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 ریزیارزیابی احتماالت وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در برنامه

 های نظامی آینده در منطقه خوزستانیاتعمل 
  9علی حنفی

 چکیده

ها، فرماندهی، انتخاب نیروهای نظامی، تجهیزات یندکترها و یکتاکتی نظامی، هاطرحاز عواملی است که  وهواآب 

ندهان ی فرماهادغدغهدهد. یکی از یمیر قرار تأثنظامی، البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت و پشتیبانی را تحت 

ر آینده، آگاهی از احتماالت وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر ریزی درازمدت دهای رزمی برای برنامهیاتعملصحنه 

ریزی باشد. برای ارزیابی احتماالت وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در برنامهیماقلیمی در عملیات نظامی 

 ههای نظامی آینده در منطقه خوزستان، هشت ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه که دارای طول دوریاتعمل

ی اقلیمی مربوط به پارامترهای دما، رطوبت نسبی، سرعت و هادادهسال بودند، انتخاب گردیده و  99آماری باالی 

 جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش باران و برف در دوره روزانه و ماهانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید.

ظامی تعیین و احتماالت وقوع پارامترهای تأثیرگذار بر ی عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نهاآستانهسپس 

عملیات نظامی محاسبه گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین میزان مطلوبیت اقلیم نظامی در 

های زمستان و پاییز است. در فصل زمستان شاخص اقلیم نظامی در منطقه خوزستان خوزستان مربوط به فصل

ی امیدیه، آبادان و هاستگاهیادرصد در  79رصد متغیر است و بیشترین مقدار آن با بیش از د 72تا  5/99بین 

درصد مربوط به ایستگاه رامهرمز است. کمترین میزان مطلوبیت اقلیم  95دزفول و کمترین آن با مقادیر کمتر از 

ص اقلیم نظامی در منطقه های تابستان و بهار است. در فصل تابستان شاخنظامی در خوزستان مربوط به فصل

ی آبادان، اهواز، بستان، بندر ماهشهر و امیدیه هاستگاهیادرصد متغیر است که در   72تا  5/95خوزستان بین 

ی نظامی وجود دارد. در نهایت با توجه به هاتیفعالدرصد بوده و شرایط نامطلوبی برای  79شاخص بیشتر از 

گردد یمبینی یشپی دما، بارش، رطوبت نسبی و ... در منطقه خوزستان ، تغییرات اقلیمی محتمل آینده در الگوها

آسا، خطر یلسی هابارشی گرمایی، هاموجوهوایی مانند که احتمال وقوع و میزان تأثیرگذاری مخاطرات آب

 از بین رفتن به خاطرهای قومی و مذهبی درگیری یا تنش نظامی با عراق بر سر ریزگردها، فعال شدن شکاف

ین امنیت برای نیروهای نظامی تأمبر بودن امنیت غذایی ، تشدید مهاجرت و خالی شدن مرزهای کشور و هزینه

 سازد.   متأثرهای نظامی آینده را بیش از گذشته یاتعملیافته و یشافزاکشور و ... 

 :های کلیدیواژه
 .ستانهای نظامی آینده، منطقه خوزیاتعملاحتماالت وقوع، عناصر اقلیمی،  
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 مقدمه

 ترمهموهوایی از همه نقش شرایط آب هاآنعوامل متعددی در زندگی انسان اثر دارد که در بین 

ی محیط زندگی خود است. وهواآباست. انسان از بدو تولد تا لحظه مرگ تحت نفوذ و حاکمیت 

های سرد یطمحگیرد. در یمقرار  وهواآبالشعاع نوع غذا، لباس، مسکن و حتی رفتار او تحت

کند. در نواحی گرم لباس سبک یمی محفوظ و گرم درست هاخانهپوشد و یملباس ضخیم 

( جنگ نیز همانند سایر 9912کند )حنفی، یمی بادگیر و خنک زندگی هاخانهپوشیده و در 

ی هنگهم آعملیات نظامی بدون  هرگونهباشد، یموهوایی یر شرایط آبتأثهای انسان تحت یتفعال

اقلیم و  خصوصبهوهوایی محل محکوم به شکست است. معیارهای جغرافیایی ایط آببا شر

باشد که یمژئومورفولوژی تأثیر زیادی بر مخاطرات طبیعی دارند، با توجه به همین اهمیت 

وهوای باشد این رشته در ارتباط با آبیمشناسی نظامی از موضوعات مهم جغرافیای نظامی اقلیم

ه باشد کیمی جغرافیای نظامی هاشاخهوهوای نظامی یکی از نماید. آبیمحث مناطق عملیاتی ب

حنفی، دهد )یمی قرار موردبررسرا بر امور نظامی در سطوح مختلف عملیاتی  وهواآباثرات 

ی هاتالش(. ناپلئون و هیتلر هر دو اثرات سخت جنگیدن در زمستان روسیه را طی 79: 9919

همین و  (Galloway,2004:11)ر هارتلند اروپا، درک و تجربه کردند تسّلط ب منظوربهبیهوده 

 در قرننوزدهم و آلمان را  در قرنوهوا بود که مقدمات فروپاشی امپراتوری فرانسه عامل آب

ر ددهنده هوای یک منطقه در عملیات نظامی اثر دارد. یلتشکتمام عناصر بیستم فراهم کرد. 

های یطمحمستمر بر روی انسان در محیط نظامی و هم در  طوربه وهوایی دمای هوابین عوامل آب

 ارکاتتددر نوع تجهیزات و ی عنصر دما طورکلبهگذارد. یمیت و حّتی استراحت تأثیر فعالکار و 

گذارد. در مناطق خیلی سرد بایستی به یمآالت و نیروهای نظامی اثر ینماشنظامی فعالیت 

های یگاهپاآالت از سرما ینماشزا داد، برای حفاظت یانرژی نیروهای نظامی لباس گرم و غذا

رعت س زدگی و لغزندگی کنترل کرد.یخ ازنظررا  وآمدرفتی هاجادهسرپوشیده درست کرد و نیز 

ی دریایی هاناوگانی شیمیایی، حرکت هابمبارانو جهت باد در هوانوردی نظامی و گسترش اثر 

ای کند و بایستی باندهیمی نظامی نقش اساسی را ایفا هافرودگاه یستأسو ... دخالت دارد. باد در 

ی شدید میزان دید هاطوفان(. در مه غلیظ و 9912پرواز در جهت باد غالب منطقه باشد )حنفی، 

برد. ابرهای قد برافراشته و یمیابد و امکان شناسایی هر نیروی مهاجم را از بین یمخیلی کاهش 

کیلومتر  12و  97، 1به ترتیب به  هاآنس که گاه بلندی، عرض و طول ی کومولونیمبوزاطوفان

آورند ) جان ام یم به وجودیت جنگی، موانع جدی مأموررسد، بر سر راه هواپیماهای در حال یم

ی یزا یدتهدی آینده و نیز پیدایش عوامل هاجنگ(. با توجه به تغییر ماهیت 992: 9917کالینز، 
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بینی میزان تغییرات احتمالی در یشپایی در سطح کره زمین، ارزیابی و وهومانند تغییرات آب

در های نظامی از اهمیت زیادی برخوردار است. یاتعملیر آن روی تأثوهوایی آینده و شرایط آب

ی جنگ استفاده هاحالتو  هاتیظرفجنگ آینده دشمن برای غلبه بر طرف مقابل خود از تمام 

ی سیاسی، اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و هاعرصهی موجب ترکیب ورآفنخواهد نمود و توسعه 

یژه دانشمندان نظامی در حال وبهگردد. متخصصین و دانشمندان آمریکا یممذهبی با یکدیگر 

باشد یمی آینده هاجنگی از آن در برداربهره منظوربهوهوایی، مطالعه جدی بر روی سامانه آب

تواند بر یمشود، اما ینمیماً باعث جنگ و نزاع مستقوهوایی ت آب(. تغییرا721: 9917) نامی، 

ی و جهانی دامن بزند؛ و کمبود آب و غذا، امنطقهی هاکشمکشثباتی جهانی، گرسنگی، فقر و یب

نند کیمدر خصوص منابع و تعداد آوارگان بالیای طبیعی را تشدید  هاتنشهای مسری، یماریب

 (. 219 :9915) شیراوند و هاشمی، 
 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 نساناچراکه  است، یافتهدست آن به بشر که دانست یعلوم نیاول از یکی دیبا را ایجغراف دانش

