و
مواضع دیدبانی به آبراهه ها و مسیل های طغیانی در مناطق خشک و بیابدانی می تواندد منجدر
به محصور ماندن و یا حتی تخریب آنودا شدود .نزدیکدی بده آبراهه گرچه می تواند مشکالتی به
همراه داشته باشد ،ولی کنترل و دیدبانی مسیر مسیل هدای طغیدانی و خشدکرودها بده منظدور
جلوگیری و استفاده از این مسیرها جوت عبدور قاچداق مدواد مخددر ،کدان و انسدان نزم اسدت
(عبادی نژاد و همکار.)91 :1396،در حال حاضر  261آبراهه بین المللی وجدود دارد کده حددود
 46درصد سطح زمین را در بر می گیرد .کشور ایران با کشدورهای همسدایه خدود دارای 8755
کیلومتر مرز مشترک خشکی ،دریایی و رودخانه ای دارد .مرزهای رودخانده ای ایدران بده طدول
 1918کیلومتر است که  28رودخانه مرزی را شامل می شود (پناهی.)12 :1385 ،
جدول  :1مرزهای رودخانه ای ایران با کشورهای همسایه (پناهی و همکار)68 :1397،
نام مرز

طول مرز

درصد

km

تعداد

نام رودخانه

رودخانه

ایران و افغانستان

236

12/8

3

هریرود ،هیرمند ،هامون

ایران و پاکستان

257

13/4

3

تلخاب ،نون  ،ماشکیل

ایران ترکمنستان

407

/22

3

اترک ،سومبار ،تجن
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58
21
ایران و آذربایجان

584

30

3

آستاراچای ،بال ها رود ،ارس

ایران و ارمنستان

48

2/5

1

ارس

ایران و عراق

351

18/3

14

ژاژاوه،گالس،قزلچه،سیران،قوره تو،الوند،کنه کبود،
کنگاگوش،تلخاب،کنجان چم،میمه،دویر اروندرود،نورجین

ایران و ترکیه

35

1/8

2

قره سود ،نازلوچای

اختالفات جغرافیایی درباره رودخانه های مرزی شامل موارد زیر می باشدند -1:اخدتالف تفسدیر
درباره خط تقسیم آب (آب پخشان)؛  -2تغییر مرز بین المللی به دلیل تغییدر مسدیر رودخانده؛
 -3ربودن آب علیای رود .رودخانه ها دارای تغییرات بستر و تغییدرات دبدی جریدان آب بدوده و
هنگامی که در مرزها قرار می گیرند ،سبب ایجاد اختالفات مرزی می شوند؛ به ویژه هنگامی که
تجانی فرهنگی درطرفین مرزها وجود دارد مشکالت بزرگتری برای دولت مرکدزی فدراهم مدی
آورد .از بین  28رودخانه مرزی ایران ،مومترین رودخانه ها شامل هیرمند ،هریرود ،اترک ،ارس،
اروند ،سومبار بیشترین مناقشات مرزی در نیم قرن گذشته داشدته اندد(پناهی و همکدار:1397،
 .)75پایش رودخانه های مرزی می تواند سبب پیش بیندی رفتدار رودخانده و درنتیجده کداهش
اختالفات مرزی شود .یکی از مومترین مطالعات علم ژئومورفولوژی بررسی و ارزیابی مکانیسدم
هیدرولوژیکی رودخانه و لندفرمها و فرآیندهای موثر بر آن می باشد .تغییرات رودخانه ها که در
اثر افزایش دبی آب رودخانه و گاها دخالت عوامل انسانی در رژیدم هیددرولوژیکی رودخانده ر
می دهد و می تواند باعث ایجاد تغییرات زیادی در بسدتر رودخانده مدی شدود  .ایدن مسداله در
رودخانه های مرزی باعث چالش ها و درگیری های سیاسی و قومی بر سر حاکمیت زمین هدای
حاصلخیز ساحلی رودخانهها می شود .همانطور که در شکل 3مالحظه می شود رودخانه سومبار
یکی از سرشاخه های رودخانه اترک در شمال شدرق ایدران اسدت کده دارای  25کیلدومتر مدرز
مشترک آبی با کشور ترکمنستان است .با توجه به سیالبی بودن رودخانه بستر آن در طی سال
های گذشته تغییراتی داشته که این تغییرات باعث ایجاد زمین های جدید و از بین رفتن برخی
زمین های حاصلخیز شده و موجبات تنش ،نزاع و درگیری را در منطقه فراهم آورده است.
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شکل( )4رودخانه مرزی سومبار در شمال شرق کشور مشترک بین ایران و ترکمنستان
دره ها

