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چکیده
اهداف :هدف از این مقاله ،بررسیی ارا ی ة راه حلیی اساسیی و جدیید بیرای ل تیرل
مرزهای جمهوری اسالمی ایران در قالب شبکة حسگر بی سیم است .درواقع هدف از
پژوهش  ،بررسی و تبیین لارلردهای شبک ة حسگر بی سیم در ل ترل مرزهای لشیور
با استفاده از سه فالتور ارتعاش ،سرعت و میزان فلز در شئی متحرّ ک اع مّ از انسیان
یا وسیل ة نقلیه است.
روش :پییژوهش حا ییر از حییی

هییدف  ،لییاربردی و از ن ییر ماهیییت و روش ،

توصی فی ی تحلیلی است .گردآوری ا طّالعات به روش لتابخانیهای و بیا مراجعیه بیه
م ابع معتبر صورت گرفته است .جهت شبیه سازی شبکة حسگر بی سیم از نیر افیزار
متلب استفاده شده است  .درواقع تما داده ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخییره
می شوند .این نر افزار دارای طیف لاربردی گسی ترده ای شیامل سییگ ال و پیردازش
تصویر ،طراحی ل ترلر ،تست و اندازهگیری ،شبیه سازی و  ...است و به ع وان شیوه ای
نوین در علم و ف ّاوری  ،جهت ل ترل مطلوب مرزها قابل طرح است .

___________________________
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یافتهها /نتایج  :یافته های پژوهش نشان می دهد با توجّ ه بیه نیاام ی محییی پیرامیونی
ایران و لزو ل ترل و مدیریت دقیق مرزهای لشور ،استفاده از روش ها ،سیاست ها و
ابزارهای ل ترلل ده ،چون احداث دیوار ،خاک ریز و سیم خاردار ،نصب دوربین ها و
ابزارهای اپتیکی و الکترونیکی من دربرداشتن هزی یه هیای فیراوان ،تی أ ثیر قیاطعی
نداشته است .درحالیله استفاده از شبکة حسگر بیسییم  ،یمن ای کیه هزی یه هیای
بسیار لمتری نسبت به روش های دیگر دارد ،از دقّ ت بیاییی برخیوردار اسیت و در
همة محیی های جغرافیایی ،به ویژه م اطق سخت و صعب العبور  ،لار ا یی م اسبی جهت
مدیریت مرز و ل ترل تر دّ د دارد.
نت یجهگیری  :مرزهای متع دّ د و مت وّ ع ایران و همسایگا ن و ویژگی های خا صّ م طقیه
ازجمله فضای استراتژیک ناامن ،عف حالمیت در لشیورهای م طقیه و بیی ثبیاتی
سیاسی و اقتصادی ،ناام ی و هجو پ اه دگان و آوارگان و تروریس مِ گسیترش یافتیه
درمجموع شرایطی را فراهم آورده است له چیاره ای جیز میدیریت و ل تیرل دقییق
مرزهای لشور به خصوص د ر مرزهای شرقی نیست .مدیریت بهی ة مرز مشیتمل بیر
مجموعه اقدامات و طرح های سختاف زاری و نیر افیزاری اسیت .اسیتفاده از شیبکة
حسگر بی سیم در بخش سخت افزاری یکی از روش هایی است له در یمن هزی یة
پایین تر نسبت به سایر اقدامات و طرح ها ،از دقّ ت بایتری برخوردار است و می توان
از آن برای لاهش هزی ه ها و به خصوص تلفات انسانی در بیشتر مرزهای لشور سود
جست.
کلیدواژهها :مرز ،ل ترل مرز ،مدیریت مرز ،شبکة حسگر بی سیم ،ن م و ام یت
 .1مقدّمه

مرز و مرزبانی دارای تاریخچهای بسیار دیری ه است .بشر از زمیانیلیه توانسیت محیدودة
تحت حالمیت خویش را مشخّص سازد ،در اندیشة حفاظت از آن برآمده و سعی لرده اسیت
با روشهای مختلف ،مرزهای قلمرو خود را تا حدّ امکان ل ترل و مدیریت ل د .با شکلگیری
حکومتها ،ل ترل و حفاظت از محدودههای قلمرو لشیورها جهیت برقیراری ن یم و ام ییت
همیتی یافیت و حکومیتهیا بیهصیورتهیای مختلیف سیعی در ل تیرل
جایگاه برجسته و پرا ّ
محدودهها و مرزهای قلمرو خود لردهاند له ساخت دیوار چین ،هاردین ،دیوار گلستان و ...از
سوی حکومتها شواهدی بر این مدّعا در ادوار گذشته است .اندیشیههیا و تیالشهیا جهیت
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دستیابی به این مهم با توجّه به تحوّیت صورتگرفته در طول زمان تغییر لرده و توسیعه پییدا
لرده اسیت تیا حکومیت هیا بتوان ید ل تیرل و میدیریت مرزهیای خیود را بیا پیشیرفتهیای
صورتگرفته در عرصههای مختلف ف ّاورانه و علمی هماه گ نمای د .پیشرفتهای روزافیزون
در ف ّاوری و تجهیزات در قرن حا ر تا حدّی بوده است له آن را بیه قیرن انفجیار اطّالعیات
موسییو لییرده اسییت .در اییین مسیییر یز اسییت جوامییع و حکومییتهییا خییود را بییا آخییرین
دستاوردهای بشری آش ا و مجهّز نمای د .عرصة مرز و مرزبانی نیز از این قاعده مستث ی نیسیت
و ل ترل و مدیریت مرزها بهنحو بهی ه نیازم د اسیتفاده و بیهلیارگیری از تجهییزات و ف ّیاوری
روز آمد و پیشرفته است تا از این طریق بتوان ن یم و ام ییت را در م یاطق میرزی بیهصیورت
خاص و در للّ لشور بهصورت عا برقرار لرد .دراینمییان ،از آنجیا لیه جمهیوری اسیالمی
ایران دارای مرزهای آبی و خشکی طوینی ،همسایگی با بیش از  01لشیور اسیت و مرزهیای
ایران با ده ناحیة فیزیوگرافیک اصلی ،شامل م اطق لوهسیتانی ،لوهااییهای ،لیویری ،بیاتالقی،
مردابی ،رودخانهای ،ج گلی ،استای ،دریاچهای و دریایی انطباق دارد (لریمیپیور ،0103 ،ص.
 .)00همچ ین قرارگیری ایران در م طقة خاورمیانه له از یکسیو شیاهد حضیور قیدرتهیای
فرام طقهای مداخلهگر و از سوی دیگر دارای بیثباتترین لشورها از ن ر سیاسیی ،اقتصیادی،
اجتماعی و ...است ،سبب شده لیه ل تیرل و میدیریت مرزهیای لشیور از جایگیاه و اهمّییت
برجستهای برخوردار باشد .باوجوداین ،نگاهی للّی به مرزهای لشور نشانده دة آن است لیه
در برخی از این مرزها ،ام یت لامل به مع ی عبورومرور افراد غیرمجاز ،لای ،اسلحه و ...وجود
ندارد و درنتیجه بهدلیل نفوذپذیری ،ام یت در م اطق مرزی و حتّی داخل لشیور از بیین رفتیه
است (روشن و سعادتی جعفرآبادی ،0130 ،ص )012 .و مشکالت متعدّدی را بیرای سیال ین
مرزی بهصورت خاص و برای للّ لشور بهصورت عا فراهم آورده است .بیدیهی اسیت لیه
ل ترل این مرزها تدابیر خاصّی را میطلبد؛ بهخصوص ای که بسیاری از صاحبن ران معتقدنید
له تأمین ام یت مرز در ایران در درازمدّت بهسختی امکانپذیر است .در چ یدین سیال گذشیته
برای مهار و ل ترل تهدیدات ،اقدامات ل ترلی و انسدادی ایجاد شده است .بهطورمثال ،احداث
لانال ،خاکریز ،سیم خاردار ،ایجاد پاسگاه مرزی ،برجک ،راه و دیوار بت یی و ...در مرزهیا بیه
نمایش درآمده است (حافظنیا ،0131 ،ص.)02 .
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باوجود این اقدامات بیا هزی یة بیایی جیانی و میالی در طیول مرزهیای لشیور ،ه یوز از
مشکالت و ناام یهای م اطق مرزی لاسته نشده است و ل ترل و مدیریت مرزهیای لشیور بیا
توجیه بییه شییرایی موجییود در طییول مرزهییای لشییور و تحییوّیت
چییالش مواجییه اسییت .بییا ّ
صورتگرفته در عرصة ف ّاوریهای جدید بهن ر میرسد حرلت جهت استفاده و بیهلیارگیری
راهکارهای جدید یک نیاز برای تأمین ن م و ام یت است .استفاده و بهلارگیری شبکة حسیگر
بیسیم برای جلوگیری از وجود چ ین معضالتی ،روشی جدید بیرای ل تیرل مرزهیای لشیور
میتواند باشد .شبکههای حسگر بیسیم از تعداد زیادی نود حسیگر بیا م یابع انیرمی محیدود
تشکیل شدهاند .یک مسئلة اساسی در این نیوع از شیبکههیا ،چگیونگی جمیعآوری دادههیا از
متحرک بیهع یوان یکیی از مهیمتیرین لاربردهیای شیبکههیای
ّ
حسگرها است .ردیابی اهداف
س سوری بیسیم در حوزة ن امی بهشمار میروند .یز به ذلیر اسیت تمیا شیبیهسیازیهیای
انجا شده در این تحقیق براساس پارامترهای واقعی در محیی بوده و با نر افزار قدرتم د متلب
انجا شده است.
 .5پیشینۀ تحقیق

