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(Case Study: Iran-Afghanistan Border Zone in Khorasan Razavi 

Province, Iran)  

 

  

 A B S T R A C T 

 

 Prelude:Due to the special characteristics and conditions Security of 

border, deployment of security in such areas isimportant.any form of 

insecurity in a border zone can seriously threaten different aspects of 

security in the country. Deployment of security along the border and 

in the border zone requires in the first place, investigation and 

identification of natural and human-made features within the border 

zone. identification of natural and geographic features of a border 

zone is of paramount importance owing to the crucial role played by 

such bio-foundations in the social life and development of the border 

zone. They further contribute largely to borderline monitoring, 

management and control systems. 

Goal:The present research seeks to investigate the states of 

natural features, including the border stream, topography, and 

vegetation, in the Iran-Afghanistan border zone in Khorasan Razavi 

and further evaluates their impact on borderline and border zone 

security. materials and ways:the required data was extracted from the 

of OLI sensor on the Landsat Satellite(2018), with the data then 

analyzed using GIS and remote sensing techniques in the ENVI )5.3(. 
Conclusion:The findings showed that water scarcity and 

insufficient depth of Harirood River in most part of the year set the 

scene for illegal trafficking of goods and drugs across the border, 

negatively impacting the border zone security. This further holds true 

for the seasonal lake of Namakar in the border zone between the two 

countries. Considering the topography, existing maps indicate that 

the presence of highlands in the vicinity of Iran-Afghanistan 

borderline and extension of particular highlands into the mainland of 

Afghanistan have negatively influenced the border security. 
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مرزهای  میزان تاثیر عوامل طبیعی در امنیت بررسی

)نمونه  شرقی ایران با استفاده از سنجش از دور

 فغانستان(ا-خراسان رضویموردی منطقه مرزی 

 
 (.M.Sc)ملیحه اخباری

ی نسانوم اکارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و عل
 ، مشهد، ایرانمشهد  دکتر شریعتی، دانشگاه فردوسی

 )Ph.D(. *دی زرقانیهاسید 
ی، ریعتشکتر دانشیار، چغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی د

  مشهد، ایران، مشهد دانشگاه فردوسی

 (.Ph.D)مسعود مینائی 

کتر دانی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انس
 ، مشهد، ایرانمشهد شریعتی، دانشگاه فردوسی

 

  دهیچک
و ها امنیت درمناطق مرزی به دلیل ویژگی استقرار

ن آ زااین مناطق از اولویت بیشتری برخورداراست،  هایشاخص
خل دا در امنیت را تواندمیهرگونه ناامنی در مناطق مرزی  روی

نیت رار امدهد. استق تهدید جدی قرار ابعاد مختلف مورد در کشور
خت شنا و درجه اول مستلزم بررسی ومناطق مرزی در در مرز
شناخت  باشد.میانسانی مناطق مرزی  ی طبیعی وهاویژگی
مهم  نقش به دلیلی طبیعی و جغرافیایی مناطق مرزی هاویژگی

ه توسع وگونه بنیادهای زیستی درحیات اجتماعی این بسترساز و
ه است، ضمن اینک مناطق مرزی از اهمیت زیادی برخوردار

در می عوارض جغرافیایی نقش مه ی طبیعی وهاپدیده
 دارند.  مدیریت و کنترل مرزها ی پایش،هاسیستم

ست ا ن سوالبر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به ای
 و عوارض طبیعی منطقه مرزی استان خراسان هاپدیدهکه 

ی یاهرضوی و افغانستان شامل رودمرزی، توپوگرافی، پوشش گ
ق مناط وچه تاثیری بر امنیت مرز  دارند و درچه وضعیتی قرار

 مرزی دارند؟
 بررسی و تحلیل اطالعات مواد و روش: جهت استخراج،

در  OLI سنجندهماهواره لندست،  از تصاویر مورد نیاز

 RS& GISفنون  و ENVI5.3نرم افزارهای ،2018سال
 استفاده شده است.

کم آبی و  دهد،میی پژوهش نشان هانتیجه گیری: یافته
در بیشتر ایام سال، موجب  عمق کم رودخانه مرزی هریرود

 از مرز مواد مخدر و قاچاق کاال و مجازغیر افزایش امکان تردد
دریاچه  مورد وضعیتی که در امنیت مرز تاثیر منفی دارد. برشده و 

منطقه مرزی مشترک بین دوکشور نیز صدق  زار درفصلی نمک
 ی موجودهاتوجه به نقشه مورد عامل توپوگرافی هم با در کند.می
عالوه  و جوار مرزهای دو کشور ارتفاعات در وجودتوان گفت می
 کشور در آن سوی مرز ارتفاعات دراین تداوم و پیوستگی برخی  بر

 .تاثیر منفی داشته است امنیت مرز مجموع بر افغانستان در

دور،  امنیت مرزی، عوارض طبیعی، سنجش از ها:کلیدواژه

 .خراسان رضوی، افغانستان
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 مقدمه

موضوع امنیت و تاثیرات آن بر دیگر ابعاد کالن اجتماع از جمله 
بر اقتصاد، فرهنگ و علم و فناوری برکسی پوشیده نیست. بی 

توان سنگ میشک در جوامعی که ضریب امنیتی باالیی دارند 
صورت فرهنگی را بنا نمود؛ اما در دی وبنای اقدامات مهم اقتصا

ی اقتصادی و فرهنگی جامعه فرو خواهد هافقدان امنیت، پایه

ی مهم تامین امنیت به عنوان هایکی از مولفه .[8]ریخت
ترین و فراگیرترین نیاز بشری، داشتن مرزهای مطمئن میدائ

ی امنیت و قدرت هر کشور به هااست؛ مرزهای مطمئن، از مولفه
واری، متغیر موثر در آمده و اهرم مهم سیاست حسن همجشمار 

و در نهایت عامل بهبود موقعیت کشور در نظام  سیاست خارجی

تامین امنیت مرزها، همواره یکی از  .[11]باشدمیبین المللی 
باشد که نه میموضوعات مهم و کاربردی در جغرافیای سیاسی 

معیارها و  تنها با گذشت زمان از اهمیت آن کم نشده بلکه
مسایل جدید نیز به آن اضافه گردیده است. در حقیقت آن چه 
که امروزه همه درباره آن اتفاق نظر دارند این است که داشتن 
مرزهای مطمئن و امن در اجرای سیاست حسن همجواری و 
اعمال حاکمیت دولت در هر کشوری نقش کلیدی و هدایت 

باشد. پیچیدگی می کننده داشته و از کاربرد وسیعی برخوردار
مسایل مرزی در عصر کنونی ضرورت توجه به ابعاد گوناگون آن 

سازد. افزون بر این، میرا خصوصا از بعد امنیتی بیشتر نمایان 
تاثیرات مستقیم و گسترده مرزهای هر کشور بر استقالل، 
تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، امنیت داخلی، اوضاع اقتصادی، 

اهمیت پرداختن به تاثیرات امنیتی مرزها  فرهنگی و... آن کشور،
یکی از مسایلی که همیشه با مرز مطرح  سازد.میرا آشکار 

. [3]ی وصول به آن استهاباشد، حفظ امنیت در مرزها و راهمی
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در استقرار امنیت پایدار در مرز و مناطق مرزی عوامل و 
 ی مختلف جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،هامولفه

ی مهم هایکی از فناوری. [14]نگی و فناورانه نقش دارند فره
در ایجاد و تقویت امنیت مناطق مرزی فناوری سنجش از دور 

در  (GIS)است، که با تلفیق سیستم اطالعات جغرافیایی
کنترل و مدیریت مرزی نقش  پایش، ی مختلف نظارت،هابخش

 الزم مطالعات در یفناور نیا از توانمی رو نیا از موثری دارد.
ی اراضی دو هاشناخت، پایش و برنامه ریزی کاربری جهت

