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 فصلنامه علوم نظامي

 مجتمع دانشگاهي اميرالمؤمنين)ع( -دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع(

 1-12(: صص1109زمستان ) ،41سال دوازدهم، شماره

 

 ژئومرفولژی و نقش آن در رزم 

 دكتر رحيم حجتي زاده
 (دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين )ع استاديار

 

  چکيده
کننده  يبه عنوان علم بررس نيزم يشناس کريپ اي يدور ژئومرفولژ يليخ يهااز زمان
خود بازکرده است. عوارض  يبرا يو نظام يدرمسائل دفاع يخاص يجا ن،يزم يشکل خارج

در امر  کند،يم فايا گانهيحال که نقش بازدارنده را در برابر تهاجمات ب نيدرع ن،يزم يخارج
 کيمرفولژ طي. از جمله شراديآيبه حساب م يتحرکات نظام از ياريبس يراهگشا زيآفند ن

 يهانيزم ،يرمل يهاها، ارتفاعات، تپهپرتگاه زها،يبه نقش دهل توانيم ،ينظام اتيدرعمل مؤثر
 يعني ،ييايعامل جغراف نيشده است به نقش ا يمقاله سع ني... اشاره نمود که درا. و ياماسه

 صر پرداخته شود.مخت طوردر رزم، به يژئومرفولژ

 يرمل يهاپرتگاه، تپه ز،يدهل ،يژئومرفولژ: ی كليدیهاهواژ
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 مقدمه

استت.  نيزم يهاياشکال ناهموار ييعلم شناسا ن،يزم يشناس کريپ اي يژئومرفولژ

 Morph، نيزمت يبته معنت Geoاز سه جتز  و گرفته شده است  يونانيواژه از زبان  نيا

 است. افتهي بيترک ييناساش يبه معن Logosشکل و  يمعن به

داشتته  يعنتوان مشخصت آنکتهيبت ،يوناني دانانيجغراف لهيبه وس ربازيعلم از د نيا

 يستيو برنتارد پال ينچتيلئونتاردو داو، باشد شناخته شده بود و بعدها در دوره رنستان 

 يمهم خود، از روابط يهاادداشتيدر  ينچيقدم شدند. لئوناردو داو شيدرگسترش آن پ

 ي. در قرن نوزدهم ژئومرفتولژديگومي ست سخنهاهودخانو ر هاهبوط به ابعاد درکه مر

، رشتد بتوده استت )دانشتنامه نيعلتوم مربتوط بته زمت کيستتماتيس يهااز شاخه يکي

1111 :1.) 

 نيمهندست لهيبه وست يقرن نوزدهم کاربرد خود را درمسائل عمران ليعلم از اوا نيا

ها بودنتد نشتان داد و رودخانته قيو تنست يآبت يهتاکانتال جتاديکه متممور ا کيدروليه

 زين يکيناميد يژئومرفولژ يعنيعلم  نيا يهااز شاخه گريد يکيتوجه قرار گرفت.  مورد

 ياهيتمتورد توجته مهندستان عمتران ناح هتاهرا و حفاظتت يمنتيا يهتاطرح ميتنظ در

 (.1شد) همان:  واقع

دوازده  انيترائته کترده استت، از ما يکيمسائل ژئتوپلت يبرا  ترهاگتيکه پ يمدل در

کامالً مترتطط  يموضوع ژئومرفولژ جهان، چهار مسئله با يکشورها نيزا در بمسئله تنش

موجتب تتنش ها، هکنار شيدر اثر فرسا يمرز يهاهرودخان ريمس ريينمونه تغ ياست. برا

 يهاهرسوبات انطاشتته شتده در داختل رودخانت شيافزا نيشود. همچنيم دو کشور نيب

 يآورد )خطرگتزار ديتکشتورها پد نيرا بت يآن ممکن استت اختالفتات يروبيالو  يمرز

 نکته اشاره کترد کته اثتر نيبه ا ديبا ،يدرمسائل نظام يفارس(. در مورد نقش ژئومرفولژ

