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 چکیده

حلیی اساسیی و جدیید بیرای ل تیرل      راه ةهدف از این مقاله، بررسیی ارا ی   اهداف:

درواقع هدف از  است.سیم بی حسگر ةشبکمرزهای جمهوری اسالمی ایران در قالب 

سیم در ل ترل مرزهای لشیور  حسگر بی ةبررسی و تبیین لارلردهای شبک ،پژوهش

از انسیان   ک اعمّبا استفاده از سه فالتور ارتعاش، سرعت و میزان فلز در شئی متحرّ

 است.نقلیه  ةیا وسیل

  ،لییاربردی و از ن ییر ماهیییت و روش   ،پییژوهش حا ییر از حییی  هییدف   روش:

و بیا مراجعیه بیه     ایلتابخانیه  گردآوری اطّالعات به روش است.تحلیلی ی  فیتوصی

افیزار  نیر  سیم از حسگر بی ةسازی شبکم ابع معتبر صورت گرفته است. جهت شبیه

ها در متلب به شکل یک ماتریس ذخییره  درواقع تما  داده. متلب استفاده شده است

سییگ ال و پیردازش   شیامل  ای تردهافزار دارای طیف لاربردی گسی شوند. این نر می

ای ع وان شیوهبه و است... سازی وشبیهگیری، تصویر، طراحی ل ترلر، تست و اندازه

  .قابل طرح استجهت ل ترل مطلوب مرزها  ،نوین در علم و ف ّاوری
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ه بیه نیاام ی محییی پیرامیونی     دهد با توجّهای پژوهش نشان مییافته :/نتایجهایافته

ها و ها، سیاستل ترل و مدیریت دقیق مرزهای لشور، استفاده از روش ایران و لزو 

ها و ریز و سیم خاردار، نصب دوربینخاک چون احداث دیوار، ،ل  دهابزارهای ل ترل

ثیر قیاطعی  أهیای فیراوان، تی   ابزارهای اپتیکی و الکترونیکی  من دربرداشتن هزی یه 

هیای  ،  یمن ای کیه هزی یه   سییم بی حسگر ةاستفاده از شبکله نداشته است. درحالی

ت بیاییی برخیوردار اسیت و در    های دیگر دارد، از دقّبسیار لمتری نسبت به روش

یی م اسبی جهت الار ،العبورویژه م اطق سخت و صعببه ،های جغرافیاییمحیی ةهم

 د دارد.مدیریت مرز و ل ترل تردّ

م طقیه   های خاصّن و ویژگیع ایران و همسایگاد و مت وّمرزهای متعدّ :گیرییجهنت

ثبیاتی  ازجمله فضای استراتژیک ناامن،  عف حالمیت در لشیورهای م طقیه و بیی   

یافتیه  گسیترش  تروریسمِو سیاسی و اقتصادی، ناام ی و هجو  پ اه دگان و آوارگان 

ای جیز میدیریت و ل تیرل دقییق     درمجموع شرایطی را فراهم آورده است له چیاره 

مرز مشیتمل بیر    ةر مرزهای شرقی نیست. مدیریت بهی خصوص دمرزهای لشور به

 ةافیزاری اسیت. اسیتفاده از شیبک    زاری و نیر  فاهای سختمجموعه اقدامات و طرح

 ةهایی است له در  یمن هزی ی  افزاری یکی از روشسیم در بخش سختحسگر بی

توان ت بایتری برخوردار است و میها، از دقّتر نسبت به سایر اقدامات و طرحپایین

مرزهای لشور سود  بیشترخصوص تلفات انسانی در ها و بهاز آن برای لاهش هزی ه

 جست. 

 سیم، ن م و ام یتمرز، ل ترل مرز، مدیریت مرز، شبکة حسگر بی :هاکلیدواژه

 مهمقدّ .1

 ةمحیدود لیه توانسیت   ای بسیار دیری ه است. بشر از زمیانی مرز و مرزبانی دارای تاریخچه

آمده و سعی لرده اسیت  حفاظت از آن برة اندیشدر  ،ص سازد          ّویش را مشخ تحت حالمیت خ

گیری امکان ل ترل و مدیریت ل د. با شکل                          ّمرزهای قلمرو خود را تا حد  ،های مختلفبا روش

های قلمرو لشیورها جهیت برقیراری ن یم و ام ییت      ل ترل و حفاظت از محدوده ،هاحکومت

هیای مختلیف سیعی در ل تیرل     صیورت هیا بیه  کومیت و ح یافیت یتی   ّهم را                  جایگاه برجسته و پ 

دیوار گلستان و... از اند له ساخت دیوار چین، هاردین، ها و مرزهای قلمرو خود لردهدهمحدو

هیا جهیت   هیا و تیالش  عا در ادوار گذشته است. اندیشیه                    ّها شواهدی بر این مد سوی حکومت
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ول زمان تغییر لرده و توسیعه پییدا   گرفته در طیت صورت        ّه به تحو                          ّدستیابی به این مهم با توج 

 هیای  ا پیشیرفت هیا بتوان ید ل تیرل و میدیریت مرزهیای خیود را بی       کومیت لرده اسیت تیا ح  

های روزافیزون  اورانه و علمی هماه گ نمای د. پیشرفت            ّهای مختلف ف  گرفته در عرصهصورت

العیات       ّار اط ی بوده است له آن را بیه قیرن انفجی                                   ّاوری و تجهیزات در قرن حا ر تا حد      ّدر ف  

هییا خییود را بییا آخییرین جوامییع و حکومییتاسییت. در اییین مسیییر یز  اسییت  لییردهموسییو  

مرز و مرزبانی نیز از این قاعده مستث ی نیسیت   ةعرصز نمای د.                       ّوردهای بشری آش ا و مجه ادست

اوری                        ّی     لیارگیری از تجهییزات و ف      هنحو بهی ه نیازم د اسیتفاده و بی  و ل ترل و مدیریت مرزها به

صیورت  آمد و پیشرفته است تا از این طریق بتوان ن یم و ام ییت را در م یاطق میرزی بیه     روز

مییان، از آنجیا لیه جمهیوری اسیالمی      صورت عا  برقرار لرد. دراینلشور به            ّخاص و در لل 

لشیور اسیت و مرزهیای     01ایران دارای مرزهای آبی و خشکی طوینی، همسایگی با بیش از 

ای، لیویری، بیاتالقی،   رافیک اصلی، شامل م اطق لوهسیتانی، لوهااییه  فیزیوگ ةناحیایران با ده 

 ص. ،0103پیور،  ای و دریایی انطباق دارد )لریمیای، ج گلی، استای، دریاچهمردابی، رودخانه

هیای  سیو شیاهد حضیور قیدرت    خاورمیانه له از یک ةم طقهمچ ین قرارگیری ایران در  .(00

ترین لشورها از ن ر سیاسیی، اقتصیادی،   ثباتیگر دارای بیو از سوی دگر ای مداخلهفرام طقه

ّ             سبب شده لیه ل تیرل و میدیریت مرزهیای لشیور از جایگیاه و اهم        است، اجتماعی و... ییت                                                      

آن است لیه   ةده دی به مرزهای لشور نشان          ّ، نگاهی لل اینای برخوردار باشد. باوجودبرجسته

ومرور افراد غیرمجاز، لای، اسلحه و... وجود در برخی از این مرزها، ام یت لامل به مع ی عبور

ی داخل لشیور از بیین رفتیه                                            ّدلیل نفوذپذیری، ام یت در م اطق مرزی و حت ندارد و درنتیجه به

دی را بیرای سیال ین                 ّ( و مشکالت متعد 012 ص. ،0130، و سعادتی جعفرآبادی است )روشن

بیدیهی اسیت لیه     ه است.ردصورت عا  فراهم آولشور به                   ّصورت خاص و برای لل مرزی به

