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چکیده
آب وهوا یکی از مهمترین عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است .یکی از دغدغههای
فرمااندها صاااحنه عملیا های رزمی برای برنامهریزی درازمد آینده ،آگاهی از تقویم اقلیم نظامی
مناطق مختلف می باشاد .منققه جنوب شارک کرور به علت شرایا اقلیمی صام مانند وقوب بادهای
 154روزه ساایاااتا همراه با گردوصام و محدودیت دید و نیز تأثیر توده هوای موساامی در ف اال
تاباااتا در برنامهریزیها ی نظامی حائز اهمیت اساات .در این پژوهب به منظور آمایب اقلیم دفاعی
منققه جنوبشرک کرور ،هفت ایاتگاه که دارای دوره آماری باالی  94سال بودند ،انتخاب گردیده و
دادهها ی اقلیمی مربوط به پارامترهای مختلف از سااازما هواشااناساای دریافت گردید .در ادامه ب د از
مراخ کرد اهمیت هر ی از پارامترهای اقلیمی ،وع یت منققه از ححا میزا مقلوبیت شرایا
اقلیمی برای انجاام عملیاا هاای مختلف نظامی در زما حال و نیز در افق چرااامانداز  1454مورد
مقااح ه قرار گرفت .نتای و ساااناریوهای حاصااال از پژوهب نراااا داد که کمترین مقلوبیت برای
عملیا های نظامی در سااقم منققه مربوط به ماههای تیر و مرداد صواهد بود ،در بین ایاااتگاههای
مورد مقااح اه نیز ،کمترین مقلوبیت اقلیم نظامی مربوط به منققه زابل و زه میباشاااد .همچنین
بیراترین مقلوبیت اقلیم نظامی در ساقم منققه مربوط به ماههای آبا  ،مهر و اسفند میباشد و در
بین ایاااتگاههای اسااتا نیز ایاااتگاههای چابهار و سااراوا در این ماهها از مقلوبیت اقلیم دفاعی
بیرااتری ناااهت به بقیه برصوردار میباشااند .در نهایت به منظور پیب بینی ش ارایا اقلیمی در زما
آینده ،دو سناریو تحت عنوا "اقلیم نظامی سخت" و "دستکاری روند طهی ی اقلیم" مقرح گردید.
واژههای کلیدی:
اقلیم شناسی نظامی ،عملیات نظامی ،شاخص اقلیم نظامی ،سناریوهای اقلیمی.

 .1استادیار دانرگاه افاری امام علی (ب)
 .2عضو هیئت علمی دانرگاه فرماندهی و ستاد اجا
* نویانده مائول:

Email: kamelmoniri@gmail.com
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مقدمه
جغرافیای نظامی یکی از شاصههای کاربردی در جغرافیاست که در محیا نظامی کاربرد فراوا
دارد .م مو ًال دانب جغرافیای نظامی از طرف قدر های بزرگ بهعنوا ی دانب راههردی تلقی
میشود (کاحینز .)1333 ،اقلیمشناسی نظامی یکی از موعوعا مهم جغرافیای نظامی میباشد
که در ارتهاط با آبوهوای مناطق عملیاتی بحث مینماید .اتمافر یا جو زمین نیروهای مالم را
در هر نققه ای از کره زمین ،صواه در باال و یا در صرکی و یا در دریا احاطه میکند .اگرچه
تأثیرا عناصر جوی روی یگا ها و عملیا های مختلف نظامی متفاو است ،اما مرخ شده
است که بایاری از این عناصر تأثیر مرابهی روی بیرتر نیروها و عملیا های نظامی دارند .با
توجه به اینکه بایاری از تأثیرا مرترم عناصر جوی میتواند ناشی از شرایا اقلیمی صحنه
عملیا باشد ،باید ناهت به عناصر جوی که باعث ایجاد محدودیت برای انجام عملیا نظامی
میشوند ،توجه ویژهای شود .برای این منظور تحقیقا گاتردهای برای تهیین سناریوهای
اثرگذاری اقلیم بر ت میم برنامهریزا نظامی در صحنههای عملیا آینده مورد توجه قرار
میگیرد تا به فرماندها در اتخاذ بهترین ت میم در مدیریت صحنههای نهرد کم نمایند که
در این میا میتوا به تحقیقا الجویی ،)5443( 1مونتگمری )5441( 5و کروم)5443( 9
اشاره کرد .احهته این پژوهرگرا در پژوهب صود به طور ماتقیم به موعوب آینده اشارهای
نکرده اند اما اثها نتای تحقیقا آنها تا کنو میتواند تداعیکننده مفهوم آینده در  14سال
گذشته باشد.
به عنوا مثال در مناطق استوایی برای برنامهریزی عملیا نظامی باید چرصه رصداد
بارشهای موسمی مورد توجه قرار گیرد .در صرکیهای اروپا ،به منظور برنامهریزی عملیا های
نظامی ،باید زماتا های سرد و اثر ذوب ساالنه برفها و یخها در بهار روی قابلیت حمل و نقل
و تردد بین کرورها مورد توجه قرار گیرد .در فرآیند برنامهریزی عملیا نظامی ،برنامهریزا باید
شیوههای عمل به پیببینیهای جوی که از مقاح ا اقلیمی ناشی میشود را گزارش دهند.
امروزه پیببینی شرایا هواشناسی در دورههای کوتاه مد برای انجام ی عملیا نظامی
امکا پذیر است .اما در برنامهریزیهای طوالنی مد و آینده نگرانه ،تغییرا ف لی شرایا جوی
باید در ابتدا در روند انجام عملیا مورد توجه قرار گیرد .هنگامی که تأثیر شرایا محیقی روی
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عملیا نظامی مورد بررسی قرار میگیرد ،اثر متقابل زمین و آب و هوا باید در طیف وسی ی از
گذشته ،حال و آینده مورد توجه قرار گیرد .به صاطر تأثیراتی که زمین و آب و هوا روی همدیگر
دارند ،در برنامه ریزی عملیا زمینی و هوایی باید در کنار هم مورد مقاح ه قرار گیرند .عناصر
جوی میتوانند وع یت زمین و قابلیت حمل و نقل زمینی را تحت تأثیر قرار دهند .در مقابل،
ویژگیهای زمین ممکن است تأثیرا قابل توجهی روی وع یت آب و هوای ی منققه در
سقم محلی داشته باشند .در مقاح ه منققه عملیا  ،ارتهاط بین زمین و آب و هوا به منظور
بدست آورد اطالعا نظامی دقیق باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد (حنفی.)125 ،1934 ،
جنگ نیز همانند سایر ف احیتهای اناا تحت تأثیر شرایا آب و هوایی است ،بنابراین به
نظر میرسد هر گونه عملیا نظامی بدو همآهنگی با شرایا آب و هوایی نتای زیانهاری را به
دنهال صواهد داشت .در سال  1115ناپلئو بزرگترین ارتب اروپا را با بیب از  344هزار نیرو
در اصتیار داشت ،نقره او ی قرو کری جاورانه به روسیه بود ،او نقره حمله را آنچنا
برنامهریزی کرده بود که نگرا هیچ چیزی نهود .زماتا نزدی بود ،ناپلئو مقمئن بود که
سربازانب ماکو را تاخیر میکنند (نقیبزاده .)1911 ،سربازا فراناوی در قرو کری به
روسیه ابتدا جواهرا و اشیا قیمتی را گرفتند و به میهن بازگرتند .ناپلئو برای بار دوم زمینه
ت رف را آماد ه کرد این بار روسیه بایار سردتر بود .ارتب زمینی ناپلئو ی شهر را ویرا
کردند دمای هوا به کمتر از  44درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده بود ،سربازا احااس گرسنگی
و سرمای شدید میکردند به طوری که در ی شهانه روز  24هزار اسب از سرما کرته شدند و
حهاس سربازا مناسب سرمای زیاد نهود .بنابراین از  344هزار سرباز جنگی تنها  124هزار نفر
مجروح به صانه بازگرتند و این شروعی پایا داد به امپراطوری بزرگ ناپلئو بود .آدحف هیتلر
نیز با وجود موفقیتهای اعجابانگیزی که در طول جنگ جهانی دوم بدست آورده بود در نهایت
به دحیل اینکه نقب اقلیم را در استراتژیهای جنگی صود نادیده گرفته بود؛ دورا سراشیهی
اقتدار و قدر را در جریا حمله به ماکو تجربه کرد و در نهایت به ق ر تاریخ سکو کرد .در
سپتامهر سال  1341عملیا تایفو در اتحاد جماهیر شوروی اجرا شد .ارتب آحما بر پیروزی
صود علیه حکومت استاحین و نواصتن مارش پیروزی در میدا سرخ ماکو مقمئن بودند ،اما
نادیده گرفتن شد م ادحه اقلیم در استراتژیهای جنگی هیتلر را در هر دو جههه ماکو و
استاحینگراد در اتحاد جماهیر شوروی به زانو درآوردند و ورک جنگ علیه آحما ها برگرت.
بنابراین تمام عناصر ترکیلدهنده هوای ی منققه در عملیا نظامی اثر دارد .در بین
عوامل آبوهوایی دمای هوا به طور ماتمر بر روی اناا در محیا نظامی و هم در محیاهای
کار و ف احیت و حتّی استراحت تأثیر میگذارد .به طورکلی عن ر دما در نوب تجهیزا و تدارکا
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نظامی ف احیت ماشینآال و نیروهای نظامی اثر میگذارد (پاینده .)1914 ،در مناطق صیلی
سرد بایاتی به نیروهای نظامی حهاس گرم و غذای انرژیزا داد ،برای حفاظت ماشینآال از
سرما پایگاهها ی سرپوشیده درست کرد و نیز جادههای رفتوآمد را از نظر یخزدگی و حغزندگی
کنترل کرد .سرعت و جهت باد در هوانوردی نظامی و گاترش اثر بمهارا های شیمیایی ،حرکت
ناوگا های دریایی و ...دصاحت دارد (علیجانی .)1933 ،در برنامهریزی طوالنیمد  ،برای مثال
احداث فرودگاه ،پادگا با تجهیز دفاعی منققه برای مد طوالنی تیپ غاحب هوایی ی نی آبوهوا
بررسی میشود اما در ف احیتهای کوتاهمد مانند تنظیم برنامه زمانی ی حمله ،ی تیپ
هوایی که احتمال حدوث دارد بررسی می شود در مورد تأثیرا اقلیم روی عملیا نظامی در
منققه جنوب شرک کرور هیچگونه مقاح های صور نگرفته است.
مهمترین اهداف در مقاح ا اقلیمشناسی نظامی ،بررسی آ دسته از عناصر اقلیمی است
که میتواند با تأثیر بر نیروها ،تجهی زا و تأسیاا نظامی ،سرنوشت عملیا نظامی را تغییر
دهد (حنفی .)1934 ،این هدف با ت یین آستانهها و محاسهه احتمال وقوب عناصر اقلیمی
تأثیرگذار و همچنین استفاده از شاص های مختلف صور میگیرد که در این پژوهب بهصور
زیر میباشد:
 .1ت یین آستانه عناصر اقلیمی تأثیرگذار بر عملیا و ف احیتهای نظامی
 .5ارائه شاص اقلیم نظامی با استفاده از روش  AHPبه منظور ارزیابی وع یت اقلیمی از
ب د عملیا آفندی و توحید نقرههای اقلیم نظامی.
 .9تهیین سناریوی های اقلیم نظامی برای ف احیت های نظامی در آینده.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش

