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ی ها شاخصبر اساس  سیستان و بلوچستان ی نظامی استانشناسو هوا بندی آب  ارزیابی و پهنه

PET و MCI 

 7علی حنفی

 چکیده
دفیاعی و   ۀطراحیان حیوز   تأثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است کیه ترین عوامل جغرافیایی وهوا یکی از مهم آب

ها و حتی در انتخاب نوع نیروهای نظامی، تجهیزات نظیامی، البسیه، آمیاد،     ها، تاکتیک نظامی در انتخاب دکترین

های فرماندهان راهبردی بیرای   یکی از دغدغه. دمدنظر قرار دهنتعمیر و نگهداری، ساخت تأسیسات باید همواره 

ارزییابی و  منظیور   در ایین پیژوهش بیه   . اسیت مناط  مختلف ریزی درازمدت، آگاهی از تقویم اقلیم نظامی  برنامه

ی سیینوپتیک  ها ستگاهیاهای نظامی، تمامی  یتفعال از نظرشرایط اقلیمی استان سیستان و بلوچستان  بندی پهنه

و سال بودند، انتخیاب   59االی آماری ب هفت ایستگاه، که دارای دورۀ ،ها آناز بین . مطالعه شدموجود در منطقه 

ی اقلیمی مربوط به پارامترهای دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش بیاران و  اه داده

در  تأثیرگیذار ی عناصر اقلیمی ها آستانهسپس  .افت گردیدروزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دری ۀبرس در دور

در ادامیه بیا   . عملییات نظیامی محاسیبه گردیید     بر تأثیرگذارعملیات نظامی تعیین و احتماالت وقوع پارامترهای 

بیر نیروهیای    تأثیرگیذار ی سرمایی و گرمایی ها تنشاستفاده از روش دمای معادل فیزیولوژیک آسایش اقلیمی و 

وضیعیت منطقیه    ،شاخص اقلییم نظیامی   بر اساسهمچنین  .های مختلف سال ارزیابی گردید ماهنظامی در طول 

. قرار گرفت مورد مطالعهمختلف نظامی در طول سال   اتیعملقلیمی برای انجام ان مطلوبیت شرایط اازلحاظ میز

گرم سال و  های ماهجنوب شرق کشور در  م نظامی در منطقۀکه مطلوبیت اقلی دادنتایج حاصل از پژوهش نشان 

مطلوبییت بیرای   مییزان  که کمتیرین   ای گونه به است؛سرد و معتدل سال پایین  های ماهنسبت به  ،فصل تابستان

کمتیرین   نییز  ی استانها ستگاهیادر بین  .باشد یمتیر و مرداد  های ماهنظامی در سطح منطقه مربوط به   اتیعمل

روزه سیسیتان قیرار    759بادهیای   ریتیأث کیه تحیت    اسیت مطلوبیت اقلیم نظامی مربوط به منطقه زابل و زهیک  

. اسیت آبان، مهر و اسیفند   های ماهاستان مربوط به  همچنین بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح. رندیگ یم

اقلیم دفاعی بیشتری نسبت  تیمطلوب از ها ماهی چابهار و سراوان در این ها ستگاهیای استان نیز ها ستگاهیادر بین 

 .باشند یمبه بقیه برخوردار 
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 مقدمه

از همیه   ییوهیوا  آبنقیش شیرایط    ،هیا  عوامل متعددی در زندگی انسان اثر دارد که در بیین آن 

وهیوای محییط زنیدگی     انسان از بدو تولد تا لحظه مرگ تحت نفوذ و حاکمیت آب. تر استمهم

در . گییرد  وهیوا قیرار میی    ر آبینوع غذا، لبیاس، مسیکن و حتیی رفتیار او تحیت تیأث      . خود است

در نیواحی  . کنید  یمی های محفوظ و گرم درسیت   و خانه پوشد یملباس ضخیم  ،ی سرداه طیمح

 .(5: 7551علیجیانی،  ) کنید  یمی ی زندگی بادگیر و خنک ها خانهلباس سبک پوشیده و در  ،گرم

 .باشید  یمی یی وهیوا  آبشیرایط   ریتیأث ی انسیان تحیت   ها تیفعالهمانند سایر  ی نظامیها تیفعال

نتایج زیانباری را به دنبیال خواهید    ،ییوهوا آببا شرایط  یهنگاهمعملیات نظامی بدون  هرگونه

کیه در ارتبیاط بیا     اسیت ی از موضوعات مهیم جغرافییای نظیامی    کی ینظامشناسی  اقلیم. داشت

 .دکن وهوای مناط  عملیاتی بحر می آب

بیه   کیی بیود، نزد  هیا  یآلمانکه در اشغال  ،برای تصرّس فرانسه نیمتفقدوم،  یدر جنگ جهان

بیاد و سیاعات    انیی مهتاب، جیزر و مید، جر   نور که اوضاع یزمان نیتر مناسبسال در انتظار  کی

ه بی  ،فرصیت  نیبه نفع مهاجم باشد؛ صبر کردند و با اسیتفاده از بهتیر   یهمگ روز شبانه ییروشنا

سخت جنگییدن   آثار ،ناپلئون و هیتلر .کردندو فرانسه را تصرّس  بردند آلمان هجوم رویین سوی