محل برخورد دو دامنهی شیبدار در پایینترین نقطهی تماس را دره مینامند که به شکل های
 Uشکل V ،شکل و یا ترکیبی از این دو می باشند .دره هدا معمدونً محدل عبدور رودخاندههدای
دائمی یا فصلی است .دلیل ایجاد دره ها می تواند فعالیت تکتونیکی و یا جریان های آبی باشدد.
در مناطق چین خورده عملکرد فرآیند فرسایشی بر روی ناودیی ها موجدب تشدکیل دره هدای
وسیع و یا دشت های محصوری گردیده که تعدد آنوا امکدان پدرداختن بده اصدل پراکنددگی از
اصول مالحظات پدافند غیرعامل را ممکن می سازد .اساساً تاقدیی ها و ناودیی ها و دره هدا و
رودخانه های مابین آنودا مکدانی مناسدب بدرای پدرداختن بده اصدل پراکنددگی و جداسدازی از
مالحظات پدافند غیرعامل هستند(شکل .)5پونههای سیل گیدر کده در عملیدات جنگدی مدورد
اسددتفاده قددرار میگیرنددد عبارتنددد از درههددای کوهسددتانی و پددایکوهی ،دشددتوا و جلگددهها
(رضاییعارفی .)113:1387،در چنین مواردی استفاده از دره ها می تواند برای نیروهای در حال
حرکت یا مستقر ،خطرآفرین باشد .همچنین وجود دره های عمیق ،باریک و نزدیک تیغده هدای
مرتفع امکان دفاع و پوشش مناسب و کمک رسانی زمینی را فراهم مدی آورد .توجده بده جدنی
سن ها و اقلیم حاکم بر دره ها می تواند یکی از موم ترین فاکتورهای طبیعدی مدوثر در دفداع
غیر عامل باشد .به نحوی که دره های آهکی در مناطق مرطوب به دلیل وجود غارها ،کانیون ها
و سایر اشکال کارستیک ،از شرایط استتار نزم و کافی برخوردار بوده ولی در مناطق خشدک بده
دلیل وجود واریزه های فراوان دامنه ای و پایکوهی ،امکان حرکت نیروهای زمینی و یا اسکان را
با دشواری مواجه می سازد.
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شکل( )5طاقدیس ها و ناودیس ها در شمال شرق ایران و شناخت و کاربرد آنها
تنگ ها

در یک تعری کلی تن به یک دره ژرف یا گذرگاه باریک گفته میشود .در واقع برای تفکیدک
صحیح میان دره و تن  ،باید نسبت عرض دره به عمق آن مورد بررسدی قدرار گیدرد .اگدر ایدن
نسبت بسیار کوچکتر از یک باشد به آن تن و در غیر این صورت به آن دره گفته میشود .در
دانش ژئومورفولوژی تن به دره های رودخانه ای گفته می شود که عمدتاً در کوهسدتان هدای
ژورایی ،عرض یک تاقدیی را بریدده و گدذرگاه هدایی در میدان تاقددیی ایجداد کدرده باشدند.
(شکل .)5در نگاه امنیتی و دفاع غیدر عامدل در عملیدات زمیندی ،تند هدا از اهمیدت فراواندی
برخوردارند .چنین عوارضی به دلیل احتمال بروز سیالب ها در زمان طغیدان و یدا ریدزش هدا و
لغزش های دامنه ای از عوامل محددود کنندده پدافنددی محسدوب مدی شدوند .از سدوی دیگدر
چنانچه این تن ها در مناطق مرتفع و صعب العبور ایجاد شدده باشدند ،مدی توانندد از جایگداه
مناسبی جوت اختفای تأسیسات نظامی و یا عبور نیروهای امدادی زمینی باشند.
پوشش گیاهی

پوشش گیاهی طبیعی یکی از ویژگیهای عدوارض زمدین میباشدد کده همیشده بدر خدط سدیر
عملیاتهای نظامی تأثیر داشته است .در مکانهای مختلد و تحدت شدرایط مختلد  ،گیاهدان
مزیتهایی برای مدافع و مواجم پیشنواد کرده است .گیاهان حتمداً بدر قابلیدت میددان دیدد در
سطح تداکتیکی تدأثیر میگدذارد ،امدا ارزش سدوم گیاهدان در برنامدهریزی نظدامی در سدطوح
استراتژیک و عملیاتی تأثیر میگذارد .بررسی جنبههای تداکتیکی زمدین در مرزهدای مشدترک
کشور ما نشان داده که ،روییدنیها بجدز در منداطق جنگلدی از نظدر دیددهبانی مدانع محسدوب
نمیگردند (رضایی عارفی  .)124 :1387 ،این در حالی است که بوته های متراکم زمدین هدا در
ویتنام خالل جن های  1975 – 1955میالدی به عنوان یک عامل موم در آفند و پدافندد بده
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شمار می رفت .به نحوی که برای یافتن سربازان ویت کن که میدان بوتدهها پنودان میشددند،
نیروهای آمریکایی به سراغ عامل نارنجی یا ناپالم (بمبهای آتشزا) رفتند.
نوع خاک