  .نمود استفادهسوی مرز مشترک کشورها 
 و مناطق مرزی شرق کشور در طی سه دهه گذشته مرزها

ت ضعیوداخل و  به دلیل شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی در
ا ن بخاص امنیتی و سیاسی در کشورهای افغانستان و پاکستا

 . فقداناندو تهدیدات امنیتی متعددی روبرو بوده هاچالش
گی تردامکانات الزم برای پایش مداوم مناطق استراتژیک، گس

ی های همسایه یا اتخاذ سیاستهامرزها، بی ثباتی دولت
ر بی تکفیری همواره هاو وجود گروه هاخصمانه از طرف آن

در  ایدارپ امنیت افزوده است. از این رو، ایجاد هاآتش این چالش
ی همیشگی سیاست گذاران هامنطقه شرق کشور از دغدغه

اطق شناخت بستر جغرافیایی من .[7]امنیتی کشور بوده است
ی هامرزی در دو سوی مرز، گام مقدماتی برای تدوین طرح

براین  شود ومیتوسعه و امنیت در مناطق مرزی محسوب 
از  نجشساز فناوری این پژوهش تالش دارد تا با استفاده  اساس

دور به بررسی و تحلیل وضعیت طبیعی منطقه مرزی شرق 
و  تانکشور در محدوده مرزهای استان خراسان رضوی و افغانس

 تاثیر آن بر امنیت مرز بپردازد.

 روش تحقیق:

-این تحقیق از حیث ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی
 چنین از حیث هدف آن در زمرهشود هممیتحلیلی محسوب 

 ن استگیرد. سوال اصلی پژوهش ایمیتحقیقات کاربردی قرار 
زی مر ی جغرافیایی مناطقهای طبیعی مرز و پدیدههاکه ویژگی

منیت ر ا)رودهای مرزی، توپوگرافی، پوشش گیاهی( چه تاثیری ب
ای و با شیوه کتابخانه گردآوری اطالعات عمدتا بهدارند؟ مرزها 

فته رت گرو... صو ها، نقشههااجعه به کتب، مقاالت، پایان نامهمر
ره اهواماین تاثیرگذاری از تصاویر  است. جهت بررسی و تحلیل

فزار و همچنین نرم ا Enviو نرم افزار  OLIلندست، سنجنده 
وده محد ( استفاده شده است.GISسیستم اطالعات جغرافیایی)

وی رض زی استان خراسانمورد مطالعه در این پژوهش منطقه مر
 باشد. میو افغانستان 

 

 پیشینه تحقیق

رسی بر "( در مقاله خود تحت عنوان1392پور و همکارن)علی
نطقه می: )مطالعه مورد تاثیر عوامل جغرافیایی بر امنیت مرزها

ن و یجابه بررسی این عوامل در منطقه مرزی آذربا مرزی گرمی

 SPSSر ایران با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از نرم افزا
مایش آ: ین تحقیق نشان داد که سه متغیر. نتایج ااندپرداخته

 ی مرزی، تشابهات فرهنگی مرزنشینان،هاسرزمین پاسگاه
به  یمی توپوگرافی و وضعیت طبیعی منطقه مرزی گرهاویژگی

ذار گاثیر توانند بر امنیت مرز مورد بررسی تمیترتیب اولویت 
 باشند. 

بررسی "( در مقاله خود با عنوان 1394اسدی فرد)
با روش  "ی ناامنی در مناطق مرزی شرق کشورهامولفه

کتی شارتوصیفی تحلیلی و استفاده از روش مصاحبه و مشاهده م
ی، صادفقر نسبی اقتپرداخته است. بی ثباتی سیاسی، امنیتی، 

ای بر فرهنگی و آموزشی در کشورهای مجاور بسترهای الزم را
خدر، د مشکل گیری برخی جرایم سازمان یافته مانند قاچاق موا

 موعترددهای غیرمجاز، شرارت، اقدامات تروریستی و در مج
ه ا توجر بتوسعه پایدا فراهم ساخته است. ناامنی درمناطق مرزی
تواند راهگشای میجمعیت مناطق مزبور به جوان بودن آمار 

نی با ی ناامهابرخورد با ناامنی باشد، همچنین در مواجهه با مولفه
 ایداتخاذ استراتژی تلفیقی)فرصت محوری، تهدید محوری( ب

، هاتگیری از فرصدیریت مرزی اقدام نمود و با بهرهنسبت به م
 ود. نم فضاهای امنیتی را به سمت اجتماعی آن تقلیل و هدایت

 نقش "( در مقاله ای تحت عنوان1397امانی و معتمدی)
از و ن رتوپوگرافی بر امنیت مناطق مرزی)نمونه موردی شهرستا

ش ابزار تحقیق پرس تحلیلی و با -جرگالن( با روش توصیفی
ه آن است کی پژوهش حاکی از هانامه پرداخته است. یافته

ی نحوه عبور خط مرزی و تسلط واحدهای مرزی هاشاخص
ری جمهوری ترکمنستان به خاک ایران، استقرار سایت رادا

جمهوری ترکمنستان در نزدیکی مرزهای مشترک، وجود 
ود ز، وجمر ی منطقه با ایجاد ابهام در نحوه عبور خطهاناهمواری

های الوجود خ رودخانه مرزی سومبار به عنوان یک مرز طبیعی،
زی، مر مرزی معابر نفوذی در منطقه، عدم تعیین حریم ممنوعه

ل کشپوشش گیاهی و جنگلی بودن منطقه مرزی مورد مطالعه، 
رز یت مطور مسلحانه در امنگیری پدیده قاچاق مواد مخدر به

به  رصدد99تاثیر زیادی دارد و این فرضیه با ضریب اطمینان 
 د رسیده است.ائیت

تحلیل نقش عوامل "( در مقاله خود با عنوان 1392زرقانی)
طبیعی بر نفوذ پذیری و امنیت مرز با تاکید بر مرزهای شرقی 

، به بررسی نقش و تاثیر عوامل طبیعی بر "ایران با افغانستان
نفوذپذیری و امنیت مرزهای شرقی پرداخته است. نتایج این 
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رافی و ی طبیعی از قبیل توپوگهادهد ویژگیمیپژوهش نشان 
، وضعیت آب و هوا و شرایط اقلیمی، هاوضعیت ناهمواری

ی آبی مشترک مرزی در مناطق هاپوشش گیاهی، رودها و پیکره
به افزایش ضریب  مرزی شرق کشور، در مجموع منجر

نفوذپذیری مرز شرقی شده و ناامنی را در مناطق مرزی افزایش 
  دهند.می

ار اختاثرات س"وان کامران و همکاران در مقاله ای تحت عن
دهای رکربه مطالعه کا "توپوگرافیک بر جغرافیای سیاسی ایران

ایتا نه در جغرافیای سیاسی ایران و هامثبت و منفی ناهمواری
-فی. این پژوهش با روش توصیاندقدرت ملی ایران پرداخته

ه ت کتحلیلی انجام گردیده است و نتایج آن حاکی از آن اس
و  از توپوگرافیکی متنوعاندی چشمفضای کشور ایران دارا

ی و شرق کی است که نواحییای از واحدهای ژئومورفولوژپیچیده
 غربی آن دچار عدم تقارن است. 

ی هاهنقش پدید"زنگنه و همکاران در مقاله خود با عنوان 
 نوبجژئومورفولوژی در مسائل دفاعی و امنیتی نواحی مرزی 

 به بررسی "SWOTی شرقی کشور با استفاده از مدل تحلیل
احی ویژه ژئومورفولوژی نوی جغرافیایی و بههانقش ویژگی

عاع ا شتمرزی جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان 
یز نر و کیلومتری از خط مرزی در امر تامین امنیت پایدا 100

ی هامعملیات پدافندی و آفندی احتمالی با روش تحلیل سیست
 SWOTوی واحدهای ارضی و اجزا واحد با الگ ارضی آن به

 یب،شی شیب، جهت هاو نتایج آن با استخراج نقشه پردازدمی
اده ستفژئومورفولوژی جهت امر دفاع آفندی و پدافندی قابل ا

 است.

