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 .1استاديار گروه جغرافيا ،دانشگاه جامع امام حسين (ع)
 .2کارشناسی ارشد ،ژئومورفولوژی ،دانشگاه تربيت مدرس

(تاریخ دریافت0930/02/02 :؛ تاریخ پذیرش)0939/20/02 :

چکیده
مكانیابي فعاليتي است كه در آن قابليتها و توانایيهاي یك منطقة خاص از نظر وجود زميي مناسيو و كيافي ،و ميرتط بيودن آن بيا
كاربريهاي دیگر شهري و روستایي براي انتخاب مكاني مناسو جهت كاربري مورد نظر تجزیه و تحليل شيود .انتخياب یيك موقعييت
مكاني از بي موقعيتهاي موجود نيازمند شناخت و ارزیابي دقيق مناطق ،با بهكارگيري مدلها و ابزارهاي مناسو است .در ای پيووه ،
ميزان تطابق مكانیابيهاي انجامگرفته با معيارها و ویوگيهاي ژئومورفيك منطقه بررسي شد و مهم تيری هيد  ،شناسيایي وضيعيت
استقرار مراكز نظامي موجود در منطقه و تجزیه و تحليل شرای محيطي و معرفي مكان مناسو براي احداث مراكز نظامي اسيت .در ایي
تحقيق روش مطالعه ،توصيفي -تحليلي است كه با بهكارگيري سيستم اطالعات جغرافيایي ( )GISمناطق مرزي جنوب اسيتان ایيالم در
مكانیابي مناسو براي احداث مراكز نظامي با بهكارگيري برخي معيارهاي ژئومورفيك و انساني منطقه ارزیابي شده است .بنيابرای  ،في
 AHPدر نرمافزار  GISبهكار گرفته شد و پراكن فضایي مراكز نظامي در منطقه مشخص شد .نتایج تحقيق نشان ميدهد 47 ،درصد از
مراكز نظامي موجود در منطقه در پهنة سرزميني مناسطي قرار دارد.

کلیدواژگان
استان ایالم ،عوامل ژئومورفيك ،مراكز نظامي ،مكانیابي.

 نویسندة مسئول

تلفن90737484121 :

رایانامهmkarimi35@yahoo.com :
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مقدمه
توانایي بسيار باالي سيستم اطالعات جغرافيایي در تركيب با مدلهاي دیگر و روشهاي ریاضي به
برنامهریزان امكان ميدهد كه در امر مكانیاابي تأسيساات و ناوايي مموشيايب باداياتيب نياامي
باترین تصميم ممكن در این امر را اتخاذ كنند .مسائل شیستمحيطي و پيچيدگيهایي كه در روناد
يكلگيري و يل منها وجود داردب تصميمگيري و فرمیند سياستگذاري مبتني بر اطالعات جاام
و مدلساشي منها را ضروري ميكند ( .)Makowsi, 2002, p.24اصوالً مكانیابي باه فاااتيتي گفتاه
مييود كه در من قابليتها و توانايهاي یك منطقة خاص اش نير وجود شماين مناساب و كاافي و
مرتبطبودن من با كاربريهاي ياري و روستایي دیگر براي انتخاب مكاني مناسب جاات كااربري
مااورد نياار ت زیااه و تحلياال يااود

