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شرق شمال مرزهای از دفاع و امنیت برقراری در ژئومورفولوژی پدیدههای نقش  

 (باجگیران و نوخندان یاقول، لطفآباد،: موردی مطالعه) 
 4، مسعود مینایی3، سیّد هادی زرقانی2، سیّد رضا حسین زاده1نیکبختمحبوبه 

 28/10/1397تاریخ پذیرش:                              25/07/1397تاریخ دریافت: 

 چکیده
 کشهورها  کهه  ای عمده مسائل از. باشند می خود همسایه کشور از کشور یک جدایی عامل ترین مهم المللی بین مرزهای

 و دفها   بردنهد،  مهی  کهار  بهه  آن برقهراری  و حفه   بهرای  را خود قوای تمام و اند بوده رو روبه آن با امروز به تا گذشته از

 دفها   و امنیهت  برقراری در. است بوده مرزی نوار محدوده در بیگانگان تهاجم و مواجهه در کشورشان درون در امنیت

 بهه  تهوان  مهی  میان این در که دارند، بسزایی نقش مختلفی انسانی و طبیعی جغرافیایی عوارض بوم و مرز یک مرزهای از

 متقابهل  رابطهه  به توجّه با بنابراین. نمود اشاره ژئومورفولوژیکی( پدیده) های فرم لند ویژه به طبیعی های پدیده و عوارض

 از دفها   و امنیهت  برقهراری  در ژئومورفولهوژیکی ( پدیهده ) های فرم لند تأثیر تا دارد قصد پژوهش این ،امنیت و جغرافیا

 -تحلیلهی  روش ازلحها   و کهاربردی  ههد   ازنظهر  حاضهر  پهژوهش . دههد  قهرار  بررسهی  مهورد  را شرق شمال مرزهای

 و ههوایی  ههای  عکه   بررسی میدانی، های برداشت و ای، کتابخانه منابع طریق از اطالعات آوری جمع و است، توصیفی

 وسهیع  آتهش  میهدان  دلیهل  بهه  ،(آبهاد  لطه  ) مطالعهاتی  محهدوده  شرق که داد نشان تحقیق این نتایج. است بوده تصاویر

 جههت  بهه  (بهاجگیران  و نوخندان غرب شمال) مطالعاتی محدوده غرب ،باشد مناسب دفاعی و امنیتی جهت به تواند نمی

 لهذا  باشهند،  مناسهب  تواننهد  نمی پژوهش های یافته در ذکرشده فاکتورهای سایر و ژئومورفولوژیکی عوارض کمتر تنو 

 تنهو   بیشتر بودن دارا با ،(نوخندان) مطالعاتی محدوده مرکز دفاعی و امنیتی جهت به محدوده این در مناسب مکان تنها

 در بسهزایی  نقهش  توانهد  مهی  کوهسهتانی  ههای  الهرس   خط با محدوده این در مرزی نوار بودن منطبق و ژئومورفولوژیکی

 .باشد داشته محدوده این در دفا  و امنیت گیری شکل

 دفا  امنیت، ژئومورفولوژی، شرق، شمال مرز، : کلیدی واژگان
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 مقدمه

 همسههایه کشههور از کشههور یههک جههدایی و تشهخیص  عامههل تههرین مهههم المللههی بههین مرزههای 

 ههر  در کشهور  هر داخلی و مرزی مناطق در دفا ، و امنیت برقراری و حف  مرزها. باشند می

 تهوان  مهی  جهرست  بهه  کهه  طهوری  بهه . اسهت  بوده خود زمان وقت حاکمان توجه مورد ای دوره

 در. باشهد  مهی  کشهوری  ههر  داری حکومت تداوم نظام معنای به مرزها حف  که نمود، اظهار

 اقتصادی، طبیعی، مختل  هایو پدیده عوامل مرزی مناطق و مرز در دفا  و امنیت برقراری

 و بشهری  دانهش  پیشهرفت  وجود با میان این در. هستند تأثیرگذار انسانی و سیاسی اجتماعی،

 و غیرقهانونی،  قهانونی  پرتهردد  مسهیرهای  شناسهایی  جهت در رادارهایی و ها سالح از استفاده

غافهل   ژئومورفولهوژیکی  ههای  لنهد فهرم   ویژه به طبیعی عوارض اهمیت و نقش از نباید بازهم

 خها   ههای  رخنمون و ها قابلیت ها، پتانسیل با ژئومورفولوژیکی ها( پدیده) های لند فرم. ماند

 و قهانونی  ترددهای امر در بیگانه و خودی از اعم را نیروها که باشند می قادر در طبیعت خود

 پدافنهد  امهر  در باشهند  مهی  قادر ها لند فرم این همچنین. دهند یاری مناطق مرزی از غیرقانونی

 اسهتتار،  تردد، کم و پرتردد غیرقانونی و قانونی طبیعی شناسایی مسیرهای جمله؛ من غیرعامل

 بهه  را ای ویهژه  خهدمات  و هها  فرصهت  متجهاوزین،  برعلیهه  ایهذایی  عملیهات  اجهرای  و اختفها  

 مههاجمین  بهه  زدن ضهربه  بیشهتر  هها و  آن پهذیری  آسهیب  کهاهش  سبب و دهند ارائه مرزبانان

 دارنهد  قهرار  نهوار مهرزی   محهدوده  در کهه  ههایی  کوه شیب جهت اگر مثال عنوان  به. گردند

 منهاطقی کهه   یها  و گهردد  مهی  نیروهها  عمهل  سرعت کاهش باعث باشند دشمن حمله با موافق

 و خهودی  از اعهم  نیروهها  حرکهت  کنهدی  سهبب  توانهد  می باشد زیادی شیب و ارتفا  دارای

تواند عامل مؤثر در استقرار امنیت و ههم ایجهاد   رو مناطق کوهستانی میاز این گردد. دشمن

 نیروههای نظهامی   پوشهش  و اختفها   در نمونهه  عنوان  بهناامنی در مرزها را در پی داشته باشد. 

 بها  ایهن  بهر  عهالوه . دارنهد  متفهاوتی  تهأثیرات  جنگهی  ههای  سهالح  کهاربرد  و دشمن یا خودی

 نظهامی،  ههای  سهایت  اسهتقرار  بهه  اقهدام  تهوان  مهی  هها  لند فهرم  این دقیق های شناسایی پتانسیل

 .نمهود  جنگهی  ابهزارآتت  و نیروها استقرار جهت مناسب های و مکان بانی دیده های برجک
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 مختلفهی  ژئومورفولوژیکی و طبیعی های پدیده شامل رضوی خراسان استان شمالی مرزهای

 بهر  مختلفهی  تهأثیرات  هسهتندکه  ...و هها  درّه هها،  رودخانهه  دهلیزهها،  ها، تنگه چون ارتفاعات،

 و تحلیلهی _ توصیفی روش با است درصدد پژوهش این. دارند امنیتی مرز و دفاعی کارکرد

 اسهتفاده  و ههوایی  ههای  عکه   ای، مهاهواره  تصهاویر  ها، ویژه نقشه به و معتبر منابع به استناد با

ها و مزایای عهوارض   ، به دنبال پاسخگویی به این سؤاتت است که محدودیت GIS Arcاز

کهه آیهها  انهد  و این  امنیهت و دفها  کههدم  ژئومورفولهوژیکی مرزههای شهمال شههرق کشهور در     

توانهد نقهش داشهته     مهی در برقراری امنیت و دفا  از مرزهای شهمال شهرق   پراکنش عوارض 

 باشد  

 مبانی نظری

ای  رشهته  ای و میهان  مفاهیمی همچون سهرزمین، سهرحد، قلمهرو و مهرز، مهاهیتی چنهد رشهته        

هایی مانند اختالفات مرزی و معاههدات مهرزی، سهخن     الملل از مقوله در حقوق بین .اند یافته

شود؛ در حقهوق اساسهی، از ماهیهت حقهوقی مهرز و سهرزمین؛ در حقهوق اداری از         گفته می

الملهل از   ههای دولهت؛ در روابهط بهین     مفهوم مرز و تقسیمات کشوری و حدودوثغور فرمهان 

ملّی؛ در تهاریخ روابهط    مرو و نقش سرزمین در قدرتها بر سر مفهوم قل گوناگونی درگیری

روهههای سهرزمینی میههان  هههای گونهاگون تههاریخی بهر سههر گسهترش قلم    از روایهت  الملههل بهین 

؛ در جغرافیای سیاسهی، از نقهش و اهمیهت ژئوپلیتیهک،     آید سخن به میان می کشورهای دنیا

از مفههوم   علوم سیاسیر شود؛ و د بحث می ک و هیدروپلیتیک مرزها و قلمروهاژئواستراتژی

دهنده مفهوم  هار عامل تشکیلمثابه یکی از چ عنوان نماد عینیت یافته مقوله سرزمین به  مرز به

هها در زمینهه    این دانشج مشهترک تمهامی رسد مخر شود. به نظر می ها گفته می سخن دولت

فیهایی  محهدوده جغرا  کته خهتم شهود کهه مهرز عبهارت اسهت از      تعری  قلمرو و مرز به این ن

سرزمین دولهت  "خا  دولت برای اعمال حق خویش است. این تعری  نمادین وات  که 

بندی کرد: یکی از جهت چگهونگی   توان تقسیم مرزها را از دو جهت می "کند را مشهود می

زبهانی و دیگهری از جههت     -های قومی  ها با پراکندگی گروه تطبیق آن درجه و پدید آمدن
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 1390)خلیلی به نقهل از وات ،  و مرزهای غیرطبیعی. عوارض طبیعیبا  تطبیق یا عدم تطبیق

:8) 

بندی که ذکر شد، مرزهها را   تقسیم عالوه بری: با عوارض طبیع بـقنظر تطا انواع مرز از

دو گهروه تقسهیم    بهه  و سهاختار فیزیکهی   توان برحسب درجه تطابقشان با عوارض طبیعی می

 د:کر

 .گردند طبیعی مشخص و معین می هایی که با کاربرد عوارض آن« ال  

 .شوند مشخص می خاردار که با ابزار ساختگی مانند پرچین، ستون میله و سیم هایی آن« ب

اصهطالحا  بهه مرزههای طبیعهی      شهوند،  مرزهایی که با استفاده از عهوارض طبیعهی تعیهین مهی    