ا زی بدرآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مر"در کتاب 
ررسی ب(، زرقانی به مطالعه و 1398)"تاکید بر مرزهای شرقی

ای وضعیت مرزها و راهبردها و همچنین وضعیت امنیت مرزه
، و انسانی پرداخته استی عوامل طبیعی هاکشور به لحاظ

شامل مرزهای که طور خاص مرزهای شرقی را همچنین به
اده رار دقباشد را مورد مطالعه میخراسان و سیستان بلوچستان 

 است.
در رابطه با طور که بیان گردید مقاالت مختلفی همان 

تاثیرات و نقش عوامل طبیعی در امنیت انجام گردیده است، اما 
تمام این مقاالت محدود به داخل مرزهای ملی بوده است و به 
خارج از مرزهای ملی کمتر توجه گردیده است، در صورتی که 
عوامل طبیعی پیرامون مرز در بروز ناامنی نوار مرزی کشورها 

ی پیوسته در هامثال وجود ناهمواریطور هتاثیر گذار است، ب
تواند میکشور همسایه در ایجاد امنیت و ناامنی نقش زیادی 

ای به له با استفاده از تصاویر ماهوارهداشته باشد، ازاینرو این مقا

بررسی عوامل طبیعی در محدوده نوار مرزی ایران و افغانستان 
 در دوسوی مرز پرداخته است.

 

 چارچوب نظری

 ییفضا یادهیپد هب یاسیس مرز و منطقه مرزی:(مرز 4-1

 دولت کی تیحاکم قلمرو کننده منعکس که شودمی اطالق
 ای کاال لانتقا انسان، حرکت مقابل در خاص قواعد مطابق و بوده

 .[10]ازدس محدود را آن ،کم دست ای کند جادیا مانع افکار نشر
ه بر گر چایشمندان مانند گالسنر، مرزها اند به عقیده برخی از

ر دشوند، اما میروی نقشه به شکل خطوط بسیار نازکی نمایان 
حقیقت، یک مرز یک خط نیست بلکه یک صفحه یا سطحی 

طع قی همجوار را هاعمودی است که فضا، خاک و اعماق دولت

ست که امراد از مناطق مرزی، نواحی مجاور مرز . [31]کندمی
ه بگیرد. نظر میبر وستاها و اجتماعات انسانی را دررشهرها، 

 کزیکه مناطق مرزی، دورترین مناطق کشور از مناطق مراین
ترین و تر این مناطق در زمره عقب افتادههستند، بیش

 با همواره مرزی مناطق. [27] ترین بخش کشور هستندمحروم
الی اجم بررسی با که اندبوده همراه ییهاضعف و هامحدودیت

 به توانمی کشور مرکزی مناطق با مقایسه در مرزی مناطق
 ورید مرزی، مناطق انزوای جغرافیایی ازجمله عمده یهاضعف

 رامونپی و حاشیه در گرفتن قرار اقتصادی، صنعتی یهاقطب از
 و قتصادیا ، سیاسی اجتماعی، مختلف ابعاد در نیافتگی توسعه و

 .[21]یافت دست کشورمرکزی  مناطق به نسبت فرهنگی

جلوگیری از امنیت مرزی به معنای (امنیت مرزی: 4-2

هر گونه اعمال خالف قاعده در طول مرزهای کشور و کانالیزه 
نمودن تردد اشخاص و حمل و نقل، با رعایت ضوابط قانونی، از 

امنیت بنا بر تعریفی دیگر، ، [2]باشدمیی مجاز هاطریق دروازه
دادی وضع شده صیانت از خطوط قرار»ارت است از: مرزی عب

یاسی، در برای بخش پایانی پیرامون محیط زیست یک واحد س
 از سوی دیگر بازیگران طراحی و بهکه  مقابل تعرضات احتمالی

که در تعاریف باال مشهود چنان. هم[5]شود اجرا گذارده می
« صیانت»چون میاست، در امنیت مرزی با اصطالحات و مفاهی

توان گفت رابطه روبرو هستیم، از این رو می« گیریجلو»و 

 .[13]جود دارد بین نفوذ پذیری مرز و امنیت مرز و میمستقی
این اساس، در صورتی که کنترل مرز از لحاظ جلوگیری از بر

ورود و خروج افراد، کاال و ... مشکل باشد و امکان بالقوه برای 
... بیشتر گردد تردد غیر مجاز و قاچاق کاال، مواد مخدر و 

. [16]گوییم مرز آسیب پذیری بیشتری دارد اصطالحا می
که در مدل زیر نشان داده شده است، عوامل و چنانهم

متغیرهای متعددی بر امنیت مرز تاثیر دارند. این عوامل و 
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متغیرها ماهیتی جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
مشخص  طورجغرافیایی و بهیکی دارند. عوامل سیاسی وژئوپلیت

ویژه اقلیم، منابع آب، خاک، وضعیت طبیعی مناطق مرزی به
توپوگرافی هم به عنوان عامل تسهیل کننده یا محدود کننده 

کنند و هم بر عملکرد توسعه مناطق مرزی نقش آفرینی می

و مرزبانی در کنترل و مراقبت از مرزها تاثیر  مینیروی انتظا
 .[16]دارند

 

 
 : مدل عوامل موثر بر امنیت مرزی1شکل 

 
 

د ا نیز همانند خورتهدیدات مرزی ( تهدید مرزی: 4-3

های و شاخص اساس معیارهاتوان برتهدیدات امنیت ملی، می
ید توان به تهدعنوان نمونه می بندی کرد. بهتقسیممتفاوتی 

 صورت تجاوزات زمینی،مرزها توسط کشورهای همسایه به
های مرزی از طریق تطمیع، ترس، تهدید کارکنان پاسگاه

د هدیتاشرار مسلح،  خیانت، فریب، عبور و مرور قاچاقچیان و
 وها و ارتباطات، فقر و توسعه نیافتگی مناطق مرزی شنود

 مناطقمیمرزنشینان، مهاجرت مرزنشینان و تخلیه جمعیت بو

  .12]،1،[14مرزی و مواردی از این دست اشاره کرد

 

روش  ای ندیاز دور به فرا سنجش سنجش از دور: (4-4

 لیتحل قیطراز  دهیپد ایو  هیناح ،یکسب اطالعات در مورد ش
 با میمستق تماس بدون یابزار لهیوس بهبه دست آمده  یهاداده

 یانرژ ریمقاد ریتفس شامل امر نیا .[30]شودمی گفته هاآن
 تیموقع از که هدف از شده لیگس ای و دهیبازتاب یسیالکترومغناط

با استفاده از  .[32]باشدمی است، شده یریگ ازهاند مناسب
ی اراضی موجود در مناطق هاتوان کاربریمیسنجش از دور 

مرزی، روند تغییرات اراضی این مناطق و همچنین تاثیر این 
تغییرات در امنیت و توسعه اراضی موجود در مناطق مرزی را 

توان از اطالعات به دست میمورد بررسی قرار داد. همچنین 
ی آمایش، های جهانی درجهت برنامه ریزیهاآمده ماهواره

 از آمده دست به یهادادهمرزی بهره برد.  امنیت و توسعه مناطق
 یاماهواره ریتصاو. است ازیامت نیچند یدارا دور از سنجش

 و سازندمی فراهم مختلف یهاموج طول در را یدیمف اطالعات
. هستند ندهیآ در استفاده جهت میدائ ثبت صورت به رهیذخ قابل
انجام دهند، امکان میرا پوشش  یبزرگ هیناح ریتصاو چون

در مورد موضوعات مختلف و  یامنطقه یهاجست و جو
. دیآمیبه وجود  نهیساختار زم رینظ یعوارض بزرگ صیتشخ

