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 چکیده
ی هاترین عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است. یکی از دغدغهکی از مهمآب وهوا ی

ریزی درازمد  آینده، آگاهی از تقویم اقلیم نظامی های رزمی برای برنامهفرمااندها  صاااحنه عملیا 

 یباشاد. منققه جنوب شارک کرور به علت شرایا اقلیمی صام مانند وقوب بادهامناطق مختلف می

ثیر توده هوای موساامی در ف اال أروزه ساایاااتا  همراه با گردوصام و محدودیت دید و نیز ت 154

دفاعی ی نظامی حائز اهمیت اساات. در این پژوهب به منظور آمایب اقلیم هایزیرتاباااتا  در برنامه

یده و سال بودند، انتخاب گرد 94، هفت ایاتگاه که دارای دوره آماری باالی شرک کرورمنققه جنوب

ی اقلیمی مربوط به پارامترهای مختلف از سااازما  هواشااناساای دریافت گردید. در ادامه ب د از هاداده

مراخ  کرد  اهمیت هر ی  از پارامترهای اقلیمی، وع یت منققه از ححا  میزا  مقلوبیت شرایا 

مورد  1454 اندازی مختلف نظامی در زما  حال و نیز در افق چرااامهااا یاعملاقلیمی برای انجاام 

مقااح ه قرار گرفت. نتای  و ساااناریوهای حاصااال از پژوهب نراااا  داد که کمترین مقلوبیت برای 

ی هااااتگاهیاهای تیر و مرداد صواهد بود، در بین ی نظامی در سااقم منققه مربوط به ماههاا یعمل

. همچنین شااادبایممورد مقااح اه نیز، کمترین مقلوبیت اقلیم نظامی مربوط به منققه زابل و زه  

در  و باشدیمبیراترین مقلوبیت اقلیم نظامی در ساقم منققه مربوط به ماههای آبا ، مهر و اسفند 

مقلوبیت اقلیم دفاعی  از هاماهی چابهار و سااراوا  در این هااااتگاهیای اسااتا  نیز هااااتگاهیابین 

ما  رایا اقلیمی در ز. در نهایت به منظور پیب بینی شااباشااندیمبیرااتری ناااهت به بقیه برصوردار 
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 مقدمه

حیا نظامی کاربرد فراوا  های کاربردی در جغرافیاست که در می از شاصهکی ینظامجغرافیای 

عنوا  ی  دانب راههردی تلقی های بزرگ بهدارد. م موالً دانب جغرافیای نظامی از طرف قدر 

باشد ی از موعوعا  مهم جغرافیای نظامی میکی ینظامشناسی اقلیم .(1333کاحینز، ) شودمی

و زمین نیروهای مالم را نماید. اتمافر یا جوهوای مناطق عملیاتی بحث میکه در ارتهاط با آب

اگرچه  کند.ای از کره زمین، صواه در باال و یا در صرکی و یا در دریا احاطه میدر هر نققه

ی مختلف نظامی متفاو  است، اما مرخ  شده هاا یعملو  هاگا عناصر جوی روی ی را یتأث

با . ای نظامی دارندهمرابهی روی بیرتر نیروها و عملیا  ریعناصر تأثاست که بایاری از این 

ه ناشی از شرایا اقلیمی صحن تواندیممرترم عناصر جوی  را یتأثبایاری از توجه به اینکه 

باید ناهت به عناصر جوی که باعث ایجاد محدودیت برای انجام عملیا  نظامی  ،عملیا  باشد

 ناریوهایای برای تهیین سای شود. برای این منظور تحقیقا  گاترده، توجه ویژهشوندیم

های عملیا  آینده مورد توجه قرار ریزا  نظامی در صحنهاثرگذاری اقلیم بر ت میم برنامه

که  های نهرد کم  نمایندگیرد تا به فرماندها  در اتخاذ بهترین ت میم در مدیریت صحنهمی

( 5443) 9( و کروم5441) 5مونتگمری(، 5443) 1الجوییتوا  به تحقیقا  در این میا  می

ای احهته این پژوهرگرا  در پژوهب صود به طور ماتقیم به موعوب آینده اشاره .کرداشاره 

سال  14کننده مفهوم آینده در تواند تداعیاند اما اثها  نتای  تحقیقا  آنها تا کنو  مینکرده

 .گذشته باشد

ریزی عملیا  نظامی باید چرصه رصداد ال در مناطق استوایی برای برنامهبه عنوا  مث

 یهاا یعملریزی ی اروپا، به منظور برنامههایصرکمورد توجه قرار گیرد. در  یموسمهای رشبا

در بهار روی قابلیت حمل و نقل  هاخو ی هابرفی سرد و اثر ذوب ساالنه هازماتا نظامی، باید 

زا  باید ریریزی عملیا  نظامی، برنامهآیند برنامهو تردد بین کرورها مورد توجه قرار گیرد. در فر

