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چکیده
کشوري مانند ایران که از . تشکیل می دهدرا بناي مسائل امنیتی و سیاسی یک کشور زیره مسائل جغرافیایی، اساسا شناخت ظرفیت ها و محدودیت هاي  علمی به ویژ

کشورهایی که شناخت کمتري از به طور کلی . د بودروبرو خواهپیچیده تريدفاعی -نظامیمسائل با بالطبعاست،با اهمیتیآبیهايداراي مرزشمال و جنوب
آسیب پذیرتر نیزو از نظر مسائل دفاعیقرار می گیرندنظامیدر معرض خطر تجاوزبیشتر،دارنددریایی خود و زمین شناسی بستر و زیر بسترژئومورفولوژيخصوصیات 
دریاي خزر، دریاي ي محدودهدر آنو آگاهی از فرصت ها ومحدودیت هاي در کشورایراندریایی-نظامی مسائل ژئومورفولوژي لزوم مطالعات از این رو.خواهند بود

کاربردهاي ژئومورفولوژي دریایی با بهره گیري از منابع مختلف نظامی و ژئومورفولوژي بر آمایش در این مقاله. به شمار می رودو خلیج فارس امري انکار ناپذیر مکران
نتایج تحقیق حاکی از کاربردهاي متعددي شامل . ي سواحل جنوبی کشور به ویژه سواحل مکران مورد بررسی قرار گرفته استنظامی کشور در محدوده-هاي دفاعی

ر تعیین موقعیت زیردریایی ها، تعیین موقعیت شناورهاي زیر سطحی در مواجهه با اختالل مسیر حرکت شناورها، فراهم شدن شرایط هاي کف دریا دقابلیت لندفرم
ژي از این رو می توان گفت ژئومورفولو. ناوگان دریایی را در بر دارداختفاء شناورها از نظر دسترسی و شناسایی توسط دشمن و همچنین افزایش تجهیزات نظامی

. خواهد نمودفراهم دریاي مکرانسواحل جنوبی کشور ويدر چارچوب آمایش دفاعی و مدیریت نظامی به ویژه در منطقهرا راهکارها و شرایط مساعديدریایی، -نظامی

.  ، دریاي مکرانژئومورفولوژي دریایی، ژئومورفولوژي نظامی، آمایش دفاعی، مدیریت نظامی: کلیدواژگان

مقدمه - 1
کهزمینيکرهبیرونیدرونی وفرایند هاينیز شناساییآنها ومناظرولندفرم هارشته ايبینوسیستماتیکيمطالعهعلمعبارتست ازژئومورفولوژي

در ). 135: 1387به نقل از حسین زاده، 2004ها جهانی  ژئومورفولوژیستانجمن(نمود تعریفمی دهدرا تغییرآنهاوکردهخلقرااشکال
ي مطالعاتی محدوده). 80: 1390حسین زاده و رحیمی هرآبادي، (سنجیده می شودآندر بستر لندفرم هامیزان پویایی و تغییر پذیري ژئومورفولوژي،

اقیانوس ها، رودخانه ها، سواحل، یخچال ها بستر دریاها و ي تمامی چشم اندازهاي ژئومورفیک مانند لندفرم هاي خشکی، جزایر، شامل مطالعهاین رشته 
و ، منشا فرمبادریایی است که ژئومورفولوژي هاي مطالعاتی در ژئومورفولوژي، مطالعات از بخشیکی . (Goudie, 2004: 492)را در بر می گیرد ... و 

را در بر می گیرد، اما به دلیل شناخت محدود از سطح زمین درصد از71حدود لندفرم هاي زیر دریایی .کف دریا، سر و کار دارداز ویژگی هايتوسعه
. (Huggett, 2007: 13)قرار گرفته اند ي محققانکمتر مورد مطالعهاغلب،ي آندر مطالعهزیاداي بسیارو نیز محدودیت هساختار و اهمیت آن