 ایپو ییهادهیپد شیپا تیمز جادیا لیبه دل یتکرار یهاپوشش
 کی...  و یشهر توسعه ن،یزم بیتخر ،یکشاورز آب، مانند

 موضوعات طهیح در موضوعات نیا. ندیآمی شمار به ازیامت
 از توانمی نیهمچن. رندیگمی قرار آن بر انسان ریتاث و عتیطب
 ریناپذ دسترس مناطق مورد در یاطالعات دور از سنجش قیطر
 . آورد دست به

 (محدوده مورد مطالعه5

 افغانستان: –طقه مرزی ایران ( من5-1
ی خشک و هموار هانواحی مرزی ایران و افغانستان شامل بیابان

باشد. این منطقه شامل میی نیمه خشک هاو ناهمواری هاو کوه
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سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
استان خراسان رضوی بخشی از استان پهناور خراسان شود. می

و پس از تقسیم  1383بزرگ است که با مصوبه دولت در سال 
. خراسان به سه قسمت شمالی، رضوی و جنوبی ایجاد شده است

هزار  116دارای وسعتی بیش از  1387این استان در سال 
باشد. استان خراسان رضوی از شرق و شمال میکیلومتر مربع 

کیلومتر دارای مرز مشترک با  531شرقی به طول حدود 

کیلومتر مرز مشترک  302ترکمنستان و از شرق به طول حدود 
شمال غربی با کشور افغانستان بوده و از لحاظ مرزهای داخلی از 

با استان خراسان شمالی، از جنوب با استان خراسان جنوبی و از 
ی یزد و سمنان محدود هاغرب و نیمه شمال غربی به استان

 30محدوده مورد مطالعه این پژوهش تا شعاع  .[9]باشدمی
  کیلومتری مرز مشترک استان خراسان رضوی و افغانستان است.

 
 محدوده مورد مطالعه :1نقشه 

 
 

ی مرزی هامحدوده مورد مطالعه این پژوهش شهرستان      
ان راسخ ی افغانستان است.هااستان خراسان رضوی و و ولسوالی

 اف وبت جام، تایباد، خومرزی تررضوی شامل چهار شهرستان 
نطقه شهرستان تربت جام، تایباد و خواف در م 3 سرخس است.

منطقه  ولسوالی غوریان، کوهسان و گلران در 3مرزی ایران و 
د ستنمرزی افغانستان، منطقه مورد مطالعه پژوهش پیش رو ه

دهند که میکیلومتر مرز مشترک را تشکیل  302که در مجموع 
ای نهرودخاکیلومتر مرز  102لومتر مرز خشکی و کی 200شامل 

ی ارادر مجموع؛ منطقه مرزی ایران و افغانستان د .[19]است
 ،تنوع آب و خشکی در خط مرزی است، سه رودخانه هریرود

افغانستان  کیلومتر از مرز ایران و 236مون و سیخ سر مجموعا ها
ناطق کیلومتر از خط مرزی شامل م 709دهند و میرا تشکیل 

کیلومتر ایران مرز  945.1شود که در مجموع میخشکی 
  مشترک با افغانستان دارد.

 

 هایافته
ی طبیعی منتج از آن عناصر ساختاری هاسرزمین و ویژگی    

آید، چرا که هیچ نوع فعالیت انسانی میحکومت به حساب 
عوامل و شرایط محیط طبیعی صورت تواند جدا از بستر مین

ی طبیعی یک کشور نقش هاویژگی. [26]گیرد و تکامل یابد
مهم و کارکردی دوگانه در توسعه و امنیت کشورها دارند، بدین 

ی طبیعی چون اقلیم، منابع آب، هاو پدیده هامعنی که ویژگی
توانند در فرایند توسعه و میهم  و ... هاپوشش گیاهی، ناهمواری

منیت جوامع نقش تسهیل کننده داشته باشند و هم در مسیر ا
و مشکالت  هاتوسعه و پیشرفت جوامع و کشورها چالش

و طبیعت زمین،  هاشناخت ویژگی .[12]نمایند مختلفی را ایجاد
ها، شبکه دسترسی، وضعیت استقرار جلگه و میزان شیب کوه

و  هابو مردا ها، باتالقهاها، شرایط طبیعی رودخانهدشت
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ترین یک منطقه از مهم میهمچنین آگاهی از وضعیت اقلی
اراضی  .[18]شوندمیعوامل جغرافیایی در امنیت مرزها تلقی 

مرتفع، سرزمین هموار یا مسطح و مناطق دارای فرورفتگی، 
نبوه یا ی دارای پوشش گیاهی اهاو کویرها، زمین هابیابان

فردی بر توان و استعداد و  طور منحصر بهپراکنده و... هر کدام به
 میهمچنین تحرک، آزادی عمل و قدرت مانور نیروهای انتظا

مرزهای ایران منطبق بر  الزم به ذکر است .[4] گذاردمیتاثیر 

ی فیزیوگرافیک اصلی شامل: مناطق کوهستانی، ده ناحیه
ای، جنگلی، استپی، کویری، باتالقی، مردابی، رودخانه، هاکوهپایه

مدل زیر تاثیرات عوامل و  .[25]ای و دریایی استدریاچه
بر امنیت و توسعه مناطق مرزی به تصویر  ی طبیعی راهاپدیده

 کشیده است. 
 

 
 ی طبیعی در امنیت و توسعه مناطق مرزیهامدل نقش پدیده :2شکل 

 
 

 

ی هانقش آن در امنیت مرز ( توپوگرافی و6-1

 افغانستان:  –خراسان رضوی 
و میی نظاهای طبیعی در عملیاتهاعوارض و پدیده

ی هانقش موثری دارند. وجود دشت و یا ناهمواری میانتظا
موجود در مناطق مرزی نیز در تامین امنیت مرزها نقش اساسی 

به  دارند. وجود ارتفاعات در حاشیه مرزهای یک کشور باتوجه
کند از نظر عملیات میاشرافی که به خاک کشور همسایه ایجاد 

در مقیاس بزرگ و درمقابل نیروی مهاجم دشمن از مینظا
اهمیت زیادی برخوردار است. لکن در بحث مدیریت و کنترل 

و کاال  مرز ما با تردد غیر قانونی افراد و قاچاق سالح، مواد مخدر
رو کارکرد  جه هستیم از اینهای کوچک مواتوسط افراد یا گروه

ی مرزی برای نیروهای هاتوپوگرافی و وضعیت ارتفاعات و دشت
و نیروهای  میمرزبانی متفاوت از عملیات گسترده نظا

است،  چنان که در نقشه زیر کامال مشهوداست. هممینظا

صورت مناطق ن غالبا بهمنطقه مرزی خراسان رضوی و افغانستا
ی جنوبی مرز هادر مناطقی از قسمتهموار و دشت است و 

مشترک خراسان رضوی و هرات کشور افغانستان دارای 
متر از سطح  350ی مرتفع است. ارتفاع اراضی از هاناهمواری

کیلومتری از مرز ادامه  30تا شعاع  متر 2750دریا آغاز و نهایتا تا 
دارد. بیشتر اراضی این منطقه مرزی در محدوده طبقه بندی 

صورت یک دشت متر هستند و این قسمت به 903 تا 629
قابلیت دیده بانی و  هاهموار قابل مشاهده است، از آنجا که دشت
دهد و همچنین می نظارت بسیار خوبی به نیروهای مرزبانی

نیز  میی انتظاهاقدرت مانور و تحرک فردی و ماشینی نیروی
ر تردد و سای زیاد است، زمینه برای تحرک اشرار، قاچاقچیان

رو نفوذ  ینامجاز مرزی بسیار محدود شده و از کنندگان غیر
شود و امنیت مرزی کمتر مورد تهدید قرار میپذیری مرز کمتر 

 گیرد. می

 

 
 افغانستان–ضعیت توپوگرافی منطقه مرزی ایرانو :2نقشه 
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مناطق مرتفع  :ارتفاعات منطقه مرزی -6-1-1