اما از تحقیقا مرتها صور گرفته در زمینه اقلیم نظامی در داصل کرور میتوا به پژوهبهای
زیر اشاره کرد:
علیجانی ( )1933در پژوهری تحت عنوا آبوهوا و برنامهریزی ف احیتهای نظامی ،نقب
آبوهوا و تیپهای اقلیمی را در برنامهریزیهای نظامی مورد بررسی قرار داده است .شمسآبادی
( )1912در پایا نامه صود به بررسی کاربردهای نظامی اقلیم و ژئومورفوحوژی محور نفوذی
صانقین -ق ر شیرین کرمانراه پرداصته است .این محور یکی از مهمترین محورهای نفوذی به
منققه کرمانراه میباشد که در عملیا مرصاد مورداستفاده قرارگرفته است .درویری ()1931
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در پژوهری به بررسی دمای آسایب محور شاهرود -سمنا از دیدگاه نظامی پرداصته است و
وع یت آسایب اقلیمی مناطق واقع در این محور را بر مهنای دمای آسایب نیروهای در رزم
موردمقاح ه قرار داده است.
پاینده ( )1914در رساحه دکتری صود به پهنه بندی دمای مؤثر در سقم کرور با تأکید بر
جغرافیای نظامی پرداصته است .ایرا در این پژوهب با طراحی و برنامهنویای نرمافزار سالمت
و با استفاده از آمار روزانه  194ایاتگاه سینوپتیکی کرور دمای مؤثر استاندارد را در سقم کرور
محاسهه نموده است .نتای حاصل از این تحقیق نرا میدهد که شاص دمای مؤثر در جنوب
و شمال کرور بیرترین تأثیر را از دمای مرطوب ،در ناحیه کوهاتانی غرب کرور بیرترین تأثیر
را از دمای صر  ،در نواحی مرکزی و شرقی کرور بیرترین تأثیر را از دمای مرطوب و در
نواحی کوهپایهای بیرترین تأثیر را از دمای صر آ ناحیه میپذیرد.
احمدی ( )1913در رساحه دکتری صود به بررسی و مقاح ه شرایا اقلیمی مناسب برای ایجاد
پایگاههای نظامی در ایرا پرداصته است .در این پژوهب ماائل نظامی کرور صرفاً در سایتهای
زمینی مورد مقاح ه قرارگرفته و بر این اساس عوامل مهم و اوحویتدار در سه زمینه نیروی
اناانی ،تجهیزا و ساصتما پایگاهها موردمقاح ه قرارگرفته است.
افروشه و همکارا ( )1931در پژوهری به بررسی نقب عناصر آبوهوایی بر ف احیت نیروهای
نظامی استا آذربایجا شرقی با استفاده از شاص دمای فیزیوحوژی پرداصتهاند .بریریا و
همکارا ( )1931در تحقیقی به مقاح ه تقویم آسایب اقلیمی دورههای آموزشی نیروی دریایی
راههردی در بندر چابهار پرداصتند .نتای حاصل از این پژوهب نرا میدهد که بهترین زما
برای آموزشهای نظامی در بندر چابهار در ساعا اوحیه صهم ماههای سرد سال شامل؛ دی،
بهمن ،اسفند ،آبا و آذر میباشد.
حنفی و همکارا ( ) 1939در پژوهری به مقاح ه تقویم آسایب اقلیمی ف احیت یگا های
نظامی و انتظامی در استا هرمزگا پرداصته و ماههای همراه با تنبهای گرمایی و سرمایی را
شناسایی کردند .نتای حاصل از این پژوهب نرا میدهد که بهترین ماهها برای ف احیت نیروهای
نظامی ماههای آذر و بهمن است .در مقابل در ماههای صرداد ،تیر ،مرداد و شهریور ،تنبهای
گرمایی با شد های مختلف در منققه وجود دارد.
حنفی و همکارا در رساحه دکتری صود تحت عنوا ارزیابی و پهنهبندی وع یت اقلیم دفاعی
در نمیه غربی کرور ( )1939و همچنین پژوهبهایی با عنوا های ارزیابی و پهنهبندی تقویم
اقلیم نظامی مناطق مرزی همجوار با کرور عراک( ،)1939تحلیل شاص های اقلیم دفاعی در
نیمه غربی ایرا ( ،)1934ارزیابی و پهنهبندی وع یت اقلیم دفاعی نیمهغربی کرور با استفاده

