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  هاي ارتباطي مرزي استان آذربايجان شرقي اهميت نظامي شبكه
  

  )ع( ـ استاديار گروه جغرافيا، دانشگاه امام حسين ∗زادة مقدم محمدباقر چوخاچي
  )ع(گروه جغرافيا، دانشگاه امام علي داود اميني قشالقي ـ كارشناس ارشد جغرافياي نظامي و مربي 

  30/2/1388:    تأييد نهايي15/3/1387: پذيرش مقاله
  

  چكيده
تحـرك و مـانور نيروهـاي عمليـاتي و پـشتيباني            . هاي دنيا، مانور است     يكي از اصول جنگ در اكثر ارتش      

هاي ارتبـاطي     كههاي جنگ در بستر عوامل طبيعي و فرهنگ جغرافيا، يعني محورهاي مواصالتي و شب               جبهه
به همين علت، مطالعه و تجزيه و تحليل اين عوامل جغرافيايي در آموزشي با نـام                . پذيرد  مرزي صورت مي  

محورشناسي در سطوح تاكتيك و عمليات، از سوي فرماندهان و افـسران اطالعـاتي و عمليـاتي صـورت                   
همواره به عنوان اسـتاني مهـم        استان مرزي كشور است كه       16استان آذربايجان شرقي يكي از      . گيرد  مي

گسترش شرقي ـ غربي و موازي بودن ارتفاعات اين استان موجب شده است كـه   . مورد توجه بوده است
ارتباط شهرهاي مهم و مركزي آن با مناطق پيراموني و مرزي از طريق محورهاي محدود و خاصي برقـرار                   

ها و حركـات      ، فاقد ارزش خاص در فعاليت     هر محور وصولي بدون جاده ارتباطي مناسب در بستر آن         . شود
منظور تجزيـه و تحليـل        هاي ارتباطي مرزي اين استان، به       به همين دليل، مطالعة دقيق شبكه     . نظامي است 

هاي   نوشتار حاضر براي تجزيه و تحليل     . ريزان و فرماندهان نظامي داراي اهميت است        نظامي، براي برنامه  
 و تشكيل الية ارتفاعي، ARC GIS9.2افزار  طالعاتي رقومي در محيط نرمهاي ا مختلف نظامي با توليد اليه

كنترلـي، مواضـع پدافنـدي،      هاي مهم مرزي شناسايي شده و ابعاد مختلف تاكتيكي آنهـا ماننـد نقـاط                  راه
هاي   نقشه. باني، اختفا، استتار، ظرفيت تناژ روزانه و موقعيت جغرافيايي مورد بررسي قرار گرفته است               ديده

هاي طولي، مسيرهاي جايگزين و بهينـة   باني، ديد مستقيم و غيرمستقيم، نيمرخ       عددي نيز از مناطق ديده    مت
شـده، بـه      هـاي توليـد     نظامي بر روي نقـشه    سرانجام با تجزيه و تحليل      . هاي مرزي تهيه شده است      جاده

   .گيرد هاي موردنظر پاسخ داده شده است و فرضية تحقيق مورد آزمون قرار مي پرسش
  

  .هاي مرزي، مانور، عمليات آفندي و پدافندي، محور جغرافياي نظامي، راه :ها كليدواژه
  
  مقدمه

. گيـرد   صـورت مـي   » راه«جايي موجودات بر روي آب، زمين و هوا، از مسيرهاي خاص و مشخصي به نـام                   حركت و جابه  
  .آيد شمار مي اعي و نظامي كشور بههاي عمدة توسعة اقتصادي و اجتم امروزه داشتن شبكه ارتباطي مناسب از شاخص

به عنوان يكي از اصول جنگ تعريف شـده         » مانور«هاي نظامي كشورهاي مختلف دنيا، همواره         در مسائل و آموزش   
در منـاطق   . اين اصل موجب تمركز ضروري قوا در زمان و مكان مناسب براي دستيابي به هـدفي مـشخص اسـت                   . است

توان نقاط دورافتادة حساس مرزي را كه اسـتعداد خـوبي بـراي تـسهيل انـواع                   سب، مي هاي ارتباطي منا    عملياتي با شبكه  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
∗ E- mail: moghaddam_mbch@yahoo.com 09123024301: نويسندة مسئول  
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هاي آفندي و پدافندي دارند، با منابع آمادي و پشتيباني مرتبط ساخت و دسترسي بموقع و استمرار سامانة آمـادي                      عمليات
اطي مناسـب در منطقـه عمليـات و         انجام مانور بهينه بستگي بـه خطـوط ارتبـ         ). 8،  1380كريمي،  (مناسب را فراهم آورد     

توانايي حركت نيروها، تجهيـزات رسـمي و پـشتيباني و    . هاي مانور و شناخت و اطالعات از اين خطوط ارتباطي دارد            طرح
اي به نقطه ديگر ـ كه اغلب به عنوان عامـل قطعـي در كـسب پيـروزي در       ساير وسايل مورد نياز در هر عملياتي از نقطه

  ).27، 1363معين وزيري، (هاي ارتباطي مناسب بستگي دارد  شود ـ به راه زمي شناخته ميهاي مختلف ر عمليات
تواند موفقيت را به ناكامي، و پيـروزي را بـه             اي مي   دانند كه حتي تأخيري چنددقيقه      فرماندهان نظامي كارآزموده مي   

 مواصـالتي در خـشكي، دريـا و هـوا     شكست در ميدان جنگ بدل سازد، از اين رو آنان خواهان اسـتفادة بهتـر از خطـوط        
هـاي عمليـات نظـامي را بـه يكـديگر وصـل               كند، صـحنه    شان مرتبط مي    ها را با منابع ضروري      هستند؛ خطوطي كه ملّت   

بخشد و مانور مـؤثر را   اي به نقاط ديگر سهولت مي كند، حركت را از نقطه     كند، پشتيباني نيروهاي مستقر را تسهيل مي        مي
  ).71، 1385كالينز، (سازد  پذير مي ا به نقطه موردنظر امكانپس از رسيدن نيروه

. آيـد   شمار مي   هاي مرزي هر كشوري از سوي فرماندهان و طراحان نظامي بسيار مهم و حياتي به                شناسايي دقيق راه  
ها به همراه ارائـه       نهها، و گرد    ها، پل   پذير مانند تونل    ها از لحاظ كاربرد نظامي آنها، شناسايي نقاط آسيب          بندي اين راه    طبقه

هاي ارتبـاطي در صـورت هرگونـه تهـاجم از سـوي       راهكارهاي مناسب نظامي در جهت حفاظت و استفاده بهينه از شبكه        
تعيـين بهتـرين   . شود ها برشمرده مي هاي مهم در تعيين سرنوشت جنگ دشمن فرضي و يا انجام تهاجم عليه آن، از مؤلفه        

هـاي مناسـب    بـاني، محـل    مختلف آفندي و پدافندي ـ از قبيل نقاط مناسب براي ديده ها براي عمليات نقاط در مسير راه
براي كمين، استتار، اختفا و شناسايي مسيرهايي كه امكان ديـد و تيـر مـستقيم در آنهـا وجـود دارد ـ بـه همـراه تعيـين          

مهم در پشتيباني و تدارك     مسيرهاي جايگزين و بهينه در صورت مسدود شدن مسير به دست نيروهاي دشمن، از عوامل                
  .شوند نيروهاي رزمنده براي كسب پيروزي قلمداد مي

  
  بيان مسئله

غالباً توانايي حركت نيروهاي رزمنده، وسايل و تجهيزات از يك منطقة عملياتي به نقاط ديگر، عامل قطعي كسب پيروزي           
ـ  ي راهبند بنابراين شناسايي، مطالعه و طبقه. شود در عمليات رزمي برشمرده مي ـ  هاي مرزي ويژه راه به هاي ارتباطي زميني 

استان آذربايجـان  . داردحياتي هاي جنگي عليه دشمن و تحميل اراده به آن، اهميتي      ها و تاكتيك     بهينه از طرح   ةدر استفاد 
شـده    مـي هاي مرزي كشور شناخته       ترين استان   عنوان يكي از مهم     شرقي از لحاظ اقتصادي، فرهنگي، سياسي و نظامي به        

وتاز قرار گرفته است و در طـول دفـاع            سوي روسيه و عثماني مورد تاخت     اش، از     كه در طول تاريخ به علت اهميت نظامي       
هـاي آن بـه علـت موقعيـت حـساس       هـاي موجـود در مـسير جـاده     ها و پل هاي ارتباطي، تونل مقدس هم شهرها، شبكه  

