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 چکیده

های مختلف زندگی های علمی صورت گرفته در قرن اخیر جنبهتحوالت و پیشرفت 

بشر را تحت تأثیر قرار داده است به نحوی که امنیت ملی نیز تحتت تتاثیر  ن قترار    

-های اصلی سیاست خارجی هرکشوری محسوب میامنیت ملی يکی از شاخه. دارد

کشور ايران به دلیل واقع شتدن  . ی سیاستمداران استگردد ولزوم تامین  ن بر عهده

محیط راهبتردی،  . رو استای روبهی خاورمیانه با چالشها و تحوالت عمدهدر منطقه

. تیکی بیرونتی قترار دارد  یها و عوامل ژئتوپل از جمله امنیت ملی کشور در گرو زمینه

االهتای ممنوعته،   تهديداتی چون مهاجرتهای غیرقانونی، قاچاق مواد مختدر، ورود ک 

دوری  های نواحی مرزی که شامل انزوای جغرافیايی وبا ويژگی... تحرکات قومی و 

هتای   میختته شتده استت و نتاامنی    ... از مرکز، عدم توسعه يافتگی نواحی مترزی و  

حلی هدف از اين مقاله تبیین راه .ای را برای نواحی مرزی ايجاد نموده استگسترده

مقاله حاضر که به  .نترل مرزهای جمهوری اسالمی ايران استاساسی و جديد برای ک

با استتفاده   تحلیلی در حوزه مرزهای کشور به انجام رسیده است و -روش توصیفی

استتفاده از  گیترد  نتیجته متی   matlabهای انجام گرفته با نترم افتزار   از شبیه سازی

ه بته تالشتهای   بتا توجت   .باشتد سیم روشی موثر برای کنترل مرزها میحسگرهای بی
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ی مديريت و کنترل مرزها از جمله احتدا   صورت گرفته در سالهای اخیر در زمینه

های هنگفتی بتر کشتور تحمیتل    هزينه... خاکريز، پاسگاههای مرزی، سیم خاردار و 

در ايتن مقالته درصتدد    . شده که هیچ کدام از اين روشها مثمر ثمر واقع نشده استت 

شتبیه   باشتیم، ستیم متی  ی حستگر بتی  ستفاده از شبکهی طرحی جديد مبنی بر اارائه

فاکتور ارتعاش، سرعت و میزان فلتز مبتین    1های صورت گرفته با استفاده از سازی

-براساس شبیه ستازی . باشدشناسايی نوع شی متحرک در هر نوع محیط فیزيکی می

ريايی، توان در هر محیط جغرافیايی اعم از  بی، دهای انجام شده از اين حسگرها می

برای کنترل و مديريت مرزهای کشور استفاده نمود و ... خشکی، باتالقی، جنگلی و 

ی جديتد بترای   های هنگفت و تالفات جتانی مرزبانتان از ايتن شتیوه    به جای هزينه

 . رديابی موارد مشکوک در طول مرزهای جمهوری اسالمی استفاده نمود

 .که حسگر بیسیم، نظم و امنیتکنترل مرز، مديريت مرز، شبمرز،  :ها کلیدواژه

 مقدمه -1

ی که توانستت محتدوده  بشر از زمانی. ای بسیار ديرينه استمرز و مرزبانی دارای تاريخچه

 متده و ستعی کترده    ی حفاظتت از  ن بر تحت حاکمیت خويش را مشخص سازد در انديشته 

بتا  . کنتد  های مختلف مرزهای قلمرو خود را تتا حتد امکتان کنتترل و متديريت     است با روش

های قلمرو کشورها جهت برقراری نظتم و  ها کنترل و حفاظت از محدودهگیری حکومتشکل

های مختلف ها به صورتهمیتی به خود اختصاص داد و حکومتامنیت جايگاه برجسته و پر ا

اند کته ستاخت ديتوار چتین، هتاردين،      ها و مرزهای قلمرو خود کردهدهسعی در کنترل محدو

هتا  انديشه. ها شواهدی بر اين مدعا در ادوار گذشته استاز سوی حکومت... و ديوار گلستان 

ها جهت دستیابی به اين مهم با توجه به تحوالت صورت گرفته در طتول زمتان تغییتر    و تالش

ا هتا بتواننتد کنتترل و متديريت مرزهتای ختود را بت       کومتکرده و توسعه پیدا کرده است تا ح

. هتای مختلتف فناورانته و علمتی هماهنتی نماينتد      رصته پیشرفت های صتورت گرفتته در ع  

های روزافزون در فناوری و تجهیزات در قرن حاضر تا حدی بوده است کته  ن را بته   پیشرفت

ها خود را جوامع و حکومتدر اين مسیر الزم است . قرن انفجار اطالعات موسوم نموده است
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مرز و مرزبانی نیتز از ايتن قاعتده     عرصه. با  خرين دست  وردهای بشری  شنا و مجهز نمايند

مستثنی نیست و کنترل و مديريت مرزها به نحو بهینه نیازمند استفاده و بکارگیری از تجهیزات 

و فناوری روز مد و پیشرفته است تا از اين طريق بتوان نظم و امنیتت را در منتاطق مترزی بته     

ان، از  نجا کته جمهتوری   در اين می. صورت خاص و در کل کشور به صورت عام برقرار کرد

کشتور استت و    01اسالمی ايران دارای مرزهای  بی و خشکی طوالنی، همسايگی با بتیش از  

ای، کتويری،  ی فیزيوگرافیک اصلی، شامل مناطق کوهستانی، کوهپايته مرزهای ايران با ده ناحیه

کريمتی پتور،   )د باتالقی، مردابی، رودخانه ای، جنگلی، استپی، درياچه ای و دريايی انطباق دار

ی خاورمیانته کته از يتک ستو شتاهد ح تور       همچنین قرارگیری ايران در منطقته ( 00: 0103

ترين کشورها از نظتر  ثباتاشد و از سوی ديگر دارای بیبگر میای مداخلههای فرامنطقهقدرت

سبب شده است کته کنتترل و متديريت مرزهتای کشتور از      .... سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

با اين وجود، نگتاهی کلتی بته مرزهتای کشتور      . ه و اهمیت برجسته ای برخوردار باشدجايگا

نشان دهنده  ن است که در برخی از اين مرزها، امنیت کامتل بته معنتی، عبتور و مترور افتراد       

وجود ندارد و در نتیجه به دلیل نفوذپذيری، امنیت در مناطق مرزی .... غیرمجاز، کاال، اسلحه و

و مشتکالت متعتددی را بترای    ( 011: 0130روشتن،  )ر از بین رفته استت  و حتی داخل کشو

بتديهی   .ه استت ساکنین مرزی به صورت خاص و برای کل کشور به صورت عام فتراهم  ورد 

طلبد بخصوص اينکه بسیاری از صتاحب نظتران   است که کنترل اين مرزها تدابیر خاصی را می

در چنتدين  . پذير استدراز مدت به سختی امکانايران در عقیده دارند که تامین امنیت مرز در 

-رلی و انسدادی ايجتاد شتده استت، بته    سال گذشته برای مهار و کنترل تهديدات اقدامات کنت

طورمثال، احدا  کانال، خاکريز، سیم خاردار، ايجاد پاسگاه مرزی، برجک، راه و ديوار بتنتی و  

با وجتود ايتن اقتدامات بتا هزينته      (. 0: 0112حافظ نیا، )به نمايش در  مده است در مرزها ... 