 زاتيتجه يشده است تا درطراح جبمو ينظام يهااتيبرعمل يکيژئومرفولژ يهاهديپد

 يختاک يآب يهاداده شود. ساخت خودروها وتانک ياترييخودروها تغ و هاازجمله تانک
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استت.  يکيدر مقابتل مشتکالت ژئومرفتولژ يعمود پرواز در واقع واکنش يماهايهواپ اي

جتن  بستتر رودخانته ، هادر ارتطاط با شطکه آب ينظام اتيعمل يهاتياز محدود يکي

و  هاهانترودخ يمتحتر  روو ثابتت  يهتانصب پل يمناسب برا يهامحل نيي. تعستا

 انگريتب يپدافند دارد، همگت ايآفند  يمناطق مختلف بر رو بيش زانيمو که ارتفاع  ياثر

 است. ينظام اتيدر عمل يکيژئومرفولژ يهاهدينقش پد

 بحث: 

 روهتايتتوان ن رينظ يعالوه برعوامل ،يرزم اتيعمل ياستراتژ قيروشن است که توف

 يهتايژگيشناخت وو  اتيعمل دانيم قيدق يابيبه ارز هاآن تياز موقع حياستفاده صحو 

استت  ياز اقدامات اساس نيسرزم ليو تحل هيتجزو  ياست. مطالعه، بررس ازمندين زيآن ن

راستا  ني. درارديمورد توجه قرار گ ديبا يجنگ اتيلعم يطراحو  يزيرهکه درمورد برنام

 يهتايل ناهمواراشکا يناظر به بررس، نيزم يهايژگيو يابيارزو  ليتحلو  هيروش تجز

 .  است يآن است که مورد مطالعه ژئومرفولژ

، ستن  ختا يپت ،يستن  شناست ليتاز قط يعتوامل ن،يزم اتيخصوص درشناخت

دخالتت انستان صتورت  کته بتا يمصتنوع يمايسو طرح شطکه زهکش ، ياهيگ پوشش

کته بته  نيعتالوه بترا يژمرفولوشد که ژئو ادآوري ديبا يباشد، ولمي گرفته است مطرح

 دهد.يم قرار يمورد بررس زين را يخاستگاه ناهموارو منشم  توجه دارد، الزاماً يپوگرافتو

از  يتعتداد و بتا افتهيوسعت  رياخ يهاهدر ده نيسرزم ليتحلو  هيانداز تجز چشم

 ريتفست بيتترت نيبتد .مدرن مرتطط گشته استت ينظام يايمربوط به جغراف ينيعلوم زم

حاصتل از  يتوپتوگراف يهاهنقش ريتفس، ياهماهوار ريو پردازش تصاو ييهوا يهاعک 

و  ينتيزم ريتز يهتامختازن آب طيشرا و يشناسسن  ، يخا  شناس يهايژگيو، هاآن

را بتا مستائل  يرزمت اتيتاستت کته طترح عمل يعلوم مربوط، ازمتوارد ريساو  يسطح

 سازد.يممرتطط  يژئومرفولژ
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منطقته نطترد،  يابيتارز يبترا ياهماهوار ريو پردازش تصاو ييهوا يهاعک  ريتفس

 يوستکوپياستر يمطالعته و بررست از کيستتماتياست که بته طتور س يمطتن ييهاهداد بر

 . ديآيبه دست م ياماهواره ريتصاو يها و پردازش رقومعک 

متورد توجته  يامتاهواره ريتصتاوو  ييهتوا يهتاعکت  يکته در بررست ييهاهداد

وجتود ، شينتوع فرستا، موجتود درمنطقته يهتايموارعطارتند از انواع ناه رديگيم قرار

 يشناستسن  اتيخصوص تيدرنهاو عک   بافت زهکش، تنو طرح ها، هآبراه، ارهايش

 . نيزم زموارد استفاده او  ياهيپوشش گ، يخا  شناسو 

استت کته  ييهتايژگيهتا واجتد وستن يانواع پتو ها ياز اشکال ناهموار هرکدام

متفتتاوت  يدو شتتکل نتتاهموار نيبتت تيتتحق درو استتت  انيتتنما يدراشتتکال توپتتوگراف