بهوده اسهت.   کشهورها مرسهوم    گونه خطوط مهرزی، میهان   اند و از قدیم استفاده ازاین موسوم

 تعیهین حهدود و   عنهوان مهرز ایهن بهود کهه کهار       دلیهل اصهلی گهزینش عهوارض طبیعهی بهه      

تهوان بهه نقهش     در این میهان مهی   .(250: 1351زاهدی،شد ) تر انجام می گذاری آسان عالمت

توانند نقش بسزایی در برقهراری   و دشت که هرکدام به طریقی می رودخانهواحد کوهستان، 

 بهه دلیهل داشهتن ارتفها  بیشهتر     مثال  واحد کوهسهتان   داشته باشند، اشاره نمود. امنیت و دفا 

   (.187:1391اکبهری و همکهاران،  ) اهمییت ویژه ای است دارای اطرا  های سرزمین به نسبت

 ایهن  از بیشهتر  ایران سرحدی مناطق های برجستگی و ارتفاعات تاکتیکی های جنبه بررسی

 بهه  نسبت ارتفاعات خوردگی چین جهت و عمومی روند اوت  که است اهمیت حائز جنبه

 ارتفاعهات  جهت اگر اینکه است )توضیح سمتی چه در سرحدی مناطق یا عملیات میدان

 بهرای  باشهد  مهوازی  کهه  درصهورتی  و مدافع نفع به ارتفاعات باشد عمود عملیات منطقه بر

 بهانی  دیهده  و دیهد  افهزایش  در کوهسهتان  ارتفها   میزان ثانیا  د.باش می مفید تکاور نیروهای

 و اختفها   در مثبتهی  تأثیر مورفولوژیکی عوارض این اینکه ثالثا  و دارد بسزایی تأثیر منطقه

 نگهه  امهان  در دشهمن  مسهتقیم  تیهر  و دیهد  از را نگهبهان  و دارد نظهامی  نیروههای  پوشهش 

 امتهداد  ههم  موازات به اغلب و شده جدا یکدیگر از عمیق های دره وسیله به ها کوه. دارد می

 عمهال   که بیابانی اندازهای چشم دردر واحد دشت نیز،  (.92:1387رضایی عارفی،اند ) یافته
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 انهدک  نظهامی  تأسیسهات  و مسهلح  نیروهای استتار امکان هستند، گیاهی پوشش از عاری

 ههای  لهه گلو کهه  سهازند  مهی  فراهم هایی سالح برای مناسبی آتش میدان نواحی نیا .است

 بانهان  دیهده  .رسند می خود برد حداکثر به صحرا در معموت  و دارد مستقیم سیر خط ها آن

 دارنهد،  نیهاز  صها   هوای به خود حسگرهای نیز و غیرمسلح چشم با دید برای که هوایی

 و پرواز پایین سطح با بالگردهای ثابت، های هد  از بسیاری توانند می راحتی به صحرا در

 های موشک از استفاده زیاد، دید قابلیت همچنین .کنند ردیابی را خودروها های ستون نیز

نهد. در  ک مهی  تسههیل  دشهمن،  هوایی ضد های سالح برد از دور مواضعی از را زمین به هوا

 برخهوردار  فراوان امنیت از آورد به دست هوایی برتری سرعت به بتواند که جناحی نتیجه

سههر دشههت ،بههه حدفاصههل ارتفاعههات و دشههت (.189:1391اکبههری و همکههاران،گههردد ) یمهه

سهوی کوهسهتان و ارتفاعهات درحرکهت      نیروهای نامنظم زمانی کهه از دشهت بهه    گویند. می

سهرها و پوشهش گیهاهی     پذیری بیشتری دارند. دلیهل آن نیهز شهیب کهم دشهت      هستند آسیب

گیر هستند لغزنهدگی زمهین    هایی که ارتفاعات بر  اندک آن است. از سوی دیگر در زمان

الوه بر این سقوط بهمن نیهز باعهث   شوند. ع باعث کندی حرکت چریک و سقوط بهمن می

پذیری  و آسیب های شدید نیز موجب سیل شود. بارندگی دیدگی نیروهای نامنظم می آسیب

سهرها محهل مناسهبی بهرای اسهتقرار و حرکهت        گردند. بها اوصها  یادشهده دشهت     ها می آن

 هها  رودخانهه در این میهان   ها به سمت دشمن باشد. ها نیستند خصوصا  اگر شیب دامنه چریک

 مهانع  یهک  همیشه، است یکسان همیشه اثرشان خود ثابت معابر با ، کهها کوهنیز برخال  

 و مهوارد  از یکی حال این (. با32:1379،شوند )اسماعیلی نمی محسوب مطمئن و مستحکم

 بعضهی  در هاسهت و  آن جریان نحوه و جاری های آب محیط، ثباتی بی کننده تعیین عوامل

 ثباتی بی علل توان نمی اامّ .برخوردار هستند خاصی برتری ازنیز  ناپایداری ایجاد در موارد

 تغییهرات  تمهام  تقریبها   دیهوی ،  نظهر  از تنهها . کهرد  جسهتجو  آن عمهل  نهو   در صهرفا   را

 بریده و حفر اثر و جاری های آب اعمال از منطقه یک های زمین ناپایداری و ها ناهمواری

 را کوچکی هرچند تأثیرات دفاعی امنیت در گاهی که شود می ناشی ها آن ساختن بریده 
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 مسهیر  و شهکل  طبیعهی،  وضع به مربوط نظامی عملیات در رودخانه خواهد گذاشت. تأثیر

 تغذیه بیشتر رگباری های باران از ها هرودخان که نواحی در ت.اس عملیات صحنه در ها آن

 ماند نمی باقی پایداری حالت در جریان مسیر که ای است گونه به ها آن فرسایش شوند، می

(. بهرای نمونهه   13:1368عزتهی، گهردد )  لحها   مهورد  این نظامی تصمیمات در بایستی پ 

آبهاد   به رودخانه مرزی زنگالنلو که در مرز مشهترک ایهران و ترکمنسهتان در لطه      توان یم

 رودخانهههشههده اسهت اشههاره کههرد کهه ترکمنسههتان سهه سهههم و ایههران دو سههم از ایههن      واقهع 

کند. مشکلی که این رودخانه در منطقه مرزی ایجهاد کهرده اسهت جابجهایی      برداری می بهره

بستر و ایجاد ماندر است که بخش کاوش این رودخانه به سمت ایهران و بخهش محهدب آن    

به سمت ترکمنستان است که همهین عامهل باعهث افهزوده شهدن مهرز کشهور ترکمنسهتان و         

 کاهش مرز به سمت ایران شده است.

 نواع مرزهای غیرطبیعی: ا

طبیعهی بهرای    در بسیاری از کشورها جایی کهه اسهتفاده از عهوارض    ی:مرزهای هندس «ال 

 مهدور  و النهار، مهدارها و یها خطهوط مسهتقیم     تعیین خط مرز ممکن نباشد، از خطوط نص 

 .دگونه مرزها را مرزهای هندسی گوین کنند. این استفاده می

شهود کهه در    بسیاری از کشورها مناطق خشکی محدود به دریا مهی ر د :مرزهای دریایی «ب 

 المللی به فاصله معینهی از سهاحل تعیهین و بهه     این صورت مرزی دریایی بر اسا  قوانین بین

 گردد. عنوان محدوده رسمی آن کشور مشخص می 

 پیشینه پژوهش

طبیعهی ازجملهه   به نقهش عهوارض ( در کتاب خود بنام جغرافیای نظامی ایران، 1368) یعزت

کرده است که چنانچه مرز بهین دو کشهور    کوه، رود و .... در مسائل دفاعی پرداخته و اشاره

تر را در دست دارد و اگهر رود باشهد    ارتفاعات باشد تهفهوق با کشوری است که قهلل مرتفع

  د.تر را دارا باش های مرتفع تهفهوق با کشوری است که کرانه
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بررسهی پیامهدهای ژئهوپلیتیکی امنیتهی     ای تحت عنوان  مقالهدر ( 1391) و همکاران جوادیان

های مرزی شمال شرق کشور با در نظر گرفتن عوامهل مورفودینامیهک    تغهیهیر بستر رودخانه

انهد، کهه مهدیریت و کنتهرل      ای با تغهیهیهرات مرزی رودخانهه بهه ایهن نتهایج رسهیده      رودخانه

هها یهک امهر ضهروری بهوده و بهر        لی آنویهژه در قسهمت سهف    های مرزی کشور بهه  رودخانه

ههای   البشهده و همچنهین فرآینهدهای مرنهدر شهدگی و سهی       کارکرد مثبت مرزی مؤثر واقع

تواند سریعا  خهط مهرزی را تغهیههیر داده و منجهر بهه مناقههشات ژئهوپلیتیکی         نه مییاشدید سال

انی شههناسایی کهرده   ها را عامل انس ترین عامل در تغهیهیهر بستر رودخانه گردد و عمده ی نظام

 .  است

بررسهی تهأثیر عوامهل ژئومورفولهوژیکی و اقلیمهی       ای بهه  ( در مقاله1392)و همکاران فخری

یهابی مراکهز    زاگر  جنوبی در منطقه شمال تنگه هرمز بر دفا  غیرعامل با تأکیهد بهر مکهان   

شناسهی و   ههای توپهوگرافی، زمهین    حسا  مهم پرداختهه اسهت. ابزارههای پهژوهش را نقشهه     

هها و مصهاحبه    اند. همچنین با ارائهه و تنظهیم پرسشهنامه    ای منطقه تشکیل داده صاویر ماهوارهت

افراد کارشنا ، به شناسایی عوامل مؤثر در مکان گزینی مراکز حسا  و مهم با اسهتفاده از  

ههای   انهد. نتهایج حاصهل نشهان داده اسهت کهه ویژگهی        روش سلسله مراتبی مبادرت ورزیده

که این مناطق از شهرایط   ،ای است گونه منطقه در بخش شمالی و غربی، بهژئومورفولوژیکی 

تری نسبت به مناطق جنوبی و شرقی برای انتخاب مکان بهینه مراکهز حسها  و مههم     مطلوب

 د.برخوردار هستن

به بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژی در بهر   ای مقالهدر ( 1392) و همکاران امیر احمدی 

و بهه ایهن   . انهد    از مرزهای شرقی کشور از سرخ  تها یهزدان پرداختهه   برقراری امنیت و دفا

