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چکیده
آبوهوا یکی از مهمترین عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است کیه طراحیان حیوزۀ دفیاعی و
نظامی در انتخاب دکترینها ،تاکتیک ها و حتی در انتخاب نوع نیروهای نظامی ،تجهیزات نظیامی ،البسیه ،آمیاد،
تعمیر و نگهداری ،ساخت تأسیسات باید همواره مدنظر قرار دهند .یکی از دغدغههای فرماندهان راهبردی بیرای
برنامه ریزی درازمدت ،آگاهی از تقویم اقلیم نظامی مناط مختلف اسیت .در ایین پیژوهش بیهمنظیور ارزییابی و
پهنهبندی شرایط اقلیمی استان سیستان و بلوچستان از نظر فعالیتهای نظامی ،تمامی ایستگاههای سیینوپتیک
موجود در منطقه مطالعه شد .از بین آنها ،هفت ایستگاه ،که دارای دورۀ آماری باالی  59سال بودند ،انتخیاب و
دادهها ی اقلیمی مربوط به پارامترهای دما ،رطوبت نسبی ،سرعت و جهت باد ،ابرناکی ،میدان دید ،بارش بیاران و
برس در دورۀ روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید .سپس آستانههای عناصر اقلیمی تأثیرگیذار در
عملیات نظامی تعیین و احتماالت وقوع پارامترهای تأثیرگذار بر عملییات نظیامی محاسیبه گردیید .در ادامیه بیا
استفاده از روش دمای معادل فیزیولوژیک آسایش اقلیمی و تنشهای سرمایی و گرمایی تأثیرگیذار بیر نیروهیای
نظامی در طول ماههای مختلف سال ارزیابی گردید .همچنین بر اساس شاخص اقلییم نظیامی ،وضیعیت منطقیه
ازلحاظ میزان مطلوبیت شرایط اقلیمی برای انجام عملیات مختلف نظامی در طول سال مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقۀ جنوب شرق کشور در ماههای گرم سال و
فصل تابستان ،نسبت به ماههای سرد و معتدل سال پایین است؛ بهگونهای که کمتیرین مییزان مطلوبییت بیرای
عملیات نظامی در سطح منطقه مربوط به ماههای تیر و مرداد میباشد .در بین ایستگاههای استان نییز کمتیرین
مطلوبیت اقلیم نظامی مربوط به منطقه زابل و زهیک اسیت کیه تحیت تیأثیر بادهیای  759روزه سیسیتان قیرار
میگیرند .همچنین بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح استان مربوط به ماههای آبان ،مهر و اسیفند اسیت.
در بین ایستگاههای استان نیز ایستگاههای چابهار و سراوان در این ماهها از مطلوبیت اقلیم دفاعی بیشتری نسبت
به بقیه برخوردار میباشند.
واژههای کلیدی :اقلیمشناسی نظامی ،عملیات نظامی ،شاخص اقلیم نظامی ،جنوب شرق کشور