را گزارش دهند.  شودیمی جوی که از مقاح ا  اقلیمی ناشی هاینیبهای عمل به پیبشیوه

های کوتاه مد  برای انجام ی  عملیا  نظامی بینی شرایا هواشناسی در دورهامروزه پیب

وی ج ف لی شرایا را ییتغی طوالنی مد  و آینده نگرانه، هایزیرپذیر است. اما در برنامهامکا 

ی شرایا محیقی رو ریتأثباید در ابتدا در روند انجام عملیا  مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که 
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زمین و آب و هوا باید در طیف وسی ی از  متقابل، اثر ردیگیمعملیا  نظامی مورد بررسی قرار 

 وی همدیگری که زمین و آب و هوا رراتیتأثگذشته، حال و آینده مورد توجه قرار گیرد. به صاطر 

ریزی عملیا  زمینی و هوایی باید در کنار هم مورد مقاح ه قرار گیرند. عناصر دارند، در برنامه

قرار دهند. در مقابل،  ریتأثوع یت زمین و قابلیت حمل و نقل زمینی را تحت  توانندیمجوی 

ر قابل توجهی روی وع یت آب و هوای ی  منققه د را یتأثی زمین ممکن است هایژگیو

سقم محلی داشته باشند. در مقاح ه منققه عملیا ، ارتهاط بین زمین و آب و هوا به منظور 

 (.125، 1934بدست آورد  اطالعا  نظامی دقیق باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد )حنفی، 

شرایا آب و هوایی است، بنابراین به  ریتأثی اناا  تحت هاتیف احجنگ نیز همانند سایر 

ی با شرایا آب و هوایی نتای  زیانهاری را به آهنگهمد هر گونه عملیا  نظامی بدو  رسنظر می

هزار نیرو  344ارتب اروپا را با بیب از  نیترناپلئو  بزرگ 1115در سال دنهال صواهد داشت. 

کری جاورانه به روسیه بود، او نقره حمله را آنچنا  نقره او ی  قرو  ،در اصتیار داشت

ه ناپلئو  مقمئن بود ک، کرده بود که نگرا  هیچ چیزی نهود. زماتا  نزدی  بود ریزیبرنامه

کری به سربازا  فراناوی در قرو  .(1911 زاده،بینق) کنندیسربازانب ماکو را تاخیر م

روسیه ابتدا جواهرا  و اشیا قیمتی را گرفتند و به میهن بازگرتند. ناپلئو  برای بار دوم زمینه 

ه کرد این بار روسیه بایار سردتر بود. ارتب زمینی ناپلئو  ی  شهر را ویرا  ت رف را آماد

گراد زیر صفر رسیده بود، سربازا  احااس گرسنگی درجه سانتی 44ای هوا به کمتر از کردند دم

هزار اسب از سرما کرته شدند و  24کردند به طوری که در ی  شهانه روز و سرمای شدید می

هزار نفر  124هزار سرباز جنگی تنها  344سرمای زیاد نهود. بنابراین از حهاس سربازا  مناسب 

هیتلر  آدحف .مجروح به صانه بازگرتند و این شروعی پایا  داد  به امپراطوری بزرگ ناپلئو  بود

انگیزی که در طول جنگ جهانی دوم بدست آورده بود در نهایت های اعجابنیز با وجود موفقیت

هی دورا  سراشی ه بود؛های جنگی صود نادیده گرفتکه نقب اقلیم را در استراتژیبه دحیل این

ر د تجربه کرد و در نهایت به ق ر تاریخ سکو  کرد.ماکو  اقتدار و قدر  را در جریا  حمله به

در اتحاد جماهیر شوروی اجرا شد. ارتب آحما  بر پیروزی    تایفو عملیا 1341سپتامهر سال 

استاحین و نواصتن مارش پیروزی در میدا  سرخ ماکو مقمئن بودند، اما صود علیه حکومت 

را در هر دو جههه ماکو و  های جنگی هیتلرنادیده گرفتن شد  م ادحه اقلیم در استراتژی

 ها برگرت.استاحینگراد در اتحاد جماهیر شوروی به زانو درآوردند و ورک جنگ علیه آحما 

 بین درهوای ی  منققه در عملیا  نظامی اثر دارد.  دهدهنلیترکبنابراین تمام عناصر 

ی هاایمحماتمر بر روی اناا  در محیا نظامی و هم در  طور بهوهوایی دمای هوا عوامل آب

 دارکا تدر نوب تجهیزا  و ی عن ر دما طورکل به. گذاردیمو حّتی استراحت تأثیر  تیف احکار و 
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(. در مناطق صیلی 1914)پاینده،  گذاردیمامی اثر و نیروهای نظ آال نیماشنظامی ف احیت 

 از آال نیماشداد، برای حفاظت  زایانرژسرد بایاتی به نیروهای نظامی حهاس گرم و غذای 

ی و حغزندگی زدگخی نظر ازرا  وآمدرفتی هاجادهی سرپوشیده درست کرد و نیز هاگاهیپاسرما 

ی شیمیایی، حرکت هابمهارا امی و گاترش اثر و جهت باد در هوانوردی نظ سرعت کنترل کرد.

