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  هچکید

 در .فراهم آورده است کشورهاهاى سیاسى و نظامى و به مخاطره افتادن امنیت ملى همواره بستر مناسبى براى ایجاد تنشهوا وآب
یا  ظامین عملیات بر ايغیرمنتظره تأثیر یا کرده تعیین فردي هاي جنگ براي را شکست یا موفقیت هوا و آب موارد، از بسیاري
ر این پژوهش به ارزیابی وضعیت اقلیم دفاعی کشور در مناطق کویري، بیابانی و سواحل مکران با استفاده . لذا داست داشته آموزشی

 منطقه سطح در همدید ایستگاه 32 هواشناسی مختلف پارامترهاي آمار از منظور بدینپرداخته شد.  )MCI(از شاخص اقلیم نظامی
 خیلی و درصد 11 با عالی شرایط مهر ماه در داد، نشان حاصل نتایج. شد گرفته بهره) 1987- 2016( ساله 30 آماري دوره طول در

 بوده، نظامی ها و عملیاترزمایش انجام جهت ماه ترین مناسب مطالعه، مورد منطقه مساحت از 17 با وخوب درصد 56 با خوب
. باشد می مطالعه مورد منطقه حتمسا از درصد 52 با خوب شرایط و درصد 48 با خوب خیلی شرایط داراي آبان ماه آن از بعد
. دباش می شهریور و مرداد خرداد، تیر، ماه ترتیب به آمده بدست هاي درصد اساس بر نظامی عملیات انجام جهت نامناسب هايماه
 ندناخوشای نهایت بی درصد 7 نامناسب، بسیار درصد 24 نامناسب، محدوده در مطالعه مورد منطقه مساحت از درصد 65 تیر ماه در
 فصل ینتر نامناسب فصول بین در. باشد نمی مناسب نظامی عملیات انجام جهت مذکور هاي ماه لذا. باشد می قبول قابل درصد 4 و

 و مستانز فصل اوایل آن از بعد دهد، می نشان را نا مطلوبی توصیفی هاي ارزش که بود تابستان فصل نظامی عملیات انجام جهت
 اي آموزشی و انجامهفصل جهت انجام فعالیت ترین مناسب لذا باشد،نمی مناسب نظامی عملیات انجام جهت پاییز فصل اوایل

  .است آبان و مهر ماه، ترین مناسب و بوده پاییز و بهار ،عملیات رزمایش

 . سواحل مکران، ابانیب، تیامن، ینظام میاقل: گانکلیدواژ
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  مقدمه
 روشن اعیدف اقلیم روي بر جوي وضعیت تاثیر امروزه است اقلیمی و جوي شرایط، دفاعی اقلیم بر موثر عوامل از یکی
 رديفهاي جنگ براي را شکست یا موفقیت هوا و آب موارد، از يبسیار در .نماید می ایفا را مهمی بسیار نقش و است
همزمان با درگیر شدن  ).2004 ،1همکاران و ول کلد. (است داشته نظامی عملیات بر اي غیرمنتظره تأثیر یا کرده تعیین

 ،احل زندگیچه اهمیتی دارد زیرا انسان در تمام مر ،آن براي انسان روشن شد که شناخت زمین و جو در اولین جنگ،
کاربرد اقلیم شناسی در  .خود را با اقلیم و اوضاع اقلیمی درگیر دیده و در جنگ نیز همین وضع ادامه خواهد یافت

 یجهان تیماه، )3: 1393(حنفی و همکاران،فعالیت هاي نظامی در خالل جنگ جهانی دوم بسیار مورد توجه قرار گرفت
 عیتسر له رامسئ نیمقاومت کند ا یمیمختلف اقل طیبتواند در برابر شراکه  یو پوشاک زاتیبه تجه ازیبودن جنگ و ن

تظار سال در ان کیبه  کیبود، نزد ها یبراي تصرّف فرانسه که در اشغال آلمان نیدوم، متفقّ  ی. در جنگ جهاندیبخش
د؛ به نفع مهاجم باش یروز همگ شبانه یباد و ساعات روشنائ انیمهتاب، جزر و مد، جر نور که اوضاع یزمان نیمناسبتر

هیتلر هر دو  ناپلئون و و فرانسه را تصرّف نمودند. برده آلمان هجوم رويیفرصت بر ن نیصبر کردند و با استفاده از بهتر
منظور  را طی تالش هاي بیهوده به به دلیل گرفتار شدن در سرماي سرد سیبري اثرات سخت جنگیدن در زمستان روسیه

از . )11: 2004(گااللووي، و نشان از عدم توجه آنها به شرایط اقلیمی بود ك و تجربه کردندتسلط بر هارتلند اروپا در
برق، در امور نظامی  و ابر و رعد اقلیمی طول روز و روشنایی، دما، بارش، باد، فشار هوا، رطوبت، مه وهاي میان نمایه

 . در مسافت طوالنیدهدمی ح تحت الشعاع قرارنگ و صلو پدافند عامل کاربرد دارد و نیز دستورات نظامی را در زمان ج
 آبو به مثابه آن عملیات در خارج از محدوده خودي و انجام عملیات ایذایی، دما تاثیر زیادي بر نیروهاي نظامی دارد. 

