
 

 

 فصلنامۀ مدیریت نظامی    01/09/1399دریافت مقاله: 
 1400 بهار، 1، شمارة بیست و یکمسال     02/03/1400پذیرش مقاله: 

 62-39ص ص     پژوهشی مقاله

 نیروهاي نظامی بررسی نقش عناصر اقلیمی بر عملکرد دفاعی

 ( مطالعه موردي: منطقه شمال شرق کشور)
 * 1یحنف یعل

 چکیده
ي انسان هاتیفعالنند سایر ي نظامی نیز هماهاتیفعال و گذاردیم تأثیرانسان  يهاتیفعال تمام بر وهواآب  

قه شمال شرق کشور در آمایش اقلیم نظامی منطمنظور در این پژوهش به. استوهوایی شرایط آب تأثیرتحت 
سینوپتیک موجود در منطقه موردمطالعه قرار گرفت  هايایستگاهریزي فعالیت نیروهاي نظامی، تمامی جهت برنامه

ي اقلیمی مربوطه هادادهاب گردیده و سال بودند، انتخ 30ایستگاه که داراي دوره آماري باالي  9 ،هاآنو از بین 
ي دماي معادل هاشاخصدر ادامه با استفاده از  در دوره روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید.

فاده از شاخص گذار بر نیروهاي نظامی و با استتأثیري سرمایی و گرمایی هاتنشفیزیولوژیک آسایش اقلیمی و 
لعه قرار مختلف نظامی در طول سال موردمطا اتیعملیت شرایط اقلیمی براي انجام اقلیم نظامی میران مطلوب

در ه کنتایج حاصل از ارزیابی شاخص دماي معادل فیزیولوژیک در منطقه شمال شرق کشور نشان داد گرفت. 
هاي فروردین، اردیبهشت، خرداد، مهر و شهریور شرایط آسایش منطقه شمال شرق، در ماه هايایستگاهبیشتر 

ریزي و انجام این هاي سال تنش گرمایی و سرمایی ممکن است در روند برنامهاقلیمی حاکم است . اما در بقیه ماه
ر سطح منطقه نظامی د لیاتعمکمترین مطلوبیت براي از لحاظ شرایط اقلیم نظامی  گذار باشد.تأثیر هاتیفعال

به دماهاي  توانیمر کاهش مطلوبیت گذار دتأثیرکه در بین پارامترهاي اقلیمی  استهاي تیر و مرداد مربوط به ماه
هاي منطقه اهاشاره کرد. در بین ایستگ باال، سرعت باد و در مناطق ساحلی در استان گلستان رطوبت نسبی باال

ه مشهد و مربوط به ایستگا ،درصد 5/59یت اقلیم نظامی در طول سال با حدود شمال شرق کشور، کمترین مطلوب
ن مطلوبیت . در کل منطقه شمال شرق نیز بیشترین میزااستمربوط به گرگان  ،درصد 5/63بیشترین آن با حدود 

 فروردین وجود دارد. هاي مهر، آبان وي نظامی در ماههاتیفعالاقلیمی براي 
 شناسی نظامی، عملیات نظامی، شاخص اقلیم نظامی، شمال شرق کشوراقلیم واژگان کلیدي:

 

                                                                                                                                       
 سندهینو *( رانی(ع)، تهران، ا یامام عل يدانشگاه افسر ا،یگروه جغراف ،یشناس میاقل اریاستاد .1
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 مقدمه
 شدهختهیآمخواسته و چه ناخواسته و تحمیلی با زندگی و حیات بشري  صورتبهچه  هاجنگ

: 1393که هیچ راه گریزي از آن وجود ندارد ( اخباري،  رسدیماست و در بسیاري از موارد به نظر 
دماي هوا،  نیروهاي نظامی را احاطه کرده است؛ (هوا، زمین یا دریا) ايزمین از هر نقطه ). جو41ِ

بارش باران، تگرگ، برف، باران، رطوبت نسبی، روشنایی روز و تاریکی شب همه عواملی هستند 
حنفی، دهد (خود قرار می تأثیرنیروهاي مسلح را تحت  شدتبهطلبد و ی ویژه را میتوجهکه 

. در جنگ هوا و عوارض باشندیموهوایی از دیدگاه نظامی بسیار حائز اهمیت مطالعات آب .)1397
زمین بیشتر از هر عامل فیزیکی دیگر نظیر سالح، تجهیزات و تدارکات نقش داشته و در بیشتر 

؛ بنابراین )102: 1393بوده است (افروشه،  مؤثربه طریقی  هاجنگدر کلیه  هاشکستو  هايروزیپ
یط محیطی نیاز دارند ي خاص و سازگاري با شراهاآموزشهاي نظامی به تجهیزات ویژه، نیرو

محل انجام عملیات  منزلهبهدر مطالعات نظامی وضعیت جو ) 1398:182باعقیده و سروستان، (
، براي مثال احداث فرودگاه، مدتیطوالني زیربرنامه. در گرددیمجنگی به دو صورت بررسی 

 ،شودیمبررسی  وهواآبپادگان با تجهیز دفاعی منطقه براي مدت طوالنی تیپ غالب هوایی یعنی 
مانند تنظیم برنامه زمانی یک حمله، یک تیپ هوایی که احتمال  مدتکوتاهي هاتیفعالاما در 

 ).114: 1393(حنفی،  گرددیمحدوث دارد بررسی 
 هرگونه باشد.وهوایی میشرایط آب تأثیرتحت  ،هاي انسانانند سایر فعالیتنظامی هم عملیات

نتایج زیانباري را به دنبال خواهد داشت.  ،وهواییهنگی با شرایط آبعملیات نظامی بدون هما
که یکی از عناصر  -، عنصر دماي دنیا نشان داده استهاجنگتجارب جنگ تحمیلی و سایر 

به همراه رطوبت و سرعت باد در سرنوشت یک قدرت بزرگ در جنگ  تواندیم -است وهواآب
نند و عناصر جوي ما وهواآبي زمین روي هوا، هايناهموار). 1384پاینده،( درگیر مؤثر باشد

ناحیه  برحسب. این عناصر جوي گذاردیم تأثیر، باد و ابرناکی میدان دید، دما، رطوبت، بارش
 اتتأثیر. در بررسی شرایط اقلیمی یک منطقه وسیع، کنندیمجغرافیایی، زمان و فصل تغییر 