بیهیوده   یهیا  تیالش را طیی   به دلیل گرفتار شدن در سیرمای سیرد سییبری    در زمستان روسیه

به شرایط اقلیمی  ها آنتوجهی  که نشان از بی در  و تجربه کردند «هارتلند»ط بر منظور تسلّ به

در جنییگ جهییانی دوم، نیییروی هییوایی آمریکییا بییر اسییاس شییرایط . (77:5998گییااللووی،)بییود 

ی موسیمی تنظییم کیرده بیود     ها بارشبه ژاپن را برای زمان فاقد  وایی متوسط حمله خودوه آب

، مسئلهاین  به دنبال. و شکست خورد مواجه شدشدید موسمی  یها بارانبا  ،حمله ولی در زمان

. دقی  و جامع مطالعه کند طور بهی ژاپن را وهوا آبخواست که  جاکوبسی هوایی آمریکا از نیرو

طیوالنی، از   یهیا  سالآمار  یریگ معدلاز  ی میانگین حاصلها تیوضع یجا بهخود  مطالعۀاو در 

جنیگ   هیای  تجربیه  .فراوانی حدوث وضعیت هوایی خاص در یک میدت طیوالنی اسیتفاده کیرد    

به همراه رطوبیت و سیرعت    تواند یم، ا نشان داده است عنصر دمای دنیها جنگتحمیلی و سایر 

 میدت  یطیوالن ی زیی ر برنامیه در . زرگ در جنگ درگییر میؤثر باشید   باد در سرنوشت یک قدرت ب

یعنیی   ،تیپ غالب هوایی یک منطقه،تجهیز دفاعی  یا، برای مثال احداث فرودگاه، پادگان نظامی

مانند تنظیم برنامه زمانی یک حمله، ییک   مدت کوتاهی ها تیفعالاما در  ؛شود یموهوا بررسی  آب
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 .گردد یمتیپ هوایی که احتمال حدوث دارد بررسی 

 یا مطالعه گونه چیهجنوب شرق کشور  اقلیم بر روی عملیات نظامی تأثیراتدر مورد تاکنون 

اقلیم نظامی در داخل کشیور   ۀنیزم دراما از تحقیقات مرتبط صورت گرفته ؛ صورت نگرفته است

 :مطالعات زیر اشاره کردتوان به  یم

، نقش «های نظامی ریزی فعالیت وهوا و برنامه آب»عنوان  بادر پژوهشی ( 7551)علیجانی 

ی آباد شمس. است ی کردهبررسهای نظامی  ریزی های اقلیمی را در برنامه وهوا و تیپ آب

ژئومورفولوژی محور نفوذی  کاربردهای نظامی اقلیم ونامه خود به بررسی  در پایان( 7512)

ضمن معرفی و  تحقیقیدر ( 7545)پاینده  .پرداخته است کرمانشاه نقصرشیری –خانقین

 -شاخص جدید داغی تابستان، شاخص سوز باد، شاخص دما :ارزیابی هفت شاخص دمایی شامل

رطوبت، شاخص دمای مرطوب محفظه کروی، شاخص دمای آسایش فنگر و شاخص دمای 

در رساله ( 7548)پاینده . ته استمؤثر استاندارد، به بررسی اثر دمای محیط بر رزم پرداخ

بندی دمای مؤثر در سطح کشور با تأکید بر جغرافیای نظامی پرداخته  دکتری خود به پهنه

افزار سالمت و با استفاده از آمار روزانه  نویسی نرم ایشان در این پژوهش با طراحی و برنامه. است

. ه استسطح کشور محاسبه کرد ندارد را دردمای مؤثر استا ،ایستگاه سینوپتیکی کشور 759

در رساله دکتری خود به بررسی و مطالعه شرایط اقلیمی مناسب برای ایجاد ( 7545)احمدی 

در این پژوهش مسائل نظامی کشور صرفاً در . های نظامی در ایران پرداخته است پایگاه

دار در سه زمینه  عوامل مهم و اولویت ،گرفته و بر این اساس مطالعه قرار زمینی مورد های پایگاه

در ( 7545)احمدی . مطالعه قرارگرفته است ها مورد نیروی انسانی، تجهیزات و ساختمان پایگاه

 .پرداخته استفضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی در ایران پژوهشی دیگر به تحلیل 

وهوایی بر فعالیت نیروهای  ر آبدر پژوهشی به بررسی نقش عناص( 7507)افروشه و همکاران 

بشیریان و  .اند پرداختهنظامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیک 

های آموزشی نیروی دریایی  در تحقیقی به مطالعه تقویم آسایش اقلیمی دوره( 7507)همکاران 

های  ترین زمان برای آموزشنتایج حاصل نشان داد که به. راهبردی در بندر چابهار پرداختند

 (آذر، دی، بهمن، اسفند) های سرد سال و در ماهنظامی در بندر چابهار در ساعات اولیه صبح 

های  در پژوهشی به مطالعه تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان( 7505)حنفی و همکاران  .است

های گرمایی و سرمایی  همراه با تنش های ماهو  هرمزگان پرداختندنظامی و انتظامی در استان 
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 ییها پژوهشدر رساله دکتری خود و همچنین ( 7505) و همکاران حنفی. را شناسایی کردند