خاک با ویژگیهای خاصی چون نوع بافت ،مقدار تراکم و فشردگی ،وضعیت نفوذپذیری و میزان
پایداری هستند که بر کاربری نظامی آنوا اثر میگذارند ( فیلد منوآل .)43 :1982،شرایط خاک
و سن بر کارایی بسیاری از تسلیحات اثر میگذارد .شرایط سدطحی زمدین نیدز بدر کداهش یدا
افزایش اثرات سالحهای هستهای اثر دارد .وقتی خاک خشک باشد ،قطدر و عمدق چالده انفجدار
کمتر از زمانی است که خاک کامال خیی است .اموا حاصل از انفجدار هسدتهای کده از خداک
رس مرطوب منتقل میشوند  50 ،بار نیرومندتر از ماسه نرم است لدذا شددت و کداهش میدزان
تشعشع هستهای ،به ترکیب و تراکم خاک بستگی دارد .جنی مواد تشکیل دهنده سطح زمین،
بر میزان خطر آفرینی مواد انفجاری هستهای و متعارف و نیز حرکت وسدایل نقلیده موتدوری در
بیرون جاده و فعالیتهای عمرانی نظامی تأثیر بسدزایی دارد (رضدایی عدارفی )131:1387،ندوع
خاک و نوع لندفرم ژئومورفولوژیکی همواره عامل موثری در عملیات های آفندی محسدوب مدی
شود و مانع از انجام عملیات و یا به تاخیر افتادن آن می گردد ،لذا اگریک عملیدات نظدامی بدر
پایه مطالعات ژئومورفولوژیکی صورت نگیرد و نقشه ژئومورفولوژی نظامی آن ترسیم نشدود مدی
توا ند منجر لطمات جانی و مالی و در نوایت به شکست یک عملیات نظامی منتودی شود(شدکل
.)6

شکل ()6تاثیر نوع خاک و همچنین لندفرمهای ژئومورفولوژیکی در عملیات های آفندی
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کاربری ارضی

یکی از وظای موم طرح های شوری ،مشخص کدردن ندوع کداربری زمدین  ،بدرای اسدتفاده در
زمینه های گوناگون مورد نیاز زندگی شوری در محدوه قانونی شورهاست .زمین انتخداب شدده
برای عبور و استقرار نیروها بایستی از نظر شیب ،نوع کاربری و عوارض طبیعدی شدرایط خاصدی
داشته باشد .به نحوی که از مناطق پر عارضده بدا شدیبهای تندد ،منداطق جنگلدی پوشدیده از
درختان بلند ،مناطق باتالقی ،شورهزارهای عمیق و مناطق مسکونی و هر عامل محددود کنندده
دیگر دور باشد (رضایی عارفی.)132 :1387 ،
شیب

شناخت ویژگیهای توپوگرافی و ناهمواریهای زمین در یک پونه ،از عوامل تعیین کننده بدرای
طرحهای دفاعی و تواجمی بشدمار مدیرود (آریدایی .)172 :1367 ،شدیب از جملده مومتدرین
عوامل تأثیرگذار در پدافند غیرعامل و مکانیابی مراکز و تأسیسات زیربنایی است؛ به طدوری کده
هم موجب کاهش تحرک و در نتیجه محدودیت دسترسی و هدم موجدب کداهش اثدرات آتدش
سالح ها به ویژه سالح های تیر منحنی (حمالت توپخانه ای و موشدکی) مدی شدود (مقیمدی و
همکاران .)101 :1391 ،تویه نقشه شیب و جوت شدیب یدک منطقده میتواندد در طرحریدزی
عملیاتی و مکانیابی برای عملیاتهای نظامی مثمدر ثمدر واقدع شدود (احمددی.)375 :1378 ،
شیب های خیلی کم و شیب های بانی  30درجده ،جودت اسدتقرار مراکدز مودم و حسداس بدا
رویکرد دفاع غیرعامل مناسب نیستند .به طور کلی شیبهای بیشتر از  %7برای هر نوع فعالیدت
محدود کننده بوده و تویه نقشه آن میتواندد در فعالیتهدای رزمدی مختلد از جملده بدرآورد
سرعت حرکت نیروهدا در حدین عملیدات و غیدره مدهثر باشدد (رضدایی عدارفی .)124 :1387 ،
همچنین از نقطه نظر جوت شیب ،اهمیت شیب های آفتابگیر معمدونً نسدبت بده شدیب هدای
سایه گیر ،متفاوت است؛ به طوری که این شیب ها گرمتر است .بنابراین ذخیدرۀ آب خداک کدم
می شود و رشد پوشش گیاهی نیز کمتر است .در شکل  7نقشه شیب ،کداربری اراضدی ،خداک،
پوشش گیاهی و هیدرولوژی منطقه تحقیق نشان داده شده است که توسط نقشده هدا  ،تصداویر
ماواره ای و مدل رقومی ارتفاعی در محیط  GISساخته شده و جوت هدر گونده تحلیدل هدای
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
طریق تنگه های سارانی و باجگیران رفت و آمد انجام می شود .درصد وسیعی از منطقه از خاک
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
بخش وسیعی از منطقه را پوشش داده است که شدامل دشدت قوچدان-شدیروان ،دشدت مانده و
سملقان و دشت غالمان می شود.