، برای مثال مد یطوالنی زیربرنامهدر (. 1933علیجانی، )... دصاحت دارد ی دریایی وهاناوگا 

وهوا احداث فرودگاه، پادگا  با تجهیز دفاعی منققه برای مد  طوالنی تیپ غاحب هوایی ی نی آب

مانند تنظیم برنامه زمانی ی  حمله، ی  تیپ   مدکوتاهی هاتیف احاما در  شودیمبررسی 

اقلیم روی عملیا  نظامی در  را یتأثهوایی که احتمال حدوث دارد بررسی می شود در مورد 

 ای صور  نگرفته است.مقاح ه گونهچیهمنققه جنوب شرک کرور 

ی نظامی، بررسی آ  دسته از عناصر اقلیمی است شناسمیاقلاهداف در مقاح ا   نیترمهم

زا  و تأسیاا  نظامی، سرنوشت عملیا  نظامی را تغییر تواند با تأثیر بر نیروها، تجهیکه می

ها و محاسهه احتمال وقوب عناصر اقلیمی این هدف با ت یین آستانه .(1934)حنفی،  دهد

 ور صبه که در این پژوهب ردیگیمهای مختلف صور  تأثیرگذار و همچنین استفاده از شاص 

 :باشدیمزیر 

 های نظامیار بر عملیا  و ف احیتت یین آستانه عناصر اقلیمی تأثیرگذ .1

ارزیابی وع یت اقلیمی از  منظوربه  AHPارائه شاص  اقلیم نظامی با استفاده از روش   .5

 ی اقلیم نظامی.هانقرهب د عملیا  آفندی و توحید 

 .تهیین سناریوی های اقلیم نظامی برای ف احیت های نظامی در آینده .9

 

 نظری و پیشینه پژوهشی مبان

 پژوهشپیشینه 

ی هاهبپژو توا  بهیماما از تحقیقا  مرتها صور  گرفته در زمینه اقلیم نظامی در داصل کرور 

 زیر اشاره کرد:

های نظامی، نقب ریزی ف احیتوهوا و برنامه( در پژوهری تحت عنوا  آب1933علیجانی )

ی آبادشمسبررسی قرار داده است.  مورد نظامی هایریزیبرنامه در را اقلیمی هایتیپ و وهواآب

ومورفوحوژی محور نفوذی کاربردهای نظامی اقلیم و ژئنامه صود به بررسی ( در پایا 1912)

ین محورهای نفوذی به ترمهمپرداصته است. این محور یکی از  کرمانراه شیرین ق ر -صانقین

( 1931درویری )است.  قرارگرفته مورداستفادهباشد که در عملیا  مرصاد یممنققه کرمانراه 



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

صته است و سمنا  از دیدگاه نظامی پردا -در پژوهری به بررسی دمای آسایب محور شاهرود

وع یت آسایب اقلیمی مناطق واقع در این محور را بر مهنای دمای آسایب نیروهای در رزم 

 موردمقاح ه قرار داده است.

بندی دمای مؤثر در سقم کرور با تأکید بر ( در رساحه دکتری صود به پهنه1914)پاینده 

مت افزار سالنویای نرمنامهجغرافیای نظامی پرداصته است. ایرا  در این پژوهب با طراحی و بر

ایاتگاه سینوپتیکی کرور دمای مؤثر استاندارد را در سقم کرور  194و با استفاده از آمار روزانه 

که شاص  دمای مؤثر در جنوب  دهدیممحاسهه نموده است. نتای  حاصل از این تحقیق نرا  

أثیر نی غرب کرور بیرترین تو شمال کرور بیرترین تأثیر را از دمای مرطوب، در ناحیه کوهاتا

را از دمای صر ، در نواحی مرکزی و شرقی کرور بیرترین تأثیر را از دمای مرطوب و در 

 پذیرد.از دمای صر  آ  ناحیه میای بیرترین تأثیر را نواحی کوهپایه

( در رساحه دکتری صود به بررسی و مقاح ه شرایا اقلیمی مناسب برای ایجاد 1913)احمدی 

های های نظامی در ایرا  پرداصته است. در این پژوهب ماائل نظامی کرور صرفاً در سایتاهپایگ

دار در سه زمینه نیروی مقاح ه قرارگرفته و بر این اساس عوامل مهم و اوحویت زمینی مورد

 ست.ها موردمقاح ه قرارگرفته ااهاناانی، تجهیزا  و ساصتما  پایگ

وهوایی بر ف احیت نیروهای پژوهری به بررسی نقب عناصر آب( در 1931افروشه و همکارا  )

یا  و . بریراندپرداصتهنظامی استا  آذربایجا  شرقی با استفاده از شاص  دمای فیزیوحوژی  

های آموزشی نیروی دریایی ( در تحقیقی به مقاح ه تقویم آسایب اقلیمی دوره1931همکارا  )

د که بهترین زما  دهمینرا  از این پژوهب تای  حاصل راههردی در بندر چابهار پرداصتند. ن