. اما در بررسی شرایط اقلیمی یک منطقه کوچک مانند شودیمکلی بررسی  صورتبهزمین تنها 
ي ریکارگبهو  وهواآب. شناخت ردیگیمقرار  موردمطالعهجزئی  صورتبهزمین  اتتأثیریک دره، 

 ). 152: 1393حنفی، اهمیت دارد ( هاآن کارکنانهان و هاي تاکتیکی براي فرماندآن در برنامه
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 قیتحق نهیشیپ و ينظر یمبان
طبیعی و ( جغرافیایی عوامل تأثیرکه  ي علم جغرافیا استهاشاخهجغرافیاي نظامی یکی از 

تاکتیکی، عملیاتی و راهبردي) ( هاي نظامی در تمام سطوحي فعالیتهیبر کلانسانی) را 
تبیین مبانی جغرافیاي نظامی و  منظوربه). 1392فخري، (دهد ی قرار میو بررس موردمطالعه

کمی و کیفی عناصر و عوامل جغرافیاي طبیعی و  لیوتحلهیتجزفراهم آوردن شرایط مناسب 
ها، عملیات و مانورها، استقرار امنیت و دفاع در مقابل تهدیدات، لزوم تنظیم انسانی در طرح

 :1384صفوي، (هاي نظامی امري مسلم است ی و نقش آن در سامانهانسانهاي طبیعی و شاخص
ي وهواآبکه در ارتباط با  استی نظامی، یکی از موضوعات مهم جغرافیاي نظامی شناسمیاقل). 13

در ارتباط با حیات انسان اهمیت فراوانی دارد، بلکه  تنهانه وهواآبنماید. منطقه عملیات بحث می
در بین عوامل جغرافیاي طبیعی  گریدعبارتبه ؛ي برخوردار استاژهیومیت در امور نظامی از اه

حنفی، ( ي زمین مؤثر نیسترو درهاي ساکن در سرنوشت انسان وهواآب اندازهبهها از آن کیچیه
هاي انسانی دارد. ناپلئون نقش بسیار مهمی در فعالیت وهواآب). در بین عوامل طبیعی 20 :1393

تسّلط  منظوربههاي بیهوده ی تالشط راهردو اثرات سخت جنگیدن در زمستان روسیه  تلریه و
وهوا بود که مقدمات فروپاشی امپراتوري بر هارتلند اروپا درك و تجربه کردند و همین عامل آب

در مورد آمایش اقلیم نظامی و . بیستم فراهم کرد قرن درنوزدهم و آلمان را  قرن درفرانسه 
ي نظامی مطالعات محدودي در سطح کشور صورت گرفته هاتیفعالو  هابرنامهدر اهمیت آن 

) در رساله دکتري 1384(شده است. پاینده ها پرداختهاست که در پژوهش به چند مورد از آن
بر جغرافیاي نظامی پرداخته است. نتایج  تأکیدبندي دماي مؤثر در سطح کشور با خود به پهنه

را  تأثیرنشان داد که شاخص دماي مؤثر در جنوب و شمال کشور بیشترین حاصل از این تحقیق 
را از دماي خشک، در نواحی  تأثیراز دماي مرطوب، در ناحیه کوهستانی غرب کشور بیشترین 

 تأثیراي بیشترین را از دماي مرطوب و در نواحی کوهپایه تأثیرمرکزي و شرقی کشور بیشترین 
فضایی نقش اقلیم ) در پژوهشی به تحلیل 1386(احمدي  پذیرد.را از دماي خشک آن ناحیه می

پرداخته است. ایشان در این پژوهش میزان مطلوبیت شرایط بر تجهیزات و ادوات نظامی در ایران 
یري تجهیزات و ادوات نظامی در فصول مختلف سال و براي مناطق مختلف کارگبهاقلیمی را براي 

) در تحقیقی به مطالعه تقویم آسایش 1391(ن و همکاران کشور برآورد نموده است. بشیریا
نتایج حاصل نشان هاي آموزشی نیروي دریایی راهبردي در بندر چابهار پرداختند. اقلیمی دوره
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هاي سرد ماه ،هاي نظامی در بندر چابهار در ساعات اولیه صبحداد که بهترین زمان براي آموزش
 .استآذر  سال شامل؛ دي، بهمن، اسفند، آبان و

هاي ) در پژوهشی به مطالعه تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان1393(حنفی و همکاران 
هاي گرمایی و سرمایی را شناسایی هاي همراه با تنشدر استان هرمزگان پرداخته و ماه نظامی

نیروهاي نظامی فعالیت ها براي بهترین ماهکردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 
هاي گرمایی با هاي خرداد، تیر، مرداد و شهریور، تنشدر ماهاست. در مقابل  بهمنو  آذرهاي ماه

) در پژوهشی به ارزیابی و 1393هاي مختلف در منطقه وجود دارد. حنفی و همکاران (شدت
ج حاصل از این نتایپرداختند.  عراقي تقویم اقلیم نظامی مناطق مرزي همجوار با کشور بندپهنه

بیت اقلیم نظامی در هاي سرد سال (دي، بهمن، آذر و اسفند) مطلوپژوهش نشان داد که در ماه
است. اما در کردستان و آذربایجان) و ایالم) بیشتر از مناطق شمالی ( (خوزستانمناطق جنوبی 

شمالی  خرداد، تیر، مرداد و شهریور) مطلوبیت اقلیم نظامی در مناطقهاي گرم سال (ماه
 حنفی و همکاران .است(کردستان و آذربایجان) بیشتر از مناطق جنوبی (ایالم و خوزستان) 

ي وضعیت اقلیم دفاعی نیمه غربی کشور با بندپهنه) در پژوهشی دیگر به ارزیابی و 1394(
ی پرداخته و میزان مطلوبیت و نامطلوبیت اقلیم دفاعی این منطقه دفاعاستفاده از شاخص اقلیم 

) در پژوهشی به ارزیابی و 1397آوردند. اصانلو و حنفی ( به دستهاي مختلف سال ا در ماهر
در فعالیت نیروهاي نظامی و انتظامی در مناطق مرزي ایران  مؤثري اقلیمی هاشاخصي بندپهنه

و افغانستان پرداخته و به این نتیجه رسیدند که کمترین مطلوبیت براي عملیات نظامی در سطح 
 )1398. حنفی و منیري (استي زابل و زهک هاستگاهیاي تیر و مرداد و هاماهه مربوط به منطق