. باشد اشتهد اضافی حفاظتی اقدامات به نیاز شب، در سرد بسیار تا روز در گرم بسیار روزهاي از تواندمی بیابانی هواي و
 سرد خیلی مناطق در گذارد،می اثر نظامی نیروهاي و آالت ماشین فعالیت نظامی، تدارکات و تجهیزات در دما بنابراین

 سرپوشیدههاي پایگاه سرما، از آالت ماشین حفاظت براي داد؛ زا انرژي غذاهاي و گرم لباس نظامی نیروهاي به باید
 داقلح دماي میانگین نظامی،هاي نیرو و فرماندهان. کرد کنترل لغزندگی و دگیز یخ نظر از نیز را ها جاده و کرد درست

بیابانی،  در مناطق ).144: 1384کالینز،(دهند قرار توجه مورد را زیاد بسیار و پایین بسیار دماي همچنین و حداکثر و
 ناسبمت منفی دما و نیاز به لباس ناشی از گرمازدگی از اثراهاي گرمازدگی، نیاز بیشتر به آب، کاهش تحرکات، بیماري

و حمل غذا و تجهیزات بیشتر به جاي لباس و وسایل گرم کننده و در نتیجه افزایش توان نیروها براي پیمودن مسافت 
تواند موجب سوختگی می درجه سانتی گراد نیز 60معموال دماي  اثرات مثبت گرماي هواست.و انجام تحرکات نظامی از 

از عناصري است که موجب ایجاد آرامش خیال در نیروهاي منظم  بارندگی ).21: 1390ردد (سرمد، از نوع درجه یک گ
ثر ، سنگین شدن پرسنل بر اث کاهش دیدشود. از معایب بارندگی این است که باعمی و حصول اطمینان در بین نیروها

ي پذیردر نتیجه افزایش آسیب  خیس شدن، ایجاد چسبندگی در زمین، طغیان رودها و در نهایت کاهش تحرکات و
شود. افزایش ارتفاع، شنی و دشت نیز افزایش باد موجب کاهش شدید تحرك نیروها میهاي گردد. در زمینچریک می

 گام و در نهایت کاهشکاهش فشار را به دنبال دارد و کاهش فشار باعث اختالل در سامانه تنفسی و خستگی زود هن
 .)16,1989:2Manual Forceاست( هوایی عملیات براي ضروري از اطالعات هوا فشار همچنین شود،تحرك می

در نهایت  و عدم شرایط آسایشی کافی در افراد وداشته  نظامیهاي رطوبت نسبی اثر مستقیم بر فعالیت کاهش و افزایش
 سانان آسایش عدم و حتینارا سبب باال بسیارهاي دما در زیاد رطوبتکاهش میزان کاربرد سالح و مهمات خواهد بود. 

 بآ بخار موجودي پایین، نسبیهاي رطوبت در چه و باال نسبیهاي رطوبت در چه اصوالً که کمهاي دما در و شودمی

                                                           
1 -Caldwell et al., 

2- FM 34-81-1 
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 رطوبت بمناس ي دامنه که است این بر کارشناسان از بسیاري نظر. است اغماض قابل و کم خیلی آن تاثیر باشد؛می کم
 مستقیم طور به هوا رطوبت حقیقت در ).1383، احمدي(است درصد 70 تا 30 بین انسان ايبر معمولیهاي دما در نسبی

 خنک انمیز باعث نتیجه در و بوده هوا در شدن بخار ظرفیت ي کننده مشخص اما گذارد،نمی تاثیر انسان بدن دماي بر
 تاثیر پوست از رطوبت تبخیر انمیز بر نسبی رطوبت که است آشکار. شودمی آن تبخیر حد و تعرق طریق از بدن شدن
 و روانی وضعیت روي بر همچنین و داشته دخالت بدن پوست رطوبت تعرق و تبخیر میزان در نیز هوا بخار فشار دارد،

آب و  حوزه در فراوانی هاي بررسی اخیر هاي سال در. )1395(حجازي زاده و کربالئی،.است گذار تاثیر انسان فیزیکی
 تراتژياسهاي راهبرد بر اقلیم زمینه در را پژوهش بیشترین آمریکا ها کشور بین در. است شده انجام هواشناسی نظامی

 و مینز کره اقالیم کتابی در و مستند و جامع تحقیقات یک طی آمریکا جاسوسی سازمان که رسانیده انجام به نظامی
 یا اعدف براي ان از لزوم موقع در تا است داده قتطاب آمریکا مختلفهاي شهر با را آن و مطالعه دقیق طور به را ها کشور
) نخستین افرادي بودند که به اندازه گیري دماي آسایش 1916(1هیل و همکاران). 1380 لونسبري،(نماید استفاده حمله

نیروي دریایی آمریکا در  1950در سال  ،کاربرد دماسنج کاتا را توسعه بخشیدند 1916آنها در سال  انسان پرداختند.
 اداره مطالعات نیروي دریایی ماموریت رزمایش خود در جزایر پاریس در جنوب کارولینا متحمل تلفات قابل توجهی شد.