زمان . همکرد اقدام خود طیمح شناخت جهت در تالش خود، شناخت و خداوند شناخت از بعد

 چه وهواآب و نیزم ختشنا که استشده روشن انسان یبرا جنگ نیاول در شدن ریدرگ با

 مطالعات با یطوالن مسافت با و گسترده یهاجنگ در که دهدیم نشان خیتار. دارد یتیاهم

 دهش مناطق آن یهانقشه هیته به اقدام علم شرفتیپ با و یاجتماعواحوال اوضاع و یعیطب طیشرا

 حوزه دو در که ستایجغراف علوم یهاشاخه از یکی ینظام یایجغراف(. Krauß et al, 2018)است

 یامنظ یایجغراف که چرا. برندیم بهرهها آن مطالعات از و پرداخته تیفعال به یعیطب و یانسان

 یتیامن -ینظام مقاصد در استفاده جهت و یموردبررس را انسان با طیمح و طیمح با انسان روابط

مهم در مطالعات  شناسی نظامی، یکی از موضوعاتاقلیم(. 9915سنایی فر،  ) گیردیم قرار

اید نمیموهوای منطقه عملیات بحث شناسی و جغرافیای نظامی است که در ارتباط با آباقلیم

مدت، برای مثال احداث فرودگاه، پادگان با تجهیز یطوالنیزی ربرنامه(. در 91: 9912)حنفی، 

های تیفعالما در شود ایموهوا بررسی دفاعی منطقه برای مدت طوالنی تیپ غالب هوایی یعنی آب

مانند تنظیم برنامه زمانی یک حمله، یک تیپ هوایی که احتمال حدوث دارد بررسی  مدتکوتاه

 پیرامونی بالقوه تهدیدات شماربی تعداد و نظامی عملیات در وهواآب نقش به توجه با گردد.یم

 ارزیابی و تشناخ ینهدرزم پژوهش ضرورت خاورمیانه، منطقه آن در جایگاه و ارزش و کشور

کاهش  ضمن تواندیم که است هوشمندانه بس کاری کشور مختلف مناطق نظامی اقلیم تقویم

 عملکرد نیروهای بر افزایش کارایی و عالوه و کرده جلوگیری غلط تصمیمات اتخاذ از هاینههز
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وی عملیات در مورد تاثیرات اقلیم ر. کند جلوگیری نیرو و زمان سرمایه، اتالف از منطقه، در نظامی

گونه تحقیقی صورت نگرفته است. اما از تحقیقات مرتبط صورت یچه موردمطالعهنظامی در منطقه 

 ی زیر اشاره کرد:هاپژوهشتوان به یمگرفته در زمینه اقلیم نظامی در داخل و خارج کشور 

ر بندی دمای مؤثر در سطح کشور با تأکید ب( در رساله دکتری خود به پهنه9917)پاینده 

جغرافیای نظامی پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که شاخص دمای مؤثر در 

جنوب و شمال کشور بیشترین تأثیر را از دمای مرطوب، در ناحیه کوهستانی غرب کشور بیشترین 

تأثیر را از دمای خشک، در نواحی مرکزی و شرقی کشور بیشترین تأثیر را از دمای مرطوب و در 

( در 9912)احمدی  پذیرد.ای بیشترین تأثیر را از دمای خشک آن ناحیه میحی کوهپایهنوا

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

ی یری تجهیزات و ادوات نظامکارگبهایشان در این پژوهش میزان مطلوبیت شرایط اقلیمی را برای 

افروشه و همکاران  مختلف سال و برای مناطق مختلف کشور برآورد نموده است. در فصول

وهوایی بر فعالیت نیروهای نظامی استان ( در پژوهشی به بررسی نقش عناصر آب9919)

( 9919)بشیریان و همکاران  .اندپرداختهآذربایجان شرقی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژیک 

های آموزشی نیروی دریایی راهبردی در بندر ویم آسایش اقلیمی دورهدر تحقیقی به مطالعه تق

های نظامی در بندر چابهار چابهار پرداختند. نتایج حاصل نشان داد که بهترین زمان برای آموزش

 باشد.های سرد سال شامل؛ دی، بهمن، اسفند، آبان و آذر میدر ساعات اولیه صبح ماه

های هشی به مطالعه تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان( در پژو9919)حنفی و همکاران 

های گرمایی و سرمایی را های همراه با تنشنظامی و انتظامی در استان هرمزگان پرداخته و ماه

لیم ی تقویم اقبندپهنهی ارزیابی و هاعنوانیی با هاپژوهشحنفی و همکاران در شناسایی کردند. 

ی اقلیم دفاعی در نیمه هاشاخص(، تحلیل 9919عراق )ر با کشو جوارهمنظامی مناطق مرزی 

ی وضعیت اقلیم دفاعی نیمه غربی کشور با استفاده از بندپهنهارزیابی و (، 9917) یراناغربی 

، ارزیابی نقش عناصر اقلیمی در فعالیت نیروهای نظامی با استفاده (9917) یدفاعشاخص اقلیم 

وهوا آبی بندپهنه(، ارزیابی و 9917) یغربربایجان از شاخص دمای فیزیولوژیک در استان آذ

ی اقلیمی هاشاخصی بندپهنه( و ارزیابی و 9912ی نظامی استان سیستان و بلوچستان )شناس

( به مطالعه 9912در فعالیت نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی ایران و افغانستان ) مؤثر

یات عملدر مورد نقش اقلیم در . اندپرداختهکشور وضعیت اقلیم نظامی و دفاعی مناطق مختلف 

دفاعی و رزمی در خارج از کشور تحقیقات خوبی توسط دانشکده نیروی دریایی آمریکا صورت 
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( و 7991) 9(، مونتگمری7992) 7(، موس7992) 9توان به تحقیقات الجویییمگرفته است که 

دپارتمان نظامی و نیروی هوایی آمریکا ی توسط هانامهکتاب( اشاره کرد. همچنین 7991) 7کروک

مانه با توجه به محریافته است. الزم به ذکر است انتشارینه نقش اقلیم روی عملیات نظامی درزم

های صورت گرفته در خارج از کشور بودن بیشتر موضوعات نظامی دسترسی به بسیاری از پژوهش

 باشد.یر نمیپذامکان

 موقعیت جغرافیایی 

و  لیج فارسخدر کرانه  ایرانیلومترمربع در جنوب غربی ک 27952ن با مساحت استان خوزستا

تان اسآید. این استان از شمال به می به شمارقرار دارد و مرکز استخراج نفت و گاز ایران  اروندرود

 ،استان ایالم، از شمال غربی به استان چهارمحال و بختیاری، از شمال شرقی و شرق به لرستان

 ارسخلیج فو  استان بوشهراز جنوب به ، استان کهگیلویه و بویراحمدو جنوب شرقی به  از شرق

مختصات ریاضی در محدوده  ازلحاظشود. استان خوزستان محدود می عراقو از غرب به کشور 

درجه و  71و  گرینویچ النهارنصفدقیقه طول شرقی از  91درجه و  59دقیقه تا  77درجه و  72

استان خوزستان از دیرباز . قرار دارد خط استوادقیقه شمالی از  51درجه و  97دقیقه تا  51

یک جلگه حاصلخیز، ارزش نظامی، اقتصادی و سیاسی خاصی داشته و وجود  عنوانبه

رخه و کارون و وجود زمین و خاک مناسب و آب فراوان از هر نظر این یی مانند کهارودخانه

فارس یجخلاستراتژیک درآورده است. ارزش بعدی این منطقه تسلط بر شمال  صورتبهمنطقه را 

ه از ها در این منطقیریدرگباشد. با توجه به پیشینه تاریخی وجود یمو منابع عظیم نفت و گاز 

عی های نظامی و تجهیز دفایتفعالریزی برنامه منظوربهمی این منطقه کشور، مطالعه شرایط اقلی

 (.9شکل )باشد یممنطقه بسیار ضروری 

                                                           
1. Lajoie 
2. Moss 
3. Montgomery 
4. Crook 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7
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 در تحقیق مورداستفادههای یستگاهای ارتفاعی و پراکندگی جغرافیایی بندطبقه (1شکل )

 ی پژوهششناسروش

یم نظامی در استان خوزستان از ی شرایط اقلبندپهنهارزیابی و  منظوربهدر انجام این پژوهش 