 .  شوديمالحظه م هامحسوس در مرز تماس آن رييتغ

 لهياستت کته بته وست نيسترزم يمايبحت  شتامل ست نيتهتا درايناهموار اشکال

و  يکتيزيف يهتايژگتيمشتخص و و بيتبه وجود آمده و واجتد ترک يعيطط يندهايفرا

 .  است يبصر

 هاهنقشت نيتهستند. ا يپرارزش کار لهيوس هامرفولوگژئو يبرا يتوپوگراف يهاهنقش

 ها ژئومرفولوگ يدارند برا ياريبس تيمهندسان اهمو شناسان  نيزم يهمان گونه که برا

کارشناستان ژئومرفولتوگ . نتديآمتي نقطه آغاز کار بته حستابو  هياسناد پا ۀبه منزل زين

 .  کنندمي و اثطات ادهيمشاهدات خود را پ کاراسناد و ابزار  نياساس هم بر

و منطقه  يعموم بي، محاسطه شهاهدامن مرخين ميترس، يتوپوگراف يواحدها کيتفک

 يطتولو  يمقطع عرضها، هوتنگ هاهازجمله گردن يمهم توپوگراف يهايناهموار ييشناسا

و ارتفاعتات  يدسترست يهاهرا، هاآن نيب يهايو برجستگ هاهشکل درها، هبستر رودخان

 يمطالعتات توپتوگراف هستتند کته در يجمله مطالعات از، ننطقه و قلل مهم آمشرف به م

، ميطور مستتق توانند بهمي نکهيا اطالعات عالوه بر ني. ارنديگمي منطقه مورد توجه قرار
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بته  زيتن يکيمطالعتات ژئومرفتولژ يبترا ياهيپا رند،يقرار گ يطراحان نظام ۀمورد استفاد

 . نديآيم حساب

گتردد کته متورد يمت يتلق ياز مسائل مهم نظام زين هاهدر دامن بيش زانيبه م توجه

 بتا ياديتز يوابستتگ هاهدامنت يداريو پا ميمسائل مربوط به تحک .توجه فرماندهان است

 . جن  خا  دامنه داردو رطوبت و  بيش طيشرا

 بتا هاهدامن يداريو ثطات و پا طيشرا ليتحلو  هيتجز کيبدون اشاره به تکن نجايادر 

گسل  گاهيکه جا يياحوکه ن ميوش آور اديالزم است  ،ييهوا يهاعک  رياستفاده از تفس

قابتل  ييهتوا يهتاباشد، با استفاده از عکت مي خا و  نيزم يهالغزشو  ييجاجابهو 

دامنه است که در اثر عمل آب  يحرکت مواد در رو ۀجيلغزش، نت ۀديپد است. صيتشخ

همتراه و بتوده  عيوست اريلغتزش بست دهيپد تيسعت فعالگردد. ومي جاديثقل ا يروينو 

 (.111:  1131، ي) احمد دينمامي دامنه منتقل نييرا به پا ييخود مواد کوهزا

، هتتادره تيتتموقعو وضتتع  ليتتاز قط يهتتا متتواردياشتتکال نتتاهموار يبررستت در

 ريتتنظ هتتاهاشتتکال مختلتتف درو هتتا آن نيبتت يهاهو پشتتت ارهايشتت، هتتاآب متقستتي ختتط

 ايت هاونيکان، ميمال شيکم و ب يهاهبا دامن ايقائم  يهاهواريبا د ييهاهدر، متقارن ياههدر