ه نتایج حاصل از این بررسی ها منتهی ب نظامی بررسی نماید، یافت تا اثرات دماي محیط را بر روي توانایی تمرین هاي
در مطالعه اي در دایره المعارف بین المللی جغرافیاي  ).5: 3841محفظه کروي گردید(پاینده، ابداع شاخص دماي تر

د و ان) به مسائل جغرافیایی نظامی و نقش عوامل جغرافیایی در فرایند دفاع و حمله پرداخته 2009(2انسانی، وودوارد
رتباط بین جغرافیا ) موضوع ا2009(3فاریش چالش هاي جدید را در رابطه با مسئله جغرافیایی نظامی را بررسی نموده اند.

 شودمی دید کاهش باعث از عناصري است که غبار و گرد طوفانو فرآیند هاي دفاعی و نظامی را مورد بررسی قرار داد. 
 ،4،1952تووپ(آفریقا شمال در دوم جهانی جنگ دوران در معمول طور به کند متوقف کامل طور به را عملیات تواندمی و

 وزارت ،2003، 6اسپو( 2003 و 1990-91 در سال عراق و کویت در متحده ایاالت نظامی عملیات در یا) 1988، 5پررت
 براي خود بالگردهاي نیرو استقرار براي 1980 آوریل در آمریکا ارتش تالش مشاهده شد. )1992 ،7متحده ایاالت دفاع

 یزاتتجه و نیروي به ماند و، نافرجام غبار و گرد طوفان رخداد ناگهانی دلیل به تهران، در آمریکاییهاي گروگان نجات
 و آب عوامل ).2003، 9هاچتاوسن ،2001، 8گرلی.(یافت پایان کامل ماموریتشان طور به زد، آسیب شدیدا نظامی آنان

 کی براي نظامی عملیات نفع به موارد بعضی در و کرده ایفا تاریخ طول در نظامی مبارزات در را مهمی نقش هوایی
هاي متهاج از را روسیه بار سه ،اروپا شرقی شمال گسترده و شدید بسیار زمستان. است بوده يدرگیر یک در طرف

 1708-09هاي سال در چارلز توسط بار اولین ،حفاظت کرده و حتی متوقف ساخته است غربیهاي ارتشعمده 
در مطالعاتی  .1941-42 سال در هیتلر نهایت، در و،) 1942، 11تارل( 1812 سال در ناپلئون سپس ،)1996، 10اسکات(
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مورد نقش اقلیم در عملیات دفاعی و رزمی در دانشکده نیروي دریایی آمریکا صورت گرفته است که می توان به 
موسسه نورینکو در کشور  ) اشاره کرد.2009(4) و کروك2008(3) مومنگمري2007( 2)، موس2006( 1تحقیقات الجویی

 بکه به نحو مطلو ،و هوا در ساخت سالح هاي سبک و سنگین شروع نموده استچین مطالعاتی را در زمینه تاثیر آب 
پاول سیپل از نظامیان ارشد آمریکا به همراه چالزاسل  1939در سال  ).1386 از آن استفاده می نماید(احمدي و علیجانی،

 شاخص براي بررسی شرایطاین  ،طی آزمایشاتی در نواحی قطب جنوب براي اولین بار واژه سوز باد را به کار بردند
) به نقش 1367قطبی(در ایران مطالعاتی در مورد وضعیت اقلیم دفاعی انجام گردیده است. . آسایش افراد مطرح گردید

هوا شناسی در حمل و نقل و جنگ  نیز به اثرات اقلیم بر صنعت هواپیمایی کشور طی مقاالتی به نقش و اهمیت و 
) به تحلیل فضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی در ایران 1386دي و علیجانی(احم تاثیرات آن توجه داشته اند.

ایستگاه سینوپتیک  117آمار  ، ازاقلیمی مناسب براي تجهیزات نظامیپرداخته اند در این پژوهش بر اساس آستانه هاي 
درصد در  66 شرایط مطلوباقل نتایج حاصل نشان داد حد استفاده نموده وساله  23 به صورت روزانه در طی دوره

بانک و ایرانشهر درصد در شمال میناب، خور و بیا 98حداکثر آن  .شهر هاي مثل گلمکان ،جاسک، تکاب، پیرانشهر و..
 از عبور زمان در ندددا قرار نظر مد و بود روشن و مشخص فرماندهان براي نکته این مقدس دفاع دوران دروجود دارد. 

 صورت دقیق طور به.. و اقلیم وضعیت مد، و جزو رود، اروند آب روي بر مداوم مطالعه سال یک به قریب اروندرود
امی در طرح ریزي عملیاتی پرداخت و بیان ) به بررسی کاربرد جغرافیایی نظ1389ان(غالمعلی ).1384 صفوي،( پذیرفت
رل معابر و کنت دید و تیر، و پوشش، کالسیک به عنوان یک عامل تقویت کننده در اختفاهاي ارتفاعات در جنگ کرد که

 منطقه دشمنان فراهاي تراز نقش بسیار عمده و مهمی در جهت مقابله با توانمنديمخفی در جنگ ناهمهاي آماد گذاري
 نجیره تامین مناطق کویري پرداخت و) به بررسی نقش و جایگاه پدافند غیر عامل در ز1390سرمد( .نمایندایی ایفا می
منطقه  توجه به شرایط و اقلیمبا  ،رساندن امکانات و تجهیزات به نیروه ها در بهترین زمان و کمترین هزینه که نشان دادند

به ارزیابی شاخص دماي موثر  )1392حنفی و همکاران( باشد.می نقش اقلیم در زنجیره تامین هم بسیار مهم است و
ز الیت نیروهاي انتظامی و نظامی پرداخته اند در این پژوهش استاندارد در نیمه غربی کشور به منظور برنامه ریزي فعا