های مناطق مرزی کاستته  ای کشور هنوز از مشکالت و ناامنیباالی جانی و مالی در طول مرزه

بتا توجته بته شترايط     . نشده است و کنترل و مديريت مرزهای کشور با چتالش مواجته استت   

نظتر  يتد بته  گرفته در عرصه فناوريهای جدموجود در طول مرزهای کشور و تحوالت صورت 
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رسد حرکت جهت استفاده و بکارگیری راهکارهای جديد يتک نیتاز بترای تتأمین نظتم و      می

ستیم بترای جلتوگیری از وجتود چنتین      استفاده و بکارگیری شتبکه حستگر بتی   . امنیت است

ستیم از  های حسگر بیشبکه. تواند باشدبرای کنترل مرزهای کشور می مع التی روشی جديد

مساله اساسی در ايتن نتوع    يک. اندبا منابع انرژی محدود تشکیل شده گرتعداد زيادی نود حس

 عنوان به متحرک اهداف رديابی. باشدها از حسگرها می وری دادهها چگونگی جمع از شبکه

 .رونتد متی  شتمار  بته  نظامی حوزه در سیمبی سنسوری هایشبکه کاربردهای مهمترين از يکی

استاس پارامترهتای واقعتی    های انجام شده در اين تحقیق برالزم به ذکر است تمام شبیه سازی

 .ها انجام شده استاين شبیه سازی MATLAB قدرتمنددر محیط بوده و با نرم افزار 

  ی تحقیق پیشینه -2

بررستی نقتش و کتارکرد    » ای تحت عنتوان  و حسن سعادتی جعفر بادی در مقاله علی اصغر روشن

هتا و فاکتورهتای متوثر بتر     به مولفه« تاثیر  ن بر افغانستانافغانستان و  کنترل مرز استان خراسان رضوی با

ی تعريف شده در مناطق تربت جام، تايبتاد و  مستقل و وابسته متغییرهایکنترل و مديريت مرز با توجه به 

 لهای مرزی در رونتق اشتتغا  احدا  بازارچه نمايند که ايجاد مدل تلفیقی وپردازند و تاکید میخواف می

 .شودی بارز در ايجاد امنیت نواحی مرزی  محسوب میانقش بسزايی دارد و خود نمونه

مرز و الگتوی متديريت و    تیکیژئوپل»   ای تحت عنوانی در مقالهمحمود حیدری و سهراب علمدار

تترين  های مترزی و راه مترزی مهتم   پاسگاه، برجک، بازارچهکنند که بیان می« کنترل مرزهای شرقی ايران

و اقداماتی از جمله مناسبات ديپلماتیتک، موانتع فیزيکتی، راه     نمايندش را در کنترل و امنیت مرز ايفا مینق

های مرزی و استفاده از تجهیزات الکترونیکی و ايجاد قرارگتاه شترق از منظتر کتارايی و اثتر      اندازی هنی

ی اعظمتی و امتین لطفتی در    هتاد هادی زرقتانی،   سید .بخشی در اولويتهای چهارم تا هشتم قرار میگیرند

-بیتان متی  « های مديريت مرزها و نقش  ن در امنیت مرزها و سیاستبررسی شیوه»ای تحت عنوان  مقاله

: ی مختلف برای نظارت و امنیت مرز در منطقه ی خراسان رضوی وجود دارد ازجملهنمايند که سه شیوه

شتیوه   1های کنترل مترز کته ايتن    ا و سیاستهطرح -1الکترونیکی، های شیوه  -0های فیزيکی، شیوه-0

عالوه بر اين کتابی با عنوان روش هتا    .نقش اساسی در کنترل و مديريت مرزهای شرقی را بر عهده دارند
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و تجهیزات کنترل مرز توسط انتشارات دانشگاه علوم انتظامی به چاپ رسیده است که به توصتیف روش  

کتاب ديگری نیز تحت عنوان  شنايی با . ران و جهان پرداخته استها و ابزار های مختلف کنترل مرز در اي

مراقبت الکترونیکی توسط واحد فناوری اطالعات ناجا منتشر شده است که به طور مبستو  شتیوه هتا و    

 . ابزارهای مراقبت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده است

 روش تحقیق -3

شتود و بترای   حلیلتی محستوب متی   ت -تحقیق حاضر از حیت  ماهیتت و روش توصتیفی   

-از نترم  استفاده شده است واينترنتی ای، از منابع کتابخانهگرد وری اطالعات به روش اسنادی 

در حقیقتت تمتام   . های مورد نظر استفاده شده استسازیجهت انجام شبیه MATLABافزار 

بته  ( اسکالر)برای مثال يک عدد . شوند شکل يک ماتريس ذخیره می بهMATLAB ها در داده

بته   «Tehran is capital of Iran» يتک رشتته ماننتد   . شود ذخیره می 0×0شکل يک ماتريس 

ذخیتره  ( ها به تعداد کاراکترهاست که تعداد ستون)ماتريسی با يک سطر و چندين ستون  شکل

گردد کته بععتد اول و دوم    سه بعدی ذخیره می ماتريس حتی يک تصوير به شکل يک. شود می

ايتن نترم   . شود  ن برای تعیین مختصات نقا  و بععد سوم  ن برای تعیین رنی نقا  استفاده می

ای است، از جمله می توان به ستیگنال و پتردازش تصتوير،    افزار دارای طیف کاربردی گسترده

گیری، مدل سازی مالی و تجزيه و تحلیتل، و زيستت   ، طراحی کنترلر، تست و اندازهطاتارتبا

اشتاره   ...ستازی و  ، شتبیه  Wavelettبعتدی های عصبی، منطق فازی، فوريته دو  ، شبکهشناسی

ر های مختلف پرداخته و دشهای کنترل و مديريت مرز به شیوهاين پژوهش به بررسی رو .کرد

ای نوين در علم و فناوری جهت کنترل عنوان شیوهسیم را بهسگر بینهايت استفاده از شبکه ح

بخشی استفاده از  ن را در امنیت و کنترل مرز و مناطق نمايد و میزان اثرمطلوب مرزها ارائه می

 .دهدمرزی مورد تايید قرار می

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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 مباحث نظری  -4

 امنیت مرز -4-1

تتوان  اما بته صتورت کلتی متی    . ام استی ابهتعريف امنیت مرز همانند تعريف امنیت دارا

ترين تعريف از امنیت مرزی که تا سالهای واپسین قرن بیستتم و شتروع انقتالب    گفت عمومی

ی امنیتی بتوده، عبتارت استت از    ارتباطات، مورد قبول بسیاری از پژوهشگران مطالعات حوزه

ستت يتک واحتد    صیانت از خطو  قرار دادی وضع شده برای بخش پايانی پیرامون محیط زي»

-که از سوی ديگر بازيگران طراحی و به اجرا گذارده متی  سیاسی، در مقابل تعرضات احتمالی

وگیری از به بیان ديگر، مفهوم امنیت مترزی بته معنتی جلت    (. 10-10: 0111مجتهدزاده، )« شود