های سینوپتیک موجود در منطقه، هشت ایستگاه که دارای طول دوره آماری باالی یستگاهابین 

ملیات در ع تأثیرگذاری مربوط به پارامترهای اقلیمی هادادهسال بودند، انتخاب گردید. سپس  99

های یدهپدباد، میدان دید و نظامی شامل میانگین دما، رطوبت نسبی، بارندگی، سرعت و جهت 

وتحلیل و پردازش یهتجزجوی در دوره زمانی روزانه از سازمان هواشناسی دریافت گردید. پس از 

ی عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیات نظامی تعیین هاآستانهو رفع کمبودهای آماری،  هاآن

 می محاسبه گردیده و در نهایتگردید. سپس احتماالت وقوع پارامترهای تأثیرگذار بر عملیات نظا

ی مختلف سال مورد هاماهبا ارائه و استفاده از شاخص اقلیم نظامی، وضعیت اقلیم نظامی در 

 ارزیابی قرار گرفت.
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وهواشناسی گیرد، آبیمقرار  موردمطالعهوهواشناسی کاربردی یکی از مباحثی که در آب

مدت از اطالعات هواشناسی استفاده اهداف کوتاه یزان نظامی برایربرنامه باشد.یمنظامی 

باشند. مطالعات یمی اقلیمی هادادهی درازمدت نیازمند اطالعات و هاطرحکنند، اما برای یم

مربوط به زمان  عمدتاً گیرد و یمی و تجهیز نواحی مختلف کشور انجام سازآمادهدرازمدت برای 

توان یک تقویم مناسب یا یمی مختلف هاسالدر  صلح است. با مطالعه فراوانی عناصر اقلیمی

با توجه به  (.9917 حنفی،آورد ) به دستشاخص اقلیم نظامی مناسب برای عملیات نظامی 

ر وهوایی دیر عناصر آبتأثرسد یمبه نظر تغییرات و تحوالت اقلیمی در سطح کشور و جهان، 

تواند امنیت ملی کشورها را به خطر ی آینده نیز بیش از گذشته باشد. تغییر اقلیم میهاجنگ

دفاعی کشورها به دنبال داشته باشد.  –اثرگذاری شدیدی بر توان و تجهیزات نظامی  وانداخته 

ش دفاعی، با افزای –های نظامی روندها و رویدادهای ناشی از تغییرات اقلیمی، با تخریب زیرساخت

ها های تعمیر و نگهداری، با افزایش بیماریجابجایی نیرو و تجهیزات، با باال بردن هزینه هزینه

های مختلف جهان و همچنین در بین سربازان و پرسنل، با غیرممکن کردن عملیات در قسمت

ات، یستأسهای جدی به ها برای نیروها، باعث وارد آمدن آسیبتحمل کردن برخی قسمتیرقابلغ

های پنهان در نیل به اهداف امنیت شکست ریزی این وزارتخانه شده و باعثمنابع انسانی و برنامه

 (.Karl, 2007:85شوند )ملی می

که دمای هوا از یک یدرصورتباشد. یمیکی از عوامل تأثیرگذار بر عملیات نظامی دمای هوا 

را کاهش خواهد داد.  هاآنتر رود، کارایی نیروها نظامی و تجهیزات یینپای باالتر و یا اآستانه

نیروها و تجهیزات( در دماهای زیر صفر درجه و باالی )های نظامی یی بیشتر یگانی کاراطورکلبه

درجه سلسیوس  99یابد، بنابراین دماهای زیر صفر درجه و باالی یمدرجه سلسیوس کاهش  99

 (.7شکل ) یدگردآستانه پایین و باال برای دمای هوا تعیین  عنوانبهبه ترتیب 

اران تواند به شکل بیمباشد که یمثیرگذار بر عملیات نظامی بارش از دیگر عوامل اقلیمی تأ

عت یجه بر سردرنتیا برف و تگرگ اتفاق بیافتد. بارندگی به اشکال مختلف، دید را محدود و 

ی هادستگاهی و شبکه ارتباطات هوایی و دریایی مؤثر بوده و از طرفی به هنگام بارندگی اجاده

یر تأثی پراکنده و سبک هابارشدهند. یمات خود را از دست شنود و رادار دقت عمل و انعکاس

ی اتانهآسکه بارندگی از یک یدرصورتکنند، اما ینمهای نظامی ایجاد یتفعالچندانی در عملیات و 

(. محدودیت در میدان دید 9گردد )شکل تواند باعث اختالل در عملیات نظامی یمبیشتر باشد 

ی از گذارد. برخیمیر تأثهای نظامی یتفعالیات و عملر بیشتر عواملی است که د یکی دیگر از

توان به مه، یمین این عوامل ترمهمتوانند باعث کاهش میدان دید گردند، از یمعوامل اقلیمی 

یر متفاوتی بر تأثی همراه با گردوخاک و بارش باران و برف اشاره کرد. این عوامل هاتوفانابر، 
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ف معمولی دید افقی به یک کیلومتر نخواهد رسید، اما در برف شدید به میدان دید دارند. در بر

ی همراه با گردوخاک نیز هاطوفانیابد. مه و یممتر هم کاهش  59متر و حتی به  799کمتر از 

تواند محدوده دید را به میزان مختلف یمین عواملی است که با توجه به غلظت خود ترمهماز 

متر بیشتر  7599گردد که میدان دید کمتر از یم( مالحظه 7ل )با توجه به شککاهش دهد. 

متر  7599دهد، بنابراین دید کمتر از یمیر قرار تأثنیروها و تجهیزات( را تحت )های نظامی یگان

 گردد.یمآستانه برای میدان دید تعیین  عنوانبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یرات دما در عملیات نظامی تأث (2شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (FM 34-81-1)یرات بارش در عملیات نظامی تأث (3) شکل

تواند مانع هرگونه عملیات نظامی یمعناصر اقلیمی است که چنانچه با سرعت بوزد  ازجملهباد 

ید هم باشد بنابراین بایمدر زمین، دریا و یا در هوا بشود. با توجه به اینکه باد یک کمیت برداری 
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یر باد در عملیات هوایی بیشتر از عملیات تأثقرار گیرد.  عهموردمطالباد  جهتهمسرعت باد و 

وزند، به علت از بین رفتن تالطم ناشی از اصطکاک، یمزمینی است زیرا بادهایی که در سطوح باال 

گردند. جهت باد نیز در یمسرعت بیشتری داشته و اغلب باعث از دست رفتن کنترل هواپیما 

ار بو، پخش گازهای سمی و در تنظیم تیر توپخانه مؤثر ی شیمیائی انتشهابمبارانگسترش 

صورت که وقتی جهت باد عمود بر مسیر تیراندازی باشد موجب پراکندگی در نقطه ینبدباشد یم

ی باالتر رود، عملیات نظامی را اآستانهکه سرعت باد از یک یدرصورتگردد. یم هاگلولهاصابت 

ی طورکلبهرا کاهش خواهد داد.  هاآنا نظامی و تجهیزات یر قرار داده و کارایی نیروهتأثتحت 

نات باشد،  2که سرعت باد بیشتر از یدرصورتنیروها و تجهیزات( )های نظامی کارایی بیشتر یگان

ل )شک یدگردآستانه برای سرعت باد تعیین  عنوانبهنات  2یابد، بنابراین سرعت باد با یمکاهش 

5.) 