بهره گرفته شده است، نتایج این پژوهش نشان داد که از ماه اردیبهشت تا مهر ) SET5شاخص دماي موثر استاندارد (
جود نظامی وهاي مختلف براي نیروهاي تگرمایی با شدهاي خوزستان و غرب ایالم و کرمانشاه تنشهاي در استان

و همچنین در مناطق شمالی تا حدود زیادي مطلوب بوده از اواخر مهر تا فروردین در نیمه شمالی و مناطق مرتفع  دارد
به تاثیر عوامل ژئومورفولوژیکی و اقلیمی ) 1392همکاران(فخري و  سرمایی با شدت مختلف وجود دارد.هاي میانی تنش

نتایج نشان داد مساحت  پرداختند. AHP6با استفاده از مدل اع غیر عاملشمال تنگه هرمز بر دفزاگرس جنوبی در منطقه 
 ینفحر بخش شمالی، نسبت به بخش جنوبی بیشتر است. پهنه هاي مطلوب براي مکان گزینی مراکز حساس و مهم د

 میکشور با استفاده از شاخص اقل یغرب مهین یدفاع میاقل تیوضع يو پهنه بند یابیبه ارز )1393همکاران (و 
 میتقس یبو جنو یانیو م یبه سه بخش شمال یکشور از بعد نظام یغرب مهین نشان داد که جینتاند. پرداخت (DCI)یدفاع

مرزي همجوار با کشور عراق با مناطق  ) به ارزیابی و پهنه بندي تقویم اقلیم نظامی1393( حنفی و همکاران گردد. یم
نظامی در  شرایط مطلوبنتایج نشان داد که در ماه هاي سرد سال  ) پرداختندMCIاستفاده از شاخص اقلیم نظامی (

                                                           
1- LaJoie 

2- Moss 

3- Montgomery 

4- Crook 

5- Standard Effective Temperature 

6- Analytic Hierarchy Process 
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رایط شاما در ماه هاي گرم سال  مناطق جنوبی (خوزستان و ایالم) بیشتر از مناطق شمالی (کردستان و آذربایجان) است.
جهان تیغ . ) استطق جنوبی(ایالم و خوزستاناقلیم نظامی در مناطق شمالی (کردستان وآذربایجان) بیشتر از منا مطلوب

 ندا تاکید بر دفاع غیر عامل پرداختبه ارزیابی ظرفیت هاي اقلیم دفاعی سواحل شمالی خلیج فارس ب )1394همکاران(و 
نتایج نشان داد استان بوشهر  دادند.مورد بررسی قرار را عنصر اقلیمی  15از طریق روش هاي آنتروپی و روش کوپراس  و

کنگان جم از شرایط مطلوبی براي دفاع غیر عامل بر خوردار هستند و پس از آن بندر  به ویژه ایستگاه هاي بوشهر و
ي تاثیر عوامل مطالعه ) به1395( عباس و جزایر قشم و کیش شرایط مطلوبی را دارا می باشند. آفتاب و همکاران

، نتایج نشان داد پرداختند AHPمدل رزي استان آذربایجان غربی با استفاده از جغرافیایی بر پدافند غیر عامل در مناطق م
بر  در ن راغرب استا یستانهکو قمناط شتریب باشند،ی م یگزین مکان يبرا یتوان عال يکه دارا عرصه هاي کامالً مناسب

 شترینیب و ارتفاع بیش زانیمو  دی شومل مارا شی شرقل استان، به ویژه شما یشرقق نامناسب، مناطهاي و پهنه ردیگی م
اصر اقلیمی عندهد که نتایج حاصل از بررسی پیشینه پژوهش نشان می دارد.استان  یمراکز نظام یگزیندر مکان را ریتأث

ن رو پژوهش از ای داشته باشد،و آسایش حرارتی افراد اثر قابل توجهی بر عملیات پرواز، عملیات چریکی، ترابري نظامی 
وضعیت اقلیم دفاعی کشور  بررسی مین منظور در این پژوهش بهها از اهمیت زیادي برخوردار است به هدر این زمینه

استراتژي و اهداف شود و پرداخته می )Mci(در مناطق کویري، بیابانی و سواحل مکران با استفاده از شاخص اقلیم نظامی
تسهیل  ملی وضروري، ارتقاء پایداري هاي تمامی این جنبه ها افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت

  .مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات احتمالی دشمن است
 

  بررسی مواد و روش

شرق، مرکز و جنوبمنطقه مورد مطالعه بخش وسیعی از  شامل مناطق کویري و بیابانی در  شور شرق کسرزمین ایران 
خراســان جنوبی، قم، نیمۀ جنوبی اســتان هاي ســیســتان و بلوچســتان، هرمزگان، کرمان، یزد، در بر می گیرد که اســتان

صفهان و بیش از  ستان ا شرقی ا شمالی و  ضوي، نیمه  سان ر شود. موقعیت  90خرا شامل می  سمنان را  ستان  صد ا در
شکل ( ست. براي انجام مطالعات آب و هوایی محدوده مطالعاتی، از 1جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در  شده ا ) آورده 