(1989, p.693

 .)Banai,واضااا اساات بااا گسااترد ياادن و

پيچيد تريدن نياشهاي بشر در طول شمانب بهتدریج كار مكانیابي نيز پيچيدگي بيشتري یافته اسات
و تزوم بهكارگيري ابزارها و روشهاي پيچيد تر و برنامهریزي دقيقتر بيشتر يد است .باهطاوري
كه در يال ياضر در بسياري اش مواردب الشمة مكانیابيب برنامهریزي دقيق و منيم است (اصغرپورب
7211ب ص .)702فخري و جالتينسب تحقيقاي در شميناة كااربردهااي نياامي ساامانة اطالعاات
جغرافيایي )GIS( 7ان ام داد اند و به این نتي ه رسيدند كاه باهكاارگيري  GISدر ساطو مختلا
نيامي موجب افزایش دقت و سرعت در تاية انواع گزارشها و توتيد نقشههاي گوناگون و تركيب
این سامانه با سامانههاي نيامي دیگر موجب افزایش تاوان تصاميمگياريهااي نياامي در يارایط
بحراني مييود (فخري و جالتينسبب 7288ب ص .)74شرقااني و اعيماي در تحقيقاي ماليياات
نيامي -امنيتي در ممایش و مكانگزیني مراكز و استقرارگا هاي نيامي را با تأكيد بر استان خراساان
رضوي تحليل و بررسي كردند .هدف منها يناسایي انواع تادیدات نيامي و مامترین كاانونهااي
این نوع تادیدات براي استان خراسان رضوي بود است (شرقاني و اعيميب7209ب ص.)711

1. Geography Information System
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وارن و باگلي )7003(7كاربرد  GISو تصاویر ماهوار اي  SPOTرا در مدیریت مكانهاي نيامي
بررسي كردند .منها به این نتي ه رسيد اند كه این ابزارها براي طبقهبندي پويش شمينب پايشبيناي
فرسایش خاکب جم موري داد و تخمين ظرفيت يمل نيامي ارشيمند است .مندوشا 3و همكااران
( )3993با تركيب روشهاي تحليل چندماياري و  GISيرایط شماين را باراي مكاانیاابي منااطق
مموشيي ارشیابي كردند .منها براي مناكسكردن مثار مموشيي سه مايار وضايت فرسایشب درصاد
پويش گياهي و يرایط برد سال بهكار گرفتند.
عوارض طبياي در مكانگزینيب پراكندگيب يوشة نفوذب مورفوتوژي و مانند من اثر قاطاي دارند.
گا به عنوان عاملي مثبت و شماني به صورت عاملي منفي و باشدارناد عمال مايكنناد .در هنگاام
مكانیابي باید به دیناميسم محيط طبياي مثل سيلب شتزتهب بادب گسلب ييب و جز من توجه كارد .در
ناایتب جات روينيدن نقش و كاربرد ژئومورفوتاوژیكي در مكاانگزیناي بایاد باه پدیاد هااي
ژئومورفوتوژیك مؤثر و يكلگيري فرایندها و تأثير منها توجاه ياود (نگاارشب 7218ب ص.)722
شیرا بي توجاي به مطاتاات ژئومورفوتوژیكي در برنامهریزيهااي يااري باهویاه در مكاانیاابيب
مشكالتي مانند سيلگيريب یخبندانب نفوذ ييرابه در مبهاي شیرشميني و متودگي مبهاي ساطحيب
ييب نامساعد منطقهب قرارگرفتن بر روي گسلهاب يكستگيهاب اراضي ناپایادار و باروش مشاكالت
ریاازشب خاازش و جااز من را بااه دنبااال دارد (اصااغريمقاادمب 7218ب ص .)19در ایاان ميااانب
ژئومورفوتوژیستها با مطاتاة نقشههاي توپوگرافيب شماينيناسايب بررسايهااي شميناي و درنيار
گرفتن مايارهاي مكانیابي و ارشش گذاري هر مايارب محل مناساب جاات مكاانیاابي را انتخااب
ميكنند (يایانب 7210ب ص .)11مامترین هدف این پاهوهشب يناساایي وضاايت اساتقرار مراكاز
نيامي منطقهب ت زیه و تحليل يرایط محيطي و مارفي مكان مناسبِ ايداث مراكز نيامي است.
محدودة مورد مطاتاه يد فاصل يارستان مارانب دهلران و موسيان را در بر ميگيارد كاه 318
كيلومتر مرش مشترک با كشور عراق دارد .يارستان ماران در طول جغرافيایي  44درجه و  79دقيقه
1. Warren & Bagley
2. Mendosa