عنهوان   کهدام از عهوارض ژئومورفولهوژیکی محهدوده مطالعهاتی بهه       که هیچ ،اند نتیجه رسیده

تواننهد   غربهی بودنشهان مهی   و ها نیز به جهت شهرقی   گردند، دشت عامل دفاعی محسوب نمی

 د.کشور تسهیل نماینعبور و مرور نیروهای افغانستان را به داخل 
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ههای ژئومورفولهوژی در    نقش پدیهده ای با عنوان  در مقاله (1392) اسدی و همکارانزنگنه  

SWOTمسائل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی جنوب شرق کشور با استفاده از مدل تحلیلهی 
1 

 انجهام های نظری منظور تحلیل داده های میدانی بهای توسم با بررسیهو روش اسنادی کتابخان

عهوارض ژئومورفولهوژی از روش تحلیهل محتهوا و      هها و منظهور درک پدیهده   به اند که داده

منظهور ارزیهابی    شناسهی بهه  ای، نقشهه توپهوگرافی و زمهین   های هوایی، مهاهواره  تفسیر عک 

شهده اسهت. در ایهن      بر مبنای مصاحبه معتمدین محلی استفاده شرایط امنیتی حاکم بر منطقه

ب شرق ایران ازنظر تنگناهها و مقهررات دفهاعی و امنیتهی در مقابهل جبههه       تحقیق مناطق جنو

هها و   گردیهده کهه محهدودیت    تقسهیم متوازن بهه سهه واحهد کوهسهتان، دشهت، و رودخانهه       

 . ها بررسی گردیده است های آن پتانسیل

مبنهای ارزش استههتار، اختفها  و پوشهش ارتفاعهات       بهر  ای مقالهه در ( 1393(وندیکول سی  و

و درنهایت با تهیّهه  کرده تحلیل های جغرافیای  دادهبر مبنای   ،(واقع در استان لرستان)گرین 

موقعیهت، جههت محهور ارتفاعهات، بلنهدی و       ؛انهد  بیان کرده ،نقشه پدافندی منطقه مطالعاتی

 .ها در امنیت و توان دفاعی یک کشور بسیار حائز اهمیت است میزان شیب آن

 پژوهش  روش

 ههای  برداشهت  و ای کتابخانه مطالعات از گیری بهره و تحلیلی - توصیفی یوهش با پژوهش این

منهابع   هها از  بهرای تهیهه نقشهه    .اسهت  پرداختهه  شمال شهرق  مرزهای موردی مطالعه به میدانی

درگز، نوخندان و باجگیران انتشاریافته  1:100000شناسی  های زمین نقشههمچون؛  تصویری

آبهاد،   لطه   1:50000ههای توپهوگرافی    (، نقشهه 1384شناسهی کشهور )   توسط سازمان زمهین 

یاقول، نوخندان، محمدتقی بیگ و باجگیران انتشاریافته توسط سازمان جغرافیهایی نیروههای   

و مدل رقومی  2017تا  2011 یها سال  Google Earth (، استفاده از تصاویر1357مسلح )

یّهه  بعهد از ته  .استفاده شده اسهت  متر 30قدرت تفکیک  با ASTERنو   (DEM)ارتفاعی 

، کهه  انهد شهده  ARC GISافهزاری   ها را وارد محیط نهرم  آن ،و منابع تصویریهای مبنا  نقشه
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های شیب، جهت شهیب، سهطوح    کیلومتری نوار مرزی را تعیین و سپ  نقشه 10ابتدا حریم 

 .گردیدشناسی را استخراج  ارتفاعی و زمین
1 

کهه  شده است،  گرفته انجام Google Earth افزاری محیط نرم دره نقشه ژئومورفولوژی تهیّ

افهزاری   در محهیط نهرم   Google Earth حریم محدوده مطالعهاتی بهه  به در ابتدا برای ورود 

Arc GIS 10.3  با استفاده از تابعlmk  اقدام به تغییر فرمت نموده تا فرمت حاصله متناسب

ل از ههای حاصه   ایهن مرحلهه ابتهدا لنهد فهرم     در باشهد.   Google Earthافهزاری   با محیط نرم

هها از   برای تشخیص و تعیهین دینامیهک درونهی ماننهد گسهل      ،شده دینامیک بیرونی شناسایی

 هها نیهز فرآینهد بهات مجهددا       برای ورود نقشهه  .شناسی رقومی شده استفاده شد های زمین نقشه

برخی از عهوارض در   بدیهی است که به علّت کوچک بودن مقیا  قادر به ارائهتکرار شد. 

شهده   نقشه نبوده، امّا توضیحات مربوط به آن بر اسا  مطالعات میدانی صهورت گرفتهه بیهان   

ها و اطالعات تصویری مربوط به زمان خاصی اسهت و تغییهرات در    که نقشه ازآنجایی است.

 هها و  شود لذا برای آشنایی بیشتر با عهوارض و تطبیهق نقشهه    ازآن ثبت نمی مقیا  زمانی پ 

هها،   تصاویر با واقعیت زمینی برای ثبت اطالعات مکانی، بررسی خصوصیات هندسی پدیهده 

ه عک  از عوارض و بررسی نحوه تغییرات نیاز به بازدید میدانی بوده است که این اقدام تهیّ

کیلههومتری  10از نههوار مههرزی محههدوده و حههریم  29/02/1396 تهها 28/02/1396 در تههاریخ

  .است گرفتهداخل کشور انجام 

 محدوده مورد مطالعه

 د.باشه مهی  واقهع  رضهوی  خراسهان  اسهتان  در و کشهور  شمال شهرق  در مطالعاتی محدوده

 خارج در آن یلومترمربعک 972 که، کیلومترمربع 1942 با برابر مطالعاتی محدوده وسعت

در  دیگهر  کیلومترمربع 972و  ترکمنستان کشور کیلومتری 10حریم  در یعنی ایران مرز از

 .اسهت  کیلومتر 160 یمرز نوار طول .دارد قرار کشورکیلومتری محدوده مرزی  10حریم 

                                                           
1SWOT-  :های  ها و راهبردها و آینده بر سازمان رگذاریتأثبیرونی و درونی  مهمی عوامل بند دستهتحلیلی، برای  مدل

 ها و تهدیدها است. ها، فرصت ها، کاستی ممکن و شناسایی توانایی
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 درجهه  36، شرقی طول دقیقه 37و  درجه 59تا  دقیقه 59 و درجه 58 رب منطبق محدوده این

 بها  شهمال  از محهدوده  ایهن  .است قرارگرفته شمالی عرض دقیقه 43 درجه 37 تا دقیقه 55

 شهرسهتان  بهه  شهرق  از ن،قوچها  و چنهاران  شهرسهتان  به جنوب از و ترکمنستان جمهوری

(، موقعیهت و  1شهکل  )  .اسهت  شهده  محهدود  قوچهان  شهرسهتان  بهه  نیهز  از غهرب  و کالت

 دهند. های کلی محدوده مطالعاتی را نشان می ویژگی

 مشخصات حریم محدوده مطالعاتی -1جدول

 1972 مساحت به کیلومترمربع

 160 طول نوار مرزی به کیلومتر

 30 واحد دشت )نوار مرزی( به کیلومتر

 130 نوار مرزی( به کیلومترکوهستان )واحد 

 

 
 نقشه موقعیت محدوده مطالعاتی -1 شمارهشکل 
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 ها بحث و یافته

توپوگرافی، شیب، جهت شـیب و مورفولـوژی رودخانـه و نقـش رن در برقـراری      

 امنیت و دفاع

سطح تقسیم گردیده است، کمتهرین سهطح،    9 محدوده موردمطالعه به ،به لحا  توپوگرافی

متهر در   1000سهطوح بهاتی   باشهد.  مهی  1600-1800و بیشترین سطح، سهطح   0-200سطح 

از مساحت محدوده را در برگرفتهه کهه ازنظهر امنیتهی و دفهاعی بها        % 26محدوده مطالعاتی، 

ایهن بخهش    دمای هوا به ازای هر هزار متر افزایش ارتفها ، در  درجه 6توجه به اصل کاهش 

از سطوح ارتفاعی، شرایط جوی چون سردی هوا و کاهش اکسهیژن، گسهتردگی و غلظهت    

ویژه بر ، عبور و مرور نیروها  بیشتر مه و افزایش سرعت باد و بارش نزوتت جوّی جامد به

هایی نظیر سرمازدگی، کهاهش اکسهیژن و محهدودیت دیهد      و ادوات جنگی را با محدودیت

ههای   اتی باد، در فصل سرما در این سطح ارتفهاعی بهه محهدودیت   ب کند. سرعت مواجهه می

زنهد، چهرا کهه سهبب      که ارتفاعات پوشیده از بر  هستند دامن مهی  ویژه هنگامی ذکرشده به

جابجههایی ذرات بههر  و در نتیجههه محههدودیت دیههد و کههاهش حرکههت نیروهههای نظههامی    

 گردد. می

ه جههت کمهی   به  باشهند  حهال ذوب مهی  هها در   ر که بر ویژه در فصل بها در هنگام بارش به

روانهاب و سهیالب در ایهن    بودن نهو  خهاک و نفوذپهذیری نهاچیز     و سطحی  پوشش گیاهی

که سبب کاهش سرعت عمل نیروها و ادوات جنگهی   گیرد تر شکل می سطح ارتفاعی سریع

چنین شهرایطی در ایهن سهطح     گردد. بنابراین احداث جاده و استقرار تأسیسات با توجه به می

بخش از سطوح ارتفهاعی کهه در سهطح     آن به لحا  امنیتی و دفاعی مناسب نیست. فاعیارت

گیرند به لحها  امنیتهی    حدوده مطالعاتی را در برمیاند و دامنه م شده  متر واقع 1000کمتر از 

عنوان یهک    بارهای نظامی دشمن شوند و به توانند مانع از برخورد مستقیم آتهش می و دفاعی

حف  جان رزمندگان عمل کنند. همچنین در صورت شهیب کهم و پوشهیده از     پناه برای جان

تواننهد مفیهد و مناسهب     و انبار کردن مهمات می در امر اختفا  ، استهتار نیروها پوشش گیاهی
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واقع شوند. در کنار مزایای ذکرشده اگر دشمن به سطوح بهاتتر از ایهن سهطح دسهت یابهد،      