علیاصغر روشن و حسن سعادتی جعفرآبادی در مقالهای تحت ع یوان «بررسیی نقیش و
لارلرد ل ترل مرز استان خراسان ر وی با افغانستان و تأثیر آن بر افغانستان» ،بیه مؤلّفیههیا و
متغیرهای مستقل و وابستة تعریفشده در
فالتورهای مؤّثر بر ل ترل و مدیریت مرز با توجّه به ّ
م اطق تربتجا  ،تایباد و خواف میپردازند و تألید مینمای د له ایجاد مدل تلفیقی و احیداث
بازارچههای مرزی در رونق اشتغال نقش بهسزایی دارد و خود نمونهای بارز در ایجیاد ام ییت
نواحی مرزی محسوب میشود.
محمید حیییدری ،سییهراب انعییامی علمییداری و فرهییاد ّفتیاحی در مقالییهای تحییت ع ییوان
ّ
«م وپلیتیک مرز و الگوی مدیریت و ل ترل مرزهای شرقی اییران» ( )0130بییان مییل ید لیه
پاسگاه ،برجک ،بازارچههای مرزی و راه مرزی ،مهمترین نقش را در ل ترل و ام یت میرز ایفیا
مینمای د و اقداماتی ازجمله م اسبات دیالماتیک ،موانع فیزیکی ،راهاندازی ه گهای میرزی و
اسییتفاده از تجهیییزات الکترونیکییی و ایجییاد قرارگییاه شییرق از م ییر لییارایی و اثربخشییی در
سید هادی زرقیانی ،هیادی اع میی و امیین لطفیی
اولویتهای چهار تا هشتم قرار میگیرندّ .
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( )0130در مقالهای تحت ع وان «بررسی شیوهها و سیاستهای مدیریت مرزها و نقیش آن در
ام یت مرز» بیان مینمای د له سه شیوة مختلف برای ن ارت و ام یت میرز در م طقیة خراسیان
ر وی وجود دارد؛ ازجمله .0 :شیوههیای فیزیکیی  .0شییوههیای الکترونیکیی  .1طیرحهیا و
سیاستهای ل ترل مرز له این سه شیوه نقش اساسی در ل ترل و مدیریت مرزهیای شیرقی را
برعهده دارند .عالوه بر این لتابی با ع وان روشها و تجهیزات ل تیرل میرز توسیی انتشیارات
دانشگاه علو انت امی به چاپ رسیده است له به توصیف روشها و ابزارهای مختلف ل تیرل

مرز در ایران و جهان پرداختیه اسیت .لتیاب دیگیری نییز تحیت ع یوان آشی ایی بیا مراقبیت
اطالعات ناجا م تشر شده است له بهطور مبسوط شییوههیا و
الکترونیکی توسی واحد ف ّاوری ّ
ابزارهای مراقبت الکترونیکی را بررسی لرده است.
 .3روش تحقیق

تحقیق حا ر از حی

ماهییت و روش توصییفی ی تحلیلیی محسیوب مییشیود و بیرای

گردآوری اطّالعات به روش اس ادی از م یابع لتابخانیهای ،ای ترنتیی اسیتفاده شیده اسیت و از
نر افزار متلب جهت انجا شبیهسازیهای موردن ر استفاده شده است .درحقیقت تما دادههیا
در متلب به شکل یک ماتریس ذخیره میشوند .برای مثال یک عدد (اسیکالر) بیه شیکل ییک
ماتریس  0×0ذخیره میشود .یک رشته مان د « »Tehran is capital of Iranبه شکل ماتریسیی
با یک سطر و چ دین ستون (له تعداد ستونها به تعداد لارالترهاست) ذخیره میشیود .حتّیی
یک تصویر به شکل یک ماتریس سهبعدی ذخیره میگردد له بعد اوّل و دو آن بیرای تعییین
مختصات نقاط و بعد سو آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده میشود .این نر افزار دارای طیف
لاربردی گستردهای است .ازجمله میتوان به سیگ ال و پردازش تصیویر ،ارتباطیات ،طراحیی
ل ترلر ،تست و اندازهگیری ،مدلسازی میالی و تجزییهوتحلییل ،زیسیتش اسیی ،شیبکههیای
عصبی ،م طق فازی ،فوریة دوبعدی  ،Wavelettشبیهسازی و ...اشیاره لیرد .ایین پیژوهش بیه
بررسی روشهای ل ترل و مدیریت مرز به شیوههای مختلف پرداختیه و درنهاییت اسیتفاده از
شبکة حسگر بیسیم را بهع وان شیوهای نوین در علم و ف ّاوری جهت ل تیرل مطلیوب مرزهیا
ارا ه مینماید و میزان اثربخشی استفاده از آن را در ام یت و ل ترل مرز و م یاطق میرزی تأییید
میل د.
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 .9مباحث نظری
 .1 .9امنیت مرز