 111

آمایش سرزمین ،دورة  ،6شمارة  ،1بهار و تابستان 1131

و عرض جغرافيایي  22درجه و  1دقيقه و در ارتفاع  711متري اش سطا دریا قرار دارد .يار مرشي
ماران يدود  73كيلومتر تا نقطة صفر مرشي فاصله دارد و كمتر اش  39كيلومتر باا ياارهاي كاردب
تبار بدر و شرباطية عراق فاصله دارد و يلقة اتصال مركز استان ایالم با مركز استان واسط و بغاداد
عراق است و در طول قرنها مامترین گذرگا ارتباطي مردمان دو سوي مرش بود است .در بخاش
مركزي ماران مخاشن نفت و گاش طبياي كش

يد ب و چا هایي در من يفر يد است .ديتهااي

ماران به دتيل پيوستگي كو و ديت با یكدیگر اهميت راهبردي و تاریخي دارد .يارستان دهلاران
در طول جغرافيایي 41درجه و  74دقيقه و عرض جغرافيایي 23درجه و  47دقيقه و در ارتفاع 371
متري اش سطا دریا قرار دارد .این يار اكنون نيز عالو بر موقايت توریستيب منااب عيايم نفات و
اراضي مستاد كشاورشي دارد كه اهميت اقتصاادي و جغرافياایي بساياري دارد .ياار موسايان در
منطقة باستاني موسيان در كنار مرش عراق است .منطقة موسيان مناب عييم نفت و گاش دارد .يكل 7
موقايت منطقة مورد مطاتاه را نشان ميدهد.

شکل  .1نقشة تقسيمات جغرافيايي استان ايالم به همراه محدودة مورد مطالعه
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روش تحقیق
در این مريلهب ممار و اطالعات جم موري يد و مطاتاات در سطا منطقه (يامل ژئومورفوتاوژيب
شمينيناسيب هيدروتوژي و جز من) ان ام گرفت و نقشههاي مورد نياش اش جمله توپوگرافيب ييبب
شمينيناسيب گسل هاب ژئومورفوتوژيب كاربري اراضي و جز من تايه يد .پس اش منب منطقه اش نيار
مايارهاي تحقيق بررسي يدب و براي وشندهي به مايارهاب فان  AHPدر محايط نارمافازار

choice

 Expertبهكار گرفته يد .سپسب با بهكارگيري فن فوق وشندهي تحليل سلساله مراتباي ( )AHPدر
محيط نرمافزار ARC GISب مايارها در محدودة مورد مطاتاه ارششگذاري يد و نقشههاي متناساب
با مايارها تايه يد .در ناایتب نقشة تركيبي اش مايارها كه نشاندهندة باترین مكان براي سااماندهي
فضاهاي نيامي در این منطقه استب استخراج يد.
براي تايين ارشش وشني هر یك اش عوامل مؤثر در مكاانگزیناي مراكاز نيااميب ابتادا باا تاياة
پرسشنامه و تاداد پاسخهاب درجة اهميت هر یك اش عوامل را به دست ميموریمب انتخااب مايارهاا
براساس بررسي عوامل مؤثر در انتخاب محل یك پادگان استب كاه اش باين مايارهاا یااشد ماياار
اصلي كه در منطقه مشاودتر اش بقيه عوامل بود اندب انتخاب يد است .سپسب باا يامارش تااداد
پاسخها به هر رتباه اش جادول ارششیاابي عوامال و ضارب منهاا در ضارایب درنيرگرفتاهيادة
غيرضروري ()7ب نسبتاً مام ()2ب مام ()1ب خيلي مام ( )1و فوقاتااد مام ( )0و جم منها با همب
امتياش كلي عامل محاسبه مييود .با تقسيم امتياش كلي بر تاداد كل پاساخنامههااب ارشش نسابي هار
عامل به دست ممد.
7

5

 :Nتاداد پاسخها به هر رتبه
 :Kضریب هر عامل
 :Mامتياش كلي عامل
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5