  .ندشان مورد هجوم و بمباران قرار گرفت مواصالتي
اي است كه با توجـه بـه شـرايط نيروهـاي خـودي                ه جغرافيايي نظامي به شرايط محيطي صحنة جنگ، به گونه         نگا

كنندة تهديد نظـامي را بررسـي و تحليـل            كننده و سد    كند، عوامل تشديد    بهترين عرصه را براي مقابله با تهديد معرفي مي        
توان نظامي، نقاط قوت و ضعف يك منطقـه جغرافيـايي را            كند و سرانجام با شناخت موجود از تهديد با در نظر گرفتن               مي
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هاي جغرافياي خودي و دشمن براي مقاصد دفاعي يكـي            در مطالعات نظامي هر كشور، شناخت ويژگي      . سازد  مشخص مي 
توانـد جوابگـوي    جغرافياي نظامي، علمي كاربردي است كه مي. آيد شمار مي  ترين مفاهيم در جغرافياي نظامي به       از اساسي 

  ).20، 1382زاده مقدم،  چوخاچي(ياز كاربران در سطوح ملي و جهاني باشد ن
هاي ارتباطي و محورهاي وصولي را بـه          هاي جهاني اول و دوم، استفاده صحيح از شبكه          مرور تاريخ و ارزيابي جنگ    

بنـابراين در   . سـازد   هاي بزرگ نظامي بـيش از پـيش آشـكار مـي             عنوان عوامل جغرافيايي تأثيرگذار در سرنوشت عمليات      
هاي مختلف نظـامي   هاي ارتباطي و تأثيرات متقابل آنها در فعاليت مطالعات جغرافياي نظامي، تجزيه و تحليل دقيق شبكه      

  ).Zakharenko, 2008, 3(آيد  شمار مي ريزي عمليات به از اصول اوليه طرح
هـاي مختلـف آن هنـوز عامـل           يژگـي هاي صورت گرفته در فناوري نظامي، شناخت زمين و آشنايي با و             با پيشرفت 
انتخاب مكان مناسب براي استقرار نيروها، انتخاب مسيرهاي مناسب براي          . شود  هاي نظامي محسوب مي     مهمي در برتري  

هـاي فكـري      ها، مساحت و مواردي از اين دست از مهمترين مـشغله            ها، زاويه   گيري دقيق فاصله    دستيابي به اهداف، اندازه   
 حداكثر دقـت،    وها در حداقل زمان ممكن         آخرين تغييرات ايجاد شده بر روي نقشه       اعمال. ه و هست  فرماندهي نظامي بود  

  ).133، 1379پرهيزكار و فخري، (شود  ريزان عملياتي قلمداد مي از نيازهاي اصلي فرماندهان و برنامه
امي هـر منطقـه بـا علـوم     هـاي جغرافيـايي و نظـ    هاي علوم جغرافيايي است كه در تحليل        جغرافياي نظامي از شاخه   

كمك گرفتن از سامانة اطالعات جغرافيايي در اين علم،         . مرتبط است ) GIS(مختلفي از قبيل سامانة اطالعات جغرافيايي       
سازد   هاي جغرافيايي را براي نظاميان محقق مي        آوري اطالعات، مديريت، كنترل و تحليل داده        هاي مربوط به جمع     مهارت

  .بخشد  را ارتقا ميشان گيري و قدرت تصميم
  : توان چنين برشمرد را مي) GIS(ترين كاربردهاي نظامي سامانة اطالعات جغرافيايي  در زمان حاضر مهم

بعـدي از قبيـل      هـاي مختلـف سـه       از زمـين منطقـه عمليـات بـراي تحليـل          ) DEM(ايجاد مدل رقومي ارتفاعي      •
يـابي سـنگرهاي مختلـف در منـاطق           اعـات، مكـان   ارتفالرأس جغرافيـايي و نظـامي         سازي پرواز، تعيين خط     شبيه

هـاي مناسـب بـراي        باني از ارتفاعات مشرف به منطقه، تعيـين مكـان           كوهستاني، مشخص كردن نقاط قابل ديده     
يـابي اسـتقرار      بنـدي سـيالب در منطقـه، مكـان          هاي پهنـه    هاي با اجراي تير مستقيم و منحني، تهيه نقشه          سالح
 مانند اينها؛هاي مخابراتي در منطقه و  دكل

 ايجاد پايگاه اطالعات جغرافيايي از كشورهاي ديگر؛ •

 گزيني مراكز نظامي؛ مكان •

 انتخاب مسيرهاي بهينه در طراحي عمليات؛ •

 گيري و تحليل آماري؛ اندازه •

 طراحي مانورهاي نظامي؛ و  •

  .كاربرد آن در سامانة اطالعاتي فرماندهي و كنترل نظامي •
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  منطقة مورد مطالعه
هاي مرزي شمال غـرب ايـران اسـت كـه از لحـاظ موقعيـت رياضـي در عـرض                       شرقي، يكي از استان   استان آذربايجان   

 درجـه  21′ و 48 تـا  5′ و 45 درجه شمالي از خط اسـتوا و طـول جغرافيـايي     25′ و   39 تا   45′ و   36جغرافيايي  
  .النهار گرينويچ واقع شده است شرقي از نصف

آهـن   از نظر موقعيت نسبي، اين استان در همسايگي كشورهاي منطقه قفقاز جنوبي و در مسير ترانزيت زمينـي و راه      
از . ايران به اروپا واقع شده و به همين علت از لحاظ نظامي همواره براي جمهوري اسالمي ايران داراي اهميت بوده است                    

هاي آذربايجان، ارمنستان و   كيلومتر با جمهوري245لحاظ موقعيت فضايي هم، رودخانة ارس حدود شمالي آن را به طول 
مـشخص  )  كيلومتر با جمهوري ارمنـستان 45وري آذربايجان و نخجوان و  كيلومتر با جمه 200(ايالت خودمختار نخجوان    

 كيلـومتر، حـدود غربـي آن بـا اسـتان            420هاي درياچه اروميـه بـه طـول           امتداد مسير مستقيم رود قطور و آب      . سازد  مي
في اسـتان بـا   ها موجب پيوسـتگي توپـوگرا   ها و دشت  ها، جلگه   ها، دره   كوه  در جنوب كشيدگي رشته   . آذربايجان غربي است  

از نظر تقسيمات سياسي در شـرق، درة        ).  كيلومتر 130طول مرز آن با استان زنجان       (آذربايجان غربي و زنجان شده است       
 كيلـومتر، ايـن خِطّـه را از اسـتان ارديبـل جـدا       400مند و گردنه صائين به طول         هاي سبالن، چهل    سو و كوه    رودخانه قره 

 كيلومترمربع يازدهمين استان كشور ايران است كه تقريبـاً          071/45481وسعتي معادل   استان آذربايجان شرقي با     . كند  مي
  ).21، 1381عقلمند، (شود   درصد از كل وسعت ايران را شامل مي8/2

  
  ها مواد و روش

دسـت آمـده از       منظور تطبيـق اطالعـات بـه          به. روش تحقيق پژوهش حاضر به صورت توصيفي، تحليلي و پيمايشي است          
آوري اطالعات الزم بـه صـورت كـار ميـداني بـا               وجود، ضمن حضور مستقيم در منطقة مورد مطالعه براي جمع         وضعيت م 

هـاي توپـوگرافيِ نظـاميِ        اي و ميـداني بـا نقـشه          و نهايتĤً بـا تلفيـق اطالعـات كتابخانـه          GPSاستفاده از ابزارهايي مانند     
 توجـه بـه اصـول و قواعـد اساسـي رزم و پارامترهـاي                هاي نظامي الزم بـا      سازي شدة مناطق مرزي، براي تحليل       رقومي

اسـتفاده شـده    ) GIS(افزارهاي سامانة اطالعـات جغرافيـايي         استاندارد در محورشناسي نظامي با ديدگاه جغرافيايي، از نرم        
امنيـت  هاي نظامي و تأمين       هاي مرزي آذربايجان شرقي در انجام حركات و فعاليت          هاي كاربردي راه    در پايان، جنبه  . است

  .گردد نظامي مناطق مرزي استان آذربايجان شرقي ارائه مي
شـرقي در انجـام حركـات و          هاي مرزي استان آذربايجـان      اهميت نظامي شبكه راه   اين پژوهش يافتن     پرسش اصلي 

   .تواند داشته باشد  شبكة مذكور، به هنگام تهديد چه كاربري ميست و اينكهاهاي نظامي   فعاليت
هاي فرعي ديگري كه در اين پژوهش بايد به آنها پاسخ داده شـود، شـامل            سش اصلي تحقيق، پرسش   با توجه به پر   