های سرد سال شامل؛ دی، های نظامی در بندر چابهار در ساعا  اوحیه صهم ماهبرای آموزش

 باشد.بهمن، اسفند، آبا  و آذر می

 های( در پژوهری به مقاح ه تقویم آسایب اقلیمی ف احیت یگا 1939حنفی و همکارا  )

های گرمایی و سرمایی را های همراه با تنبدر استا  هرمزگا  پرداصته و ماه نظامی و انتظامی

یروهای نف احیت ها برای بهترین ماهکه  دهدمیشناسایی کردند. نتای  حاصل از این پژوهب نرا  

های های صرداد، تیر، مرداد و شهریور، تنبدر ماهاست. در مقابل  بهمنو  آذرهای نظامی ماه

 های مختلف در منققه وجود دارد. شد گرمایی با 

بندی وع یت اقلیم دفاعی ری صود تحت عنوا  ارزیابی و پهنهحنفی و همکارا  در رساحه دکت

بندی تقویم های ارزیابی و پهنههایی با عنوا ( و همچنین پژوهب1939در نمیه غربی کرور )

های اقلیم دفاعی در شاص  (، تحلیل1939اقلیم نظامی مناطق مرزی همجوار با کرور عراک)

ه غربی کرور با استفادبندی وع یت اقلیم دفاعی نیمهارزیابی و پهنه(، 1934) نیمه غربی ایرا 
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و ارزیابی نقب عناصر اقلیمی در ف احیت نیروهای نظامی با  (1934از شاص  اقلیم دفاعی )

بندی و ارزیابی و پهنه( 1934) جا  غربیاستفاده از شاص  دمای فیزیوحوژی  در استا  آذربای

های اقلیمی موثر در ف احیت نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی ایرا  و افغاناتا  شاص 

 اند.( به مقاح ه وع یت اقلیم نظامی و دفاعی مناطق مختلف کرور پرداصته1933)

توسا های دفاعی و رزمی در صارج از کرور تحقیقا  صوبی یا عملدر مورد نقب اقلیم در 

(، 5443) توا  به تحقیقا  الجویییمدانرکده نیروی دریایی آمریکا صور  گرفته است که 

ی توسا هانامه( اشاره کرد. همچنین کتاب 5443) ( و کروم5441) (، مونتگمری5443) 1موس

دپارتما  نظامی و نیروی هوایی آمریکا در زمینه نقب اقلیم روی عملیا  نظامی انترار یافته 

با توجه به محرمانه بود  بیرتر موعوعا  نظامی دسترسی به بایاری . الزم به ذکر است است

 .باشدپذیر نمیهای صور  گرفته در صارج از کرور امکا از پژوهب
 

 العهموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مط

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  

روزه سیاتا  همراه با گردوصام و محدودیت  154نند وقوب بادهایایا اقلیمی صام ماو نیز شر

 جنوب ،در این تحقیق مقاح ه مورد. منققه باشدیمی نظامی حائز اهمیت هایزیردید در برنامه

 52 ی جغرافیاییهاعرضدر بین  که باشدیماستا  سیاتا  و بلوچاتا   ایرا  بخ ومشرک 

درجه  21طول جغرافیاییو  دقیقه عرض شماحی از صا استوا 53درجه و  91تا دقیقه  9درجه و 

(. 1شکل )واقع شده است گرینویچ احنهارن فدقیقه طول شرقی از  51درجه و 39دقیقه تا  24و

کرور سوریه بزرگی دارد و اندازه  در حدودکیلومتر مربع وس ت  114٬353این استا  با حدود 

کیلومتر مرز با  1144و بلوچاتا  سیاتا   د.گیرمی بر درصد وس ت ایرا  را در 11 بیب از

دارد و به دحیل قرار  دریای عما کیلومتر مرز آبی با  944و  افغاناتا و  پاکاتا کرورهای 

قه از دو منق. این استا  استگرفتن در موق یت راههردی و ترانزیتی از اهمیت فراوانی برصوردار 

 شود وشود که سیاتا  شامل زابل و شهرهای اطراف مییترکیل م بلوچاتا و  سیاتا 

از شمال به استا   محدوده جغرافیایی مورد نظر،. ردیگیمرا در بر صاش تا چابهار از بلوچاتا  

 ، از جنوب بهافغاناتا و  پاکاتا و کرور افغاناتا ، از شرک به کرورهای  صراسا  جنوبی

                                                           
1. Moss 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


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

کی از ی همچنین  .شودمحدود می هرمزگا و  کرما های و از مغرب به استا  دریای عما 

تا  سیاتا  و اس ؛باشدیمترانزیتی و حمل و نقل  یهاتیقابل مناطقی که دارای نیترمهم

نادر ب ،احمللی عما  و صلی  فارسبین یهاآبدر مجاور   است. قرارگیری این استا بلوچاتا  

 و افغاناتا ، و هماایگی با دو کرور جاس  و هماایگی با چابهار ،گواتر، پزم یها یصلو 

رانزیتی تت چین به طور ذاتی به این منققه ی  اهمیه قاره هند و و نزدیکی به حوزه شه پاکاتا 