بر امنیت و توسعه کشورها دارند. وجود تاثیرات متفاوتی 
، وحدت جغرافیایی ری در یک کشور و نحوه استقرار آنناهموا

دهد. آشکار است که حضور سدهای میکشور را تحت تاثیر قرار 
توانند موانع می ها، باتالقها، بیابانهافیزیکی از قبیل رشته کوه

ها را اشند و فواصل عملکردی آنجدی در توسعه ارتباطات ب

از منظر جغرافیای  .[27]ای افزایش دهدطور قابل مالحظهبه
یا مسطح و مناطق دارای  اراضی مرتفع، سرزمین هموار نظامی

د فردی بر توان و استعداهطور منحصر بههر یک ب فرورفتگی
نیروی هوایی و زمینی برای آزادی عمل و قدرت مانور، تعیین 

رزمی، هماهنگی جرای آتش موثر، هدایت عملیات غیراهداف، ا
اقدامات و تدارک پشتیبانی الزم در سطح مختلف استراتژیکی، 

مناطق مرتفع  در واقع .[19]گذارندمیعملیاتی و تاکتیکی تاثیر 
 مینظا-دارای ارزش سیاسیی گذشته هااز زمان هاناهمواریو 

ولی به رغم پیشرفت علوم و فنون نظامی، هنوز اهمیت  اندبوده

ارتفاعات در مناطق مرزی دارای  .[24]اندخود را از دست نداده

مرزهای یک کشور  چنانچهاهمیت زیادی در تامین امنیت است، 
عنوان یک مانع طبیعی هماهنگ باشند، شرایط با ارتفاعات، به

بررسی  .[25]کنندمیطلوبی را برای کشور فراهم دفاعی م
دهد مناطقی که در پناه رشته میتاریخ ایران نیز به خوبی نشان 

ها متصور نبوده است کمتر و معبری بر آن اندقرار داشته هاکوه

در بررسی  .[17]انددر جریان تاخت و تاز بیگانه واقع شده
امنیت مرزها عوامل ها در گذاری آنو میزان اثر هاکوهستان

توان به تداوم کوهستان میطور مثال همتفاوتی تاثیر گذار است، ب
ها اشاره در کشور همسایه و یا جهت ارتفاعات و میزان شیب آن

به کندی  میکرد. در مناطق کوهستانی حرکت واحدهای تهاج
گیرد و مرزهای کوهستانی همیشه در تاریخ نقش میصورت 

ه داخل فالت ایران تا امروز به ک چنانداشته است؛ هممیمه
برکت دو رشته ارتفاع ممتد و منظم وحدت خود را حفظ کرده و 
ایدئولوژی متفاوت با دیگر مناطق مجاور خود را پایدار ساخته 

 .[22]است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 17

https://psp.modares.ac.ir/article-42-53784-fa.html


  199 ایران با استفاده از سنجش از دوربررسی میزان تاثیر عوامل طبیعی در امنیت مرزهای شرقی  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 1399 ابستانت، 3، شماره 2دوره                                                           فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 

 و افغانستان ی مرزی در دو سوی مرز ایرانهانقشه ارتفاعی شهرستان :3نقشه 

 
 

ی مناطق هامشخص است، ناهمواری چنانکه در شکل زیر
 تواند با توجه به وضعیت متفاوت خود تاثیر منفی برمیمرزی 

وجود ارتفاعات و  این اساس،امنیت مرز داشته باشد. بر
ت مرزهای یک کشور چون ی مرتفع در مجاورهاناهمواری

نیروهای مرزبانی  باعث کاهش قدرت دید، تحرک و مانور
شود و در مقابل امکان تردد فردی و مخفیانه ترددکنندگان می

 تواند برامنیت مرز تاثیرمیکند میغیر مجاز مرزی را فراهم 
دو  که پیوستگی ارتفاعات درمنفی داشته باشد. عالوه بر این

درمجموع باعث افزایش نفوذ پذیری مرز و سوی مرز نیز 
رو بر امنیت مرز تاثیر منفی شود و از اینمیی غیر مجاز هاتردد
 دارد.

 
 : مدل توپوگرافی منطقه مرزی و نقش آن در امنیت مرز3شکل 
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 افغانستان -ی منطقه مرزی ایرانهاناهمواری :4نقشه 

 
 (1398) ماخذ: نگارندگان: 

 
و  نقشه فوق وضعیت ارتفاعات را در منطقه مرزی ایران

ف و دهد. بدین ترتیب در شهرستان خوامیافغانستان نشان 
فاع شود، ارتمیولسوالی غوریان ناهمواری قابل تاملی مشاهده 

باشد و بعد از این میمتر از سطح دریا  1400این منطقه اغلب 
اد و ایبمنطقه به هم پیوسته مناطق مرتفع واقع در شهرستان ت

متر  1100ترین ارتفاع آن ولسوالی کوهسان قرار دارد که بیش
و  ارتفاع از سطح دریا است. در قسمت شهرستان تربت جام

غالبا  متر 1450تا 1100با ارتفاع  هاگلران ایالت هرات ناهمواری
ر ر کشوطق دو ارتفاع این منا دارند صورت مجاور یکدیگر قراربه

ستان غانایران در بیشتر نقاط بیشتر از مناطق مرتفع کشور اف
ر گفت وجود ارتفاعات در جواتوان میاست. بدین ترتیب 

خی مرزهای دو کشور و عالوه بر این تداوم و پیوستگی بر
 بر ارتفاعات در آن سوی مرز درکشور افغانستان در مجموع

ذکور مقه در سه منط امنیت مرز تاثیر منفی داشته است. در واقع
ناطق ر مدو تاثیر منفی ارتفاعات در امنیت مرز برجسته تر است 

 تراست.ثیر محدوددیگر این تا
 

ی هاقش آن در امنیت مرزمنابع آبی و ن -6-2

 فغانستان :ا -خراسان رضوی 

 ی مرزیهاو دریاچه رودها-1 -6-2
بر نفوذپذیری و  ی واقع در محدوده مرزیهارودها و دریاچه

ی آبی هاو پهنه هاگذار هستند. اساسا رودخانهامنیت مرز تاثیر
مانعی طبیعی، یکی از پارامترهای مهم و عنوان به هامانند دریاچه

شود که بسته به شکل، میمحسوب  میاساسی در عملیات نظا
وضع طبیعی، مسیر، پهنا، عمق، شدت جریان و.. در عملیات 

رودها منطبق بر مرز نقش دفاعی مساوی  .[22]تاثیر داردمینظا
را برای طرفین دارد. لذا در دوره پرآبی امکانات دفاعی مناسب 

رعایت اصل صرفه جویی در قوا از این با توان میباشد و می

منابع آبی مشترک در مناطق  .[3]امکان برای دفاع استفاده نمود
جاد منازعه در این مناطق تواند زمینه ساز شرایط ایمیمرزی 
مورد خشونت  37طوری که در طول نیم قرن گذشته شود، به

 هاآن که همه آن بین کشورها بر سر آب گزارش شده و جالب
موضوعاتی  .[6]مورد به خاورمیانه مربوط بوده است 7به جز 

چون توزیع ناعادالنه و سهمیه بندی نامناسب، برداشت بی رویه 
ی هااز منابع آبی مشترک، تغییر مسیر رود و احداث سدها و سازه

ل مربوط پاالیش و الیروبی آبی، آلودگی منابع آبی و مسائ
منابع ایجاد و تنش بین دو کشور همسایه بر ترین رودها، مهم

تواند تاثیر منفی بر امنیت میسر منابع آبی مشترک هستند، که 
که در بیشتر رودهای مرزی ایران ما شاهد مرز داشته باشد. چنان

تغییر مسیر رود به سمت خاک ایران هستیم و این امر یکی از 
زیر تاثیر  در مدلشود. میی بروز تنش مرزی محسوب هازمینه

منابع آبی مشترک در مناطق مرزی در امنیت و توسعه این 
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مناطق شرح داده شده است و در ادامه منابع آبی مشترک 
درمنطقه مرزی ایران)خراسان رضوی( و افغانستان مورد بررسی 

 قرار گرفته است.
 