گونه اعمال منافی قانون در طول مرزهای يک کشور و قانونی کردن تردد اشخاص و حمتل  هر

استت   های مجتاز مترزی  ايت ضوابط قانونی از طريق دروازهل کاال و حیوانات اهلی با رعو نق

ای محکم برای امنیت با ابعاد متنتوعش  بديهی است امنیت مرزها پشتوانه(.011: 0121زرقانی،)

هتای اقتصتادی، فرهنگتی،    ناامنی در مرز قادر است در سیستمدر داخل کشور است و هرگونه 

نظامی داخل کشور اخالل ايجاد نمايد و در مقابتل امنیتت مطلتوب قتادر      سیاسی، اجتماعی و

ای را به خود اختصاص است در حد خود در امنیت مرزی و داخلی کشور سهم بسیار برجسته

 (. 21: 0101خطابی، )دهد 

 کنترل و مدیریت مرز -4-2

و حکومتهتا   ها و فناوری هايی کته بته افتراد، دولتهتا    کنترل و مديريت مرز اغلب به روش

... ی بهینه از منتابع مشتترک و   کند تا مسائل مرزی، عبور و مرور افراد و کاال، استفادهکمک می

بته  (. Heinesson, 2009: 1)کنتد  را منطبق با قوانین و مقرارت کشور انجام دهند، اشاره متی 

ی تنظتیم  عبارتی ديگر کنترل و مديريت مرز مکانیسمی برای ت مین امنیت مرزهای ملی و برا

حرکات قانونی در طول مرزها برای دستیابی به نیازهای متفاوت ملت توسط ارتبتا  فرهنگتی،   

بنتابراين کنتترل و متديريت    . گتردد که از طريق مرزها فراهم می باشد،اجتماعی و اقتصادی می

ی کنترل امور اجرايی مرزها شامل اطمینتان از حفتظ حرمتت و برقتراری نظتم و      مرز محدوده
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بر اساس راهبردهای متفتاوت  (. 1: 0130جان پرور، )کند در طول مرزها را مشخص میامنیت 

 :مدل مديريتی برای مرزها مطرح کرد که عبارتند از 1توان ی کنترل مرزها میدر زمینه

 انتظامی -مدل مدیریتی نظامی -4-2-1

نتاطق مترزی   در اين مدل با توجه به نگرش راهبردی به مرزهتا، کنتترل و اداره مرزهتا و م   

ايتن نتوع متدل    . گیترد های نظامی و انتظامی قرار میبیشتر در اختیار و تسلط نیروها و دستگاه

های پیرامتونی  ی  ن برتری میابد که ف ای تهديد چه در محیطزمانی برای کنترل مرزها و اداره

لی و چه در ف ای داخلی نسبت به مرزها در کشور حاکم گردد و کنترل و راهکارهتای معمتو  

در  ن صورت کنترل و انسداد کامل مرزها بته  . جوابگوی اين تهديدهای بالفعل و بالقوه نباشد

ی متديريتی باعت    البته در بیشتر مواقع اين شیوه. شودعنوان استراتژی جاری کشور قلمداد می

. شتود افزايش تهديدها شده و سبب پايتداری ستیکل نتاامنی و تهديتد در منتاطق مترزی متی       

انتظامی به دوصورت سنتی و نوين در کشورهای مختلف از جملته ايتران در    -امیمديريت نظ

 . حال اجرا است

 :راهکارهای سنتی شامل( الف

     انسداد فیزيکی مرز حفر کانال، انسداد دهانه های مرزی، نصب ستیم ختاردار، ايجتاد

 ...خاک ريز، ديوار بتنی، پاسگاه و برجک مرزی، احدا  راه های مرزی و 

 امنیتتی نمتودن   های نظامی، سخت افزاری تقويت نیروهای مرزی، تشکیل يگان انسداد

 ...های ايست و بازرسی وصرف مناطق مرزی، افزايش پست

 :شاملفنی راهکارهای نوين (ب

هتای  دهستنجن   G.I.S ،I.Tهتای اطالعتات جغرافیتايی   افزاری استفاده از سیستتم کنترل نرم

 راقبتی و استراق سمع، تجهیزات الکترونیکتی و اپتیکتی  ف ايی، شنودهای راديويی، رادارهای م

 ... و 

 :اجتماعی شامل-راهکارهای نوين فرهنگی( ج
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جانبه توجه به ستیمای فرهنگتی، سیاستی، اقتصتادی، اجتمتاعی      گرايی و همهکنترل توسعه

-های مديريتی منسجم و منظم با توجه به شرايط منطقه، عمران و  بادی، اشتتغال منطقه، روش

 نشتینان در ار، اعتمادستازی و دخیتل نمتودن مرز   ی، قتوانین و مقتررات مناستب و تاثیرگتذ    زاي

 (. 011: 0131لطفی، ... )های مرزی و های اقتصادی و بازرارچهامورات، ايجاد بنگاه

 گرامدل مدیریتی کارکردی توسعه -4-2-2

کارکردهتای  ی مناطق مرزی و پويايی و شتکوفايی  مدل مديريتی کارکردی بر محور توسعه

منتدی از کارکردهتای   هها و تهديتدها را بته بهتر   طبق اين نگرش، بحران. باشدمرزی استوار می

بنابراين در اين متديريت،  . توان کاهش داد يا از بین بردهای  ن میموجود و از بین بردن زمینه

های مختلف و مديريت  ن دخیل هستند در زمینههايی که در امور مرز خانهها و وزارتدستگاه

عتالوه بتر ايتن، استتفاده از اهتالی      . توانند دارای نقش باشندتوسعه و عمران در اين مناطق می

-برخی از مهم. های اجرايی، يکی از ارکان مديريتی استزی و مشارکت دادن  نها در برنامهمر

ی مطلتوب مرزهتا و منتاطق مترزی در متدل متديريتی       هتا و راهکارهتای اداره  ترين سیاستت 

 :رکردی و توسعه گرا عبارتند ازکا

 اجرای طرح  مايش سرزمین و  مايش دفاعی در مناطق مرزی؛ 

 های زيربنايی و ختدمات اجتمتاعی و فرهنگتی در منتاطق     گسترش ارتباطات و شبکه

 مرزی؛

 ی مناطق محروم؛انزوا و اجرای طرح احیا و توسعه خارج ساختن مناطق مرزی از 

 های و توانمندسازی بازارچهرايش   ،در مناطق مرزی ختن مبادالت تجاریمند سانظام

 مرزی؛

 طور رسمی در مناطق مرزی؛های تجاری و ارتباطی بهگاهگسترش معابر و گلو 

 تهای قومی و فرهنگی در مناطق مرزی و تقويت هويت ملی  نها؛یکاهش حساس 

 هتای  امته کت دادن اهالی مرزنشتین در برن استفاده از امکانات موجود در منطقه و مشار

 ی مرزی؛اداره
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 میز با کشورهای پیرامونی و گسترش دوستی میان مرزنشینان برقراری روابط مسالمت 