 :RVارشش نسبي
 :Nتاداد كل پاسخها
ارشش محاسبهيد براي عوامل مؤثر در مكانگزیني پادگانها در جدول  1ذكر ياد اسات .در
این جدولب باالترین امتياش را فاصله اش ماسهشارهاي متحرک ( )9/744و كمترین امتيااش را دسترساي
به خدمات تفریحي و درماني ( 9/944و  )9/924باه دسات مورد اناد .ضاریب سااشگاري مقایساة
مايارها نيز  9/94است كه اش يد قابل قبول  9/7در  AHPكمتر بود و مناسب است.
جدول  .1ارزش نسبي عوامل در مکانيابي پادگانها

ردیف

معيار

وزن

7

فاصله اش مسيل

9/914

3

فاصله اش ماسهشارهاي متحرک

9/744

2

دسترسي به را مناسب

9/914

4

دسترسي به خدمات درماني

9/924

1

دسترسي به برق

9/910

4

دسترسي به خدمات تفریحي

9/944

1

دسترسي به مب

9/981

8

فاصله اش مناطق مسكوني

9/777

0

فاصله اش رودخانه

9/790

79

فاصله اش گسل

9/794

77

فاصله اش ديت سيالبي

9/722

در این تحقيق فن  AHPبهكار گرفته يد است .وشن استخراجياد باا باهكاارگيري نارمافازار
 Expert Choiceنتایج من در يكل  3نشان داد يد است.
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شکل  .2نمودار وزندهي معيارها با بهکارگيری فن AHP

با بهكارگيري فن  AHPو پرداشش داد در محيط نرمافزار ArcGISب نقشهاي كاه در منب منااطق
مناسب براي ايداث پادگان مشخص يد استب به دست ممد .باد اش بيمقياسكردن الیههااب وشن
بهدستممد اش فن  AHPدر نرمافزار  Expert Choiceدر الیة بيمقياسياد باا دساتور

Calculator

 Rasterضرب يد و الیة وشندار براي هر یك اش مايارها به دست ممد است.
یافتههای تحقیق
استان ایالم در بزرگ ناودیس شاگرس قرار گرفته و اش رسوبهاي دورة اول تا چاارم شمينيناساي
تشكيل يد است .همة این رسوبهاب در يركات كوهزایيب به صورت بخشي اش رياته كاو هااي
شاگرس كه امتداد يمال غربي -جنوب يرقي داردب درممد اند (.)Berberian, 1978, p.39
مام ترین ساشندهاي منطقة مورد مطاتاه كه تقریباً همة مراكز نيامي بر روي منها استقرار یافتاه
استب عبارتاند اش ساشند مغاجاريب كه این ناشتهها با مورفوتوژي فرسایشیافتاه نزدیاك باه 199
متر ضخامت دارد .بيشتر تيتوتوژي منطقه مربوط به ساشند مغاجاري است كه  20/7درصد سااشندها
را يامل مييود؛ ساشند كنگلاومرایي بختياريب كه یكي اش چار ساشترین وايدهاي سنگ چيانهاي
استان ایالم است كه گستر هاي وسياي را بهویه بخش محوري ناودیسها را پويش ميدهاد كاه
 78/2درصد ساشندهاي منطقه را يامل مييود .و باالخر ب ساشندهاي شمان كواترنر كه مورفوتاوژي
منطقه را يكل داد استب كه اش نوع ناشتههاي مبرفتي جواناند و با گستردگي شیادب پويش رویاي
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ديتهاي استان (مارانب دهلرانب ديت عباس) را تشكيل ميدهند كه  23/4درصد جنس سانگهاا
را يامل مييود (يكل  .)2تداوم و تأثير رویدادهاي تكتونيكي بار ناشاتههااي بااد اش كاوهزایيب
بهویه راند يدن نسبي رخنمونهاي سنگيب در امتداد گسلههاي ناانب بر روي ناشتههااي مبرفتاي
جوان نشاندهندة تداوم نيروهاي فشاري استان ایالم است (.)WWW.ngdir,1392