  : اينهاست
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  هاي مرزي استان آذربايجان شرقي از لحاظ نظامي چه اهميتي دارند؟  راه .1
 ها و حركات نظامي تا چه ميزاني است؟  هاي مرزي استان براي انجام فعاليت ظرفيت يا تناژ راه .2

هـاي مواصـالتي مـرزي اسـتان چـه            باني، انجام آتش مـؤثر و نقـاط قابـل ديـد در راه               ناسب ديده هاي م   محل .3
 هايي هستند؟ مكان

  ها هستند؟ مسيرهاي بهينة مرزي از لحاظ عمليات آفندي و پدافندي كدام .4
  
  هاي تحقيق يافته

هايي است كه در كشور تعيين شده است و در زمان صلح براي انجام حركـات و رفـع        هاي نظامي شامل كلية راه      شبكه راه 
 ظرفيت كافي است و شبكه اصلي جاده داراي. گيرد ن او قرار مياونقل، مورد استفاده آن كشور و متحد هاي حمل نيازمندي

  .به تسهيالت الزم براي پشتيباني حركات معمولي نظامي مجهزست
  
  هاي نظامي  بندي راه طبقه
  ). 15، 1383ياوري و صحت، (رد يگ منظور استفاده در مقاصد نظامي براساس عوامل زير انجام مي ها به بندي راه طبقه

  
  بدترين نوع راه

نوع راه براساس ارزيـابي بـدترين       . سنجش مقاومت آنها در برابر تأثيرات جوي است       ها    بندي راه   هاي طبقه   يكي از شاخص  
  : گردد هاي آن بدين شيوه تعيين مي قسمت

ـ  نگهداري به عمل آيدكه از آن راهي است كه در كليه شرايط جوي و كليه فصول سال ـ در صورتي   : Xنوع ) الف
ها غيرقابل نفوذ اسـت و        روية اين راه  . بيني شده كمتر نخواهد بود       پيش قابل استفاده است و ظرفيت آن از حداكثر ظرفيت        

جز در مواقعي كه موقتـاً در   ها در كلية شرايط جوي ـ به  اين راه. تغييرات درجه حرارت و بارندگي تأثير چنداني بر آن ندارد
  .گردند ـ براي تردد باز خواهند بود ها مسدود مي اثر برف زياد و يا سيالب

ها در صورتي كه نگهداري گردنـد   اين راه. راهي است كه در شرايط جوي با محدوديت قابل عبور است           : Yوع  ن) ب
بيني شده    اما ممكن است بعضي مواقع ظرفيت آنها از حداكثر ظرفيت پيش             در كليه شرايط جوي قابل استفاده خواهند بود،       

  . تأثير خواهند گذاشتهابارندگي و تغييرات درجه حرارت روي آنها معموالً قابل نفوذ است و  روية اين راه. كمتر گردد
سـرعت مـسدود    راهي است كه صرفاً در شرايط مساعد جوي قابل استفاده است و در هواي نامـساعد بـه         : Zنوع  ) ج

  .شود و با نگهداري جزئي و بدون انجام امور ساختماني عمده بر روي آن، قابل استفاده نخواهد بود مي
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  قعيت راه نسبت به مناطق مرزي مو
بنـدي    ها را از لحاظ نظامي به دو نـوع تقـسيم             نزديك به مناطق مرزي با مرزهاي سياسي، راه        يها  راهبراساس قرارگيري   

  .كنند مي
ها همواره در بستر محورهاي وصولي و نفوذي يـك منطقـة مـرزي احـداث                  گونه راه   اين: هاي عمود بر مرز     راه) الف

ي يك منطقه جغرافيايي به موقعيت مرزهاي سياسي و موازي          زهاي عمود بر مرز به علت اتصال نواحي مرك          راه. گردند  مي
تمـاس، شناسـايي بـا رزم، تـكِ         برقـراري   بودن با محورهاي تك، همواره در انجام عمليات آفندي از قبيل حركات براي              
  . استهماهنگ شده و تعاقب، براي نيروهاي خودي و دشمن داراي اهميت نظامي

به علـت  . شوند ها معموالً در بستر دهليزهاي موازي با خطوط مرزي ايجاد مي           گونه راه   اين: هاي موازي با مرز     راه) ب
ها بر محور تك نيروهاي دشمن در منطقه عمليات، براي انجام انواع عمليات پدافندي از قبيل پدافنـد                    عمود بودن اين راه   

هـاي    ها برحسب فاصله تا مناطق مرزي و درگيري، به سه زيرگروه جـاده              اين راه . اند  اي، متحرك و تعجيلي مناسب      منطقه
  .شوند بندي مي ناحيه داخلي، جادة آمادي ناحيه مواصالت و جادة آمادي ناحيه رزم تقسيم

  
  ها و توسعه نظامي  راه شبكه
آيـد كـه اهميـت بـسزايي در مـسائل       ميشمار  هاي تأثيرگذار جغرافياي اقتصادي ـ نظامي به  ونقل يا ترابري از مؤلفه حمل

). 74،  1383فرجـي،   (جايي نيروها و تجهيزات و افزايش بنيه دفاعي و غلبه بـر دشـمن دارد                  ويژه جابه   نظامي و امنيتي، به   
افـزار و آمـوزش    بسا كشورهايي كه داراي جنـگ      چه. افزار و سرباز نيست     اهميت راه در پدافند و آفند كمتر از اهميت جنگ         

بسا فرماندهان يا مديران نظـامي        اند و چه    ها شكست خورده    سازي در جنگ    دليل غفلت از راه     مناسبي هستند ولي به   نظامي  
افزارها و نفرات كمتر، پيروزي را از آن خـود   هاي مناسب پدافندي يا آفندي، با وجود جنگ  راه  كشوري كه با ساختن شبكه    

  ).95، 1364ساسان، (اند  كرده
هـا    هـاي هـوايي و تونـل        هاي نظامي در نظر گرفته شود، تا پل         نطقه بايستي ارتفاع و وزن محموله     سازي هر م    در راه 

ها با توجه به استانداردهاي نظامي محاسبه         ها و جاده    همچنين، مقاومت پل  . هاي نظامي، مناسب باشند     عبور محموله براي  
جـا شـونده، تـأمين كننـد و           هـاي جابـه     ا براي يگـان   باني حين حركت ر     بايست ديده   هاي نظامي مي    عالوه راه   به. شوند  مي

شناسـايي و مـشخص كـردن       ). 27،  1383موسوي،  (ها بايد از ميان برداشته شوند         گونه راه  هاي طبيعي نيز در اين      كمينگاه
مواقـع  منظور استفادة نظامي مؤثر از آنها در          اي هستند، به    صورت شبكه  ها به   مسيرهاي جايگزين در مناطقي كه در آنها راه       

  .مسدود شدن مسيرهاي پيشروي نيروها در عمليات مختلف آفندي و پدافندي بسيار حياتي است
ونقـل نيروهـا، تجهيـزات، جيـره و           نظامي همانا لجستيك، ترابري يا حمـل       هاي يكي از مشكالت اساسي در فعاليت     

ربـط بـستگي دارد       سـب در منطقـة ذي     هاي ارتبـاطي منا     مهمات در منطقة عمليات است كه به ميزان زيادي به شبكه راه           
االمكان معابر مختلف وصولي منطقـه در جبهـة            منطقه عمليات حتي   يلذا بايستي در مرحله شناساي    ). 174،  1373عزّتي،  (

جـايي ادوات و نفـرات در      اصلي در منطقه انتخاب گردد تـا امكـان جابـه            ايي شود و معبر تك    سخودي و دشمن كامالً شنا    
  .ت با كمترين هزينه و تلفات مؤثر باشدمرحله اجراي عمليا
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اي يك ناحيـه جغرافيـايي مـشخص، همـواره      ناپذيريِ يك واحد جغرافيايي در موقعيت حاشيه       دورافتادگي و دسترس  
مندي مردمان    اي كه از وفاداري و عالقه       شود، به گونه    هاي متعدد سياسي و نظامي در آن واحد مي          ها و تنش    موجب چالش 

هـا    هاي ناامني، گسترش واگرايي از مركز و همگرايي با فرهنگ ساير واحد             كاهد و زمينه    مت مركزي مي  آن ناحيه به حكو   
كنـد و درنهايـت شـورش و     آورد و اختالفـات قـومي ـ مـذهبي را تـشديد مـي       را در نواحي جغرافيايي همجوار فراهم مي