44

ف لنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال چهارم ،شماره  ،14پاییز 1931

از شاص اقلیم دفاعی ( )1934و ارزیابی نقب عناصر اقلیمی در ف احیت نیروهای نظامی با
استفاده از شاص دمای فیزیوحوژی در استا آذربایجا غربی ( )1934و ارزیابی و پهنهبندی
شاص های اقلیمی موثر در ف احیت نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی ایرا و افغاناتا
( )1933به مقاح ه وع یت اقلیم نظامی و دفاعی مناطق مختلف کرور پرداصتهاند.
در مورد نقب اقلیم در عملیا های دفاعی و رزمی در صارج از کرور تحقیقا صوبی توسا
دانرکده نیروی دریایی آمریکا صور گرفته است که میتوا به تحقیقا الجویی (،)5443
موس ،)5443( 1مونتگمری ( )5441و کروم ( )5443اشاره کرد .همچنین کتاب نامههای توسا
دپارتما نظامی و نیروی هوایی آمریکا در زمینه نقب اقلیم روی عملیا نظامی انترار یافته
است .الزم به ذکر است با توجه به محرمانه بود بیرتر موعوعا نظامی دسترسی به بایاری
از پژوهبهای صور گرفته در صارج از کرور امکا پذیر نمیباشد.
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

با توجه به موق یت راههردی ایرا در منققه صاورمیانه و حضور مداوم تهدیدا صارجی ،اتخاذ
تمهیدا الزم در حفظ و حراست از تمامیت ارعی کرور ی عرور است .در این بین منققه
جنوب شرک کرور به علت همجواری با کرورهای پاکاتا و افغاناتا و سواحل دریای عما
و نیز شرایا اقلیمی صام مانند وقوب بادهای 154روزه سیاتا همراه با گردوصام و محدودیت
دید در برنامهریزیهای نظامی حائز اهمیت میباشد .منققه مورد مقاح ه در این تحقیق ،جنوب
شرک ایرا بخ وم استا سیاتا و بلوچاتا میباشد که در بین عرضهای جغرافیایی 52
درجه و  9دقیقه تا  91درجه و  53دقیقه عرض شماحی از صا استوا و طول جغرافیایی 21درجه
و 24دقیقه تا  39درجه و 51دقیقه طول شرقی از ن فاحنهار گرینویچ واقع شده است(شکل .)1
این استا با حدود  114٬353کیلومتر مربع وس ت در حدود اندازه کرور سوریه بزرگی دارد و
بیب از  11درصد وس ت ایرا را در بر میگیرد .سیاتا و بلوچاتا  1144کیلومتر مرز با
کرورهای پاکاتا و افغاناتا و  944کیلومتر مرز آبی با دریای عما دارد و به دحیل قرار
گرفتن در موق یت راههردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برصوردار است .این استا از دو منققه
سیاتا و بلوچاتا ترکیل میشود که سیاتا شامل زابل و شهرهای اطراف میشود و
بلوچاتا از صاش تا چابهار را در بر میگیرد .محدوده جغرافیایی مورد نظر ،از شمال به استا
صراسا جنوبی و کرور افغاناتا  ،از شرک به کرورهای پاکاتا و افغاناتا  ،از جنوب به
1

. Moss
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دریای عما و از مغرب به استا های کرما و هرمزگا محدود میشود .همچنین یکی از
مهمترین مناطقی که دارای قابلیتهای ترانزیتی و حمل و نقل میباشد؛ استا سیاتا و
بلوچاتا است .قرارگیری این استا در مجاور آبهای بیناحمللی عما و صلی فارس ،بنادر
و صلی های گواتر ،پزم ،جاس و هماایگی با چابهار و هماایگی با دو کرور ،افغاناتا و
پاکاتا و نزدیکی به حوزه شهه قاره هند و چین به طور ذاتی به این منققه ی اهمیت ترانزیتی
و ژئواکونومی فرامرزی بخریده است (سازما مدیریت و برنامهریزی استا سیاتا و
بلوچاتا .)1933 ،

افغانستان

پاکستان

شکل ( )1توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی ایستگاههای سینوپتیک در منطقه مورد مطالعه

روششناسی پژوهش
در این پژوهب برای برآورد و ارزیابی شرایا اقلیم نظامی در منققه سیاتا و بلوچاتا از
دادهها و روشهای مختلفی استفاده گردید .برای ارزیابی و پهنهبندی شرایا اقلیم نظامی در
منققه سیاتا و بلوچاتا  ،ابتدا تمامی ایاتگاههای سینوپتی موجود در منققه مورد مقاح ه
قرار گرفت و از بین آ ها هفت ایاتگاه که دارای طول دوره آماری باالی  52سال بودند ،انتخاب
گردید .در ادامه در برصی از ایاتگاهها ممکن بود به دالیل مختلف ،آمار در ب ضی از ماهها و
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سال ها مفقود شده باشد ،به همین دحیل با استفاده از روش رگرسیو صقی عمل بازسازی
دادهها صور گرفت و ب د از رفع نواق آماری طول دوره آماری به  94سال ()1313 -5414
رسید .داده های اقلیمی مورد استفاده در این پژوهب شامل دمای صر  ،رطوبت ناهی ،فرار
بخارآب ،سرعت باد ،میزا ابرناکی برای محاسهه دمای مؤثر استاندارد و دمای م ادل فیزیوحوژی
و دادههای متوسا دما ،رطوبت ناهی ،میزا بارش ،سرعت و جهت باد ،بارش برف ،وقوب
رعدوبرک ،میدا دید و پوشب آسما برای ارزیابی وع یت اقلیم دفاعی بودند که در مقیاس
زمانی روزانه و ماهانه از سازما هواشناسی کرور دریافت گردید .جدول ( ،)1مرخ ا
ایاتگاههای سینوپتی مورد مقاح ه را نرا میدهد.
جدول ( )1مشخصات جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه
نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

نوع ایستگاه

ارتفاع از سطح دریا

زابل

31 53

91 45

سینوپتی

413

زه

31 41

94 24

سینوپتی

432

زاهدا

34 29

53 51

سینوپتی

1934

صاش

31 15

51 19

سینوپتی

1934

سراوا

35 53

53 54

سینوپتی

1132

ایرانرهر

34 45

53 15

سینوپتی

231

چابهار

34 93

52 13

سینوپتی

15

به منظور ارزیابی و پهنهبندی شرایا اقلیم نظامی در منققه جنوب شرک کرور و رسید به
تقویم اقلیم نظامی منققه از روشهای زیر استفاده گردید:
 مطالعات کتابخانه ای و اسنادی :در این بخب مقاح ا کتابخانهای و اسنادی از منابع و مدارمعملی از جمله کتابها ،مقاال  ،پایا نامهها ،اینترنت و جزوا مرتها با تحقیق استفاده شده
است.
 مطالعات میدانی :در این پژوهب روش میدانی مهتنی بر م احهه و پرسرنامه است .در اینپژوهب به منظور ت یین وز عناصر اقلیمی تأثیرگذار بر عملیا نظامی از روش پرسرنامه و
م احهه با صهرگا نظامی استفاده گردیده است.
 بررسیهای آماری :در این مرحله دادههای مربوط به پارامترهای اقلیمی ایاتگاههای سینوپتیمنققه که در دورههای روزانه ،ماهانه و ساالنه از سازما هواشناسی دریافت گردیده بود ،بوسیله
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نرمافزارهای  Excelو  SPSSمورد ارزیابی قرار گرفته و همگنی دادهها و در صور حزوم بازسازی
پردازش دادهها صور گرفت.
انتخاب پارامترهای اقلیمی تاثیرگذار بر عملیات نظامی