 . رديگيقرار م يو بررس يابيمورد ارز اهاشکال حد وسط آن ايو  هاهگلوگا

 ايتو  ياهمتاهوار ريتصتاوو  ييهتوا يهاعک در که  يزهکش يهابافتو ها طرح 

 .باشتدمي سن پيجن  و  ي، نشانگر نوع ناهموارشودمي مالحظه يتوپوگراف يهاهنقش

منطقتته در  زيتترا ن نيزمتت يزهکشتت طيشتتراو  يختتا  شناستت يهتتايژگيو نيهمچنتت

 .دينمامي معلوم

، ي، راستتت گوشتته، داربستتتياعتتم از درختتت يزهکشتت يهتتاتوجتته بتته طتترح بتتا

 يخوردگ ني، وضع چيساختمان طي، شرانيتوان ازجن  زمي( م1) شکل رهيغ و يشعاع

 آنها اطالع حاصل کرد. کلو ش
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 زيآبر يهاهحوز -1شکل

 يزدگت رونيتبتر وجتود ب ليتدل، درشت بافتت يعنوان مثال طرح زهکش درخت به

 يهتانيمتتراکم، معمتوالً در زمو بافتت  زيتر يکه طرح درخت يصورتدر است؛  يتيگران

 (.111: 1131، ييايقابل مالحظه است )آر يلياز رس و آهک( و ش ي)مخلوط يمارن

متورد انتواع در  ياطالعتات ياهمتاهوار ريو پردازش تصاو ييهوا يهاعک  ريباتفس

 .ديآمي به دست يدگرگون يها( و سن يرونيو ب ي)درون نيآذر، يرسوب يهاسن 

 يهادشتت، يکوهيپتا يهاهمخروط افکنت لياز قط ياهرودخان يهايناهموار اشکال

 ره،يتغو کوچتک(  جيا )خلتخورهت يدگيو کشت يرستوب يهاهجلگت انيتمعرض طغدر 

 اتيتعمل درو استت  يقابتل بررست ياهماهوار ريتصاوو  ييهوا يهااستفاده از عک  با

 .  رديگمي رد توجه قراروم يرزم

 کيتوجته بته استتفاده متتد و بتا جيبته تتدر يکاربرد يطور خالصه ژئومرفولژ به

عمتران منطقته و  يمسائل نظامدر  ياهماهوار ريتصاوو  ييهوا يهاعک  مند( از)روش

 .  نهاده است شرفتيرو به توسعه و پ
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در  نيزمت تيتاز موقع حينحوه استفاده صتحو  يممکن است ازچگونگ ژئومرفول 