 و اتا یس استا  یزیربرنامه و تیریمد سازما ) و ژئواکونومی  فرامرزی بخریده است

  .(1933 ،بلوچاتا 

 
 مطالعه مورد در منطقههای سینوپتیک جغرافیایی ایستگاه تیو موقعتوپوگرافی ( 1)شکل 

 

 پژوهش شناسیروش

ظامی در منققه سیاتا  و بلوچاتا  از در این پژوهب برای برآورد و ارزیابی شرایا اقلیم ن

بندی شرایا اقلیم نظامی در برای ارزیابی و پهنه های مختلفی استفاده گردید.ها و روشداده

ه های سینوپتی  موجود در منققه مورد مقاح منققه سیاتا  و بلوچاتا ، ابتدا تمامی ایاتگاه

سال بودند، انتخاب  52اه که دارای طول دوره آماری باالی ها هفت ایاتگقرار گرفت و از بین آ 

 ها وها ممکن بود به دالیل مختلف، آمار در ب ضی از ماهگردید. در ادامه در برصی از ایاتگاه

 افغانستان

 پاکستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86
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ها مفقود شده باشد، به همین دحیل با استفاده از روش رگرسیو  صقی عمل بازسازی سال

( 1313 -5414)سال  94آماری طول دوره آماری به  ها صور  گرفت و ب د از رفع نواق داده

های اقلیمی مورد استفاده در این پژوهب شامل دمای صر ، رطوبت ناهی، فرار رسید. داده

بخارآب، سرعت باد، میزا  ابرناکی برای محاسهه دمای مؤثر استاندارد و دمای م ادل فیزیوحوژی  

ش، سرعت و جهت باد، بارش برف، وقوب های متوسا دما، رطوبت ناهی، میزا  بارو داده

رعدوبرک، میدا  دید و پوشب آسما  برای ارزیابی وع یت اقلیم دفاعی بودند که در مقیاس 

(، مرخ ا  1زمانی روزانه و ماهانه از سازما  هواشناسی کرور دریافت گردید. جدول )

 دهد.های سینوپتی  مورد مقاح ه را نرا  میایاتگاه
 های مورد مطالعهجغرافیایی ایستگاه مشخصات (1) جدول

 

بندی شرایا اقلیم نظامی در منققه جنوب شرک کرور و رسید  به به منظور ارزیابی و پهنه

 های زیر استفاده گردید:  تقویم اقلیم نظامی منققه از روش

ای و اسنادی از منابع و مدارم در این بخب مقاح ا  کتابخانه :طالعات کتابخانه ای و اسنادیم -

ها، اینترنت و جزوا  مرتها با تحقیق استفاده شده نامهها، مقاال ، پایا عملی از جمله کتاب

 است.  

ر این در این پژوهب روش میدانی مهتنی بر م احهه و پرسرنامه است. د :مطالعات میدانی -

ثیرگذار بر عملیا  نظامی از روش پرسرنامه و أپژوهب به منظور ت یین وز  عناصر اقلیمی ت

 م احهه با صهرگا  نظامی استفاده گردیده است.

 های سینوپتی های مربوط به پارامترهای اقلیمی ایاتگاهدر این مرحله داده :های آماریبررسی -

و ساالنه از سازما  هواشناسی دریافت گردیده بود، بوسیله های روزانه، ماهانه منققه که در دوره

 ارتفاع از سطح دریا نوع ایستگاه عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه

 413 سینوپتی  91   45 31   53 زابل
 432 سینوپتی  94   24 31   41 زه 
 1934 سینوپتی  53   51 34   29 زاهدا 
 1934 سینوپتی  51   19 31   15 صاش
 1132 سینوپتی  53   54 35   53 سراوا 
 231 سینوپتی  53   15 34   45 ایرانرهر
 15 سینوپتی  52   13 34   93 چابهار
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ها و در صور  حزوم بازسازی مورد ارزیابی قرار گرفته و همگنی داده SPSS و Excel افزارهاینرم

 صور  گرفت. ها پردازش داده
 

 انتخاب پارامترهای اقلیمی تاثیرگذار بر عملیات نظامی

قرار  مورد بررسیهای مختلف نظامی می تاثیرگذار بر عملیا در این بخب کلیه پارامترهای اقلی

ها در عملیا  نظامی ها هرت پارامتر اقلیمی مهم انتخاب و تاثیرگذاری آ گرفته و از بین آ 

ی باشد. در صورتیمیکی از عوامل تاثیرگذار بر عملیا  نظامی دمای هوا مورد مقاح ه قرار گرفت. 