در این بخب کلیه پارامترهای اقلیمی تاثیرگذار بر عملیا های مختلف نظامی مورد بررسی قرار
گرفته و از بین آ ها هرت پارامتر اقلیمی مهم انتخاب و تاثیرگذاری آ ها در عملیا نظامی
مورد مقاح ه قرار گرفت .یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملیا نظامی دمای هوا میباشد .در صورتی
که دمای هوا از ی آستانهای باالتر و یا پایینتر رود ،کارایی نیروها نظامی و تجهیزا آ ها را
کاهب صواهد داد (حاتمی و بهرام آبادی .)1913 ،آستانه تاثیرگذاری دما در عملیا های مختلف
نظامی در شکل ( )5نرا میدهد .به طور کلی کارایی بیرتر یگا های نظامی (نیروها و
تجهیزا ) در دماهای زیر صفر درجه و باالی  94درجه سلایوس کاهب مییابد ،بنابراین دماهای
زیر صفر درجه و باالی  94درجه سلایوس به ترتیب به عنوا آستانه پایین و باال برای دمای
هوا ت یین گردید (حنفی .)1939 ،یکی دیگر از عوامل اقلیمی تاثیرگذار بر عملیا نظامی،
بارندگی میباشد که میتواند به شکل بارا یا برف و تگرگ اتفاک بیافتد .بارندگی به اشکال
مختلف ،دید را محدود و در نتیجه بر سرعت جادهای و شهکه ارتهاطا هوایی و دریایی مؤثر
بوده و از طرفی به هنگام بارندگی دستگاههای شنود و رادار دقت عمل و ان کاسا صود را از
دست میدهند .بارشهای پراکنده و سه تأثیر چندانی در عملیا و ف احیتهای نظامی ایجاد
نمیکنند ،اما در صورتی که بارندگی از ی آستانهای بیرتر باشد میتواند باعث اصتالل در
عملیا نظامی گردد .بارندگی در مناطق جنوب شرک کرور عمدتا به صور بارا های نامنظم
و به صور ف لی و اغلب در ف ول گرم اتفاک میافتد؛ زیرا همه سیکلو هایی که از طریق
صاورمیانه وارد ایرا مایشوند باه منققه جنوبشرک کرور نمیرسند و اغلب این سیکلو ها در
مرکز ایرا به طرف شمال شرک تغییر مایر میدهند (نجارسلیقه )1912 ،آستانههای مربوط به
بارش و تأثیر آ ها بر عملیا های مختلف نظامی در شکل ( )9نرا داده شده است .محدودیت
در میدا دید یکی از مهمترین عواملی است که در بیرتر عملیا ها و ف احیتهای نظامی تأثیر
میگذارد .برصی از عوامل اقلیمی میتوانند باعث کاهب میدا دید گردد ،از مهمترین این عوامل
میتوا به مه ،ابر ،توفا های همراه با گردوصام و بارش بارا و برف اشاره کرد .این عوامل تأثیر
متفاوتی بر میدا دید دارند .در برف م موحی دید افقی به ی کیلومتر نخواهد رسید ،اما در
برف شدید به کمتر از  544متر و حتی به  24متر هم کاهب مییابد .مه و طوفا های همراه با
گردوصام نیز از مهمترین عواملی است که با توجه به غلظت صود میتواند محدوده دید را به
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میزا مختلف کاهب دهد .با توجه به شکل ( )4مالحظه میگردد که میدا دید کمتر از 4244
متر بیرتر یگا های نظامی (نیروها و تجهیزا ) را تحت تأثیر قرار میدهد ،بنابراین دید کمتر
از  4244متر به عنوا آستانه برای میدا دید ت یین میگردد.

شکل ( )2تأثیرات دما روی عملیات نظامی

شکل ( )3تأثیرات بارش روی عملیات نظامی (34-81-1

)FM

باد از جمله عناصر اقلیمی است که چنانچه با سرعت بوزد میتواند مانع هرگونه عملیا
نظامی در زمین ،دریا و یا در هوا برود .با توجه به اینکه باد ی کمیت برداری میباشد بنابراین
باید هم سرعت باد و هم جهت باد مورد مقاح ه قرار گیرد .تأثیر باد در عملیا هوایی بیرتر از
عملیا زمینی است زیرا بادهایی که در سقوح باال میوزند ،به علت از بین رفتن تالطم ناشی
از اصقکام ،سرعت بیرتری داشته و اغلب باعث از دست رفتن کنترل هواپیما میگردند .جهت
باد نیز در گاترش بمهارا های شیمیائی انترار بو ،پخب گازهای سمی و در تنظیم تیر توپخانه
مؤثر میباشد بدین صور که وقتی جهت باد عمود بر مایر تیراندازی باشد موجب پراکندگی
در نققه اصابت گلوحهها میگردد .در صورتی که سرعت باد از ی آستانهای باالتر رود ،عملیا
نظامی را تحت تأثیر قرار داده و کارایی نیروها نظامی و تجهیزا آ ها را کاهب صواهد داد.
شکل ( )2آستانههای مربوط به سرعت باد را در عملیا های مختلف نظامی نرا میدهد .به
طور کلی کارایی بیرتر یگا های نظامی (نیروها و تجهیزا ) در صورتی که سرعت باد بیرتر از
 3نا باشد ،کاهب مییابد ،بنابراین سرعت باد با  3نا به عنوا آستانه برای سرعت باد ت یین
گردید.
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شکل ( )5تأثیرات سرعت باد روی عملیات نظامی

تعیین آستانه تاثیرگذاری عوامل اقلیمی

با بررسی و مقاح ه تأثیرا عناصر اقلیمی در عملیا های مختلف نظامی براساس مقاح ا صور
گرفته در دپارتما نظامی آمریکا تحت عنوا "تاثیرا آب و هوا در میدا جنگ"FM 34-( 1
 ) 81و نظرسنجی از صهرگا نظامی و براساس آمار و اطالعا هواشناسی موجود ،در نهایت
آستانه عناصر اقلیمی مورداستفاده در این پژوهب به شرح جدول ( )5ت یین گردید.
جدول ( )2مؤلفههای اقلیمی و آستانه تأثیرگذارآنها در عملیات نظامی
پارامتر اقلیمی
دما

نوع محدودیت
حرار (روزهای با دمای باالی  92درجه سانتی گراد)

بارش
رطوبت ناهی
میدا دید
باد

برود (روزهای یخهندا )
بارش بارا (روزهای بارانی)
بارش برف (روزهای برفی)
رطوبت ناهی باالی  34درصد
رطوبت ناهی پایین  54درصد
روزهای با گردوغهار و دید کم
سرعت باد باالی  3نا

محاسبه احتماالت وقوع مقادیر نامطلوب

ب د از مرخ کرد آستانههای مربوط به پارامترهای اقلیمی تأثیرگذار در عملیا نظامی ،برای
به دست آورد شاص اقلیم نظامی و ارزیابی وع یت اقلیم نظامی در جنوبشرک کرور ،احتمال