 معتقدنید ن ران خصوص ای که بسیاری از صاحبهب ؛طلبدی را می                          ّل ترل این مرزها تدابیر خاص 

است. در چ یدین سیال گذشیته     پذیرسختی امکانت به               ّایران در درازمد ام یت مرز در مین أتله 

طورمثال، احداث به. رلی و انسدادی ایجاد شده استاقدامات ل ت ،برای مهار و ل ترل تهدیدات

بیه  ریز، سیم خاردار، ایجاد پاسگاه مرزی، برجک، راه و دیوار بت یی و... در مرزهیا   لانال، خاک

 (.  02 ص. ،0131نیا، حافظنمایش درآمده است )
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ه یوز از   ،ای لشیور بیایی جیانی و میالی در طیول مرزهی      ةهزی ی باوجود این اقدامات بیا  

ته نشده است و ل ترل و مدیریت مرزهیای لشیور بیا    های م اطق مرزی لاسمشکالت و ناام ی

ّ               ه بییه شییرایی موجییود در طییول مرزهییای لشییور و تحییو                       ّیی        چییالش مواجییه اسییت. بییا توج     یت                                         

لیارگیری  هرسد حرلت جهت استفاده و بی ن ر میهای جدید بهاوری  ّف  عرصة گرفته در صورت

حسیگر  شبکة لارگیری هاستفاده و براهکارهای جدید یک نیاز برای تأمین ن م و ام یت است. 

بیرای ل تیرل مرزهیای لشیور      روشی جدید ،سیم برای جلوگیری از وجود چ ین معضالتیبی

بیا م یابع انیرمی محیدود      سیم از تعداد زیادی نود حسیگر های حسگر بیتواند باشد. شبکهمی

هیا از  آوری دادهچگیونگی جمیع   ،هیا اساسی در این نیوع از شیبکه  مسئلة  اند. یکتشکیل شده

 هیای شیبکه  لاربردهیای  تیرین مهیم  از یکیی  ع یوان بیه  ک    ّمتحر  اهداف . ردیابیاستحسگرها 

هیای  سیازی یز  به ذلیر اسیت تمیا  شیبیه     روند.می شمارهب ن امی ةحوز در سیمبی س سوری

 متلب قدرتم دافزار اساس پارامترهای واقعی در محیی بوده و با نر شده در این تحقیق برانجا 

 ست.شده ا انجا 

  تحقیق ۀپیشین. 5

بررسیی نقیش و   »ای تحت ع یوان  و حسن سعادتی جعفرآبادی در مقالهاصغر روشن  علی

و هیا     ّ    مؤل فیه بیه   ،«آن بر افغانستانتأثیر لارلرد ل ترل مرز استان خراسان ر وی با افغانستان و 

شده در تعریف ةوابستمستقل و  رهای    ّمتغی ه به                             ّبر ل ترل و مدیریت مرز با توج ر  ّث ؤمفالتورهای 

احیداث   نمای د له ایجاد مدل تلفیقی ومیلید أتپردازند و جا ، تایباد و خواف میم اطق تربت

ی بارز در ایجیاد ام ییت   اسزایی دارد و خود نمونههل نقش بهای مرزی در رونق اشتغابازارچه

 شود.نواحی مرزی محسوب می

 ای تحییت ع ییواندر مقالییهاحی           ّیی  و فرهییاد فت   ی علمییدارانعییامی سییهراب  ،د حیییدری   ّییمحم   

ل  ید لیه   بییان میی   (0130) «مرز و الگوی مدیریت و ل ترل مرزهای شرقی اییران  تیکیم وپل»

ترین نقش را در ل ترل و ام یت میرز ایفیا   مهم ،های مرزی و راه مرزیپاسگاه، برجک، بازارچه

های میرزی و  اندازی ه گو اقداماتی ازجمله م اسبات دیالماتیک، موانع فیزیکی، راه نمای دمی

 اسییتفاده از تجهیییزات الکترونیکییی و ایجییاد قرارگییاه شییرق از م  ییر لییارایی و اثربخشییی در  

هیادی اع میی و امیین لطفیی     هادی زرقیانی،   د  ّسی  گیرند.های چهار  تا هشتم قرار میاولویت
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ش آن در های مدیریت مرزها و نقی ها و سیاستبررسی شیوه»ای تحت ع وان در مقاله( 0130)

خراسیان  ة مختلف برای ن ارت و ام یت میرز در م طقی   شیوةنمای د له سه بیان می« ام یت مرز

هیا و  طیرح . 1 الکترونیکیی هیای  شییوه . 0هیای فیزیکیی   شیوه. 0ازجمله:  ؛ر وی وجود دارد

شیوه نقش اساسی در ل ترل و مدیریت مرزهیای شیرقی را    سههای ل ترل مرز له این سیاست

توسیی انتشیارات    ها و تجهیزات ل تیرل میرز  روشعالوه بر این لتابی با ع وان  ند.برعهده دار

ها و ابزارهای مختلف ل تیرل  دانشگاه علو  انت امی به چاپ رسیده است له به توصیف روش

آشی ایی بیا مراقبیت    مرز در ایران و جهان پرداختیه اسیت. لتیاب دیگیری نییز تحیت ع یوان        
هیا و  طور مبسوط شییوه العات ناجا م تشر شده است له به  ّاط  اوری            ّتوسی واحد ف   الکترونیکی

 است.   لردهابزارهای مراقبت الکترونیکی را بررسی 

 روش تحقیق .3

شیود و بیرای   تحلیلیی محسیوب میی    ی   تحقیق حا ر از حی  ماهییت و روش توصییفی  

از  سیت و اسیتفاده شیده ا  ای ترنتیی  ای، از م یابع لتابخانیه  العات به روش اس ادی           ّگردآوری اط 

هیا  های موردن ر استفاده شده است. درحقیقت تما  دادهسازیجهت انجا  شبیه متلبافزار نر 

شوند. برای مثال یک عدد )اسیکالر( بیه شیکل ییک     شکل یک ماتریس ذخیره می به متلب در

ماتریسیی   به شکل« Tehran is capital of Iran» شود. یک رشته مان دذخیره می 0×0ماتریس 

ی        ّی   شیود. حت    ها به تعداد لارالترهاست( ذخیره میسطر و چ دین ستون )له تعداد ستون با یک

ل و دو  آن بیرای تعییین                  ّگردد له ب عد او عدی ذخیره می  ب سه ماتریس یک تصویر به شکل یک

افزار دارای طیف شود. این نر                                                    ت نقاط و ب عد سو  آن برای تعیین رنگ نقاط استفاده میمختصا

طیات، طراحیی   توان به سیگ ال و پردازش تصیویر، ارتبا ازجمله می .ای استلاربردی گسترده

هیای  ، شیبکه ش اسیی وتحلییل، زیسیت  سازی میالی و تجزییه  گیری، مدلل ترلر، تست و اندازه

ایین پیژوهش بیه     .اشیاره لیرد   ...سازی و، شبیه Wavelettعدی    دوب  ةفوریعصبی، م طق فازی، 

رنهاییت اسیتفاده از   های مختلف پرداختیه و د های ل ترل و مدیریت مرز به شیوهشبررسی رو

اوری جهت ل تیرل مطلیوب مرزهیا                       ّای نوین در علم و ف  ع وان شیوهسیم را بهحسگر بیشبکة 

ییید  أتستفاده از آن را در ام یت و ل ترل مرز و م یاطق میرزی   بخشی انماید و میزان اثرارا ه می

 .ل دمی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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  مباحث نظری. 9

 امنیت مرز .1. 9

تیوان گفیت   ی میی   ّلل طیور ا به               ّی ابها  است. ام تعریف ام یت مرز همان د تعریف ام یت دارا