، «تقویم اقلیم نظامی مناط  مرزی همجوار با کشور عراق بندی پهنهارزیابی و » یها عنوانبا 

وضعیت اقلیم  بندی پهنهارزیابی و »، «اقلیم دفاعی در نیمه غربی ایران یها شاخصتحلیل »

ارزیابی نقش عناصر اقلیمی در »و  «دفاعی نیمه غربی کشور با استفاده از شاخص اقلیم دفاعی

به  «فعالیت نیروهای نظامی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیک در استان آذربایجان غربی

 .اند پرداختهمطالعه وضعیت اقلیم نظامی و دفاعی مناط  مختلف کشور 

دفاعی و رزمی در خارج از کشور تحقیقات خوبی توسط   یاتعملاقلیم در در مورد نقش 

، (5995) 7توان به تحقیقات الجویی یمدانشکده نیروی دریایی آمریکا صورت گرفته است که 

ی توسط ها نامههمچنین . اشاره کرد( 5990) 8و کرو ( 5994) 5، مونتگمری(5991) 5موس

. است افتهی انتشارنقش اقلیم روی عملیات نظامی  ۀنیزم درآمریکا نظامی و نیروی هوایی  گروه

محرمانه بودن بیشتر موضوعات نظامی دسترسی به بسیاری از با توجه به که است  گفتنی

راهبردی با توجه به موقعیت . نیست ریپذ امکانهای صورت گرفته در خارج از کشور  پژوهش

جنوب شرق کشور از لحاظ  اهمیت منطقۀ ایران در منطقۀ خاورمیانه و تهدیدهای خارجی و نیز

اتخاذ تمهیدات الزم در  ،همجواری با کشورهای پاکستان و افغانستان و سواحل دریای عمان

مانع بروز تواند  یکی از اقداماتی که می. است ضروریحفظ و حراست از این منطقه 

تجهیز دفاعی  اقلیمی وها  و نامطلوبیتها  شود، شناخت مطلوبیتهای داخلی  پذیری آسیب

آب و هواشناسی نظامی بندی  که در این پژوهش به ارزیابی و پهنه استمناط  مختلف کشور 

 .استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

منطقه جنوب شرق کشور به علت همجواری با کشورهای پاکستان و افغانستان و سواحل دریای 

روزه سیستان همراه با گردوخا  و  759نیز شرایط اقلیمی خاص مانند وقوع بادهای عمان و 

در  استان سیستان و بلوچستان. استنظامی حائز اهمیت  یها یزیر برنامهمحدودیت دید در 

دقیقه عر  شمالی از خط  51درجه و  57دقیقه تا  5درجه و  52ی جغرافیایی ها عر بین 

                                                                                                                                       

1. Lajoie 
2. Moss 
3. Montgomery 
4. Crook 
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دقیقه طول شرقی از  57درجه و  55دقیقه تا  29درجه و  24 طول جغرافیاییو  استوا

کیلومتر مرز  7799 حدود سیستان و بلوچستاناستان . است شده  واقع گرینویچ النهارنصف

دلیل  دارد و به دریایعمانکیلومتر مرز آبی با  599و  افغانستانو  پاکستانبا کشورهای مشتر  

قرارگیری این . ی از اهمیت فراوانی برخوردار استقرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیت

گواتر، جاسک و  یها جیخلو  بندرها ،فارس جیخلعمان و  یالملل نیب یها آبدر مجاورت  استان

ترانزیتی و  یاهمیتذاتی  طور به ،چینه قاره هند و شب ۀنزدیکی به حوزنیز و  چابهار

برای  این استان توانمندی زیادیهمچنین . بخشیده است به این منطقه یژئواکونومیک فرامرز

بندی ارتفاعی و  موقعیت جغرافیایی، طبقه. دارد بادی و خورشیدی یها روگاهیناز  یبردار بهره

 .است شده  دادهنشان ( 7)های هواشناسی در منطقۀ مورد مطالعه در شکل  موقعیت ایستگاه

 
 مطالعه موردۀ در منطقهای سینوپتیک  جغرافیایی ایستگاه تیو موقعتوپوگرافی  :1کل ش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ها روشمواد و 
بیدین ترتییب کیه     ؛های اسنادی و تحلیلی اسیت  ترکیبی از روش ،روش تحقی  در این پژوهش

هیای   های انسانی، تمیامی شیاخص   ترین شاخص دمایی در ارتباط با فعالیت برای انتخاب مناسب

شاخصیی   عنیوان  بهها شاخص دمای معادل فیزیولوژیک  و از بین آن شدو ارزیابی  مطالعهمعتبر 

هیای گرمایشیی و سرمایشیی نیروهیای      و تینش وضعیت آسیایش   محاسبۀ معتبر و مناسب برای

 ،ارزیابی وضعیت اقلیم دفاعی نیز بعد از مطالعیه منیابع مختلیف    منظور به. نظامی انتخاب گردید

نییز   هیا  آن تأثیرگیذاری در عملیات نظامی مشخص و آسیتانه   تأثیرگذارمؤلفه اقلیمی مهم  شش

دهیی   ن عناصیر محاسیبه و بعید از وزن   ای تأثیرگذاردر ادامه احتمال وقوع مقادیر . تعیین گردید