توانـد حربـة مهـم نظـامي در           گونه نواحي مـي    هاي ارتباطي منظم در اين      ايجاد شبكه . شود  هاي داخلي را موجب مي      جنگ
  ).Pepper & Jenkins, 2000, 54(هاي مرزي باشد  كنترل ناامني

  
  هاي مرزي استان آذربايجان شرقي  شبكه راه

. گيـرد   جاده مرزي عمده به شرح زير مورد بررسي قـرار مـي          4هاي متعدد در سطح استان،        در پژوهش حاضر از ميان جاده     
 75 كيلومتر است كه اين جاده از تبريز تا مرنـد بـه طـول    125 تبريز ـ صوفيان ـ مرند به جلفا به طول   جادة عمود بر مرز

صورت آسفالت درجه يك بـا بـستر پهـن و      كيلومتر به50صورت بزرگراه چهارخطه و از مرند تا جلفا به طول          كيلومتر و به  
 2 كيلومتر تماماً آسفالت درجه 190ا به گمرك نوردوز به طول جادة عمود بر مرز تبريز ـ ورزقان ـ خروان  . مناسب قرار دارد

 2 كيلـومتر جـاده آسـفالت درجـه     65جاده عمود بر مرز تبريز ـ اهر ـ كليبر به خداآفرين به طول   . عرض است با بستر كم
صـورت جـادة      ماماً به  كيلومتر ت  245به طول   ) سو تا درة رود قطور      از درة رود قره   (جادة موازي مرز اصالندوز به جلفا       . است

  .عرض است  با بستر تنگ و كم2آسفالت درجه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   ارتفاعي آن DEMهاي ارتباطي مرزي استان در  نقشه موقعيت شبكه. 1شكل 
   پوششي استان آذربايجان شرقي1:250000هاي   نقشه:منبع     

  
  هاي مرزي استان تجزيه و تحليل نظامي شبكه

هـاي    شـرقي از نقـشه      مناطق مرزي استان آذربايجـان    ) GIS(طالعاتي سامانة اطالعات جغرافيايي     براي تهيه پايگاه دادة ا    
 اسـتفاده شـده اسـت و بـراي          IRSاي       و تصاوير ماهواره   NJ-4 و   NJ-7   ، NJ-8هاي     منطقه به شماره   1:250000رقومي  
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بط، توپوگرافي، هيدرولوژي و نقاط شهري و هاي مرت ها و تونل هاي مرزي به همراه پل هاي شبكه راه ها، اليه انجام تحليل
  .روستايي تهيه گرديد

هـاي    هاي انجام گرفته، به بررسـي و تجزيـه و تحليـل اهميـت نظـامي شـبكه                     با توجه به مباحث نظري و پژوهش      
ژ محاسـبه ظرفيـت تنـا   .  پرداخته شـده اسـت  Arc GIS 9.2افزار  ارتباطي مرزي استان آذربايجان شرقي با استفاده از نرم

هـا براسـاس پارامترهـاي مختلـف       هاي مرزي، مشخص ساختن مسيرهاي بهينه و جـايگزيني و بررسـي نظـامي راه                جاده
باني، پوشش، اختفا و اسـتتار، منـاطق مواصـالتي و ميـادين تيـر بـه همـراه تهيـه                       تاكتيكي و عملياتي مانند مناطق ديده     

  .آيد وهش حاضر به شمار ميهاي خروجي مختلف، از اهداف اساسي تجزيه و تحليل پژ نقشه
  

  نظامي   ها و عمليات ها در فعاليت ظرفيت تناژ روزانه جاده
هاي ارتباطي در عمليات مختلف نظامي بايد پاسخگوي نيازهاي حركات مانوري و پشتيباني خـدمات رزمـي              ها و شبكه    راه

هاي ارتباطي زميني و      ه به وضعيت شبكه   و هماهنگي تمامي حركات قبل از اجراي عمليات با توج          ريزي  طرح. نيروها باشد 
پذيرد، زيرا بروز هر گونه وقفه و اشـكال در حـين اجـراي عمليـات موجـب تلفـات و خـسارات                       انجام مي   نيازمندي نيروها 

  ).38، 1383موسوي، (ناپذيري خواهد شد  جبران
ـ                    جـايي وسـايل و       ايي جابـه  از آنجا كه قابليت تحرك نيروي نظامي در صحنة عمليـات رزمـي و پـشتيباني، بـه توان

اي به نقطه ديگر وابسته است، بايستي قبل از انجام هرگونه عمليات نظـامي در مرحلـة                   تجهيزات نقليه نظامي آن از نقطه     
هاي جغرافيايي و وضعيت زمين آن      هاي ارتباطي در مناطق مرزي و عملياتي براساس ويژگي          ريزي آن، ظرفيت شبكه     طرح

وري تحرك هر وسيله نقليـه نظـامي، در كنـار             براي ارزيابي بهره  . يه و تحليل علمي قرار گيرد     منطقه مورد محاسبه و تجز    
هاي ارتباطي بر روي آن احداث شده است، بـه            كه جاده » موانع طبيعي زمين  «هاي خود وسيله نقليه، همواره مؤلفه         ويژگي

  .شود عنوان يكي از پارامترهاي مهم در نظر گرفته مي

6/0 = قابليت تحرك  × [(
gftf

wlfwfcpf
×

××
- cf ) × EF × TF ] – 20 )1رابطه(  

Cpf = فشار بر خودرو   
Wlf = بار چرخ= وزن ناخالص وسيله / تعداد محورها    
Gf = وسيله با شني يا بدون شني  
EF= موتور وسيله 
wf = وزن 
Tf = تاير 
cf = موانع زمين   

هاي ارتبـاطي مـرزي اسـتان آذربايجـان شـرقي، از              تحرك شبكه در پژوهش حاضر براي محاسبه ظرفيت و قابليت         
  ).1جدول (ها استفاده شد و ظرفيت تناژ چهار جاده عمدة مرزي استان محاسبه گرديد  جدول استاندارد ظرفيت تناژ جاده
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  )تن در روز(ها  شاخص ظرفيت تناژ جاده. 1جدول 
  )دهنده ظرفيت كاهش( مختلف هاي موجود در حاالت محدوديت  تناژ روزانه
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  20  60  30  10  25  8400 36000  60000  1آسفالت درجه   1
  30  60  30  10  25  7300 27000  45000  2 درجهآسفالت  2
  20  65  40  20  25  5800 18000  30000  آسفالت سرد  3
  60  70  50  20  25  3400  6090  10150  )شني(شوسه   4
  90  80  60  25  25  1600  2940  4900  خاكي  5
  .1382،  لجستيك سپاه پاسدارانةمجل :منبع

  
دهي بـه نيروهـاي       يت چهار جاده مرزي استان براي خدمات      ، شاخص ظرف  1با استفاده از اطالعات موجود در جدول        

نظامي در مناطق مختلف جغرافيايي ـ با توجه به شرايط متفاوت طبيعي منطقه ـ مورد محاسبه قرار گرفت و در نهايت در   
  .تهيه گرديد به آن  مربوطةها به همراه نقش ي راها ، نمودار مقايسهArcGis 9.2افزار  ط نرميمح

. ها و موقعيت جغرافيايي آنها مشخص شده اسـت  كننده با توجه به نوع جاده ، عوامل تأثيرگذار و محدوددر اين بخش  
براي مثال، عوامل تأثيرگذار در محاسبه ظرفيت جاده مرزي جلفا ـ مرند به تبريز با توجه به اينكه اين جاده از نوع آسفالتة  

طق مرزي، از شهر جلفا تا مرند به عنوان جادة آسفالتة درجه يـك  درجه يك است و با توجه به موقعيت جاده نسبت به منا     
 تن، و از مرند تا تبريز به عنوان جادة آسفالتة درجه يك آمادي ناحيـه مواصـالتي بـا     8400آمادي ناحيه رزم با تناژ روزانه       

هي ـ به جز منطقـه گردنـه    به علت عبور جاده از مناطق دشتي و پايكو.  تن مورد نظر قرار گرفته است36000تناژ روزانه 
به .  درصد كاهش ظرفيت تناژ اعمال گرديد30اي با  ديز ـ از لحاظ توپوگرافي عامل محدوديت مناطق تپه  يام و گردنه دره

دليل شرايط جوي نامساعد منطقه آذربايجان در فصل زمستان ـ به ويژه در مواقع بارش سنگين برف ـ عبـور و مـرور در     
به همين دليـل، عامـل      . گردد  ها مي   شود و باعث مسدود شدن اكثر جاده        ها مختل مي    صاً در گردنه  هاي استان مخصو    جاده