هیای واپسیین قیرن بیسیتم و شیروع انقیالب       ترین تعریف از ام یت مرزی له تیا سیال  عمومی

ام یتیی بیوده، عبیارت اسیت از      ةحیوز طات، موردقبول بسیاری از پژوهشگران مطالعیات  ارتبا

ییک واحید           زیسیت  شده برای بخش پایانی پیرامیون محییی  صیانت از خطوط قراردادی و ع»

 احیی و بیه اجیرا گیذارده                               ّ    له از سوی دیگیر بیازیگران طر     ات احتمالی                   ّسیاسی، در مقابل تعر 

(. بیه بییان دیگیر، مفهیو  ام ییت میرزی بیه مع یی         10یی 10 .ص ،0103)مجتهدزاده، « شودمی

د         ّ    لیردن تیرد   گونه اعمال م افی قانون در طول مرزهیای ییک لشیور و قیانونی    وگیری از هرجل

هیای  اییت  یوابی قیانونی از طرییق دروازه    ونقل لای و حیوانات اهلی با رعاشخاص و حمل

ای محکم برای یت مرزها پشتوانهبدیهی است ام  (.011 ص. ،0132 )زرقانی،است مجاز مرزی

  نیاام ی در میرز قیادر اسیت در    عش در داخیل لشیور اسیت و هرگونیه                        ّ      ام یت بیا ابعیاد مت یو    

های اقتصادی، فره گی، سیاسی، اجتماعی و ن امی داخل لشور اخالل ایجیاد نمایید و   سیستم

هم بسییار  خود در ام یت مرزی و داخلی لشور سی                      ّمطلوب قادر است در حد  ام یت ،مقابلدر 

 (. 31 .ص ،0101ای را به خود اختصاص دهد)خطابی، برجسته

 کنترل و مدیریت مرز .5. 9

ها و له به افراد، دولتل د اشاره میهایی اوری       ّها و ف  ل ترل و مدیریت مرز اغلب به روش

بهی یه از م یابع    ةاسیتفاد ، هیا ل د تا مسا ل مرزی، عبورومرور افیراد و لای ها لمک میحکومت

(. بیه  00 ، ص.0113، 0)های سیون  ت لشور انجا  ده دار                                   ّمشترک و... را م طبق با قوانین و مقر 

ت  ییم   نییز ی و                                    ّمکانیسمی برای تضمین ام یت مرزهای مل  ،ل ترل و مدیریت مرز ،عبارت دیگر

ت توسی ارتبیاط فره گیی،                                                              ّحرلات قانونی در طول مرزها برای دستیابی به نیازهای متفاوت مل 

گردد. ب ابراین ل تیرل و میدیریت میرز    له از طریق مرزها فراهم می استو اقتصادی اجتماعی 

ل ترل امور اجرایی مرزها شامل اطمی ان از حفظ حرمت و برقراری ن یم و ام ییت در    ةمحدود

(. براسیاس راهبردهیای   1 ص. ،0130، و لسیانی  پیرور ل ید )جیان  ص میی                 ّطول مرزها را مشخ 

                                                 
1. Heinesson 
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نید  امدل مدیریتی برای مرزها مطرح لرد له عبیارت  سهتوان ا میل ترل مرزه ةزمی متفاوت در 

 از:

 انتظامی ـ مدل مدیریتی نظامی. 1. 5. 9

م یاطق میرزی   نییز  و  آنهیا  ةاداره به نگرش راهبردی به مرزها، ل ترل و                  ّدر این مدل با توج 

 ،یین نیوع میدل   گیرد. اهای ن امی و انت امی قرار میی نیروها و دستگاه                     ّبیشتر در اختیار و تسل 

هیای  چیه در محییی   ،لیه فضیای تهدیید   بید  یامیی آن برتیری   ةادارزمانی برای ل ترل مرزها و 

پیرامونی و چه در فضای داخلی نسبت به مرزها در لشور حالم گردد و ل ترل و راهکارهیای  

گوی این تهدیدهای بالفعل و بالقوه نباشد. در آن صورت ل ترل و انسداد لامیل  معمولی جواب

میدیریتی   ةشییو شود. البته در بیشتر مواقع این ع وان استراتژی جاری لشور قلمداد میها بهمرز

شیود.  باع  افزایش تهدیدها شده و سبب پایداری سیکل ناام ی و تهدید در م اطق مرزی میی 

تی و نوین در لشورهای مختلف ازجملیه اییران در          ّصورت س   انت امی به دو ی  مدیریت ن امی

 .  حال اجرا است

 :تی شاملالف( راهکارهای سنّ

  هیای میرزی، نصیب سییم خیاردار،      ، انسداد دهانهلانال حفر :مرزفیزیکی انسداد

 ریز، دیوار بت ی، پاسگاه و برجک مرزی، احداث راه های مرزی و...ایجاد خاک

 ام یتیی  هیای ن یامی،   تقویت نیروهای مرزی، تشکیل یگیان  :افزاریانسداد سخت

 های ایست و بازرسی و...ی، افزایش پستصرف م اطق مرز لردن

 شامل:فنی  ب(راهکارهای نوین

هیای  دهسی ج    G.I.S ،I.Tالعیات جغرافییایی        ّ  هیای اط  سیسیتم  از اسیتفاده  :افزارینر ل ترل 

 رادارهای مراقبتی و استراق سمع، تجهیزات الکترونیکیی و اپتیکیی  فضایی، ش ودهای رادیویی، 

  و...

 اجتماعی شامل:ـ  یج( راهکارهای نوین فرهنگ

به سیمای فره گیی، سیاسیی، اقتصیادی، اجتمیاعی      هتوجّ :جانبههمهگرایی و ل ترل توسعه

 ه بیه شیرایی م طقیه، عمیران و آبیادی،                                     ّی         های میدیریتی م سیجم و می  م بیا توج       م طقه، روش

 رنشیی ان د مرزلیردن  ، اعتمادسازی و دخیل ارثیرگذأترات م اسب و                   ّزایی، قوانین و مقر اشتغال

 (.  011 ص. ،0131های مرزی و... )لطفی، های اقتصادی و بازارچهامورات، ایجاد ب گاه
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 گرامدل مدیریتی کارکردی توسعه. 5. 5. 9

م اطق میرزی و پوییایی و شیکوفایی لارلردهیای      ةتوسعمدل مدیریتی لارلردی بر محور 

 یدی از لارلردهیای   مههیا و تهدییدها را بیه بهیر    . طبق این نگرش، بحیران استمرزی استوار 

توان لاهش داد یا از بین برد. ب ابراین در این میدیریت،  های آن میموجود و از بین بردن زمی ه

هیای  در زمی یه  ،و میدیریت آن دخییل هسیت د   هایی له در امیور میرز   خانهها و وزارتدستگاه

یین، اسیتفاده از   باش د. عالوه بیر ا داشته توان د نقش مختلف توسعه و عمران در این م اطق می

های اجرایی، یکی از ارلان مدیریتی است. برخیی از  دادن آنها در برنامهزی و مشارلتاهالی مر

مطلیوب مرزهیا و م یاطق میرزی در میدل میدیریتی        ةادارهیا و راهکارهیای   ترین سیاستمهم

 ند از:اگرا عبارتلارلردی و توسعه

 طق مرزیاجرای طرح آمایش سرزمین و آمایش دفاعی در م ای 

 های زیرب ایی و خدمات اجتماعی و فره گی در م اطق مرزیگسترش ارتباطات و شبکهی 

 م اطق محرو  توسعةانزوا و اجرای طرح احیا و  ساختن م اطق مرزی ازخارجی 

هیای  و توانم دسیازی بازارچیه  راییش  آ ،ختن مبادیت تجاری در م اطق مرزیم دسان ا ی 