یر زمینی، از آن جا که بدون شناسایی دقیق بستر، زیر بستر، شکل و تغییرات ساحل و عمق دریاها، مسائل مهمی از قبیل شناخت منابع اقتصادي آبی و ز
دریا، تعیین مرزهاي آبی، ایجاد امنیت در حریم حقوقی دریاها و در نتیجه جلوگیري از تجاوز دیگر کشورها امکان پذیر نخواهد امکان تعیین رژیم حقوقی

اساسا درك موقعیت جغرافیایی . زیرا موقعیت جغرافیایی یک کشور می تواند بر قدرت ملی و رفتارهاي سیاسی آن کشور تاثیرات متفاوتی داشته باشد.بود
لزوم شناسایی در این ارتباط ). 5: 1384حافظ نیا و رومینا، (ی مختلف هر کشور می تواند تاثیرات مستقیمی بر منافع آن کشور داشته باشدنواح

ژي و زیرا کشورهایی که شناخت کمتري از ژئومورفولو. استساختاري ژئومورفولوژي دریایی در ایجاد امنیت مرزهاي آبی و دریایی امري اجتناب ناپذیر 
آسیب پذیرتر نیز زمین شناسی بستر و زیر بستر دریایی خود دارند بیشتر در معرض خطر تجاوز قرار می گیرند و از نظر آمایش دفاعی و مدیریت نظامی

.روبرو خواهد بودتري دفاعی پیچیده -کشوري مانند ایران که از شمال و جنوب داراي مرزهاي آبی با اهمیتی است، بالطبع با مسائل نظامی. خواهند بود
و خلیج فارس امري انکار ناپذیر )عمان(مکراندریایی در کشور ایران در دریاي خزر، دریاي -لذا ضرورت مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژي نظامی

، اهمیت و دریاي مکرانویژه در بستر در این مطالعه تالش شده است با شناسایی اجمالی مفاهیم ژئومورفولوژي نظامی و ژئومورفولوژي دریایی به. است



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 

1088:قالهمکران                                                                                       کدمدریاينظامی-دفاعیآمایشدردریاییژئومورفولوژيبرکاربردهايتحلیلی

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

این رویه نقش موثري در شناسایی مسائل دفاعی چرا که.ي علمی در مسائل آمایش دفاعی و مدیریت نظامی مورد بررسی قرار گیردکاربردهاي این شاخه
. این محیط دریایی خواهد داشت

روش تحقیق- 2
مختلف ژئومورفولوژي دریایی و جغرافیاي نظامی و جستجو در منابع کتابخانه اي و پایگاه هاي اینترنتی، در این مقاله تالش شده است با استفاده از منابع 

ي بعد با استناد در مرحله. به ویژه لندفرم هاي دریایی دریاي مکران، شناسایی شود... کانیون ها وفالت قاره، شیب قاره، اشکال ژئومورفیک دریایی مانند
قرار گرفته مختصر ها و محدودیت هاي ژئومورفولوژي دریایی این محدوده در عملیات هاي نظامی مورد بحث و بررسی شده، قابلیتبه اطالعات گردآوري 

.   است

مبانی نظري- 3
جایگاه مطالعات ژئومورفولوژي درآمایش دفاعی و  مدیریت نظامی )الف

ي تغییرات و تحوالت آن، موضوع دانش ژئومورفولوژي است، می گیرد که مطالعهبا توجه به این موضوع که  فعالیت هاي نظامی در سطح زمینی صورت
اساسا اجراي عملیات نظامی، چه به طور ). 1382مختاري، (بنابراین اهمیت این دانش و ارتباط تنگاتنگ آن با استراتژي هاي نظامی روشن می شود

به طورکلی محورهاي اصلی مطالعات ژئومورفیک در مسائل ). 1378مختاري، (استمستقیم و چه غیرمستقیم، تحت تأثیر پدیده هاي ژئومورفولوژیک
):  314: 1379یمانی، (نظامی را می توان در موارد زیر مورد توجه قرار داد