شکل .3نقشة زمينشناسي منطقة مورد مطالعه

با به دست موردن مايارهایي (يداقل یا يداكثر فاصله تا يارب تا جاد ب تاا مراكاز صاناتيب تاا
گسلب تا خطوط انتقال نيروب تا مكانهاي مسكونيب تا ديت سيالبي و جز من) براي انتخااب یاك
مكانب چندین الیه در سيستم اطالعات جغرافيایي ( )GISای اد و نتي ة این ت زیه و تحليال را باا
توجه به موقايت جغرافيایي كه دارندب روي نقشهها قرار ميدهيم و نقاطي را به ما مارفي مايكناد.
باد اش بيمقياسكردن الیههاب وشن بهدستممد اش فان  AHPدر نارمافازار  Expert choiceدر الیاة
بيمقياسيد با دستور  Raster calculatorضرب يد و الیة وشندار براي هر یاك اش مايارهاا باه
دست ممد است .ماساهشارهااي متحارک اش جملاه تادیادات جادي اجتماعاات انساانيب مازارع
كشاورشي و مراكز اقتصادي و نيامي م اورند .همانطور كاه در ياكل  4نشاان داد ياد اساتب
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ماسهشارهاي منطقه در قسمت جنوب و جنوب غرب منطقه وجود دارندبدر این پاهوهشب باتارین
مكان براي مكانیابي مراكز نيامي جایي در نير گرفتهایم كه بيشترین فاصله را اش تپة ياني داياته
بايند .در يكل  4پيكسلهایي كه با رنگ سبز پررنگ مشاهد ميياوند نزدیاكتارین فاصاله باه
اید مل مثبت و باتاكسب هر چه به سمت رنگ قرمز نزدیك مييویمب نشااندهنادة ایاد مل منفاي
است.

شکل .4نقشة بيمقياس وزني فاصله از ماسهزارها

با توجه به اینكه اكثر روستاها و يارهاي منطقه در يايية رودهاب مخروطافكنهها و ديتهااي
سيالبگير استقرار دارندب خطر وقوع سيالب هموار وجود دارد .براي این كار ديتهاي سايالبي
منطقه را مشخص كرد و باترین مكان براي مكانیابي با رناگ سابز در ياكل  1نشاان داد ياد
است.
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شکل  .5نقشة بيمقياس وزني فاصله از دشت سيالبي

هموار در شمانهاي جنگب يارها مورد ه وم اصلي قرار ميگيرند .در ایان مواقا ب دسترساي
سری به مراكز ياري عاملي مام در جلوگيري اش ه وم و امدادرسااني مطار مايياود .باه ایان
منيورب باترین مناطق براي مكانیابيب مناطقي در نير گرفته يد اسات كاه بيشاترین فاصاله را اش
مناطق مسكوني دارند و در يكل  4نشان داد يد است.

شکل  .6نقشة بيمقياس وزني فاصله از مناطق مسکوني

مطاتاة سيستم گسلهااي منطقاه اش نيار فرعاي و اصالي باودن گسالهاا و فااال باودن و یاا
غيرفاالبودن گسلها عوامل بسيار مام در امر مكانیابي است شیرا گسال باعا

افازایش پتانسايل
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ترش خيزي منطقه مييود .براي این منيور مناطق مستاد مكانیابيب جایي در نير گرفته يد اسات
كه اش گسلها بيشترین فاصله دايته بايند و در يكل  1نشان داد يد است.

شکل  .7نقشة بيمقياس وزني فاصله از گسلها

در مكانیابي مراكز نيامي براي رفا كاركنان و نيروهاب باید به امكان دسترساي باه يابكه هااي
مبرساني توجه يود .این بررسيها در مواردي مانند بهكارگيري ژنراتورهاي قابل يملب تصافيه و
گندشدایي مب موجود در محل یا يمل مب اش مناطق دیگر قابال اجارا اسات .باراي ایان منياورب
مكانهایي را كه نزدیكترین فاصله به يبكههاي مبرساني (چشمهب چا و قناات) داردب يناساایي
مييود كه در يكل  8مشخص يد است.