 مرزی

 طور رسمی در م اطق مرزیهای تجاری و ارتباطی بهاهگگسترش معابر و گلوی 

 ی آنها    ّت مل                                            ّهای قومی و فره گی در م اطق مرزی و تقویت هوی تیاس       ّلاهش حس ی 

 ادارةهیای  دادن اهالی مرزنشین در برنامهلتاستفاده از امکانات موجود در م طقه و مشاری 

 مرزی

و گسترش دوسیتی مییان مرزنشیی ان     آمیز با لشورهای پیرامونیبرقراری روابی مسالمتی 

 دوطرف مرز

 ایجاد نهادهای تجاری و بازرگانی رسمی میان لشورهای مجاوری 

                ِ    اعتمادسیازی نسیبی                                                         ّ      گسترش ام یت فره گی و اجتماعی در نواحی میرزی و ایجیاد جیو    ی 

 مرزنشی ان به حکومت مرلزی

جهت سیهولت   مجاور اصالح قوانین گمرلی و لاهش عوارض گمرلی مت اسب با لشوری 

 (.  30 ص. ،0130لطفی، و ، اع می، در امر مبادیت تجاری لای در م طقه )زرقانی
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 جانبه و ترکیبیمدل مدیریتی همه .3. 5. 9

ها و راهکارهای سی تزی  گرایی، دارای سیاستجانبهه به بی ش همه                  ّ ا  مدیریتی با توج این ن

انت یامی و   ی   م اسیب میدیریت ن یامی    مرزهیا بیوده و سیعی دارد از راهکارهیای     ةاداربرای 

های مرزهیا و م یاطق   اسیت و پیچیدگی                                    ّطور هماه گ استفاده نماید. موقعیت، حس لارلردی به

 ، ای در ابعیییاد سیاسیییی، اقتصیییادییت جهیییانی و م طقیییه         ّ      طیییرف و تحیییو میییرزی از ییییک

دی بیه  عی   ب ل د له از نگرش تیک فره گی، دفاعی و ام یتی از طرف دیگر ایجاب می ی  اجتماعی

ن یر قیرار گییرد. بیا           ّ    هیا مید   تمامی زوایا و زمی ه ها،آن ةادارزها پرهیز شود و در مدیریت و مر

 ها را بیه فرصیت تبیدیل لیرد و هیم باعی  بیه        دتیوان تهدیی  نگیر هیم میی   جانبهمدیریت همه

ا و هی م اطق مرزی شد. سیاسیت  این ...ارتباطی ورساندن لارلردهای سیاسی، اقتصادی، فعلیت

 ند از:امرزها و م اطق مرزی عبارت ةادارگرا و ترلیبی در جانبههای مدیریتی همهراهکار

 فضایی م اطق مرزیمطالعه و ش اخت موقعیت جغرافیایی و شرایی ی 

لارلردی و حمایت نیروهای ن یامی و  ی دهای افرایجاد شرایی و فضای م اسب و امن با ی 

 ها و لارلردهای مرزانت امی در باروری ظرفیت

 ها و عوامل آنیی ریشهتهدیدها و ش اسالردن ص           ّتعیین و مشخ ی 

 ها و ش اسایی عوامل باروری آنهافرصتلردن تعیین و مشخصی 

ة توسیع ها و راهکارهای سیاسیی، اقتصیادی، فره گیی و    سیاست ةارا مقابله با تهدیدها، ی 

 (.012 ص. ،0131)لطفی، ای با حمایت و پشتیبانی نیروهای ن امی و ام یتی م طقه

 های تحقیقیافته .2

 های نوین و کنترل و مدیریت مرزهااوریفنّ. 1. 2

هیا  یکی از اهداف دولیت  ،های نوین برای تأمین و افزایش ام یت مرزیاوری          ّلارگیری ف  به

ل تیرل و   جهیت های جدید برای بیایبردن مهیارت لشیورها    در عصر حا ر است. تک ولومی

است. در ایین راسیتا، وجیود     یت باییی برخوردار           ّو... از اهم  انن ارت و حفظ ام یت شهروند

آن    ِ  تیر  بخشای به انجا  بهتر و نتیجهها و تک ولومی پیشرفته و م اسب در هر عرصهزیرساخت

هیا و  و وجود زیرساخت نیستمدیریت مرز نیز از این قاعده مستث ی  ،بینل د. دراینلمک می

هیا  زیرساختل د. به مدیریت بهتر مرزها لمک می ،ین عرصها در روزهبتک ولومی پیشرفته و 
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تواند بر مدیریت مرز و همکیاری میدیریت میرزی    های مختلف میصورتو امکانات مرزی به

ها، عملکرد بهتر مرز، لارآمدی و دستیابی به ل ترل و لاهش هزی ه ،این امر ةنتیجتأثیر بگذارد. 

برقراری ه داشت                ّهمچ ین باید توج  (.00ی01. صص، 0110 ،0دولی) استمرزی  ةبهی مدیریت 

نیازم د تجهیزات و امکانات تسلیحاتی، ارتباطی و خدماتی مت اسیب بیا شیرایی     ،ام یت در مرز

ک و حضور سریع پرس ل مرزی را در            ّنحوی له تحر به است؛مرزی نیز  ةم طقی            ّفیزیکی و جو 

وییژه در مرزهیایی از لشیور لیه در     ، بیه ای از مرز له یز  باشدت در هر م طقه       ّترین مد لوتاه

ر، قاچاق لیای و اسیلحه، انسیان و... قیرار        ّمخد                                       ّمجاورت تهدیدهای بزرگ ازجمله ورود مواد 

توان بیه  زات و امکانات ل ترل مرزها را می(. تجهی10 ص. ،0132نماید )ص ایعی، مین أتدارند، 

 :لرددو دسته به شرح زیر تقسیم 

 کنترل مرز ینّف ـ تجهیزات فیزیکیالف( 

مراقبیت از مرزهیا بیا     ةوظیف ،در این روش مراقبت از مرزها،  من استفاده از عامل انسانی

 انیال(، سییم خیاردار،    )ل هیا ریزهیا، خ یدق  خیاک  :ایجادشده چونات سیسأتکا و استفاده از   ّات 

زی هیای میر  های مرزی، دیوارهای بت ی، جیاده ها و پایگاههای دیدبانی، برجکلشی، برجف س

 نیامی،  و اخباریل  د )ی را ایفا می              ّبی مرز نقش مهم این موانع در ل ترل نس .گیردو... انجا  می

در مراقبت و ل ترل از مرز، بسییار مفیید بیوده و لمیک     سیسات أت(. استفاده از 03 ص. ،0133

ز و از میر ای هایی هست د له در نقطیه سازهتأسیسات  ل د.میمرزی های هی به پاسگاه   ّتوج قابل

رد، شوند تا مانع عبور متجاوزان مرزی شوند. عیالوه بیر ایین میوا    مرز ایجاد می          ّدر پشت خی 

العیات یز  درمیورد متجیاوزان را لسیب         ّ، اط مورانأمی شود در مرز باع  میتأسیسات وجود 

مرزی عیالوه بیر ای کیه    سیسات أتل  د و قادر به تشخیص و ش اسایی و دستگیری آنان باش د. 