در پژوهشی دیگر به آمایش اقلیم دفاعی منطقه جنوب شرق کشور و اهمیت آن در سناریوهاي 
نظامی پرداخته و وضعیت منطقه را از لحاظ میزان مطلوبیت شرایط اقلیمی  اتیعملي زیرطرح

 موردمطالعه 1420 اندازچشمي مختلف نظامی در زمان حال و نیز در هااتیعملبراي انجام 
بر  هاآن تأثیري حرارتی و برودتی و هاتنش) در پژوهشی به ارزیابی 1398( . حنفیقراردادند

ي حرارتی و هاتنشي نظامی در استان آذربایجان غربی پرداخته و تقویم زمانی وقوع هاتیفعال
 هاي) در پژوهشی به بررسی اثر فراسنج1398( کرد. باعقیده و سروستانبرودتی را تدوین 

وهوایی بر عملکرد دفاعی نیروهاي نظامی در استان خوزستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند آب
را بر عملکرد نیروهاي نظامی در  تأثیرکه در بین پارامترهاي اقلیمی، سرعت باد و دما بیشترین 
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یات دفاعی و عملنقش اقلیم در  نهیدرزمصورت گرفته  هايموردپژوهشدر  این منطقه دارند.
 به مطالعات زیر اشاره کرد: توانیمرزمی در خارج از کشور 

نوسانات (تغییرات) اقلیمی روي عملیات  اتتأثیردر پژوهشی به بررسی  1)2006( الجوئی
ي افزایش بارش فصل هایمنظامی در منطقه هورن آفریقا پرداخته است. در این تحقیق مکانس

. است قرارگرفته موردمطالعه النینو و النینو رخداد يهادوره طول در آفریقا هورن منطقه پاییز
 یاري درازمدت يهايزیربرنامه در را نظامی ریزانبرنامه و طراحان پژوهش این از حاصل نتایج

 نظامی عملیات براي اقلیم شرایط مدتیطوالن ینیبشیپ به تحقیقی در) 2007( 2موس .رساندیم
 اقلیمی پارامترهاي نوسانات بین رابطه بررسی به پژوهش این در. است پرداخته افغانستان در

 این از حاصل نتایج. است شدهپرداخته شمالی اطلس و النینو النینو، يهاشاخص و افغانستان
 در) 2008( 3مونتگموري .کند یاري را نظامی اتیعمل ریزانبرنامه و طراحان تواندیم پژوهش
 يهاتیفعال در آن نقش و استوایی آفریقاي غربی مناطق در اقلیمی تغییرات بررسی به پژوهشی
 در تا کندیم کمک را نظامی ریزانبرنامه و طراحان پژوهش این از حاصل نتایج. پرداختند نظامی

(مثل  ییوهواآب تغییرات از ناشی يهامهاجرت نتیجه در که منطقه امنیتی تهدیدات نهیزم
 لیوتحلهیتجز به پژوهشی در) 2009(4 کروك .کنند یشیاندچاره رد،یگیم صورت) خشکسالی

 تواندیم آن نتایج که پرداخته عراق در گردوغبار با همراه يهاطوفان درازمدت ینیبشیپ و وهواآب
نقش  ی) و همکاران در پژوهش2010(  5رسونیر. گیرد قرار مورداستفاده نظامی عملیات در
جهان را موردمطالعه قرار در  ینظام يروهاین زاتیرا در توسعه تجه يکاربرد یوهواشناسآب
 ینظام زاتیو تجه روهایبر ن نیجو و زم طیشرا یبیپژوهش به نقش ترک نیها در ا. آناندهداد

 ،ینظام زاتیو تجه روهایبر ن گذارتأثیر یطیو مح يعوامل جو نیترمهم نییپرداخته و بعد از تع
شایان کردند.  نییجهان تع ییایپارامترها را در مناطق مختلف جغراف نیاز ا کیاحتمال وقوع هر 

هاي دسترسی به بسیاري از پژوهش ،ذکر است با توجه به محرمانه بودن بیشتر موضوعات نظامی
 . یر نیستپذامکانصورت گرفته در خارج از کشور 

                                                                                                                                       
١   LaJoie 
٢   Moss 
٣   Montgomery 
٤   Crook 
٥   Ryerson 
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ایران در منطقه خاورمیانه و حضور مداوم تهدیدات خارجی و  راهبرديه موقعیت با توجه ب
نیز اهمیت مناطق مرزي ایران و ترکمنستان اتخاذ تمهیدات الزم در حفظ و حراست از این 

هاي داخلی پذیريتواند مانع بروز آسیبمنطقه از کشور یک ضرورت است. یکی از اقداماتی که می
 باشدیماقلیمی و تجهیز دفاعی مناطق مختلف کشور  هاتینامطلوبو  هاتیمطلوببشود، شناخت 

ریزي فعالیت پژوهش به آمایش اقلیم نظامی منطقه شمال شرق کشور در جهت برنامهکه در این 
 شده است.نیروهاي نظامی پرداخته

 موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه
 گرافی،تنوع اقلیمی و توپو ترکمنستان، کشورمنطقه شمال شرق کشور به علت همجواري با 

ي نظامی حائز اهمیت هاریزيي سرد سیبري در برنامههواتوده تأثیردسترسی به دریاي خزر و نیز 
 که استمناطق همجوار با کشور ترکمنستان  عمدتاً در این پژوهش  موردمطالعه. منطقه باشدیم

دقیقه عرض شمالی از  15درجه و  38دقیقه تا  00درجه و  35ي جغرافیایی هاعرضدر بین 
دقیقه طول شرقی از  00درجه و  61دقیقه تا  45درجه و  43 طول جغرافیاییو  استواخط 
ي خراسان رضوي، هااستانمنطقه شامل این ) 1شکل ( است. شدهواقع گرینویچ النهارنصف

کیلومتر از نوار مرزي ایران و ترکمنستان را  1188که در حدود  استشمالی و گلستان خراسان 
 حسین قلی در سواحل دریاي خزراز خلیج  . مرز ایران با کشور ترکمنستاندهدیمتشکیل 
محل تالقى مرزهاى ایران، افغانستان و ترکمنستان متابعت  ذوالفقار، کوهشده تا دهانه شروع
کلید دسترسی به کشور ترکمنستان و افغانستان و  در مجاورت قرارگیري این منطقه نماید.مى

مناسبی را در این زمینه ایجاد  اقتصادي ترانزیتی يهافرصت، کشورهاي آسیاي مرکزي و چین
ارتباط ایران با کشور ترکمنستان از طریق دو گذرگاه مرزي میلک و دوغارون صورت  کرده است.