برای ارزیابی وضعیت اقلییم دفیاعی    نظامیعنوان شاخص اقلیم  ی با، شاخصAHP یتوسط الگو

هیا و اطالعیات    طیورکلی داده  بیه  .آمید  دسیت  بیه جنوب شرق کشور در روزهای مختلیف سیال   

 :از منابع زیر گردآوری گردید پژوهشمورداستفاده در این 

در ابتدا اطالعات مربوط به منطقه موردمطالعیه شیامل    :ای کتابخانه مدارک و منابع( الف

 مطالعیه ی داخلیی و خیارجی میرتبط بیا موضیوع      ها نامه انیپاو مقاالت فارسی و التین،  ها کتاب

 .گردید

منطقیه  در ایسیتگاه سیینوپتیک   هفیت  مربوط بیه   هواشناسیهای  داده :و آمار ها داده( ب

های مربوط به پارامترهای دما، بیارش،   داده شاملِ 5979تا  7049موردمطالعه، طی دورۀ آماری 

زمیانی   در دورۀ... ، فشار و رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، میدان دید، ابرناکی، ساعات آفتابی

 .از سازمان هواشناسی دریافت گردید روزانه و ماهانه

و  7:52999گرافی هیای رقیومی توپیو    هیا و نقشیه   شیامل داده  :ها و ابزار تصویری داده( ج

هییای هییوایی منطقییه از سییازمان  سییازمان جغرافیییایی نیروهییای مسییلح و عکییس  از 7:29999

 .استبرداری  نقشه

 تحقیق یها افتهی

 آسایش اقلیمی نیروهای نظامی
دقت مشخص کنند  توانند به های جوی هستند، نمی در معر  پدیده روز هرنیروهای نظامی که 

دهید کیه    نشیان میی   یررسمیغهای  که گرمای شدید بدتر است یا سرمای شدید، اما نظرسنجی
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پذیری جسمی و میزان سازگاری با محیط، همه افیراد هیر دو را    ل فردی، عادتنظر از تحمّ صرس

نظر جمعی، سیرما بیه همیراه وزش     بر اساس. آورند یحساب م و جزء عوامل نامطلوب به بار نفرت

کیالینز،  . ام. جان)هستند  وهوایی بادهای گزنده و گرما همراه با رطوبت زیاد، بدترین ترکیب آب

ی حرارتی ها شاخص ،های سرمایی و گرمایی منظور ارزیابی شرایط آسایش و نیز تنش به (.7004

SETی ها شاخصاست که  شده  ابداعزیادی توسط محققان 
PET و 7

 نیتیر  کامل جزء  5PMV و 5

نیاز جهیت محاسیبه    های مورد داده. محاسبه است قابل 8توسط مدل ریمن یراحت بهبوده و  ها آن

 :کرد یبند میتقستوان در چهار دسته از متغیرها به شکل زیر  ها را می این شاخص

 . استمتغیرهای موقعیتی شامل، طول جغرافیایی، عر  جغرافیایی و ارتفاع  دسته اول .1

سلسیوس، فشار درجه حسب  دسته دوم متغیرهای هواشناسی شامل، دمای هوای خشک بر .2

حسب متر بیر   حسب درصد، سرعت باد بر حسب هکتوپاسکال، رطوبت نسبی بر آب بر بخار

 .استحسب اکتا  ثانیه و میزان ابرناکی بر

 .استقد، وزن، سن و جنسیت : های فیزیولوژیک شامل دسته سوم متغیرهای فردی ویژگی .3

  .استدسته چهارم، متغیرهای مربوط به نوع پوشش و فعالیت  .4
صییورت مقییادیر  هییا بییه مییدل، خروجییی الگییو بییه بعیید از تعریییف متغیرهییا و وارد نمییودن آن

 . آید می دست بهفیزیولوژیک  -های دما شده برای هرکدام از شاخص محاسبه

گراد شیرایط بیدون    سانتی ۀدرج 55تا  74، مقادیر عددی PETبندی شاخص  برحسب طبقه

تا  55مقادیر عددی  ،بندی در این طبقه. دهد از دیدگاه فیزیولوژیکی نشان می راآسایش  و تنش

د گیرا  سانتی ۀدرج 74تا  75های گرمایی اند  و مقادیر  تنشدهنده  نشانگراد  سانتی ۀدرج 50

مثیل پوشییدن لبیاس    ) یداتیی تمههای سرمایی اند  است که بیا در نظیر گیرفتن     بیانگر تنش

شیرایط آسیایش را بیرای     PETشیاخص   .توان شرایط را به محدوده آسایش رسیاند  می( مناسب

هایی که در  های نظامی، با توجه به آموزش که نیروها و یگان درصورتی ؛دهد افراد عادی نشان می

بنیابراین   ه افیراد دارنید؛  ل بیشتری نسیبت بیه بقیی   تحمّ ۀبینند آستان لیمی میشرایط مختلف اق

های مختلیف حساسییت را بیرای     ، درجه PETشاخص بندی  هتغییراتی در طبقایجاد توان با  می

                                                                                                                                       

1. Standard Effect Temperature 
2. Physiological Equivalent Temperature 
3. Predicted Mean Vote 
4. Rayman 
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گیراد   سیانتی  درجۀ 50تا  75ر بندی مقادی در این طبقه(. 7جدول ) نیروهای نظامی تعیین کرد 