ســاله از  30محدوده مطالعاتی در طول دوره آماري مشــترك  همدیدایســتگاه  32هواشــناســی  آمار پارامترهاي مختلف
  ه است.شدمیالدي به منظور رسیدن به نتایج دقیق و مطلوب استفاده  2016تا  1987
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  منطقه مورد مطالعه ي هواشناسی و طبقات ارتفاعیهاموقعیت جغرافیایی ایستگاه :1 شکل

شود. یم ابتدا براي هر پارامتر اقلیمی یک آستانه تاثیرگذاري در نظر گرفته مطلوب اقلیم نظامیشرایط براي ارزیابی 
زارها افکارایی) عملیات تاکتیکی نظامی و یا جنگ( یبازدهخارج از آستانه، مقادیري هستند که باعث کاهش  مقادیر

آمیز تواند باعث جلوگیري از اجراي موفقیتاي، میانهنوسانات پارامترهاي اقلیمی به باال یا پایین مقادیر آست گردند.می
 . )1(جدول) FM 34-81-1,1989(عملیات نظامی گردد

  )1393 (حنفی و همکاران،اقلیمی عناصر بحرانی مقادیر وقوع احتمال :1جدول 

  آستانه  نوع محدودیت  پارامتر اقلیمی

  دما
  درجه سانتی گراد 30میانگین دماي باالي   حرارت

  میانگین دماي زیر صفر درجه  تبرود

  بارش
  میلیمتر 2باران باالي   بارش باران

  هر مقداري  بارش برف و تگرگ

  رطوبت نسبی
  درصد 70باالي   رطوبت نسبی باال

  درصد 15کمتر از   رطوبت نسبی پایین

  میدان دید
  6,8ابرناکی بیشتر از   ابرناکی

  متر4500میدان دید کمتر از   دید

  باد
  نات 70باالي   دسرعت با
  نامناسب (بستگی به منطقه مورد نظر)  جهت باد

در عملیات نظامی، احتمال رخداد مقادیر خارج  رگذاریتأث یمیاقلي مربوط به پارامترهاي هاآستانهبعد از مشخص کردن   
 عوامل نسبی ارزش ياندازه گیر براي ي ماهانه محاسبه گردید. سپسهادورهي عناصر اقلیمی در اآستانهاز محدوده 

چالز و همکاران  پژوهش نتایج از آن بر عالوه ) بهره گرفته شد و1393ژوهش حنفی(پ از نظامی عملیات در مؤثر اقلیمی
  ).2ارزیابی وزن نسبی عوامل اقلیمی مؤثر در نیروها و تجهیزات نظامی استفاده گردید (جدول  ) در2010(

   )2010، ریرسون چارلز( ثیرگذار بر نیروها و تجهیزات نظامیوزن عددي پارامترهاي اقلیمی تا: 2 جدول
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  وزن عددي  عناصر اقلیمی
  4  و زیر صفر) 30دما(باالي 

  4  برف، باران) بارندگی(تگرگ،
  2  رطوبت نسبی باال

  1  رطوبت نسبی پایین
  2  باد(جهت و باد)

  3  محدودیت دید(گرو غبار.مه و..)
  2  ابرناکی

  
روش تحلیل و  Expert choiceنرم افزار  نیز از هاي نظامیارهاي اقلیمی موثر در عملیاتجهت مقایسه زوجی معی

  ).3بهره گرفته شد (جدول ) AHPسلسله مراتبی (

  )1393همکاران، و حنفی(نظامی عملیات در مؤثر اقلیمی معیارهاي زوجی مقایسه ماتریس :3جدول 

 باد
ب

ناس
 نام

ت
جه

  

 باد
عت

سر
دید  

ان 
مید

  

کی
برنا

ا
  

ب
گی

رند
ا

سبی  
ت ن

طوب
ر

  

هوا
ي 

دما
  

  معیارها

  حرارت) (برودت دماي هوا  1  4  5  5  2  4  5

1  
1
3

 
1
5

 1  
1
6

  رطوبت نسبی    1 

  بارندگی      1  5  3  4  5

1  
1
4

 
1
6

  ابرناکی آسمان        1 

  کیلومتر) 5(کمتر از  میدان دید          1  4  6

  نات) 7(باالي  سرعت باد            1  5

  جهت نامناسب باد              1

وزن نسبی هر یک از ، Expert choice افزار نرم در مختلف اقلیمی پارامترهاي شرایط مطلوب کردن دوار از بعد
در بین معیارهاي  مشخص استبدست آمد. همانطوري که  )2(عملیات نظامی مطابق شکل  در تاثیرگذار اقلیمی عوامل

 5 با باد جهت و ابرناکی و نسبی ارزش بیشترین درصد 26درصد و بارش(جامد و مایع) با  28اقلیمی، دماي هوا با 
  .باشندمی نظامی دارا عملیات بر تاثیرگذاري لحاظ از را نسبی ارزش کمترین درصد
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  معیار هر براي ویژه بردار روش طریق از شده وزن استخراج: 2شکل 

قلیم نظامی و ارزیابی اقلیمی، براي بدست آوردن شاخص اهاي بعد از مشخص کردن آستانه ها ي مربوط به پارامتر
ار عناصر اقلیمی تاثیر گذهر یک از وضعیت  اقلیم نظامی در مناطق کویري و بیابانی و سواحل مکران، احتمال رخداد 