 .7استادیار اقلیم شناسی  ،دانشگاه افسری امام علی (ع) نویسنده مسئولHanafi772@gmail.com :
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مقدمه
عوامل متعددی در زندگی انسان اثر دارد که در بیین آنهیا ،نقیش شیرایط آبوهیوایی از همیه
مهمتر است .انسان از بدو تولد تا لحظه مرگ تحت نفوذ و حاکمیت آبوهیوای محییط زنیدگی
خود است .نوع غذا ،لبیاس ،مسیکن و حتیی رفتیار او تحیت تیأثیر آبوهیوا قیرار مییگییرد .در
محیطهای سرد ،لباس ضخیم میپوشد و خانههای محفوظ و گرم درسیت مییکنید .در نیواحی
گرم ،لباس سبک پوشیده و در خانههای بادگیر و خنک زندگی مییکنید (علیجیانی.)5 :7551 ،
فعالیتهای نظامی همانند سایر فعالیتهای انسیان تحیت تیأثیر شیرایط آبوهیوایی مییباشید.
هرگونه عملیات نظامی بدون هماهنگی با شرایط آبوهوایی ،نتایج زیانباری را به دنبیال خواهید
داشت .اقلیمشناسی نظامی یکی از موضوعات مهیم جغرافییای نظیامی اسیت کیه در ارتبیاط بیا
آبوهوای مناط عملیاتی بحر میکند.
در جنگ جهانی دوم ،متفقین برای تصرّس فرانسه ،که در اشغال آلمانیهیا بیود ،نزدییک بیه
یک سال در انتظار مناسبترین زمانی که اوضاع نور مهتاب ،جیزر و مید ،جرییان بیاد و سیاعات
روشنایی شبانهروز همگی به نفع مهاجم باشد؛ صبر کردند و با اسیتفاده از بهتیرین فرصیت ،بیه
سوی نیروی آلمان هجوم بردند و فرانسه را تصرّس کردند .ناپلئون و هیتلر ،آثار سخت جنگییدن
در زمستان روسیه به دلیل گرفتار شدن در سیرمای سیرد سییبری را طیی تیالشهیای بیهیوده
بهمنظور تسلّط بر «هارتلند» در و تجربه کردند که نشان از بیتوجهی آنها به شرایط اقلیمی
بییود (گییااللووی .)77:5998،در جنییگ جهییانی دوم ،نیییروی هییوایی آمریکییا بییر اسییاس شییرایط
آبوهوایی متوسط حمله خود به ژاپن را برای زمان فاقد بارشهای موسیمی تنظییم کیرده بیود
ولی در زمان حمله ،با بارانهای شدید موسمی مواجه شد و شکست خورد .به دنبال این مسئله،
نیروی هوایی آمریکا از جاکوبس خواست که آبوهوای ژاپن را بهطور دقی و جامع مطالعه کند.
او در مطالعۀ خود بهجای وضعیتهای میانگین حاصل از معدلگیری آمار سالهیای طیوالنی ،از
فراوانی حدوث وضعیت هوایی خاص در یک میدت طیوالنی اسیتفاده کیرد .تجربیههیای جنیگ
تحمیلی و سایر جنگهای دنیا نشان داده است عنصر دما ،میتواند به همراه رطوبیت و سیرعت
باد در سرنوشت یک قدرت بزرگ در جنگ درگییر میؤثر باشید .در برنامیهرییزی طیوالنیمیدت
نظامی ،برای مثال احداث فرودگاه ،پادگان یا تجهیز دفاعی یک منطقه ،تیپ غالب هوایی ،یعنیی
آبوهوا بررسی میشود؛ اما در فعالیتهای کوتاهمدت مانند تنظیم برنامه زمانی یک حمله ،ییک
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تیپ هوایی که احتمال حدوث دارد بررسی میگردد.
تاکنون در مورد تأثیرات اقلیم بر روی عملیات نظامی جنوب شرق کشور هیچگونه مطالعهای
صورت نگرفته است؛ اما از تحقیقات مرتبط صورت گرفته در زمینۀ اقلیم نظامی در داخل کشیور
میتوان به مطالعات زیر اشاره کرد:
علیجانی ( )7551در پژوهشی با عنوان «آبوهوا و برنامهریزی فعالیتهای نظامی» ،نقش
آبوهوا و تیپهای اقلیمی را در برنامهریزیهای نظامی بررسی کرده است .شمسآبادی
( )7512در پایاننامه خود به بررسی کاربردهای نظامی اقلیم و ژئومورفولوژی محور نفوذی
خانقین– قصرشیرین کرمانشاه پرداخته است .پاینده ( )7545در تحقیقی ضمن معرفی و
ارزیابی هفت شاخص دمایی شامل :شاخص جدید داغی تابستان ،شاخص سوز باد ،شاخص دما-
رطوبت ،شاخص دمای مرطوب محفظه کروی ،شاخص دمای آسایش فنگر و شاخص دمای
مؤثر استاندارد ،به بررسی اثر دمای محیط بر رزم پرداخته است .پاینده ( )7548در رساله
دکتری خود به پهنه بندی دمای مؤثر در سطح کشور با تأکید بر جغرافیای نظامی پرداخته