گیراد   درجیه سیانتی   75مقیادیر کمتیر از   دهید و   را نشیان میی   محدوده آسایش نظامی شاخص

هیای   دهنیده تینش   گراد نشان درجه سانتی 50های سرمایی و مقادیر بیشتر از  دهنده تنش نشان

 .شده است در نظر گرفته های مختلف  گرمایی با شدت

 ینظامی روهاین تیحساس مختلف های هدر درج PET شاخصی ا آستانه ریمقاد :1جدول 

 سلسیوس درجهبرحسب  PET حساسیت گرمایی درجه تنش فیزیولوژیکی

 -8کمتر از  بسیار سرد تنش سرمایی بسیار زیاد

 -8 سرد تنش سرمایی زیاد

 8 خنک تنش سرمایی متوسط

 4 کمی خنک تنش سرمایی اند 

 75 آسایش بدون تنش

 50 کمی گرم تنش گرمایی اند 

 52 گرم تنش گرمایی متوسط

 87 داغ گرمایی زیادتنش 

 82 بسیار داغ تنش گرمایی بسیار زیاد

 

سیینوپتیک   یهیا  سیتگاه یازمانی ماهانه در  ۀوضعیت آسایش اقلیمی نیروهای نظامی در دور

در  جنیوب شیرق،   منطقیه  یهیا  سیتگاه یادر بیشیتر   .اسیت  شده  دادهنشان ( 5)منطقه در شکل 

شیرایط آسیایش اقلیمیی    ( آبان)و نوامبر ( مهر) اکتبر، (فروردین)، آوریل (اسفند)مارس  های ماه

تنش گرمیایی و در دوره   روزها شتریبدر  ،سال روزهایدر بقیه . برای نیروهای نظامی وجود دارد

 یها ستگاهیا بجز)در بیشتر مناط  استان . بسیار کوتاه تنش سرمایی با شدت ضعیف وجود دارد

های سیرمایی بیا    تنش (آذر) دسامبرو ( بهمن)وریه ، ف(دی)ژانویه  های ماهدر ( و ایرانشهر چابهار

 یهیا  تینش گرمایی در سیطح منطقیه نسیبت بیه      یها تنش. شدت ضعیف تا متوسط وجود دارد

 5در مناط  مختلف استان از  ها آنحاکمیت  ۀو دور تر یطوالن زمان مدتسرمایی دارای شدت و 

تیا  ( اردیبهشیت )میی   هیای  میاه گفیت کیه در بیین     توان یمدر حالت کلی . است متغیرماه  1تا 

شیدید  خیلیی  گرمایی با شدت ضیعیف تیا    یها تنشدر بیشتر مناط  استان ( شهریور)سپتامبر 
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 ی گرمیایی در منطقیۀ  هیا  تینش  اسیتان، بیشیترین شیدت    در بین مناط  مختلف. شود یمدیده 

 .افتد یمزابل و زهک اتفاق  یی با شدت ضعیف تا متوسط در منطقۀگرما یها تنشایرانشهر و 

هیای ماهانیه    بیا اسیتفاده از نقشیه    ی اقلیم آسایشیی نیروهیای نظیامی   مکان -تغییرات زمانی

شییاخص دمییای ( دی و بهمیین)هییای ژانویییه و فوریییه  مییاهدر . اسییت گرفتییه قییرار موردمطالعییه

شیمالی   یهیا  بخشبوده و در  متغیر گراد یسانتدرجه  59تا  2وژیک در سطح منطقه بین لفیزیو

ی جنیوبی  هیا  بخیش در  که یدرصورتمتوسط حاکم است؛ با شدت اند  تا  یسرمایاستان تنش 

 (.الف و ب -5شکل ) استشرایط آسایش اقلیمی حاکم ( ایرانشهر تا چابهار)

 

 ی سینوپتیک منطقه جنوب شرقها ستگاهیدر اتغییرات شاخص دمای معادل فیزیولوژیک :  2شکل 

 

درجیه   52تیا   78در سیطح منطقیه بیین     کیی ولوژیزیفشیاخص دمیای   ( اسیفند )در ماه میارس  

در (. پ -5شیکل  )ی استان شرایط آسایش اقلیمیی حیاکم اسیت    ها بخشگراد بوده و در تمام  سانتی

تیا   59شاخص دمای فیزیولوژیک در سطح منطقه بیین  ( فروردین و اردیبهشت)های آوریل و می  ماه

شیرایط  ( زاهیدان و خیاش  )تان قرار داشیته و در منیاط  شیمالی و مرتفیع اسی      گراد درجه سانتی 89

(. ت و ث -5 شیکل )ی گرمایی اند  تا متوسط وجود دارد ها تنشآسایش اقلیمی و در بقیه مناط  

شاخص دمیای فیزیولوژییک در سیطح    ( خرداد، تیر و مرداد)های ژوئن، جوالی و آگوست  در ماه
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ید اند  تیا خیلیی   ی گرمایی با شدها تنشمتغیر و در تمام مناط  استان  85تا  55استان بین 

و  افتد یمدر منطقه ایرانشهر اتفاق  ها ماهی گرمایی این ها تنشبیشترین شدت . زیاد حاکم است