پـس از وارد    .  درصد كاهش ظرفيت تناژ جاده آسفالت درجه يك منظـور شـد            20محدوديت شرايط جوي نامناسب و بد با        
  . تن در روز محاسبه گرديد12432گيري آن، ظرفيت تناژ كلي اين جاده  هاي محدوديت و معدل كردن تأثير مؤلفه

   :مرند به تبريز  شيوة محاسبه ظرفيت جاده مرزي جلفا ـ
  از جلفا تا مرند؛ ) الف

   تن8400آسفالت درجه يك و جاده آمادي ناحيه رزم با تناژ روزانه : نوع جاده
   درصد20 درصد و شرايط جوي نامناسب 30اي  مناطق تپه: هاي موجود محدوديت

  8400×30 ÷100=2520تن      :منطقه) يا تپه( يافتأثير توپوگر
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 8400-2520=5880  تن  :بودن منطقهي ا ازتأثيرعامل تپه پس جاده ظرفيت

  5880×20÷100=1176  تن  :تأثير شرايط جوي نامناسب و بد

5880-1176=   4704   تن   نامناسبيظرفيت جاده پس از تأثير عامل شرايط جو 

 از مرند تا تبريز؛) ب

 تن 36000 ناحيه مواصالت با تناژ روزانه يآسفالت درجه يك و جاده آماد: نوع جاده

 درصد20 نامناسب ي و شرايط جودرصد30 يا مناطق تپه: هاي موجود محدوديت

 36000×30 ÷100 = 10800   تن  :منطقه) يا تپه(تأثير شرايط توپوگرافي

 36000-108000=25200  تن   : بودن منطقهيا ظرفيت جاده پس از تأثير عامل تپه

25200×20÷100=5040  تن  : نامناسب و بديتأثير شرايط جو 

25200-5040 =20160    تن  : نامناسبيظرفيت جاده پس از تأثير عامل شرايط جو 

 4704+20160 =24864  تن  :جمع كل ظرفيت دو قسمت جاده

 24864÷ 2= 12432  تن  :ه از جلفا تا تبريزو كل ظرفيت جاد ميانگين

 تمـامي  يرو  بـر  بـه آن  مربـوط يهـا  ها و اعمال محـدوديت   طبق جدول تناژ جاده،حاسبات رياضيپس از انجام م
 مرنـد بـه تبريـز بـا     - جلفـا  يجـاده مـرز   ه، اعمـال شـد  يهـا   استان با توجه به تناژ روزانه و محـدوديت ي مرزيها جاده

 اهر به تبريز بـا  - كليبر -خداآفرين و بعد از آن جاده مرزي است  تن در روز داراي بيشترين ظرفيت بوده 16432 ظرفيت
 يمرز ة تن در روز و جاد2741با ظرفيت ) سو  رود قرهة رود قطور تا درةاز در( ارس يجاده مرز  تن در روز،6746ظرفيت 
  ).2شكل( ورزقان به تبريز در رديف سوم و چهارم قرار گرفتند - خروانا -نوردوز 
  

  
  
  
  
  
  
  

 
  شرقي هاي ارتباطي مرزي استان آذربايجان  تناژ روزانه شبكهاي ظرفيت نمودار مقايسه .2شكل 

  1386 نگارنده،:منبع        
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  تحليل مسيرهاي بهينه و جايگزين عملياتي
 با استفاده از آن،      كه آيد  شمار مي   به) GIS(هاي كاربردي سامانة اطالعات جغرافيايي        تجزيه و تحليل شبكه يكي از قابليت      

با اسـتفاده از قابليـت   . پذير است هاي ارتباطي موجود در يك منطقة جغرافيايي امكان        وي شبكه آناليزهاي مختلف نظامي ر   
  ترين گره مواصالتي منطقـه      ها از مناطق مرزي تا مهم       هاي مرزي استان و مسافت اين راه        آناليز شبكه، با توجه به نوع راه      

براي انجام اين . نجام پذيرفت و راه بهينه مشخص گرديدها ا اي الزم بين اين راه هاي مقايسه ـ يعني شهر تبريز ـ تحليل  
 2، آسفالت درجه    1بزرگراه، آسفالت درجه    (مراتب آنها     ها برحسب نوع يا سلسله      هاي رقومي شده از شبكه راه       كار ابتدا اليه  

 سـاخت   بعـد از  .  به ساخت توپولوژي مربـوط بـه آن اقـدام شـد            ArcInfoافزار    مشخص گرديد و در محيط نرم     ) و شوسه 
هاي مـرزي اسـتان ايجـاد      پايگاه اطالعاتي مربوط به آن ساخته شد و اليه شبكه راهArc Catalogتوپولوژي، در محيط 

ها در جدول  مراتب راه   ها يا سلسله    ها و نوع راه     زمينة اصلي تحليل در اين قسمت، استفاده از فيلدهاي طول راه            پيش. گرديد
، )ID   ، 2بـا    (1، آسفالت درجـه     )ID   ، 1با  (هاي مرزي استان بزرگراه       ر سطح نوع راه   د. هاي مرزي استان بود     توصيفي راه 

  .مدنظر قرار گرفت) ID ، 4با (هاي شوسه  و راه) ID ، 3با  (2آسفالت درجه 
و ي مربوط به آن ژدر مورد جاده مرزي تبريز ـ اهر ـ كليبر به خداآفرين ابتدا با استفاده از شبكة ايجاد شده با توپولو  

  به آن   مربوط ةها مسير بهينه بين تبريز و خداآفرين مشخص شد و نقش            مراتب راه   برحسب پارامتر طول و نوع راه يا سلسله       
  ). 3شكل (ترسيم گرديد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشه مسير بهينه از تبريز به طرف شهر مرزي خداآفرين . 3شكل 
  1386، نگارنده، ARC GISافزار  ط نرم پردازش شده در محي1:250000هاي   نقشه:منبع                

  
بيـل در جنـوب        اين مسير جاده از موقعيت گردنة معروف گوئيجـه         1سپس با فرض مسدود شدن يا وجود موانع عمده        

ور   غربي شهرستان اهر تحليل شد و مسير بهينة جايگزين اين جاده براي تردد نيروهاي نظامي بـه جبهـة نيروهـاي تـك                      
مراتـب   سلـسله (همان جاده مرزي تبريز ـ ورزقان به طرف خداآفرين بود با توجه به نوع جاده  دشمن در منطقه مرزي كه 

  ).4شكل (و طول آن مشخص شد ) ها جاده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Barriers 
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  بيل نقشه مسير جايگزين جاده مرزي تبريز به خداآفرين با ايجاد مانع در گردنة حساس گوئيجه. 4شكل 
  1386، نگارنده، ARC GISافزار  ده در محيط نرم پردازش ش1:250000هاي   نقشه:منبع     

  
رود و جاده تبريـز ـ    هاي عمود بر مناطق مرزي يعني جاده تبريز ـ ورزقان به نوردوز يا سيه  اين آناليز براي ساير جاده

نبر و براي ع مرند به جلفا نيز انجام گرفت كه براي جاده تبريز ـ نوردوز مانع يا سد موردنظر در موقعيت گردنة مهم مشك 
  .ديز مدنظر قرار گرفت جلفا مانع موردنظر در موقعيت تونل حساس دره جاده تبريز ـ

  
  هاي مرزي استان هاي تاكتيكي و عملياتي راه تحليل

هاي نظامي منطقة نبرد و عمليـات، همـواره پارامترهـايي از قبيـل                در طراحي عمليات مختلف رزمي و پشتيباني و بررسي        
كننـده،    ميادين تير، موانع، محورهاي مواصالتي و مناطق پوشش، اختفا و استتار نيروهاي نظـامي عمـل               باني،    مناطق ديده 

هـاي مـرزي    هاي مـذكور در مـورد راه   هاي پژوهش حاضر با توجه به مؤلفه يافته. گيرد مورد توجه طراحان نظامي قرار مي    
  .استان به شرح زير است

  
  ه تبريز جاده مرزي جلفا ـ مرند ـ صوفيان ب) الف

هاي تاكتيكي ديد و تير، موانع طبيعي، عوارض حساس، فـضاي مـانوري يـا سـهولت                   براي آناليز نظامي اين جاده از جنبه      
مهـم در   ، بـا اسـتفاده از قابليـت آنـاليز نظـامي بـه عنـوان يكـي از كنـشگرهاي                       به آن  افزار مربوط   حركت در محيط نرم   

  . تهيه گرديد به آنهاي مربوط ات، استفاده شد و نقشههاي مباحث نظامي روي زمين منطقه عملي تحليل
از نقطـه پـل مـرزي ارس        . هـستند ) پيام(و يام   ) ديز  دره(هاي گرگر     ترين موانع طبيعي در مسير اين جاده گردنه         مهم