 
 (FM 34-81-1)وی عملیات نظامی یر باد رتأث (4شکل )

 
 (FM 34-81-1) یر میدان دید روی عملیات نظامیتأث (5شکل )
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آوردن شاخص  به دستی مربوط به پارامترهای اقلیمی، برای هاآستانهبعد از مشخص کردن 

اقلیم نظامی و ارزیابی وضعیت اقلیم نظامی در استان خوزستان، احتمال رخداد عناصر اقلیمی 

ز بندی پارامترها، اوزن دهی و رتبه منظوربهار در عملیات نظامی محاسبه گردید. سپس تأثیرگذ

منابع علمی مختلف و همچنین نظرسنجی از خبرگان نظامی و مدل تحلیل سلسله مراتبی 

(AHP)  .ارائه شاخص اقلیم نظامی در راستای  گیرییمجهت انجام فرآیند تصماستفاده گردید

دما، رطوبت نسبی، بارش از معیارهای  ایط اقلیم نظامی در استان خوزستان،ارزیابی شر منظوربه

بتدا شده است. ابهره گرفتهباران، بارش برف و تگرگ، میدان دید، ابرناکی، سرعت باد و جهت باد 

ستفاده ا تشکیل داده شد و سپس با شاخص اقلیم دفاعیمعیارهای مؤثر در  یزوج یسهماتریس مقا

 71یارها، دمای هوا با مع(. در بین 2شکل ) ژه وزن هر معیار محاسبه گردیداز روش بردار وی

درصد بیشترین وزن را داشته و کمترین وزن نیز مربوط به  72جامد و مایع( با )درصد و بارش 

دما، هفت مؤلفه  نظامی ترکیبی ازشاخص اقلیم  درصد است. 5جهت باد و ابرناکی به میزان 

ی جاهبباشد. در این شاخص یمباد، رطوبت نسبی، ابرناکی و جهت باد بارش، میدان دید، سرعت 

 9و در نهایت عددی بین  شدهدادهقرار  هاآنپارامترهای اقلیمی، احتمال وقوع مقادیر تأثیرگذار 

این است که احتمال  دهندهنشانمقدار شاخص بیشتر باشد  هرچقدرآید. یم به دست 999تا 

ای یجه شرایط بردرنتناصر اقلیمی در عملیات نظامی بیشتر بوده و وقوع مقادیر تأثیرگذار ع

عملیات نظامی مطلوب نیست و مقادیر کمتر شاخص مطلوبیت بیشتر را برای عملیات نشان 

 دهد.یم

 
 از طریق روش بردار ویژه برای هر معیار شدهاستخراجوزن  (6)شکل 

 

 هاو تحلیل دادهجزیه ت

 دمای هوااحتماالت وقوع مقادیر تأثیرگذار 

منظور پیدا کردن شناخت کلی از روند تغییرات احتماالت وقوع مقادیر تأثیرگذار دما در طول به

های اهواز و آبادان در مقیاس زمانی روزانه یستگاهاروزهای مختلف سال در منطقه موردمطالعه، 



 992                  ارزیابی احتماالت وقوع و میزان تاثیرگذاری ...

واخر مهرماه احتمال های اهواز و آبادان از اواخر فروردین تا ایستگاهاموردمطالعه قرار گرفت. در 

درجه( وجود دارد. از  99میانگین روزانه دمای باالی )حرارت  صورتبهوقوع مقادیر تأثیرگذار دما 

باشد. احتمال وقوع دماهای تأثیرگذار درصد می 999ماه خرداد تا شهریور احتمال وقوع نزدیک 

در طول سال نزدیک صفر ها یستگاهامیانگین روزانه زیر صفر درجه( در این )برودت  صورتبه

های دما در عملیات نظامی در طول ماه تأثیرگذار(. احتماالت وقوع مقادیر 2شکل )باشد یمدرصد 

ی منطقه خوزستان بیشترین هاستگاهیاشده است. در بین ( نشان داده9جدول )مختلف سال در 

درصد به  75و  72، 72ی نظامی در طول سال با مقادیر هااتیعملنامطلوبیت دمایی برای انجام 

ه در ای کگونهبه باشدیمی رامهرمز، امیدیه و )آبادان و بندر ماهشهر( هاستگاهیاترتیب مربوط به 

. بعد از باشدیمدرصد  999های خرداد، تیر، مرداد و شهریور در اکثر روزها در حدود ماه

درصد  79وقوع باالی و اهواز با احتمال  مانیمسجدسلی هاستگاهیا، ذکرشدهی هاستگاهیا

نامطلوبیت دمایی در طول سال در رتبه دوم قرار دارند. در مقابل کمترین احتمال وقوع نامطلوبیت 

 .باشدیمدزفول  ستگاهیادرصد مربوط به  91دمایی در منطقه خوزستان با مقدار 

 
  دانی اهواز و آباهاستگاهیااحتمال وقوع مقادیر تأثیرگذار دمای هوا در  (7) شکل
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 ی منطقه خوزستانهاستگاهیابه درصد( در )احتمال وقوع نامطلوبیت دمایی  (1) جدول
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 75 9 9 9 9 9 25 999 999 999 999 27 2 آبادان

 75 9 9 9 9 9 25 999 999 999 11 21 5 بندر ماهشهر

 72 9 9 9 9 7 27 999 999 999 11 29 5 امیدیه

 72 9 9 9 9 2 19 999 999 999 11 21 2 رامهرمز

 79 9 9 9 9 9 95 11 999 999 11 71 9 اهواز

 91 9 9 9 9 9 92 19 999 999 15 91 9 بستان

 77 9 9 9 9 7 22 999 999 999 11 57 7 مسجدسلیمان

 91 9 9 9 9 9 99 19 999 999 12 97 9 دزفول

 
 احتماالت وقوع مقادیر تأثیرگذار بارش

تواند به شکل باران یا برف و تگرگ اتفاق افتاده یمباشد که یمبارش یکی دیگر از عوامل اقلیمی 

ی مهر تا هاماههای اهواز و آبادان در بین یستگاهایر بگذارد. در تأثهای نظامی یاتعملو روی 

متر وجود دارد و بیشترین احتمال وقوع یلیم 7با مقادیر باالی اردیبهشت احتمال وقوع بارندگی 

رسد. در درصد نیز می 75باشد که در برخی از روزها به باالی ی آذر و دی میهاماهمربوط به 

ی خرداد، تیر، مرداد و شهریور احتمال وقوع بارندگی در اهواز و آبادان حدود صفر هاماهمقابل در 

ی نظامی در طول هاتیفعالنامطلوب بارشی ازلحاظ  ریمقادتماالت وقوع (. اح1درصد است )شکل 

ی منطقه خوزستان هاستگاهیاشده است. در بین ( نشان داده7جدول )های مختلف سال در ماه

 ستگاهیای نظامی در طول سال، در هااتیعملبیشترین نامطلوبیت بارشی برای انجام 

های آذر، دی و بهمن احتمال وقوع نامطلوبیت ی که در ماهاگونهبه افتدیمیمان اتفاق مسجدسل

. در مقابل کمترین احتمال وقوع نامطلوبیت باشدیمدرصد  91در حدود  ستگاهیابارشی در این 

 افتدیمدرصد در ایستگاه آبادان اتفاق  7بارشی در طول سال در منطقه خوزستان با احتمال وقوع 

درصد در رتبه بعدی  5ی بندر ماهشهر و بستان با احتمال وقوع هاستگاهیابعد از ایستگاه آبادان 

های سال احتمال وقوع بارش به باالی از ماه کیچیهی آبادان و بستان در هاستگاهیاقرار دارند. در 

ی منطقه خوزستان احتمال وقوع بارش در هاستگاهیا. همچنین در اکثر رسدینمدرصد  97

 .باشدیمر در حدود صفر درصد های تیر، مرداد و شهریوماه
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 ی اهواز و آبادان هاستگاهیااحتمال وقوع مقادیر تأثیرگذار بارندگی در  (8) شکل

 

 ی منطقه خوزستانهاستگاهیابه درصد( در )احتمال وقوع نامطلوبیت بارشی  (2) جدول
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 7 99 2 97 99 5 9 9 9 9 9 7 5 آبادان

 5 1 99 97 99 5 9 9 9 9 9 9 2 بندر ماهشهر

 2 1 99 92 92 5 9 9 9 9 9 9 1 امیدیه

 2 99 99 92 92 2 9 9 9 9 9 9 1 رامهرمز

 2 99 97 99 95 2 9 9 9 9 9 9 1 اهواز

 5 1 99 99 99 5 9 9 9 9 9 9 2 بستان

 1 97 91 91 91 1 9 9 9 9 9 7 99 مسجدسلیمان

 2 99 91 92 92 2 9 9 9 9 9 7 99 دزفول

 

 احتماالت وقوع محدودیت میدان دید

توان به ابرناکی، مه، توانند باعث کاهش میدان گردند میترین عوامل اقلیمی که میمهم

 ی منطقه خوزستانهابخشی گردوخاک و بارش باران و برف اشاره کرد. در بیشتر هاطوفان

در فصل سرد سال بیشتر  متر( 7599میدان دید کمتر از دید )احتمال وقوع نامطلوبیت میدان 