و از حرلت آنهیا جلیوگیری   دهد قرار میر راه متجاوزان و عابران غیرمجاز مرزی موانعی بر س

ّ             ل ید، در میواردی نییز بیا بررسیی محیل       قل حرلت آنها را ل د یا محیدود میی  و یا حدا عبیور                                 

گیری  های دینقلیه، عال م و نشانهوسیلة نوع  العاتی ازقبیل محل و زمان عبور، تعداد عابران،  ّاط 

 .ددهمیدست به از عابران غیرمجاز

 

 

                                                 
1. Doyle 
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 ب( تجهیزات الکترونیکی کنترل مرزها

ل  یده را  ی، وسایلی هست د له توانم دی نیروهیای عمیل              ّهای مختلف ف  تجهیزات و سیستم

ده ید. وجیود مرزهیای طیوینی لشیور، و ییعیت      ل تیرل و مراقبیت از میرز افیزایش میی     در 

هیا،  گلیی، سیواحل و بیاتالق   ش گییاهی و ج  هیا(، پوشی  ها و بل دی)پستی توپوگرافیکی زمین

لیه ت هیا عامیل نییروی انسیانی و      بودن م اطق مرزی موجب شیده اسیت   ها و لویریرودخانه

   .ها در زمین برای حفاظت و مراقبت از مرزها لافی نباشدسازه های فیزیکی یا ساختروش

ف محی  از انسیان و اتیال   ادة اسیتف بهی ه از آنهیا از مشیکالت    ةاستفادامروزه تجهیزات و 

مرزهیا دارد.   ةادارای در نقیش امیدوارل  یده   لاهد، راندمان لار را افیزایش داده و ها میسرمایه

العات حاصیل از تجهییزات                                       ّمرز سعی دارند با استفاده از ترلیب اط  های نوین ل ترلتک ولومی

و  بیالن، هواپیمیای بیدون سرنشیین     س سور، ،، دوربینالکترونیکی و مراقبتی ن یر سیستم رادار

سیمی یا باسیم، یک سیستم یکاارچیه را بیرای ل تیرل    های بیساختن آنها از طریق شبکهب   ّمرت 

 .داردنییاز  ها هزار نییرو در خیی   مرز ارا ه نمای د. پوشش لامل و مراقبت دا می از مرزها به ده

ا یافه شیود، رقمیی در حیدود      پشت خی و نیروهای پشتیبان و تدارلاتی به آنها هاینیرو اگر

ارک آن نییز مشیکالت   نگهداری و تد ةهزی این نیرو و مین أتهزار نفر خواهد شد له صد چ د

خواهد داشت. در لشورهای پیشرفته، برای مراقبت از میرز، بیشیتر از تجهییزات    بعدی را دربر

 ص. ،0130 ،، اع میی و لطفیی  زرقیانی شود )استفاده میتأسیسات یکی همراه با ی و الکترون  ّف  

32  .) 

های بیان شده در بای جهت ل ترل و میدیریت  ای له در زمی ه ابزارها و روشنکتهدر پایان، 

ها بایید بیا توجیه بیه تحیویت صیورت       مرزها باید ذلر لرد این است له، این ابزارها و روش

های علمی و ص عتی به روز شود تا از این طریق زمی ه بیرای ل تیرل و   گرفته در عرصه ف اوری

 گردد.مدیریت لارآمد مرزها فراهم 

 ها و تهدیدهای کنونی مرزی کشور  ناامنی. 5. 2

 ه به شیرایی لشیورها و فضیای پیرامیونی آنهیا متفیاوت اسیت و                            ّتهدیدهای مرزی با توج 

ی، تهدییدهای سیاسیی، تهدییدهای اقتصیادی،     تواند شامل موارد زیر باشد: تهدیدهای ام یتی می

ملکیی،  ر، انسان، دارو و سوخت( )قیوا     ّمخد                                            ّتهدیدهای فره گی، تهدیدهای قاچاق )لای، مواد 

های راهبیردی جهیت مقابلیه    خاذ سیاست                                    ّ(. ب ابراین برای تدوین استراتژی و ات 01 ص. ،0133
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الع یافیت.                    ّی استراتژیکی لشور اط   و م و تیکیینخست باید از موقعیت م وپل ،با تهدیدهای مرزی

ترین دیییل  رو مهمم ابع تهدید است. ازاین ش اسایی ،ات مرزیتهدید لین گا  برای مبارزه با  ّاو 

د                 ّ      بیودن مرزهیا و تعید    طیوینی  :شیمرد تیوان بر صیورت میی  ران را بیدین ای مرزهای بودنناامن

 ا لشیورهای مجیاور   فره گیی بی  ی    همسایگان، مرزهای تحمیلی له سبب تداخل اقوا  مذهبی

 وییژة محیطیی، موقعییت   ت زیسیت میرزی، اختالفیا   نیافتگی م اطق پیرامونی و، توسعهشودمی

ل در          ّ    شیدن و تحیو   مرز، جهیانی های همهای حکومتی دولتمرزهای ایران، روند تغییرات رمیم

 ،، خلیلی، و دهمیرده لارلرد مرزها، عد  استراتژی م سجم در مدیریت و ل ترل مرزها )اع می

ع وان عوامل اصلی بسترساز برای تهدییدات مختلیف قلمیداد    (. موارد فوق به011 ص. ،0130

ه ییا                      ّ  تواند تهدیدهای بیالقو  ت هایی یا با اشتراک عوامل دیگر میهرلدا  از این عوامل به .شودمی

یریت و ل تیرل مرزهیا بایید بیا     بالفعلی را برای مرزهای یک لشور ایجاد نمایید. ب یابراین مید   

هیا و تهدییدات میرزی    مییان چیالش  ران قیرار گییرد. درایین   های نوین در دستور لار مدیوهشی

 ی عبارت است از:   ّلل طورجمهوری اسالمی ایران با همسایگان به

 پاکستان:  

 نیافتگی مرالز جمعیتی از ن ر اقتصادی، اجتماعی و فره گیتوسعهی 

 تان پالستانبلوچس ةنیافتثبات و توسعهجواری با ایایت بیهمی 

 ر و لای   ّمخد            ّسوخت، مواد گستردة قاچاق ی 

خصیوص در  ه د( بیه  ة   ّقار دلیل مهاجرت مرد  شبهغیرمجاز )بهگستردة دهای         ّوجود ترد ی 

 لوهک و ریمدان میرجاوه،

 ح              ّای و اشرار مسل های فرام طقهالیت قدرت         ّحضور و فع ی 

 برخی طوایف م طقه ی و مع وی       ّهای ماد قاچاقچیان از همکاری م دشدنبهرهی 

 عد  ن ارت و همکاری م اسب دولت پالستان در ل ترل مطلوب مرزهای 

 افغانستان:

  عف دولت افغانستان در ایجاد ام یت مرزهای 

  لار، مهاجرت و...برای یرقانونی مرد  افغانستان دهای غ                      ّفقر شدید اقتصادی و ترد ی 

 مرزهای ایران ر و قاچاق اسلحه به داخل   ّمخد      ّمواد گستردة لشت ی 
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رود در خاک افغانستان و عید   هری های هیرم د وهای آب رودخانهقرارگرفتن سرچشمهی 

 های مرزیها و پروتکلنامهب دی دولت این لشور به توافقپای

طور رسمی و مشکالت ناشی از ایین امیر در رسییدگی و    فی مرزبانان افغانی به       ّعد  معر ی 

 و فصل مسا ل مرزی بین آنها   ّحل 

 ای در افغانستاننیروهای فرام طقهگستردة حضور ی 

 مرزی دوغارون بر سر عال م مرزیمحدودة دروازة لشور در اختالفات مرزی دو ی 

 ترکمنستان:

 امریکا و اسرا یل در خاک ترلم ستانمتحدة العاتی ایایت             ّاقتصادی و اط های الیت  ّفع ی 

ای از نیوار میرزی و گیرایش    ههیای عمید  جود تطابق بین مرتیع و دا  در بخیش  عد  وی 

 های مرزیسوی مرز و بروز ت شدست آوردن مراتع بیشتر به آنمرزنشی ان ایرانی برای به

 وجود فساد و فحشا در آن سوی مرزی 

 ترلیسمهای پانهای مذهبی و قومی و گرایشوجود قرابتی 

ه بیه تفیاوت                    ّی     آوری میرد  )بیا توج     نرخ بایی بیکاری در دو سوی مرز و گسترش رویی 