ف سال مختلهاي در رابطه شاخص اقلیم نظامی براي محاسبه اقلیم دفاعی روز سپس گردیددر عملیات نظامی محاسبه 
  ).1ه (رابط )1393شد(حنفی،داده قرار 

+MCI=28(Temp)  :1 رابطه  26 (Rain+Snow) +20(WW)+  10 (FF)+  6 (Hum) +5(Cloud)+  5 (DD) 

 رطوبت نسبی، ابرناکی و جهت باد نشکیل گردیده است. این شاخص از هفت مولفه دما، بارش، میدان دید، سرعت باد،
ر تاثیر گذار آنها در عملیات نظامی قرار داده شده و در اقلیمی، احتمال وقوع مقادیهاي به جاي پارامتر در این شاخص

هر چه قدر مقدار شاخص بیشتر باشد نشان دهنده ي این است که احتمال . آیدمی بدست 100تا  0نهایت عددي بین 
طلوب م وقوع مقادیر تاثیر گذار عناصر اقلیمی در عملیات نظامی بیشتر بوده و در نتیجه شرایط براي انجام عملیات نظامی

ص پس از محاسبه مقدار این شاخ دهد.می نظامی نشانبیشتر را براي عملیات  مطلوبیتکمتر شاخص  نیست و مقادیر
اقلیم دفاعی منطقه در آن روز  وضعیت داده و نهایتاً تطبیق )4(براي هر روزسال، ارزش نهایی به دست آمده را با جدول 

  د.گردمشخص می
  )1393همکاران، و حنفی( شاخص اقلیم نظامی به همراه ارزش توصیفیاقلیمی هاي گروه: 4جدول 

  ارزش توصیفی  رتبه  احتمال وقوع  ارزش توصیفی  رتبه  احتمال وقوع
  نامناسب  5  40تا  30  عالی  9  5تا  0
  بسیار نامناسب  4  50تا  40  خیلی خوب  8  10تا  5
  بی نهایت ناخوشایند  3  60تا  50  خوب  7  20تا  10
  غیرممکن  2  60بیش از   قابل قبول  6  30تا  20

  نتایجبحث و 
در  کشور شرقجنوب و مرکز شرق، در بیابانی و کویري ) در مناطقMCIشاخص اقلیم نظامی( نتایج حاصل از بررسی

رد مطالعه در شرایط اقلیم نظامی اکثر نواحی شمالی منطقه مودر ماه فروردین  دهد کههاي مختلف سال نشان میماه
و جنوب کرمان در  هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستانهاي ) قرار دارد، نواحی جنوبی مانند استان20تا  10خوب (

 ، در این ماه بیشترین مقدار رتبه در غرب استان هرمزگان مشاهدهباشندمی )30-20شرایط اقلیم نظامی قابل قبول (
رسی فراوانی وقوع عناصر اقلیمی مشخص گردید ، زیرا با برشود که شرایط براي عملیات نظامی مناسب نیستمی

و سبب شرایط نامناسب  باشدمی در این منطقه زیاد) درصد 15 از کمتر و درصد 60 از بیش(نسبی رطوبت وقوع فراوانی
کمتري را نسبت به هاي ). در ماه اردیبهشت نواحی شمالی استان یزد رتبه3(شکل گرددمی در غرب استان هرمزگان
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هاي انهرک ،جنوبی استان سیستان جنوبی است. نواحی -روند پراکندگی در این ماه شمالی ،شمالی دارد دیگر نواحی
قرار  )50-40( در ماه اردیبهشت در شرایط اقلیم نظامی بسیار نامناسب و استان هرمزگان دریاي عمان و خلیج فارس

در ). 4(شکل  گردد.می سبب شرایط بسیار نامناسبدر این منطقه باالست و  )صفر زیر و 30باالي(دما فراوانیکه  دارد
ته اقلیم نظامی در استان یزد افزایش یاف شرایط نامطلوبخوردار هستند اما ماه خرداد نواحی شمالی از شرایط مناسبی بر 

دار است، به برخو شرایط نامطلوبتان از بیشترین رتبه ساست و همچنین جنوب شرقی ایران یعنی نواحی جنوبی سی
) بوده که حاکی از بی نهایت ناخوشایند بودن این مکان از نظر اقلیم نظامی است و باید  60-50ري که داراي رتبه(طو

) اردیبهشت 12می یا  2( ام 122 روز در متوسـط بطـور . باد سیـستانشوددر این ماه نسبت به این مکان ها توجه بیشتري 
 وزش دوره طـول متوسـط اساس، این یابد، بر می تداوم) مهر 22اکتبر یا  14( ام 287 روز تا و شده آغاز میالدي سال از
 30باالي(دما فراوانیو  نات 7لذا فراوانی وقوع باد باالي ، )1392مفیدي و همکاران(است( سال در روز 165 سیستان باد
  .)5(شکل  گرددمی در نواحی جنوب شرقی کشور باال بوده سبب شرایط بی نهایت ناخوشایند )صفر زیر و

    
  اقلیم نظامی ماه اردیبهشت شاخص :4 شکل  اقلیم نظامی ماه فروردین شاخص  :3 شکل

  
  نظامی ماه خرداد شاخص اقلیم :5شکل 

شمالی از نظر زمانی و هاي همانند خرداد ماه بوده به گونه ایی که در بخش و مرداد تیرهاي ماه اقلیم نظامی در وضعیت
جنوبی منطقه مورد مطالعه شرایط نامناسب و بی نهایت هاي نظامی مطلوب بوده و در بخشمکانی شاخص اقلیم 