ههای محهدوده    درواقهع دامنهه   گیهرد همهین سهطوح و    اولین سطحی که مورد هجوم قرار مهی 

در فصهل سهرما بهه جههت کهم بهودن پوشهش گیهاهی و          باشند و از سوی دیگر مطالعاتی می

شهود و در   ههایی مواجهه مهی    سطحی بودن نو  خاک استتار و اختفها  نیروهها بها محهدودیت    

یجهاد سهیل   توانند سبب ا صورت افزایش شدت بارش در ارتفاعات باتتر رواناب حاصله می

تهر از آن مسهتقر    گردند و تهدیدی برای تأسیسات و نیروهایی باشند که در این سطح و پایین

باشند، تهردد نیروهها را    هستند قلمداد شوند، همچنین با توجّه به شیبی که این سطوح دارا می

کالتی ها برای امدادرسانی به نیروهایی که باتتر از این سطح واقع هستند با مشه  در سرباتیی

گرداند. این سطوح نیمه شمالی و شرقی ایران و بخشی از نیمهه شهرقی، شهمالی و     رو می روبه

دههد. بهه لحها  امنیتهی و دفهاعی سهطوح مسهطح محهدوده          غربی ترکمنستان را پوشش مهی 

باشهند، بهه جههت     هایی که محدوده مرزی مشترک با کشور مجهاور مهی   ویژه آن مطالعاتی به

توانهد بهه جههت     ای صورت بگیرد می نخواهند بود. زیرا اگر حمله استقرار تأسیسات مناسب

آسهان نمایهد و همچنهین     همواری نسبی که دارد، عبهور و مهرور نیروهها و ادوات جنگهی را    

میدان دید و میدان آتش مناسبی را جهت هد  قرار دادن نیروها و تأسیسهات فهراهم آورد،   

طهورکلی   هتابی بودن هوا مناسب نیست. بهه استههتار و اختفا  حتی در تاریکی شب به جهت م

تواننهد مفیهد واقهع شهوند. ایهن سهطوح بیشهتر در         ههای مهنظم مهی    سطوح هموار برای جنهگ 

محدوده شرقی ایران واقع در محدوده مهرزی مشهترک و شهمال شهرق و شهرق ترکمنسهتان       

 اند. شده واقع
 توزیع مساحت طبقات ارتفاعی محدوده مطالعاتی -2جدول 

میانگین  مساحت مساحت تجمعی

 ارتفا 
 سطوح ارتفاعی

 کیلومترمربع درصد کیلومترمربع درصد

17 25/334 17 25/334 100 200-0 

31 11/609 14 86/274 300 400-201 

47 96/933 16 85/324 500 600-401 

63 81/1255 16 85/321 700 800-601 
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76 11/1519 13 30/263 900 1000-801 

86 96/1709 10 85/190 1100 1200-1001 

92 04/1823 6 08/113 1300 1400-1201 

97 18/1901 5 14/78 1500 1600-1401 

100 59/1972 3 40/71 1700 1800-1601 

 

 

 نقشه سطوح ارتفاعی محدوده مطالعاتی 2-شکل شماره 

 شیب و نقش رن در برقراری امنیت و دفاع در محدوده مطالعاتی

باشهد.   شیب از پارامترهای مؤثر در پیش رفتن و یا کندی حرکت نیروها و ادوات جنگی می

شهوند کهه ایهن عامهل خهود سهبب        های تند سبب افزایش رواناب حاصل از بهارش مهی   یبش

یابهد، کهه    تبع آن فرسایش و جابجایی رسوبات نیز افزایش می شود و به خیزی می تسریع سیل

ویهژه در هنگهام بهارش سهبب افهزایش       پذیری زیهاد بهه   رسایشافزایش جابجایی رسوبات و ف

وآمههد نیروههها و ادوات جنگههی  لغزنههدگی و کههاهش سههرعت عمههل و محههدودیت در رفههت 
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شود. از سویی دیگر تندی شیب، نفوذناپذیر بودن خهاک و کمبهود پوشهش گیهاهی نیهز       می

ر سهرباتیی و  کنهد. افهزایش شهیب د    امکان هرگونه استتار و اختفها  را از نیروهها سهلب مهی    

گهردد، بنهابراین ایجهاد راه     ها سبب تقلیل حرکت نیروها و کنترل ادوات جنگی می سرپایینی

ارتباطی نیز با صر  هزینه زیاد آسان نخواهد بود. با توجه به آنچه بیان شهد، در ایهن بخهش    

ر اختصها   شده اسهت کهه بهه     های مطالعاتی پرداخته بندی شیب در هر یک از محدوده به پههنه

 (.3داد )جدول در ذیل شرح خواهیم 

 
 یروهانورمد  نقش شیب در استقرار تأسیسات و رفت-3جدول 

بندی شیهب در این پژوهش بر اسا  اطل  استاندارد شیب ایران و نتایج مسّهاحی آن   تقسیم

تهه شهده اسهت، و    گرف (، صورت پذیرفته انجهام 1371)توسط فرهودی 1359تا  1364از سال 

اهلل محمهودی صهورت    بندی شیب بر اسا  کتاب ژئومورفولوژی ساختمانی دکتر فهرج  پههنه

اسهت )جهدول   شده   بندی انجام پذیرفته در این پژوهش در غالب ذیل بیان گرفته است، پهنه

4.) 
 بندی شیب پهنه -4 شماره جدول

 

 

 

 

 

 وآمد رفت -استقرار تأسیسات پارامترها شیب به درصد یا درجه

 نامناسب-نامناسب وساز و راه ارتباطی جهت ساخت 7کمتر از 

 مناسب-مناسب جهت احداث راه ارتباطی 10

 مناسب-مناسب عبور و مرور خودروها و نیروهای نظامیبدون محدودیت  40-20

 نامناسب-نامناسب محدودیت برای عبور و مرور انوا  خودروهای جنگی 40<

 درجه یا درصد شیب

 0-10 پهنه مالیم

 10-30 پهنه نسبتا  تند

 30< پهنه تند
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 بندی شیب در محدوده مطالعاتیپهنه

کیلومترمربع، پهنه با شیب نسبتا  تنهد،   1662.24با توجه به آنچه بیان شد، پهنه با شیب مالیم، 

باشد. پهنه با شهیب مالیهم    کیلومترمربع می 67.76کیلومترمربع، و پهنه با شیب تند،  242.33

گیهرد،   طور پراکنده غرب محهدوده مطالعهاتی را در برمهی    بهبخش وسیعی از شرق، شمال و 

طهور   طور پراکنده شمال و غرب محهدوده، و پهنهه بها شهیب تنهد بهه       پهنه با شیب نسبتا  تند به

 (.2( و )شکل 5جدول گردد ) پراکنده غرب محدوده را شامل می

 
شیب در محدوده مطالعاتی پهنهتوزیع مساحت  -5جدول شماره   

 

 

 
 

 
 بندی شیب در محدوده مطالعاتی نقشه پهنه -3شکل شماره 

 

 درصد مساحت به کیلومترمربع پهنه شیب
 84 1662.24 مالیم
 12 242.33 نسبتا  تند

 4 67.76 تند
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 بندی شیب در محدوده مطالعاتیتقسیم

بهه  بندی شیب، با توجّه  تر، فاکتور شیب در محدوده مطالعاتی به تقسیم منظور ارزیابی دقیق به

 ایم. شده از تیه رقومی ارتفاعی، پرداخته اطالعات استخراج

ایهم، کهه در ابتهدا مسهاحت      بندی نمهوده  سطح تقسیم 8بدین منظور محدوده مطالعاتی، را به 

کیلهومتری، ایهران و    10شیب را برای کل محدوده بهه دسهت آورده، و سهپ  بهرای حهریم      

 است. شده صورت جداگانه محاسباتی انجام ترکمنستان به

 70و بیشههتر از  0-1بیشههترین و کمتههرین سههطوح شههیب در محههدوده مطالعههاتی، بههه ترتیههب  

کیلومترمربع از مساحت محدوده را بهه خهود اختصها      5.82و  500باشد، که به ترتیب  می

 (.3شکل (، )6جدول اند ) داده
 توزیع مساحت شیب در محدوده مطالعاتی -6جدول 

 مساحت*شیب
میانگین  مساحت مساحت تجمعی

 ارتفا 

سطوح 

 کیلومترمربع درصد کیلومترمربع درصد ارتفاعی

250 25 500 26 500 5/0 1-0 

1058 52 1029 27 529 2 3-1 

84/1529 71 46/1411 19 46/382 4 5-3 

85/1880 83 24/1662 12 78/250 5/7 10-5 

625/1937 90 25/1817 7 01/155 5/12 15-10 

925/1964 94 58/1904 4 33/87 5/22 30-15 

1750 97 33/1948 3 75/43 40 50-30 

4/1091 99 52/1966 2 19/18 60 70-50 

0 100 34/1972 1 82/5 0 >70 
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 نقشه شیب در محدوده مطالعاتی -4شکل شماره 

 

 مورفولوژی رودخانه و نقش رن در برقراری امنیت و دفاع

شناسهی،   تبع از سهازندها و سهاختارهای زمهین    بههای محدوده مطالعاتی  مورفولوژی رودخانه

صهلی محهدوده   تنهها رودخانهه ا   انهد.  گرفتهه  اقلیمی، توپوگرافی و شیب تأثیر پذیرفته و شهکل 

نگهر اسهت. ایهن رودخانهه بخشهی از نهوار مهرزی مشهترک ایهران و          مطالعاتی رودخانهه درو 

برای بهه دسهت آوردن   باشد.  دهد و دارای مورفولوژی مرندری می ترکمنستان را تشکیل می

تشهخیص و ترسهیم شهد،     Google Earth درطول و ضریب خمیدگی ایهن مرنهدرها ابتهدا    

، طول و ضریب خمیدگی آن محاسهبه گردیهد. طهول    Arc GISافزاری  سپ  در محیط نرم

 باشد. آباد و اتمام آن نوخندان می کیلومتر که نقطه شرو ، لط  60این بازه 

آباد(، بهه جههت قرارگیهری     لط ) یمطالعاتکر شد؛ شرق محدوده با توجّه به آنچه در بات ذ

رودخانه بر روی سازندهای سست دوران کواترنر مرندر تکامل بیشتری یافتهه و از فرسهایش   

گذاری بیشتری نیهز برخهوردار گردیهده اسهت، اّمها هرچقهدر بهه محهدوده مهرزی           و رسوب