است .ایشان در این پژوهش با طراحی و برنامهنویسی نرمافزار سالمت و با استفاده از آمار روزانه
 759ایستگاه سینوپتیکی کشور ،دمای مؤثر استاندارد را در سطح کشور محاسبه کرده است.
احمدی ( )7545در رساله دکتری خود به بررسی و مطالعه شرایط اقلیمی مناسب برای ایجاد
پایگاههای نظامی در ایران پرداخته است .در این پژوهش مسائل نظامی کشور صرفاً در
پایگاههای زمینی مورد مطالعه قرار گرفته و بر این اساس ،عوامل مهم و اولویتدار در سه زمینه
نیروی انسانی ،تجهیزات و ساختمان پایگاهها مورد مطالعه قرارگرفته است .احمدی ( )7545در
پژوهشی دیگر به تحلیل فضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی در ایران پرداخته است.
افروشه و همکاران ( )7507در پژوهشی به بررسی نقش عناصر آبوهوایی بر فعالیت نیروهای
نظامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیک پرداختهاند .بشیریان و
همکاران ( )7507در تحقیقی به مطالعه تقویم آسایش اقلیمی دورههای آموزشی نیروی دریایی
راهبردی در بندر چابهار پرداختند .نتایج حاصل نشان داد که بهترین زمان برای آموزشهای
نظامی در بندر چابهار در ساعات اولیه صبح و در ماههای سرد سال (آذر ،دی ،بهمن ،اسفند)
است .حنفی و همکاران ( )7505در پژوهشی به مطالعه تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگانهای
نظامی و انتظامی در استان هرمزگان پرداختند و ماههای همراه با تنشهای گرمایی و سرمایی
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را شناسایی کردند .حنفی و همکاران ( )7505در رساله دکتری خود و همچنین پژوهشهایی
با عنوانهای «ارزیابی و پهنهبندی تقویم اقلیم نظامی مناط مرزی همجوار با کشور عراق»،
«تحلیل شاخصهای اقلیم دفاعی در نیمه غربی ایران»« ،ارزیابی و پهنهبندی وضعیت اقلیم
دفاعی نیمه غربی کشور با استفاده از شاخص اقلیم دفاعی» و «ارزیابی نقش عناصر اقلیمی در
فعالیت نیروهای نظامی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیک در استان آذربایجان غربی» به
مطالعه وضعیت اقلیم نظامی و دفاعی مناط مختلف کشور پرداختهاند.
در مورد نقش اقلیم در عملیات دفاعی و رزمی در خارج از کشور تحقیقات خوبی توسط
دانشکده نیروی دریایی آمریکا صورت گرفته است که میتوان به تحقیقات الجویی،)5995( 7
موس ،)5991( 5مونتگمری )5994( 5و کرو  )5990( 8اشاره کرد .همچنین نامههای توسط
گروه نظامی و نیروی هوایی آمریکا در زمینۀ نقش اقلیم روی عملیات نظامی انتشار یافته است.
گفتنی است که با توجه به محرمانه بودن بیشتر موضوعات نظامی دسترسی به بسیاری از
پژوهشهای صورت گرفته در خارج از کشور امکانپذیر نیست .با توجه به موقعیت راهبردی
ایران در منطقۀ خاورمیانه و تهدیدهای خارجی و نیز اهمیت منطقۀ جنوب شرق کشور از لحاظ
همجواری با کشورهای پاکستان و افغانستان و سواحل دریای عمان ،اتخاذ تمهیدات الزم در
حفظ و حراست از این منطقه ضروری است .یکی از اقداماتی که میتواند مانع بروز
آسیبپذیریهای داخلی شود ،شناخت مطلوبیتها و نامطلوبیتها اقلیمی و تجهیز دفاعی
مناط مختلف کشور است که در این پژوهش به ارزیابی و پهنهبندی آب و هواشناسی نظامی
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
عمان و نیز شرایط اقلیمی خاص مانند وقوع بادهای  759روزه سیستان همراه با گردوخا و
محدودیت دید در برنامهریزیهای نظامی حائز اهمیت است .استان سیستان و بلوچستان در
بین عر های جغرافیایی  52درجه و  5دقیقه تا  57درجه و  51دقیقه عر شمالی از خط
1. Lajoie
2. Moss
3. Montgomery
4. Crook
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استوا و طول جغرافیایی  24درجه و  29دقیقه تا  55درجه و  57دقیقه طول شرقی از
نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .استان سیستان و بلوچستان حدود  7799کیلومتر مرز