را  هاآ تر رود، کارایی نیروها نظامی و تجهیزا  ای باالتر و یا پایینکه دمای هوا از ی  آستانه

های مختلف یا عملتاثیرگذاری دما در  آستانه(. 1913کاهب صواهد داد )حاتمی و بهرام آبادی، 

نیروها و )های نظامی دهد. به طور کلی کارایی بیرتر یگا یم( نرا  5نظامی در شکل )

یابد، بنابراین دماهای یمدرجه سلایوس کاهب  94صفر درجه و باالی  تجهیزا ( در دماهای زیر

درجه سلایوس به ترتیب به عنوا  آستانه پایین و باال برای دمای  94زیر صفر درجه و باالی 

یکی دیگر از عوامل اقلیمی تاثیرگذار بر عملیا  نظامی، (. 1939هوا ت یین گردید )حنفی، 

به شکل بارا  یا برف و تگرگ اتفاک بیافتد. بارندگی به اشکال  تواندیمباشد که یمبارندگی 

ی و شهکه ارتهاطا  هوایی و دریایی مؤثر اجادهمختلف، دید را محدود و در نتیجه بر سرعت 

ی شنود و رادار دقت عمل و ان کاسا  صود را از هادستگاهبوده و از طرفی به هنگام بارندگی 

 های نظامی ایجادیتف احیر چندانی در عملیا  و تأثو سه   ی پراکندههابارشدهند. یمدست 

ر تواند باعث اصتالل دیمای بیرتر باشد کنند، اما در صورتی که بارندگی از ی  آستانهینم

های نامنظم عملیا  نظامی گردد. بارندگی در مناطق جنوب شرک کرور عمدتا به صور  بارا 

هایی که از طریق همه سیکلو زیرا  ؛افتدفاک می لی و اغلب در ف ول گرم اتو به صور  ف

 در اهسیکلو و اغلب این  رسندشرک کرور نمیجنوب هشوند باه منققورمیانه وارد ایرا  مایصا

مربوط به  یهاآستانه( 1912نجارسلیقه، دهند )ر مایر میتغیی شرک شمال طرف به ایرا  مرکز

محدودیت ( نرا  داده شده است. 9لف نظامی در شکل )های مختیا عملبر  هاآ یر تأثبارش و 

یر أثتهای نظامی یتف احها و یا عملین عواملی است که در بیرتر ترمهمدر میدا  دید یکی از 

 ین این عواملترمهمتوانند باعث کاهب میدا  دید گردد، از یمگذارد. برصی از عوامل اقلیمی یم

یر تأثاه با گردوصام و بارش بارا  و برف اشاره کرد. این عوامل ی همرهاتوفا توا  به مه، ابر، یم

متفاوتی بر میدا  دید دارند. در برف م موحی دید افقی به ی  کیلومتر نخواهد رسید، اما در 

ی همراه با هاطوفا یابد. مه و یممتر هم کاهب  24متر و حتی به  544برف شدید به کمتر از 

تواند محدوده دید را به یماملی است که با توجه به غلظت صود ین عوترمهمگردوصام نیز از 
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 4244گردد که میدا  دید کمتر از یم( مالحظه 4با توجه به شکل )میزا  مختلف کاهب دهد. 

ر دهد، بنابراین دید کمتیمیر قرار تأثنیروها و تجهیزا ( را تحت )های نظامی متر بیرتر یگا 

 گردد.یمبرای میدا  دید ت یین متر به عنوا  آستانه  4244از 

 
 (FM 34-81-1)ثیرات بارش روی عملیات نظامی أت (3شکل )          ثیرات دما روی عملیات نظامی أت (2شکل )  
 

تواند مانع هرگونه عملیا  یمباد از جمله عناصر اقلیمی است که چنانچه با سرعت بوزد 

ابراین باشد بنیمبرداری  اینکه باد ی  کمیتنظامی در زمین، دریا و یا در هوا برود. با توجه به 

یر باد در عملیا  هوایی بیرتر از تأثباید هم سرعت باد و هم جهت باد مورد مقاح ه قرار گیرد. 

وزند، به علت از بین رفتن تالطم ناشی یمعملیا  زمینی است زیرا بادهایی که در سقوح باال 

هت گردند. جیماز دست رفتن کنترل هواپیما از اصقکام، سرعت بیرتری داشته و اغلب باعث 

ی شیمیائی انترار بو، پخب گازهای سمی و در تنظیم تیر توپخانه هابمهارا باد نیز در گاترش 

صور  که وقتی جهت باد عمود بر مایر تیراندازی باشد موجب پراکندگی ینبدباشد یممؤثر 

 ای باالتر رود، عملیا اد از ی  آستانهدر صورتی که سرعت بگردد. یم هاگلوحهدر نققه اصابت 

را کاهب صواهد داد.  هاآ یر قرار داده و کارایی نیروها نظامی و تجهیزا  تأثنظامی را تحت 

دهد. به یمهای مختلف نظامی نرا  یا عملی مربوط به سرعت باد را در هاآستانه( 2شکل )

 زا ( در صورتی که سرعت باد بیرتر ازنیروها و تجهی)های نظامی طور کلی کارایی بیرتر یگا 

نا  به عنوا  آستانه برای سرعت باد ت یین  3یابد، بنابراین سرعت باد با یمنا  باشد، کاهب  3