للی مییتیوان گفیت
تعریف ام یت مرز همان د تعریف ام یت دارای ابها است .امّا بهطیور ّ
عمومیترین تعریف از ام یت مرزی له تیا سیالهیای واپسیین قیرن بیسیتم و شیروع انقیالب
ارتباطات ،موردقبول بسیاری از پژوهشگران مطالعیات حیوزة ام یتیی بیوده ،عبیارت اسیت از
«صیانت از خطوط قراردادی و عشده برای بخش پایانی پیرامیون محیییزیسیت ییک واحید
سیاسی ،در مقابل تعرّ ات احتمالی له از سوی دیگیر بیازیگران طرّاحیی و بیه اجیرا گیذارده
میشود» (مجتهدزاده ،0103 ،ص10 .یی .) 10بیه بییان دیگیر ،مفهیو ام ییت میرزی بیه مع یی
جلوگیری از هرگونه اعمال م افی قانون در طول مرزهیای ییک لشیور و قیانونیلیردن تیردّد
اشخاص و حملونقل لای و حیوانات اهلی با رعاییت یوابی قیانونی از طرییق دروازههیای
مجاز مرزی است(زرقانی ،0132 ،ص .)011 .بدیهی است ام یت مرزها پشتوانهای محکم برای
ام یت بیا ابعیاد مت یوّعش در داخیل لشیور اسیت و هرگونیه نیاام ی در میرز قیادر اسیت در
سیستمهای اقتصادی ،فره گی ،سیاسی ،اجتماعی و ن امی داخل لشور اخالل ایجیاد نمایید و
در مقابل ،ام یت مطلوب قادر است در حدّ خود در ام یت مرزی و داخلی لشور سیهم بسییار
برجستهای را به خود اختصاص دهد(خطابی ،0101 ،ص.)31 .
 .5 .9کنترل و مدیریت مرز

ل ترل و مدیریت مرز اغلب به روشها و ف ّاوریهایی اشاره میل د له به افراد ،دولتها و
حکومتها لمک میل د تا مسا ل مرزی ،عبورومرور افیراد و لایهیا ،اسیتفادة بهی یه از م یابع
مشترک و ...را م طبق با قوانین و مقرّرات لشور انجا ده د (های سیون ،0113 ،0ص .)00 .بیه
عبارت دیگر ،ل ترل و مدیریت مرز ،مکانیسمی برای تضمین ام یت مرزهای ملّی و نییز ت ییم
حرلات قانونی در طول مرزها برای دستیابی به نیازهای متفاوت ملّت توسی ارتبیاط فره گیی،
اجتماعی و اقتصادی است له از طریق مرزها فراهم میگردد .ب ابراین ل تیرل و میدیریت میرز
محدودة ل ترل امور اجرایی مرزها شامل اطمی ان از حفظ حرمت و برقراری ن یم و ام ییت در
طول مرزها را مشخّص مییل ید (جیانپیرور و لسیانی ،0130 ،ص .)1 .براسیاس راهبردهیای
1. Heinesson
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متفاوت در زمی ة ل ترل مرزها میتوان سه مدل مدیریتی برای مرزها مطرح لرد له عبیارتانید
از:
 .1 .5 .9مدل مدیریتی نظامی ـ انتظامی

در این مدل با توجّه به نگرش راهبردی به مرزها ،ل ترل و ادارة آنهیا و نییز م یاطق میرزی
بیشتر در اختیار و تسلّی نیروها و دستگاههای ن امی و انت امی قرار میگیرد .ایین نیوع میدل،
زمانی برای ل ترل مرزها و ادارة آن برتیری میییابید لیه فضیای تهدیید ،چیه در محیییهیای
پیرامونی و چه در فضای داخلی نسبت به مرزها در لشور حالم گردد و ل ترل و راهکارهیای
معمولی جوابگوی این تهدیدهای بالفعل و بالقوه نباشد .در آن صورت ل ترل و انسداد لامیل
مرزها بهع وان استراتژی جاری لشور قلمداد میشود .البته در بیشتر مواقع این شییوة میدیریتی
افزایش تهدیدها شده و سبب پایداری سیکل ناام ی و تهدید در م اطق مرزی مییشیود.

باع

مدیریت ن امی ی انت امی به دو صورت س ّتی و نوین در لشورهای مختلف ازجملیه اییران در
حال اجرا است.
الف) راهکارهای سنّتی شامل:

 انسداد فیزیکی مرز :حفر لانال ،انسداد دهانههیای میرزی ،نصیب سییم خیاردار،
ایجاد خاکریز ،دیوار بت ی ،پاسگاه و برجک مرزی ،احداث راه های مرزی و...
 انسداد سختافزاری :تقویت نیروهای مرزی ،تشکیل یگیانهیای ن یامی ،ام یتیی
لردن صرف م اطق مرزی ،افزایش پستهای ایست و بازرسی و...
ب)راهکارهای نوین فنی شامل:

ل ترل نر افزاری :اسیتفاده از سیسیتمهیای اطّالعیات جغرافییایی

،G.I.S

 I.Tسی ج دههیای

فضایی ،ش ودهای رادیویی ،رادارهای مراقبتی و استراق سمع ،تجهیزات الکترونیکیی و اپتیکیی
و...
ج) راهکارهای نوین فرهنگی ـ اجتماعی شامل:

ل ترل توسعهگرایی و همهجانبه :توجّه به سیمای فره گیی ،سیاسیی ،اقتصیادی ،اجتمیاعی
م طقه ،روشهای میدیریتی م سیجم و می م بیا توجّیه بیه شیرایی م طقیه ،عمیران و آبیادی،
اشتغالزایی ،قوانین و مقرّرات م اسب و تأثیرگذار ،اعتمادسازی و دخیل لیردن مرزنشیی ان در
امورات ،ایجاد ب گاههای اقتصادی و بازارچههای مرزی و( ...لطفی ،0131 ،ص.)011 .
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 .5 .5 .9مدل مدیریتی کارکردی توسعهگرا

مدل مدیریتی لارلردی بر محور توسعة م اطق میرزی و پوییایی و شیکوفایی لارلردهیای
مرزی استوار است .طبق این نگرش ،بحیرانهیا و تهدییدها را بیه بهیرهم یدی از لارلردهیای
موجود و از بین بردن زمی ههای آن میتوان لاهش داد یا از بین برد .ب ابراین در این میدیریت،
دستگاهها و وزارتخانههایی له در امیور میرز و میدیریت آن دخییل هسیت د ،در زمی یههیای
مختلف توسعه و عمران در این م اطق میتوان د نقش داشته باش د .عالوه بیر ایین ،اسیتفاده از
اهالی مرزی و مشارلتدادن آنها در برنامههای اجرایی ،یکی از ارلان مدیریتی است .برخیی از
مهمترین سیاستهیا و راهکارهیای ادارة مطلیوب مرزهیا و م یاطق میرزی در میدل میدیریتی
لارلردی و توسعهگرا عبارتاند از:
ی اجرای طرح آمایش سرزمین و آمایش دفاعی در م اطق مرزی
ی گسترش ارتباطات و شبکههای زیرب ایی و خدمات اجتماعی و فره گی در م اطق مرزی
ی خارجساختن م اطق مرزی از انزوا و اجرای طرح احیا و توسعة م اطق محرو
ی ن ا م دساختن مبادیت تجاری در م اطق مرزی ،آراییش و توانم دسیازی بازارچیههیای
مرزی
ی گسترش معابر و گلوگاههای تجاری و ارتباطی بهطور رسمی در م اطق مرزی
ی لاهش حسّاسیتهای قومی و فره گی در م اطق مرزی و تقویت هویّت ملّی آنها
ی استفاده از امکانات موجود در م طقه و مشارلتدادن اهالی مرزنشین در برنامههیای ادارة
مرزی
ی برقراری روابی مسالمتآمیز با لشورهای پیرامونی و گسترش دوسیتی مییان مرزنشیی ان
دوطرف مرز
ی ایجاد نهادهای تجاری و بازرگانی رسمی میان لشورهای مجاور
ی گسترش ام یت فره گی و اجتماعی در نواحی میرزی و ایجیاد جیوّ اعتمادسیازی نسیبیِ
مرزنشی ان به حکومت مرلزی
ی اصالح قوانین گمرلی و لاهش عوارض گمرلی مت اسب با لشور مجاور جهت سیهولت
در امر مبادیت تجاری لای در م طقه (زرقانی ،اع می ،و لطفی ،0130 ،ص.)30 .
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 .3 .5 .9مدل مدیریتی همهجانبه و ترکیبی