مرزي میلک که از روستاهاي شهرستان هیرمند، از توابع استان سیستان و گذرگاه . ردیگیم
 دوغارون از توابع تایباد در استان خراسان رضوي است. و گذرگاه مرزي بلوچستان است
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 شمال شرق در منطقههاي سینوپتیک جغرافیایی ایستگاه تیو موقعتوپوگرافی ) 1(شکل 

 
 هاروشمواد و 

ارزیابی وضعیت اقلیم نظامی منطقه شمال شرق کشور در  منظوربهدر انجام این پژوهش 
پتیک واقع هاي هواشناسی مربوط به ده ایستگاه سینودادهي نظامی، هاتیفعالي زیربرنامهجهت 

هاي مربوط به پارامترهاي و شامل داده 2015تا  1980طی دوره آماري  در منطقه موردمطالعه
 هوا دردما، بارش، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، میدان دید، ابرناکی، ساعات آفتابی و فشار 

ي اقلیم هانقشهترسیم  منظوربهدوره زمانی ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. همچنین 
سازمان جغرافیایی  1:50000و  1:25000ي هااسیمقرقومی توپوگرافی در هاي نظامی از نقشه

هاي اسنادي و است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش شدهاستفادهنیروهاي مسلح 
هاي ترین شاخص دمایی در ارتباط با فعالیتبدین ترتیب که براي انتخاب مناسب ؛تحلیلی است

 مؤثر، شاخص دماي مؤثرآسایش حرارتی مانند شاخص دماي  هاي معتبرانسانی، تمامی شاخص
استاندارد، شاخص احساس حرارتی گیونی، شاخص دماي ظاهري، شاخص فشار نسبی، شاخص 

و شاخص دماي معادل فیزیولوژیک موردمطالعه و  شدهینیبشیپسوزباد، شاخص نظر متوسط 
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شاخصی معتبر و  عنوانبهولوژیک ها شاخص دماي معادل فیزیارزیابی قرار گرفت و از بین آن
انتخاب  هاي گرمایشی و سرمایشی نیروهاي نظامیمناسب براي محاسبه وضعیت آسایش و تنش

و در تمام  هامیاقلآن را در تمام  توانیممزایاي این شاخص این است که  نیترمهمگردید. از 
ي آن است که بنددرجهس مقیا)؛ همچنین 120: 1389(ذولفقاري،  داد قرار استفاده موردسال 

ي بیومتئورولوژي انسانی آشنایی هاعبارتو براي کسانی که با  باشدمی گرادیسانتدرجه  برحسب
منظور ). به121: 1389ي، ذوالفقاراست ( ترسادهکافی ندارند، استفاده از این شاخص بسیار 

گذار تأثیرفه اقلیمی مهم ارزیابی وضعیت اقلیم نظامی نیز بعد از مطالعه منابع مختلف، شش مؤل
نیز تعیین گردید. در ادامه احتمال وقوع  هاآنگذاري تأثیردر عملیات نظامی مشخص و آستانه 

و بعد از  محاسبه p=(m/nفرمول کالیفرنیا و رابطه (  اساس برگذار این عناصر تأثیرمقادیر 
براي ارزیابی وضعیت  »شاخص اقلیم نظامی«، شاخصی تحت عنوان AHPدهی توسط الگوي وزن

 آمد.  دست بهاقلیم دفاعی شمال شرق کشور در روزهاي مختلف سال 
 ي حرارتی و برودتی نیروهاي نظامیهاتنش

ي حرارتی زیادي هاشاخصهاي سرمایی و گرمایی منظور ارزیابی شرایط آسایش و نیز تنشبه
 هاآن نیترکامل جزء PMV 3 و 2PET و 1SETي هاشاخصاست که  شدهابداعتوسط محققان 

هاي موردنیاز جهت محاسبه این باشند. دادهمحاسبه میقابل 4ی توسط مدل ریمنراحتبهبوده و 
 ي کرد:بندمیتقستوان در چهار دسته از متغیرها به شکل زیر ها را میشاخص

 .استع دسته اول شامل متغیرهاي موقعیتی شامل، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفا

دسته دوم متغیرهاي هواشناسی شامل، دماي هواي خشک برحسب درجه سلسیوس، فشار 
و  بخارآب برحسب هکتوپاسکال، رطوبت نسبی برحسب درصد، سرعت باد برحسب متر بر ثانیه

 .استمیزان ابرناکی برحسب اکتا 

 .باشدهاي فیزیولوژیک شامل: قد، وزن، سن و جنسیت میدسته سوم متغیرهاي فردي ویژگی

بعد از تعریف متغیرها و وارد  .باشددسته چهارم، متغیرهاي مربوط به نوع پوشش و فعالیت می
                                                                                                                                       
١  Standard Effect Temperature 
٢  Physiological Equivalent Temperature 
٣  Predicted Mean Vote 
4  Rayman 
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 -هاي دماشده براي هرکدام از شاخصصورت مقادیر محاسبهها به مدل، خروجی الگو بهنمودن آن
، مقادیر PETبندي شاخص ). برحسب طبقه145: 1394حنفی، ( دیآیم دست بهفیزیولوژیک 

آسایش را از دیدگاه فیزیولوژیکی نشان  گراد شرایط بدون تنش وسانتی درجۀ 23تا  18عددي 
هاي دهنده تنشگراد نشاندرجه سانتی 29تا  23بندي مقادیر عددي دهد. در این طبقهمی

هاي سرمایی اندك است که با در گراد بیانگر تنشدرجه سانتی 18تا  13گرمایی اندك و مقادیر 
توان شرایط را به محدوده آسایش رساند. مثل پوشیدن لباس مناسب) می( یداتیمهتنظر گرفتن 

هاي که نیروها و یگاندرصورتی ؛دهدشرایط آسایش را براي افراد عادي نشان می PETشاخص 
بیشتري بینند آستانه تحمل هایی که در شرایط مختلف اقلیمی مینظامی، با توجه به آموزش