ی گرمیایی در منطقیه چابهیار در مقایسیه بیا      هیا  تینش ی موسمی، شدّت ها سامانهبه علت نفوذ 

( شیهریور و مهیر  ) اکتبیر هیای سیپتامبر و    در ماه(. ج، چ و ح -5شکل ) استهای قبل کمتر  ماه

تیا حیدود    59ی گرمایی در منطقه کاسته شده و شاخص دمای فیزیولوژیک بیین  ها تنششدت 

ی جنیوبی  هیا  بخیش ی شمالی استان، شرایط آسیایش اقلیمیی و در   ها بخشدر . متغیر است 52

هیای نیوامبر و دسیامبر     در میاه (. خ و د -5شیکل  )تنش گرمایی اند  تا متوسط حیاکم اسیت   

ی هیا  بخشای که در  گونه گراد قرار دارد؛ به درجه سانتی 52تا  1یولوژیک بین شاخص دمای فیز

ی جنوبی استان شرایط ها بخشی سرمایی با شدت اند  تا متوسط و در ها تنششمالی استان، 

 (.ذ و ر -5شکل ) داردآسایش اقلیمی برای نیروهای نظامی وجود 
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 اکتبر( د سپتامبر                                                                ( خ

 

 دسامبر( ر                                                               نوامبر( ذ

 مختلف سال های ماهفیزیولوژیک استان سیستان و بلوچستان در  دمای معادل: 3 شکل
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 مطلوبیت اقلیم نظامی

بیین جیو و زمیین قیرار      ارتباط متقابیل یر تأثدر نزدیک سطح زمین تحت  اغلب ینظامعملیات 

 یبر عملیات نظامی به سه گروه عوامل اقلیمی، عوامل زمینی  تأثیرگذارعوامل محیطی . گیرند یم

اقلیمیی   ترین عواملمهم(. 5979و همکاران،  7چارلز ریرسون)ند شو یمو عوامل زیستی تقسیم 

بر عملیات نظامی شامل دماهای باال و پایین، بارش مایع و جامد، رطوبت نسبی بیاال و   تأثیرگذار

 ، تابش خورشید،...(مه، گردوخا ، بارش برس و باران و )پایین، عوامل محدودکننده میدان دید 

برای ارزیابی مطلوبیت اقلیم نظیامی بیرای هیر پیارامتر     . باشد می( سرعت و جهت)ابرناکی و باد 

مقادیر خارج از آستانه، مقادیری هسیتند  . شود یماقلیمی یک آستانۀ تأثیرگذاری در نظر گرفته 

نوسیانات  . ندشیو  افزارها می کی نظامی و یا جنگعملیات تاکتی( کارایی) یبازدهکه باعر کاهش 

توانید باعیر جلیوگیری از اجیرای      ای، میی  پارامترهای اقلیمی به بیاال ییا پیایین مقیادیر آسیتانه     

مختلیف    یاتعملعناصر اقلیمی در  تأثیراتبا بررسی و مطالعه . دآمیز عملیات نظامی شو موفقیت

وهیوا در   تأثیرات آب»و  بر اساس مطالعات صورت گرفته در گروه نظامی آمریکا با عنوان  نظامی

«میدان جنگ
یت آستانه عناصیر اقلیمیی   نها در، و بر اساس آمار و اطالعات هواشناسی موجود 5

 .دتعیین ش( 5)در این پژوهش به شرح جدول  استفاده مورد

 در عملیات نظامی ها آن تأثیرگذار و آستانههای اقلیمی  مؤلفه :2جدول 

 نوع محدودیت
پارامتر 

 اقلیمی

 (گراد سانتیدرجه  59روزهای با دمای باالی )حرارت 
 دما

 (روزهای یخبندان) برودت

 (روزهای بارانی)بارش باران 
 بارش

 (روزهای برفی)بارش برس 

 رطوبت نسبی درصد 19رطوبت نسبی باالی 

                                                                                                                                       

1. Charles C. Ryerson and etal 

1. FM 34-81-1 Battlefield Weather Effects 
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 نوع محدودیت
پارامتر 

 اقلیمی

 درصد 59رطوبت نسبی پایین 

 میدان دید با گردوغبار و دید کم روزهای

 باد نات 1سرعت باد باالی 

 

در عملییات نظیامی،    تأثیرگیذار  یمی یاقلی مربوط به پارامترهای ها آستانهاز مشخص کردن  پس

و ارزیابی وضعیت اقلیم نظامی در جنوب شرق کشور،  نظامیآوردن شاخص اقلیم  به دست یبرا

محاسیبه  ی ماهانیه  هیا  دورهی عناصر اقلیمیی در  ا آستانه تمال رخداد مقادیر خارج از محدودۀاح

جهیت انجیام   وقوع عناصر اقلیمی اثرگیذار در عملییات نظیامی،     احتمال پس از محاسبۀ. گردید

ارزییابی شیرایط اقلیمیی     منظیور  بیه شاخص اقلییم نظیامی    ارائهی راستادر  گیری تصمیمفرآیند 

بیاران،  )، رطوبیت نسیبی، بارنیدگی    دمای پارامترهااز  عملیات نظامی، از نظرجنوب شرق کشور 