این ن ا مدیریتی با توجّه به بی ش همهجانبهگرایی ،دارای سیاستها و راهکارهای سی تزی
برای ادارة مرزهیا بیوده و سیعی دارد از راهکارهیای م اسیب میدیریت ن یامی ی انت یامی و
لارلردی بهطور هماه گ استفاده نماید .موقعیت ،حسّاسیت و پیچیدگیهای مرزهیا و م یاطق
میییرزی از ییییکطیییرف و تحیییوّیت جهیییانی و م طقیییهای در ابعیییاد سیاسیییی ،اقتصیییادی،
اجتماعی ی فره گی ،دفاعی و ام یتی از طرف دیگر ایجاب میل د له از نگرش تیکبعیدی بیه
مرزها پرهیز شود و در مدیریت و ادارة آنها ،تمامی زوایا و زمی ههیا میدّ ن یر قیرار گییرد .بیا
مدیریت همهجانبهنگیر هیم مییتیوان تهدیید ها را بیه فرصیت تبیدیل لیرد و هیم باعی

بیه

فعلیترساندن لارلردهای سیاسی ،اقتصادی ،ارتباطی و ...این م اطق مرزی شد .سیاسیتهیا و
راهکارهای مدیریتی همهجانبهگرا و ترلیبی در ادارة مرزها و م اطق مرزی عبارتاند از:
ی مطالعه و ش اخت موقعیت جغرافیایی و شرایی فضایی م اطق مرزی
ی ایجاد شرایی و فضای م اسب و امن با فرای دهای لارلردی و حمایت نیروهای ن یامی و
انت امی در باروری ظرفیتها و لارلردهای مرز
ی تعیین و مشخّصلردن تهدیدها و ش اسایی ریشهها و عوامل آن
ی تعیین و مشخصلردن فرصتها و ش اسایی عوامل باروری آنها
ی مقابله با تهدیدها ،ارا ة سیاستها و راهکارهای سیاسیی ،اقتصیادی ،فره گیی و توسیعة
م طقهای با حمایت و پشتیبانی نیروهای ن امی و ام یتی (لطفی ،0131 ،ص.)012 .
 .2یافتههای تحقیق
 .1. 2فنّاوریهای نوین و کنترل و مدیریت مرزها

بهلارگیری ف ّاوریهای نوین برای تأمین و افزایش ام یت مرزی ،یکی از اهداف دولیتهیا
در عصر حا ر است .تک ولومیهای جدید برای بیایبردن مهیارت لشیورها جهیت ل تیرل و
ن ارت و حفظ ام یت شهروندان و ...از اهمّیت باییی برخوردار است .در ایین راسیتا ،وجیود
تیر آن
زیرساختها و تک ولومی پیشرفته و م اسب در هر عرصهای به انجا بهتر و نتیجهبخش ِ
لمک میل د .دراینبین ،مدیریت مرز نیز از این قاعده مستث ی نیست و وجود زیرساختهیا و
تک ولومی پیشرفته و بهروز در این عرصه ،به مدیریت بهتر مرزها لمک میل د .زیرساختهیا
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و امکانات مرزی بهصورتهای مختلف میتواند بر مدیریت مرز و همکیاری میدیریت میرزی
تأثیر بگذارد .نتیجة این امر ،لاهش هزی هها ،عملکرد بهتر مرز ،لارآمدی و دستیابی به ل ترل و
مدیریت بهی ة مرزی است (دولی ،0110 ،0صص01 .ی .)00همچ ین باید توجّه داشت برقراری
ام یت در مرز ،نیازم د تجهیزات و امکانات تسلیحاتی ،ارتباطی و خدماتی مت اسیب بیا شیرایی
فیزیکی و جوّی م طقة مرزی نیز است؛ بهنحوی له تحرّک و حضور سریع پرس ل مرزی را در
لوتاهترین مدّت در هر م طقهای از مرز له یز باشد ،بیهوییژه در مرزهیایی از لشیور لیه در
مخدر ،قاچاق لیای و اسیلحه ،انسیان و ...قیرار
ّ
مجاورت تهدیدهای بزرگ ازجمله ورود موادّ
دارند ،تأمین نماید (ص ایعی ،0132 ،ص .)10 .تجهیزات و امکانات ل ترل مرزها را میتوان بیه
دو دسته به شرح زیر تقسیم لرد:
الف) تجهیزات فیزیکی ـ فنّی کنترل مرز

در این روش مراقبت از مرزها ،من استفاده از عامل انسانی ،وظیفة مراقبیت از مرزهیا بیا
ّاتکا و استفاده از تأسیسات ایجادشده چون :خیاکریزهیا ،خ یدقهیا (لانیال) ،سییم خیاردار،
ف سلشی ،برجهای دیدبانی ،برجکها و پایگاههای مرزی ،دیوارهای بت ی ،جیادههیای میرزی
و ...انجا میگیرد .این موانع در ل ترل نسبی مرز نقش مهمّی را ایفا میل د (اخباری و نیامی،
 ،0133ص .)03 .استفاده از تأسیسات در مراقبت و ل ترل از مرز ،بسییار مفیید بیوده و لمیک
توجهی به پاسگاههای مرزی میل د .تأسیسات سازههایی هست د له در نقطیهای از میرز و
قابل ّ
در پشت خیّ مرز ایجاد میشوند تا مانع عبور متجاوزان مرزی شوند .عیالوه بیر ایین میوارد،
وجود تأسیسات در مرز باع

میشود میأموران ،اطّالعیات یز درمیورد متجیاوزان را لسیب

ل د و قادر به تشخیص و ش اسایی و دستگیری آنان باش د .تأسیسات مرزی عیالوه بیر ای کیه
موانعی بر سر راه متجاوزان و عابران غیرمجاز مرزی قرار میدهد و از حرلت آنهیا جلیوگیری
و یا حداقل حرلت آنها را ل د یا محیدود میی ل ید ،در میواردی نییز بیا بررسیی محیلّ عبیور
اطالعاتی ازقبیل محل و زمان عبور ،تعداد عابران ،نوع وسیلة نقلیه ،عال م و نشانههای دیگیری
ّ
از عابران غیرمجاز بهدست میدهد.