مشتر

با کشورهای پاکستان و افغانستان و  599کیلومتر مرز آبی با دریایعمان دارد و به دلیل

قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است .قرارگیری این
استان در مجاورت آبهای بینالمللی عمان و خلیجفارس ،بندرها و خلیجهای گواتر ،جاسک و
چابهار و نیز نزدیکی به حوزۀ شبه قاره هند و چین ،بهطور ذاتی اهمیتی ترانزیتی و
ژئواکونومیک فرامرزی به این منطقه بخشیده است .همچنین این استان توانمندی زیادی برای
بهرهبرداری از نیروگاههای بادی و خورشیدی دارد .موقعیت جغرافیایی ،طبقهبندی ارتفاعی و
موقعیت ایستگاههای هواشناسی در منطقۀ مورد مطالعه در شکل ( )7نشان داده شده است.

شکل  :1توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی ایستگاههای سینوپتیک در منطقۀ مورد مطالعه
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مواد و روشها
روش تحقی در این پژوهش ،ترکیبی از روش های اسنادی و تحلیلی اسیت؛ بیدین ترتییب کیه
برای انتخاب مناسب ترین شاخص دمایی در ارتباط با فعالیتهای انسانی ،تمیامی شیاخصهیای
معتبر مطالعه و ارزیابی شد و از بین آنها شاخص دمای معادل فیزیولوژیک بهعنیوان شاخصیی
معتبر و مناسب برای محاسبۀ وضعیت آسیایش و تینشهیای گرمایشیی و سرمایشیی نیروهیای
نظامی انتخاب گردید .بهمنظور ارزیابی وضعیت اقلیم دفاعی نیز بعد از مطالعیه منیابع مختلیف،
شش مؤلفه اقلیمی مهم تأثیرگذار در عملیات نظامی مشخص و آسیتانه تأثیرگیذاری آنهیا نییز
تعیین گردید .در ادامه احتمال وقوع مقادیر تأثیرگذار این عناصیر محاسیبه و بعید از وزندهیی
توسط الگوی  ،AHPشاخصی با عنوان شاخص اقلیم نظامی برای ارزیابی وضعیت اقلییم دفیاعی
جنوب شرق کشور در روزهای مختلیف سیال بیه دسیت آمید .بیهطیورکلی دادههیا و اطالعیات
مورداستفاده در این پژوهش از منابع زیر گردآوری گردید:
الف) مدارک و منابع کتابخانهای :در ابتدا اطالعات مربوط به منطقه موردمطالعیه شیامل
کتابها و مقاالت فارسی و التین ،پایاننامههای داخلیی و خیارجی میرتبط بیا موضیوع مطالعیه
گردید.
ب) دادهها و آمار :داده های هواشناسی مربوط بیه هفیت ایسیتگاه سیینوپتیک در منطقیه
موردمطالعه ،طی دورۀ آماری  7049تا  5979شاملِ دادههای مربوط به پارامترهای دما ،بیارش،
رطوبت نسبی ،سرعت و جهت باد ،میدان دید ،ابرناکی ،ساعات آفتابی ،فشار و  ...در دورۀ زمیانی
روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید.
ج) دادهها و ابزار تصویری :شیامل دادههیا و نقشیههیای رقیومی توپیوگرافی  7:52999و
 7:29999از سییازمان جغرافیییایی نیروهییای مسییلح و عکییسهییای هییوایی منطقییه از سییازمان
نقشهبرداری است.

یافتههای تحقیق
آسایش اقلیمی نیروهای نظامی
نیروهای نظامی که هر روز در معر پدیدههای جوی هستند ،نمیتوانند بهدقت مشخص کنند
که گرمای شدید بدتر است یا سرمای شدید ،اما نظرسنجیهای غیررسمی نشیان مییدهید کیه
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صرسنظر از تحمّل فردی ،عادتپذیری جسمی و میزان سازگاری با محیط ،همه افیراد هیر دو را
نفرتبار و جزء عوامل نامطلوب بهحساب میآورند .بر اساس نظر جمعی ،سیرما بیه همیراه وزش
بادهای گزنده و گرما همراه با رطوبت زیاد ،بدترین ترکیب آبوهوایی هستند (جان .ام .کیالینز،
 .)7004بهمنظور ارزیابی شرایط آسایش و نیز تنشهای سرمایی و گرمایی ،شاخصهای حرارتی
زیادی توسط محققان ابداع شده است که شاخص های  SET7و  PET5و  PMV5جزء کامل تیرین
آنها بوده و بهراحتی توسط مدل ریمن 8قابلمحاسبه است .دادههای مورد نیاز جهیت محاسیبه
این شاخصها را میتوان در چهار دسته از متغیرها به شکل زیر تقسیمبندی کرد:
 .1دسته اول متغیرهای موقعیتی شامل ،طول جغرافیایی ،عر

جغرافیایی و ارتفاع است.

 .2دسته دوم متغیرهای هواشناسی شامل ،دمای هوای خشک بر حسب درجه سلسیوس ،فشار
بخار آب بر حسب هکتوپاسکال ،رطوبت نسبی بر حسب درصد ،سرعت باد بر حسب متر بیر
ثانیه و میزان ابرناکی بر حسب اکتا است.
 .3دسته سوم متغیرهای فردی ویژگیهای فیزیولوژیک شامل :قد ،وزن ،سن و جنسیت است.
 .4دسته چهارم ،متغیرهای مربوط به نوع پوشش و فعالیت است.
بعیید از تعریییف متغیرهییا و وارد نمییودن آنهییا بییه مییدل ،خروجییی الگییو بییهصییورت مقییادیر
محاسبهشده برای هرکدام از شاخصهای دما -فیزیولوژیک به دست میآید.
برحسب طبقهبندی شاخص  ،PETمقادیر عددی  74تا  55درجۀ سانتیگراد شیرایط بیدون
تنش و آسایش را از دیدگاه فیزیولوژیکی نشان میدهد .در این طبقهبندی ،مقادیر عددی  55تا
 50درجۀ سانتیگراد نشاندهنده تنشهای گرمایی اند و مقادیر  75تا  74درجۀ سانتیگیراد
بیانگر تنش های سرمایی اند است که بیا در نظیر گیرفتن تمهییداتی (مثیل پوشییدن لبیاس
مناسب) میتوان شرایط را به محدوده آسایش رسیاند .شیاخص  PETشیرایط آسیایش را بیرای
افراد عادی نشان میدهد؛ درصورتیکه نیروها و یگانهای نظامی ،با توجه به آموزشهایی که در
شرایط مختلف اقلیمی میبینند آستانۀ تحمّل بیشتری نسیبت بیه بقییه افیراد دارنید؛ بنیابراین
میتوان با ایجاد تغییراتی در طبقهبندی شاخص  ، PETدرجههای مختلیف حساسییت را بیرای
1. Standard Effect Temperature
2. Physiological Equivalent Temperature
3. Predicted Mean Vote
4. Rayman
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نیروهای نظامی تعیین کرد ( جدول  .)7در این طبقهبندی مقادیر  75تا  50درجۀ سیانتیگیراد
شاخص محدوده آسایش نظامی را نشیان مییدهید و مقیادیر کمتیر از  75درجیه سیانتیگیراد
نشاندهنده تنش های سرمایی و مقادیر بیشتر از  50درجه سانتیگراد نشاندهنیده تینشهیای
گرمایی با شدتهای مختلف در نظر گرفته شده است.
جدول  :1مقادیر آستانهای شاخص  PETدر درجههای مختلف حساسیت نیروهای نظامی
حساسیت گرمایی