و ضریب خمیهدگی   یافته توسعهرویم، به جهت سختی عارضه مرندر کمتر  نوخندان پیش می
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آن نیز کاهش و رودخانه بیشتر نیل به مسیر مستقیم یافته است. شرق محهدوده مطالعهاتی، بهه    

ویژه در فصل بارش که درصد سیل گرفتگی و فرسهایش و رسهوب    لحا  امنیتی و دفاعی به

امدادرسهانی( مناسهب   ) یرنظامیغیابد، استقرار هرگونه تأسیسات اعم از نظامی و  افزایش می

عنوان یک کمینگاه برای نیروهها و یهک عامهل     تواند به نیست. امّا در فصل خشک مرندر می

هها باشهد، همچنهین     مناسب برای امدادرسانی و جابجایی نیروها، با اسهتفاده از موتورسهیکلت  

( و 4 شهکل ) گهردد توانهد قلمهداد    عنوان یک عامل استههتار مهی   رویش پوشش گیاهی نیز به

 (.5کل )ش

 

 
 یا )مآخذ؛ تصویر ماهواره ینقشه مورفولوژی مآندر در محدوده مطالعات -5 شماره شکل

Google Earth) 
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شناسی و ژئومورفولوژی ساختمانی و نقش رن در برقراری امنیت و دفـاع در   زمین

 محدوده مطالعاتی

ههای محهدوده مطالعهاتی بهه دودسهته       شناسی و ژئومورفولوژی ساختمانی، سنگ ازنظر زمین

ههای سهخت    باشند که به لحها  امنیتهی و دفهاعی سهنگ     بندی می سخت و سست قابل تقسیم

تواننهد از بهتهرین معیارهها جههت اسهتقرار تأسیسهات نظهامی سهبک و          محدوده مطالعاتی می

باشهند. از جانهب    ردد نیروها و ادوات سنگین نظامی مهی های صحرایی و ت سنگین، بیمارستان

تواننهد منبهع    دیگر، به جهت نفوذپذیری کم و هدایت الکتریکی کمی که دارا هسهتند، نمهی  

مناسبی جهت ذخیره منابع آبی برای تأمین آب آشامیدنی نیروهای نظامی باشهند و در فصهل   

گیهری سهیل در    نهد موجبهات شهکل   توان شود، مهی  بهار که بارش توسم با رگبارهای شدید می

باره مسئولین نظامی، قبهل   رسانی به تأسیسات گردند که دراین محدوده شوند و مسبب آسیب

بایسهت شهناخت کامهل و کهافی از عوامهل       از احداث و استقرار هرگونه تأسیسات نظامی می

سهخت  های  بایست اظهار نمود که سنگ محیطی محدوده مورد تأسی  داشته باشند. البته می

شهان و فشهاری کهه در     ویژه سنگ سخت چهل کمان(، به سبب سختی )محدوده مطالعاتی به

باشهند کهه    ههایی را دارا مهی   شود، درز و شکا  ها اعمال می نتیجه نیروهای تکتونیکی به آن

ای، برای نفوذ آب و فعّهال شهدن سهایر     تواند مقدّمه های حاصله می وجود این درز و شکا 

گیری خاک و رشد و رویش پوشش گیهاهی و افهزایش    و در نتیجه شکل فرآیندهای بیرونی

های حاصله از هر بهارش، و اختفها  نیروهها در پنهاه      نفوذپذیری، کاهش جریان یافتن رواناب

ها در پناه گیاههان باشهد. ازنظهر امنیتهی و      های حاصله و همچنین استتار آن این درز و شکا 

شهان، امکهان    ههای حاصهله   بودنشهان و جابجهایی  های سست به جهت نرم فرسها   دفاعی سنگ

استقرار هرگونه تأسیسات سنگین نظامی و غیرنظامی و تردد هرگونهه ادوات سهنگین نظهامی    

تواننهد   . امّا به جهت نفوذپذیری باتیی که دارند، مهی باشدصرفه  تواند مقدور به ها نمی در آن

کهاهش سهیالب در محهدوده    منبع مناسهبی بهرای تهأمین آب آشهامیدنی نیروههای نظهامی و       
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مطالعاتی و همچنین موجب کاهش اثرات ناشی از انفجارههای حاصهل از تسهلیحات نظهامی     

 گردند.

 ها: خوردگی چین
توانهد یهک مهانع     ها و ناوههای محهدوده مهی    غربی تاق –ازنظر امنیتی و دفاعی جهت شرقی 

ههای شهمال غهرب بهه      نفوذی برای عدم ورود آسان مهاجمین به داخل کشور شود و جهت

کهه همسهو بها جههت کلهی شهیب شهده         های محدوده ازآنجهایی  خوردگی جنوب شرق چین

یهد  توانند مناسهب و مف  از شمال غرب به جنوب شرق(، نمیدشمن )است، در صورت حمله 

بهانی نیروهها در محهدوده و     توانند مکان مناسبی برای دیهده  ها می طورکلی تاق واقع شوند. به

همچنین کاهش سرعت عمل نیروهای خودی به باتدست به جهت سرباتیی و شهیب زیهاد   

عنوان عاملی برای تردد و امدادرسانی آسان بهه نیروهها قلمهداد شهوند،      گردند و ناوها نیز، به

توانهد سهبب شکسهت     هها مهی   الهرس  طاقهدی    است که تسلط دشمن بهر خهط  این در حالی 

 نیروهایی که در ناودی  هستند بشود.

 های امتداد لغز: گسل

انهد، حرکهات افقهی ایهن نهو        شهده  ها در شمال شرق و مرکهز نوخنهدان واقهع    این نو  گسل

دایی های سخت و سست گردیده است و سبب پیه  ها در امتداد هم سبب جابجایی تیه گسل

عنهوان   هها بهه   ها و رویش گیاهانی خودرو شده است که ازنظر امنیتی و دفهاعی چشهمه   چشمه

عاملی برای تأمین آب آشامیدنی نیروهها و رویهش گیاههان نیهز عهاملی بهرای اسهتتار نیروهها         

تواند، عاملی برای اختفها  نیروهها و انبهار     تواند قلمداد گردد. همچنین قطعه فرورو نیز می می

بایست توجه نمود که بات بودن سطح آب زیرزمینی سبب  حساب آید، که البته می همهمات ب

هها،   رسانان و خنثی کردن مهمات نگردد. و به جهت خطر کمتری که این نهو  گسهل   آسیب

تواننهد در محهدوده مطالعهاتی     ها دارند در استقرار تأسیسهات نظهامی مهی    نسبت به سایر گسل

ر باید توجهه کهرد کهه حرکهات صهفحات گسهلی در ایهن        مناسب واقع شوند، از جانب دیگ

گهذاری و تغییهر شهیب و     محدوده سبب تغییر مسیر رودخانه و در نتیجه تغییهر مسهیر رسهوب   
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دسهت شهده کهه در بحهث اسهتقرار تأسیسهات        جابجایی رسوبات سست از باتدست به پایین

 .نظامی به جهت جابجایی سست بودن رسوبات توجهات تزم را به عمل آورد

 شناسی در محدوده مطالعاتی توزیع مساحت سازندهای زمین -7جدول 

 سازند شناسی سنگ مساحت درصد

 AD آب دراز: شیل و مارن های خاکستری روشن 04/7 1

 AT سنگ سبز روشن آتامیر: شیل و ماسه 47/15 1

 SN سنگانه: شیل های همگن به رنگ خاکستری روشن تا سیاه 21/46 2

 SR سرچشمه: شیل تیره آهکی 22/60 1

 TR آواری ایتی و زیستای،  های ستبر تیه تا توده آهک تیرگان: سنگ 38/207 49

 KH سنگ خانگیران: شیل های سبز و آبی خاکستری، ضخیم از ماسه 07/180 6

 CK چهل کمان: شیل و ماسه رنگ در برخی نقاط گچ 14/101 4

 N رسوبات قرمزرنگ 66/184 6

 Q پادگانه آبرفتی جوان 54/128 24

 QT پادگانه آبرفتی قدیمی 45/4 1

 QPL سنگ کنگلومرا و ماسه 54/0 1

 Q1 ل  09/35 4
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 شناسی محدوده مطالعاتی نقشه زمین -6شکل شماره 

 ژئومورفولوژی دینامیک و نقش رن در برقراری امنیت و دفاع

های مطالعاتی را با توجه به عامل شهیب و   به لحا  ژئومورفولوژی دینامیک در ابتدا محدوده

سهر و دشهت تقسهیم     مهاهور، دشهت   تهری نظیهر کوهسهتان، تپهه     ارتفا  به واحدهای کوچهک 

گیهری و برقهراری    ههای هرکهدام از ایهن واحهدها را کهه در شهکل       و سپ  لند فرم میا نموده

 ایم. وتحلیل قرار داده ا بررسی و مورد تجزیهامنیت و دفا  مؤثر هستند ر

ــتان:  ــد کوهس را در % از محههدوده مطالعههاتی 23کوهسههتان موروفولههوژیکی واحههد واح

و در بخشهی از  صورت پراکنده در شمال غهرب و غهرب محهدوده     بهگیرد، این واحد  برمی

توسهط   های نامنظم کهه  قرارگرفته شده است. این واحد برای انجام جنگ الرس  مرزی خط

باشهد. لنهد    بهانی نیهز مناسهب مهی     شود و در جهت امور دیهده  افراد آموزش دیده هدایت می

شهکل، پرتگهاه،    Uشهکل، دره   Vههای   ای، در محدوده مطالعاتی شهامل: دره  های دامنه فرم
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ای و  رود درّه ای، گردنه، تهافونی، قلّهه، یهال، آیهرون لنهد، پیچهان       تیغه، بدلند، حرکات توده

 .غیره... است

% درصهد از محهدوده   29 سهر  واحد مورفولوژیکی دشت و دشهت  سر: احد دشت، دشتو

%، واحد دشت شمال و شهمال  16% و 1اند که به ترتیب دارای شیب  مطالعاتی را در برگرفته

صهورت پراکنهده و بخشهی از نهوار مهرزی را در       شرق محدوده را )ایهران، ترکمنسهتان(، بهه   

های ارتباطی و وجهود   های منظم و استقرار کابل انجام جنگبرگرفته است، این واحد برای 