1. Doyle
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ب) تجهیزات الکترونیکی کنترل مرزها

تجهیزات و سیستمهای مختلف ف ّی ،وسایلی هست د له توانم دی نیروهیای عمیلل یده را
در ل تیرل و مراقبیت از میرز افیزایش مییده ید .وجیود مرزهیای طیوینی لشیور ،و ییعیت
توپوگرافیکی زمین (پستیها و بل دیهیا) ،پوشیش گییاهی و ج گلیی ،سیواحل و بیاتالقهیا،
رودخانهها و لویریبودن م اطق مرزی موجب شیده اسیت لیه ت هیا عامیل نییروی انسیانی و
روشهای فیزیکی یا ساخت سازهها در زمین برای حفاظت و مراقبت از مرزها لافی نباشد.
امروزه تجهیزات و استفادة بهی ه از آنهیا از مشیکالت اسیتفادة محی

از انسیان و اتیالف

سرمایهها میلاهد ،راندمان لار را افیزایش داده و نقیش امیدوارل یدهای در ادارة مرزهیا دارد.
تک ولومیهای نوین ل ترل مرز سعی دارند با استفاده از ترلیب اطّالعات حاصیل از تجهییزات
الکترونیکی و مراقبتی ن یر سیستم رادار ،دوربین ،س سور ،بیالن ،هواپیمیای بیدون سرنشیین و
مرتبساختن آنها از طریق شبکههای بیسیمی یا باسیم ،یک سیستم یکاارچیه را بیرای ل تیرل
ّ
مرز ارا ه نمای د .پوشش لامل و مراقبت دا می از مرزها به دهها هزار نییرو در خیی نییاز دارد.
اگر نیروهای پشت خی و نیروهای پشتیبان و تدارلاتی به آنها ا یافه شیود ،رقمیی در حیدود
چ د صدهزار نفر خواهد شد له تأمین این نیرو و هزی ة نگهداری و تدارک آن نییز مشیکالت
بعدی را دربرخواهد داشت .در لشورهای پیشرفته ،برای مراقبت از میرز ،بیشیتر از تجهییزات
ف ّی و الکترونیکی همراه با تأسیسات استفاده میشود (زرقیانی ،اع میی و لطفیی ،0130 ،ص.
.)32
در پایان ،نکتهای له در زمی ه ابزارها و روشهای بیان شده در بای جهت ل ترل و میدیریت
مرزها باید ذلر لرد این است له ،این ابزارها و روشها بایید بیا توجیه بیه تحیویت صیورت
گرفته در عرصه ف اوریهای علمی و ص عتی به روز شود تا از این طریق زمی ه بیرای ل تیرل و
مدیریت لارآمد مرزها فراهم گردد.
 .5 .2ناامنیها و تهدیدهای کنونی مرزی کشور

تهدیدهای مرزی با توجّ ه به شیرایی لشیورها و فضیای پیرامیونی آنهیا متفیاوت اسیت و
میتواند شامل موارد زیر باشد :تهدیدهای ام یتیی ،تهدییدهای سیاسیی ،تهدییدهای اقتصیادی،
مخدر ،انسان ،دارو و سوخت) (قیوا ملکیی،
ّ
تهدیدهای فره گی ،تهدیدهای قاچاق (لای ،موادّ
 ،0133ص .)01 .ب ابراین برای تدوین استراتژی و اتّخاذ سیاستهای راهبیردی جهیت مقابلیه
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با تهدیدهای مرزی ،نخست باید از موقعیت م وپلیتیکی و م واستراتژیکی لشور اطّیالع یافیت.
اولین گا برای مبارزه با تهدیدات مرزی ،ش اسایی م ابع تهدید است .ازاینرو مهمترین دیییل
ّ
ناامنبودن مرزهای ایران را بیدینصیورت مییتیوان برشیمرد :طیوینیبیودن مرزهیا و تعیدّد
همسایگان ،مرزهای تحمیلی له سبب تداخل اقوا مذهبی ی فره گیی بیا لشیورهای مجیاور
میشود ،توسعهنیافتگی م اطق پیرامونی و میرزی ،اختالفیات زیسیتمحیطیی ،موقعییت وییژة
مرزهای ایران ،روند تغییرات رمیمهای حکومتی دولتهای هممرز ،جهیانیشیدن و تحیوّل در
لارلرد مرزها ،عد استراتژی م سجم در مدیریت و ل ترل مرزها (اع می ،خلیلی ،و دهمیرده،
 ،0130ص .)011 .موارد فوق بهع وان عوامل اصلی بسترساز برای تهدییدات مختلیف قلمیداد
میشود .هرلدا از این عوامل بهت هایی یا با اشتراک عوامل دیگر میتواند تهدیدهای بیالقوّه ییا
بالفعلی را برای مرزهای یک لشور ایجاد نمایید .ب یابراین میدیریت و ل تیرل مرزهیا بایید بیا
شیوههای نوین در دستور لار مدیران قیرار گییرد .درایینمییان چیالشهیا و تهدییدات میرزی
للی عبارت است از:
جمهوری اسالمی ایران با همسایگان بهطور ّ
پاکستان:

ی توسعهنیافتگی مرالز جمعیتی از ن ر اقتصادی ،اجتماعی و فره گی
ی همجواری با ایایت بیثبات و توسعهنیافتة بلوچستان پالستان
مخدر و لای
ّ
ی قاچاق گستردة سوخت ،موادّ
قارة ه د) بیهخصیوص در
ی وجود تردّدهای گستردة غیرمجاز (بهدلیل مهاجرت مرد شبه ّ
میرجاوه ،لوهک و ریمدان
ی حضور و فعّالیت قدرتهای فرام طقهای و اشرار مسلّح
ی بهرهم دشدن قاچاقچیان از همکاریهای مادّی و مع وی برخی طوایف م طقه
ی عد ن ارت و همکاری م اسب دولت پالستان در ل ترل مطلوب مرزها
افغانستان:

ی عف دولت افغانستان در ایجاد ام یت مرزها
ی فقر شدید اقتصادی و تردّدهای غیرقانونی مرد افغانستان برای لار ،مهاجرت و...
مخدر و قاچاق اسلحه به داخل مرزهای ایران
ّ
ی لشت گستردة ّ
مواد
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ی قرارگرفتن سرچشمههای آب رودخانههای هیرم د و هریرود در خاک افغانستان و عید
پایب دی دولت این لشور به توافقنامهها و پروتکلهای مرزی
ی عد معرّفی مرزبانان افغانی بهطور رسمی و مشکالت ناشی از ایین امیر در رسییدگی و
حل و فصل مسا ل مرزی بین آنها
ّ
ی حضور گستردة نیروهای فرام طقهای در افغانستان
ی اختالفات مرزی دو لشور در محدودة دروازة مرزی دوغارون بر سر عال م مرزی
ترکمنستان:

فعالیتهای اقتصادی و اطّالعاتی ایایت متحدة امریکا و اسرا یل در خاک ترلم ستان
ی ّ
ی عد وجود تطابق بین مرتیع و دا در بخیشهیای عمیدهای از نیوار میرزی و گیرایش
مرزنشی ان ایرانی برای بهدست آوردن مراتع بیشتر به آنسوی مرز و بروز ت شهای مرزی
ی وجود فساد و فحشا در آن سوی مرز
ی وجود قرابتهای مذهبی و قومی و گرایشهای پانترلیسم
ی نرخ بایی بیکاری در دو سوی مرز و گسترش رویآوری میرد (بیا توجّیه بیه تفیاوت
مخدر
ّ
مخدر در دوسوی مرز) به قاچاق موادّ
ّ
قیمت موادّ
ی مشکالت دو لشور در تعیین محدودة دوجانبة دریای خزر
آذربایجان و ارمنستان:

ی طرح مسا لی ن یر پانترلیسم ،آذربایجیان بیزرگ و گیرایش تعیدادی از مرزنشیی ان بیه
تبلیغات د فره گی انجا شده در این رابطه
ی ادامة ت ش و درگیری بین نیروهای ارم ستان و آذربایجان بر سر مسا ل قرهباغ
ی وجود مرالز فساد و فحشا در آنسوی مرز
فعالیتهای جاسوسی آمریکا و اسرا یل در خاک آذربایجان
ی ّ
ی عد تعیین رمیم حقوقی دریای خزر
ی وجود روابی خویشاوندی بین سال ین برخی از م یاطق میرزی و تردّدهیای غیرمجیاز و
مخدر
ّ
فعالیتهای قاچاق موادّ
ّ
فعالیتهای ارام ة افراطی تحت ع وان داش اک با هدف تشکیل ارم ستان بزرگ و وجود
ی ّ
چالش بین آنها
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ترکیه:

ی حضور و فعّالیت پ.ک.ک در حاشیة مرز دو لشور و تبلیغیات سیاسیی و یدفره گی
آنان در بین مرد مرزنشین و حمایت از قاچاقچیان مرزی
علت لوهستانیبودن م طقه و لمبود امکانات
ی صعبالعبور بودن برخی از م اطق مرزی به ّ
نیروهای مرزی برای ل ترل مطلوب مرز در فصول سرد سال
ی عد توسعة اقتصادی و اجتماعی م اطق مرزی
ی افزایش تولید سالحهای لمری و شکاری توسی لارخانجات ترلییه و قاچیاق آنهیا بیه
ایران
ی افزایش حضور ن امی ترلیه در حاشیة مرز دو لشور جهت سرلوبلردن پ.ک.ک
ی عضویت ترلیه در پیمان ناتو و همکاریهای این لشور با آمریکا و اسرا یل
ی وجود مسئلة پانترلیسم و حمایت برخی از محافل سیاسی ترلیه از این مو وع
ی وجود اختالفات ار ی در نقیاط خاصّیی (حیّد فاصیل عال یم میرزی00یی00یی چشیمة
(حد فاصل عال م مرزی 13ی 11ی یایر قیه)
ّ
قانلیبابا)
عراق:

ی حضور گستردة پ.ک.ک در بخش شمالی مرز مشترک و فعّالیتهای ن امی و تبلیغیاتی
آنان ،طرح مسئلة لردستان بزرگ و خودمختاری لردها و حمایت مسلّحانه از قاچاقچیان
ی عد توسعة اقتصادی و اجتماعی مرد مرزنشین
ی وجود زمی ههای م اسبی در خاک عراق لیه شیرایی را بیرای قاچیاق (لیای ،مشیروبات
الکلی ،سالح ،انسان و )...فراهم میل د.
ی گرایش م ی برخی از اقوا مرزنشین (لرد و عرب) به آنسوی مرزها
ی عد حضور رسمی مرزبانان عراقی جهت ل ترل مطلوب مرزها
ی وجود میادین گستردة مین
ی جابهجایی و ازبینرفتن تعدادی از عال م مرزی در طول ج گ هشتساله
ی حضور گستردة نیروهای فرام طقهای
ی حضور ع اصر معاند ن ا در خاک عراق ،ن یر م افقین ،لومله ،دمولرات ،خلیق عیرب،
ج بش التحریر
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ی مشکالت ایجادشده توسی راهزنان مسلّح عراقی در دهانة اروند رود و خورعبداهلل برای
ش اورها
ی حضور داعش در لشور عراق و مشکالت اید ولومیکی این گروه با جمهوری اسیالمی
ایران.
مرزهای جنوبی:

مخدر ،و)...
ّ
ی افزایش روزافزون مرزنشی ان در امر قاچاق (انسان ،لای ،سالح ،موادّ
ی ورود غیرمجاز ش اورهای صیّادی لشورهای بیگانه به حریم آبی ایران
ی اقدامات دّ فره گی لشورهای عرب علیه ایران
ی اختالفات سطح توسعة اقتصادی و اجتماعی بین سواحل شمالی و ج وبی خلیج فارس
ی واگذاری برخی از مسئولیتهای نیروی ناجا به ارگانهایی ن یر نیروی درییایی ،ارتیش،
سازمان ب ادر و لشتیرانی بهدلیل عف و نالارآمدی گارد ساحلی
فعالیت نامحسوس وهّابیون در بین مرزنشی ان اهیلسی ّت اییران (مهیدوی ،0132 ،ص.
ی ّ
.)31
نگاهی للّی به چالشها و تهدیدهایی له در طیول مرزهیای جمهیوری اسیالمی اییران بیا
همسایگان در بای بیان شد ،نشانده دة آن است له باوجود تالشها ،هزی یههیای فیراوان و از
سوی دیگر شهادت مرزبانان ،متأسّفانه مرزهای لشور بهخوبی ل ترل و مدیریت نمییشیوند و
ام یت در طول مرزهای لشور برقرار نیست و این امر از ییکسیو نیاام یهیایی بیرای سیال ین
م اطق مرزی لشور و از سوی دیگر بیرای لیلّ لشیور فیراهم آورده اسیت .ایین و یعیت و
هزی ههای روزافزون جانی و مالیِ ل ترل و مدیریت مرزهای لشور ،حرلت بهسمت اسیتفاده و
بهلارگیری تک ولومیها و ابزارهای جدید در طول مرزهای لشور را روری میل د.
 .3 .2شبکۀ حسگر بیسیم؛ راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزها

پیشرفتهای اخیر در زمی ة الکترونیک و مخابرات بییسییم ،توانیایی طرّاحیی و سیاخت
حسگرهایی با توان مصرفی پایین ،اندازة لوچیک ،قیمیت م اسیب و لاربردهیای گونیاگون را
اطالعات
بهوجود آورده است .این حسگرهای لوچک له توانایی انجا اعمالی چون دریافت ّ
اطالعات را دارند ،موجب پیدایش
مختلف محیطی براساس نوع حسگر ،پردازش و ارسال آن ّ
ایدهای برای ایجاد و گسترش شبکههایی موسو به شبکههای حسگر بیسییم شیدهانید .ایین
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شبکهها له ل ترل از راه دور را فراهم میل د ،اساسا شبکههای جمعآوری داده هست د و لاربر
نهایی نیازم د توصیف سیطح بیای از محیطیی اسیت لیه حسیگرها در آن قیرار دارنید(حتییم،
نامودوری و واتکی یز ،0100 ،0ص .)311 .شیبکههیای حسیگر بییسییم یکیی از جدییدترین
تک ولومیهای ساختهشده تا امروز است له با استفاده از این شبکه میتوان بهطور مداو و به-
ویژه در شرایی خاص بهع وان مثال ،مرزهای لشور در طول م طقة لوهستانی صعبالعبیور ییا
م طقة عملیاتی را مورد مانیتوری گ قرار داد .همچ ین از آنجایی له نیروی انسانی همیواره بیه-
طور  011درصد قادر به ل ترل تما مرزها نیست و خطاهای ناشی از او همیشه محتمل اسیت،
استفاده از اینگونه شبکهها بسیار احساس میشود.
پیشفرض این شبیهسازی برایناساس است له ما نودها را بهصورت دستی در محیی ،لیار
گذاشتهایم و از استتار یز برای جلوگیری از دیدهشدن توسی دشمن برخوردار است .چیی ش
نودها در این شبکة پیش هادی بهصورت  Meshاست .یع ی نودها بهصیورت می ّم در م طقیه
پخش شدهاند له این لار باع