و  طيدر  شتتراو شتتناخت  ينداشتتته باشتتد؛ ولتت يشتتناخت کتتاف يمستتائل رزمتت

 نيکنتار متخصصتدر  نيامت يو متددکار ارياو را به عنوان  ن،يسرزم يعيطط يهااستعداد

حتداکثر  همطلتوب منطقت تيتفيکو از امکانتات  جتهينتدر دهتد. متي قترار يامور نظتام

محل مورد مطالعته در دستترس  ي. چنانچه نقشه ژئومرفولژرديگيصورت م يبردار هبهر

 .  برخوردار است يشتريبه دست آمده از دقت ب ريصورت تفس نيادر باشد، 

استت کته بتا  يکيمهتم استتراتژاز مستائل  يکيرزم  نيسرزم نانيقابل اطم يابيارز

لغتزش،  نيمستعد زمت يهاهدامن .باشدمي قابل حصول يبه خوب ييهوا يهاعک  ريتفس

 هاهدر دامنت زيخ نقاط بهمنو  يسنگ يهازياستعداد وار، آن عدم اي ياهيوجود پوشش گ

 و يمتوارد دفتاع يبرا نيدر استفاده از سرزم مهممسائل  از گريازعوامل د ياديتعداد زو 

   .شودمي محسوب يتهاجم

 نيهمچنتو بتودن  يالبيستو  زشيتستن  ر ز،يتمستعد بهمن خ يهاهبه دامن توجه

در  يبرختوردار استت. بررست يمستائل رزمتدر  يخاص تيآن از اهم بيشو خا   نوع

و  يحفتار اتيتتتا عمل رديقرار گ تيبه دقت مورد عنا ديبا هاهدامندر مورد حفر ترانشه 

و به هم خوردن تعادل  وجبآزاد م يهاهدامن بيشدر  يزير خا  انمياحو  يخا  بردار

و  ديلنداستال دهيتمستاعد ممکتن استت بته پد يطيو چه بسا در شرا توازن دامنه نگردد

 . دامنه منجر شود کپارچهيحرکت 

کته  ياطالعتاتو گرفت  يفزون، عيجن  سنگرها در ابعاد وس، اول يجهان جن در 

 کيتژئومرف اتيآن برخصوصت يشناس نيزم يهاهجنط دشيم يطراح اتيآن عمل يبرمطنا

 ،يجنت  دوم جهتاندر  ييدر بعتد حمتالت هتوا هتاداشت. باگسترش جن  يآن برتر

 يجنگت طيمتؤثر بتودن شترا رايز افت؛يخاص خود را باز  تياهم ياستفاده از توپوگراف

 شود.مي مرتطط نيزم طيبه شرا تينهادر مزبور 
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 تهاجمي مسائل دفاعي ودر لژی هایي از كاربرد ژئومرفومثال

شتود متي خارج کشور اشارهو از داخل  ييهابه طور اختصار به شرح مثال نجايادر 

از  يرزمت اتيتتدار  عملو وضع  در يژمرفولو طيمنطقه، از شرا تيکه باتوجه به موقع

 آن استفاده شده است:

 تيو قابل تيعاستفاده ازموق ک،يعمده استراتژ ياز کارها يکياول  يجهان جن در 

 هتاطرح نياز ا يکيدر بوده است.  يرياصل غافلگ جهينتدر و  يحفار اتيعملدر  نيزم

 يهاهنقشتت از (2)شتتکل  شتتده بتتود يزيتترهبرنامتت  (vimy) يمتتيکتته در ارتفاعتتات و

در  ديگتل ستف يهاآهک التيتشکدر که  يکم عمق يحفار ريتمث فرانسه و يشناس نيزم

که چنانچه  ديخط آتش دشمن صورت گرفت، معلوم گرد ريو در ز يکامال بحران طيشرا

ختاطر از  نتانيتتوان بتا اطممي حفر شود لياوو يهايناهموار يرس التيتشکدر  يتونل

استتفاده نمتود و بتا  يريازحتداکثر غتافلگ رويتانتقتال نو  يحفتار يعتدم پختش صتدا

باحتتداقل تلفتتات  ينظتتام قيتتختتط مقتتدم جطهتته دشتتمن بتته توف ابتتلمق درشتتدن  ظتتاهر

 (  110:  1131، يياي)آر .افتي دست

 
 ي شناس نيمقطع زم -2شکل

 .ليلوو يسهارُ اول درماوستون و يجن  جهان يط يميتونل در ارتفاعات و يحفار اتيعمل شينما
 .صورت گرفته است اتيعمل يصدا و پخش آن در ط جادياز ا نانيتونل با حداکثر اطم يحفار
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دشتمن بتا  يهااز حرکت تانک يريجلوگ يچمران برا يواالمقام دکتر مصطف ديشه

 ۀمنطقت نِياز رودخانه کرخه به نام کرخه نتور ) کرخته کتور (، زمت ياهانتقال آب از شعط