 علت عمـود    كند و از لحاظ نظامي به       اي عبور مي    اي تقريباً هموار و تپه      تا گردنة گرگر، جاده از منطقه     ) منطقه شروع جاده  (
در ايـن قـسمت از مـسير جـاده، تونـل          . شود  هاي مانوري نفوذي و عمود بر مرز محسوب مي          بودن آن بر مناطق، جزو راه     

ترين و اولين سد دفاعي و پدافندي در مقابل پيشروي دشمن به داخل آذربايجان و شهر تبريـز                    ديز و گردنة گرگر مهم      دره
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شرايط توپـوگرافيكي و    . علت ارتفاع بلندشان، به تمام مسير جاده ديد ممتد دارند            به هاي طرفين گردنه    كوه. آيد  شمار مي   به
  ).5شكل (آورد  كننده از ارس فراهم مي رو و عبور براي نيروهاي تكرا  1هموار بودن زمين منطقة جلفا امكان ايجاد سرپل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ند به تبريز از ارتفاعات گردنه گرگرباني بر روي قسمتي از جاده مرزي جلفا ـ مر نقشه ديده. 5شكل 
  1386 نگارنده،  ،ARC GISافزار   پردازش شده در محيط نرم1:250000هاي   نقشه:منبع        

  
 خوي ـ مرند   ، جاده در بستر دشت باز مرند كه بخش شرقي دهليز مهم)گردنة گرگر و يام(بين دو گردنه مهم مسير 

خاطر نزديكي به مناطق مرزي جـزو          اين بخش از جاده به علت اهميت تاكتيكي و به          .يابد  امتداد مي شود،    را هم شامل مي   
 بـه حـساب     Xخاطر قابل استفاده بودن در تمام شـرايط جـوي، راه نـوع                هاي مانوري و آمادي منطقه رزم است و به          جاده
ين راه در قسمت اصلي دشت مرند به از جنبه تاكتيكي ديد و تير از ارتفاعات طرفين اين دو گردنه بر مسير اصلي ا               . آيد  مي

باني بسيار وسيع و گسترده است و شرايط مساعد براي استتار و اختفـاي نيروهـا و تجهيـزات بـه                       سمت خوي ميدان ديده   
ولي از مركز دشت به طرفين به علت كوهستاني بودن منطقه و شكل توپوگرافي خاص زمـين،               . كند  شدت كاهش پيدا مي   

  .گردد شود و شرايط براي اختفا و استتار نيروهاي نظامي فراهم مي ته مياز وسعت ديد و تير كاس
هاي مانوري داخلي و جاده آمـادي ناحيـه مواصـالت      قسمت سوم جاده از گردنه يام تا تبريز از لحاظ نظامي جزو راه            

ه در اين قسمت متكي بـه  كرانه شرقي جاد. آيد كه در دشت وسيع تبريز با شيب بسيار ماليم امتداد يافته است          شمار مي   به
داغ است و كرانه غربي جاده به طرف درياچه اروميه و جزيره اسالمي كه به صـورت دشـت صـاف و بـدون                          ارتفاعات قره 

در . انـد   ارتفاعات اطراف گردنة يام به علت ارتفاع زيادشان به تمامي مسير اين جاده مشرف             . گردد  عارضه است، منتهي مي   
در پشتيباني و تقويت عقَبه نيروهاي درگير در مرز و جلوگيري از انجام  توان    ين قسمت جاده مي   حركات نظامي منطقه، از ا    

   .برد نفرات و تجهيزات دشمن در دشت وسيع مرند استفاده كرد هلي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Beach head : كنـد و   ها، تجهيزات و وسايل را به ساحل تـأمين مـي   ود، استمرار پياده شدن عدهمنطقه مشخصي از ساحل دشمن است كه چنانچه تصرف و نگهداري ش
  .سازد ريزي شده به ساحل فراهم مي مليات طرحعفضاي مانوري را براي 
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  )سو درة رود قطور ـ درة رود قره(جاده مرزي جلفا ـ اصالندوز ) ب
آيـد و بـه       ان با كشورهاي همسايه منطقه قفقاز جنوبي به حـساب مـي           اين جاده تنها جاده مرزي موازي با مرز سياسي اير         

پـذيرترين جـاده مـرزي     عنـوان آسـيب   تواند به هاي نظامي مي گيريرهنگام د علت نزديكي به جبهة كشورهاي همجوار به    
آيد   شمار مي    رزم به  هاي آمادي ناحيه    دليل انطباق و نزديكي با جبهه دشمن، از راه          اين جاده از لحاظ نظامي به     . استان باشد 

در زمان دگيـري نظـامي در منطقـه،    .  استYهاي نظامي نوع    و به علت تأثير مستقيم شرايط جوي بر روي آن جزو جاده           
توانـد داراي اهميـت ويـژة         مـي ) لجمن(اين جاده با برقراري ارتباط عرضي بين نيروهاي درگير در لبة جلويي منطقة نبرد               

  .نظامي باشد
بـاني بـر روي جـاده،         هاي مناسب اختفا و استتار نيروها و مناطق مناسب براي انجام ديده             حليل محل براي تعيين و ت   

هاي توپوگرافي، مسير عبور اين جاده را از لحاظ           با توجه به ويژگي   . تهيه نيمرخ جاده و ساير آناليزهاي نظامي ضروري بود        
  :توان به سه منطقه عملياتي جداگانه تقسيم كرد تاكتيكي مي

  رود؛ از درة رود قطور تا شهر سيه: منطقه اول
   واز جلفا تا خداآفرين؛: منطقه دوم
  .سو از خداآفرين تا درة رود قره: منطقه سوم

از درة رود قطـور تـا    كيلومتر است كـه  65رود؛ اين بخش از مسير جاده به طول  منطقة اول، از درة رود قطور تا سيه   
رود   كيلـومتري سـيه    15در  . اي قرار دارد    اي تپه   رود، جاده در منطقه     از جلفا تا سيه   . تشهر جلفا داراي شيب نسبتاً تندي اس      
داغ به سمت ارس، جاده يك گردنه و دو دهانه تونـل حـساس دارد كـه داراي ارزش                     به دنبال گسترش ارتفاعات كيامكي    

قـسمت از مـسير، احـداث همـين         ايـراد مهـم تـاكتيكي در ايـن          . اي براي نيروهاي درگير در منطقه اسـت         تاكتيكي ويژه 
ها استاندارد نيست و ثانياً مسير جايگزين آسفالت و مناسب بـراي مواقـع    عرض و ارتفاع اين تونل  هاست زيرا كه اوالً       تونل

  .بيني نشده است ها پيش انسداد تونل
ترين بخش مـرزي      ني كيلومتر، كوهستا  100رود تا خداآفرين؛ اين قسمت از جاده با طول تقريبي             منطقة دوم، از سيه   

رود، دوزال در منطقـة       رود در منطقـة سـيه       هاي متعدد دائمي و فـصلي از قبيـل رودخانـة سـيه              رودخانه. گردد  محسوب مي 
كند و براي عبـور از روي    در منطقة نوردوز و كليبرچاي در منطقة خداآفرين به كرّات جاده را قطع مي             عاشقلو، حاجيلرچاي   

وز بين ايران ردهاي مرزي حساس مانند پل گمرك نو عالوه بر اين، پل. حداث گرديده استهاي حساس و حياتي ا آنها پل 
و يك پل جديد در منطقة خداآفرين، پل نوساز در منطقه قلعة دختر و سد بتونيِ در حال احداث و ارمنستان، دو پل قديمي    

ـ              ن قـسمت از جـاده را بـه خـاك كـشورهاي      بين ايران و ارمنستان در منطقه خداآفرين از مناطق مهم گذر هستند كـه اي
ماهيت كوهستاني در اين بخش از منطقه موجب گرديده است تا جاده كـامالً نزديـك بـه بـستر                    . كنند  همجوار متصل مي  

  .ارس امتداد يابد
وسيله ارتفاعات بلند داخل خاك ارمنستان        داغ و در شمال به      وسيلة ارتفاعات بلند قره     طرفين جاده در سمت جنوب به     

طوري كه در اين مسير ستون نظامي در حال حركت از             باغ كوهستاني احاطه شده است، به       ، منطقه اردوباد و قره    )زور  زنگه(
ايجاد سرپل در خاك كشورهاي     . گيرد  شمال و جنوب در ديد و تير مستقيم نيروهاي مستقر بر روي اين ارتفاعات قرار مي               
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 و تقريباً غيرممكن است، چرا كـه ارتفـاع سـطح بـستر جـاده نـسبت بـه                    ور، بسيار دشوار    طرفين ارس براي نيروهاي تك    
توانـد تـاكتيكي      داغ مي   الرأس ارتفاعات قره    استقرار نيروهاي پياده و كماندويي در خط      . ارتفاعات طرفين به شدت كم است     