پوشش گیاهی برای استتار نیروها و ادوات مناسب و امّا بهه جههت نداشهتن اختفها  کهافی و      

باشهد.   نیروها و احداث تأسیسات جنگی نیز نامناسب می تردد آسان مهاجمین، برای استقرار

نیمه شمالی )از نوار مرزی(، ترکمنسهتان   سر بالفاصله بعد از واحد کوهستان در واحد دشت

شده است، این واحد جهت تهأمین آب آشهامیدنی بهرای نیروههای نظهامی ترکمنسهتان        واقع

 تواند مناسب باشد. می

این واحد به لحا  مورفولوژیکی و ارتفاعی بهین واحهدهای کوهسهتان و    ماهور:  واحد تپه

 واحهد  گهردد.  عهاتی را شهامل مهی   از محهدوده مطال  %48دشت قرارگرفته اسهت. ایهن واحهد    

. دارد قهرار  مطالعهاتی  محدوده شرق، شمال غرب، شمال طور پراکنده در جنوب به ماهور تپه

 اختفا  در دفاعی عامل یک عنوان به تواند می داراست که هایی وبلندی پستی وجود لحا  به

جههت اسهتقرار   شود، امّا بهه   محسوب و خارج از کشور داخل در نظامی تجهیزات و نیروها

ههای   لند فرم باشد. های ارتباطی و شیب نسبتا  تند نامناسب می تأسیسات نظامی و احداث راه

رود آزاد، پادگانهه   مهاهور در محهدوده مطالعهاتی شهامل: پیچهان      سر و تپه واحد دشت، دشت

 باشهد. در ذیهل ابتهدا بهه     آبرفتی، گالی، خندق، مخروط افکنه، مسیل، بستر رودخانه، .... می

شهده   های مطالعاتی تقسیم تعیین وسعت هرکدام از واحدهای ژئومورفولوژیکی در محدوده

ههای واقهع در    سهعی خهواهیم کهرد، کهه نقهش هرکهدام از لنهد فهرم        پردازیم و بعهدازآن   می

 ی ژئومورفولوژیکی را در امنیت و دفا  بررسی نماییم.واحدها
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 محدوده مطالعاتیتوزیع مساحت واحدهای ژئومورفولوژیکی  -8جدول 

 درصد مساحت به کیلومترمربع واحدهای ژئومورفولوژیکی

 45 889 واحد کوهستان
75/346 سر واحد دشت  18 
 18 366 ماهور واحد تپه

 19 371 واحد دشت

 های واحد کوهستان لند فرم

ها براثر اختال  مقاومت در جن  سازند در برابر فرسایش  این نو  درهشکل:  V یها درّه

ههای زیهادی    گیرند، بهه همهین دلیهل دارای بریهدگی     شدید آبی و هوازدگی شدید شکل می

توانهد مفیهد و    باشند که به جهت امنیتی و دفاعی در امر اختفا  نیروها و مهمات نظامی می می

باشد تهردد و عبهور و مهرور     ها چون دارای شیب مالیمی می های این نو  درّه مؤثر باشد. یال

ها سبب رشهد   های این نو  درّه سازد و تحول و تکوین خاک بر روی یال می نیروها را آسان

دسهت ایهن نهو      باشد. در پایین پوشش گیاهی شده که در بحث استتار نیز مفید و مناسب می

تواند منبع آب آشامیدنی مناسبی برای نیروهها   هایی جریان دارد که می ها عموما  رودخانه درّه

ها به جهت پهنای کمتر مناسهب نیسهت.    ق هیلکوپتر در این نو  درهباشد. امدادرسانی از طری

سرنشهین انجهام    نظام و یا موتورههای تهک   تواند توسط پیاده ها می بهترین امدادرسانی در درّه

در بستر ایهن   ها پذیرد، امّا به جهت استقرار تأسیسات به دلیل جریان داشتن و طغیان رودخانه

 باشند. ها مناسب نمی نو  دره

باشهند امکهان    مهی  90°هها بهه جههت آنکهه دارای شهیب تقریبها         این نهو  دره  شکل: Uدرّه 

عنهوان یهک    هها را بهه   تهوان آن  ها غیرممکن است و نمی هرگونه صعود و کمین کردن در آن

ها تسلط یابد شکسهت حتمهی اسهت     عامل دفاعی قلمداد نمود. ضمن آنکه اگر دشمن به آن

 کنهاره ها که رسوبات ریزودرشت زیادی در نتیجهه ههوازدگی و ریهزش از     در ک  این دره

یافته اسهت هرگونهه عبهور و مهرور نیروهها را بها        ها به داخل بسترشان راه نو  دره های این یال

کنههد و آنکههه ایههن نههو  رسههوبات در هنگههام برخههورد تسههلیحات و  مواجهههه مههی محههدودیت
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توانند در برخورد با نیروهها   شوند که هرکدامشان می های جنگی به اطرا  پراکنده می سالح

 شدت جراحت را افزایش دهند. نقش یک گلوله را ایفا  نمایند و
 ای: حرکات توده

توانهد بررسهی گهردد. ابتهدا      لغزش در بحث برقراری امنیت و دفا  به دو صورت می لغزش:

سقوط ناگهانی و پیوسته ایهن تهوده از بهاتی دامنهه بهه سهمت پهایین دامنهه، تهدیهدی بهرای           

ههای ارتبهاطی کهه در     راههها و   تأسیسات و نیروهای نظامی و عاملی برای مسدود شدن جهاده 

باشد و از جانب دیگر سطح لغزیده شده بهه جههت آنکهه هنهوز      پایین دامنه مستقر هستند می

حساب آیهد. ثانیها ،    عنوان عاملی در استتار نیروها به تواند به باشد می دارای پوشش گیاهی می

 گردد. عنوان یک سنگر و کمینگاه برای نیروها محسوب تواند به سطح لغزیده شده می

سهو   توان بررسهی نمهود: از یهک    ریزش نیز در بحث امنیت و دفا  به دو صورت میریزش: 

تر از آن از باتی ارتفاعاتی که دارای شهیبی   هایی به ابعاد چندین تن و کوچک سقوط سنگ

تواند یهک تهدیهد بهرای تأسیسهات و نیروههایی باشهد کهه در پهایین دامنهه           باشند، می تند می

پناه و عاملی دفاعی  ها یک جان از سویی دیگر قرارگیری در پشت این سنگ استقرار دارند،

 حساب آید. تواند به می

گیرند به جهت دارا بهودن   های پرشیب شکل می ها که در پای دامنه واریزهمخروط واریزه: 

پهذیری متفهاوت و داشهتن اثهرات      شیب تند و ترکیبی از ذرات ریزودرشت باقهدرت تحمهل  

د از هر انفجار برای تردد نیروها و ادوات جنگی و استقرار هرگونه تأسیسهات  تخریبی بات بع

 (.7 شکل( و )8جدول ) باشند نظامی نامناسب می
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 10شکل. حریم  Vدره « ب کیلومتری مرز نوخندان 10شکل حریم  Uدره « الف -7شکل 

 شده تندوره( حفاظتمنطقه ) نوخندانکیلومتری مرز  10گردنه حریم « ج کیلومتری مرز باجگیران

 کیلومتری مرز باجگیران 10لغزش حریم « د

 یمطالعاتای در محدوده  شرح انواع حرکات دامنه -8جدول 

 (1389منبع: محمودی، )

حرکات 

 ای دامنه
 علّت شیب

 20< لغزش
های  ها. و بیشتر در سنگ پایین افتادن یا حرکت یکپارچه و اغلب سریع حجمی از مواد در امتداد دامنه

 حضور آب در پیدایش آن الزامی است.کند،  منفصل عمل می

 30-90 ریزش

ای قرارگرفتهه   افتد که در زیر طبقه سخت فوقهانی طبقهه سسهت و ریزدانهه     این حرکت زمانی اتفاق می

شهود. علّهت    رود و بخشی از طبقه سخت خهالی مهی   باشد، و طبقه سست زیرین براثر شستشو از بین می

 باشد. کریوکالستی میاصلی در این حرکت فعّال بودن تخریب 

مخروط 

 واریزه
35-30 

های  دست مخروط ها باشد، تجمع مواد تخریبی در پایین ها کمتر از ورودی آن خروجی واریزهچنانچه 

 .سازند ای را می واریزه
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دفها   باشند در بحث امنیت و  بدلندها به جهت آنکه دارای شیارهایی نسبتا  عمیقی میبدلند: 

توانند جهت کمین کردن نیروهها، تهردد،    اندازه قد یک سرباز باشد می  اگر عمق شیارشان به

. در هنگهام  شهوند عنهوان یهک عامهل دفهاعی محسهوب       اختفا  نیروها، و مهمهات جنگهی بهه   

هها   دسهت آن  های فصلی شدید و غیر شدید رسهوبات درون شهیارها شسهته و بهه پهایین      بارش

شدن رسهوبات در هنگهام مرطهوب بهودن     یابد، به جهت نفوذپذیری کم و چسبنده  انتقال می

تواند کند نماید. شسته شدن رسوبات پ  از هر بارش سبب کهاهش   تردد را برای نیروها می

 (.8 شکل) گردد ها می دست آن طح شدن پایینشیب شیارها و مس

 های واحد دشت لند فرم

ــه:  ــروط افکن هههای محههدوده مطالعههاتی عمههدتا  در جنههوب محههدوده    افکنههه مخههروطمخ

ها به علّت دارا بهودن رسهوبات ریزودرشهت و جهذب آب در      اند. مخروط افکنه گرفته شکل

هههای جههوان از  . مخههروطتواننههد مفیههد باشههند  تههأمین آب آشههامیدنی نیروهههای نظههامی مههی 

عنهوان   حاصلخیزی باتیی برخوردارند که در امر کشاورزی و رویش گیاهان خودرو کهه بهه  

ههای قهدیمی    افکنهه  تواننهد مفیهد باشهند. همچنهین مخهروط      یک عامل در اسهتتار نیروهها مهی   

ا توانند مفید باشند. امه  های جوان هستند در امر اختفا  می فرسایش یافته که مسلط به مخروط

های شهدید ممکهن اسهت تحهت تهأثیر نیهروی        ها پ  از بارش به جهت اینکه مخروطه افکنه

توانند مفیهد واقهع    حاصله از سیالب قرار بگیرند جهت احداث هرگونه تأسیسات نظامی نمی

 شوند.