شکل ( )7نقشه شیب ،کاربری اراضی ،خاک ،پوشش گیاهی و هیدرولوژی منطقه تحقیق
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نقشه های ژئومورفولوژی و کاربرد آن در راهبرد های دفاعی –نظامی

نقشه ها را براساس اهداف مطالعاتی ،نوع تویه نقشه ،مقیاس و موضوع آن ها طبقده بنددی مدی
کنند .یکی از موم ترین طبقه بندی های نقشده هدای جغرافیدایی ،رده بنددی آن هدا برمبندای
اهداف مطالعاتی یا نوع کاربردی نقشه ها است .نقشه های ژئومورفولدوژی از جملده مودم تدرین
نقشه هدای مرجدع یدا مبناسدت (ثروتدی و همکدار .)13 :1386،هددف از ترسدیم نقشده هدای
ژئومورفولوژی ،ثبت اطالعات درباره اشکال سطحی ،مواد مادری ،فرآینددهای بده وجدود آورندده
ژئوفرم ها و در مواردی سن آن هاست .نقشه هایی کده بده ایدن گونده تویده مدی شدود ،حداوی
اطالعات اساسی در خصوص سیستم های زمین هستند و می توانند در اغلب مسائل محیطدی از
قبیل مطالعات کاربردی زمین ،منابع طبیعی و کشاورزی ،آب های سطحی و زیرزمینی ،نظدامی
و ذفاعی و نظایر آن مفید واقع شوند (فروغی فر .)1 :1386،تویه نقشه هدای ژئومورفولدوژی بده
مفووم امروزی در دهه  1950بده وسدیله هلنددی هدا آغداز شدد .در حدال حاضدر نقشده هدای
ژئومورفولوژی به عنوان روشی در ارزیابی منابع طبیعی از سوی محققان یونسکو پذیرفته شده و
مورد بوره برداری قرار می گیرد .تویه نقشه های ژئومورفولوژی می تواندد متعددد و در زمینده-
های گوناگون صورت گیرد(رامشت .)104 :1388،موفقیت نیروهای نظدامی مسدتلزم آشدنایی و
شناسایی کامل مورفولوژی معابر ،کانالوا ،درهها ،سواحل رودخانهها و نظایر آن است .نقشه هدای
ژئومورفولوژی که اطالعات توپوگرافی ،لیتولوژیکی و ژئومورفولوژی را به صدورت یکجدا در خدود
دارند ،بوترین وسیله برای مطالعات زیربندایی طرحهدای اسدتراتژی نظدامی محسدوب میشدوند
(مختدداری .)23:1382 ،محیطهددای مورفولددوژیکی سدداحلی ،رودخانددهای ،بدداتالقی ،دریاچددهای،
کوهستانی و جلگهای به عنوان محیطهایی میباشدند کده در سلسدله مراتدب هدر کددام از ایدن
عوارض مورفولوژیکی زیر محیطهایی وجود دارد که در تأمین امنیت پایدار نقش بسدزایی دارندد
که دفاع یا حمله در هر کدام با توجه بده شدرایط مورفولدوژیکی همدراه بدا آب و هدوای متندوع
متفاوت میباشند (رضایی عارفی .)68 :1387 ،نقشه سایه روشن 1مهثرترین شیوه نمایشی است
که به خدوبی ویژگدی هدای نداهمواری هدا را نشدان مدی دهدد) .(Kraak,2010:32نقشده هدای
ژئومورفولوژی جزء نقشه های تخصصی هستند و استفاده از آن ها نیازمند افدراد آمدوزش دیدده
است .مقیاس نقشه های ژئومورفولوژی نظامی با توجه به استعداد افراد و به کارگیری واحددهای
نظامی مختل تعیین می شود .نقشه های بزرگ مقیاس ( )1:25000برای استفاده های خداص
تویه می شوند .نقشه های کوچک مقیاس برای تجسم وضعیت عمومی منطقه عملیات طراحدی
. Hillshaid
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می شوند؛ در حالی که نقشه های بزرگ مقیاس به منظور شناسایی نقداط پدافنددی و آفنددی،
تعیین مسیر حرکت سریع و امن و  ....تویه می شوند.
تغییرات عوارض ژئومورفولوژیکی و تاثیر آن در چالش ها و بحران های مرزی