دشتمن  يهتابه گل نشستتن تانک يبرا يدشت آزادگان در اطراف سوسنگرد را به محل

 کرد. ليتطد

نتد بتا انتقتال توامي منطقه زيو دانه ر يرس يهاکه خا  افتيدر يبه خوب ديشه آن

 يحرکتت خودروهتا جتهينت درو  کنتد دايت( پي)نقش ژئومرفتولژ يآب حالت چسطندگ

 (.0: 1111، زاده ي)حجت ديدشمن دشوار نما يآن را برا ريغو  يزره

جنت   انيتجر درو  رانيتبستتان واقتع در جنتوب غترب ا يريگبازپ  انيجر در

شتهر  نيتستقر در اطتراف ادرجطهه م کيژئومورف تيموقع کيشاهد استفاده از  يليتحم

کتامالً  تيتکه پ  از آزاد شدن ارتفاعات ا... اکطر و با استفاده از موقع يمعن نيبد م؛يبود

 ياهويبه شت ستيبامي فراهم آمده بود مندش يهم شکستن توان رزم در يکه برا يمناسط

 .  موجود در پشت خط دشمن استفاده شود يرمل يهاهممکن از تپ

 نيازنظتر زمت، ازمنطقته دشتت آزادگتان قترار دارد يکه دربخشبستان  يطور کل به

استت کته از رستوبات دوران چهتارم  يساختمان قيگودال نسطتاً عم کياز يجزئ يشناس

گتودال در شتمال  نيتبخش ا نيترقيعصر حاضر انطاشته شده است. عمو  يشناس نيزم

است.  زهيهودشت اطراف هورال نيغرب او اطراف شهربستان  يعنيغرب دشت آزادگان 

 شتدا يم يهاهشرق دشت آزادگان به صورت کوو درشمال شرق  زيگودال ن يلطه خارج

دشتت  ريتمتوسط به طترف غترب بته ز يطيش اند که باهشد ليتشک يا... اکطر از ططقاتو 

آورند. کل رسوبات انطاشته شده مي منطقه را به وجود نيا قيعم يبنا ريزو روند مي وفر

و استت  متعلق بته دوره کتواترنر سانيمنطقه ن نيهمچنو آزادگان  گودال دشت وندر در

تمتاس بتا اتمستفر  دشت در يرو که بر يباد يهاهضخامت خا  و ماس کم اريقشر بس

 بيتمنطقه دشت آزادگان بته ترت يگسترش دارد متعلق به عصر حاضر است. قشر سطح

 است: ريشامل موارد ز
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 ژهيتو بته و يالبي، ستياوبات رودخانتهرست ،يرملت اي يباد ياماسه هايتپه ،خا 

 . باد از خارج منطقه به سطح دشت آورده شده است لهيکه به وس يرسوبات غطار و و گرد

و دشتت و بختش بستتان تحتت تستلط رودخانته کرخته  نيتا يدروگرافيه شطکه

 .  آن به وجود آمده استشعطات

 ياتيتطقته عملمن يژئومرفتولژ و يشناست نيزم که از يمختصر تيبه وضع توجه با

موجتود در  يرملت يهاهتپت ممکتن از ياهويبه ش ديبستان در باال آمد، رزمندگان اسالم با

که حرکت  ياهماس يهاهتوجه به وضع خاص تپ پشت خط جطهه دشمن استفاده کنند، با

تتوهم  آستوده ختاطر از زيتستاخت و دشتمن نمي رممکنيعمالً غ قوا را ييجا به جا و

ختود مطمتئن  يبه حالت دفتاع يرانيرزمنده ا يروهايتوسط ن هارمل نياستفاده از ا عدم

جهتاد گتر  يروهاين تيو با استفاده از خالق يجهاد هياسالم با استفاده از روح يبود، قوا

بتا پوشتش ختا  رس قرمتز کته از  ياهجتاد، ماه کي عرض مدت کمتر از توانستند در

 بيتترت نيبدو و احداث کنند  يرا طراح ياهجاد، شدمي نياطراف ارتفاعات ا... اکطر تام

پت  از انهتدام  بيتترت نيدشمن را فراهم آورند. بد يدفاع به پشت خط رويراه انتقال ن

را در  طايز اميامام راحل آن پو  ديبستان فراهم گرد يريتوپخانه دشمن مقدمات بازپ  گ

، جنت  قتاتيقتحو  عتات) مرکتز مطال دنتدينام «فتتح الفتتوح»فتح بستان دادند و آن را 

1112  :11.) 