شکل  .8نقشة بيمقياس وزني فاصله از شبکههای آبرساني
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براي ساوتت و كاهش شمان يملونقل و هزینهب مكاان مراكاز نياامي بایاد يتاياتمقادور باه
جاد هاي اصلي و را هاي ارتباطي نزدیك بايد .باید دقت كارد جااد هاا دوطرفاه باود و اش نيار
عرض و انحناب براي عبور ت ايزات و كاميونها به مراكز نيامي مناسب بايد .جاد هااي دائماي و
اصلي باید مسفاتته و هموار بايد .در منطقة مورد مطاتاه هيچ یك اش مراكز نيامي منطقه به را مهان
و فرودگا دسترسي ندارند (يكل .)0

شکل  .9نقشة بيمقياس وزني فاصله از راهها

بنابراینب در طرايي مراكز نياميب تا يد ممكن باید مراكز نيامي با وايدهاي مورفياك منطقاه
ساشگاري دايته بايد .براي مثال كو ها هم به عنوان یك عارضة طبياي امكان دید باني كامل منطقه
را ممكن مي كنند .در ضمنب ايراف كامل بر منطقه را دارد و هزینة يفاظت مراكاز نياامي در ایان
ياتت به كمترین مقدار كاهش مي یابد .در ياتي كه شمينهاي گود و پسات اگرچاه اش جنباههااي
دیگر نيامي گاهي مواق مفيد بايندب وتي اش نير يرایط طبياي این مناطق به این علت كه پایينتار
اش سطا شمين قرار گرفتهاندب بيشتر در مارض سيالبها قرار دارندب بدین جاتب اگر منطقه را یاك
سيالب تحت تأثير قرار دهدب به ویه در شمانهاي جنگب كل نيروهاي منطقه شمينگير مايياوند و

تحلیل مالحظات ژئومورفولوژیکی در مکانیابی مراکز نظامی (مطالعة موردی :جنوب استان ایالم)

121

عمالً ساشماندهي نيروها را غيرممكن خواهد مي كند .ناهمواربودن بيش اش يد منطقاه نياز عباور و
مرور خودروها و ادوات جنگي ديوار ميكند و ارتفاع و ميازان يايب منااطق مختلا

در ميازان

مصرف سوخت مؤثر است بهطوري كه ييبهاي كمتر اش یك درصادب باه علات مشاكالت دفا
فاضالب مناسب نيستند و ييبهاي بيشتر اش  2درصدب به علت نياش به عملياات ماندساي شیااد اش
جمله تسطيا و خاک برداري هزینههاي شیادي را تحميال مايكنناد .در منطقاهاي كاه باراي یاك
رشمایش انتخاب مييودب مسائلي اش جمله ييب دامنههاب جنس سنگها و ناشتههاي منطقهب عماق
عناصر منفصل براي سنگركنيب مقاومت سنگهاب نيمرخ دامنههاب اثر باد بار روي شماينب ارتفاعاات
مشرف به منطقهب رطوبت خاک و واكنش مواد ساشندة منطقه در مقابل رطوبتب موقايات منطقاه اش
نير خطرهاي طبياي مانند سيلب ریزشب تغزشب بامن و جز من باید مدنير قرار گيرد.
براي نمونهب اجراي مانور شميني  -هوایي در منطقهاي كه رسوبات ساشندة من اش جنس توفاناد
و بادهاي يدید در من ميوشدب در فصل خشك به دتيل كافينبودن رطوبت و شیادبودن گرد و غباار
هوا كار ديواري است .بررسي ترش خيزي منطقهب مطاتاة سيستم گسلهاي منطقاه اش نيار فرعاي و
اصليبودنب فاالبودن و یا غيرفاالبودن گسلها عوامل بسيار مام در مكاانیاابي اناد .شیارا گسال
باع