 PETبرحسب درجه سلسیوس

بسیار سرد

کمتر از -8

تنش سرمایی زیاد

سرد

-8

تنش سرمایی متوسط

خنک

8

کمی خنک

4

آسایش

75

کمی گرم

50

تنش گرمایی متوسط

گرم

52

تنش گرمایی زیاد

داغ

87

بسیار داغ

82

درجه تنش فیزیولوژیکی
تنش سرمایی بسیار زیاد

تنش سرمایی اند
بدون تنش
تنش گرمایی اند

تنش گرمایی بسیار زیاد

وضعیت آسایش اقلیمی نیروهای نظامی در دورۀ زمانی ماهانه در ایسیتگاههیای سیینوپتیک
منطقه در شکل ( )5نشان داده شده اسیت .در بیشیتر ایسیتگاههیای منطقیه جنیوب شیرق ،در
ماههای مارس (اسفند) ،آوریل (فروردین) ،اکتبر (مهر) و نوامبر (آبان) شیرایط آسیایش اقلیمیی
برای نیروهای نظامی وجود دارد .در بقیه روزهای سال ،در بیشتر روزها تنش گرمیایی و در دوره
بسیار کوتاه تنش سرمایی با شدت ضعیف وجود دارد .در بیشتر مناط استان (بجز ایستگاههای
چابهار و ایرانشهر) در ماههای ژانویه (دی) ،فوریه (بهمن) و دسامبر (آذر) تنشهای سیرمایی بیا
شدت ضعیف تا متوسط وجود دارد .تنشهای گرمایی در سیطح منطقیه نسیبت بیه تینشهیای
سرمایی دارای شدت و مدتزمان طوالنیتر و دورۀ حاکمیت آنها در مناط مختلف استان از 5
تا  1ماه متغیر است .در حالت کلی میتوان گفیت کیه در بیین میاههیای میی (اردیبهشیت) تیا
سپتامبر (شهریور) در بیشتر مناط استان تنشهای گرمایی با شدت ضیعیف تیا خیلیی شیدید
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دیده میشود .در بین مناط مختلف اسیتان ،بیشیترین شیدت تینشهیای گرمیایی در منطقیۀ
ایرانشهر و تنشهای گرمایی با شدت ضعیف تا متوسط در منطقۀ زابل و زهک اتفاق میافتد.
تغییرات زمانی -مکانی اقلیم آسایشیی نیروهیای نظیامی بیا اسیتفاده از نقشیههیای ماهانیه
موردمطالعییه قییرار گرفتییه اسییت .در مییاههییای ژانویییه و فوریییه (دی و بهمیین) شییاخص دمییای
فیزیولوژیک در سطح منطقه بین  2تا  59درجه سانتیگراد متغیر بوده و در بخشهیای شیمالی
استان تنش سرمایی با شدت اند تا متوسط حاکم است؛ درصورتیکه در بخیشهیای جنیوبی
(ایرانشهر تا چابهار) شرایط آسایش اقلیمی حاکم است (شکل  -5الف و ب).

شکل  : 2تغییرات شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در ایستگاههای سینوپتیک منطقه جنوب شرق

در ماه میارس (اسیفند) شیاخص دمیای فیزیولوژییک در سیطح منطقیه بیین  78تیا  52درجیه
سانتیگراد بوده و در تمام بخشهای استان شرایط آسایش اقلیمیی حیاکم اسیت (شیکل  -5پ) .در
ماههای آوریل و می (فروردین و اردیبهشت) شاخص دمای فیزیولوژیک در سطح منطقه بیین  59تیا
 89درجه سانتیگراد قرار داشیته و در منیاط شیمالی و مرتفیع اسیتان (زاهیدان و خیاش) شیرایط
آسایش اقلیمی و در بقیه مناط تنشهای گرمایی اند تا متوسط وجود دارد (شیکل  -5ت و ث).
در ماه های ژوئن ،جوالی و آگوست (خرداد ،تیر و مرداد) شاخص دمیای فیزیولوژییک در سیطح
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استان بین  55تا  85متغیر و در تمام مناط استان تنشهای گرمایی با شدید اند تیا خیلیی
زیاد حاکم است .بیشترین شدت تنشهای گرمایی این ماهها در منطقه ایرانشهر اتفاق میافتد و
به علت نفوذ سامانههای موسمی ،شدّت تینشهیای گرمیایی در منطقیه چابهیار در مقایسیه بیا
ماههای قبل کمتر است (شکل  -5ج ،چ و ح) .در ماههیای سیپتامبر و اکتبیر (شیهریور و مهیر)
شدت تنشهای گرمایی در منطقه کاسته شده و شاخص دمای فیزیولوژیک بیین  59تیا حیدود
 52متغیر است .در بخشهای شمالی استان ،شرایط آسیایش اقلیمیی و در بخیشهیای جنیوبی
تنش گرمایی اند تا متوسط حیاکم اسیت (شیکل  -5خ و د) .در میاه هیای نیوامبر و دسیامبر
شاخص دمای فیزیولوژیک بین  1تا  52درجه سانتیگراد قرار دارد؛ بهگونهای که در بخشهیای
شمالی استان ،تنشهای سرمایی با شدت اند تا متوسط و در بخشهای جنوبی استان شرایط
آسایش اقلیمی برای نیروهای نظامی وجود دارد (شکل  -5ذ و ر).
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الف) ژانویه