1

. FM 34-81-1 Battlefield Weather Effects
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رصداد مقادیر صارج از محدوده آستانهای عناصر اقلیمی در دورههای ماهانه محاسهه گردید .این
محاسها برای هفت ایاتگاه سینوپتی و در دوره زمانی ماهانه به شرح ذیل انجام پذیرفت:
 .1احتمال وقوب میانگین دما زیر صفر درجه وباالی 92درجه سانتیگراد
 .5احتمال وقوب میانگین رطوبت ناهی باالی  34درصد و کمتر از  54درصد
 .9احتمال وقوب میانگین سرعت باد بیرتر از  9/2متر بر ثانیه ( 3نا )
 .4احتمال وقوب بارش بارا بیب از  5میلیمتر
 .2احتمال بارش برف و تگرگ
 .3احتمال وقوب روزهای همراه با گردوصام و دید کمتر از  5کیلومتر.
ارائه شاخص اقلیم نظامی

ب د از برآورد احتماال وقوب عناصر اقلیمی ،به منظور ارائه شاص اقلیم دفاعی و آفندی از مدل
 AHPاستفاده گردید .همچنین به منظور ت یین وز عناصر اقلیمی در مدل تحلیل سلاله
مراتهی از روش پرسرنامه و م احهه با صهرگا نظامی استفاده گردید .ب د از محاسهه احتمال
وقوب عناصر اقلیمی اثرگذار در عملیا نظامی ،جهت انجام فرآیند ت میمگیری در راستای ارائه
شاص اقلیم نظامی به منظور ارزیابی شرایا اقلیمی جنوبشرک کرور از نظر عملیا نظامی،
از پارامترهای دما ،رطوبت ناهی ،بارندگی(بارا  ،برف ،تگرگ) ،میدا دید و سرعت باد بهره
گرفته شده است .به منظور ت یین ارزش ناهی هر ی از عوامل اقلیمی تأثیرگذار در ف احیتهای
نظامی ،پرسرنامه ای تهیه گردیده و در اصتیار کارشناسا و صهرگا نظامی قرار داده شد و از
آ ها صواسته شد تا میزا تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در عملیا نظامی را به صور ماتریس
مقایاه زوجی تکمیل نمایند .ب د از جمعآوری اطالعا پرسرنامه و همچنین م احهه با
فرماندها دارای تجربه در جنگ وز هر کدام از پارامترهای اقلیمی ت یین و در نهایت ،رابقه
زیر تحت عنوا شاص اقلیم نظامی برای محاسهه وع یت اقلیمی منققه از نظر مقلوبیت و
نامقلوبیت عملیا نظامی در ماههای مختلف سال ارائه گردید:
MCI= ((0.35*((Temp>30+Temp<0)/2) + (0.2*Rain) + (0.2*Dust) +
)))(0.15*wind) + (0.1*Humidity

پس از محاسهه مقدار این شاص برای ماههای مختلف سال ،ارزشهای بهدستآمده را
میتوا براساس جدول ( )9بهصور کیفی بین عاحی تا بینهایت ناصوشایند طهقهبندی کرد .در
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این طهقهبندی مقادیر عددی باالی 34درصد شاص اقلیم نظامی نرا دهنده شرایا صوب تا
عاحی و مقادیر عددی کمتر از  24نرا دهنده شرایا نامناسب تا بینهایت ناصوشایند شرایا
اقلیمی از ب د عملیا آفندی نظامی میباشد.
جدول ( )3شاخص اقلیم نظامی به همراه ارزش توصیفی درعملیات نظامی
مطلوبیت اقلیمی

رتبه

ارزش توصیفی

مطلوبیت اقلیمی

رتبه

ارزش توصیفی

 14تا 144

3

عاحی

44تا 24

9

نامناسب

34تا 14

3

صیلی صوب

94تا 44

5

بایار نامناسب

34تا 34

2

صوب

کمتر از 94

1

بینهایت
ناصوشایند

24تا 34

4

قابلقهول

سناریونویسی براساس تغییرات اقلیمی آینده

در طول قر گذشته در اثر افزایب گازهای گلخانهای بخ وم دی اکایدکربن میانگین دمای
جهانی  4/34درجه سلایوس افزایب یافته است و پیببینیها نرا میدهد که این روند در
آینده تاریع صواهد شد .بقوریکه تا سال  5144حدود  1/1تا  4درجه میانگین دمای جهانی
افزایب صواهد یافت (حنفی .)13 ،1939 ،با توجه به روند افزایب میزا دما و تهخیر و نیز کاهب
بارشها در جنوب شرک کرور که ناشی از تغییرا اقلیمی منققهای و جهانی است در سالهای
آتی و افق  1454در اثر افزایب نامقلوبیت های اقلیمی شرایا و زمینهها برای اقداما نظامی
سخت و طاقت فرسا صواهد که بر این اساس سناریوهایی برای انجام عملیا های نظامی تدوین
گردیده است.
تجزیه و تحلیل یافتهها
ب د از ارائه شاص اقلیم نظامی و ارزیابی احتماال وقوب عناصر اقلیمی تأثیرگذار بر عملیا
نظامی ،وع یت اقلیمی منققه از نظر عملیا آفندی براساس شاص  MCIمورد مقاح ه قرار
گرفت .بهطورکلی هرچقدر مقدار عددی شاص  MCIبیرتر باشد نرا دهنده این است که
احتمال وقوب مقادیر تأثیرگذار عناصر اقلیمی در عملیا نظامی کمتر بوده و درنتیجه شرایا
برای انجام عملیا نظامی مقلوب است و مقادیر کمتر شاص مقلوبیت کمتر را برای عملیا
نظامی نرا میدهد .به منظور ارزیابی روند تغییرا روزانه شاص  MCIدر طول ماههای
مختلف سال ،ایاتگاههای سینوپتی استا موردمقاح ه قرارگرفته است .به طور کلی مقلوبیت
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اقلیم نظامی در منققه جنوبشرک کرور در ماههای گرم سال و ف ل تاباتا ناهت به ماههای
سرد و م تدل سال پایین میباشد به گونهای که کمترین مقلوبیت برای عملیا های نظامی در
سقم منققه مربوط به ماههای تیر و مرداد میباشد که این نامقلوبیتها در اثر عواملی مانند
دماهای باالی  92درجه سانتیگراد ،سرعت باد بیرتر از  3نا و طوفا های همراه با گردوصام
و محدودیت دید ایجاد میگردد .در بین ایاتگاههای استا کمترین مقلوبیت اقلیم نظامی
مربوط به منققه زابل و زه میباشد که تحت تأثیر بادهای  154روزه سیاتا قرار میگیرد.
در صورتی که منققه چابهار مقلوبیت اقلیم نظامی بیرتری ناهت به بقیه مناطق در ف ل
تاباتا دارا میباشد  .به طور کلی بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی در سقم استا مربوط به
ماههای آبا  ،مهر و اسفند میباشد و در بین ایاتگاههای استا نیز ایاتگاههای چابهار و سراوا
در این ماهها از مقلوبیت اقلیم دفاعی بیرتری ناهت به بقیه برصوردار میباشند (شکل .)3
میزا مقلوبیت اقلیم نظامی در ماههای مختلف سال در ایاتگاههای سینوپتی استا سیاتا
و بلوچاتا در جدول ( )4نرا داده شده است .این وع یت بیانگر آ است که سریعتر شد
تغییرا اقلیمی و سختتر شد شرایا در آینده طرحها و داکترین نظامی با چاحبهایی فراتر
از چاحبهای کنونی مواجه صواهند شد.