ناحیه بندي ژئومورفولوژیک از دیدگاه نظامی، به عنوان مهم ترین عامل محیطی؛- 
مورفولوژیک در هر ناحیه؛ هاي نظامی در ارتباط با ویژگی هاي اتخاذ سیاست- 
تجهیز نیروها به ادواتی که سازگار با مورفولوژي هریک از نواحی هستند؛- 
اتخاذ سیاست هاي دفاعی و تهاجمی مناسب در ارتباط با مورفولوژي در هر ناحیه؛  - 
برنامه ریزي کارآمد به منظور سهولت تردد نیروها، تجهیزات و سهولت دسترسی به نقاط حمل و نقل؛ - 
درجه بندي و پهنه بندي حساسیت نقاط از دیدگاه نظامی و تعیین سلسله مراتب آن؛ - 

خاکی نمود عینی دارد که در مقابل محدودیت ها و -به عنوان مثال، خصوصیات ژئومورفولوژیک در یک ناحیه، در ساخت خودروها و تانک هاي آبی
ر یا این که توجه به جنس بستر رودخانه ها د. قابلیت هاي ژئومورفولوژیک واکنش نشان می دهند و ضروري است به کارکردهاي آن توجهات اساسی شود

در این ارتباط یکی از راهبردهاي مورد استفاده . حرکت این تجهیزات، عامل مهمی در استراتژي ها و عملیات هاي نظامی در کناره هاي رودخانه ها است
هاي شهاز آن جا که نق. هاي ژئومورفولوژي استنقشهي مطالعات ژئومورفولوژي درآمایش دفاعی و مدیریت نظامی تهیهدر شناخت و سهم بیشتر 

طراحی یی درژئومورفولوژي، اطالعات توپوگرافی، لیتولوژي و مورفولوژي را به صورت یکجا در خود دارند، بنابراین بهترین وسیله براي مطالعات زیربنا
ین و ویژگی هاي آنها هاي ژئومورفولوژي تمام اطالعات و جزئیات مربوط به عوارض سطح زمنقشه).1382مختاري، (می آیندعملیات هاي نظامی به شمار

عملیات نظامی نقش چشم اندازدرك چگونگیوجنگهاي میدانکنترلدرفرماندهان نظامیبرايرا در اختیار طراحان عملیات نظامی قرار می دهند و 
.(Guth, 2011: 577)تاثیر گذاري دارند

مفهوم ژئومورفولوژي دریایی و لندفرم هاي اصلی آن ) ب
در قلمروي بستر دریا نیز . همانند خشکی که لندفرم ها و سیستم هاي فرسایشی متنوعی در مکانیزم و تحول آن در سطح زمین حاکمیت یافته است

لندفرم هاي متنوعی وجود دارد که شناسایی و شناخت آنها جهت طبقه بندي براي مدیریت صحیح مسائل دریایی و زیردریایی از جنبه هاي مختلف
اساسا لندفرم هاي متنوعی در بستر دریا تشکیل یافته است که از نظر مکانی با . از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد... امی، عمرانی، توریستی ونظ

آوري و در جدول ي مختصر از خصوصیات این اشکال، نمونه هایی از آن ها از منابع مختلف جمعدر این بخش به منظور ارائه. مکان هاي دیگر تفاوت دارد
). 1-شکل(و ) 1-جدول(زیر نمایش داده شده است 
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نمایی از  لندفرم هاي اصلی زیردریایی: 1شکل 
Source: www.inio.ac.ir

خالصه اي از لندفرم هاي دریایی و خصوصیات آن ها: 1جدول
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بحث و یافته ها-4
)عمان(مورفولوژي کف دریاي مکرانخصوصیات ) الف