 دوطرف مرز؛

 ايجاد نهادهای تجاری و بازرگانی رسمی میان کشورهای مجاور؛ 

    گسترش امنیت فرهنگی و اجتماعی در نواحی مرزی و ايجاد جو اعتمادستازی نستبی

 زی؛مرزنشینان به حکومت مرک

        اصالح قوانین گمرکی و کاهش عوارض گمرکتی متناستب بتا کشتور مجتاور جهتت

 (. 30: 0130 و همکاران  زرقانی)سهولت در امر مبادالت تجاری کاال در منطقه 

 مدل مدیریتی همه جانبه و ترکیبی -4-2-3

تزی ها و راهکارهای ستن گرايی، دارای سیاستجانبهظام مديريتی با توجه به بینش همهاين ن

انتظتامی و   -ی مرزها بتوده و ستعی دارد از راهکارهتای مناستب متديريت نظتامی      برای اداره

های مرزهتا و منتاطق   موقعیت، حساسیت و پیچیدگی. کارکردی به طور هماهنی استفاده نمايد

 -، اجتمتاعی ای در ابعتاد سیاستی، اقتصتادی   مرزی از يک طرف و تحتوالت جهتانی و منطقته   

زها پرهیتز  کند که از نگرش تک بعدی به مریتی از طرف ديگر ايجاب میفرهنگی، دفاعی و امن

بتا متديريت همته    . ها مد نظر قترار گیترد  ی  ن تمامی زوايا و زمینهشود و در مديريت و اداره

توان تهتديها را بته فرصتت تبتديل کترد و هتم باعت  بته فعلیتت رستاندن           جانبه نگر هم می

ا و راهکارهتای  سیاستته . منتاطق مترزی شتد    ايتن  ...و ارتباطی کارکردهای سیاسی، اقتصادی، 

 :ی مرزها و مناطق مرزی عبارتند ازگرا و ترکیبی در ادارهمديريتی همه جانبه

  ف ايی مناطق مرزی؛مطالعه و شناخت موقعیت جغرافیايی و شرايط 

        ايجاد شرايط و ف ای مناسب و امتن بتا فر ينتدهای کتارکردی و حمايتت نیروهتای

 امی در باروری ظرفیتها و کارکردهای مرز؛نظامی و انتظ

 ها و عوامل  ن؛يی ريشهتعیین و مشخص نمودن تهديدها و شناسا 

 تها و شناسايی عوامل باروری  نها؛ تعیین و مشخص نمودن فرص 
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    ی سیاستتها و راهکارهتای سیاستی، اقتصتادی، فرهنگتی و      مقابله بتا تهديتدها، ارائته

 (.011: 0131لطفی، )یبانی نیروهای نظامی و امنیتی ای با حمايت و پشتی منطقه توسعه

 یافته های تحقیق -5

 های نوین و کنترل و مدیریت مرزهافناوری -5-1

هتا  های نوين برای تأمین و افزايش امنیت مرزی يکی از اهتداف دولتت  کارگیری فناوریبه

ی کنتترل و  های جديد برای باال بتردن مهتارت کشتورها بترا    تکنولوژی. در عصر حاضر است

در ايتن راستتا، وجتود    . استاز اهمیت بااليی برخوردار... و  نظارت و حفظ امنیت شهروندان

تتر  ای به انجام بهتر و نتیجته بختش  ها و تکنولوژی پیشرفته و مناسب در هر عرصهساخت زير

باشتد و وجتود   در اين بین متديريت مترز نیتز از ايتن قاعتده مستتثنی نمتی       . کند ن کمک می

. کنداين عرصه به مديريت بهتر مرزها کمک می در روزهبها و تکنولوژی پیشرفته و تزيرساخ

تواند بر متديريت مترز و همکتاری    های مختلف میها و امکانات مرزی به صورتزير ساخت

هتا، عملکترد بهتتر مترز، کار متدی و      نتیجه اين امر کاهش هزينه. مديريت مرزی تأثیر بگذارد

همچنتین بايتد    (.Doyle, 2007: 15-21) باشتد مديريت بهینه مرزی متی دستیابی به کنترل و 

برقراری امنیتت در مترز نیازمنتد تجهیتزات و امکانتات تستلیحاتی، ارتبتاطی و        توجه داشت، 

باشد بته نحتوی کته تحترک و     خدماتی متناسب با شرايط فیزيکی و جوی منطقه مرزی نیز می

ای از مترز کته الزم باشتد، بته     در هر منطقه ح ور سريع پرسنل مرزی را در کوتاه ترين مدت

ويژه در مرزهايی از کشور که در مجاورت تهديدهای بزرگ از جمله ورود مواد مخدر، قاچاق 

زات و امکانتات  تجهیت (. 10: 0121صنايعی، )قرار دارند، تامین نمايد ... کاال و اسلحه، انسان و 

 :سیم نمودتوان به دو دسته به شرح زير تقکنترل مرزها را می

 فنی کنترل مرز -تجهیزات فیزیکی( الف

در اين روش مراقبت از مرزها، ضمن استفاده از عامل انسانی وظیفه مراقبتت از مرزهتا بتا    

، ستیم ختاردار، فتنس    (انالک) هاات ايجاد شده چون خاکريزها، خندقاتکا و استفاده از تاسیس

... هتای مترزی و  ديوارهای بتنتی، جتاده   های مرزی،ها و پايگاههای ديدبانی، برجککشی، برج
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اخبتاری و  )کننتد  بی مترز نقتش مهمتی را ايفتا متی     ايتن موانتع در کنتترل نست     .گیردانجام می

استفاده از تاسیسات در مراقبت و کنترل از مرز، بستیار مفیتد بتوده و کمتک     (. 02: 0122نامی،

از مترز و  ای د که در نقطته هايی هستنتاسیسات سازه .کندمیمرزی های قابل توجهی به پاسگاه

رد، عتالوه بتر ايتن متوا    . شوند تا مانع عبور متجاوزان مرزی شونددر پشت خط مرز ايجاد می

شود ماموران، اطالعتات الزم در متورد متجتاوزان را کستب     وجود تاسیسات در مرز باع  می

بتر اينکته   تاسیسات مرزی عتالوه  . کنند و قادر به تشخیص و شناسايی و دستگیری  نان باشند

موانعی بر سر راه متجاوزان و عابران غیرمجاز مرزی هستند و از حرکت  نهتا جلتوگیری و يتا    

کنند، در مواردی نیز با بررسی محل عبور اطالعتاتی از  قل حرکت  نها را کند يا محدود میحدا

عتابران  گتری از  هتای دي نوع وسیله نقلیه، عالئم و نشانه قبیل محل و زمان عبور، تعداد عابران،

 . يدغیرمجاز به دست می

 تجهیزات الکترونیکی کنترل مرزها( ب

های مختلف فنی، وسايلی هستند که توانمندی نیروهای عمتل کننتده را   تجهیزات و سیستم

وجتود مرزهتای طتوالنی کشتور، وضتتعیت     . دهنتد کنتترل و مراقبتت از مترز افتزايش متی     در 

هتا،  گیتاهی و جنگلتی، ستواحل و بتاتالق     ش، پوشت (هتا ها و بلندیپستی) توپوگرافیکی زمین

کته تنهتا عامتل نیتروی انستانی و      ها و کويری بودن مناطق مرزی موجب شده استت  رودخانه

ها در زمین برای حفاظت و مراقبتت از مرزهتا کتافی نباشتد     های فیزيکی يا ساخت سازهروش