شکل ( )6روند تغییرات میزان مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه جنوب شرق کشور
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جدول ( )4مطلوبیت اقلیم نظامی در ماههای مختلف در ایستگاههای استان سیستان و بلوچستان
زاهدا

زه

سراوا

صاش

ایرانرهر

چابهار

زابل

ایستگاه

21/1

34/1

33/1

39/9

34/4

34/3

39/1

دی

35/2

33/4

31/2

32

33/5

31/5

32/5

بهمن

39/3

39/2

32/2

32

34/3

33/1

35/3

اسفند

35/9

22/9

21/1

31/3

29

31/2

24/1

فروردین

22

43/9

21/4

21/3

25/5

22/1

43

اردیههرت

25/5

44

21/9

24

21/9

22/3

45/1

صرداد

24/4

41/4

24/9

43/1

41/4

24/1

93/9

تیر

21/3

41/4

25/2

24/1

21/2

23/3

44/4

مرداد

23/3

43/3

22/3

24/3

24/3

23

44/3

شهریور

33/4

23/1

39

33/3

23/9

21/5

22/4

مهر

31/4

31/4

35/3

35/3

33

33/5

33/3

آبا

31/3

33/3

34/4

33/5

31/3

35

33/9

آذر

تغییرا زمانی-مکانی مقلوبیت اقلیم نظامی برای ماههای مختلف سال در محیا  GISمورد
مقاح ه قرار گرفته است .در ماههای ژانویه و فوریه (دی و بهمن) مقلوبیت اقلیم نظامی در منققه
جنوبشرک بین  21تا  31درصد متغیر میباشد به گونهای که بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی
در منققه ایرانرهر تا چابهار اتفاک میافتد در صورتی که کمترین مقلوبیت اقلیم نظامی مربوط
به ایاتگاه زاهدا میباشد (شکل  –3احف و ب) .در ماههای مارس و آوریل (اسفند و فروردین)
مقلوبیت اقلیم نظامی در سقم منققه بین  29تا  33درصد متغییر میباشد .بیرترین مقلوبیت
اقلیم نظامی در ایاتگاههای چابهار و صاش و کمترین مقلوبیت اقلیم نظامی در ایاتگاه ایرانرهر
اتفاک می افتد (شکل  -3پ و ) .مقلوبیت اقلیم نظامی در ماههای می و ژوئن (اردیههرت و
صرداد) بین  45تا  22درصد متغیر میباشد به گونهای که بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی در
منققه چابهارو زاهدا اتفاک میافتد در صورتی که کمترین مقلوبیت اقلیم نظامی مربوط به
ایاتگاه زابل و زه میباشد (شکل -3ث و ج) .در ماههای جوالی ،آگوست و سپتامهر (تیر،
مرداد و شهریور) مقلوبیت اقلیم نظامی در منققه مورد مقاح ه ناهت به بقیه ماههای سال کمتر
بوده و بین  93تا  21درصد متغییر می باشد .در ف ل تاباتا بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی
در استا سیاتا و بلوچاتا  ،در منققه چابهار و کمترین آ در منققه زابل و زه اتفاک
میافتد (شکل  -3چ ،ح و خ) .در ماههای اکتهر و نوامهر (مهر و آبا ) مقلوبیت اقلیم نظامی در
منققه مورد مقاح ه بین  22تا  39درصد متغییر است .بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی نیز در
منققه صاش و سراوا و کمترین آ در منققه چابهار ،ایرانرهر زابل اتفاک می افتد .الزم به ذکر
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است ماه نوامهر (آبا ) دارای باالترین مقلوبیت برای انجام ف احیتها و عملیا های نظامی در
استا سیاتا و بلوچاتا در بین ماههای مختلف سال میباشد (شکل -3د و ذ) .در ماه
دسامهر (آذر) مقلوبیت اقلیم نظامی در سقم استا بین 31تا  35درصد متغییر میباشد ،به
گونه ای که بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی در مناطق جنوبی استا (سراوا  ،ایرانرهر و چابهار)
و کمترین آ در منققه زاهدا اتفاک میافتد (شکل -3ر).

احف) ژانویه

ب) فوریه
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پ) مارس

ث) می

21

) آوریل

ج) ژوئن
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ح) آگوست

چ) جوالی

خ) سپتامهر

د) اکتهر
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ذ) نوامهر

29

ر) دسامهر

شکل ( )7میزان مطلوبیت اقلیم نظامی (بر حسب درصد) در ماههای مختلف سال

سناریوهای پیشبینی تغییرات اقلیمی جنوب شرق ایران در عملیاتهای نظامی
سناریو الف :اقلیم نظامی سخت

براساس دادههای دیدهبانی شده این سناریو در دو دهه آینده ( 1454ه .ش) به دحیل ترکیب
افزایب دما و کاهب بارشهای جنوب شرک کرور که ناشی از تغییرا اقلیمی منققهای و جهانی
است .شرایا و زمینهها برای اقداما نظامی مانند سایر اقداما سخت و طاقت فرسا صواهد بود.
در این سناریو دریاچه های و رودهای اصلی و فرعی درفضای جغرافیای جنوبشرک کرور به طور
کامل صر صواهند شد .پوشب گیاهی و از بین رفته و سهب روا تر شد شنهای روا به به
م ابر وصوحی و سکونتگاههای اناانی میگردد .این شرایا نخاتین نرانههای بروز مرکال در
عملیا های نظامی است .این نرانه ها که پیببینی میشود از اواسا دهه نخات قر پانزده
هجری شمای صود را نرا دهد با ادامه آ در پایا دهه مورد نظر سهب بروز گام دوم ماائل
و مرکال را ف احیتهای نظامی در منققه مورد نظر در اواصر دهه اول میباشد که سهب پائین
رفتن آبهای زیرزمینی و در نتیچه صر شد چاهها و قنا های منققه میشود در شرایا
کنونی آب مورد نیاز جنوب شرک کرور ( استا سیاتا بلوچاتا ) از طریق  1153حلقه چاه،
 1292رشته قنا و  331دهنه چرمه به میزا آبدهی  1433میلیو متر مک ب و رودصانههای
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هیرمند ،سرباز ،الدیز ،بمپور با میزا آبدهی متوسا  9339میلیو متر مک ب تامین میشود.
(اداره کل امور عرایری استا سیاتا بلوچاتا  .)1933 ،اما تکانههای اقلیمی نرانگر کاهب
بحرانی این وع یت تا  54سال آینده صواهد بود گرمایب جهانی ناشی از افزایب غلظت گازهای
گلخانهای و تغییر کاربری اراعی ،موجب تغییرا آشکاری در فراسن های اقلیمی ایرا شده است
افزایب دما ،کاهب بارش و افزایب فراوانی رصدادهای پدیدههای مخرب جوی– اقلیمی در مناطق
صر  .بیابانی ایرا در دو دهه اصیر نمونههای از آ هاتندکه کنبها و برنامههای نظامی را با
چاحبهای محیقی بایاری مواجه ساصته است .با ی تحلیل روندی میتوا نتیجه گرفت در
صور ادامه روند کنونی در دو هه آینده بحرانی گردد در  24سال اصیر میانگین دمای کرور با
شیهی حدود  ./4درجه سلایوس بر دهه افزایب یافته است (جدول  )3این افزایب دما ،بارشهای
پراکنده پدیده اقلیمی موناو  1شهه قاره هند را هم بیاثر صواهد کرد زیر فرآیند تهخیر به دحیل
افزایب دما بیرویه امکا تغذیه رودها ،قنا ها و شهکه آبهای زیرزمینی از بین صواهد برد.
بنابراین افزایب بارش در سال های آینده مرکل اقلیمی منقوقه مورد نظر را حل نخواهد کرد
احهته این افزایب بارش به حدی نخواهد بود که به اشهاب شدگی را بوجود بیاورد.
در واقع این سناریو بیا میکند که برای حل چاحبهای اقلیمی در جنوب شرک کرور امکا
تغییر اقلیم به نفع صود وجود ندارد .براساس یافتههای این سناریو مناسبترین راه برای مقابله بر
بحرا ها و چاحبهای اقلیمی دو دهه آینده در جنوب شرک کرور ،استفاده از راههردهای نظامی
نوین متناسب با تغییرا اقلیمی دو دهه آینده احزامآور است .برای این کار نیاز است تجهیزا و
سازههای نظامی نوینی که بتواند در برابر گرما گرد و غهار ،صرکی هوا و تهخیر مقاوم باشد؛ ایجاد
کرد؛ همچنین نیروی اناانی مورد نیاز برای بکارگیری در شرایا عملیاتی این منققه الزم است
آموزشهای الزم برای عمل در وع یتهای جغرافیایی صر و کم رطوبت را داشته باشند.