منظور تعییین ارزش نسیبی هیر     به. است شده  رفتهگبهره ، میدان دید و سرعت باد (برس، تگرگ

و در اختییار  شید   ای تهییه  ی نظیامی، پرسشینامه  هیا  در فعالییت  تأثیرگذاریک از عوامل اقلیمی 

عناصیر   تأثیرگیذاری ها خواسیته شید تیا مییزان      از آن .اسان و خبرگان نظامی قرار گرفتکارشن

آوری  بعید از جمیع  . تکمیل نمایند زوجی سهیمقاماتریس  صورت بهاقلیمی در عملیات نظامی را 

ن مجیرب، وزن هیر کیدام از پارامترهیای     اطالعات پرسشنامه و همچنین مصیاحبه بیا فرمانیدها   

 تعییین مییزان  بیرای   «شیاخص اقلییم نظیامی   »عنیوان   رابطه زیر بیا ، اقلیمی تعیین و در نهایت

بیر   مختلیف سیال   هیای  میاه نظامی در   اتیعمل های اقلیمی برای انجام و نامطلوبیت ها تیمطلوب

 :ارائه گردید (7)اساس رابطه 

 :7رابطه 

 

 

 

بیر عملییات نظیامی، وضیعیت اقلیمیی       تأثیرگیذار بعد از ارزیابی احتماالت وقوع عناصر اقلیمیی  

MCI= ((0.35*((Temp>30+Temp<0)/2) + (0.2*Rain) + (0.2*Dust) + (0.15*wind) + 

(0.1*Humidity))) 
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چقیدر مقیدار    طیورکلی هیر   به. مطالعه شد MCIشاخص  بر اساس نظامیعملیات  از نظرمنطقه 

عناصر  تأثیرگذاردهنده این است که احتمال وقوع مقادیر  بیشتر باشد نشان MCIعددی شاخص 

نتیجه شرایط برای انجام عملیات نظامی مطلوب اسیت   در بوده، اقلیمی در عملیات نظامی کمتر

 یطیورکل  بیه . دهید  یمی یت کمتر را بیرای عملییات نظیامی نشیان     مطلوب ،و مقادیر کمتر شاخص

گرم سال و فصل تابستان نسبت  های ماهجنوب شرق کشور در  ۀمطلوبیت اقلیم نظامی در منطق

نظامی   اتیعملکه کمترین مطلوبیت برای  ای گونه به است؛سرد و معتدل سال پایین  های ماهبه 

در  تأثیرگیذار که در بین پارامترهای اقلیمی  استرداد تیر و م های ماهدر سطح منطقه مربوط به 

همیراه بیا گردوخیا  و     یهیا  طوفیان به دماهیای بیاال، سیرعت بیاد و      توان یمکاهش مطلوبیت 

استان کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی مربوط بیه   یها ستگاهیادر بین . محدودیت دید اشاره کرد

 کیه  یدرصورت. ردیگ یمروزه سیستان قرار  759بادهای  ریتأثکه تحت  استمنطقه زابل و زهک 

. دبقییه منیاط  در فصیل تابسیتان دار     منطقه چابهار مطلوبیت اقلیم نظامی بیشتری نسبت بیه 

آبان، مهر و اسفند  های ماهبیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح استان مربوط به  یطورکل به

 تیی مطلوب از هیا  میاه چابهار و سیراوان در ایین    یها ستگاهیااستان نیز  یها ستگاهیادر بین  .است

 (.8 شکل) باشند یماقلیم دفاعی بیشتری نسبت به بقیه برخوردار 
 

 
 روند تغییرات شاخص اقلیم نظامی در منطقه جنوب شرق کشور: 4شکل 



 75/  ...سیستان و بلوچستان ی نظامی استانشناسو هوا بندی آب  ارزیابی و پهنه

 

ی هیا  نقشیه بیر اسیاس   مختلف سال  های ماهمکانی مطلوبیت اقلیم نظامی برای  -تغییرات زمانی

( دی و بهمین )ژانویه و فورییه   های ماهدر  .است قرارگرفته مورد مطالعه GIS افزار نرمخروجی از 

بیشیترین  ای که  گونه درصد متغیر است؛ به 17تا  24مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح استان بین 

کمتیرین   کیه  یدرصیورت  ،افتید  یمی مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه ایرانشیهر تیا چابهیار اتفیاق     

هیای میارس    در ماه(. الف و ب – 2شکل )گاه زاهدان است م نظامی مربوط به ایستمطلوبیت اقلی

درصید متغییر    51تا  25مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح استان بین ( اسفند و فروردین)و آوریل 

ی چابهار و خیاش و کمتیرین مطلوبییت    ها ستگاهیابیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در . باشد یم

 (.پ و ت -2شکل ) افتد یماه ایرانشهر اتفاق اقلیم نظامی در ایستگ

درصید   22تیا   85بیین  ( خیرداد و  اردیبهشت) ژوئنو  می های ماهدر مطلوبیت اقلیم نظامی 

اتفیاق   زاهیدان  و چابهاربیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه ای که  گونه ؛ بهباشد یممتغیر 

زابیل و زهیک اسیت    کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی مربیوط بیه ایسیتگاه     که یدرصورت ،افتد یم