 ر   ّمخد                               ّر در دوسوی مرز( به قاچاق مواد    ّمخد           ّقیمت مواد 

 دریای خزرمحدودة دوجانبة در تعیین  لشورمشکالت دو ی 

 آذربایجان و ارمنستان:

ترلیسم، آذربایجیان بیزرگ و گیرایش تعیدادی از مرزنشیی ان بیه       طرح مسا لی ن یر پانی 

 شده در این رابطهتبلیغات  د فره گی انجا 

 باغت ش و درگیری بین نیروهای ارم ستان و آذربایجان بر سر مسا ل قرهدامة ای 

 سوی مرزآنوجود مرالز فساد و فحشا در ی 

 های جاسوسی آمریکا و اسرا یل در خاک آذربایجانالیت  ّفع ی 

 عد  تعیین رمیم حقوقی دریای خزری 

 دهیای غیرمجیاز و                                                           ّ    وجود روابی خویشاوندی بین سال ین برخی از م یاطق میرزی و ترد   ی 

 ر   ّمخد                ّهای قاچاق مواد الیت  ّفع 

افراطی تحت ع وان داش اک با هدف تشکیل ارم ستان بزرگ و وجود ارام ة های الیت  ّفع ی 

 چالش بین آنها
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 ترکیه:  

مرز دو لشور و تبلیغیات سیاسیی و  یدفره گی    ة الیت پ.ک.ک در حاشی         ّحضور و فع ی 

 اچاقچیان مرزیآنان در بین مرد  مرزنشین و حمایت از ق

بودن م طقه و لمبود امکانات ت لوهستانی  ّعل العبور بودن برخی از م اطق مرزی بهصعبی 

 نیروهای مرزی برای ل ترل مطلوب مرز در فصول سرد سال

 اقتصادی و اجتماعی م اطق مرزیتوسعة عد  ی 

بیه   های لمری و شکاری توسی لارخانجات ترلییه و قاچیاق آنهیا   افزایش تولید سالحی 

 ایران

 پ.ک.کلردن مرز دو لشور جهت سرلوبحاشیة افزایش حضور ن امی ترلیه در ی 

 های این لشور با آمریکا و اسرا یلیه در پیمان ناتو و همکاریعضویت ترلی 

 ترلیسم و حمایت برخی از محافل سیاسی ترلیه از این مو وعپانمسئلة وجود ی 

یی چشیمة   00یی 00فاصیل عال یم میرزی     ّد ی )حی                              ّی   وجود اختالفات ار ی در نقیاط خاص    ی 

 قیه(یایر ی  11ی13فاصل عال م مرزی     ّ)حد  بابا(قانلی

 عراق:  

 امی و تبلیغیاتی  های نالیت                                 ّپ.ک.ک در بخش شمالی مرز مشترک و فع گستردة حضور ی 

 حانه از قاچاقچیان                        ّمختاری لردها و حمایت مسل لردستان بزرگ و خودمسئلة آنان، طرح 

 نشیناجتماعی مرد  مرز ادی واقتصتوسعة عد  ی 

های م اسبی در خاک عراق لیه شیرایی را بیرای قاچیاق )لیای، مشیروبات       وجود زمی هی 

 .ل دالکلی، سالح، انسان و...( فراهم می

 سوی مرزهابه آن و عرب( )لرد گرایش  م ی برخی از اقوا  مرزنشینی 

 عد  حضور رسمی مرزبانان عراقی جهت ل ترل مطلوب مرزهای 

 مینگستردة وجود میادین ی 

 سالههشترفتن تعدادی از عال م مرزی در طول ج گ جایی و ازبینهجابی 

 اینیروهای فرام طقهگستردة حضور ی 

ن یر م افقین، لومله، دمولرات، خلیق عیرب،    ،حضور ع اصر معاند ن ا  در خاک عراقی 

 ج بش التحریر  
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خورعبداهلل برای  و رود    ارونددهانة  در یح عراق               ّوسی راهزنان مسل مشکالت ایجادشده تی 

 ش اورها

مشکالت اید ولومیکی این گروه با جمهوری اسیالمی   وحضور داعش در لشور عراق ی  

 ایران.

 مرزهای جنوبی:

 ر، و...(   ّمخد                        ّ)انسان، لای، سالح، مواد  افزایش روزافزون مرزنشی ان در امر قاچاقی 

 ورهای بیگانه به حریم آبی ایرانادی لش                        ّورود غیرمجاز ش اورهای صی ی 

 فره گی لشورهای عرب علیه ایران           ّاقدامات  د ی 

 اقتصادی و اجتماعی بین سواحل شمالی و ج وبی خلیج فارستوسعة اختالفات سطح ی 

هایی ن یر نیروی درییایی، ارتیش،   نیروی ناجا به ارگانهای مسئولیتواگذاری برخی از ی 

 دلیل  عف و نالارآمدی گارد ساحلیرانی بهسازمان ب ادر و لشتی

 ص. ،0132ت اییران )مهیدوی،     ّ  سی   ابیون در بین مرزنشی ان اهیل                ّالیت نامحسوس وه   ّفع ی 

31  .) 

ها و تهدیدهایی له در طیول مرزهیای جمهیوری اسیالمی اییران بیا       ی به چالش        ّنگاهی لل 

هیای فیراوان و از   ها، هزی یه آن است له باوجود تالش ةده دنشان ،همسایگان در بای بیان شد

و شیوند  خوبی ل ترل و مدیریت نمیی فانه مرزهای لشور به                             ّسوی دیگر شهادت مرزبانان، متأس 

هیایی بیرای سیال ین    نیاام ی سیو  از ییک طول مرزهای لشور برقرار نیست و این امر  ام یت در

لشیور فیراهم آورده اسیت. ایین و یعیت و              ّ    بیرای لیل   از سوی دیگر م اطق مرزی لشور و 

سمت اسیتفاده و  حرلت به ،ل ترل و مدیریت مرزهای لشور                         ِهای روزافزون جانی و مالی هزی ه

 ل د.  ها و ابزارهای جدید در طول مرزهای لشور را  روری میلارگیری تک ولومیهب

 راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزها ؛سیمحسگر بی ۀشبک .3. 2

 سیاخت  و احیی           ّ  توانیایی طر   سییم، یبی  مخابرات و الکترونیک ةزمی  در اخیر هایپیشرفت

 را گونیاگون  لاربردهیای  و م اسیب  لوچیک، قیمیت  ة انداز پایین، مصرفی توان با حسگرهایی

العات   ّاط  دریافت چون اعمالی انجا  توانایی له لوچک این حسگرهای است. آورده وجودهب 

 پیدایش بموج را دارند، العات  ّاط  آن ارسال و پردازش حسگر، نوع براساس محیطی مختلف

 ایین  انید. شیده  سییم بی حسگر هایشبکه موسو  به هاییشبکه گسترش و ایجاد برای ایایده
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 و لاربر هست د داده آوریجمع هایشبکه       اساسا  ل  د،می فراهم را دور ل ترل از راه له هاشبکه

حتییم،  )دارنید  قیرار  در آن حسیگرها  لیه  محیطیی اسیت   از بیای  سیطح  توصیف نیازم د نهایی

سییم یکیی از جدییدترین    هیای حسیگر بیی   شیبکه (. 311 ، ص.0100، 0مودوری و واتکی یز نا

-هطور مداو  و بهتوان بشده تا امروز است له با استفاده از این شبکه میهای ساختهتک ولومی

العبیور ییا   لوهستانی صعب ةم طقمرزهای لشور در طول  ،ع وان مثالهویژه در شرایی خاص ب