ههای آبرفتهی، در جنهوب و شهمال غهرب در مجهاورت بها         پادگانهه های ربرفتـی:   پادگانه

بهه علّهت دارا    ی محهدوده مطالعهاتی،   ها پادگانهیافته است.   توسعهالرس  مرزی شکل و  خط

یافتهه اسهت. بهه جههت      های کشاورزی در آن شهکل و توسهعه   فعالیتبودن خاک حاصلخیز 

و همچنهین بهه   تر از سطح زمهین بهه جههت اختفها       قرار گرفتن پایینامنیتی و دفاعی به علّت 

و ادوات کوچهک   رای استتار نیروهها بو کشاورزی در محدوده پوشش گیاهی جهت تراکم 
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باشند. امّا برای استقرار هرگونه تأسیسات نظامی به علّت طغیان رودخانهه و   جنگی مناسب می

 (.9جاری شدن سیل از باتدست مناسب نخواهند بود )شکل 

پنهاه بهرای    عنهوان یهک جهان    ها به جهت پهایین قهرار گهرفتن از سهطح زمهین بهه       گالیگالی: 

وسیله  عنوان یک کانال ارتباطی بین نیروها و امدادرسانی به آیند و به حساب می رزمندگان به

تواننهد یهک    توانند مفید واقع شوند. امّا به جهت کم بودن عرضشهان مهی   ها می موتورسیکلت

نقشههه  11شههکل )(، 10 شههکل) شههونددوات زرهههی قلمههداد  مههانعی جههدی جهههت تههردد ا  

 دهد(. ژئومورفولوژیکی محدوده مطالعاتی را نشان می

 
 نقشه ژئومورفولوژیکی محدوده مطالعاتی -9شکل شماره 

 ژئومورفولوژی نوار مرزی و نقش رن در برقراری امنیت و دفاع

شهده اسهت، کهه     نوار مرزی محهدوده موردمطالعهه از دو واحهد دشهت و کوهسهتان تشهکیل      

شوند. واحد کوهستان همهان   کیلومتر از نوار مرزی را شامل می 130و  30هرکدام به ترتیب 
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الرس  مرزی محدوده مطالعاتی بخشی از نهوار مهرزی مشهترک     الرس  مرزی است. خط خط

الهرس  مهرزی از    ه به فرآیندهای حاکم در محهدوده خهط  گیرد. بست هر دو کشور را در برمی

 جنوب شرق به شمال غرب از که که هرچقدر طوری به یکنواختی خاصی برخوردار نیست.

 اشهکال  از و شهیب،  خهوردگی،  چین شدت الرس ، خط از ارتفا  تدریج به رویم، می پیش

 کاسته، ها حاصله از آنآبروهای  و ،شکل v های دره نظیر؛ آبی حاکم فرآیندهای از ناشی

 دفهاعی  و امنیتهی  گهردد. ازنظهر  مهی  منتهی باز دشت یک به الرس  خط انتها در و شودمی

 از و برخهوردار،  بهاتیی  نسهبتا   خهوردگی چهین  شهدّت  از چهون  الهرس   خهط  شمال غهرب 

 آبروها تعداد است. فرسایش تفریقی در آن فعّال و گرفته شکل سستی و سخت سازندهای

دفها ، بها شهناخت نسهبی      و امنیهت  در بحهث د، باشه مهی  زیهاد  آن در شهکل،  v ههای درّه و

ی طبیعی تردد نیروهای مههاجم از  ها راهتوان اقدام به شناسایی  الرس  مرزی محدوده می خط

قبل از وقو  جنگ پرداخت، و در صورت لزوم با احهداث   شکل، vهای  قبیل آبروها و درّه

در  .موانع مصنوعی در هنگام وقو  جنگ، از شدّت نفوذ مهاجمین به داخل کشهور کاسهت  

یههژه شههدّت وتههوان عنههوان نمههود کههه فههرم و غالههب    هههای ذکرشههده مههی  محههدودیت کنههار

توانهد   الهرس  مهرزی مهی    های، حاکم بر شهمال غهرب خهط    ها و درز و شکا  خوردگی چین

مههرزی از شههدّت  الههرس  خههط عههاملی بههرای اختفهها  نیروههها قلمههداد گههردد. جنههوب شههرق

 ورود بهرای  مهانعی  یک عنوان تواند به نمی خوردگی و شیب کمتری برخوردار است، چین

بایست تدابیری اساسهی   گردد، و درواقع قبل از وقو  هرگونه جنگی می محسوب مهاجمین

 هاجمین صورت بگیرد.در این محدوده جهت کاهش نفوذ م

 گیری نتیجه

امنیهت و   یدر برقهرار  یکیژئومورفولهوژ  یهها  دهیه نقهش پد  ییهد  شناسا حاضر با قیتحق

های....( انجهام شهد؛    )شهرستان یرضوشمال شرق کشور در استان خراسان  یدفا  از مرزها

و  بررسهی قهرار گرفهت    مهورد  یصورت علم به قیو ادبیات تحق ینظر یمنظور مبان نیا یبرا

مربوطهه از   یهها  نقشهه  هیّه . جههت ته دیه گرد هیه منطقه ته یلوژژئومورفو یها و نقشه ها هیفرض
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و  ASTERارتفها    ی؛ مدل رقهوم Google Earth گاهینهاده شده در پا یا ماهواره ریتصاو

وتحلیهل قهرار    حاصله مورد تجزیه یها استفاده شد، و سپ  نقشه Arc Map 10.3افزار  نرم

 تائید قرارگرفته است. دمور ریبه شرح ز قیتحق یها هیّگرفت. درنهایت فرض

نسهبت بهه    یکیعهوارض ژئومورفولهوژ   شهتر یههای ب  بر دارا بودن قابلیت یاوّل مبن هیّفرض تائید

العبهور   ضمن آنکهه صهعب   یالرس  مرز مثال خط یکه؛ برا دهد یآن نشان م یها تیمحدود

 یروهها ین یرا بهرا  یمناسهب  دیه د تیاشراف تواند یم اندازد، یم ریاست و تردد دشمن را به تأخ

 یخهود  یروهها ین شتریب یامر سبب آگاه نیفراهم آورد، که هم رکمنستاناز کشور ت یخود

. بنهابراین  شهود  یمه  ینظهام  حاتیتسل تیفیتعداد و ک گانه،یب یروهاین ینظام شینسبت به آرا

را نسهبت بهه دشهمن فهراهم نمهوده و در صهورت بهروز         یخهود  یروهها ین یامکانات آمادگ

بهه   تهوان  یها م بود. ضمن اشاره به قابلیت خواهد یخود یروهایبا ن یبرتر ؛یدیتهدهرگونه 

 یهها  هها وجهود دره   اشهاره نمهود، ازجملهه محهدودیت     زیه ن یالرس  مرز های خط محدودیت

دشهمن و   یروهها یفها  ن است که خود سبب اخت یالرس  مرز خط یهای شمال متعدد در دامنه

 .شود یها م آن یرقانونیغ یترددها

امنیت و دفا   یدر برقرار یکیبر تأثیر پراکنش عوارض ژئومورفولوژ یم مبنود هیفرض تائید

برخهوردار باشهند    یشهتر یاگر عوارض از تنو  ب عتا یکه؛ طب دهد ینشان م ،یدر محدوده مرز

و  نهد یقبهل از تههاجم خهود را مجههز نما     تواننهد  یم ریو با شناخت مس یبا برنامه قبل نیمهاجم

. امّها اگهر محهدوده از تنهو  کمتهر عهوارض       نهد یتر نما عبور خود را متناسب با عوارض ساده

 ریدر مسهه یبههه گمههان آنکههه عارضههه خاصهه  نیبرخههوردار باشههد، مهههاجم یکیژئومورفولههوژ

م را آغاز خواهند کمتر تهاج یزیر صر  برنامه ایو  یترددشان وجود ندارد بدون برنامه قبل

 توانهد  یمه  یطهور نسهب   مطالعه بهه  در محدوده مورد یکیکرد. پراکنش عوارض ژئومورفولوژ

 یو فرصت دهیها گرد آن یانداخته و مانع سرعت عمل بات قیرا به تعو نیتردد و نفوذ مهاجم

بهه   توان یمثال م یفراهم آورد. برا نیدر برابر مهاجم یخود یروهاین شتریب یآمادگ یرا برا

واقهع   اقولیه آبهاد،   دشهت لطه    واحهد طور پراکنده در  که به یکیهای ژئومورفولوژ لند فرم
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هها و   شهاهدها، و پادگانهه   تپهه بهه   تهوان  یهای پراکنده مه  لند فرم نینمود، ازجمله ا ادیهستند 

 دشت واقع هستند اشاره کرد. نیکه در ا ییها یگال

وسهوی تههاجم،    مکان و سمت ینیب شیاظهار نمود، پ توان یم تر قیدق انیتر و به ب زبان ساده به

مشکل و غیرممکن اسهت. در مرحلهه اوّل آنچهه سهرعت عمهل       یمحدوده تا حدود کیدر 

 یکیههای ژئومورفولهوژ   ها نسبت به لند فرم بات ببرد، شناخت آن تواند یمهاجم را م یروهاین

. به عبهارتی بها   باشد یمحدوده موردحمله م یکیعوارض ژئومورفولوژ یفاعد یو کارکردها

 تهوان  یمه  یادیه حملهه تها حهدود ز    محهدوده مهورد   یکیههای ژئومورفولهوژ   شناخت لند فرم

ها، وفق داد و به عبارتی متناسب بها   لند فرم نیرا متناسب با ا یجنگ یها کیو تکن ها کیتاکت

 یهها  نقشهه  هیّه اسا  ته نیریزی کرد. بر هم برنامه رادفا   ایشده حمله و  تعیین شیبرنامه از پ

نقاط  ییشناسا نهیرا در زم یدیاطالعات مف تواند، یحمله م از محدوده مورد یژئومورفولوژ

صهورت   یکهه هنهوز تههاجم    یدر زمهان  روهایو اختفا  ن ساتیجهت استقرار تأس یکیاستراتژ

مربوطه قرار دهد. ضمن  نیمسئول اریکه تهاجم صورت گرفته در اخت یزمان یحتّ اینگرفته و 

حسها  و پرخطهر را    ریه مناطق حسها  و غ  یادیتا حدود ز توان یها م نقشه نیا تهیه اآنکه ب

و ارائهه   یزیه ر اقهدام بهه برنامهه    رامهون یپ طینموده و سپ  متناسب با شناخت از مح ییشناسا

کهه بهه لحها      یمنهاطق  رد ینظهام  ساتیاز احداث راه و تأس توان ینمود. مثال  م ییراهکارها

بهه عمهل    یریمههاجم هسهتند جلهوگ    ایه با کشهور مجهاور و    یمهم و نقطه ارتباط یکیاستراتژ

 آورد.