.Monsoon

1
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جدول ( )5پیش بینی احتمالی تغییرات اقلیمی در  1421ه ش (سازمان هواشناسی)
شاخص های اقلیم (بر اساس آخرین آمار سازمان هواشناسی

پیش بینی احتمالی تغییرات اقلیمی در

استان)

1421ه.ش

ردیف

شاخص

میانگین ساالنه

1
2
3
4

زیرشاخص

مقدار

مقدار

بارندگی
(میلیمتر)

حداقل ساالنه
حداکثر ساالنه

114

کمتر از  144میلی حیتر در سال

بارش ف لی

5

درصد بارش ف لی

6

متوسا حداقل

55

بیرتر از  52درجه سانتی گراد

7

متوسا حداکثر

93

بیرتر از  93درجه

متوسا کل

13۹3

بیرتر  54در جه سانتی گراد

۹

حداکثر مقلق

95

بیرتر  95در جه

11

حداقل مقلق

3۹2

بیرتراز  3۹2درجه

حداکثر ساالنه

33۹3

کمتر از 34

متوسا ساالنه

93۹2

کمتر از 92

حداقل ساالنه

3

کمتر از 3

جهت باد غاحب

شمال و
شمال غرب

شد باد های گرم در هما جهت

سرعت حداکثر

34

بیرتر از  144کیلومتر در ساعت

۸

11
12
13
15
16

دما ( ) c

رطوبت
ناهی () %

باد

سناریو دستکاری روند طبیعی اقلیم
سناریو ب :افزایش و کاهش مصنوعی متغیرهای اقلیمی

این سناریو م مو ًال در راستای تالش برر برای مهارزه با روند طهی ی اقلیم صور میگیرد و
صرفنظر از اینکه بقور مقق ی میتواند نیازهای برر به منابع آب را از طریق بارشهای غیرطهی ی
تامین کند ،اهمیت دارد .اغلب اقلیم شناسا بر این باورند که دستکاری در روند طهی ی اقلیم در
دراز مد چاحبها و بحرا های بایار مهمی را در سقم کره زمین ایجاد نماید اما این اقدام
میتواند در برصی مواقع بحرا ها بقور محلی و منققهای به ت ویق بیاندازد .در این سناریو اقداما
و برنامه های قابل توجهی برای مقابله با کم آبی و به تهع آ تغییرا اقلیمی مورد توجه قرار
گرفته است این سناریو نیروهای مالم جمهوری اسالمی ایرا بیرترین حمایت را از باروری ابرها
و همچنین کوچاند ابرها از سایر نقاط به اسما جنوب شرک کرور در دستور کار صود صواهند
داشت .براساس این سناریو دستکاری در روند طهی ی بارش در این مناطق عالوه بر این به دحیل
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دوره افتادگی از مایر ابرهای مدیترانهای کار مرکلی است .بنابراین در ابتدای دوره مورد نظر
این اقدام ها به دحیل ماائل و مرکال تکنوحوژی هم به سادگی رخ نخواهد نداد به عهارتی
انتظارا این سناریو از میانههای دوره مورد نظر ی نی از سال 1414ه.ش به ب د در پهنه
جغرافیایی جنوب شرک قو صواهد گرفت در استای این نگرش رئیس شهکه پایب هواشناسی
سیاتا و بلوچاتا باروری ابرها برای افزایب بارندگی در استا را کم اثر و بدو صرفه اقت ادی
برشمرده و گفته است :بیال بارورسازی ابرها بایار ناچیز است و با صرف هزینههای سنگین در
این بخب ،صروجی مناسهی ندارد و مرکال کم آبی و کم بارشی استا را رفع نمیکند اما در
این سناریو تالش میشود راهکار اناانی منققی برای متناسب با ظرفیت اقلیمی ایرا تهیین
گردد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
تحقیق و پژوهب در ارتهاط با جغرافیای نظامی ایرا و بهویژه آبوهواشناسی نظامی میتواند در
توانمندی کرور در دفاب از این مرزوبوم مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به نقب آبوهوا در
عملیا های نظامی و ت داد بیشمار تهدیدا باحقوه پیرامونی کرور و ارزش و جایگاه آ در
منققه صاورمیانه ،عرور پژوهب در زمینه شناصت و ارزیابی تقویم اقلیم نظامی مناطق مختلف
کرور کاری بس هوشمندانه است که میتواند عمن کاهب هزینهها از اتخاذ ت میما غلا
جلوگیری کرده و عالوه برافزایب کارایی و عملکرد آ ها در منققه ،از اتالف نیروها ،سرمایه و
زما جلوگیری کند .در این پژوهب شاص ی تحت عنوا شاص اقلیم نظامی ارائه گردید که
بر پایه احتمال وقوب عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیا نظامی قرار دارد .در عملیا ها و
رزمایبهای نظامی می توا ب د از مرخ شد زما و مکا عملیا  ،احتمال وقوب عناصر
اقلیمی تأثیرگذار در عملیا نظامی را از روی نقرههای مربوط به احتمال وقوب به دست آورد و
ب د از مرخ کرد وع یت اقلیم نظامی ناهت به سایر اقداما به منظور استفاده بهینه از
محیا و ایجاد تمهیدا الزم اقدام نمود .نتای حاصل از پژوهب نرا داد که مقلوبیت اقلیم
نظامی در منققه جنوب شرک کرور در ماههای گرم سال و ف ل تاباتا ناهت به ماههای سرد
و م تدل سال پایین میباشد به گونهای که کمترین مقلوبیت برای عملیا های نظامی در سقم
منققه مربوط به ماههای تیر و مرداد صواهد بود ،در بین ایاتگاههای استا کمترین مقلوبیت
اقلیم نظامی مربوط به منققه زابل و زه میباشد که تحت تأثیر بادهای  154روزه سیاتا
قرار میگیرند  .همچنین بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی در سقم استا مربوط به ماههای آبا ،
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مهر و اسفند میباشد و در بین ایاتگاههای استا نیز ایاتگاههای چابهار و سراوا در این ماهها
از مقلوبیت اقلیم دفاعی بیرتری ناهت به بقیه برصوردار میباشند .یکی از مهمترین اهداف این
پژوهب ارزیابی وع یت منققه از ححا میزا مقلوبیت شرایا اقلیمی برای انجام عملیا های
مختلف نظامی در افق چرمانداز  1454بود که بدین منظور ب د از بدست آورد وع یت کنونی
منققه از ححا اقلیم دفاعی به منظور پیب بینی شرایا اقلیمی در زما آینده ،دو سناریو تحت
عنوا "اقلیم نظامی سخت" و "دستکاری روند طهی ی اقلیم" مقرح گردید .این سناریوها براساس
تغییرا اقلیمی صور گرفته در دنیا در اثر افزایب گازهای گلخانهای و گرمایب جهانی و
تغییرا در احگوهای دما و بارش در کرور ما مقرح شده است .براساس این دو سناریو ف احیتها
و عملیا نظامی در منققه جنوبشرک از عواملی مانند افزایب دما و میزا تهخیر ،کاهب بارش،
صر شد رودصانهها و قنا ها ،از بین رفتن پوشب گیاهی ،بیابا زایی و از بین رفتن
سکونتگاههای اناانی متأثر صواهد شد .براساس سناریو اقلیم نظامی سخت ،مناسبترین راه
برای مقابله با بحرا ها و چاحب های اقلیمی دو دهه آینده در جنوب شرک کرور ،استفاده از
راههردهای نظامی نوین متناسب با تغییرا اقلیمی دو دهه آینده است .برای این کار نیاز است
تجهیزا و سازههای نظامی نوینی که بتواند در برابر گرما ،گرد و غهار ،صرکی هوا و تهخیر مقاوم
باشد ،ایجاد کرد؛ همچنین نیروی اناانی مورد نیاز برای بکارگیری در شرایا عملیاتی این منققه
الزم است آموزشهای الزم برای عمل در وع یتهای جغرافیایی صر و کم رطوبت را داشته
باشند .براساس سناریو دوم که تحت عنوا "دستکاری روند طهی ی اقلیم" در این پژوهب مقرح
گردید ،اقداما و برنامههای قابل توجهی مانند بارورسازی ابرها برای مقابله با کم آبی و به تهع
آ تغییرا اقلیمی در منققه مورد توجه قرار میگیرد .که در این زمینه نیز بارورسازی ابرها
نیازمند هزینههای اقت ادی سنگین در مقابل بازدهی پایین میباشد.