ها سان و اتالف سرمايهاده محض از انامروزه تجهیزات و استفاده بهینه از  نها از مشکالت استف

-تکنولتوژی . ای در اداره مرزهتا دارد نقش امیدوارکننده کاهد، راندمان کار را افزايش داده ومی

های نتوين کنتترل مترز ستعی دارنتد بتا استتفاده از ترکیتب اطالعتات حاصتل از تجهیتزات            

و  سرنشتین  بتالن، هواپیمتای بتدون    سنسور، ،، دوربینالکترونیکی و مراقبتی نظیر سیستم رادار

سیمی يا باسیم، يک سیستم يکپارچه را بترای کنتترل   های بیمرتب ساختن  نها از طريق شبکه

هتا هتزار نیترو در ختط     پوشش کامل و مراقبت دائمی از مرزها احتیاج بته ده . مرز ارائه نمايند

 اضتافه شتود، رقمتی در    پشت خط و نیروهای پشتیبان و تدارکاتی بته  نهتا   هاینیرو اگردارد، 
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ارک  ن نیتز  هزار نفر خواهد شد که تامین اين نیترو و هزينته نگهتداری و تتد    حدود چند صد 

در کشورهای پیشرفته، برای مراقبت از مترز، بیشتتر از   . خواهد داشتمشکالت بعدی را در بر

: 0130 و همکتاران  زرقتانی )شتود  یکی همراه با تاسیسات استفاده متی تجهیزات فنی و الکترون

31 .) 

های بیان شده در باال جهت کنترل و متديريت  ای که در زمینه ابزارها و روش، نکتهدر پايان

ها بايتد بتا توجته بته تحتوالت صتورت       مرزها بايد ذکر کرد اين است که، اين ابزارها و روش

های علمی و صنعتی به روز شود تا از اين طريق زمینه بترای کنتترل و   گرفته در عرصه فناوری

 .گرددها فراهم مديريت کار مد مرز

 ها و تهدیدهای کنونی مرزی کشور ناامنی -5-2

-تهديدهای مرزی با توجه به شرايط کشورها و ف ای پیرامونی  نها متفتاوت استت و متی   

تهديتدهای امنیتتی، تهديتدهای سیاستی، تهديتدهای اقتصتادی،       : شامل موارد زير باشتد  تواند

قوام ملکتی،  ( )کاال، مواد مخدر، انسان، دارو و سوخت)تهديدهای فرهنگی، تهديدهای قاچاق 

هتای راهبتردی جهتت مقابلته بتا      بنابراين، برای تدوين استراتژی و اتخاذ سیاست(. 01: 0123

. و ژئواستتراتژيکی کشتور اطتالع يافتت     تیکییايد از موقعیت ژئوپلنخست بتهديدهای مرزی 

ترين داليل از اين رو مهم. منابع تهديد است شناسايی ات مرزیتهديد اولین گام برای مبارزه با

طتوالنی بتودن مرزهتا و تعتدد      :شتمرد تتوان بر ران را بدين صورت متی اي مرزهای ناامن بودن

فرهنگتی بتا کشتورهای مجتاور      -داخل اقتوام متذهبی  همسايگان، مرزهای تحمیلی که سبب ت

ی ت زيست محیطتی، موقعیتت ويتژه   مرزی، اختالفا گرديده، توسعه نیافتگی مناطق پیرامونی و

های حکومتی دولتهای هم مرز، جهتانی شتدن و تحتول در    مرزهای ايران، روند تغییرات رژيم

متوارد  (. 011: 0130اعظمی،)ا کارکرد مرزها، عدم استراتژی منسجم در مديريت و کنترل مرزه

شتود، هرکتدام از ايتن    فوق به عنوان عوامل اصلی بستر ساز برای تهديدات مختلف قلمداد می

توانتد تهديتدهای بتالقوه يتا بتالفعلی را بترای       عوامل به تنهايی يا با اشتراک عوامل ديگتر متی  

هتای نتوين در   ا شتیوه يريت و کنترل مرزها بايد بت بنابراين مد. مرزهای يک کشور ايجاد نمايد
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ها و تهديدات مرزی جمهوری اسالمی ايتران  در اين میان چالش. ران قرار گیرددستور کار مدي

 : با همسايگان به صورت کلی عبارت است از

 پاکستان

 توسعه نیافتگی مراکز جمعیتی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ 

 چستان پاکستان؛ی بلوثبات و توسعه نیافتههمجواری با اياالت بی 

 ی سوخت، مواد مخدر و کاال؛قاچاق گسترده 

 بته  ( ی هنتد به دلیتل مهتاجرت متردم شتبه قتاره     )ی غیرمجاز وجود ترددهای گسترده

 کوهک و ريمدان؛ خصوص در میرجاوه،

 ای و اشرار مسلح؛ح ور و فعالیت قدرتهای فرامنطقه 

 ی طوايف منطقه؛قاچاقچیان از همکاريهای مادی و معنوی برخ مند شدنبهره 

 عدم نظارت و همکاری مناسب دولت پاکستان در کنترل مطلوب مرزها؛ 

 افغانستان

 ضعف دولت افغانستان در ايجاد امنیت مرزها؛ 

 ؛...کار، مهاجرت و برای یرقانونی مردم افغانستان فقر شديد اقتصادی و ترددهای غ 

 ران؛ی مواد مخدر و قاچاق اسلحه به داخل مرزهای ايکشت گسترده 

 رود در ختاک افغانستتان و   هريت  های هیرمنتد و های  ب رودخانهقرارگرفتن سرچشمه

 های مرزی؛ها و پروتکلبندی دولت اين کشور به توافقنامهعدم پاي

  عدم معرفی مرزبانان افغانی به طور رسمی و مشکالت ناشی از اين امر در رسیدگی و

 حل و فصل مسائل مرزی بین  نها؛

 ای در افغانستان؛نیروهای فرامنطقهی ح ور گسترده 

  ی مترزی دوغتارون بتر ستر عالئتم      ی دروازهکشور در محتدوده اختالفات مرزی دو

 مرزی؛
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 ترکمنستان

  ی امريکتتا و استترائیل در ختتاک اقتصتتادی و اطالعتتاتی ايتتاالت متحتتدههتتای فعالیتتت

 ترکمنستان؛

 ر مترزی و گترايش   ای از نتوا هتای عمتده  جود تطابق بین مرتع و دام در بختش عدم و

مرزنشینان ايرانی برای به دست  وردن مراتع بیشتتر بته  ن ستوی مترز و بتروز تنشتهای       

 مرزی؛

 وجود فساد و فحشا در  ن سوی مرز؛ 

 وجود قرابتهای مذهبی و قومی و گرايشهای پان ترکیسم؛ 

  با توجه بته تفتاوت   )نرخ باالی بیکاری در دو سوی مرز و گسترش روی  وری مردم

 به قاچاق مواد مخدر؛( اد مخدر در دوسوی مرزقیمت مو

  ی دوجانبه دريای خزر؛کشوردر تعیین محدودهمشکالت دو 

 آذربایجان و ارمنستان

     طرح مسائلی نظیر پان ترکیسم،  ذربايجان بزرگ و گرايش تعتدادی از مرزنشتینان بته

 تبلیغات ضد فرهنگی انجام شده در اين رابطه؛

 یروهای ارمنستان و  ذربايجان بر سر مسائل قره باغ؛ی تنش و درگیری بین نادامه 

  سوی مرز؛  نوجود مراکز فساد و فحشا در 

 فعالیتهای جاسوسی  مريکا و اسرائیل در خاک  ذربايجان؛ 

 عدم تعیین رژيم حقوقی دريای خزر؛ 

    وجود روابط خويشاوندی بین ساکنین برخی از مناطق مرزی و ترددهتای غیرمجتاز و

 ق مواد مخدر؛فعالیتهای قاچا

 ی افراطی تحت عنوان داشناک بتا هتدف تشتکیل ارمنستتان بتزرگ و      فعالیتهای ارامنه