 (.ث و ج -2 شکل)

مطلوبییت اقلییم نظیامی در    ( تیر، میرداد و شیهریور  ) سپتامبرهای جوالی، آگوست و  در ماه

. درصد متغییر اسیت   24تا  50های سال کمتر بوده و بین  منطقه موردمطالعه نسبت به بقیه ماه

چابهیار و کمتیرین آن در   در منطقیه  های فصل تابسیتان   در ماهلیم نظامی بیشترین مطلوبیت اق

( مهر و آبیان )های اکتبر و نوامبر  در ماه(. چ، ح و خ -2شکل ) افتد یماتفاق  منطقه زابل و زهک

بیشیترین  . درصید متغییر اسیت    15تیا   22مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه مورد مطالعه بیین  

ر منطقه خاش و سراوان و کمترین آن در منطقه چابهار، ایرانشیهر و  مطلوبیت اقلیم نظامی نیز د

 هیا  تیفعالدارای باالترین مطلوبیت برای انجام ( آبان)گفتنی است ماه نوامبر . افتد یمزابل اتفاق 

د  -2 شکل)های مختلف سال است  نظامی در استان سیستان و بلوچستان در بین ماه  اتیعملو 

درصید متغییر    15تیا   57مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح استان بین ( آذر)در ماه دسامبر (. و ذ

سراوان، ایرانشیهر  )ای که بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در مناط  جنوبی استان  گونه است؛ به

 (ر -2 شکل) افتد یمو کمترین آن در منطقه زاهدان اتفاق ( و چابهار
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 اکتبر( سپتامبر                                                    د( خ

 

 دسامبر( ر نوامبر                                                               ( ذ
 های مختلف سال در منطقه جنوب شرق اقلیم نظامی در ماهوضعیت : 5 شکل
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 یریگ جهینت
توانید   نظامی میی  یشناس وهوا آبویژه  تحقی  و پژوهش در ارتباط با جغرافیای نظامی ایران و به

وهیوا در   نقش آببا توجه به . قرار گیرد مورداستفادهدر توانمندی کشور در دفاع از این مرزوبوم 

بیالقوه پیرامیونی کشیور و ارزش و جایگیاه آن در      هایدتهدیی  شیمار  بیی تعداد نظامی و   عملیات

شیناخت و ارزییابی تقیویم اقلییم نظیامی منیاط         ۀنی یزم درپژوهش ضرورت ، منطقه خاورمیانه

 هیای  میتصیم از اتخیاذ   ها هزینهضمن کاهش تواند  میکاری هوشمندانه است که مختلف کشور 

الس نیروهیا،  ه، از اتی در منطقی  هیا  آنو عملکیرد   ییکارا شیافزاضمن و  کردهی ریجلوگ نادرست

ارزیابی آسایش اقلیمی نیروهای نظیامی   منظور بهدر این پژوهش  .کندی ریجلوگسرمایه و زمان 

با ارزیابی شاخص دمیای معیادل فیزیولوژییک    . شداز شاخص دمای معادل فیزیولوژیک استفاده 

نیروهیای   یشیرایط آسیایش اقلیمی    ازلحیاظ  هیا  ماه نیتر مناسببه این نتیجه رسید که  توان یم

و ( اکتبیر ) مهر، (فروردین)، آوریل (اسفند)مارس  های ماهنظامی در استان سیستان و بلوچستان 

گرمایی و سرمایی بیا شیدت انید  تیا      یها تنشسال  های ماهو در بقیه  باشند یم( آبان) نوامبر

ارائیه   «شیاخص اقلییم نظیامی   »عنیوان   بیا همچنین در این مطالعه شاخصی  .شود یمزیاد دیده 

  در عملیات. در عملیات نظامی قرار دارد تأثیرگذارگردید که بر پایه احتمال وقوع عناصر اقلیمی 

از مشخص شدن زمان و مکان عملیات، احتمال وقوع عناصیر   پستوان  های نظامی می و رزمایش

آورد و  دسیت  بهاحتمال وقوع  بوط بههای مر در عملیات نظامی را از روی نقشه تأثیرگذاراقلیمی 

منظیور اسیتفاده بهینیه از     نسبت به سایر اقدامات به ،بعد از مشخص کردن وضعیت اقلیم نظامی

احتمیال   ،شده توسط شاخص اقلیم نظیامی   مقادیر ارائه. کردالزم اقدام  داتمحیط و ایجاد تمهی

دهید کیه الزم اسیت فرمانیدهان      بر عملیات نظیامی را نشیان میی    تأثیرگذاروقوع عناصر اقلیمی 

هیا آگیاهی    از آن هیای نظیامی   ریزی عملییات و فعالییت   به منظور برنامه از عملیات پیشنظامی 

از لحاظ شرایط اقلییم نظیامی نییز بیشیترین مطلوبییت اقلییم نظیامی در اسیتان         . داشته باشند

. اسیت ( بهمین ) هیی فورو ( آذر) دسیامبر ، (آبیان ) نیوامبر های  سیستان و بلوچستان مربوط به ماه

و   ها نیروهای نظامی مسیاعدترین شیرایط اقلیمیی را بیرای انجیام عملییات       همچنین در این ماه

 .های نظامی دارند فعالیت
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