 گردید.
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 ثیرات سرعت باد روی عملیات نظامی أت (5شکل )     ثیرات میدان دید روی عملیات نظامی   أت (4شکل )    

 

 مل اقلیمیعیین آستانه تاثیرگذاری عوات

های مختلف نظامی براساس مقاح ا  صور  یا عملیرا  عناصر اقلیمی در تأثبا بررسی و مقاح ه 

FM 34-) 1"تاثیرا  آب و هوا در میدا  جنگ" گرفته در دپارتما  نظامی آمریکا تحت عنوا 

یت نها در( و نظرسنجی از صهرگا  نظامی و براساس آمار و اطالعا  هواشناسی موجود، 81

 ( ت یین گردید.5)در این پژوهب به شرح جدول  مورداستفادهآستانه عناصر اقلیمی 

 عملیات نظامی در هاآنهای اقلیمی و آستانه تأثیرگذارمؤلفه( 2)جدول 

 پارامتر اقلیمی نوع محدودیت

 درجه سانتی گراد( 92روزهای با دمای باالی )حرار  
 دما

 روزهای یخهندا () برود 

 روزهای بارانی()ارا  بارش ب
 بارش

 روزهای برفی()بارش برف 

 درصد 34رطوبت ناهی باالی 
 رطوبت ناهی

 درصد 54رطوبت ناهی پایین 

 میدا  دید با گردوغهار و دید کم روزهای

 باد نا  3سرعت باد باالی 

 

 محاسبه احتماالت وقوع مقادیر نامطلوب

 یرابدر عملیا  نظامی،  رگذاریتأث یمیاقلبه پارامترهای ی مربوط هاآستانهب د از مرخ  کرد  

ال شرک کرور، احتمزیابی وع یت اقلیم نظامی در جنوبو ار نظامیآورد  شاص  اقلیم  به دست

                                                           
1. FM 34-81-1 Battlefield Weather Effects 
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محاسهه گردید. این ی ماهانه هادورهی عناصر اقلیمی در اآستانهرصداد مقادیر صارج از محدوده 

   و در دوره زمانی ماهانه به شرح ذیل انجام پذیرفت:محاسها  برای هفت ایاتگاه سینوپتی

 گراددرجه سانتی 92زیر صفر درجه وباالی احتمال وقوب میانگین دما .1

 درصد 54درصد و کمتر از  34احتمال وقوب میانگین رطوبت ناهی باالی  .5

 نا ( 3)متر بر ثانیه  2/9احتمال وقوب میانگین سرعت باد بیرتر از  .9

 مترمیلی 5را  بیب از احتمال وقوب بارش با .4

 احتمال بارش برف و تگرگ .2

 .کیلومتر 5احتمال وقوب روزهای همراه با گردوصام و دید کمتر از  .3
 

 ارائه شاخص اقلیم نظامی

 د از برآورد احتماال  وقوب عناصر اقلیمی، به منظور ارائه شاص  اقلیم دفاعی و آفندی از مدل ب

AHP  یین وز  عناصر اقلیمی در مدل تحلیل سلاله استفاده گردید. همچنین به منظور ت

ب د از محاسهه احتمال  مراتهی از روش پرسرنامه و م احهه با صهرگا  نظامی استفاده گردید.

 ارائه یراستادر  گیریت میمجهت انجام فرآیند وقوب عناصر اقلیمی اثرگذار در عملیا  نظامی، 

 شرک کرور از نظر عملیا  نظامی،ی جنوبمنظور ارزیابی شرایا اقلیم بهشاص  اقلیم نظامی 

ه بهربارا ، برف، تگرگ(، میدا  دید و سرعت باد )، رطوبت ناهی، بارندگیدمای پارامترهااز 

های منظور ت یین ارزش ناهی هر ی  از عوامل اقلیمی تأثیرگذار در ف احیتبه است.  شدهگرفته 

ای تهیه گردیده و در اصتیار کارشناسا  و صهرگا  نظامی قرار داده شد و از نظامی، پرسرنامه

 ماتریسصور  ها صواسته شد تا میزا  تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در عملیا  نظامی را به آ 

آوری اطالعا  پرسرنامه و همچنین م احهه با میل نمایند. ب د از جمعتک زوجی اهیمقا

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 

 های مختلف سال ارائه گردید:اهنامقلوبیت عملیا  نظامی در م

 

 

 

آمده را دستهای بههای مختلف سال، ارزشپس از محاسهه مقدار این شاص  برای ماه

رد. در بندی کنهایت ناصوشایند طهقهصور  کیفی بین عاحی تا بی( به9جدول ) براساستوا  می

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

(0.15*wind) + (0.1*Humidity))) 
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هنده شرایا صوب تا ددرصد شاص  اقلیم نظامی نرا  34بندی مقادیر عددی باالیاین طهقه

نهایت ناصوشایند شرایا دهنده شرایا نامناسب تا بینرا  24عاحی و مقادیر عددی کمتر از 

 .باشداقلیمی از ب د عملیا  آفندی نظامی می
 ینظام اتیدرعملی فیتوص ارزش همراه به شاخص اقلیم نظامی (3)جدول 