مرز ها در جایی به وجود آمده اند که فصل مشترک عمودی میان حاکمیت های کشوری اسدت
که از سطح زمین می گذرند) .(Muir,2001:281از نظر روابط بین الملل مرزها یکی از عوامل به
وجود آورنده دوستی و یا درگیری بین دولت ها و ملت ها محسوب می شود و به همدین جودت
از مسائل موم در جغرافیای سیاسی و نظامی است .کوزون 1می نویسد :جن ها ممکن است به
علت رقابت های اقتصادی و تودیدهای نظامی به وجود آید ولی نباید از این نکته غافل شدد کده
جن ها را گاهی مرزهای مورد اختالف به وجود می آورد) .(Garison,1958:259مرزهدا اساسداً
پدیده هایی انسانی هستند که انسان ها به واسطه درک اختالف هدای میدان خدود ،ایجداد مدی
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.
رودخانهها سیستمی پویا بوده و الگوی مورفولوژیک آن ها به طور پیوسته در طول زمدان تغییدر
می کند؛ به همین دلیل فرسایش کناره ای و آسیب رسانی به تأُسیسات ساحلی و جا بده جدایی
مرز را به دنبال دارند(کورباییان و همکاران ..)54 :1393 ،اگر چه عوامل متعددی مانند انحدراف
آبراهه در کناره ها ،ک کنی رود ،فعالیت های آنتروپوژن ،اختالف سازند بستر و سدیل خیدزی،
باعث تخریب دیواره ،ک بستر و تغییر الگوی مجاری می شدوند (یمدانی و شدرفی.)15 :1389،
شکل  8تغییرات رودخانه سومبار در شمال شرق کشور را نشان می دهد که باعث درگیری های
و منازعات مرزی بین روستاییان مرز نشینان ایران و ترکمنسدتان بدر سدرحاکمیت زمدین هدای
کشاورزی و حقآبه رودخانه شده است .مطالعدات ژئومورفولدوژیکی مدیتواندد بدا آشکارسدازی و
ارزیابی تغییرات و ایجاد یک بانک اطالعاتی از تغییرات به این مسائل و معضالت پایان دهد.

.Curzon

1

66

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال پانزدهم ،شماره  ،49پاییز 1398

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

سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد آن در ژئومورفولوژی نظامی

زمین انتخاب شده برای عبور و استقرار نیروها بایسدتی از نظدر شدیب ،ندوع کداربری و عدوارض
طبیعی شرایط خاصی داشته باشد .به نحوی که از مناطق پر عارضه با شدیبهای تندد ،منداطق
جنگلی پوشیده از درختان بلند ،مناطق باتالقی ،شورهزارهای عمیدق و منداطق مسدکونی و هدر
عامل محدود کننده دیگر دور باشد (رضایی عارفی .)132 :1387،بدرای ایدن منظدور از بررسدی
های میدانی و به ویژه امروز از قابلیت های سنجش از دور و موا مادون قرمدز بدرای تشدخیص
محل عبور یا استتار نیروها استفاده مدی شدود .بررسدی هدای میددانی و نقشده بدرداری زمیندی
مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است در حالی که بوره گیری از تصاویر مداهواره ای و عکدی
های هوایی ،مقرون به صرفه تر و منطقی تر به نظر می رسد .به منظور ارائه یک روش انعطداف
پذیر ،ساده و قابل اجرا در مقیاسوای مختلد و امکدان ارائده نقشدههای موضدوعی کداربردی از
جنبههای مختل  ،استفاده از  GISضروری به نظر میرسدد .همچندین بده دلیدل وسدیع بدودن
مناطق مطالعاتی ،نیاز به چشمانداز یکپارچه و همه سو نگر و نیدز نبدود امکدان انجدام مطالعدات
میدانی در بخشوای کویری و صعبالعبور به خصوص در نواحی جنوب شرقی کشور ،اسدتفاده از
تصاویر ماهوارهای و سنجش از دور منطقی به نظر میرسد .یک نقشه واحد به تنوایی نمیتواند
کلیه اطالعات و دادهها را نشان دهد ،به این ترتیب نیاز به بوبدود پدردازش دادههدای فضدایی و
تجزیه و تحلیلهای مناسب و خروجیهای متعدد احساس میگردد .در اینجا شرایط برای ظوور
سیستم اطالعات جغرافیایی فراهم میگردد .عوارض زمین در  GISبه صدورت نیدههای جددا از
هم در نظر گرفته می شود ،دلیل این موضوع تفاوت مداهیتی اطالعدات و شدکل عدوارض اسدت.
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پیشبینی و مکانیابی از مزایای مودم در  GISمیباشدد .سیسدتم اطالعدات جغرافیدایی امکدان
شناخت و مکانیابی کامل عوارض ژئومورفولوژی و تلفیق این عوارض را فراهم میکندد کده ایدن
شناخت در عملیاتهای نظامی بسیار راهگشا اسدت .بندابراین پدی از شناسدایی اولیده عدوارض
ژئومورفولوژی موثر بر مسدائل نظدامی – دفداعی از طریدق سدنجش از دور و سیسدتم اطالعدات
جغرافیایی ،با استفاده از توابع تحلیلی و نیدههای مختلد اطالعداتی و خاصدیت متصدل بدودن
عوارض به اطالعات توصیفی میتوان مناطق خاصی را برای یک هدف در نظر گرفت ،مثل مکان
خاص برای عبور و مرور نیروهای نظامی ،مکانگزینی نواحی امن و مناسب برای اسکان نیروهدا،
عملیات مکانیزه امداد و نجات و برآورد تعداد مصدومین حادثه .از توابع تحلیلدی قابدل اسدتفاده
برای مکانیابی این نواحی میتوان به تابع فازی و تحلیل سلسله مراتبی اشداره نمدود (اکبدری و
همکاران .)9 :1391،تشخیص مکان و مقدار سیل خیزی و یدا حرکدات دامنده ای ،گسدل یدابی،
تشخیص بافت و رطوبت خاک ،جوت و درجه شیب ها ،آفتاب گیری و نسا بودن دامنه هدا ،ندوع
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