 وجود چالش بین  نها؛
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 ترکیه

  ک در حاشتتیه ی متترز دو کشتتور و تبلیغتتات سیاستتی و   .ک.ح تتور و فعالیتتت پ

 ضدفرهنگی  نان در بین مردم مرزنشین و حمايت از قاچاقچیان مرزی؛

  از مناطق مرزی به علت کوهستتانی بتودن منطقته و کمبتود     صعب العبور بودن برخی

 امکانات نیروهای مرزی برای کنترل مطلوب مرز در فصول سرد سال؛

 ی اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی؛عدم توسعه 

     افزايش تولید سالحهای کمری و شکاری توسط کارخانجات ترکیه و قاچتاق  نهتا بته

 ايران؛

   ی مترز دو کشتور جهتت سترکوب نمتودن      اشتیه افزايش ح ور نظتامی ترکیته در ح

 ک؛.ک.پ

 های اين کشور با  مريکا و اسرائیل؛یه در پیمان ناتو و همکاریع ويت ترک 

 ی پان ترکیسم و حمايت برخی از محافل سیاسی ترکیه از اين موضوع؛وجود مسئله 

 ی چشتمه -00-00حد فاصتل عالئتم مترزی   )ی وجود اختالفات ارضی در نقا  خاص

 ؛(يايرم قیه– 13-11حدفاصل عالئم مرزی ) (اقانلی باب

 عراق

  ظتامی و  ک در بختش شتمالی مترز مشتترک و فعالیتهتای ن     .ک.ی پگستترده ح ور

مختاری کردها و حمايت مستلحانه از  ی کردستان بزرگ و خودتبلیغاتی  نان، طرح مسئله

 قاچاقچیان؛

 نشین؛اجتماعی مردم مرز ی اقتصادی وعدم توسعه 

 کتاال، مشتروبات   )مناسبی در خاک عراق که شرايط را بترای قاچتاق   های وجود زمینه

 کند؛فراهم می...(  الکلی، سالح، انسان و

 به  ن سوی مرزها؛ (و عرب کرد) گرايش ضمنی برخی از اقوام مرزنشین 

 عدم ح ور رسمی مرزبانان عراقی جهت کنترل مطلوب مرزها؛ 
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 ی مین؛وجود میادين گسترده 

 ساله؛ 2تن تعدادی از عالئم مرزی در طول جنی جابجايی و از بین رف 

 ای؛ی نیروهای فرامنطقهح ور گسترده 

   ،ح ور عناصر معاند نظام در خاک عراق نظیر منافقین، کومله، دموکرات، خلق عترب

 جنبش التحرير 

 ی اروند رودوختور عبتدا    دردهانه وسط راهزنان مسلح عراقیمشکالت ايجاد شده ت

 برای شناورها

  مشتکالت ايتدئولوژيکی ايتن گتروه بتا جمهتوری        وداعش در کشور عتراق   ح ور

 .اسالمی ايران

 مرزهای جنوبی

 ؛...( انسان، کاال، سالح، مواد مخدر، و) افزايش روز افزون مرزنشینان در امر قاچاق 

 ورود غیر مجاز شناورهای صیادی کشورهای بیگانه به حريم  بی ايران؛ 

 ب بر علیه ايران؛اقدامات ضد فرهنگی کشورهای عر 

         اختالفات سطح توسعه اقتصادی و اجتمتاعی بتین ستواحل شتمالی و جنتوبی خلتی

 فارس؛

      ،واگذاری برخی از مسولیتهای نیروی ناجا به ارگانهايی نظیتر نیتروی دريتايی، ارتتش

 سازمان بنادر و کشتیرانی به دلیل ضعف و ناکار مدی گارد ساحلی؛

 (. 31: 0121مهدوی، )زنشینان اهل سنت ايران فعالیت نامحسوس وهابیون در بین مر 

ها و تهديدهايی که در طتول مرزهتای جمهتوری استالمی ايتران بتا       نگاهی کلی به چالش

هتای فتراوان و از   ها، هزينههمسايگان در باال بیان شد نشان دهنده  ن است که با وجود تالش

و شتوند  ترل و مديريت نمتی سوی ديگر شهادت مرزبانان، متأسفانه مرزهای کشور به خوبی کن

هايی برای ستاکنین منتاطق مترزی    طول مرزهای کشور برقرار نیست و اين امر ناامنی امنیت در

-اين وضتعیت و هزينته  . کشور از يک سو و برای کل کشور به صورت عام فراهم  ورده است
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 های روز افزون جانی و مالی کنترل و مديريت مرزهای کشتور حرکتت بته ستمت استتفاده و     

 . کندها و ابزارهای جديد در طول مرزهای کشور را ضروری میبکارگیری تکنولوژی

 شبکه حسگر بی سیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزها -5-3

 ستاخت  و توانتايی طراحتی   ستیم، بتی  مخابرات و الکترونیک زمینه در اخیر هایپیشرفت

-هبت  را گوناگون کاربردهای و بمناس کوچک، قیمت اندازه پايین، مصرفی توان با حسگرهايی

اطالعتات   دريافتت  چتون  اعمالی انجام توانايی که کوچک اين حسگرهای .است  ورده وجود

 پیدايش موجب را دارند، اطالعات  ن ارسال و پردازش حسگر، نوع اساس بر محیطی مختلف

 ايتن  .انتد شتده  ستیم بی حسگر هایشبکه موسوم به هايیشبکه گسترش و ايجاد برای ایايده

 داده  وریجمع هایشبکه اساساً کنند،می فراهم را دور از راه کنترل با اطمینان باال که هاشبکه

 دارند قرار در  ن حسگرها که محیطی است از باال سطح توصیف نیازمند نهايی و کاربر هستند

(Hatime, 2011) (Heinzelman, 2009: 955) .ستتیم يکتتی از هتتای حستتگر بتتیشتتبکه

طتور  هتوان بهای ساخته شده تا امروز است که با استفاده از اين شبکه مین تکنولوژیجديدتري

ويژه در شرايط خاص بعنوان مثال مرزهای کشور در طول منطقه کوهستانی صتعب  همداوم و ب

همچنین از  نجتايی کته نیتروی انستانی     . العبور يا منطقه عملیاتی را مورد مانیتورينی قرار داد

درصد قادر به کنترل تمام مرزهتا نیستت و خطاهتای ناشتی از او همیشته       011ر طوه بهراهمو