  ديت تـردد در آن     اين قسمت از جاده به علت كوهستاني بودن و محـدو          . مؤثر در حفاظت جاده و تأسيسات مسير آن باشد        
  .آيد شمار مي  بهZهاي نوع  هاي نظامي جزو راه بندي وهوايي ـ در تقسيم ويژه در شرايط نامساعد آب ـ به

اي دشتي و بـاز عبـور          كيلومتر از منطقه   70سو؛ اين قسمت از جاده به طول          منطقة سوم، از خداآفرين تا درة رود قره       
طرفين جاده در شمال و جنوب تا . ومتر از ارس با شيب بسيار كم كشيده شده است كيل5 تا 3مسير جاده با فاصله . كند  مي

ديد ممتد از طـرفين بـر روي ايـن قـسمت از جـاده          .  كيلومتر فاقد هرگونه عارضه خاص جغرافيايي است       50 تا   40فاصله  
بهة غربي دشـت مغـان و ارتبـاط    استقرار جاده در ج. وجود دارد و امكان مانور نيروهاي پياده و مكانيزه در منطقه مهياست  

شرايط طبيعي منطقه اين قابليت     . آن از طريق اصالندوز به منطقه كوهستاني خمارلو در حركات نظامي بسيار اهميت دارد             
كه به ارتفاعات كرانه جنـوبي جـاده مـسلط            را ايجاد كرده است كه نيرويي نظامي با استعداد و تجهيزات محدود درصورتي            

  ).6شكل (انع تردد يك ستون نظامي عمده در منطقه شود تواند م باشد، مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقشه موقعيت جادة مرزي ارس در دل ارتفاعات مرزي ارس و قفقاز جنوبي. 6شكل 
  1386، نگارنده، ARC GISافزار   پردازش شده در محيط نرم1:250000هاي   نقشه:منبع      

  
   جادة مرزي اسكانلو ـ كليبر ـ اهر به تبريز) ج

هـاي توپـوگرافي متفـاوت، از لحـاظ      اين جادة مرزي عمود بر مرز است و به دليل عبور از منـاطق جغرافيـايي بـا ويژگـي           
  .گردد تاكتيكي به دو بخش مجزا تقسيم مي

مـانوري و   هـاي     هاي نظامي جزو جـاده       كيلومتر است كه در بررسي     65از اسكانلو تا كليبر؛ طول اين قسمت از جاده          
شـود در     بنـدي مـي      طبقـه  Yهاي از نوع      رزم و به علت محدوديت تردد در شرايط جوي نامناسب جزو جاده           مادي منطقة   آ

 14 كيلومتري كليبر و ديگري گردنة ملوك در         21اولي گردنة كالن در     . مسير اين جاده دو گردنه حساس واقع شده است        
ها به طرف مرز، دوچندان گرديـده         هاي جلويي گردنه   ارتفاع بودن زمين   كيلومتري كليبر كه اهميت نظامي آنها به علت كم        
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هـا و    امانههـاي راداري، شـنود الكترونيـك، سـ      سـامانه توان بـراي اسـتقرار    ها مي به همين علت از محل اين گردنه  . است
  ).7شكل (د كر بهينه ةباني استفاد هاي مخابراتي و ديده دكل

هـاي مـانوري و    هاي نظـامي جـزو جـاده    متر است كه در بررسي كيلو155از كليبر تا تبريز؛ طول اين بخش از جاده   
مشخصة مهم جغرافيايي در مسير جاده، گردنة سامبران بين كليبر و اهر و در . آيد شمار مي  بهXآمادي مواصالتي و از نوع 

گردنة . داردبيل اشراف كامل   كيلومتري شهر است كه بر مسير جاده تا مشخصة مهم بعدي يعني گردنة گوئيجه         17فاصله  
  . كيلومتري جنوب غربي اهر يكي ديگر از موانع مهم اين مسير است32بيل در  مهم گوئيجه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي رودخانة ارس  باني مناطق مزي و حاشيه نقشه ديده. 7شكل 
  از گردنة حساس كالن در مسير جاده خداآفرين به كليبر

  1386، نگارنده، ARC GISافزار   پردازش شده در محيط نرم1:250000هاي   نقشه:منبع
  

  جاده مرزي نوردوز ـ ورزقان به تبريز ) د
 كيلومتر است كه شهر تبريز را به مرز ارمنستان و پل حساس             190 طول كلي     صورت عمود بر مرز و به       اين جاده مرزي به   

. آيد شمار مي اژ بسيار پايين بههاي مانوري منطقه رزم با ظرفيت تن       از لحاظ نظامي جزو جاده    . كند  گمرك نوردوز متصل مي   
 تـا جـاده از      داغ و محدوديت زياد تردد در شرايط جوي نامناسب، موجب گرديده اسـت              عبور جاده از دل ارتفاعات بلند قره      

متعدد از  ) هاي  ها و گردنه    پل(وجود موانع متعدد مصنوعي و طبيعي       . بندي شود    طبقه Xهاي نوع     لحاظ نظامي در ردة جاده    
كوهستاني بودن بستر جاده، مانع ديد مستقيم آن در بيشتر منـاطق شـده و               . شود  ي اصلي اين جاده محسوب مي     ها  ويژگي

استفاده از نيروهاي مـنظم، مكـانيزه و موتـوري در           . ديد شعاعي از ارتفاعات اطراف جاده بر روي مسير آن بسيار كم است            
موانـع طبيعـي عمـده در مـسير ايـن جـاده،           . يـرممكن اسـت   بر روي اين جـاده غ      آفندي    برقراري پدافند و انجام عمليات    

شـمار    باني عمـدة ايـن جـاده بـه          گردنه ملك قضات، از مناطق ديده     . عنبر هستند   هاي جوشن، ملك قضات و مشك       گردنه
اي هاي مناسـب را بـر       باني كرد و محل     توان از آن نقطه، مسير جادة خروانا به نوردوز را تا حدود زيادي ديده               آيد كه مي    مي

ها و در طرفين جاده بـراي انجـام عمليـات مختلـف كمـين و                  هاي رودخانه   اختفا و استتار نيروها در دامنة ارتفاعات، كرانه       
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عنبـر آخـرين      گردنة مـشك  . خوبي آرايش داد    ضدكمين مشخص ساخت و از لحاظ تاكتيكي نيروهاي خود را در منطقه به            
  ).8شكل (نفوذي از طرف مناطق مرزي است گلوگاه و موضع پدافندي براي جلوگيري از ورود نيروهاي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي مهم مسير  نيمرخ طولي جاده مرزي تبريز ـ ورزقان ـ نوردوز و موقعيت گردنه. 8شكل 
  1386نگارنده، : منبع             

  
  گيري  نتيجه

ه عمود بر مرز يعني تبريز ـ مرند بـه   شرقي سه جاد هاي ارتباطي مرزي استان آذربايجان ترين شبكه در نوشتار حاضر، مهم
رود و نوردوز، تبريز ـ اهر ـ كليبر به اسكانلو و خداآفرين و يك جاده موازي بـا مـرز      جلفا، تبريز ـ ورزقان ـ خاروانا به سيه  

ـ  اب تنـاژ  انجـام پذيرفتـه در احتـس   با محاسبات . تعيين گرديد) سو درة رود قطور ـ درة رود قره (اصالندوز   يعني جاده جلفا 
هاي مرزي استان، با توجه به وسعت زياد، جمعيت انبوه و از همه مهمتر موقعيت نـسبي حـساس ايـن اسـتان و                          شبكه راه 

خاطر   هاي مرزي اين استان به      مرز بودن آن با دو كشور مستقل جمهوري خودمختار نخجوان، مشخص گرديد كه جاده               هم
ظرفيت تناژ روزانه جادة مـرزي ارس،       . يني از ظرفيت تناژ روزانه هستند     عدم گسترش و توسعة روزآمد داراي حد بسيار پاي        

 تـن در  12432 تن و جادة مرزي تبريز ـ جلفـا   6746 تن؛ جادة تبريز ـ خداآفرين،  1650 تن؛ جادة تبريز ـ نوردوز،  2741
دي ـ از قبيل حركت براي اخذ ها براي انجام انواع عمليات آفندي نيروهاي خو بنابراين از لحاظ نظامي اين جاده. روز است