21

ف لنامه آیندهپژوهی دفاعی ،سال چهارم ،شماره  ،14پاییز 1931

منابع

 احمدی ،محمود .)1912( .بررساای و مقاح ه شاارایا اقلیمی مناسااب برای پایگاههای نظامی ایرا ،
رساحه دکتری اقلیمشناسی ،دانرکده علوم اناانی ،دانرگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا .

 احمدی ،محمود .و علیجانی ،بهلول .)1913( .تحلیل فضااایی نقب اقلیم بر تجهیزا و ادوا نظامی
در ایرا  ،ف لنامه سرزمین.53-44 :)19( 4 ،
 اصهااری ،محماد .و نامی ،محمدحاااان .)1911( .جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایرا  ،تهرا :
انترارا سازما جغرافیای نیروهای مالم.
 پاینده ،ن اراه .)1914( .پهنهبندی دمای مؤثر در ساقم کرور با تأکید بر جغرافیای نظامی ،رساحه
دکتری ،دانرکده علوم اناانی ،دانرگاه اصفها .
 پاینده ،ن اراه .و زکی ،غالمرعاا .)1912( .محاساهه دمای مؤثر با طراحی نرمافزار سالمت (مقاح ة
موردی محاساهه دمای مؤثر در 194ایااتگاه ساینوپتیکی کرور) ،ف لنامه پژوهبهای جغرافیایی،
.39-31 :23
 حاتمی ،ایرج .و بهرام آبادی ،بهروز .)1913( .بررسی منابع آب در مناطق صر
بر نیروها و تجهیزا نظامی ،ف لنامه علوم و فنو نظامی.29-31 :)13( 3 ،

و بیابانی و تأثیر آ

 حنفی ،علی .)1934 ( .آب و هواشناسی نظامی ،تهرا  :انترارا دافوس آجا ،چاپ اول.

 حنفی ،علی .)1939( .هواشناسی ،تهرا  :انترارا دانرگاه افاری امام علی (ب) ،چاپ اول.

 حنفی ،علی .)1933( .ارزیابی و پهنهبندی آب و هواشاناسای نظامی استا سیاتا و بلوچاتا بر
اساس شاص های  PETو  ،MCIف لنامه مدیریت نظامی.23-11 :)3( 11 ،
 حنفی ،علی .و اصاااانلو ،علی .)1933( .ارزیاابی و پهنهبندی شااااص های اقلیمی موثر در ف احیت
نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی ایرا و افغاناااتا  ،ف االنامه علمی پژوهراای مقاح ا
مرزی.1-53 :)5( 3 ،
 حنفی ،علی .و صوشاحال دستجردی ،جواد .)1939( .ارزیابی و پهنهبندی تقویم اقلیم نظامی مناطق
مرزی همجوار با کرور عراک ،ف لنامه مدیریت نظامی.122-131 :)24( 4 ،
 حنفی ،علی .و صوشحال دستجردی ،جواد .)1934( .ارزیابی نقب عناصر اقلیمی در ف احیت نیروهای
نظامی با اسااتفاده از شاااص دمای فیزیوحوژی در اسااتا آذربایجا غربی ،ف االنامه پژوهبهای
مدیریت و فرماندهی نظامی.1-54:)44( 19 ،
 حنفی ،علی .و فخری ،سااایروس .)1939( .تحلیل شااااص های اقلیم دفاعی در نیمه غربی ایرا ،
ف لنامه علوم و فنو نظامی.52-43 :)53( 14 ،
 حنفی ،علی ،.اصااانلو ،علی .و امینی ،داود .)1939( .مقاح ه تقویم آسااایب اقلیمی ف احیت یگا های
نظامی و انتظامی (مقاح ه موردی :استا هرمزگا ) ،ف لنامه علوم و فنو مرزی.3-51 :)1( 2 ،

آمایب اقلیم دفاعی منققه جنوب شرک کرور و اهمیت آ در ...

23

 حنفی ،علی ،.صوشاحال دسااتجردی ،جواد ،.علیجانی ،بهلول .و فخری ،سایروس .)1939( .ارزیابی و
پهنهبندی وعا یت اقلیم دفاعی نیمه غربی کراور با اسااتفاده از شااص اقلیم دفاعی ،پژوهراانامه
جغرافیای انتظامی.53-23 :)5( 3 ،
 درویر ای ،رمضااان لی .)1931( .بررساای دمای آسااایب محور شاااهرود -ساامنا از دیدگاه نظامی،
پایا نامه کارشناسی رشته جغرافیای طهی ی ،دانرکده ادبیا و علوم اناانی ،دانرگاه تهرا .

 شااامسآبادی ،حااااین .)1932( .کاربردهای نظامی اقلیم و ژئومورفوحوژی محور نفوذی صانقین–
ق رشیرین کرمانراه ،پایا نامه کارشناسی ارشد ،دانرکده علوم زمین ،دانرگاه شهید بهرتی تهرا .
 صفوی ،یحیی .)1931( .اصول و مهانی جغرافیای نظامی ،تهرا  :انترارا دانرگاه امام حاین (ب).
 علیجانی ،بهلول .)1933( .آبوهوا و برنامهریزی ف احیتهای نظامی ،ف االنامه تحقیقا جغرافیایی،
.33 -111

 کاحینز ،جا  ،ام .)1914( .جغرافیایی نظامی (جغرافیای طهی ی) ،ترجمه :محمدرعاااا آهنی و بهرام
محانی ،تهرا  :انترارا دانرگاه امام حاین (ب).
 حیپشاوتز ،سایمور .)1933( .تئوری و مااائل احتماال  ،ترجمه عادل ارشقی ،تهرا  :انترارا نی،
ص .552-551

 محمدنجار ،سلیقه .)1912( .مکانیزمهای بارش در جنوبشرک کرور ،مجله پژوهبهای جغرافیایی،
.1-14 :22
 نقیبزاده ،احمد .)8811( .تاریخ دیپلماسی و روابط بینالملل ،تهران :نشر قومس.

 Collins, J. M. (1998). Military geography for professionals and the public.
Potomac Books, Inc.
 Crook, J. (2009). Climate analysis and long range forecasting of dust storms in
Iraq. Naval Postgraduate School Monterey CA.
 Galloway Gerald, E. (2004). Studies in military Geography and Geology. U.S.
military. Academy. West point. New York.
 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.