 نیاز محدوده موردمطالعه بهتر ینقشه ژئومورفولوژ هیّاسا  مطالعات صورت گرفته و ته بر

محهدوده بهه لحها      نیا باشد، یمرکز نوخندان م یمحدوده مرز یمکان ازنظر امنیتی و دفاع

را در امهر   یخهود  یروهها یبرخهوردار اسهت و ن   یینسبتا  بهات  یکیآنکه از تنو  ژئومورفولوژ

 یشهده و دارا  سهخت و سسهت تشهکیل    یرساند و از سازندها یاری تواند یم راختفا  و استتا

 ینظهام  یهها  تیسها   یبهه جههت تأسه    باشهد،  یم یو غرب یبا روند شرق ییها یخوردگ نیچ

 هها،  هیه ت نیه ا ییبها جابجها   زیه نسبتا  فعّال ن کیوجود تکتون نیواقع شود. همچن دیمف تواند یم
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را  ینظهام  یروهها ین یبهرا  یمناسهب  یتواند منابع آب یشده است، که م ییها چشمه جادیسبب ا

محهدوده را پهنهه نهاهموار     نیا ،یالرس  مرز از خط یبخش یفراهم آورد. ازلحا  توپوگراف

نسهبتا    بیمناسب باشد. وسعت پهنهه نهاهموار و شه    تواند یم یبان دهیدر برگرفته که به لحا  د

 روهها یحرکهت ن  یکنهد  یبهرا  یعامل تواند یها دارد که م محدوده رینسبت به سا یشتریتند ب

را جهت  یخود یروهاین یآمادگ تواند یامر م نیضمن ورودشان به کشور گردد که خود ا

چهون نهوار    یا رودخانهه  یوژمهاجم بات ببرد. بهه لحها  مورفوله    یروهایبه ن شتریضربه زدن ب

 یشناسه  نیسهخت زمه   یکهه از سهازندها   ،یالهرس  مهرز   محدوده منطبق با خط نیدر ا یمرز

محهدوده   نیه حفر آب در ا جهیدر نت یهای کمتر سازند درّه یتبع سخت شده است و به تشکیل

نفهوذ   یبهرا  یعهامل  یگهر ید یهها در جها   درّه نیگرفته است. اگر ا شکل یالرس  مرز از خط

 یبهرا  یسهازند و تهراکم کمتهر عهامل     یمحدوده به سبب سخت نیدر ا شود یم یتلق گانگانیب

 .(13 شکل(، )12 شکل(، )11 شکل) گردند ینم یتلق گانگانیب شترینفوذ ب

 شود؛ یم شنهادیکاهش تبعات ذکرشده، پ یدر راستا ق،یتحق نیا جیبر نتا یمبتن

محههل  یکیژئومورفولههوژ یههها دهیههبهها توجههه بههه پد یامنیتههی و دفههاع یههها طههرح هیّههدر ته (1

کهه   باشد، یتزم م ها دهیپد نیدر بستر ا یو استقرار امکانات نظام یدفاع یروهاین ینیگزیجا

 یمطالعهه و بررسه   و عملیهاتی مهورد   یو کارشناسان نظهام  یتوسط کارشناسان ژئومورفولوژ

و امنیتهی   یدفاع یها محدوده طرح یو انسان یعیطب یایجغراف طیبه شرا توجهقرارگرفته و با 

 تهیه گردد.

 روهها ین دیبا یا و هسته ییایمیش یها در جنگ از سالح ینظام یروهاین یمند با توجه بهره (2

هها بها در نظهر گهرفتن نهو        و آبکندها در ارتفاعهات و دشهت   ارهایو فرماندهان درگذر از ش

در نظهر گهرفتن    لیاز قب یا هژیمحدوده اقدامات و یا سازنده یو سست یخاک، پوشش، سخت

کهه بعهد از ههر     یو سسهت  ،یرسه  یهها  نیدر عبور از منهاطق و زمه   ن،یو سنگ کسب زاتیتجه

 .ردیصورت پذ شوند یبارش لغزنده م
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و  یکننده هم بوده، و با احهداث عهوارض مصهنوع    تکمیل ییایجغراف یطورکلی فضاها به( 3

خنهدق   جهاد یها، ا درّه در عرض یازجمله، سدساز یکیهای ژئومورفولوژ آن با لند فرم قیتطب

امنیت و  یبرقرار شیبه تداوم و افزا توان یم رهیها و غ در عرض رودخانه یساز و باتالق، پل

 .کرد یانیآرامش و هنگام جنگ کمک شا امدفا  در هنگ

 منابع
نامه  های مرزی استان کرمانشاه، پایان کاربرد دفاعی و امنیتی رودخانه (1379) یعلسماعیلی، ا (1

هیدرولوژی، به راهنمایی حسن  –جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی کارشناسی ارشد، 

 تهران. دانشگاه شهید بهشتیلشکری، دانشکده علوم زمین، 

نقههش و کههارکرد عههوارض ( 1391) معتمههدی راد، محمههد ؛پورهاشههمی، سههیما ؛اکبههری، الهههه (2

همایش ملّی شهرهای مرزی و امنیت، اولین ژئومورفولوژی در مسائل امنیتی و دفاعی کشور، 

-193،صهص. دانشهگاه سیسهتان و بلوچستان  ، 1391فروردین  31و  30ها،  ها و رهیافت چالش

184. 

 ناسی کشور.ش شناسی ایران، چاپ اوّل، تهران: سازمان زمین ( زمین1383آقا نباتی، سیّد علی ) (3

احمهدی،   ؛جوادیان، سیّد حمید ؛آب باریکی، زکیه ؛ابراهیمی، مجید ؛امیر احمدی، ابوالقاسم (4

ههای ژئومورفولهوژی در برقهراری امنیهت و دفها  از       طرح پژوهشی نقش پدیده( 1392) طیبه

 ، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری.مرزهای شرقی کشور

( 1391) دیه حمسهلیمانی،   نهژاد  ؛میهر شهریفان، سهمیرا    ؛ابراهیمی، مجیهد  ؛حمیدجوادیان، سیّد  (5

ههای مهرزی شهمال شهرق کشهور مطالعهه        تغییر بسهتر رودخانهه   امنیتی –پیامدهای ژئوپلیتیکی 

هها و   همایش ملّی شههرهای مهرزی و امنیهت چهالش    اولین موردی: رودخانه مرزی هریررود، 

-796 صهص.  زاههدان: دانشهگاه سیسهتان و بلوچسهتان،    ، 1391فروردین  31و  30ها،  رهیافت

786. 

مههرز  جمهههوری اسههالمی ایههران: /مفهههوم قلمههرو در قههانون اساسههی( 1389خلیلههی، محسههن ) (6

 .7-45، صص.58، شماره 20،  دوره1390، فصلنامه راهبرد، بهار مرزی عقیدتی جغرافیایی بی



 1397زمستان  ،چهارم شماره م،نه سال مرزی، فنون و علوم /   فصلنامه   34

 

 

در مسائل دفاعی و امنیتی های ژئومورفولوژیکی  نقش پدیده( 1387) رضایی عارفی، مرتضی (7

بهه راهنمهایی ابوالقاسهم امیهر     نامه کارشناسهی ارشهد،    نواحی مرزی جنوب شرق کشور، پایان

 .معلم سبزوار دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه تربیتاحمدی، 

ها، مجلهه دانشهکده ادبیهات و علهوم انسهانی       ( مرزها و نقش و انوا  آن1351) بیحبزاهدی،  (8

 .246-259، صص.102، شماره14دوره 14، 1351بستان تبریز، تا

نورمحمّهدی،   ؛مرتضهی  ،رضهایی عهارفی   ؛رضایی عهارفی، محسهن   محمد علی؛ زنگنه اسدی، (9

های ژئومورفولوژی در مسائل دفاعی و امنیتی نهواحی مهرزی    نقش پدیده( 1392) محمد علی

دو فصههلنامه ژئومورفولههوژی  ،SWOT یلههیتحلجنههوب شههرق کشههور بهها اسههتفاده از مههدل  

 .27-43، صص.1، شماره1، دوره1392تابستان کاربردی ایران، 

بررسهی ژئومورفولهوژی دامنهه ارتفاعهات گهرین در      ( 1393) کولیوند، تیمور هلل وسی ، عبدا (10

هفتمین کنگهره انجمهن ژئوپلیتیهک    ، ربا تأکید بر امنیت شهرهای غربی کشو پدافند غیرعامل

 .1-20صص. ،تهران دانشگاه خوارزمی، 1393بهمن  28و  27، (ایران )جغرافیای سیاسی شهر

 محسهن مرادیهان،   ؛جعفهر بیگلهو، منصهور    ؛یمهانی، مجتبهی   ؛مقیمی، ابهراهیم  ؛فخری، سیرو  (11

ژئومورفوکلیمایی زاگر  جنوبی در منطقهه   تأثیر عوامل ژئومورفولوژیکی و اقلیمی( 1392)

، مجلهه  (یهابی مراکهز حسها  و مههم     )بها تأکیهد بهر مکهان     رعاملیغشمال تنگه هرمز بر دفا  

 .81-98صص.،2، شماره2وره،د1392های ژئومورفولوژی کمی،  پژوهش

(، اطل  شیب و نتایج مساحی آن، مجله پژوهشهای جغرافیایی، 1370فرهودی، رحمت اهلل )  (12

 .75-93، صص 27، شماره 1، دوره 1370

 .جغرافیای نظامی ایران، چاپ اوّل، تهران: انتشارات امیرکبیر (1368) اهلل عزتی، عزت (13

نامیک، چاپ اوّل، تههران: انتشهارات دانشهگاه    (، ژئومورفولوژی دی1389محمودی، فرج اهلل ) (14

 پیام نور.
 

https://www.civilica.com/Papers-GEOPOLITICS07=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Papers-GEOPOLITICS07=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Papers-GEOPOLITICS07=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1.html