نظریه مکان یابی 1اولین بار توسدط فدون تدونن در سدال  1826مدیالدی ارایده شدد .مکانیدابی
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
همکاران .)215-213 :1395،امایش دفاعی درواقع سازماندهی فضا و یا برنامه ریزی منطقده ای
و ناحیه ای با هدف توسعه امنیت پایددار و بودره گیدری از فضدا و هزینده هدای انجدام شدده در
راستای ایجاد و تثبیت امنیت در سطح کشور می باشد .یکی از موم ترین و اصولی تدرین نکدات
قابل بحث در زمینه مکان یابی پروژه های دفاعی ،بررسی تدأثیر و کداربرد جغرافیدای طبیعدی و
انسانی و عوامل مختل آن با توجه به سمت و سوی تودید می باشد .جغرافیا به سدبب ماهیدت
علمی خود که علم مطالعه فضا و مکان است ،از رشته هدای علمدی درگیدر بدا مسدائل دفداعی و
نظامی است .ژئومورفولوژی به عنوان شاخه ای از جغرافیای طبیعی به بررسی و شدناخت شدکل

. Site Selection
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سطح زمین می پردازد .از آنجا که نبردها در سطح زمدین روی مدی دهندد ،شدکل زمدین تدأثیر
زیادی در نتایج آنوا دارد و به این علت ،ژئومورفولوژی به عنوان علم مطالعه شکل سطح زمین با
مسائل نظامی و دفاعی مرتبط است .در مباحث نظامی داشتن اطالعات دقیق از عوارض و پدیده
های مکانی سطح زمین در تصمیم گیری فرماندهان و رؤسای ستاد برای برنامده ریدزی منطقده
عملیات و اجرای آفند و پدافند بسیار حایز اهمیت است (علی پدور .)6 :1395،مدی تدوان بدرای
انجام مکان یابی از روش های برمبنای پردازش داده های ( )GISو یدا پدردازش هدای آمداری و
ریاضی و یا روش های ترکیبی استفاده می گردد .پردازش های نزم جوت مکان یابی با استفاده
از روش های مختلفی انجام می گیرد که عبارتند از :استفاده از سیستم هدای هوشدمند و چندد
معیاری ،روش های آماری ، 1روش تجزیه و تحلیل فضایی با استفاده از سامانه اطالعدات مکدانی
( ،)GISروش های ترکیبی زمین آماری ، 2مدل دستی یا آنالوگ ،تجزیه و تحلیل شبکه ،3تجزیه
و تحلیل نواحی تجاری.4
مسیر یابی حمل و نقل نظامی

یکی از تأسیسات حیاتی و موم که باعث کاهش آسیب پذیری و کداهش تلفدات تدأثیر بسدزایی
خواهد داشت تعداد مسیرهای دسترسی ،وجود چندین دسترسی شریانی اصلی مانند آزادراه هدا
و بزرگراه ها در منداطق ورودی و خروجدی و منداطق مرکدزی شدورها مدی باشدد .امدروزه راه و
سیستم های حمل و نقل به عنوان یکی از نیرومندترین عوامل توسدعه شدور و منطقده ،الگدوی
بافت و جوات توسعه می باشد (شویدی .)159 :1371،سیستم حمل و نقل و شدبکه مواصدالتی
از اولین زیرساخت های شوری و منطقه ای محسوب می شود که مورد هدف دشدمن قدرار مدی
گیرد .راه ها درواقع به دلیل موقعیت پراهمیت خود در جا بده جدایی نیروهدا ،مومدات ،گریدز و
کمک رسانی ،هم به عنوان آسیب پذیرترین کاربری ها در برابر هجوم به شمار رفتده (بدا انوددام
این مراکز ،خطوط مواصالتی کشور مورد تواجم قطع گردیده و امکان حمل و نقل ،کمک رسانی
و پشتیبانی سلب می شود) و هم به عنوان شریان حیاتی یک کشور در مواقع بروز خطر ،ایفدای
نقش می کند.
1