ساخته شده و در واقع به ) بازالت(از پوسته اقیانوسی از این رو کف دریاي مکران. دریاي مکران از نظر ساختمانی ادامه اقیانوس هند محسوب می گردد
سانتی متر در سال به زیر پوسته ایران در 5صفجه عمان در حال جابه جائی است و با سرعتی معادل . صورت یک پلیت یا صفحه ي ساختمانی است

شواهد مورفولوژیکی این پدیده شامل ناپایداري ساحل ایران و باالآمدگی آن در امتداد لبه این صفحه شناسایی شده . ناحیه مکران فرورانش دارد
اي مکران اساسا داراي منشا ریفتی بوده و لیکن همانند دریاي خزر و سایر آب هاي عمیق، داراي مورفو سیستم دری). 362: 1382عالئی طالقانی، (است

با توجه به فرورانش کف . و گودیهاي عمیق می باشد) آبیسال(، دشت هاي مغاکی)دامنه قاره اي(هاي زیردریایی نظیر فالت قاره یا دشتاب، شیب قاره
می رسد و ثانیا وسعت ) در خلیج چابهار(متر3400اوال ناحیه عمیق آن در مجاورت کرانه هاي ایران قرار دارد و حداکثر به دریاي مکران به زیر ایران 

به این ترتیب ژئومورفولوژي کف دریاي مکران برخالف کف خلیج فارس که یک ). 205: 1381زمردیان، (فالت قاره در آب هاي ساحلی ایران کمتر است
یایی نیمه بسته است داراي اشکال متنوع و  اقیانوسی استفالت قاره و در

قابلیت هاي لندفرمهاي دریایی در آمایش دفاعی و مدیریت نظامی در دریاي مکران ) ب
، راهکارها به طور کلی براي برخی از موارد. دفاعی برخوردار است- لندفرم هاي زیر دریایی از قابلیت ها و محدودیت هاي متعددي در عملیات هاي نظامی

در این . کندو شرایط ژئومورفولوژیکی مناسبی به منظور دست یابی به آمایش دفاعی و مدیریت نظامی وجود دارد، که نقش مهمی را در این زمینه ایفا می 
:  مورد بررسی مختصر قرار گرفته استدریاي مکرانبخش این موارد با توجه به مسائل مورفولوژیک بستر 

قابلیت هاي لندفرم هاي دریایی در تعیین موقعیت زیردریایی ها )1
نقش مهمی را هر کدام از لندفرم هاي دریایی متناسب با نوع و ویژگیهاي منحصر به فرد آنها در تعیین موقعیت شناورهاي زیردریایی می توانند قابلیت و

شنایی  لندفرم ، موقعیت مکانی لندفرم در مسائل شناورهاي زیردریایی و عملیات داشته باشند که پارامترهایی از قبیل شکل ، اندازه، وضعیت زمین
از این رو شناخت لندفرم ها و فرایندهاي دریایی خلیج فارس که در این مقاله به نمونه هایی از آن پرداخته شد، سبب . نظامی می توانند موثر باشند

.  ریایی کشور در مقابله با دشمن فراهم می کندتسهیل در عملیات هاي نظامی و آمایش دفاعی نیروي د

تعیین موقعیت شناورهاي زیرسطحی )2
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شرایط مناسبی را براي کانیون هاي زیر دریایی در کف بستر در بستر دریاي مکران، وجود . ي مورد نظر را جهت اختفاء کامل، سازماندهی نمودمنطقه
.  اختفاء شناورها ا فراهم می کنند

قابلیت هاي لندفرمهاي دریایی در افزایش تجهیزات نظامی )4
ریا وجود با توجه به اینکه در عملیات هاي نظامی دریایی، داشتن تجهیزات دقیق و کارآمد و در دسترس ضرروي می باشد الزم است مکان هایی در زیر د

بنابراین با توجه . از طرف دیگر از دید حمالت مستقیم دشمن در امان باشد. داشته باشد که بتوان به عنوان مخزن تجهیزات و مهمات از آنها استفاده کرد
ي تجهیزات مورد نظر را در مکان مورد نظر انبار نمود و یا در به این دو مقوله بهترین گزینه، استفاده از لندفرم هاي دریایی می باشد که می توان کلیه