یی مانند ابرناکی، مه و بارش در این فصل زیاد هادهیپداز بقیه فصول است زیرا احتمال وقوع 
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های سال متر در تمام ماه 7599باشد. در ایستگاه اهواز احتمال وقوع میدان دید کمتر از می

ی استان خوزستان بیشتر هاستگاهیاکه باال بودن محدودیت دید در  باشدیمدرصد  79شتر از بی

ی همراه با گردوخاک است که در اثر حمل ذرات شن و ماسه، باعث ایجاد هاطوفاندر اثر وقوع 

. بیشترین احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید در ایستگاه اهواز گرددیممحدودیت میدان دید 

که کمترین . درصورتیباشدیمهای دی، آذر و بهمن درصد مربوط به ماه 91و  72، 57تیب با به تر

درصد اتفاق  77و  79های فروردین و خرداد با مقادیر احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید در ماه

( متر 7599(. احتمال وقوع مقادیر نامطلوب میدان دید )روزهای با دید کمتر از 1شکل افتد )یم

درصد از روزهای سال، مقادیر  59ای که در گونهبه باشدیمدر ایستگاه آبادان از اهواز نیز بیشتر 

های . بیشترین احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید مربوط به ماهافتدیمنامطلوب میدان دید اتفاق 

درصد و کمترین نامطلوبیت میدان دید مربوط  59، بهمن، مرداد و شهریور با مقادیر بیشتر از دی

 (.1شکل باشد )یمدرصد  91و  92های فروردین و خرداد با مقادیر به ماه

 
 ی اهواز و آبادان هاستگاهیااحتمال وقوع مقادیر تأثیرگذار میدان دید در  (9) شکل

های مختلف ی نظامی در طول ماههاتیفعالمطلوب میدان دید ازلحاظ احتماالت وقوع مقادیر نا

ی منطقه هاستگاهیاشده است. در بین ( نشان داده9جدول )سال در منطقه خوزستان در 

 ی نظامی در طول سال با اختالفهااتیعملخوزستان بیشترین نامطلوبیت میدان دید برای انجام 

ی آبادان و دزفول هاستگاهیادرصد در  71و  71ترتیب با مقادیر ، به هاستگاهیازیاد نسبت به بقیه 

های آذر، دی، بهمن، تیر، مرداد و شهریور احتمال وقوع ای که در ماهگونهبه افتدیماتفاق 

. در مقابل کمترین احتمال باشدیمدرصد و بیشتر  59نامطلوبیت میدان دید در این مناطق حدود 

 ستگاهیادرصد مربوط به  1در طول سال در منطقه خوزستان با وقوع نامطلوبیت میدان دید 
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 75های سال نامطلوبیت میدان دید به باالی از ماه کیچیهدر  ستگاهیارامهرمز است. در این 

 .رسدینمدرصد 
 ی منطقه خوزستانهاستگاهیابه درصد( در )احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید  (3) جدول
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 71 79 57 21 27 77 71 59 59 71 91 79 92 آبادان

 91 97 91 92 72 97 91 77 79 91 99 99 1 بندر ماهشهر

 77 92 57 29 52 95 97 91 79 77 99 99 99 امیدیه

 1 1 97 75 91 7 9 9 5 1 2 2 5 رامهرمز

 97 71 91 57 72 71 97 95 92 99 77 72 79 اهواز

 72 72 79 59 79 92 91 91 77 75 79 77 79 بستان

 72 99 79 59 92 97 1 97 72 99 77 77 79 مسجدسلیمان

 71 72 57 22 29 79 91 79 55 55 91 91 91 دزفول

 

 احتماالت وقوع مقادیر تأثیرگذار سرعت باد

 باشد. احتمال وقوع بادهاییمبر عملیات نظامی  مؤثرمی سرعت باد یکی دیگر از پارامترهای اقلی

مقادیر تأثیرگذار در عملیات نظامی موردمطالعه  عنوانبهنات  2با میانگین سرعت روزانه باالی 

قرار گرفت. احتمال وقوع مقادیر نامطلوب سرعت باد ازلحاظ عملیات نظامی در ایستگاه اهواز در 

های تیر و خرداد احتمال وقوع ی که در ماهاگونهبه باشدیمفصل گرم سال بیشتر بقیه فصول 

های مهر، که در ماه. درصورتیرسدیمدرصد  79و  71مقادیر نامطلوب سرعت باد به ترتیب به 

 باشدیمدرصد  97آبان، آذر و دی احتمال وقوع مقادیر نامطلوب سرعت باد حداقل بوده و کمتر از 

نات نسبت به اهواز  2احتمال وقوع روزهای با سرعت باد بیشتر از (. در ایستگاه آبادان 99شکل )

. بیشترین باشدیمدرصد  95و میانگین این احتمال در طول سال حدود  باشدیمنیز بیشتر 

 71و  52احتمال وقوع مقادیر نامطلوب سرعت باد ازلحاظ عملیات نظامی در آبادان به ترتیب با 

درصد  77و  79داد بوده و کمترین احتمال وقوع به ترتیب با های تیر و خردرصد مربوط به ماه

(. احتماالت وقوع مقادیر نامطلوب سرعت باد 99شکل ) باشدیمهای آذر و مهر مربوط به ماه

( نشان 7جدول )های مختلف سال در منطقه خوزستان در ی نظامی در طول ماههاتیفعالازلحاظ 

طقه خوزستان بیشترین نامطلوبیت سرعت باد برای انجام ی منهاستگاهیاشده است. در بین داده

. در بندر باشدیمبندر ماهشهر  ستگاهیادرصد مربوط به  57ی نظامی در طول سال با هااتیعمل
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درصد  29نات، بیشتر از  2های خرداد و تیر احتمال وقوع باد با سرعت بیشتر از ماهشهر در ماه

قوع نامطلوبیت سرعت باد در طول سال در منطقه خوزستان در مقابل کمترین احتمال و .باشدیم

های سال از ماه کیچیهدر  ستگاهیا، در این باشدیمدزفول  ستگاهیادرصد مربوط به  2با 

ی منطقه خوزستان احتمال هاستگاهیا. در اکثر رسدینمدرصد  92نامطلوبیت سرعت باد به باالی 

های تیر، مرداد و خرداد بیشتر ی نظامی در ماههاتیعالفوقوع مقادیر نامطلوب سرعت باد برای 

 .باشدیم هاماهاز بقیه 

 
 ی اهواز و آبادانهاستگاهیااحتمال وقوع مقادیر تأثیرگذار سرعت باد در  (11) شکل

  

 ی منطقه خوزستانهاستگاهیابه درصد( در )احتمال وقوع نامطلوبیت سرعت باد  (4) جدول
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 95 97 71 79 79 75 77 77 75 52 71 91 92 آبادان

 57 72 79 97 99 79 95 55 22 21 27 25 52 بندر ماهشهر

 95 79 99 91 91 77 91 71 77 57 59 71 75 امیدیه

 99 99 99 5 2 1 2 2 1 99 75 79 95 رامهرمز

 79 91 95 97 99 97 99 79 92 71 79 75 72 ازاهو

 77 77 95 99 75 71 79 72 51 21 29 77 77 بستان

 99 99 2 9 5 2 7 2 95 92 92 92 92 مسجدسلیمان

 2 1 2 2 7 2 5 7 7 7 99 99 97 دزفول
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 وضعیت اقلیم نظامی

 عناصر اقلیمی در این قسمت با استفاده از شاخص اقلیم نظامی که با ترکیب احتماالت وقوع

است، میزان مطلوبیت یا نامطلوبیت شرایط اقلیمی منطقه  جادشدهیاتأثیرگذار در عملیات نظامی 

. ردیگیمهای مختلف سال مورد ارزیابی قرار جنوب غرب برای انجام عملیات نظامی در روزها و ماه

ذار مقادیر تأثیرگ این است که احتمال وقوع دهندهنشانمقدار عددی شاخص بیشتر باشد  هرچقدر

 شرایط برای انجام عملیات نظامی مطلوب جهیدرنتعناصر اقلیمی در عملیات نظامی بیشتر بوده و 

ر عددی دهد. مقادییمنیست و مقادیر کمتر شاخص مطلوبیت بیشتر را برای عملیات نظامی نشان 

آورد. در ایستگاه  بحسابهعنوان مقادیر نامطلوب به توانیمدرصد این شاخص را  99باالتر از 