.Statistical Method
.Geostatistical Method
3
.Network Analysis
4
.Trade Area Analysis
2
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مسیرهای حمل و نقل خطوط هوایی ،ریلی ،آبدی ،جداده هدا ،پدل هدا و شدبکه هدای مخدابراتی
هستند .راه آهن نیز در مواقع بحران و جن نقش به سزایی را در انتقال و جا به جایی نیروهدا،
مومات ،اسلحه و تجویزات و نیز آذوقه و کمک های امدادی دارد .لذا از جن جودانی دوم (کده
از خط آهن جوت انتقال نیروهدا و تجویدزات اسدتفاده مدی گردیدد) تداکنون همدواره از جملده
نخستین مقاصد حمله و آسیب پذیرترین زیرساخت ها در مقابل حمالت و تخریب های دشدمن
به شمار می آید (یحیی پور و همکاران .)78 :1395،امکان ورود قطارهدای روزمیندی بده داخدل
تونل ها ،دیگر تخریب و انودام قطارهای سطحی توسط دشمن بده معندی ندابودی شدبکه ریلدی
برون شوری نخواهد بود .راه آهن همواره جزو فضاهای عمومی موم و پرتردد از سوی مدردم بده
شمار می آید؛ لذا اتخاذ تدابیری در رابطه با ایجاد پناه گاه های ایمن و امن در ایستگاه هدای راه
آهن ،می تواند تا حد قابل توجوی از تلفات انسانی در آن ها بکاهد (شویدی.)67 :1371،
تعیین مناطق مسلط دیدبانی

امروزه اصول دیدبانی به عندوان یکدی از ارکدان فرمانددهی و کنتدرل در سیسدتم هدای نظدامی
محسوب می شود .بنابراین استفاده موثر از آن موجب افدزایش کیفیدت در توانمنددی نیروهدای
رزمی میگردد GIS .به عنوان یک سیستم اطالعاتی هوشمند امکانات منحصر به فردی را بدرای
مدیریت و مکانیابی مواضع دیدبانی و سیستم های سنجش از دور  RSو  GPSبا توجده بده دیدد
کلی و نظارت لحظه ای و فراگیر در جمع آوری و به روز رسانی اطالعات مکانی را در اختیدار مدا
قرار می دهد .ایجاد بانترین کیفیت ارتباطی بین مواضع دیدبانی وپست های فرماندهی با توجه
به برد و پوشش تجویزات ارتباطی و مکانیابی بر اساس مدل ارتفاعی  DEMو توجده بده اصدول
هم پوشانی مواضع و سمت های انتظار حمله در طی مرزی و توجه واحد مکانیدابی بدر اسداس
رعایت اصول پدافند غیر عامل شامل استتار ،اختفا ،پوشش ،فریدب ،تفرقده و پراکنددگی ،مقداوم
سازی و اعالم خبر بررسی و مدیریت کیفیت و کمیت مسایل مربوط بده لجسدتیک و پشدتیبانی
نیروی انسانی و تجویزات به عنوان رکن اصلی در مدیریت یکپارچه مواضع دیده بدانی محسدوب
می گردد.
دیده بانی ،اصطالحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبدارت اسدت از طدرز پاییددن
یک منطقه و یا توانایی پرسنل یا دستگاه های حساس نظامی برای مشاهده اشدیاء ،در محددوده
ناحیه ای معین (روشن و همکار .)107 :1385،دیدهبان در واقع چشدم یدک توپخانده اسدت .در
میدان نبرد ،دیدهبان از نقطهای مشرف به دشمن تمامی تحرکدات و فعالیتهدای آندان را تحدت
نظر گرفته و با کمک وسایل ارتباطی به فرماندهان و تصمیمگیرندگان منتقل میسازدآشنایی با
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نقشه خوانی ،نحوه استفاده ازقطبنما ،تخمین مسافت ،آشنایی با ابزارها وادوات جنگی ،شناخت
اقسام آرایش نظامی  ...به دیدهبان کمک میکند تا اطالعات قابل اتکایی بدرای فرمانددهان مویدا
سازد .محل استقرار دیدهبان نیز اهمیت بسیار دارد .او بایستی در جایی موضع گیرد کده امکدان
پایش و ردگیری همهی تحونت را داشته باشد(شکل .)6بر دیدبانی سازه ای اسدت کده بدرای
دیدن اتفاقات از فاصله دور و داشتن دیدد  360درجده مدورد اسدتفاده قدرار میگیدرد .بر هدای
دیدبانی حداقل  20متر ارتفاع دارند و از جنی سن  ،آهن و چوب ساخته میشوند .بسدیاری از
بر های دیدبانی مدرن به عنوان بر های تلویزیدونی ،رسدتوران ،یدا کلیسدا اسدتفاده میشدوند.
بر های دیدبانی ابتدا در آلمان در اواخر قرن  18میالدی به وجود آمدند ،و بهطور پیوستهای بر
تعداد آنوا افزوده شد ،علیالخصوص پی از اختراع آسانسور .معمونً از بر هدای دیددبانی بدرای
ایستگاههای رادیو در بازه بسامد فرابان /بسامد بسیاربان استفاده میگدردد( .سدخنپراکنی افام،
تلویزیون ،صدا و سیمای عمومی محلی ،ایستگاههای متحرک رادیویی) .شرایط زیدر بده منظدور
انجام دیده بانی ،نزم و ضروری است :داشتن حداکثر میدان دید؛ داشتن پوشش و اختفاء؛ دور
بودن از نقاط مشخص؛ داشتن زمینه تاریک)(Kleinmanns,1999:152