 .شودها بسیار احساس میگونه شبکهمحتمل است، بنابراين استفاده از اين

متا بصتورت دستتی در محتیط     سازی بر اين اساس است که نودها را اين شبیه پیش فرض

. ده شدن توستط دشتمن برختوردار استت    ايم و از استتار الزم برای جلوگیری از ديکارگذاشته

صورت متنظم در  هيعنی نودها ب. باشدمی Meshپیشنهادی بصورت  در اين شبکهچینش نودها 

در دو شتکل زيتر   . شتود اند که اين کار باع  دقت هرچه بیشتتر شتبکه متی   خش شدهمنطقه پ

اول  در شتکل . نمايیتد ر مرزهای افغانستان را مشاهده متی ای از حرکت تصادفی دشمن دنمونه

شود و تا طرف ديگتر ادامته دارد کته در تمتام ايتن متدت       حرکت از يک طرف مرز شروع می

الزم بتذکر استت تمتام    )شبکه او را تحت نظر داشته و مسیر حرکت  ن مشخص شتده استت   



 ای                                 شمارة بیست و هفتم مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                              02

در شکل دوم فرض بتر ايتن استت    (. سازی شده استرائه شده با نرم افزار متلب شبیهاشکال ا

بتا  هتا  متثال نیرو )باشد  واند محتملتامر میطه مرزی شروع است که اين که حرکت از وسط نق

بهینته باشتد    ها بايد مصرف انرژی بصتورت حدر تمام اين طر(. اندمحیط پیاده شده درگرد بال

 .تا شبکه بتواند مدت زمان زيادی بکار خود ادامه دهد

لی سترعت، میتزان   ايده اصلی طرح بدين صورت است که بتا استتفاده از سته پتارامتر اصت     

توانیم تشخیص دهیم که جستم  ارتعاش زمین و فلز حمل شده توسط مورد کشف شده، ما می

سنگین، ماشتین   اسلحه باسرباز انسان عادی، سرباز با اسلحه سبک، )جنبنده در محیط چیست 

يک مثال ستاده بتدين صتورت     با راامر اين (.  نظامی سبک و ماشین نظامی سنگین مانند تانک

کنیم که همواره میزان فلز حمل شده توسط يک فرد عادی نسبت به يک سترباز بستیار   ن میبیا

. توانیم سرعت يک فرد عادی بتا يتک سترباز را متورد بررستی قترار دهتیم       يا می. کمتر است

همچنین برای وسايل ماشینی مانند ماشین سواری با يک تانک بسیار راحت از روی میزان فلتز  

ن  ن دو تفاوت قائل شويم که ما اين کار را با استفاده از منطق فتازی بستیار   توانیم بی ن نیز می

 .دقیق و کارا انجام داده ايم

 

 
در محیط و حرکت تصادفی دشمن از بیرون مرز کشور به  Meshطریقه چینش نودها بصورت  .1شکل 

 داخل
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ز وسط مرز کشور و در محیط و حرکت تصادفی دشمن اMesh طریقه چینش نودها بصورت .2شکل 

 (یافته های تحقیق)حرکت به داخل
 

 : اين الگوريتم در جدول زير نشان داده شده استپارامترهای شبیه سازی 
 

 مقادیراولیه شبیه سازی .1جدول 
 مقدار پارامتر

 اندازه شبکه (11و11) و مرکز 11دايره ای به شعاع 

 ايستگاه پايه موقعیت (11و11)

 تعداد نودها 011

 انرژی اولیه هر نود ژول 0

 اندازه هر بسته داده بیت 1111

0.0013 pJ/bit/ εamp 

nJ/bit 05  
nJ/bit 05  

 

 

کنیم در ايتن الگتوريتم   که بصورت فازی  نها را محاسبه میپارامتر  1اساس در اين طرح بر

انیم بین فرد عادی، سرباز، ماشتین  اين کار به اين خاطر است که بتو. کنیمپیشنهادی استفاده می
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بته صتورت فتازی     Matlabطرح پیشنهادی با نرم افزار . معمولی و نظامی تفاوت قائل شويم

 .پیاده سازی شده است

 سازی طرح پیشنهادی فازی -1

کنتد و بته ايتن    ی را به يک مجموعه فتازی نگاشتت متی   فرايند فازی سازی هر مقدار عدد

در اين قسمت بتا استتفاده   . دهددی تخصیص میهر مقدار عد ترتیب يک درجه ع ويت را به

(. کنتیم به عبتارت ديگتر محاستبه متی    )دهیم از منطق فازی فرد عادی از سرباز را تشخیص می

ط بتا  های فازی و توابع ع ويت مترتب مجموعه. تعريف کرديم 0مجموعه فازی 1برای اين کار 

 .ايیدهای زير مشاهده نمتوانید در شکلهرکدام را می
 

 
 (یافته های تحقیق)میزان فلز . 3شکل 

 

 
 (یافته های تحقیق)میزان ارتعاش  .4شکل 

                                                 
1. fuzzy set 
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 (یافته های تحقیق) میزان سرعت .5 شکل

 

 If-Thenایجاد پایگاه قواعد  -2

پس از فازی کردن مقادير عددی بايد با استفاده از موتور استنتاج فتازی، متغیرهتای فتازی     

اين کار بته وستیله   . ی فازی خروجی از طريق متغیرهای زبانی ربط دهیمورودی را به متغیرها

 If-Thenستری قتوانین   پايگاه قواعد استنتاج شتامل يتک  . شودپايگاه قواعد استنتاج انجام می

. است، به اين معنی که اگر مجموعه ای از شرو  برقرار بودند سپس کار مشخصی انجام شتود 

بته  . است برابر  باشد،  نگاه  برابر و  برابر  و  رابر ب اگر : برای مثال

ر مجموعته هتای فتازی د    ، ، ام در پايگاه قواعد بوده و iبه معنی قانون  iطوری که 

، که برخی از است 1*1*1=  11پايگاه قواعد ما شامل . می باشند و  ، ورودی های 

 :اندقواعد در جدول زير نشان داده شدهاين 
 

 If-Theپایگاه قواعد  .2جدول 

 شعاع میزان ارتعاش میزان سرعت میزان فلز شماره قانون

 فرد عادی کم 0 کم 0

 فرد عادی دارای قدرت بدنی کم 0 کم 0

 سرباز با اسلحه سبک متوسط 0 متوسط 1

1 ... ... ... ... 

1 ... ... ... ... 
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 2ادامه جدول 

 شعاع میزان ارتعاش میزان سرعت میزان فلز شماره قانون

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

 متوسط 1 زياد 11
یزات ماشین نظامی دارای تجه

 سبک

 ماشین نظامی زياد 1 زياد 11
 

 غیر فازی سازی -3

غیرفازی سازی فرايند تبديل خروجی تولید شده توسط منطق فازی به يک مقتدار عتددی    

روش های مختلفی برای انجام اين کار وجتود دارنتد کته از جملته  نهتا متی تتوان بته         . است

در انتخاب يک روش خوب . اشاره کرد غیرفازی سازهای مرکز ثقل، میانگین مراکز و ماکزيمم

 :معیار وجود دارند 1برای غیرفازی کردن 

 بايد به درستی انتخاب شود نقطه خروجی : توجیه پذيری. 