. از افتدیمدر فصل گرم سال اتفاق  عمدتاًاهواز نامطلوبیت اقلیمی تأثیرگذار بر عملیات نظامی 

اواسط اردیبهشت تا اواخر شهریور احتمال وقوع عناصر اقلیمی نامطلوب بیشتر بوده و شرایط 

مرداد و شهریور با احتمال های خرداد، تیر، باشد و ماهی نظامی مناسب نمیهاتیفعالبرای انجام 

های اردیبهشت و دی نیز به ترتیب با . ماهباشندیم هاماه نیترنامناسبدرصد  79وقوع باالی 

های فروردین، درصد در رتبه بعدی قرار دارند. در مقابل ماه 77و  72نامطلوبیت اقلیمی در حدود 

های نظامی در منطقه اهواز ملیاتو ع هاتیفعالبرای انجام  هاماه نیترمناسبآبان و اسفند 

 (. 99شکل باشد )می

 
  آبادان و اهواز یهاستگاهیا نظامی اقلیم شاخص تغییرات (11)شکل 
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ای که گونهبه ،باشدیماحتمال وقوع نامطلوبیت اقلیمی در ایستگاه آبادان تا حدودی مشابه اهواز 

در  از بقیه فصول است. در این ایستگاهاحتمال وقوع نامطلوبیت اقلیمی در فصل گرم سال بیشتر 

ی نظامی حداکثر هاتیفعالهای خرداد، تیر، مرداد و شهریور میزان نامطلوبیت اقلیمی برای ماه

های فروردین، آبان و اسفند، احتمال وقوع در ماه کهیدرصورت، باشدیمدرصد  75بوده و بیشتر از 

ی نظامی هاتیفعالوده و شرایط مناسبی برای انجام کمتر ب هاماهنامطلوبیت اقلیمی نسبت به بقیه 

ی نظامی در هاتیفعال(. احتماالت وقوع مقادیر نامطلوبیت اقلیمی ازلحاظ 99شکل )وجود دارد 

شده است. در بین ( نشان داده5جدول )های مختلف سال در منطقه خوزستان کشور در طول ماه

امی در طول ی نظهاتیفعالیت اقلیمی برای انجام ی منطقه خوزستان، بیشترین نامطلوبهاستگاهیا

. در مقابل کمترین احتمال وقوع باشدیمی آبادان و امیدیه هاستگاهیادرصد مربوط به  99سال با 

درصد مربوط به  79ی نظامی در منطقه با هاتیفعالنامطلوبیت اقلیمی در طول سال ازلحاظ 

منطقه خوزستان، احتمال وقوع نامطلوبیت اقلیمی ی هاستگاهیاایستگاه رامهرمز است. در اکثر 

های خرداد، تیر، مرداد و شهریور حداکثر بوده و شرایط نامناسبی ی نظامی در ماههاتیفعالبرای 

 ی نظامی وجود دارد.هاتیفعالبرای انجام 
 ی منطقه خوزستانهاستگاهیااحتمال وقوع نامطلوبیت اقلیمی در  (5) جدول
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 99 79 79 72 75 91 95 72 72 71 72 91 91 آبادان

 72 97 92 79 91 99 71 77 79 77 79 97 75 بندر ماهشهر

 99 79 72 99 72 92 97 79 75 72 77 92 79 امیدیه

 79 99 99 92 95 1 71 97 95 92 91 71 99 رامهرمز

 72 95 91 77 77 97 77 79 79 75 79 72 97 اهواز

 72 92 79 75 79 99 79 91 79 75 77 75 95 بستان

 72 92 79 77 79 99 75 92 79 79 79 72 95 مسجدسلیمان

 72 91 77 72 77 92 79 91 77 77 79 79 91 دزفول

 

صلی ی فهانقشهفاده از مکانی وضعیت اقلیم نظامی منطقه خوزستان، با است -تغییرات زمانی

است. در فصل بهار شاخص اقلیم نظامی در منطقه موردمطالعه  قرارگرفتهو مورد ارزیابی  دشدهیتول

ی رامهرمز و دزفول، شاخص اقلیم نظامی هاستگاهیا. در باشدیمدرصد متغیر  7/97تا  2/75بین 
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ر مناسب قرا نسبتاً محدوده  در ی نظامیهاتیفعالدرصد بوده و شرایط اقلیمی برای  72کمتر از 

ی امیدیه و آبادان میزان نامطلوبیت هاستگاهیای جنوبی استان و هابخشکه در دارد. درصورتی

ی نظامی تا حدودی نامطلوب هاتیفعالدرصد بود و شرایط برای انجام  99اقلیمی بیشتر از 

 ه خوزستان نسبت به(. در فصل تابستان میزان نامطلوبیت اقلیمی در منطق97شکل ) باشدیم

ی آبادان، اهواز، هاستگاهیا. در باشدیمدرصد متغیر  72تا  5/95بین  فصل بهار بیشتر بوده و

درصد بوده و شرایط  79بستان، بندر ماهشهر و امیدیه احتمال وقوع نامطلوبیت اقلیمی بیشتر از 

نامطلوبیت اقلیمی در  که احتمال وقوعی نظامی وجود دارد. درصورتیهاتیفعالنامطلوبی برای 

ی رامهرمز، امیدیه و دزفول احتمال وقوع نامطلوبیت اقلیمی هاستگاهیای شمالی استان و هابخش

وبی ی جنهابخشی نظامی نسبت به هاتیفعالشرایط اقلیمی برای  باشد ویمدرصد  79کمتر از 

ر منطقه خوزستان (. در فصل پاییز میزان نامطلوبیت اقلیمی د99)شکل استان مساعدتر است 

درصد قرار دارد.  72تا  5/92شاخص اقلیم نظامی بین  نسبت به فصل تابستان کمتر بوده و

ی آبادان و امیدیه هاستگاهیادرصد مربوط به  77بیشترین نامطلوبیت اقلیمی با مقادیر بیشتر از 

متر م نظامی کیمان و رامهرمز شاخص اقلیمسجدسلی بستان، هاستگاهیاکه در درصورتی باشدیم

(. در 97شکل )ی نظامی وجود دارد هاتیفعالدرصد بوده و شرایط مطلوبی برای انجام  79از 

. باشدیمدرصد متغیر  72تا  5/99فصل زمستان شاخص اقلیم نظامی در منطقه خوزستان بین 

و دزفول  ی امیدیه، آبادانهاستگاهیادرصد در  79بیشترین نامطلوبیت اقلیمی با مقادیر بیشتر از 

شکل )درصد مربوط به ایستگاه رامهرمز است  95و کمترین نامطلوبیت اقلیمی با مقادیر کمتر از 

95.) 
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 و پیشنهادها گیرییجهنت

معلوم ای نایندهآطراحان و برنامه ریزان مسائل استراتژیک که توجه خود را به ماه یا سال بعد و یا  

یروهای شناسی برای نباشند چون اقلیمیمشناسی اصلی اقلیم کنندگاناستفادهدارند، یممعطوف 

سازند، بیشترین اهمیت یمدر سرزمین ناشناخته آماده یت مأمورمسلحی که خود را برای انجام 

را دارد. مطالعات تخصصی نه فقط برنامه ریزان نظامی را در امر تعیین تناسب تسلیحات، تجهیزات، 

کند تا برای عملیات در مناطقی مفید واقع شود که یمامکانات، البسه و سایر منابع کمک 

ی تحقیق و توسعه، هابرنامهدهد که یملکه نشان کند، بیمهای نظامی فوری بروز یتمسئول

ها را ییتواناتوانند به بهترین وجهی شکاف میان نیازها و یمآزمایش و ارزشیابی و نیز آموزشی 

ی از وهواشناستر در عملیات نظامی، علوم هواشناسی و آبیقدقریزی بهتر و پر کنند. برای برنامه

یافتن وضعیت  دروهوایی و هم بینی شرایط آبیشپینه ابزارهای مفیدی هستند که هم در زم

اقلیم نظامی یک منطقه برای انجام عملیات نظامی نقش مهمی بر عهده دارند. در این پژوهش 

ابتدا احتماالت وقوع مقادیر تأثیرگذار عناصر اقلیمی در عملیات نظامی محاسبه گردیده و سپس 

م نظامی، شرایط اقلیم نظامی استان خوزستان در با ارائه یک شاخصی تحت عنوان شاخص اقلی و