 
 مناطق مرزی : مدل نقش منابع آبی مشترک در امنیت4شکل 

 

 ی هریرودرودخانه مرز -1-1-2-6
طور کل منابع آب در چهار بعد امنیت نظامی، امنیت هب

اقتصادی، امنیت زیست محیطی و امنیت اجتماعی مناطق مرزی 
تاثیرگذار است. یکی از رودهای بسیار مهم و مسئله ساز در شرق 
و شمال شرق کشور، رود مرزی هریرود است که قسمتی از خط 

ن را تشکیل مرزی ایران با کشور همسایه افغانستان و ترکمنستا
سفید کوه از ارتفاعات  ی بابا وهادهد. این رود از کوهمی

گیرد و در نزدیکی شهرستان تایباد مرز میچشمه هندوکش سر
دهد. طول رود هریرود در میمشترک ایران و افغانستان را شکل 

کیلومتر است. کم عرض بودن هریرود،  158خراسان حدود 
ع کشور افغانستان و گاهی امکان اسکان موقت و مخفیانه اتبا

همراهی و همکاری مرزنشینان با آنان در افزایش قاچاق کاال، 
سوخت، مواد مخدر و ترددهای غیرمجاز در این مسیر نقش 

که در نقشه زیر مشخص چنانهم .[24]زیادی داشته است
در مرز ایران از شهرستان تایباد و  است مسیر رودخانه هریرود

در مرز تربت  شود و مسیر خود رامیولسوالی کوهسان شروع 
دهد تا مرز ایران و افغانستان را تمام و وارد منطقه میجام ادامه 

شود. با توجه به موارد گفته شده و میمرزی ایران ترکمنستان 
همچنین سابقه ورود اشرار، مهاجمان و قاچاقچیان از این منطقه 

ر مرزی به خاک ایران و موقعیت باالدست رود که کشو
ی و باشد کماکان ارزش نظامی، سیاسمیافغانستان آن را دارا 

عنوان یک منطقه مهم و تاثیرگذار امنیتی این منطقه مرزی را به
م شده در و مطالعات انجا هاحفظ کرده است. با توجه به بررسی

عنوان یک رود کم آب به عنوان خط حال حاضر رود هریرود به
است، کاهش آب ورودی به این مرزی ایران و افغانستان مطرح 

رود و به دنبال آن کاهش عمق آب آن شرایط مطلوبی را برای 
کند. در واقع کم آب شدن هریرود میگذر از بستر آن فراهم 
تواند بر امنیت مرز تاثیرگذار باشد. میحداقل به دو صورت 

هریرود منبع تامین آب بخشی از کشت و زرع و اشتغال 
ی مرزی است و کم آب شدن آن هاکشاورزی در شهرستان

طور طبیعی در کاهش درآمد و افزایش نرخ بیکاری در منطقه به
در افزایش تردد غیر مجاز  زی تاثیر گذار است و این مورد خودمر

که ذکر شد، کاهش چنانمرزنشینان موثر است. عالوه بر این هم
را برای ترددکنندگان غیر  میزان آب و عمق هریرود بستر الزم

  دهد.میافزایش را قانونی از مرز 
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 منابع آب در منطقه مرزی خراسان رضوی و افغانستان :5نقشه 

 
 

 زاردریاچه نمک -2-1-2-6
امنیتی مرز یکی دیگر از عوارض جغرافیایی موثر بر کارکرد 

 در مرز مشترک دو میی آبی موقت یا دائهای و پهنههادریاچه
آب و آرام به دلیل همانند رودهای کم  هاهستند. دریاچه کشور

امکان عبور راحت از آن با وسایل نه چندان پیشرفته وسنتی، 
بسیار بیشتر مورد استفاده ترددکنندگان غیر مجاز مرزی جهت 

گیرد، در نتیجه بر میعبور از مرز و قاچاق کاال و مواد مخدر قرار 
نشان  هاگذارد. نتایج برخی پژوهشمیامنیت مرز تاثیر منفی 

قاچاقچیان به دلیل محدودیت زمین)سستی و  دهد کهمی
ی آبی هااحتمال فرونشینی و همچنین کندی حرکت( از محیط

ی مرزی کشورها جهت عبور غیر هاو دریاچه هامانند رودخانه
یل آن اول کنند. دلمیقانونی از مرز و تردد غیرمجاز استفاده 

این و دیگر اینکه  هاستای در بستر رودرودخانهوجود رسوبات 
فصلی و اتفاقی هستند و در بسیاری از فصول جریان  هارودخانه

ها وجود ندارد و یا اینکه قابل توجه نیست. همچنین آب در آن
به عنوان یک مانع و  میو نظا میبرای نیروی انتظا هادریاچه

آبی و کم کنند. اما قاچاقچیان در مواقع بیمیمحدودیت عمل 
توانند با مین یک مسیر مناسب که آبی از کف دریاچه به عنوا

نمایند و چون عرض میسرعت در آن رفت و آمد کنند، استفاده 
بستر آن زیاد است به هر طرف که بخواهند نیز تغییر مسیر 

ها با مشکل جدی دهند. بدین ترتیب تعقیب و کنترل آنمی

در مواقع پر آبی نیز گاهی به دلیل  شود. از سوی دیگرمیمواجه 
ی تندرو با امکانات هاها مانند داشتن قایقتجهیزاتی آنغلبه 

ی گز و پوشش گیاهی بستر هاخاص و همچنین وجود جنگل
دهد، مبارزه را میها دریاچه امکان اختفا و پوشش را به آن

که در نقشه زیر نشان داده چنانهم .24]،[19سازدمیمشکل 
موقت مشترک عنوان یک پهنه آبی زار بهشده است دریاچه نمک

بین دو کشور در زمینه امنیت مرزی تاثیر گذار است. دریاچه 
کیلومتری مرز افغانستان و در غرب 30زار واقع در محدوده نمک

ایالت هرات کشور افغانستان است که در قسمت زیرکوه استان 
خراسان جنوبی نیز بخشی از مرز ایران و افغانستان را تشکیل 

ی های انجام شده از ماهوارههایدهد. با توجه به بررسمی
صورت دریاچه بهمشخص شد که این  2018لندست در سال 

فصلی است و فقط در چند ماه از سال، عمدتا در فصل بهار 
کیلومتری از مرز  30دارای آب است. این دریاچه در محدوده 

طور که از نام این دریاچه دارد و همان خراسان رضوی قرار
 ،شوره زار است که در مواقع نبود آبمشخص است بستر آن 

همین سبب است که به هشود و بمیزار تبدیل دریاچه به نمک
کال شور نیز مشهور است. این دریاچه نیز به سبب اینکه تنها 
قسمتی از سال دارای آب است و در مابقی سال شرایط خوبی 

ین کند نیز دارای تاثیر منفی در تاممیبرای گذر از مرز را فراهم 
 باشد.میامنیت مرزی خراسان رضوی و جنوبی 
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 زارموقعیت دریاچه نمک :6نقشه 

 
 

توان گفت هر سه میبا توجه به مطالب مطرح شده 
ع آب نابامنیت در مشهرستان خواف، تایباد و تربت جام از نظر 

دن شو با توجه به کم آب  باشندمیدارای شرایط مطلوبی ن
 زار، بررسی منطقه درود و فصلی بودن دریاچه نمکرهری

 ز نقشا ای آبی نیاز به توجه و بررسی بیشتری دارد تهامحدوده
ه استنطقه مرزی خراسان رضوی کمنفی این عوامل در امنیت م

زی ود مرب رزم است که استفاده از آ، البته ذکر این نکته الشود
ر ددر توسعه مناطق مرزی و گسترش کشت و زرع  مینقش مه