افزایش پتانسيل ترش خيزي منطقه مييود .با توجه به دالیال یادياد و نيرهااي بياانياد

توسط كاريناسان در پاسخ پرسشنامهب نقش عوامل ژئومورفوتوژیكي در مكاانیاابي مراكاز نياامي
خيلي مام است و تأیيد يد.
با توجه به يكل 79ب قسمتهایي اش منطقة مورد مطاتاه كه با رنگ سبز مشاخص ياد اسات
براي مكانگزیني مراكز نيامي اش نير عوامل بررسيياد مناساب اسات و قسامتهااي باا رناگ
متوسطب يرایط مكانگزیني متوسطب و قسمتهاي با رنگ قرمز نامناساب اسات .يارایط مناساب
مكانگزیني در مركز و نيمة يمال غربي منطقة مورد مطاتاه مساايت بيشاتري را نسابت باه نيماة
جنوبي منطقه يامل مييود كه در برگيرندة قسمتهایي شیادي اش مارانب دهلران و موسيان است.
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شکل .11نقشة مکانيابي مناسب مراکز نظامي در منطقة مورد مطالعه

در يال ياضرب براساس جدول 3ب  14درصد پادگانهاي موجود در منطقه اش نير مكانگزینايب
در پانة سرشميني مناسبي قرار دارند و  34درصد پادگانها در محدودة نامناسبي قرار دارند .پادگان-
هایي در پانة مناسب قرار گرفتهاند كه اش نير عوامل مورد بررسي (سااوتت دسترساي باه مبب را
مناسبب برقب خدمات تفریحيب خدمات درماني) يرایط الشم را دارند و با برخي عاوارض طبيااي
مثل ماسهشارهاي متحرکب ديت سيالبيب مسيل و گسل فاصله شیادي دايته بايند.
جدول  .2وضعيت نهايي پادگانهای موجود در منطقه

ردیف

وضعيت استقرار پادگانها

7

مناسب شیاد

71

3

مناسب متوسط

74

2

نامناسب كم

79

34

4

نامناسب شیاد

7

3

43

799

م موع

تعداد پادگانها

درصد
47
22

نتیجهگیری
مكانیابي درصد باالیي اش مطاتاات و طراييها را پويش مي دهادب شیارا جواناب مختلفاي در من
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دید مييود .امروش ب در كشور هزینههاي شیادي براي باهكااربردن تمايادات پدافناد غيرعامال در
پروژ هاي در يال بار برداري صرف مييودب و چنانچه در ابتدا مكانگزیني مناسبي ان ام گيارد و
ييو هاي يفاظتيب امنيتي و ایمني به خوبي به كار گرفته يودب ياهد يفا ت ايازات و نيروهااي
كارممد با هزینة كم خواهيم بود .با توجه به اینكه مكانیابي اش اقدامهاي بنيادي و مغاشین مطاتااات
است و فااتيتي نرمافزاري استب بهكارگيري عوامل عمومي و دفااعي منب امكاانپاذیر و بااهميات
است.
در این تحقيقب با بهكارگيري فن  AHPپراكنش فضایي مراكز نيامي در محادودة ماورد مطاتااه
مشخص يد .نتایج وشندهي و تحليل فن  AHPدر نرمافزار  GISبهكار گرفته يد .بر ایان اسااسب
مايارهایي در نير گرفته يد و طبق وشن مايارهاب باالترین امتيااش را فاصاله اش يانزارهاي متحارک
()9/744ب و كمترین امتياش را دسترساي باه خادمات تفریحاي و درمااني ( 9/944و  )9/924كساب
كردند .نقشههاي ياصل اش اجراي این فن در  GISنشان ميدهد تفاوت قابل مالييهاي بين نقشاة
وض موجود و نقشههاي به دست ممد وجود دارد .با كمي تأمل در نقشة وض موجاود مايتاوان
دریافت بيشترین پراكنش مكاني– فضایي مراكز نياامي در قسامتهااي يامال غاربب جناوب و
جنوب غرب این منطقه قرار دارندب در صورتي كه نقشههاي ياصالب پاس اش تلفياق باا یكادیگرب
مناطق مناسب را با توجه به مايارهاي بهكار گرفته ياد باراي اياداث مكاانهااي نيااميب در دو
قسمت يمال غربي به سمت مركز نشان ميدهد.
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