، درجات PETبندي شاخص توان با ایجاد تغییراتی در طبقهبنابراین می ارند؛نسبت به بقیه افراد د
 13بندي مقادیر ). در این طبقه1جدول (تعیین کرد  مختلف حساسیت را براي نیروهاي نظامی

و مقادیر کمتر  دهدیمرا نشان  گراد شاخص، محدوده آسایش نیروهاي نظامیدرجه سانتی 29تا 
گراد درجه سانتی 29هاي سرمایی و مقادیر بیشتر از دهنده تنشگراد نشاندرجه سانتی 13از 

 شده است.هاي مختلف در نظر گرفتههاي گرمایی با شدتدهنده تنشنشان
 )116:1393حنفی، ( ینظامي روهاین تیحساس مختلف در درجات PET شاخص ری) مقاد1( جدول شماره

 برحسب درجه سلسیوس PET حساسیت گرمایی تنش فیزیولوژیکیدرجه 
 -4کمتر از  بسیار سرد تنش سرمایی بسیار زیاد

 -4 سرد تنش سرمایی زیاد
 4 خنک تنش سرمایی متوسط
 8 کمی خنک تنش سرمایی اندك

 13 آسایش بدون تنش
 29 کمی گرم تنش گرمایی اندك

 35 گرم تنش گرمایی متوسط
 41 داغ زیادتنش گرمایی 

 45 بسیار داغ تنش گرمایی بسیار زیاد
 

 مطلوبیت اقلیمی عملیات نظامی
ارتباط متقابل بین جو و زمین قرار  تأثیردر نزدیک سطح زمین تحت  عمدتاً  ینظامعملیات 

گذار بر عملیات نظامی به سه گروه عوامل اقلیمی، عوامل زمینی تأثیرگیرند. عوامل محیطی یم
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ترین عوامل اقلیمی ). مهم2010و همکاران،  1چارلز ریرسون(گردند یمو عوامل زیستی تقسیم 
گذار بر عملیات نظامی شامل دماهاي باال و پایین، بارش مایع و جامد، رطوبت نسبی باال و تأثیر

، مه، گردوخاك، بارش برف و باران و ...)، تابش خورشید(پایین، عوامل محدودکننده میدان دید 
باشد. براي ارزیابی مطلوبیت اقلیم نظامی براي هر پارامتر سرعت و جهت) می(ابرناکی و باد 

مقادیر خارج از آستانه، مقادیري هستند . شودیمگذاري در نظر گرفته تأثیراقلیمی یک آستانه 
ت گردند. نوساناافزارها میکارایی) عملیات تاکتیکی نظامی و یا جنگ( یبازدهکه باعث کاهش 

تواند باعث جلوگیري از اجراي اي، میپارامترهاي اقلیمی به باال یا پایین مقادیر آستانه
مختلف  عملیاتعناصر اقلیمی در  اتتأثیرآمیز عملیات نظامی گردد. با بررسی و مطالعه موفقیت
وهوا آبات تأثیر«دپارتمان نظامی آمریکا تحت عنوان بر اساس مطالعات صورت گرفته در  نظامی و

یت آستانه عناصر اقلیمی درنهاو بر اساس آمار و اطالعات هواشناسی موجود،  2»در میدان جنگ
 ) تعیین گردید.2(در این پژوهش به شرح جدول  مورداستفاده

 
 )97: 1393، حنفی(در عملیات نظامی  هاآنگذار تأثیر و آستانههاي اقلیمی مؤلفه :)2(جدول 

 اقلیمیپارامتر  نوع محدودیت
 روزهاي یخبندان)( برودت دما گراد)درجه سانتی 30روزهاي با دماي باالي (حرارت 

 روزهاي برفی)(بارش برف  بارش روزهاي بارانی)(بارش باران 
 درصد 20رطوبت نسبی پایین  رطوبت نسبی درصد 70رطوبت نسبی باالي 

 میدان دید با گردوغبار و دید کم روزهاي
 باد نات 7باالي سرعت باد 

 
در عملیات نظامی،  گذارتأثیر یمیاقلي مربوط به پارامترهاي هاآستانهبعد از مشخص کردن 

آوردن شاخص اقلیم نظامی و ارزیابی وضعیت اقلیمی مناطق مرزي ایران و  به دست يبرا
احتمال رخداد مقادیر خارج از محدوده  در طول سال، ترکمنستان براي انجام عملیات نظامی

ي ماهانه محاسبه گردید. بعد از محاسبه احتمال وقوع عناصر هادورهي عناصر اقلیمی در اآستانه
                                                                                                                                       
1  Charles C. Ryerson and etal 
٢  FM 34-81-1 Battlefield Weather Effects 
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شاخص اقلیم  ارائهي راستادر  گیريتصمیمجهت انجام فرآیند اقلیمی اثرگذار در عملیات نظامی، 
ي پارامترهااز  شور ازنظر عملیات نظامی،ارزیابی شرایط اقلیمی شمال شرق ک منظوربهنظامی 

 است. شدهگرفتهبهره باران، برف، تگرگ)، میدان دید و سرعت باد (، رطوبت نسبی، بارندگی دما
هاي نظامی، گذار در فعالیتتأثیرمنظور تعیین ارزش نسبی هر یک از عوامل اقلیمی به

ها نظامی قرار داده شد و از آن اي تهیه گردیده و در اختیار کارشناسان و خبرگانپرسشنامه
 سهیمقاماتریس صورت گذاري عناصر اقلیمی در عملیات نظامی را بهتأثیرخواسته شد تا میزان 

آوري اطالعات پرسشنامه و همچنین مصاحبه با فرماندهان تکمیل نمایند. بعد از جمع زوجی
رابطه زیر تحت درنهایت، داراي تجربه در جنگ، وزن هرکدام از پارامترهاي اقلیمی تعیین و 

اقلیمی براي انجام  هايو نامطلوبیت هاتیمطلوبعنوان شاخص اقلیم نظامی براي تعیین میزان 
  ):46:1398) ارائه گردید ( حنفی، 1هاي مختلف سال بر اساس رابطه (در ماه نظامی عملیات

 

 
 

گذار بر عملیات نظامی، وضعیت اقلیمی تأثیربعد از ارزیابی احتماالت وقوع عناصر اقلیمی 
طورکلی هرچقدر موردمطالعه قرار گرفت. به 1MCIشاخص  بر اساسمنطقه ازنظر عملیات نظامی 