-ه بیه راهمیو مورد مانیتوری گ قرار داد. همچ ین از آنجایی له نیروی انسانی  عملیاتی را ةم طق

قادر به ل ترل تما  مرزها نیست و خطاهای ناشی از او همیشه محتمل اسیت،   درصد 011طور 

 شود.ها بسیار احساس میگونه شبکهاستفاده از این

 لیار  ،ت دستی در محییصورهبنودها را ما اساس است له سازی برایناین شبیه فرضپیش

شدن توسی دشمن برخوردار است. چیی ش  ایم و از استتار یز  برای جلوگیری از دیدهگذاشته

م در م طقیه          ّ    صیورت می     ه. یع ی نودها باست Meshصورت هپیش هادی ب ةشبکدر این نودها 

ای از نیه نمو ،شود. در دو شکل زیرت هرچه بیشتر شبکه می                      ّاند له این لار باع  دق خش شدهپ

ل حرلیت از    ّاو  نماییید. در شیکل  ر مرزهای افغانستان را مشاهده میی حرلت تصادفی دشمن د

ّ         شود و تا طرف دیگر ادامه دارد لیه در تمیا  ایین مید     یک طرف مرز شروع می ت شیبکه او را                                               

 ذلیر اسیت تمیا  اشیکال     ه ص شیده اسیت )یز  بی                                   ّتحت ن ر داشته و مسیر حرلت آن مشخ 

سازی شده است(. در شکل دو  فرض بر این است له حرلیت  شبیه متلب فزاراشده با نر را ها

 دربیالگرد  بیا  هیا  نیرو             باشد )میثال   واند محتملتامر میشروع است له این  مرزی ةنقط از وسی

بهی یه باشید تیا شیبکه      صورتهها باید مصرف انرمی بحاند(. در تما  این طرمحیی پیاده شده

 لار خود ادامه دهد. هزمان زیادی بت         ّبتواند مد 

صورت است له بیا اسیتفاده از سیه پیارامتر اصیلی سیرعت، مییزان        اصلی طرح بدین ةاید

توانیم تشخیص دهییم لیه جسیم    شده، ما میشده توسی مورد لشفارتعاش زمین و فلز حمل

س گین، ماشیین   ةاسلح باسرباز سبک،  ةاسلحج ب ده در محیی چیست )انسان عادی، سرباز با 

صیورت  یک مثیال سیاده بیدین    با راامر سبک و ماشین ن امی س گین مان د تانک(. این ن امی 

بسییار   ،شده توسی یک فرد عادی نسبت به یک سیرباز ل یم له همواره میزان فلز حملبیان می

                                                 
1. Hatime, Namuduri & Watkins 
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. همچ یین  ل ییم توانیم سرعت یک فرد عادی با یک سرباز را بررسیی  می همچ ینلمتر است. 

بسیار راحت از روی میزان فلیز آن نییز    ،یک تانک اید ماشین سواری برای وسایل ماشی ی مان 

توانیم بین آن دو تفاوت قا ل شویم له ما این لار را با استفاده از م طق فازی بسیار دقییق و  می

 ایم.لارا انجا  داده
 

 
ر به در محیط و حرکت تصادفی دشمن از بیرون مرز کشو Mesh صورت هچینش نودها ب ۀطریق ـ1شکل 

 داخل

 های پژوهش یافتهمأخذ: 
 

 
در محیط و حرکت تصادفی دشمن از وسط مرز کشور و  Mesh صورت هچینش نودها ب ۀطریق ـ5شکل 

 حرکت به داخل

 های پژوهش یافتهمأخذ: 
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 این الگوریتم در جدول زیر نشان داده شده است:  سازی پارامترهای شبیه
 

 سازیشبیه ۀلی        ّمقادیراو  ـ1جدول 

 های پژوهش خذ: یافتهمأ

 مقدار پارامتر

 شبکه ةانداز (11و11) و مرلز 11ای به شعاع دایره

 ایستگاه پایه موقعیت (11و11)

 تعداد نودها 011

 هر نود ةلیاوّانرمی  مول 0

 داده ةبستهر  ةانداز بیت 1111

0.0013 pJ/bit/ εamp 

nJ/bit 11 
 

nJ/bit 11  

 

ایین   ل یم.استفاده می شود،میصورت فازی محاسبه هله بپارامتر  سهاساس ن طرح بردر ای

است له بتوانیم بین فرد عادی، سرباز، ماشین معمولی و ن یامی تفیاوت قا یل     دلیللار به این 

 شده است. انجا فازی  صورتبه متلبافزار نر شویم. طرح پیش هادی با 

 سازی طرح پیشنهادی  فازی. 1

ییک   ترتیباینو به نویسدمیفازی مجموعة ی را به یک هر مقدار عدد ،سازیی د فازیفرا

دهد. در این قسیمت بیا اسیتفاده از م طیق     میاختصاص دی عضویت را به هر مقدار عد ةدرج

ل ییم(. بیرای ایین    دهیم )به عبارت دیگر محاسبه میاز سرباز تشخیص میرا فرد عادی  ،فازی

ی بیا هرلیدا    های فازی و توابع عضویت مرتبتعریف لردیم. مجموعه 0فازی ةمجموع سهلار 

 های زیر مشاهده نمایید.توانید در شکلرا می
 

                                                 
1. fuzzy set 
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 میزان فلز  ـ3شکل

 های پژوهش یافتهمأخذ: 
 

 
 میزان ارتعاش  ـ9شکل

 های پژوهش یافتهمأخذ: 

 

 
  میزان سرعت ـ2شکل 

 های پژوهش یافتهمأخذ: 
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 If-Thenاعد ایجاد پایگاه قو .5

رهیای فیازی                                                               ّ  لردن مقادیر عددی باید با استفاده از موتور است تاج فیازی، متغی  پس از فازی 

 ةوسییل رهای زبانی ربی دهیم. این لیار بیه                              ّرهای فازی خروجی از طریق متغی                 ّورودی را به متغی 

 If-Thenسیری قیوانین   شود. پایگاه قواعد اسیت تاج شیامل ییک   پایگاه قواعد است تاج انجا  می

صی انجا  شیود.             ّساس لار مشخ  ،ای از شروط برقرار بودندبه این مع ی له اگر مجموعه .است

 ؛تاسی  برابیر   باشد، آنگیاه   برابر و  برابر  و  برابر  برای مثال: اگر 

هیای فیازی در   مجموعیه  ، ، ا  در پایگاه قواعد بوده و iبه مع ی قانون  iله طوریبه

لیه برخیی از    اسیت  1×1×1=  11باش د. پایگاه قواعد ما شامل می و  ، های ورودی

 .اندان داده شدهقواعد در جدول زیر نشاین 
 

 If-Theپایگاه قواعد  ـ5جدول

 های پژوهش مأخذ: یافته

 شعاع میزان ارتعاش میزان سرعت میزان فلز قانونشمارۀ 

 فرد عادی لم 0 لم 0

 فرد عادی دارای قدرت بدنی لم 0 لم 0

 سبکاسلحة سرباز با  متوسی 0 متوسی 1

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

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

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

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

 ماشین ن امی دارای تجهیزات سبک متوسی 1 زیاد 11

 ماشین ن امی زیاد 1 زیاد 11

 

 سازیغیر فازی. 3

سازی فرای د تبدیل خروجی تولیدشده توسی م طق فازی به ییک مقیدار عیددی    غیرفازی 

 تیوان بیه   آنهیا میی   ةازجملی های مختلفی برای انجا  ایین لیار وجیود دارنید لیه      است. روش

سازهای مرلز ثقل، میانگین مرالز و مالزیمم اشاره لرد. در انتخاب یک روش خیوب  غیرفازی