دقّت هرچه بیشتر شبکه میشود .در دو شکل زیر ،نمونیهای از

اول حرلیت از
حرلت تصادفی دشمن در مرزهای افغانستان را مشاهده میینماییید .در شیکل ّ
یک طرف مرز شروع میشود و تا طرف دیگر ادامه دارد لیه در تمیا ایین میدّت شیبکه او را
تحت ن ر داشته و مسیر حرلت آن مشخّص شیده اسیت (یز بیه ذلیر اسیت تمیا اشیکال
ارا هشده با نر افزار متلب شبیهسازی شده است) .در شکل دو فرض بر این است له حرلیت
از وسی نقطة مرزی شروع است له این امر میتواند محتمل باشد (میثال نیروهیا بیا بیالگرد در
محیی پیاده شدهاند) .در تما این طرحها باید مصرف انرمی بهصورت بهی یه باشید تیا شیبکه
بتواند مدّتزمان زیادی به لار خود ادامه دهد.
ایدة اصلی طرح بدین صورت است له بیا اسیتفاده از سیه پیارامتر اصیلی سیرعت ،مییزان
ارتعاش زمین و فلز حملشده توسی مورد لشفشده ،ما میتوانیم تشخیص دهییم لیه جسیم
ج ب ده در محیی چیست (انسان عادی ،سرباز با اسلحة سبک ،سرباز با اسلحة س گین ،ماشیین
ن امی سبک و ماشین ن امی س گین مان د تانک) .این امر را با یک مثیال سیاده بیدینصیورت
بیان میل یم له همواره میزان فلز حملشده توسی یک فرد عادی نسبت به یک سیرباز ،بسییار

1. Hatime, Namuduri & Watkins
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لمتر است .همچ ین میتوانیم سرعت یک فرد عادی با یک سرباز را بررسیی ل ییم .همچ یین
برای وسایل ماشی ی مان د ماشین سواری یا یک تانک ،بسیار راحت از روی میزان فلیز آن نییز
میتوانیم بین آن دو تفاوت قا ل شویم له ما این لار را با استفاده از م طق فازی بسیار دقییق و
لارا انجا دادهایم.

شکل 1ـ طریقۀ چینش نودها بهصورت

Mesh

در محیط و حرکت تصادفی دشمن از بیرون مرز کشور به
داخل

مأخذ :یافتههای پژوهش

شکل 5ـ طریقۀ چینش نودها بهصورت  Meshدر محیط و حرکت تصادفی دشمن از وسط مرز کشور و
حرکت به داخل
مأخذ :یافتههای پژوهش
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پارامترهای شبیهسازی این الگوریتم در جدول زیر نشان داده شده است:
مقادیراولیۀ شبیهسازی
ّ
جدول 1ـ
مأخذ :یافتههای پژوهش
پارامتر

مقدار

دایرهای به شعاع  11و مرلز (11و)11

اندازة شبکه

(11و)11

موقعیت ایستگاه پایه

011

تعداد نودها

 0مول

انرمی اوّلیة هر نود

 1111بیت

اندازة هر بستة داده

0.0013 pJ/bit/

εamp

11 nJ/bit
11 nJ/bit

در این طرح براساس سه پارامتر له بهصورت فازی محاسبه میشود ،استفاده میل یم .ایین
لار به این دلیل است له بتوانیم بین فرد عادی ،سرباز ،ماشین معمولی و ن یامی تفیاوت قا یل
شویم .طرح پیش هادی با نر افزار متلب بهصورت فازی انجا شده است.
 .1فازیسازی طرح پیشنهادی

فرای د فازیسازی ،هر مقدار عددی را به یک مجموعة فازی مینویسد و بهاینترتیب ییک
درجة عضویت را به هر مقدار عددی اختصاص میدهد .در این قسیمت بیا اسیتفاده از م طیق
فازی ،فرد عادی را از سرباز تشخیص میدهیم (به عبارت دیگر محاسبه میل ییم) .بیرای ایین
لار سه مجموعة فازی 0تعریف لردیم .مجموعههای فازی و توابع عضویت مرتبی بیا هرلیدا
را میتوانید در شکلهای زیر مشاهده نمایید.

1. fuzzy set
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شکل3ـ میزان فلز
مأخذ :یافتههای پژوهش

شکل9ـ میزان ارتعاش
مأخذ :یافتههای پژوهش

شکل 2ـ میزان سرعت
مأخذ :یافتههای پژوهش
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 .5ایجاد پایگاه قواعد If-Then

پس از فازیلردن مقادیر عددی باید با استفاده از موتور است تاج فیازی ،متغیّرهیای فیازی
ورودی را به متغیّرهای فازی خروجی از طریق متغیّرهای زبانی ربی دهیم .این لیار بیهوسییلة
پایگاه قواعد است تاج انجا میشود .پایگاه قواعد اسیت تاج شیامل ییکسیری قیوانین If-Then

است .به این مع ی له اگر مجموعهای از شروط برقرار بودند ،ساس لار مشخّصی انجا شیود.
برابر

برای مثال :اگر

برابر

و

برابر

و

بهطوریله  iبه مع ی قانون iا در پایگاه قواعد بوده و
ورودیهای

و

،

باشد ،آنگیاه
،

،

برابیر

اسیت؛

مجموعیههیای فیازی در

میباش د .پایگاه قواعد ما شامل  1×1×1 = 11اسیت لیه برخیی از

این قواعد در جدول زیر نشان داده شدهاند.
جدول5ـ پایگاه قواعد If-The
مأخذ :یافتههای پژوهش
شمارۀ قانون

میزان فلز

میزان سرعت

میزان ارتعاش

شعاع

0

لم

0

لم

فرد عادی

0

لم

0

لم

فرد عادی دارای قدرت بدنی

1

متوسی

0

متوسی

سرباز با اسلحة سبک

1

...

...

...

...

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

11

زیاد

1

متوسی

ماشین ن امی دارای تجهیزات سبک

11

زیاد

1

زیاد

ماشین ن امی

 .3غیر فازیسازی

غیرفازیسازی فرای د تبدیل خروجی تولیدشده توسی م طق فازی به ییک مقیدار عیددی
است .روشهای مختلفی برای انجا ایین لیار وجیود دارنید لیه ازجملیة آنهیا مییتیوان بیه
غیرفازیسازهای مرلز ثقل ،میانگین مرالز و مالزیمم اشاره لرد .در انتخاب یک روش خیوب
برای غیرفازیلردن ،سه معیار وجود دارد:
 توجیهپذیری :نقطة خروجی

باید بهدرستی انتخاب شود.
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 سادگی محاسبات
 پیوستگی :نباید تغییرات لوچیک در مقیادیر ورودی باعی
مقدار خروجی

تغیییرات بزرگیی در

شود.