یت یت و تقویت امناین مناطق دارد و در افزایش جذب جمع
 آب اجتماعی نقش موثری دارد، اما در صورت کم اقتصادی و

ق ناطشدن رود تبعات اقتصادی و اجتماعی آن برای ساکنین م
 . ز منفی خواهد بودمرزی و امنیت مر

 
 
 

ی هات مرزدر امنیپوشش گیاهی و نقش آن  -6-3

 غانستاناف -خراسان رضوی 
پوشش گیاهی یکی دیگر از عوارض جغرافیایی موثر بر 
کارکرد امنیتی مناطق مرزی است که بر حسب نوع، تراکم و 
پراکنش آن دارای تاثیرات مثبت و منفی در امنیت مرزی 

درقالب مدل زیر به تصویر کشیده شده  تاثیراتباشد که این می
تواند در قدرت میاست. در مجموع پوشش گیاهی متراکم 

صورت ماشینی مانع ویژه بهتحرک و مانور نیروهای مرزبانی به
جدی ایجاد نماید. عالوه بر این امکان مخفی شدن و استتار 

ی در پوشش گیاهی انبوه خیلی تردد کنندگان غیر مجاز مرز
تر است و این موضوع نیز موجب افزایش نفوذ پذیری حترا

ر شعاع دید گردد. در نهایت پوشش گیاهی متراکم دمیمرزها 
موران و امکان هدف گیری متجاوزین به هنگام نیاز اشکال ما

 نماید میجدی ایجاد 
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 ی: نقش پوشش گیاهی در امنیت مناطق مرز5شکل 

 
 

که در نقشه زیر مشخص است، اساسا پوشش چنانهم
ی هاگیاهی مناطق مرزی ایران و افغانستان به دلیل محدودیت

ی هاباشد و زمینمیصورت پراکنده ضعیف و به میشدید اقلی
قرار دارد  میمحدودیت اقلیکشاورزی منطقه نیز تحت تاثیر این 

و وسعت آن کم است و دارای تراکم زیاد در واحد سطح 
باشند. پوشش گیاهی در منطقه مرزی تایباد نسبت به خواف مین

و تایباد دارای تراکم بیشتری است. در آن سوی مرز در خاک 
ی کشاورزی نسبت به ایران هاافغانستان پوشش گیاهی و زمین

و غالبا در مسیر هریرود و در ولسوالی است  تردودبسیار مح
باشد. میتراکم متوسط تا کم موجود  کوهسان پوشش گیاهی با

بنابراین در مجموع ضعف پوشش گیاهی در آن سوی مرز و تا 
در  میحدی کمتر در مناطق مرزی ایران موجب اشکال ک

شود و همچنین در میعملکرد پایش و نظارت نیروهای مرزبانی 

کند. به میی مرزبانی نیز اختالل جدی ایجاد نتحرک نیروها
بیان دیگر، وجود پوشش گیاهی کم و پراکنده در مناطق مرزی، 

سازد تا از تجهیزات و امکانات مختلف مینیروی مرزبانی را قادر 
ماشینی، ارتباطی، نظارت، دیده بانی و... استفاده کرده و از این 

ملیاتی و اطالعاتی طریق باعث افزایش قدرت مانور و اشراف ع
گردد. اما در مقابل این فرصت را در اختیار می مینیروی انتظا

دهد تا میی نفوذی و ترددکنندگان غیرمجاز مرزی قرار هاگروه
با استفاده از وسایل نقلیه اقدام به تردد غیرمجاز و قاچاق کاال 

که همین مقدار پوشش گیاهی کم نیز امکان نمایند. ضمن این
را برای نیروهای نفوذی پیاده فراهم کرده و لذا برخورد با اختفاء 

 .[14]بسیار مشکل است هاخصوص در شبگونه خاطیان بهاین
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 افغانستان -پوشش گیاهی منطقه مرزی خراسان رضوی :7نقشه 

 
 

 نتیجه گیری
امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است، چرا که به 

کند. تامین امنیت کشور میدنبال تامین امنیت آرامش معنا پیدا 
وابسته به امنیت مرزها است و ایجاد ناامنی در مناطق مرزی 
کشور بدون شک موجب گسترش ناامنی به داخل کشور 

عوامل و  ،گردد. در استقرار امنیت پایدار در مناطق مرزیمی
ی طبیعی و های داخلی و خارجی نقش دارند. ویژگیهامولفه

ی اقتصادی، اجتماعی هاجغرافیایی مناطق مرزی، ویژگی
ی حکومت در مدیریت مرزهای هاو برنامه هامرزنشینان، سیاست

ز جمله مشترک بین المللی و عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی ا
ها موثر بر امنیت مرزها و کارکرد امنیتی آن ترین عواملمهم

های مرز و وضعیت شوند. بررسی و شناخت ویژگیمیمحسوب 
طبیعی و جغرافیایی مناطق مرزی و واکاوی شرایط اجتماعی و 

ترین و اولین گام در مدیریت مطلوب اقتصادی مرزنشینان مهم
بررسی وشناخت شود. میمرزهای بین المللی محسوب 

منطقه مرزی از آن جهت ی جغرافیایی و طبیعی مرز و هاویژگی
گونه توسعه وحیات جوامع انسانی است از اهمیت که بستر هر 

ی هازیادی برخوردار است. عالوه بر این شناخت ویژگی
ویژه در کشور همسایه ایی و طبیعی مرز و منطقه مرزی بهجغرافی

نیروهای  میتی و مدیریت انتظادر عملکرد نظار مینقش مستقی
باشد. میرو شناخت دقیق آن ضروری  مرزبانی دارد و از این

طور مشخص فناوری سنجش ی مدرن و بههااستفاده از فناوری
 هاترین روشاز دور و سیستم اطالعات جغرافیایی از جمله مهم

و ابزارها برای رسیدن به این هدف است. براین اساس، این 

ش داشت تا با استفاده از فناوری سنجش از دور و پژوهش تال
سیستم اطالعات جغرافیایی به بررسی عوارض طبیعی و 

های جغرافیایی مناطق مرزی استان خراسان رضوی و دیدهپ
 کشور افغانستان و نقش آن در امنیت مرز بپردازد. 

منطقه مرزی مورد مطالعه در مرزهای شرقی کشور شامل 
اسان رضوی کشور ایران و ایالت هرات مرز مشترک استان خر

بیعی مورد مطالعه شامل باشد. عوامل طمیکشور افغانستان 
 30منابع آب و پوشش گیاهی تا حداکثر شعاع  توپوگرافی،

ی هاباشد. یافتهمیکیلومتر از مرز مشترک در هر دو کشور 
ترین رود آبی مرزی در هریرود مهمدهد میپژوهش نشان 

شود. کاهش آب ورودی به این میمنطقه مورد مطالعه محسوب 
رود از سرچشمه در خاک افغانستان موجب کاهش عمق رود 

شود و این وضعیت بستر الزم را برای عبور غیر قانونی از مرز می
کند. عالوه بر میتوسط تردد کنندگان غیر مجاز مرزی فراهم 

گسترش کشاورزی در مناطق مرزی نقش که این رود در این
این طریق با ایجاد اشتغال زمینه را برای کاهش  موثری دارد و از

فراهم  اقدامات مخل امنیت مرزی چون قاچاق کاال و مواد مخدر
کند. بنابراین کاهش میزان آب و عمق رود در رودخانه مرزی می

 هریرود در مجموع بر امنیت مرز تاثیر منفی گذاشته است.
زار عارضه طبیعی دیگر در منطقه مشترک مرزی دریاچه نمک

تواند به عنوانی بستری میاست که در مواقع کم آبی یا خشکی 
در مورد برای عبور غیر قانونی از مرز مورد استفاده قرار گیرد. 

توان گفت میی موجود هاعامل توپوگرافی هم با توجه به نقشه
کشور و عالوه بر این تداوم  وجود ارتفاعات در جوار مرزهای دو
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و پیوستگی برخی ارتفاعات در آن سوی مرز درکشور افغانستان 
درمورد پوشش  در مجموع بر امنیت مرز تاثیر منفی داشته است.