پ) مارس

ب) فوریه

ت) آوریل
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ث) می

چ) جوالی

ج) ژوئن

ح) آگوست

ارزیابی و پهنهبندی آب و هواشناسی نظامی استان سیستان و بلوچستان71 / ...

خ) سپتامبر

ذ) نوامبر

د) اکتبر

ر) دسامبر

شکل  :3دمای معادل فیزیولوژیک استان سیستان و بلوچستان در ماههای مختلف سال
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مطلوبیت اقلیم نظامی
عملیات نظامی اغلب در نزدیک سطح زمین تحت تأثیر ارتباط متقابیل بیین جیو و زمیین قیرار
میگیرند .عوامل محیطی تأثیرگذار بر عملیات نظامی به سه گروه عوامل اقلیمی ،عوامل زمینیی
و عوامل زیستی تقسیم میشوند (چارلز ریرسون 7و همکاران .)5979 ،مهمترین عوامل اقلیمیی
تأثیرگذار بر عملیات نظامی شامل دماهای باال و پایین ،بارش مایع و جامد ،رطوبت نسبی بیاال و
پایین ،عوامل محدودکننده میدان دید (مه ،گردوخا  ،بارش برس و باران و  ،)...تابش خورشید،
ابرناکی و باد (سرعت و جهت) میباشد .برای ارزیابی مطلوبیت اقلیم نظیامی بیرای هیر پیارامتر
اقلیمی یک آستانۀ تأثیرگذاری در نظر گرفته میشود .مقادیر خارج از آستانه ،مقادیری هسیتند
که باعر کاهش بازدهی (کارایی) عملیات تاکتیکی نظامی و یا جنگافزارها میشیوند .نوسیانات
پارامترهای اقلیمی به بیاال ییا پیایین مقیادیر آسیتانهای ،مییتوانید باعیر جلیوگیری از اجیرای
موفقیتآمیز عملیات نظامی شود .با بررسی و مطالعه تأثیرات عناصر اقلیمی در عملیات مختلیف
نظامی و بر اساس مطالعات صورت گرفته در گروه نظامی آمریکا با عنوان «تأثیرات آبوهیوا در
میدان جنگ» 5و بر اساس آمار و اطالعات هواشناسی موجود ،در نهایت آستانه عناصیر اقلیمیی
مورد استفاده در این پژوهش به شرح جدول ( )5تعیین شد.
جدول  :2مؤلفههای اقلیمی و آستانه تأثیرگذار آنها در عملیات نظامی

پارامتر
اقلیمی
دما

بارش
رطوبت نسبی

نوع محدودیت
حرارت (روزهای با دمای باالی  59درجه سانتیگراد)
برودت (روزهای یخبندان)
بارش باران (روزهای بارانی)
بارش برس (روزهای برفی)
رطوبت نسبی باالی  19درصد

1. Charles C. Ryerson and etal
1. FM 34-81-1 Battlefield Weather Effects
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پارامتر
اقلیمی