گذار تأثیردهنده این است که احتمال وقوع مقادیر بیشتر باشد نشان MCIمقدار عددي شاخص 
اي انجام عملیات نظامی مطلوب عناصر اقلیمی در عملیات نظامی کمتر بوده و درنتیجه شرایط بر

 دهد.یماست و مقادیر کمتر شاخص، مطلوبیت کمتر را براي عملیات نظامی نشان 
 
 ي تحقیقهاافتهی

. گرددیمبندي اقلیمی به هفت تیپ اقلیمی تقسیم منطقه شمال شرق کشور از لحاظ طبقه
که  استو خشک  خشکمهیني منطقه شمال شرق کشور داراي تیپ اقلیمی هابخشبیشتر 

اشاره تپهمراوه، نیشابور، سرخس، بجنورد و جامتربتمشهد، سبزوار، :به شهرهایی مانندتوانیم
                                                                                                                                       
1  Military Climate Index 
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و هزار مسجد خراسان  داغکرد. در مقابل در مناطق کوهستانی منطقه واقع در ارتفاعات کپه 
ي تا اترانهیمدشمالی و رضوي و نیز ارتفاعات البرز در جنوب استان گلستان شرایط اقلیمی 

 .شودیممرطوب و خیلی مرطوب دیده 

 
 شمال شرق منطقه بندي اقلیمیطبقه) 2(شکل 

 
وضعیت آسایش اقلیمی نیروهاي نظامی بر اساس شاخص دماي معادل فیزیولوژیک در دوره 

است. در بیشتر  شدهداده) نشان 3سینوپتیک منطقه در شکل ( هايایستگاهزمانی ماهانه در 
خرداد)، ((اردیبهشت)، جون می هاي آوریل (فروردین)،منطقه شمال شرق، در ماه هايایستگاه
مهر) و سپتامبر (شهریور) شرایط آسایش اقلیمی حاکم است و نیروهاي نظامی بدون ( اکتبر
ي خود را انجام دهند. اما در بقیه هاتیفعال توانندیمي گرمایی و سرمایی هاتنشي از ریپذتأثیر
 هاتیفعالریزي و انجام این هاي سال تنش گرمایی و سرمایی ممکن است در روند برنامههما

دي)، فوریه (هاي ژانویه ي منطقه شمال شرق کشور در ماههابخشگذار باشد. در بیشتر تأثیر
هاي سرمایی با شدت متوسط تا شدید تنش آذر)( دسامبرآبان) و (اسفند)، اکتبر ((بهمن)، مارس 

ي سرمایی در منطقه هاتنشبیشترین میزان  ،هاي موجود در منطقهارد. در بین ایستگاهوجود د
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. با رندیپذیمي سرمایی هاتنشبیشتري از  تأثیرو نیروهاي نظامی  استبجنورد، قوچان و مشهد 
سایر مناطق منطقه شمال شرق نسبت به  ،توجه به موقعیت جغرافیایی و عرض جغرافیایی باالتر

ي سرمایی کمتر بوده و هاتنشي گرمایی در این منطقه نسبت به هاتنشحاکمیت  دورةکشور، 
سپتامبر) اتفاق ( وریشهرآگوست) و ( مردادجوالي)، ( ریتهاي ضعیف تا متوسط در ماه صورتبه
 افتد. می

 

 
سینوپتیک منطقه شمال  هايدر ایستگاه: تغییرات شاخص دماي معادل فیزیولوژیک )3(شکل 

 شرق

، گنبدکاووسي گرمایی در هاتنشهاي موجود در منطقه بیشترین میزان در بین ایستگاه
 گنبدکاووسافتد که باال بودن میزان رطوبت نسبی هوا در گرگان و گرگان و سرخس اتفاق می

ریزي گذار است و نیروهاي نظامی در برنامهتأثیرنیز  هاستگاهیادر افزایش تنش گرمایی در این 
هاي گرم سال مدنظر قرار اقلیمی را در ماه مؤلفهاین  تأثیري خود در این مناطق باید هاتیفعال

 ).3شکل (دهند 
هاي مختلف سال، در طول ماه MCIمنظور ارزیابی روند تغییرات روزانه شاخص به

طورکلی قرارگرفته است. به موردمطالعههاي سینوپتیک منطقه شمال شرق کشور ایستگاه
هاي گرم سال و فصل تابستان نسبت نظامی در منطقه شمال شرق کشور در ماه مطلوبیت اقلیم
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نظامی در  عملیاتاي که کمترین مطلوبیت براي گونهبه ؛باشدیمهاي سال پایین به بقیه ماه
گذار در تأثیرکه در بین پارامترهاي اقلیمی  باشدیمهاي تیر و مرداد سطح منطقه مربوط به ماه

به دماهاي باال، سرعت باد و در مناطق ساحلی در استان گلستان رطوبت  توانیمکاهش مطلوبیت 
هاي منطقه شمال شرق کشور، کمترین مطلوبیت اقلیم اشاره کرد. در بین ایستگاه نسبی باال

 5/63درصد مربوط به ایستگاه مشهد و بیشترین آن با حدود  5/59نظامی در طول سال با حدود 
. کمترین مطلوبیت نظامی در فصل زمستان به ترتیب در باشدیمدرصد مربوط به گرگان 

گذار بر وضعیت تأثیرعامل  نیترمهمهاي قوچان، بجنورد، مشهد و نیشابور وجود دارد و ایستگاه
. در مقابل بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در استاقلیم نظامی منطقه برودت هوا و یخبندان 

 افتد.اتفاق می تپهمراوهگرگان و  هاستگاهیافصل زمستان در 
ي نظامی در منطقه شمال شرق کشور در هاتیفعالبیشترین میزان مطلوبیت اقلیمی براي  
هاي منطقه نیز فروردین) وجود دارد. در بین ایستگاه( لیآورآبان) و ( نوامبرمهر)، (هاي اکتبر ماه

اقلیم نظامی بیشتري نسبت به بقیه  تیبمطلو از هاماهدر این  گنبدکاووسهاي قوچان و ایستگاه
در مناطق کوهستانی و سردسیر منطقه مانند بجنورد، قوچان و مشهد کمترین  .باشندیمبرخوردار 