ین نتایج این پژوهش ترمهمی ارزیابی قرار گرفت. یکی از موردبررسی مختلف سال هاماهروزها و 

های نظامی که در آینده ممکن است در این منطقه اتفاق یات و رزمایشعملاین است که، در 

عملیات، احتمال وقوع عناصر اقلیمی تأثیرگذار توان بعد از مشخص شدن زمان و مکان بیافتد، می

احتمال وقوع به دست آورد و بعد از مشخص های مربوط بهدر عملیات نظامی را از روی نقشه

منظور استفاده بهینه از محیط و ایجاد کردن وضعیت اقلیم نظامی نسبت به سایر اقدامات به

شده توسط شاخص اقلیم نظامی عمدتاً یر ارائهتمهیدات الزم اقدام نمود. الزم به ذکر است که مقاد

دهد که الزم است فرماندهان احتمال وقوع عناصر اقلیمی تأثیرگذار بر عملیات نظامی را نشان می

که در میدان جنگ تنها فرماندهان ها آگاهی داشته باشند. درصورتینظامی قبل از عملیات از آن

باشد. مجموع اطالعات نوع عملیاتی نامناسب میگیرند که چه شرایط جوی برای چه تصمیم می

ناشی از بررسی وضعیت زمین و دیگر منابع و نیز اهمیت و حساسیت عملیات نظامی در کنار 

ان باشد. در دورگیری فرماندهان آینده برای انجام عملیات نظامی مؤثر میشرایط جوی در تصمیم

از جغرافیای  استفاده عراق قرار گرفت، دفاع مقدس نیز که منطقه خوزستان مورد تجاوز کشور

(. در منطقه 79، 9917صفوی، )فرماندهان قرار داشت  مدنظرنظامی و اقلیم نظامی همواره 

، محرم، خیبر 1والفجر ، القدسقیطر، المقدستیبیات بزرگی همچون فتح المبین، عملخوزستان 

 نسبتاًی وهواآبل منطقه خوزستان از و ... در مواقعی از سال انجام گرفتند که در آن موقع از سا
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گردد از بین عملیات یم( مشاهده 2جدول )ی که در طورهمانمساعدی برخوردار بوده است. 

عملیات رمضان( در فصل تابستان و )مهم صورت گرفته در منطقه خوزستان، تنها یک عملیات 

 یاتملعنیز نسبت به بقیه صورت گرفته است که این عملیات  در شرایط اقلیمی گرم تا خیلی داغ

 7عملیات در فصل بهار،  7که تعداد یدرصورتآمیز نبوده است. یتموفقصورت گرفته چندان 

است که میزان نامطلوبیت اقلیمی  شدهانجامعملیات در فصل زمستان  7عملیات در فصل پاییز و 

 درصد بوده است. 99یات، کمتر از عملدر اکثر این 
 ی صورت گرفته وضعیت اقلیم نظامی در منطقه خوزستان هااتیعمل نیترمهم (6)جدول 

 آسایش نیروها منطقه عملیات تاریخ عملیات نام عملیات ردیف
اقلیم نظامی 

 درصد()

 95تا  75 کمی گرم تا گرم آبادان 5/2/9929 ثامن االمه 9

 79تا  99 آسایش غرب سوسنگرد 1/1/9929 القدسقیطر 7

 95تا  1 آسایش غرب دزفول 99/9/9929 تا 7/9 فتح المبین 9

 99تا  79 کمی گرم تا گرم خرمشهر  9/9/9929تا  99/7 المقدستیب 7

 75تا  79 خیلی داغ شرق بصره 2/5/9929 رمضان 5

 79تا  99 آسایش هورالهویزه 9/97/9927 خیبر 2

 75تا  95 کمی خنک جنوب آبادان و فاو 79/99/9927 1والفجر  2

 75تا  95 کمی خنک غرب خرمشهر 9/99/9925 7کربالی  1

 79تا  99 آسایش شرق بصره 7/97/9925 5کربالی  1

ی رسد نحوه تأثیرگذاریمبه نظر با توجه به تغییرات و تحوالت اقلیمی در سطح کشور و جهان، 

های نظامی آینده در یاتعملی آینده کمی متفاوت از گذشته باشد. هاجنگوهوایی در عناصر آب

 -جوی مخاطرات رخداد جهانی، افزایش تواند از عواملی مانند گرمایشیممنطقه خوزستان 

یری خطر درگ ،(بارش میانگین کلی کاهش علیرغم) آسایلس و سنگین یهابارش وقوع اقلیمی،

از بین رفتن امنیت  به خاطریا تنش نظامی با عراق بر سر ریزگردها، خطر آشوب و جنگ داخلی 

های قومی و مذهبی، تشدید مهاجرت و خالی شدن ستان، فعال شدن شکافغذایی در خوز

 هایرییماب انواع ین امنیت برای نیروهای نظامی کشور، افزایشتأمبر بودن مرزهای کشور و هزینه

ی آبی مانند تاالب شادگان و هورالعظیم هاپهنهزایی و خشک شدن یابانب روند افزایش واگیردار،

 د.یر بپذیرتأثو ... 

نتایج حاصل از این پژوهش و مطالعات پیشین صورت گرفته توسط رضایان قیه باشی و همکاران 

ی آینده در سطح کشور و هاسالهای نظامی در یتفعالدهند که عملیات و ( نشان می9912) 
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ریزی بایست در برنامهیمیی به شرح زیر مواجه شوند که هاچالشتوانند با یممنطقه خوزستان 

 قرار گیرند. موردتوجهگیری فرماندهان یمتصمات نظامی و عملی

 برخی در نظامی عملیات شدن خطرناک و هاانسان برای آن شدن تحملغیرقابل و دما افزایش 

  ایران مانند منطقه خوزستان. مناطق

 لسواح رفتن آب زیر به منجر تواندمی مدها و جزر تشدید و امواج ارتفاع و هاآب سطح افزایش 

 . شود جزایر و ساحلی نظامی تأسیسات و سواحل بر بارزیان آثار باعث و گردیده جزایر و

 بین حتی و همسایه کشورهای میان درگیری افزایش و آبی منابع کاهش سر بر رقابت 

 کشور ) مانند حوضه آبریز کارون( داخل در استانی و ایحوضه

 ساتتأسی و هاپایگاه بر هاآن مخرب آثار و دریایی یهاتوفان و سیل وقوع تکرار و شدت افزایش 

 (. خسارات زیادی به اماکن مرزبانی در خوزستان وارد کرد 9911سیل فروردین )نظامی 

 ی هاتاالب و گردوغبار هایچشمه مرزی، هایرودخانه آبی، منابع سر بر امنیتی هایچالش

کشور ایران و  بین تنش بروز موجب تواندواقع در محدوده نوار مرزی ) مانند هورالعظیم( می

 گردد و از این طریق نیروهای نظامی و امنیتی را با چالش مواجه سازد. عراق

 ویر تواندمی اقیانوسی و اقلیمی جوی، مخاطرات افزایش و گردوخاک دما، افزایش طورکلیبه 

 هشکا را احتمالی جنگ در هاآن قدرت و گذاشته منفی یرتأث کشورها دفاعی نیروهای توان

 . دهد

 در هک دریایی هایتوفان و سیل توفان، نظیر حدی رخدادهای وقوع برابر در نظامی تأسیسات 

 ظامین زیربنایی تأسیسات احداث و شوند مستحکم باید یابد،می افزایش هاآن فراوانی آینده

 باشد.  در منطقه آینده اقلیمی هیدرو رفتار مطالعات اساس بر بایستی

 اقلیم اب مناطق سمت به کشور اقلیمی پذیرآسیب مناطق از مهاجرت دید،ج اقلیمی شرایط با 

 هب توانمی جمله آن از. یابدمی کاهش مرزی مناطق جمعیت و یافتهافزایش مناسبنسبتًا 

 خوزستان، جنوبی، خراسان بلوچستان، و سیستان هایاستان از مهاجرت احتمالی افزایش

 اطقمن در کشور امنیت برای تهدیدی به تواندمی شرایط این. کرد اشاره...  و ایالم کرمانشاه،