 معیار وجود دارد: سه ،لردنبرای غیرفازی

 درستی انتخاب شود.باید به  خروجی  ةنقطپذیری: توجیه 
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 سادگی محاسبات 

   ادیر ورودی باعی  تغیییرات بزرگیی در    پیوستگی: نباید تغییرات لوچیک در مقی

 شود. مقدار خروجی 

 هیر سازی، روش میانگین مرالز است له رلاربردترین روش غیرفازی               ترین و البته پ معروف

 ل د و ما هیم از همیین روش اسیتفاده خیواهیم لیرد. ایین روش       معیار فوق را برآورده می سه

 صورت لار می ل د:اینبه

(0      )                                                                                   

 .است l فازی ةمجموع ارتفاع  و l فازی ةمجموع مرلز  له
ک در شیکل      ّ  متحیر   یع ی نوع جسم یا انسان ،لهئمسهای فازی برای تغییر خروجی مجموعه

صیورت  هحاصل ب ةنتیج ،شدهانجا      ِسازی ه به فازی              ّاین شکل با توج  در اند.ان داده شدهزیر نش

 .شودزیر نشان داده می
 

 
 جسم یا فرد پیشنهادی ـ 6 شکل

 های پژوهش یافتهمأخذ: 
 

گییری یز  و  تیوانیم تصیمیم  ک در محیل، حیال میی       ّمتحر  ءردن نوع شیآودستهپس از ب

اده و ابتکار عمل را در دست داشته باشیم. به عبارت بهتر همواره از م اسب در محل را انجا  د

 دشمن یک قد  جلو هستیم.

 داده   فاز انتشار .9

بیه   Multi-Hopصورت هطور مستقیم یا بهآمده را بدستههای بدر این مرحله نودها داده 

BS رسان د و در میBS صیورت  همحیی بی  نودها در شود.گیری یز  برای آن انجا  میتصمیم
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Mesh Network چی ش نودها و شعاع ارتباطی آنها نشان  ةنحوشوند. در شکل زیر پخش می

   داده شده است.

 
 شده ارائهانتشار داده در الگوریتم  ـ7کل ش

 های پژوهش یافتهمأخذ: 

 میا نودهیا را    ،اسییت بیایی محییی          ّ  خیاطر حس  هذلر است له در طرح پیش هادی بی ه یز  ب

صیفر   احتمال خطیا بیه   شرایطی در چ ین ؛ایملردهپرال ده  ،ب و دستی در محیی  ّرت ت مصورهب

صیورت دسیتی   هبی  ش نودهاچی  بدونتوانیم یک محیی را ا در شرایی خاص ما می       ّرسد. ام می

هرچ ید ممکین    ؛راحت قابل انجا  است بسیار بالگردلار با اینمورد مانیتوری گ قرار دهیم له 

ایین   ،سیازی شیده اسیت   ود داشته باشد. در شکل زیر له با متلب شبیهاست خطا در طرح وج

 .ل یدمی مشاهدهچی ش تصادفی و شعاع ارتباطی نودها را 

 

 
 ط بالگرد(       ّظم )توس              ّصورت پخش نامن شده بهارائهانتشار داده در الگوریتم ـ 8شکل 

 های پژوهش یافتهمأخذ: 
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 هاپیشنهادگیری و نتیجه .6

آید و این ویژگی از شمار میقدرت هر لشور بههای فه ّل ؤمئن و امن از داشتن مرزهای مطم

 هیای موجیود   زات سیایر اهیر   امیو است له همواره به جواریسن هم  ح  سیاست        ّهای مهم اهر 

لار گرفته شیود. در ایین راسیتا    تواند در جهت دستیابی به ن م و ام یت در فضای لشور بهمی

روز لیردن  ازجملیه توسیعه و بیه    ،هیای مختلیف  صیورت هم بهلشورها برای دستیابی به این م

صیورت  هسعی در اعمال قدرت ب ،های ل ترل و مدیریت مرزی خودها و تک ولومیزیرساخت

ل  ید.  هیا بیه داخیل لشیور میی     ها و چیالش لامل در م اطق مرزی و جلوگیری از ورود ناام ی

 نیسیت ان نیز از این قاعده مسیتث ی  ل ترل و مدیریت مرزهای جمهوری اسالمی ایر میان،دراین

لیارگیری ابزارهیا و   و بهجوار و... استفاده د لشورهای هم                       ّه به مرزهای طوینی و تعد         ّو با توج 

ای یت و جایگیاه برجسیته               ّی لشور از اهم های جدید جهت ل ترل و مدیریت مرزهاتک ولومی

شیبکة  گییری از  سیاس بهیره  بح  ل ترل الکترونیکی مرزهیا برا  ،هدر این مقال است. برخوردار

 دریافیت  چیون  ،اعمیالی  انجیا   توانیایی  له لوچک . این حسگرهایمطرح شدسیم حسگر بی

 ل ترل و را دارند العات  ّاط  آن ارسال و پردازش حسگر، نوع براساس محیطی العات مختلف  ّاط 

 نیازم ید  نهیایی  و لیاربر  هسیت د  داده آوریجمع هایشبکه       اساسا  ل  د،می فراهم را دور از راه

سییم  های س سور بیی شیبکهدارند.  قرار در آن حسگرها له است محیطی از بای سطح توصیف

هیای ارتبیاطی، ن یارتی، نیاوبری و پیردازش ن یامی       ی از سیستم             ّع وان بخش مهم توان د بهمی

هیای  هیا نودهیا بیا فرسیت ده و گیرنیده     مورداستفاده قرار گیرند. گاهی اوقیات در ایین شییبکه   

ییابی دقییق م یاطق ج گیی     شیوند لیه در موقعییت   همیراه میی   GPS ای جیهییانی ارهمیاهییو 

های لوچک هوشم د( همراه بیا دیگیر   دوربین( یس سورهای ن ارت .شودمورداستفاده واقع می

ای، وییژه  پردازند و درصورت تشخیص هیر و یعیت  س سورها به گردآوری داده از محیی می

العیات                    ّ      توانید بیا پیردازش اط    سازند. سیستم مرلزی مییبخش ل ترل مرلزی سیستم را آگاه م

هیدف و   ةم طقطور خودلار در ها بهشدن مینال                                    ّوال ش م اسبی را انجا  دهد؛ مان د: فع  ،رسیده

تشیخیص حضیور    ین یام          ّ    تیرین مقیر   گزارش به نزدییک  ،شدن محل در تاریکی شبیا روشن

یکیی  سیم های حسگر بیشبکه. ری(خودرو و نوع آن )لامیون، موتورسیکلت یا خودروی سوا

باشد له با استفاده از ایین شیبکه میا قیادر     شده تا امروز میهای ساختهاز جدیدترین تکتولومی

لوهسیتانی بسییار    ةم طقی نیازم دیم ییک                          ویژه در شرایی خاص )مثال هطور مداو  و بههستیم ب
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ا مورد مانیتوری گ قرار دهیم. عملیاتی ر ةم طقت ل ترل ل یم( یک                     ّالعبور را برای یک مد صعب

قادر به ل ترل تما  مرزها نیست  درصد 011طور ه بهارانسانی هموله نیروی همچ ین ازآنجایی

دنییا   ها و تک ولومی روزگونه شبکهاستفاده از این ،مل استو خطاهای ناشی از او همیشه محت

تیوان در هیر   ن حسیگرها میی  از ای ،شدههای انجا سازیبراساس شبیه .شودبسیار احساس می

از آبی، دریایی، خشکی، باتالقی، ج گلیی و... بیرای ل تیرل و میدیریت                        ّمحیی جغرافیایی اعم 

مشکوک در طول مرزهیای  برای ردیابی موارد  ،های ه گفتجای هزی هبهنیز شور و مرزهای ل

 . لرداستفاده  ایرانجمهوری اسالمی لشور 
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