معروفترین و البته پرلاربردترین روش غیرفازیسازی ،روش میانگین مرالز است له هیر
سه معیار فوق را برآورده میل د و ما هیم از همیین روش اسیتفاده خیواهیم لیرد .ایین روش
بهاینصورت لار می ل د:
()0
له

مرلز مجموعة فازی  lو

ارتفاع مجموعة فازی  lاست.

متحیرک در شیکل
ّ
مجموعههای فازی برای تغییر خروجی مسئله ،یع ی نوع جسم یا انسان
سازی انجا شده ،نتیجة حاصل بهصیورت
ِ
زیر نشان داده شدهاند .در این شکل با توجّه به فازی
زیر نشان داده میشود.

شکل 6ـ جسم یا فرد پیشنهادی
مأخذ :یافتههای پژوهش

متحرک در محیل ،حیال مییتیوانیم تصیمیمگییری یز و
ّ
پس از بهدستآوردن نوع شیء
م اسب در محل را انجا داده و ابتکار عمل را در دست داشته باشیم .به عبارت بهتر همواره از
دشمن یک قد جلو هستیم.
 .9فاز انتشار داده

در این مرحله نودها دادههای بهدستآمده را بهطور مستقیم یا بهصورت  Multi-Hopبیه
 BSمیرسان د و در  BSتصمیمگیری یز برای آن انجا میشود .نودها در محیی بیهصیورت
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 Mesh Networkپخش میشوند .در شکل زیر نحوة چی ش نودها و شعاع ارتباطی آنها نشان
داده شده است.

شکل 7ـ انتشار داده در الگوریتم ارائهشده
مأخذ :یافتههای پژوهش

یز به ذلر است له در طرح پیش هادی بیهخیاطر حسّاسییت بیایی محییی ،میا نودهیا را
رتب و دستی در محیی ،پرال ده لردهایم؛ در چ ین شرایطی احتمال خطیا بیه صیفر
بهصورت م ّ
میرسد .امّا در شرایی خاص ما میتوانیم یک محیی را بدون چی ش نودها بیهصیورت دسیتی
مورد مانیتوری گ قرار دهیم له اینلار با بالگرد بسیار راحت قابل انجا است؛ هرچ ید ممکین
است خطا در طرح وجود داشته باشد .در شکل زیر له با متلب شبیهسیازی شیده اسیت ،ایین
چی ش تصادفی و شعاع ارتباطی نودها را مشاهده میل ید.

شکل 8ـ انتشار داده در الگوریتم ارائهشده بهصورت پخش نامنّظم (توسّط بالگرد)
مأخذ :یافتههای پژوهش

سال چهاردهم
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 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

داشتن مرزهای مطمئن و امن از مؤّلفههای قدرت هر لشور بهشمار میآید و این ویژگی از
اهر های مهمّ سیاست حسن همجواری است له همواره بهمیوازات سیایر اهیر هیای موجیود
میتواند در جهت دستیابی به ن م و ام یت در فضای لشور بهلار گرفته شیود .در ایین راسیتا
لشورها برای دستیابی به این مهم بهصیورتهیای مختلیف ،ازجملیه توسیعه و بیهروز لیردن
زیرساختها و تک ولومیهای ل ترل و مدیریت مرزی خود ،سعی در اعمال قدرت بهصیورت
لامل در م اطق مرزی و جلوگیری از ورود ناام یها و چیالشهیا بیه داخیل لشیور مییل ید.
دراینمیان ،ل ترل و مدیریت مرزهای جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مسیتث ی نیسیت
و با توجّه به مرزهای طوینی و تعدّد لشورهای همجوار و ...استفاده و بهلیارگیری ابزارهیا و
تک ولومیهای جدید جهت ل ترل و مدیریت مرزهای لشور از اهمّیت و جایگیاه برجسیتهای
برخوردار است .در این مقاله ،بح

ل ترل الکترونیکی مرزهیا براسیاس بهیرهگییری از شیبکة

حسگر بیسیم مطرح شد .این حسگرهای لوچک له توانیایی انجیا اعمیالی ،چیون دریافیت
اطالعات را دارند و ل ترل
اطالعات مختلف محیطی براساس نوع حسگر ،پردازش و ارسال آن ّ
ّ
از راه دور را فراهم میل د ،اساسا شبکههای جمعآوری داده هسیت د و لیاربر نهیایی نیازم ید
توصیف سطح بای از محیطی است له حسگرها در آن قرار دارند .شیبکههای س سور بییسییم
میتوان د بهع وان بخش مهمّی از سیستم هیای ارتبیاطی ،ن یارتی ،نیاوبری و پیردازش ن یامی
مورداستفاده قرار گیرند .گاهی اوقیات در ایین شییبکههیا نودهیا بیا فرسیت ده و گیرنیدههیای
میاهییوارهای جیهییانی  GPSهمیراه مییشیوند لیه در موقعییتییابی دقییق م یاطق ج گیی
مورداستفاده واقع میشود .س سورهای ن ارتی )دوربین های لوچک هوشم د) همراه بیا دیگیر
س سورها به گردآوری داده از محیی میپردازند و درصورت تشخیص هیر و یعیت وییژهای،
بخش ل ترل مرلزی سیستم را آگاه میسازند .سیستم مرلزی میتوانید بیا پیردازش اطّالعیات
رسیده ،وال ش م اسبی را انجا دهد؛ مان د :فعّالشدن مینها بهطور خودلار در م طقة هیدف و
یا روشنشدن محل در تاریکی شب ،گزارش به نزدییکتیرین مقیرّ ن یامی تشیخیص حضیور
خودرو و نوع آن (لامیون ،موتورسیکلت یا خودروی سواری) .شبکههای حسگر بیسیم یکیی
از جدیدترین تکتولومیهای ساختهشده تا امروز میباشد له با استفاده از ایین شیبکه میا قیادر
هستیم بهطور مداو و بهویژه در شرایی خاص (مثال نیازم دیم ییک م طقیة لوهسیتانی بسییار
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صعبالعبور را برای یک مدّت ل ترل ل یم) یک م طقة عملیاتی را مورد مانیتوری گ قرار دهیم.
همچ ین ازآنجاییله نیروی انسانی همواره بهطور  011درصد قادر به ل ترل تما مرزها نیست
و خطاهای ناشی از او همیشه محتمل است ،استفاده از اینگونه شبکهها و تک ولومی روز دنییا
بسیار احساس میشود .براساس شبیهسازیهای انجا شده ،از این حسیگرها مییتیوان در هیر
محیی جغرافیایی اعمّ از آبی ،دریایی ،خشکی ،باتالقی ،ج گلیی و ...بیرای ل تیرل و میدیریت
مرزهای لشور و نیز بهجای هزی ههای ه گفت ،برای ردیابی موارد مشکوک در طول مرزهیای
لشور جمهوری اسالمی ایران استفاده لرد.
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