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

(مدل رقومی ارتفاعی) در ناحیه مرزی خراسان شمالی

نتیجه گیری و پیشنهادها
به منظور تبیین جایگداه داندش ژئومورفولدوژی در علدوم و فندون رزمدی و راهبردهدای دفداعی،
ضرورت دارد برخی مفاهیم مرتبط با هر دو دانش ژئومورفولوژی و علوم نظامی تعرید شدود تدا
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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.
بحث موم مطرح در ژئومورفولوژی ،مکان یابی مناسب برای یک فعالیت خاص یا معرفی کاربری
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
و مخرب جوت جلوگیری از ویرانی مراکز تأسیسات و نیروی انسانی کافی نیست ولی استفاده از
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،
اق تصاد ،جامعه شناسی ،پزشکی ،بیولوژی و غیره شناسایی شده تا بتوان در برابر آن دفداع مدهثر
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
بسیار دقیق از وضعیت لندفرها جوت مقاصد نظامی و آفندی ارایه دهند .همچنین می توانند بدا
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
ویژگی های طبیعی منطقه برای مقاصد مختل ارایه دهند .این مقاسد می تواند مکانیدابی یدک
سایت نظامی  ،پونه بندی مناطق مناسب برای فعالیتهای نظامی چدون مدانور هدا و .....باشدد.
همچنین ژئومورفولوژیستها با استفاده از مدل های بونه یاب و دقیق می تواندد بوتدرین مسدیر
ها برای هلی برد تجویزات ،انتقال ادوات مشخص و پیشنواد دهندد .طبدق بررسدی هدای انجدام
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
هددای رقددومی و ارتفدداعی( ،)DEMنقشدده هددای ژئومورفولددوژی نظددامی  ،سیسددتم اطالعددات
جغرافیدایی( ،)GIGسدنجش از دور( )RSو مددل هدای مسدیر یدابی( ، )Route optimizationو
مکانیابی (  ،)Site Selectionحوزه دید( )View Shedدر هر گونه عملیالت آفنددی و پدافنددی
الزامی است .همچندین ارگدان هدای نظدامی و نیروهدای آفنددی نیدز در مواجده بدا مخداطرات
ژئومورفولوژیکی بسیار خبدره و آمداده هسدتند و مدیتوانندد در مواقدع بدروز ایدن ندوع حدوادث
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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شناسایی مناطق کارستیک موجود در کشور جوت بوره برداری از سفره های آبی و نیز فرم
های مناسب استتار و عبور و مرور نظیر غارها و کانیون ها.
شناسایی تن ها و دره های آبی و ناودیسی در میان کوهستان ها بدا اسدتفاده از مطالعدات
ژئومورفیک جوت بوره برداری مناسب نظیر اختفاء و امدادرسانی در زمان خطر احتمالی.
مطالعات هیدروژئومورفیک و تکتونیک برای شناسایی زمان و میزان خطرات طبیعی مانندد
سیل ،زلزله ،فرونشست و حرکات دامنه ای جوت مکان یابی مناسب پادگان هدا ،تأسیسدات
نظامی و راه های ارتباطی موم.
برقراری سامانه های مهثر دیده بانی و اطالع رسانی در نقاط مختل کشور با توجه به وجود
شرایط طبیعی دیده بانی در نقاط مختل کشور.
تویه نقشه های ژئومورفولدوژی دفداعی و واحددهای ژئومورفولددوژیکی بددا مقیدداس هدای
متفاوت مرتبط با مساحت منطقه مورد نظر جودت شدناخت دقیدق منداطق مسدتعد نفدوذ
دشمنان نظام و اشرار.
بوره گیری هر چه بیشتر از متخصصین حوزه سنجش از دور برای توسعه سیستم اطالعدات
جغرافیایی و پردازش تصاویر ماهواره ای و رادار مانند  GPS ،GIS ،RSدر کشور.
تشددکیل کمیتدده هددای پدافندددی در سددطوح عددالی وزارت خاندده هددا و اسددتفاده از نظددرات
متخصصین و خبرگان حوزه پدافندی در مکان یابی ،پنوان سازی و برنامده ریدزی بدا بودره
گیری از عوارض طبیعی .مانند احداث تونل های زیرزمینی با عمدق بدیش از  50متدر و در
زیر سطوح سنگی سخت و آذرینی.
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