دي) و بیشترین آن (ي نظامی در طول سال در ماه ژانویه هاتیفعالمیزان مطلوبیت اقلیمی براي 
در مناطقی مانند گرگان،  کهیدرصورتافتد. یمهر) اتفاق م(فروردین) و اکتبر (هاي آوریل در ماه

ي نظامی در طول سال در هاتیفعالکمترین میزان مطلوبیت اقلیمی براي  تپهمراوهسرخس و 
فروردین) و نوامبر (هاي آوریل مرداد) و بیشترین آن در ماه(تیر) و آگوست (هاي جوالي ماه

 ).4شکل (افتد آبان) اتفاق می(
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 به درصد) در منطقه شمال شرق کشور(): روند تغییرات شاخص اقلیم نظامی 4شکل (
 

مکانی  -منظور ارزیابی آمایش اقلیم نظامی منطقه شمال شرق کشور و نیز تغییرات زمانیبه
ي مربوط به شاخص اقلیم نظامی هادادههاي مختلف سال، مطلوبیت اقلیم نظامی در ماه

گردید و بعد از تحلیل  ArcGIS افزارنرمهاي مختلف سال وارد ر ماهد موردمطالعههاي ایستگاه
هاي مختلف سال بر ي شاخص اقلیم نظامی در ماهبندپهنهي مربوط به هانقشه، هادادهمکانی 

 ایجاد گردید. 1IDWاساس مدل
هاي دي و بهمن مطلوبیت در ماه ،گرددیمالف و ب) مشاهده  -5ي که در شکل (طورهمان

. بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی استدرصد متغیر  66تا  52نظامی در سطح منطقه بین  اقلیم
 کهیدرصورت ؛افتدیماتفاق  تپهمراوههاي گرگان و در منطقه گلستان و ایستگاه هاماهدر این 

 53هاي قوچان و بجنورد با مطلوبیت کمتر از کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی مربوط به ایستگاه
درصد  66تا  59اسفند مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه شمال شرق بین  . در ماهاستدرصد 
درصد و کمترین  65با حدود  گنبدکاووس ستگاهیا. بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در استمتغیر 

 -5(شکل  افتدیمهاي بجنورد، قوچان، مشهد و نیشابور اتفاق مطلوبیت اقلیم نظامی در ایستگاه

                                                                                                                                       
١  Inverse distance weighted 
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 پ).
 باشدیمدرصد متغیر  66تا  63اه فروردین مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح منطقه بین در م

ي نظامی حاکم است. هاتیفعالاقلیمی براي  ازلحاظي منطقه شرایط مطلوبی هابخشو در بیشتر 
هاي مشهد، درصد و در ایستگاه 65اقلیم نظامی بیشتر از  تیمطلوب گنبدکاووسدر ایستگاه 

ت). مطلوبیت اقلیم نظامی  -5(شکل  باشدیمدرصد  63ین مقدار در حدود سبزوار و سرخس ا
. بیشترین مطلوبیت باشدیمدرصد متغیر  67تا  52بین  در ماه اردیبهشت در منطقه شمال شرق

درصد و کمترین آن در ایستگاه سرخس  65اقلیم نظامی در قوچان و بجنورد با مقادیر بیشتر از 
 ث). -5 شکلافتد (صد اتفاق میدر 53با مقادیر کمتر از 

. بیشترین مطلوبیت باشدیمدرصد متغیر  6/63تا  53مطلوبیت اقلیم نظامی در ماه خرداد بین 
درصد و کمترین آن در ایستگاه سرخس  62اقلیم نظامی در قوچان و بجنورد با مقادیر بیشتر از 

هاي تیر و مرداد مطلوبیت اقلیم ج). در ماه -5 شکلافتد (درصد اتفاق می 54با مقادیر کمتر از 
. بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی باشدیمدرصد متغیر  60تا  53نظامی در شمال شرق کشور بین 

و بجنورد و کمترین آن در منطقه سرخس، مشهد، گرگان،  جامتربتدر منطقه  هاماهدر این 
گذار بر تأثیرپارامترهاي  نیترمهمچ، ح). از  -6(شکل  افتدیماتفاق  تپهمراوهو  گنبدکاووس

به دماي هوا همراه با رطوبت نسبی  توانیمها در استان گلستان نامطلوبیت اقلیمی در این ماه
درصد  68تا  58بین  باال اشاره کرد. مطلوبیت اقلیم نظامی در ماه شهریور در منطقه شمال شرق

درصد و کمترین  68 قادیر در حدود. بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در قوچان با مباشدیممتغیر 
 -5 شکلافتد (درصد اتفاق می 59با مقادیر کمتر از  گنبدکاووسهاي سبزوار و آن در ایستگاه

 خ).
 سایري منطقه شمال شرق نسبت به هابخشمهر مطلوبیت اقلیم نظامی در بیشتر  در ماه

درصد  5/71تا  5/66تلف بین ي مخهابخشاي که این مقدار در گونهبه ؛هاي سال زیاد استماه
و قوچان و کمترین آن در  جامتربتمتغیر است. بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی نیز در منطقه 

ذکر است ماه مهر داراي باالترین مطلوبیت براي  . شایانافتدیمتپه اتفاق منطقه سرخس و مراوه
هاي مختلف ستان در بین ماهنظامی در مناطق مرزي ایران و ترکمن عملیاتو  هاتیفعالانجام 
 63آبان نیز مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه موردمطالعه بین  د). در ماه -5شکل ( باشدیمسال 

تپه و درصد متغیر است. بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی نیز در منطقه گرگان، مراوه 70تا 
شکل ( افتدیمرصد اتفاق د 64گنبدکاووس و کمترین آن در منطقه بجنورد با مقادیر کمتر از 
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 ؛باشدیمدرصد متغیر  68تا  57ذ) در ماه آذر مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح منطقه بین -5
تپه و گنبدکاووس و کمترین اي که بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه گرگان، مراوهگونهبه

ر).  -5 شکل( افتدیمق جام، بجنورد، قوچان، مشهد و نیشابور اتفاهاي تربتآن در ایستگاه
برودت  تأثیرهاي ذکر شده گذار در پایین بودن نامطلوبیت اقلیمی در ایستگاهتأثیر مؤلفه نیترمهم

توان می هاي نظامیو رزمایش اتیعملدر . است آذرماههوا و نفوذ پرفشار سیبري به این منطقه در 
گذار در عملیات تأثیربعد از مشخص شدن زمان و مکان عملیات، احتمال وقوع عناصر اقلیمی 

آورد و بعد از مشخص کردن وضعیت  دست بهاحتمال وقوع هاي مربوط بهنظامی را از روي نقشه
اقدام  منظور استفاده بهینه از محیط و ایجاد تمهیدات الزمنسبت به سایر اقدامات بهنظامی اقلیم 
 نمود.
 