ی استخراج شده در مورد منطقه مرزی مورد هاگیاهی هم نقشه
نامساعد  میمطالعه بیانگر آن است که اساسا به دلیل شرایط اقلی

باشد. در واقع میه مرزی دارای پوشش گیاهی ضعیفی منطق
باعث شده است هم در بخش پوشش  میشرایط سخت اقلی

ی کشاورزی با محدودیت هاگیاهی طبیعی و هم در بخش زمین
مواجه باشیم. بنابراین در مجموع ضعف پوشش گیاهی در آن 
سوی مرز و تا حدی کمتر در مناطق مرزی ایران موجب اشکال 

شود و میدر عملکرد پایش و نظارت نیروهای مرزبانی  میک
همچنین در تحرک نیروهای مرزبانی نیز اختالل جدی ایجاد 

 کند.مین
 

شد ار این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسیقدردانی :

» وانرشته جغرافیای سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد با عن
 و راسان رضویری اراضی مناطق مرزی ختحلیل تغییرات کارب

فه ان وظیباشد نگارندگمی« افغانستان با رویکرد پدافند غیر عامل
دانی ه قدری مادی و معنوی این دانشگاهادانند از حمایتمیخود 

 نمایند.
موردی توسط نویسندگان گزارش  تاییدیه های اخالقی:

 است.  هنشد

موردی توسط  تعارض منافع/ سهم نویسندگان:

 است. هدنویسندگان گزارش نش

 است. هموردی توسط نویسندگان گزارش نشدمنابع مالی: 

 

 منابع:
 

(، تامین و مراقبت از مرز، دانشگاه 1384احمدی، بهروز) .1
 معاونت پژوهشی، تهران: انتشارات جهان.علوم انتظامی

رز م(، جغرافیای 1388اخباری، محمد، نامی، محمد حسین) .2
  اییبا تاکید بر مرزهای ایران. تهران: سازمان جغرافی

های ناامنی در (ّ بررسی مولفه1393اسدی فرد، محمد) .3
ترویجی -مناطق مرزی شرق کشور، فصلنامه علمی
ستان ، زم4دانشکده علوم و فنون مرز، سال پنجم، شماره 

1393. 

 (، مبانی زئومورفولوژی،1383م، محمدرضا)اصغری مقد .4
 تهران: انتشارات سرا.

طالعات (، مراحل بنیادین اندیشه در م1381افتخاری، اصغر) .5
امنیت ملی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 

 220-214صص

ن آب در ا(، بحر1387ببران، صدیقه و هنربخش، نازلی) .6
 .48ه ، شمار16جهان و ایران، فصلنامه راهبرد، سال 

ها، ترس. ترجمه (، مردم، دولت1378بوزان، باری) .7
 عاتپژوهشکده مطالعات راهبردی. تهران: پژوهشکده مطال

 راهبردی.

 پوالدی، حسن، کشاورزیان، محمد مهدی، خان محمدی، .8
ن (، الگوسازی عوامل تامی1395هادی اصلی پور، حسین)

 رقیکننده امنیت پایدار مرزی )مطالعه موردی مرزهای ش
 هم،یران(، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدا

 .149 -125، ص1395، پاییز 72شماره 

هران: (، سازمان و وظایف مرزبانی، ت1385پیله ور، جعفر) .9
 انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.

سی (، جغرافیای سیا1374آالیسدر، بلیک، اچ)درایسدل،  .10
ات طالعمر ، دفتخاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه دره میرحیدر

 سیاسی و بین الملل، تهران.

 (، مطالعات1390، آقاجانی، حسین)رهنما، محمد رحیم .11
مایش استان خراسان رضوی. مشهد: انتشارات جهاد آ

 دانشگاهی.

ی، چاپ (، امنیت ملی و نظام بین الملل1382روشندل، جلیل) .12
 یازدهم، تهران: سمت.

بین  مرزهای ای بر شناخت(، مقدمه1386زرقانی، سیدهادی) .13
 المللی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.

ر (، تحلیل نقش عوامل طبیعی ب1392زرقانی، سیدهادی) .14
 ن بایراانفوذپذیری و امنیت مرز با تاکید بر مرزهای شرقی 

خراسان نتظامیتخصصی دانش ا-افغانستان، فصلنامه علمی
 .90-51، ص1392، دوره پنچم، زمستان 22رضوی، شماره 

(، جزوه منتشر نشده درس 1395، سیدهادی)زرقانی .15
ی، جغرافیای مرز، دوره کارشناسی ارشد جغرافیای سیاس

 گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد.

رز و م(، درآمدی بر امنیت پایدار 1398زرقانی، سیدهادی) .16
ات شارمناطق مرزی با تاکید بر مرزهای شرقی، تهران: انت

 انجمن ژئوپلیتیک ایران، چاپ اول.
ر امور (، ژئومورفولوژی و نقش آن د1365سبحانی، ابراهیم) .17

 گ.جن دفاعی، تهران، مقاالت سمینار جغرافیای کاربردی و

های بازرگانی (، نقش دوگانه سیاست1389ستوده، مجتبی) .18
 ابر پدیده قاچاققانونی در بر-های اجتماعیخارجی و واکنش

دهی اال. فرمانکتخصصی قاچاق -کاال، اولین همایش علمی
 استان کردستان. انتظامی

(، انسداد مرزهای 1391صفاری، امیر؛ سیدعلی عبادی نژاد؛ ) .19
جنوب شرقی کشور و فرآیند ژئومورفولوژیکی، همایش ملی 
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 1399 ابستانت، 3، شماره 2دوره                                                           فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 

، 1391ها و راهبردها، بهارشهرهای مرزی و امنیت؛ چالش
 دانشگاه سیستان و بلوچستان

ران، ایای بر جغرافیای نظامی(، مقدمه1379صفوی، رحیم) .20
 ، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین.2جلد

ای بر جغرافیای (، مقدمه1384صفوی، سید یحیی) .21
های ، تهران: انتشارات جغرافیایی نیرو3ایران.جلد نظامی
 مسلح.

ارات (، ژئواستراتژی، تهران: انتش1376عزتی، عزت اهلل) .22
 سمت.

یت (، توسعه و امن1388عندلیب، علیرضا و مطوف، شریف) .23
شم، آمایش مناطق مرزی ایران، شماره دوازده، سال شدر 

 ، توسعه و امنیت مناطق مرزی ایران.1388زمستان 

آمریکا در افغانستان و (، حضور نظامی1387فتاح، محمدتقی) .24
مه ن ناایاپیامدهای امنیتی آن در مرز ایران و افغانستان، پ

 .1387کارشناسی ارشد علوم انتظامی، 

بین  ؛ اصول سیاست خارجی و روابط(1370قوام، عبدالعلی) .25
 الملل، تهران: انتشارات سمت.

، اثرات (1384کامران، حسن، ذکی، قربانعلی، جعفری، فرهاد) .26
یه ساختار توپوگرافیک بر جغرافیای سیاسی ایران، نشر

 پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید، سالعلمی
 .13 -1، ص1384، پاییز و زمستان 7و6سوم، شماراه 

ای بر ایران و همسایگان، (، مقدمه1379پور، یداهلل)کریمی .27
 تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم.

مختاری هشی، حسین، مومنی، مهدی و باقری،  .28
؛ (، تدوین راهبردهای آمایش مناطق مرزی1393مهرداد)

 مطالعه موردی مرزهای شرقی کشور، فصلنامه تحقیقات
 ، شماره1393سوم، پاییز ، شماره 29جغرافیایی، سال

 114پیاپی

(؛ 1398راستی،عمران و فاطمه میراحمدی؛) میرحیدر، دره، .29
 مبانی جغرافیای سیاسی، تهران: انتشارات سمت
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