  .گردد تبدیل مرزی

 علت به گندم ویژهبه و کشور استراتژیک محصوالت بر اقلیم تغییر بارزیان هایاثرگذاری 

 ب،آ کمبود علت به طورکلیبه. بود خواهد محصوالت دیگر از بیشتر آن کشت گستردگی

 محصوالت برخی تولید مقدار کشت، مناسب هایزمین وسعت کاهش و هوا دمای افزایش

روی با مقوله امنیت غذایی روبرو خواهیم بود که با در نظر گرفتن یافت و ازاین خواهد کاهش
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احتمال تشدید نارضایتی و ناامنی در مرزها برای قاچاق مواد غذایی یا محصوالت کشاورزی، 

 فزایش خواهد یافت. ین امنیت مرزی برای نیروهای نظامی اتأمهزینه 

 

 منابع
 های نظامی ایران، (. بررسی و مطالعه شرایط اقلیمی مناسب برای پایگاه9915) .حمدی، محمودا

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات. شناسی،رساله دکتری اقلیم

 (. تحلیل فضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی 9912) .و علیجانی، بهلول .احمدی، محمود

 .79-72 :99در ایران، فصلنامه سرزمین، سال چهارم، 

 ات انتشار :تهران، جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران .(9911) .اخباری، محمد؛ نامی، محمدحسن

 .سازمان جغرافیای نیروهای مسلح

 انتشارات نی،  :هرانتارشقی، عادل رجمه ت، تئوری و مسائل احتماالت(. 9922) .موریس ،شوتزپیل

 .775-771صص 

 یی بر فعالیت نیروهای وهوا(. نقش عناصر آب9919) .فروشه، رضا؛ سعیدی، علی؛ مختاری، داودا

پنجمین کنگره (، PET)نظامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص دمای فیزیولوژی 
 تبریز. المللی جغرافیدانان جهان اسالم،بین

 ه رسالمؤثر در سطح کشور با تأکید بر جغرافیای نظامی،  بندی دمای(. پهنه9917) .پاینده، نصراهلل
 .دکتری دانشگاه اصفهان

  ،هایپژوهشسالمت،  افزارنرمدمای مؤثر با طراحی  محاسبه .(9919) .زکی، غالمرضا و .نصراهللپاینده 

 .29-19 :(52)2 ،جغرافیایی دانشگاه تهران

 نی و تأثیر آن منابع آب در مناطق خشک و بیابا یبررس .(9911) .بهروز ،یآبادبهرامو  .یرجا ،حاتمی

 .59-21 :(91)2 ،نظامی فنون و علوم فصلنامهی بر نیروها و تجهیزات نظام

 ستان و بلوچستان بر یوهواشناسی نظامی استان سبندی آبارزیابی و پهنه(. 9912) .علی ،حنفی

 .51-19 :(21) 91 ،ینظام تیریمد هفصلنام، MCI و PET یهااساس شاخص

 انتشارات دافوس آجا،  :تهران شناسی نظامی ایران ) غرب و شمال غرب(،اقلیم(. 9912)  .حنفی، علی

 چاپ اول.

 رساله دکتری، بی کشوربندی تقویم اقلیم دفاعی در نیمه غر(. ارزیابی و پهنه9919) .حنفی، علی 
 .دانشگاه اصفهان

 انتشارات دافوس آجا، چاپ اول. :تهران ،وهواشناسی نظامیبآ(. 9917) .حنفی، علی 

 در فعالیت نیروهای  مؤثری اقلیمی هاشاخصی بندپهنه(. ارزیابی و 9912) .یعلاصانلو، و  .حنفی، علی

 .(7)2، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مرزینظامی و انتظامی در مناطق مرزی ایران و افغانستان، 
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 های تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان(. مطالعه 9919) .و امینی، داود .حنفی، علی؛ اصانلو، علی

 .2-71 :(9)5 فصلنامه علوم و فنون مرزی،مطالعه موردی: استان هرمزگان(، )نظامی و انتظامی 

 بندی تقویم اقلیم نظامی مناطق (. ارزیابی و پهنه9919) .خوشحال دستجردی، جواد .حنفی، علی

 .955-921 :(57)7جوار با کشور عراق، فصلنامه مدیریت نظامی، مرزی هم

 (. ارزیابی نقش عناصر اقلیمی در فعالیت نیروهای 9917) .خوشحال دستجردی، جواد و .حنفی، علی

های فصلنامه پژوهشژیک در استان آذربایجان غربی، نظامی با استفاده از شاخص دمای فیزیولو
 .9-79 :(77)99، مدیریت و فرماندهی نظامی

 ارزیابی و (. 9919) .حنفی، علی؛ خوشحال دستجردی، جواد؛ علیجانی، بهلول و فخری، سیروس

کشور با استفاده از شاخص اقلیم دفاعی، پژوهشنامه  بندی وضعیت اقلیم دفاعی نیمه غربیپهنه

 .72-52 :(7)2 جغرافیای انتظامی،

 های اقلیم دفاعی در نیمه غربی ایران، (. تحلیل شاخص9919) .فخری، سیروس و .حنفی، علی

 .75-72 :(71)99فصلنامه علوم و فنون نظامی، 

  ،سمنان از دیدگاه نظامی، -(. بررسی دمای آسایش محور شاهرود9921) .یرمضان علدرویشی

 دانشگاه تهران. ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،نامه کارشناسی رشته جغرافیای طبیعیپایان

  یدهای تهدپژوهی یندهآ(. 9912)  .اصغر؛ حافظ نیا، محمدرضایعل، پور عزترضایان قیه باشی، احد؛

پژوهی یندهآفصلنامه امنیتی ناشی از تغییر اقلیم در ایران با استفاده از روش چرخ آینده،  -نظامی
 .979 -922 :(7)7 دفاعی،

 قصر –کاربردهای نظامی اقلیم و ژئومورفولوژی محور نفوذی خانقین (. 9925) .ی، حسینآبادشمس

 دانشگاه شهید بهشتی تهران. نامه کارشناسی ارشد،یانپایرین کرمانشاه، ش

  ار، (. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت ملی پاید9915)  .و هاشمی، محمدناصر .شیراوند، هنگامه

 ، وزارت کشور، تهران.کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

  انتشارات دانشگاه امام حسین )ع( :تهران(. اصول و مبانی جغرافیای نظامی، 9921) .صفوی، یحیی. 

 انتشارات سمت :، تهرانوهوا شناسیمبانی آب (.9917) .، محمدرضایانیکاو . وعلیجانی، بهلول. 

 ترجمه: آهنی، محمدرضا، محسنی،  ،(غرافیای طبیعیجغرافیایی نظامی )ج(. 9917) .کالینز، جان، ام

 انتشارات دانشگاه امام حسین )ع(. :تهران بهرام،

 له نگرش نو در جغرافیای ترین ابزار جنگ در آینده، مجوهوا مهم(. آب9917)  .نامی، محمدحسن
 .721 -711 :(7)5 انسانی،

 Callins, JM. (1998). Military Geography for Professionals and the Public. 

National Defense University Prss Washington, d, c. 

 Crook, J. (2009). Climate analysis and long range forecasting of dust storms in 

Iraq. Naval Postgraduate School Monterey CA. 



 9911، زمستان 91سال پنجم، شماره  ،یدفاع یپژوه ندهیآ 997

 

 FM 38-81/AFM 105-4. (1989). Weather Support For Army Tactical Operations, 

Departments Of The Army And The Air Force, Washington, DC. 

 Galloway Gerald E. (2004). Studies in military Geography and Geology. U.S. 

military.Acodemy.west point. New York. 

 Karl, T. R., Melillo, J. M., Peterson, T. C., & Hassol, S. J. (Eds.). (2009). Global 

climate change impacts in the United States. Cambridge University Press. 

 Krauß, W., Bremer, S., Wardekker, J. A., Marschuetz, B., Baztan, J., & da Cunha, 

C. (2018). Chronology and in-depth analysis of weather-related and place-

specific narratives of climate change. 

 LaJoie, M. R. (2006). The impacts of climate variations on military operations in 

the Horn of Africa. Naval Postgraduate School Monterey Ca Dept of 

Meteorology.. 

 Montgomery, C. S. (2008). Climatic variations in tropical West African rainfall 

and the implications for military planners. Naval Postgraduate School Monterey 

Ca. 

 Moss, S. M. (2007). Long-range operational military forecasts for Afghanistan. 

Naval Postgraduate School Monterey Ca. 

 Richards, E. H. (2019). Euthenics, the science of controllable environment: A 

plea for better living conditions as a first step toward higher human efficiency. 

Good Press. 

 

 
 