 
 ب) بهمن الف) دي                                                       
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 ) فروردینت                                                             اسفندپ) 

 ث) اردیبهشت                                                   ج) خرداد
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 ح) مرداد                                                                 چ) تیر  

  
 خ) شهریور                                                                         د) مهر
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 ر) آذر                                                                ذ) آبان

 هاي مختلف سال در منطقه شمال شرقمیزان مطلوبیت اقلیم نظامی در ماه ):5( شکل
 
 يریگجهینت

ی نظامی در شناس وهواآبویژه تحقیق و پژوهش در زمینه جغرافیاي نظامی ایران و به
وهوا در نقش آببا توجه به توانمندي کشور در دفاع از مرزهاي پیرامونی اهمیت زیادي دارد. 

تهدیدات بالقوه پیرامونی کشور و ارزش و جایگاه آن در منطقه  شماربیعداد تعملیات نظامی و 
مناطق مختلف کشور  شناخت و ارزیابی تقویم اقلیم نظامی نهیزم درپژوهش ضرورت ، خاورمیانه

ي ریجلوگ غلط ماتیتصماز اتخاذ  هاهزینهضمن کاهش تواند میکاري بس هوشمندانه است که 
الف نیروها، ه، از اتدر منطق نیروهاي نظامی و مرزبانیو عملکرد  ییکارا شیبرافزاعالوه و  کرده

منظور ارزیابی آمایش اقلیم نظامی منطقه شمال در این پژوهش به .کندي ریجلوگسرمایه و زمان 
شرق در نوار مرزي ایران و ترکمنستان، از شاخص دماي معادل فیزیولوژیک و نیز شاخص اقلیم 

نتایج حاصل از ارزیابی شاخص دماي معادل فیزیولوژیک در منطقه شمال  نظامی استفاده گردید.
هاي فروردین، منطقه شمال شرق، در ماه هايایستگاهدر بیشتر شرق کشور نشان داد که 
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آسایش اقلیمی حاکم است و نیروهاي نظامی بدون  طیشرا وریشهراردیبهشت، خرداد، مهر و 
 سایري خود را انجام دهند. اما در هاتیفعال توانندیمیی ي گرمایی و سرماهاتنشي از ریپذتأثیر
 هاتیفعالریزي و انجام این تنش گرمایی و سرمایی ممکن است در روند برنامه ،هاي سالماه

از لحاظ مطلوبیت اقلیم نظامی کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی در طول سال در  گذار باشد.تأثیر
 5/63درصد مربوط به ایستگاه مشهد و بیشترین آن با حدود  5/59منطقه شمال شرق با حدود 

. در کل منطقه شمال شرق نیز بیشترین میزان مطلوبیت اقلیمی استدرصد مربوط به گرگان 
 هاي مهر، آبان و فروردین وجود دارد.هي نظامی در ماهاتیفعالبراي 
هاي نظامی که در یات و رزمایشعملدر ین نتایج این پژوهش این است که، ترمهمیکی از  

توان بعد از مشخص شدن زمان و مکان عملیات، آینده ممکن است در این منطقه اتفاق بیافتد، می
هاي مربوط به دست از روي نقشه گذار در عملیات نظامی راتأثیراحتمال وقوع عناصر اقلیمی 

منظور استفاده بهینه نسبت به سایر اقدامات بهنظامی آورد و بعد از مشخص کردن وضعیت اقلیم 
شده توسط شاخص ذکر است که مقادیر ارائهشایان  از محیط و ایجاد تمهیدات الزم اقدام نمود.

دهد که ر عملیات نظامی را نشان میگذار بتأثیراقلیم نظامی عمدتاً احتمال وقوع عناصر اقلیمی 
که در میدان درصورتیها آگاهی داشته باشند. الزم است فرماندهان نظامی قبل از عملیات از آن

. استگیرند که چه شرایط جوي براي چه نوع عملیاتی نامناسب جنگ تنها فرماندهان تصمیم می
نیز اهمیت و حساسیت عملیات  مجموع اطالعات ناشی از بررسی وضعیت زمین و دیگر منابع و

گیري فرماندهان آینده براي انجام عملیات نظامی مؤثر نظامی در کنار شرایط جوي در تصمیم
 ). 1393باشد ( حنفی، می

رسد نحوه یمبه نظر با توجه به تغییرات و تحوالت اقلیمی در سطح کشور و جهان،  
هاي یاتعملي آینده کمی متفاوت از گذشته باشد. هاجنگوهوایی در گذاري عناصر آبتأثیر

 جهانی، افزایش تواند از عواملی مانند گرمایشیمنظامی آینده در منطقه شمال شرق کشور 
 يهابارش ي گسترده در دشت ترکمنستان، وقوعهایسالکخش اقلیمی، -جوي مخاطرات رخداد
ي هاابانیبحرارتی  فشارکم تأثیر ،)1398نظیر سیل گلستان در فروردین ( آسایلس و سنگین

روزه سیستان  120مرکزي کشور مانند دشت لوت و دشت کویر در فصل گرم سال، تقویت بادهاي 
با فراوانی کم ولی با شدت باال) ي شدید (هاخبندانو کشیده شدن آن به شمال شرق کشور، ی

غذایی به علت کاهش  ناشی از گسترش پرفشار سیبري در دوره سرد سال، از بین رفتن امنیت
 تأثیرمنابع آبی و افزایش احتمال وقوع طوفانهاي همراه به گردو خاك ( محدودیت میدان دید) 
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 .ي نظامی باید مورد توجه قرار گیردهاتیفعال ریزيبپذیرد که در برنامه
 

 فهرست منابع

، انتشارات سازمان بر مرزهاي ایران تأکیدجغرافیاي مرز با  .)1388اخباري، محمد؛ نامی، محمدحسن (
 جغرافیاي نیروهاي مسلح، تهران.

 نظامی نیروهاي فعالیت بر وهواییآب عناصر نقش .)1391( داود مختاري، علی؛ سعیدي، رضا؛ افروشه،
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