نوع محدودیت
رطوبت نسبی پایین  59درصد

میدان دید

روزهای با گردوغبار و دید کم

باد

سرعت باد باالی  1نات

پس از مشخص کردن آستانههای مربوط به پارامترهای اقلیمیی تأثیرگیذار در عملییات نظیامی،
برای به دست آوردن شاخص اقلیم نظامی و ارزیابی وضعیت اقلیم نظامی در جنوب شرق کشور،
احتمال رخداد مقادیر خارج از محدودۀ آستانهای عناصر اقلیمیی در دورههیای ماهانیه محاسیبه
گردید .پس از محاسبۀ احتمال وقوع عناصر اقلیمی اثرگیذار در عملییات نظیامی ،جهیت انجیام
فرآیند تصمیمگیری در راستای ارائه شاخص اقلییم نظیامی بیهمنظیور ارزییابی شیرایط اقلیمیی
جنوب شرق کشور از نظر عملیات نظامی ،از پارامترهای دما ،رطوبیت نسیبی ،بارنیدگی (بیاران،
برس ،تگرگ) ،میدان دید و سرعت باد بهره گرفته شده است .بهمنظور تعییین ارزش نسیبی هیر
یک از عوامل اقلیمی تأثیرگذار در فعالییتهیای نظیامی ،پرسشینامهای تهییه شید و در اختییار
کارشناسان و خبرگان نظامی قرار گرفت .از آن ها خواسیته شید تیا مییزان تأثیرگیذاری عناصیر
اقلیمی در عملیات نظامی را بهصورت ماتریس مقایسه زوجی تکمیل نمایند .بعید از جمیعآوری
اطالعات پرسشنامه و همچنین مصیاحبه بیا فرمانیدهان مجیرب ،وزن هیر کیدام از پارامترهیای
اقلیمی تعیین و در نهایت ،رابطه زیر بیا عنیوان «شیاخص اقلییم نظیامی» بیرای تعییین مییزان
مطلوبیت ها و نامطلوبیت های اقلیمی برای انجام عملیات نظامی در میاههیای مختلیف سیال بیر
اساس رابطه ( )7ارائه گردید:
رابطه :7
MCI= ((0.35*((Temp>30+Temp<0)/2) + (0.2*Rain) + (0.2*Dust) + (0.15*wind) +
)))(0.1*Humidity

بعد از ارزیابی احتماالت وقوع عناصر اقلیمیی تأثیرگیذار بیر عملییات نظیامی ،وضیعیت اقلیمیی
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منطقه از نظر عملیات نظامی بر اساس شاخص  MCIمطالعه شد .بهطیورکلی هیر چقیدر مقیدار
عددی شاخص  MCIبیشتر باشد نشان دهنده این است که احتمال وقوع مقادیر تأثیرگذار عناصر
اقلیمی در عملیات نظامی کمتر بوده ،در نتیجه شرایط برای انجام عملیات نظامی مطلوب اسیت
و مقادیر کمتر شاخص ،مطلوبیت کمتر را بیرای عملییات نظیامی نشیان مییدهید .بیهطیورکلی
مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقۀ جنوب شرق کشور در ماههای گرم سال و فصل تابستان نسبت
به ماههای سرد و معتدل سال پایین است؛ بهگونهای که کمترین مطلوبیت برای عملیات نظامی
در سطح منطقه مربوط به ماههای تیر و مرداد است که در بین پارامترهای اقلیمی تأثیرگیذار در
کاهش مطلوبیت میتوان به دماهیای بیاال ،سیرعت بیاد و طوفیانهیای همیراه بیا گردوخیا و
محدودیت دید اشاره کرد .در بین ایستگاههای استان کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی مربوط بیه
منطقه زابل و زهک است که تحت تأثیر بادهای  759روزه سیستان قرار میگیرد .درصورتیکیه
منطقه چابهار مطلوبیت اقلیم نظامی بیشتری نسبت بیه بقییه منیاط در فصیل تابسیتان دارد.
بهطورکلی بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح استان مربوط به ماههای آبان ،مهر و اسفند
است .در بین ایستگاههای استان نیز ایستگاههای چابهار و سیراوان در ایین میاههیا از مطلوبییت
اقلیم دفاعی بیشتری نسبت به بقیه برخوردار میباشند (شکل .)8

شکل  :4روند تغییرات شاخص اقلیم نظامی در منطقه جنوب شرق کشور
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تغییرات زمانی -مکانی مطلوبیت اقلیم نظامی برای ماههای مختلف سال بیر اسیاس نقشیههیای
خروجی از نرمافزار  GISمورد مطالعه قرارگرفته است .در ماههای ژانویه و فورییه (دی و بهمین)
مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح استان بین  24تا  17درصد متغیر است؛ بهگونهای که بیشیترین
مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه ایرانشیهر تیا چابهیار اتفیاق مییافتید ،درصیورتیکیه کمتیرین
مطلوبیت اقلیم نظامی مربوط به ایستگاه زاهدان است (شکل  – 2الف و ب) .در ماههیای میارس
و آوریل (اسفند و فروردین) مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح استان بین  25تا  51درصید متغییر
میباشد .بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در ایستگاههای چابهار و خیاش و کمتیرین مطلوبییت
اقلیم نظامی در ایستگاه ایرانشهر اتفاق میافتد (شکل  -2پ و ت).
مطلوبیت اقلیم نظامی در ماههای می و ژوئن (اردیبهشت و خیرداد) بیین  85تیا  22درصید
متغیر میباشد؛ بهگونهای که بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه چابهار و زاهیدان اتفیاق
میافتد ،درصورتیکه کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی مربیوط بیه ایسیتگاه زابیل و زهیک اسیت
(شکل  -2ث و ج).
در ماه های جوالی ،آگوست و سپتامبر (تیر ،میرداد و شیهریور) مطلوبییت اقلییم نظیامی در
منطقه موردمطالعه نسبت به بقیه ماههای سال کمتر بوده و بین  50تا  24درصد متغییر اسیت.
بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در ماههای فصل تابسیتان در منطقیه چابهیار و کمتیرین آن در
منطقه زابل و زهک اتفاق میافتد (شکل  -2چ ،ح و خ) .در ماههای اکتبر و نوامبر (مهر و آبیان)
مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه مورد مطالعه بیین  22تیا  15درصید متغییر اسیت .بیشیترین
مطلوبیت اقلیم نظامی نیز در منطقه خاش و سراوان و کمترین آن در منطقه چابهار ،ایرانشیهر و
زابل اتفاق میافتد .گفتنی است ماه نوامبر (آبان) دارای باالترین مطلوبیت برای انجام فعالیتهیا
و عملیات نظامی در استان سیستان و بلوچستان در بین ماههای مختلف سال است (شکل  -2د
و ذ) .در ماه دسامبر (آذر) مطلوبیت اقلیم نظامی در سطح استان بین  57تیا  15درصید متغییر
است؛ بهگونه ای که بیشترین مطلوبیت اقلیم نظامی در مناط جنوبی استان (سراوان ،ایرانشیهر
و چابهار) و کمترین آن در منطقه زاهدان اتفاق میافتد (شکل  -2ر)
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الف) ژانویه