 سادگی محاسبات 

 نبايد تغییرات کوچک در مقادير ورودی باع  تغییترات بزرگتی در مقتدار    : پیوستگی

 .شود خروجی 

و البته پرکاربردترين روش غیرفازی سازی، روش میانگین مراکتز استت کته     معروف ترين

اين روش بته  . معیار فوق را بر ورده می کند و ما هم از همین روش استفاده خواهیم کرد 1هر

 :اين صورت کار می کند

(0                                                                                    )     

 .باشدمی l فازی مجموعه ارتفاع  و l فازی مجموعه مرکز  که
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متحترک در شتکل    های فازی برای تغییر خروجی مساله يعنی نوع جسم يا انستان مجموعه

ت صتور هسازی انجام شده نتیجه حاصل باين شکل با توجه به فازی در .اندزير نشان داده شده

 .شودزير نشان داده می
 

 
 جسم یا فرد پیشنهادی  .6شکل 

 

گیری الزم و مناسب توانیم تصمیمردن نوع شی متحرک در محل، حال میپس از بدست  و

به عبارت بهتر همواره از دشتمن  . در محل را انجام داده و ابتکار عمل را در دست داشته باشیم

 .يک قدم جلو هستیم

 فاز انتشار داده  -4

 Multi-Hopصتورت  ههای بدست  مده را در بطور مستقیم يا بدر اين مرحله نودها داده 

-هنودهتا در محتیط بت    .شتود گیری الزم برای  ن انجام متی تصمیم BSرسانند و در می BSبه 

در شکل زير نحوه چینش نودها و شعاع ارتباطی . شوندپخش می Mesh Networkصورت 

  . نها نشان داده شده است

 

 

 
 



 ای                                 شمارة بیست و هفتم مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                              01

 

 
 (یافته های تحقیق)انتشار داده در الگوریتم ارایه شده  .7کل ش

 

الزم بذکر است که در طرح پیشنهادی بخاطر حساسیت باالی محیط ما نودهتا را بصتورت   

امتا  . رستد صفر می احتمال خطا به شرايطی ايم در چنینکردهرتب و دستی در محیط پراکنده م

بصتورت دستتی متورد     ش نودهتا چیتن  بتدون را  تتوانیم يتک محتیط   در شرايط خاص ما متی 

هرچند ممکن استت  . راحت قابل انجام است بسیار بالگردکار با اينکه . مانیتورينی قرار دهیم

در شکل زير که با متلب شبیه سازی شده استت ايتن چیتنش    . خطا در طرح وجود داشته باشد

 .کنیدمی مالحظهتصادفی و شعاع ارتباطی نودها را 
 

 
 (توسط بالگرد)نتشار داده در الگوریتم ارایه شده به صورت پخش نامنظم ا. 8شکل 
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 گیری و پیشنهادات نتیجه -5

 يد و ايتن ويژگتی   های قدرت هر کشور به شمار میداشتن مرزهای مطمئن و امن از مولفه

هتای موجتود   های مهم سیاست حسن همجواری است که همواره به موزات ساير اهرماز اهرم

در ايتن راستتا   . در جهت دستیابی به نظم و امنیت در ف ای کشور به کار گرفته شتود تواند می

های مختلتف از جملته توستعه و بته روز کتردن      کشورها برای دستیابی به اين مهم به صورت

های کنترل و مديريت مرزی خود سعی در اعمتال قتدرت بصتورت    ها و تکنولوژیزيرساخت

در . کننتد ها به داختل کشتور متی   ها و چالشورود ناامنی کامل در مناطق مرزی و جلوگیری از

باشد و اين بین کنترل و مديريت مرزهای جمهوری اسالمی ايران نیز از اين قاعده مستثنی نمی

و بته کتارگیری ابزارهتا و    استفاده ... با توجه به مرزهای طوالنی و تعدد کشورهای همجوار و 

ای ی کشور از اهمیت و جايگتاه برجستته  مرزها های جديد جهت کنترل و مديريتتکنولوژی

گیتری از شتبکه   ه بح  کنترل الکترونیکتی مرزهتا براستاس بهتره    در اين مقال .برخوردار است

 چتون  اعمالی انجام توانايی که کوچک اين حسگرهای. سیم مورد توجه قرار گرفتحسگر بی

را  اطالعتات   ن لارستا  و پتردازش  حستگر،  نتوع  اساس بر محیطی اطالعات مختلف دريافت

  وریجمتع  هایشبکه اساساً کنند،می فراهم را دور از راه مطمئن کنترل که هاشبکه اين دارند،

 قترار  در  ن حسگرها که است محیطی از باال سطح توصیف نیازمند نهايی و کاربر هستند داده

ی ارتبتاطی،  هتا  عنتوان بختش مهمتی از سیستتم      توانند به سیم می های سنسور بی شتبکه. دارند

هتا   گتاهی اوقتات در ايتن شتتبکه    . نظارتی، ناوبری و پردازش نظامی مورد استفاده قرار گیرند

شتتوند کتته در  همتتراه متتی  GPSای جتهتتتانی هتتای متاهتتتواره نودهتتا بتتا فرستتتنده و گیرنتتده

هتای   دوربتین ( یسنسورهای نظارت .شود يابی دقیق مناطق جنگی مورد استفاده واقع می موقعیت

پردازند و در صتورت   همراه با ديگر سنسورها به گرد وری داده از محیط می( وشمندکوچک ه

سیستتم مرکتزی   . ستازند  ای، بخش کنترل مرکزی سیستم را  گاه می ويژه تشخیص هر وضعیت

هتا   فعتال شتدن متین   : تواند با پردازش اطالعات رسیده واکنش مناسبی را انجام دهد؛ ماننتد  می

گزارش به نزديکتترين   ،هدف و يا روشن شدن محل در تاريکی شبطور خودکار در منطقه  به
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( کامیون، موتورسیکلت يتا ختودروی ستواری   )تشخیص ح ور خودرو، و نوع  ن  یمقر نظام

های ساخته شتده تتا امتروز    يکی از جديدترين تکتولوژیسیم های حسگر بیشبکه .داشاره کر

ويتژه در شترايط ختاص    هطور متداوم و بت  هب باشد که با استفاده از اين شبکه ما قادر هستیممی

يتک  ( مثال نیازمنديم يک منطقه کوهستانی بسیار صعب العبور را برای يک مدت کنترل کنتیم )

 ه بته ارانسانی هموهمچنین از  نجايی که نیروی . منطقه عملیاتی را مورد مانیتورينی قرار دهیم

. متل استت  ی از او همیشته محت قادر به کنترل تمام مرزها نیستت و خطاهتای ناشت   % 011طور 

براستاس   .شتود ها و تکنولوژی روز دنیا بسیار احستاس متی  گونه شبکهبنابراين استفاده از اين

تتوان در هتر محتیط جغرافیتايی اعتم از  بتی،       های انجام شده از اين حسگرها متی سازیشبیه

ستتفاده نمتود و   شور ابرای کنترل و مديريت مرزهای ک... دريايی، خشکی، باتالقی، جنگلی و 

مشکوک در طول مرزهتای  ی جديد برای رديابی موارد از اين شیوههای هنگفت به جای هزينه

 . استفاده نمود ايرانجمهوری اسالمی کشور 
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