 فراوانی، )درصد 15 از کمتر و درصد 60 از بیش(نسبی رطوبت وقوع  فراوانی، در این ماه گرددمی مشاهدهناخوشایند 
 باد وقوع فراوانیو  )اکتا 6,8 از بیشتر( ابرناکی ،)متر4500 از کمتر دید میدان(دید و فراوانی )صفر زیر و 30باالي(دما



  173                     ... وضعیت اقلیم دفاعی کشور در مناطق کویري، بیابانی و سواحل مکران یبررس 

 

در  .)7و  6هاي (شکلگرددمی باال بوده که سبب به وجود آمدن شرایط نامناسب و بی نهایت ناخوشایند نات 7 باالي
ان) اصفه ل(جنوب خراسان، مرکز سمنان، شمال کرمان و شما ماه شهریور وضعیت اقلیم نظامی در مناطق شمالی منطقه

، نواحی جنوبی منطقه مورد مطالعه(استان را به خود اختصاص داده است 12تا  6هاي خیلی خوب است و رتبهدر محدوده 
ود که به دلیل وج هرمزگان، جنوب و مرکز استان سیستان، جنوب کرمان ) داراي وضعیت بی نهایت ناخوشایند است

در این نواحی  درصد 15 از کمتر و درصد 60 از بیش(نسبی رطوبت وقوع و )صفر زیر و 30باالي(فراوانی زیاد، دما
  ).8شکل (است

    
  ماه مرداد شاخص اقلیم نظامی: 7 شکل  شاخص اقلیم نظامی ماه تیر: 6 شکل

  
  نظامی ماه شهریور شاخص اقلیم :8 شکل

رایط که داراي ش شمالی و مرکزي به غیر از نواحی جنوبی استان سیستان و استان هرمزگانهاي در ماه مهر در اکثر بخش
راوانی ف ، علت نامناسب بودن نواحی مذکور باال بودناز بعد اقلیم نظامی را دارا هستندباشد، شرایط عالی می نامناسب

 رطوبت وقوع) و صفر زیر و 30 باالي(ي دما، )اکتا 6,8 از بیشتر( ابرناکی ،)متر4500 از کمتر دید میدان(دیدوقوع 
. در ماه آبان نیمه غربی و شرقی کشور )9(شکل  در این نواحی است )درصد 15 از کمتر و درصد 60 از بیش(نسبی

دوده در مح به طور کلی در نواحی شرقی (خراسان جنوبی، یزد، شمال سیستان) ،داراي اختالف جزیی در رتبه هستند
 خوب قرار (غرب سمنان، اصفهان، غرب یزد و کرمان، و هرمزگان) در محدوده خیلی خوب و در نواحی غربی

اقلیم نظامی در نواحی شمالی (خراسان جنوبی، سمنان، قم و شمال شرایط نامطلوب اه آذر مدر  .)10(شکل گیرندمی
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 وقوعدر این نواحی فراوانی  گیرند.می شود به طوري که این مناطق در محدوده نامناسب قرارمی مشاهده اصفهان)
ماه  در اینگردد. می لذا سبب شرایط نامناسب در نواحی مذکور ،باال بوده و فراوانی وقوع بارش )اوکتا 6,8 از بیش(ابر

  .)11(شکل کمتري برخوردار است شرایط مطلوب اقلیم نظامیاستان هرمزگان نسبت به نواحی همجوار خود از 

    
  شاخص اقلیم نظامی ماه آبان :10 شکل  شاخص اقلیم نظامی ماه مهر :9 شکل

  
  یم نظامی ماه آذراقل شاخص :11 شکل

شمالی منطقه به شدت افزایش یافته است، به هاي در بخششرایط نامطلوب اقلیمی با شروع فصل زمستان در دي ماه 
گونه ایی که در مناطق خراسان جنوبی، شمال سمنان و شرق و شمال اصفهان  شرایط نامناسب و بسیار نامناسب از نظر 

بهمن ماه وضعیت تقریبا شبیه به ماه دي بوده منتهی در این ماه استان هرمزگان  . در)12(شکل  اقلیم نظامی حاکم است
دار رشود. در مقابل در نواحی جنوب شرقی و مرکزي از شرایط خوبی برخومی نامناسب اضافههاي هم به محدوده

شرایط قابل قبول از نظر . در ماه اسفند استان هرمزگان و نواحی شمال شرقی منطقه مورد مطالعه داراي )13(شکل هستند
 وقوع یفراواندر فصل زمستان . اقلیم نظامی هستند و در مقابل اکثر نواحی داراي وضعیت خیلی خوب و خوب هستند

 لینواحی شماسبب شده است، باال بوده که و برف و تگرگ در زمستان  )مقدار هر(بارش وقوع ،)اوکتا 6,8 از بیش( ابر
هاي رسد ارتباط زیادي با وجود سامانهمی باشند که به نظرنامناسب نامناسب و بسیار  داراي شرایط هرمزگان استان و