ب) فوریه

پ) مارس

ت) آوریل
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ث) می

چ) جوالی

ج) ژوئن

ح) آگوست
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خ) سپتامبر

ذ) نوامبر

د) اکتبر

ر) دسامبر

شکل  :5وضعیت اقلیم نظامی در ماههای مختلف سال در منطقه جنوب شرق
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نتیجهگیری
تحقی و پژوهش در ارتباط با جغرافیای نظامی ایران و بهویژه آبوهوا شناسی نظامی مییتوانید
در توانمندی کشور در دفاع از این مرزوبوم مورداستفاده قرار گیرد .با توجه به نقش آبوهیوا در
عملیات نظامی و تعداد بییشیمار تهدییدهای بیالقوه پیرامیونی کشیور و ارزش و جایگیاه آن در
منطقه خاورمیانه ،ضرورت پژوهش در زمینیۀ شیناخت و ارزییابی تقیویم اقلییم نظیامی منیاط
مختلف کشور کاری هوشمندانه است که میتواند ضمن کاهش هزینهها از اتخیاذ تصیمیمهیای
نادرست جلوگیری کرده و ضمن افزایش کارایی و عملکیرد آنهیا در منطقیه ،از اتیالس نیروهیا،
سرمایه و زمان جلوگیری کند .در این پژوهش بهمنظور ارزیابی آسایش اقلیمی نیروهای نظیامی
از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک استفاده شد .با ارزیابی شاخص دمیای معیادل فیزیولوژییک
میتوان به این نتیجه رسید که مناسبترین ماههیا ازلحیاظ شیرایط آسیایش اقلیمیی نیروهیای
نظامی در استان سیستان و بلوچستان ماههای مارس (اسفند) ،آوریل (فروردین) ،مهر (اکتبیر) و
نوامبر (آبان) میباشند و در بقیه ماههای سال تنشهای گرمایی و سرمایی بیا شیدت انید تیا
زیاد دیده میشود .همچنین در این مطالعه شاخصی بیا عنیوان «شیاخص اقلییم نظیامی» ارائیه
گردید که بر پایه احتمال وقوع عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی قرار دارد .در عملیات
و رزمایشهای نظامی میتوان پس از مشخص شدن زمان و مکان عملیات ،احتمال وقوع عناصیر
اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی را از روی نقشههای مربوط بهاحتمال وقوع به دسیت آورد و
بعد از مشخص کردن وضعیت اقلیم نظامی ،نسبت به سایر اقدامات بهمنظیور اسیتفاده بهینیه از
محیط و ایجاد تمهیدات الزم اقدام کرد .مقادیر ارائه شده توسط شاخص اقلیم نظیامی ،احتمیال
وقوع عناصر اقلیمی تأثیرگذار بر عملیات نظیامی را نشیان مییدهید کیه الزم اسیت فرمانیدهان
نظامی پیش از عملیات به منظور برنامهریزی عملییات و فعالییتهیای نظیامی از آنهیا آگیاهی
داشته باشند .از لحاظ شرایط اقلییم نظیامی نییز بیشیترین مطلوبییت اقلییم نظیامی در اسیتان
سیستان و بلوچستان مربوط به ماههای نیوامبر (آبیان) ،دسیامبر (آذر) و فورییه (بهمین) اسیت.
همچنین در این ماه ها نیروهای نظامی مسیاعدترین شیرایط اقلیمیی را بیرای انجیام عملییات و
فعالیتهای نظامی دارند.
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