بستر دریاي مکران به دلیل وجود تنوع مورفولوژیک از فالت قاره تا مناطق عمیق . مات بیشتري انجام دادصورت نیاز،  نسبت به تعمیر و نگهداري آنها اقدا
. زیر دریایی، امکانات مناسبی را براي انبار نمودن تجهیزات مورد نیاز  و استفاده از آن در مواقع بحرانی فراهم می کنند

)نگارندگان: منبع(شناور توسط لندفرم هاي زیردریاییایجاد اختالل در حرکت : 2شکل

)1387حاجی زاده، : منبع(حرکت شناور زیردریایی از میان تاقدیس ها و ناودیس هاي زیردریایی: 3شکل
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نتیجه گیري-5
با توجه به مباحث مطرح شده . قرار گرفتمورد مطالعه دریاي مکرانيدر این مقاله لزوم شناخت فرم ها و فرایندهاي دریایی و ساحلی به ویژه در منطقه

نمونه هایی از این نوشتارمی توان گفت لندفرم هاي دریایی در استراتژي هاي نظامی، از قابلیت ها و محدودیت هاي متعدي برخوردار هستند، در این
به ویژه  جایگاه ویژه اي در آمایش دفاعی نیروهاي دریایی کشور، کاربردها و متنوع دریاي مکراناساسا لندفرم هاي دریایی . شرایط مورد بررسی قرار گرفت

به عبارت دیگر با شناخت . فراهم می کنندبراي نیروهاي دریایی ارتش و سپاه جمهوري اسالمی ایران در برابر دشمنانخط پدافندي مستحکمدر ایجاد 
به این ترتیب با . بحرانی، عملیات هاي نظامی بیش از پیش فراهم خواهد شدهرچه بیشتر از لندفرم هاي دریایی، امکان مدیریت نظامی بهتر در مواقع

ابلیت هاي شناخت و مکان یابی از لند فرم هاي دریایی و درك مکانیزم آن، می توان از برخی موانع ژئومورفیک پیش گیري نمود و در مقابل با شناخت ق
با جمع بندي از مباحث مطرح شده در خصوص کاربردهاي . رد و آن را مدیریت نمودآن از آسیب هاي احتمالی از سوي دشمن جلوگیري به عمل آو

متنوع این دریا به سبب پوسته ي قاره اي آن و تنوع لندفرم هاي زیردریایی می توان اظهار داشت لندفرم هاي دریاییدریاي مکرانژئومورفولوژي دریایی 
ي افزایش تجهیزات نظامی و اختفاء شناورها برخوردار بسیاري در زمینهکاربردهاي از زیردریایی از فالت قاره تا شیب هاي قاره اي و مناطق عمیقی 

می توان از ... هاي جامع ژئومورفولوژي دریایی و تکنیک هاي دقیق تر مانند سنجش از دور وي نقشهیابی و تهیهواهند بود از سوي دیگر با مکان خ
بنابراین می توان گفت شناسایی و مطالعات کمی از لندفرم . اي ناشی از لندفرم ها در مسیر شناورها جلوگیري نمودمحدودیت هاي نظامی مانند اختالل ه

ي مناسبی براي آمایش دفاعی و مدیریت نظامی یک کشور به ویژه دفاعی عرصه-، در خصوص مسائل نظامیکف دریاهاي دریایی و تغییرات آن در بستر 
و دسترسی به آب هاي آزاد که داراي مرزهاي دریایی گستردهي مورد غفلتاین منطقهي حیاتی و شریانی می ایران و پهنهبراي کشور جمهوري اسال

. است، به وجود خواهد آورداجایگاه باالیی از منظر حقوق دریایی جهان است و داراي
مراجع- 6
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