 

امتام  اتيتدرعمل ياتيتمنطقته عمل يرزمندگان اسالم از ژئومرفولژ گر،يد يمورد در

بته  دنيرس يبرا جادکانالياسالم با ا يروهاين اتيعمل نياستفاده کردند. درا )عج( يمهد

توانستتند آنتان را  يبعثت يروهتايبته ن نيتلفات سنگ جاديدشمن و ا يزهايپشت خا  ر

صورت گرفت که دشمن تا پشت  يدرحال اتيعمل نيغرب کرخه عقب برانند. ا ازمنطقه

 (119:  1131، ييايآمده بود. ) آر شيشهر سوسنگرد پ يوارهايد
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 گتريماننتد ) متورد د واريتد يمناستب و پرتگاههتا يهاتياستفاده از موقع درمورد

 يازکنگلتومرا متشتکل يارتفاعتات توان جطهه سومار رامثتال زد.مي (يازنقش ژئومرفولژ

استالم  يروهاين يتوان تدافع برتر و يکيمرفولژ تيکه به لحاظ موقع يآغاجار التيتشک

 (. 112افتاد ) همان منطع:  قيهمواره به تعل تصرف نينظر تسلط برارتفاعات مزبور ا از

 اشاره نمود. زهايتوان به دهلمي اتيمنطقه عمل يژمرفولوموارد استفاده از  گريد از

 ه درزيمکان يروهاينطودن امکان تحر  ن قابل عطور بودن ارتفاعات و ريبه غ توجه با

هستتند  ييهايدگيبر زهايمورد نظر بوده است دهل شهيهم زهايمناطق، استفاده از دهل نيا

 نيچت او قتوعيت يکياعمال تکتتون ايروان  يهاآب شيفرسا لهيها به وسکه در رشته کوه

 اتيتشکست عمل ايموجب وقفه  هاآن يژگياز و يهآگا دماند عهبه وجود آمد يخوردگ

موجتود  يارهايشتوش و شت يهاتيدر اطتراف ستا هيترقاب ۀمتثال تنگت گردد.مي يدفاع

استت کته در  يمتوارد مزبتور، از هيشده ناح تيتثط ياهماس يهاو تپه يلس التيدرتشک

 نانيبا اطم موجود و يهاو دره ارهايدرش ينيتصرف دشمن بود که با استفاده از مکان گز

 يمزبتور بعتد از آزاد ستاز هيتزد. ناحمي دست انهيموذ يهامناسب به حمله تياز موقع

 . ديگرد يپا  ساز هاتيسا

 

  یريگهجينت

استفاده متؤثر  رد،يگمي صورت نيبرسطح زم ينيزم ينظام اتيعمل نکهيتوجه به ا با

 يختود يرويتن به نفتع اتيعمل تيدرهدا يتواند نقش موثرمي سطح نيو با مطالعه از ا

و  ييهتوا ييهتاعک  ريمثتل تفست ييهتاکيخصوص استفاده از تکن نيداشته باشد. درا

کمک کنتد. در  ينظام اتيعلم درعمل نياز ا شتريبه استفاده ب ندتوامي ياهماهوار ريتصاو

مقطتع  در انيدانشجو يبرا ينظام يژمرفولوکه دو واحد درس ژئو شوديم شنهاديپ انيپا

خود به نحتو احستن استتفاده  تيمممور طيمح از درنظر گرفته شود تا بتوانند يسکارشنا

 .ندينما
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