هاي مرزي استان  شبكه راه. شود ضعف تاكتيكي محسوب مي تماس، تكِ هماهنگ شده و تعاقب دشمن در منطقه ـ نقطه 
به علت عدم ظرفيت تناژ روزانه مناسب، اجراي مانورهاي منظم نيروهاي خودي عليه دشمن را به منظور قرار گـرفتن در                     

اي، كـاهش ظرفيـت تنـاژ روزانـة           هاي پدافندي منطقه    اما براي انجام انواع عمليات    . كند   نمي وضعيت تاكتيكي برتر تأمين   
شود و عامل مهمي در جلـوگيري         ور دشمن مي    هاي مرزي استان موجب وقفه و تأخير در حركت ستون نيروهاي تك             جاده

راين بـه هنگـام بـروز هرگونـه جنـگ و يـا              بناب. آيد  شمار مي   اش به   جانبة دشمن با حداكثر توان رزمي       از آفند منظم و همه    
هـاي آن ضـروري اسـت كـه بـراي       هـا و قابليـت     دقيق از نوع دشـمن، اسـتعداد، توانمنـدي        درگيري به علت عدم اطالع      

  .هاي استان و رعايت استاندارد آنها از لحاظ ظرفيت تناژ اقدام گردد كارگيري ابتكار عمل عمليات به توسعه راه به
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افزارهـاي سـامانة اطالعـات جغرافيـايي          ر با محاسبات و آناليزهاي صـورت گرفتـه در محـيط نـرم             در پژوهش حاض  
جز جادة عمود بر مرز تبريز ـ مرند ـ جلفا، سه جاده مرزي ديگر فاقـد ظرفيـت تنـاژ مناسـب بـراي         مشخص گرديد كه به

سـت كـه اگـر دشـمن در موقـع           وضعيت اين سه جـاده طـوري ا       . هاي آفندي منظم در سطح لشكر هستند        انجام عمليات 
منظور انسداد آنها انجام ندهد، در شرايط نامساعد جوي فـصل زمـستان و بـارش سـنگين بـرف، ايـن                        درگيري اقدامي به  

نيروهاي جايي    طبق نظريه جان كالينز در تحرك و جابه       . نظامي كارايي الزم را نخواهند داشت     ها براي استفاده بهينه       جاده
ها بيشتر باشد، ستون موتوري از      سوم قطر تاير كاميون     هاي كوهستاني از يك     ر ارتفاع برف در جاده    نظامي بر روي زمين اگ    

چنين شرايط فصلي   ). 147،  1384كالينز،  (هاي مهندسي به باز كردن جاده اقدام ورزند           ايستد و بايستي يگان     حركت بازمي 
هـاي    هـاي موجـود در مـسير ايـن جـاده             و گردنـه   هـا   هـا، تونـل     اي، به علت محدوديت ديد و تير دشمن روي پل           و جوي 

عنـوان برتـري     انجام عمليات پدافندي به،رود جاده مرزي و كوهستاني تبريز ـ ورزقان به نوردوز و سيه  ويژه  به،كوهستاني
و جـايي نيروهـا       آورد كه به دور از ديد و تير دشـمن بـه جابـه                 عمده نظامي اين امكان را براي نيروهاي خودي فراهم مي         

  .ادوات خود اقدام ورزند
از داليـل عمـدة   . آيد شمار مي هاي كشور به ترين استان  در زمان حاضر، استان آذربايجان شرقي يكي از مهاجرفرست        

هاي ارتباطي روستايي است كه موجب انزواي روستاهاي مرزي گرديده و بـه               مهاجرت مردم اين استان، عدم گسترش راه      
در مطالعـات جغرافيـايي نظـامي منطقـه     . اييان به مناطق شهري را سبب شـده اسـت     همان نسبت گرايش مهاجرت روست    
 روزه را در مقابله با ماشين جنگـي         34مانند جمعيت شهر مرزي خرمشهر كه مقاومت        (مرزي، وجود جمعيت فعال و بومي       

شود و تخلية جمعيـت       ميهمواره به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار در مالحظات دفاعي و امنيتي محسوب              ) عراق داشتند 
هاي خـاكي، شوسـه، آسـفالته و          اما گسترش جاده  .  تهديد امنيت پايدار استان است     ةمناطق مرزي در بلندمدت عامل بالقو     

تواند از عوامل مهـم       هاي مرزي به علت تمركز و يكجانشيني مردم مناطق مرزي استان مي             آهن در اطراف جاده     شبكه راه 
توان  هاي عمود به مرز ـ مي  هاي مرز ي ـ به ويژه راه  در صورت گسترش زياد راه. شمار آيد در مالحظات دفاعي استان به

اي و غافلگيري و دور زدن دشمن، ضمن ايجاد رخنه در جبهة دشمن تمركـز نيروهـاي آن را بـه هـم           با انجام آفند احاطه   
ور و مـرور نيروهـاي نظـامي در سـطح     هاي مرزي اين استان در تسهيل تـردد و عبـ          با توجه به نقش عمدة شبكه     . ريخت

جز در جادة تبريز ـ  اند، به ها واقع شده هاي مختلف نيروهاي مسلح در شهرهايي كه در مسير اين جاده استان، استقرار يگان
  .مرند ـ جلفا در جاي ديگري مناسب نيست

ند تبريز، اهر، كليبر و خـداآفرين و  در مسير جادة تبريز ـ اهر ـ كليبر به اسكانلو، به علت استقرار شهرهاي مهمي مان  
نقش ارتباطي اين جاده در كاناليزه كردن حركت نيروهاي آفندي دشمن از مناطق مرزي در بخش شرق و شمال شـرقي                      

اي از نيروهاي مـسلح در ايـن شـهرها            گونه نيروي نظامي عمده     اين استان، متأسفانه براي حفاظت از عقَبه اين جاده هيچ         
اين جاده به علت موازي بودن با بستر و كرانة جنوبي رودخانة ارس، عمود بودن بر محور تكِ دشمن                   . استاستقرار نيافته   

ويـژه در پدافنـد از سـاحل دور و نزديـك ارس داراي           هاي پدافندي، به    داغ در عمليات    و عبور از دامنة شمالي ارتفاعات قره      
  .نقش مهمي است

داغ، تنها جادة عمدة اتصال  رود به علت عبور از داخل رشته ارتفاعات قره يهجادة مرزي تبريز ـ ورزقان به نوردوز و س 
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هاي اصلي نبرد در مناطق كوهستاني ايـن اسـت كـه در ايـن                 يكي از ويژگي  . شهر تبريز به مناطق مرزي ارمنستان است      
ني عـواملي همچـون   مناطق استعداد نيروهاي طرفين، در نتيجة جنگ تأثير چنداني نـدارد، چـرا كـه در منـاطق كوهـستا          

هاي مواصالتي از سوي نيروهاي درگير در پيروزي يا شكست آنها خيلي مـؤثرتر از   شناسايي، تصرف، تسلط و كنترل جاده 
گونه منـاطق، معمـوالً    هاي زياد عبور و مرور و ديد و تير در اين   به علت محدوديت  . شان است   تعداد نفرات و نوع تجهيزات    

هاي مواصالتي آن، اقدام به شناسايي، كنترل و تأمين موانع           به منطقه، ضمن تصرف جاده    نيروهاي دشمن به محض ورود      
بنـابراين بـراي جلـوگيري از    . كننـد  هـا مـي   در مسير جـاده ) ها ها و تونل پل(و موانع مصنوعي  ) ها  ها و تنگه    گردنه(طبيعي  

  .كار عمل را از دشمن سلب كردوسيله نيروهاي نظامي مستقر در منطقه ابت هرگونه اقدام دشمن، بايستي به
هاي مرزي استان، نقش شرايط توپوگرافيكي        باني و نمودارهاي نيمرخي تهيه شده از جاده         هاي ديده   با توجه به نقشه   

ها و حركات نيروهاي نظامي مستقر        بنابراين، فعاليت . هاي مرزي استان كامالً مشهود است       در شيوة استقرار و احداث جاده     
هاي حساس در مـسير ايـن    ها و تونل ها، پل گردنه. هاي حياتي خواهد بود اطق به شدت وابسته به اين جاده     گونه من   در اين 
در حقيقت، شرايط طبيعي زمين موجب گرديده است تـا          .  نظامي منطقه دارد    ها همواره تأثير شگرفي بر نتايج عمليات        جاده

  .بتوان جلوي حركت ستون بزرگ نظامي هر دشمني را گرفتهاي حساس  ها و گردنه با استقرار كمترين نيرو در گلوگاه
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