  .)14شکل( غربی در این نواحی داشته باشدهاي جوي ازقبیل سیبري و باد
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  شاخص اقلیم نظامی ماه بهمن :13 شکل  شاخص اقلیم نظامی ماه دي :12 شکل

  
  اقلیم نظامی ماه  اسفند شاخص :14 لشک

 مختلفهاي فی به درصد در ماهیتوصهاي : مساحت ارزش5 دولج

 

  گیرينتیجه
شاخص ه از با استفاد به بررسی وضعیت اقلیمی دفاعی کشور در مناطق کویري، بیابانی و سواحل مکراندر این پژوهش 

 منطقه سطح در همدید ایستگاه 32 هواشناسی مختلف پارامترهاي آمار از منظور بدین. ) پرداخته شدMCI( یم نظامیاقل
 کثرا سال گرم فصول در که است آن بیانگر حاصل نتایج شد، گرفته بهره) 1987- 2016( ساله 30 آماري دوره طول در

ارزش توصیفی
ژانویه 
دي

فوریه 
بهمن

مارس 
اسفند

آوریل   
فروردین

می  
اردیبهشت

ژوئن  
خرداد

جوالي  
تیر

آگوست 
  مرداد

سپتامبر  
شهریور

اکتبر  
مهر

نوامبر   
آبان

دسامبر   
آذر

عالی 11
خیلی خوب 2 4 56 48

خوب 15 40 69 92 51 45 17 52 52
قاب ل قبول 60 60 31 8 23 21 4 33 25 12 47
نا مناسب 21 15 54 65 44 11 3

سب بسیار نا منا 4 9 21 24 22 11 1
شایند بی نھایت ناخو 4 7 1 3

غیر ممکن 1
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فاعی د اقلیم نظر از ناخوشایندي و نامساعد شرایط داراي عهمطال مورد منطقه جنوبی بخش ویژه به مطالعه مورد مناطق
 این در مطلوب یا و قبول قابل حد در مطالعه مورد منطقه شمال از هایی بخش ها ماه برخی در فقط و است و نظامی

 گیردمی ارقر نامساعد شرایط در مطالعه مورد منطقه شمالی بخش برعکس نیز سال سرد فصول در. گیرندمی قرار فصول
 طراحان و ریزان برنامه است الزم بنابراین گیردمی قرار نظامی اقلیم شاخص نظر از بهتري شرایط از جنوبی بخش و

 مناسبهاي ماه. دهند قرار نظر مد را شرایط این خود تجهیزات و نیروهاي روي بهره حداکثر از استفاده جهت نظامی
 مهر ماه. باشدمی وفروردین آبان مهر،هاي ماه مکران سواحل و نیبیابا و کویري مناطق در نظامیهاي عملیات جهت
 آبان ماه. است مطالعه مورد منطقه مساحت از  17 با وخوب درصد 56 با خوب خیلی و درصد 11 با عالی شرایط داراي
 را مطالعه مورد منطقه مساحت از درصد 52 و 48 ترتیب به که بوده خوب و خوب خیلی توصیفی ارزش دو داراي

 قبول قابل درصد 8 و خوب توصیفی ارزش مطالعه مورد منطقه مساحت از درصد 92 فروردین ماه در. دهدمی تشکیل
 مانجا و نظامیهاي نیرو براي میتواند و بوده حرارتی تنش بدون زمانی هاي محدوده از شده تعیین ماه سه این است

 نظامی عملیات جهت هستند هایی ماه از مرداد و خرداد تیر،هاي ماه. باشد کارساز بسیار آن آموزشی و نظامی عملیات
 در .ودش داري خود آموزشیهاي فعالیت انجام از تابستان فصل در کلی طور به است بهتر و نبوده مناسب ها آموزش و

 اقلیم طیشرا در منطقه جنوبی نواحی و خوب نظامی اقلیم شرایط در مطالعه مورد منطقه شمالی نواحی اکثر بهار فصل
 در و بوده لوبمط نسبتاً منطقه شمالی هايبخش در تابستان فصل در نظامی اقلیم وضعیت. دارند قرار قبول قابل نظامی
 اکثر پاییز لفص اوایل در گردد،می ناخوشایند نهایتبی و نامناسب شرایط تابستان فصل اواخر ویژه به جنوبیهاي بخش
 رایطش داراي هرمزگان استان و سیستانهاي استان جنوبی نواحی و عالی شرایط يدارا منطقه مرکزي و شمالی هايبخش

 و شودمی مشاهده منطقه شمالی نواحی در ویژه به نظامی اقلیم نامطلوب شرایط فصل، این اواخر در و هستند نامناسب
 زمستان، راواخ در و یابدمی افزایش شدت به منطقه شمالی هايبخش در اقلیمی نامطلوب شرایط زمستان فصل شروع با

 توضعی داراي اکثراً مطالعه مورد منطقه نواحی سایر و قبولقابل شرایط داراي شرقی شمال نواحی و هرمزگان استان
 عملیات جامان جهت فصل ترین نامناسب فصول بین در دیگر عبارت به. هستند نظامی اقلیم نظر از خوب و خوب خیلی
 فصل اوایل و زمستان فصل اوایل آن از بعد دهد،می نشان را نامطلوبی توصیفیهاي رزشا که بود تابستان فصل نظامی
  .است پاییز و بهار فصل ترین مناسب باشد،نمی مناسب نظامی عملیات انجام جهت پاییز
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