 ارزش توصیفی رتبه اقلیمی مطلوبیت توصیفیارزش  رتبه اقلیمی مطلوبیت

 نامناسب 9 24 تا44 عاحی 3 144تا  14

 بایار نامناسب 5 44 تا94 صیلی صوب 3 14 تا34

 1 94کمتر از  صوب 2 34 تا34
نهایت بی

 ناصوشایند

    قهولقابل 4 34 تا24

 

 سناریونویسی براساس تغییرات اقلیمی آینده

ای بخ وم دی اکایدکربن میانگین دمای افزایب گازهای گلخانهدر طول قر  گذشته در اثر 

دهد که این روند در ها نرا  میبینیدرجه سلایوس افزایب یافته است و پیب 34/4جهانی 

درجه میانگین دمای جهانی  4تا  1/1حدود  5144که تا سال آینده تاریع صواهد شد. بقوری

توجه به روند افزایب میزا  دما و تهخیر و نیز کاهب  (. با13، 1939حنفی، افزایب صواهد یافت )

 هایای و جهانی است در سالبارشها در جنوب شرک کرور که ناشی از تغییرا  اقلیمی منققه

ها برای اقداما  نظامی شرایا و زمینهدر اثر افزایب نامقلوبیت های اقلیمی  1454آتی و افق 

های نظامی تدوین سناریوهایی برای انجام عملیا سخت و طاقت فرسا صواهد که بر این اساس 

 گردیده است.
 

 هاو تحلیل یافتهجزیه ت

ب د از ارائه شاص  اقلیم نظامی و  ارزیابی احتماال  وقوب عناصر اقلیمی تأثیرگذار بر عملیا  

 مورد مقاح ه قرار MCIشاص   براساسنظامی، وع یت اقلیمی منققه از نظر عملیا  آفندی 

دهنده این است که بیرتر باشد نرا  MCIهرچقدر مقدار عددی شاص  طورکلی گرفت. به

کمتر بوده و درنتیجه شرایا  احتمال وقوب مقادیر تأثیرگذار عناصر اقلیمی در عملیا  نظامی

برای انجام عملیا  نظامی مقلوب است و مقادیر کمتر شاص  مقلوبیت کمتر را برای عملیا  

های در طول ماه MCIیابی روند تغییرا  روزانه شاص  ارز منظوردهد. به یمنظامی نرا  

وبیت لهای سینوپتی  استا  موردمقاح ه قرارگرفته است. به طور کلی مقمختلف سال، ایاتگاه
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ای ههای گرم سال و ف ل تاباتا  ناهت به ماهشرک کرور در ماهاقلیم نظامی در منققه جنوب

ظامی در ی نهاا یعمله کمترین مقلوبیت برای ای کبه گونه باشدیمسرد و م تدل سال پایین 

ها در اثر عواملی مانند این نامقلوبیته ک باشدیمهای تیر و مرداد سقم منققه مربوط به ماه

ی همراه با گردوصام هاطوفا نا  و  3از گراد، سرعت باد بیرتر درجه سانتی 92دماهای باالی 

ی استا  کمترین مقلوبیت اقلیم نظامی هاهاتگایاگردد. در بین و محدودیت دید ایجاد می

. ردیگیمروزه سیاتا  قرار  154بادهای  ریتأثکه تحت  باشدیممربوط به منققه زابل و زه  

در صورتی که منققه چابهار مقلوبیت اقلیم نظامی بیرتری ناهت به بقیه مناطق در ف ل 

به  نظامی در سقم استا  مربوط. به طور کلی بیرترین مقلوبیت اقلیم باشدیمتاباتا  دارا 

راوا  ی چابهار و سهااتگاهیای استا  نیز هااتگاهیاو در بین  باشدیمهای آبا ، مهر و اسفند ماه

(. 3 کلش) باشندیممقلوبیت اقلیم دفاعی بیرتری ناهت به بقیه برصوردار  از هاماهدر این 

تا  های سینوپتی  استا  سیااتگاههای مختلف سال در ایمیزا  مقلوبیت اقلیم نظامی در ماه

 تر شد ( نرا  داده شده است. این وع یت بیانگر آ  است که سریع4و بلوچاتا  در جدول )

راتر هایی فها و داکترین نظامی با چاحبتر شد  شرایا در آینده طرحتغییرا  اقلیمی و سخت

 .واجه صواهند شدمهای کنونی از چاحب

 
 ند تغییرات میزان مطلوبیت اقلیم نظامی در منطقه جنوب شرق کشوررو (6)شکل        
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 های استان سیستان و بلوچستاندر ایستگاههای مختلف مطلوبیت اقلیم نظامی در ماه (4)جدول 

 زاهدا  زه  سراوا  صاش ایرانرهر چابهار زابل ایستگاه

 1/21 1/34 1/33 9/39 4/34 3/34 1/39 دی

 2/35 4/33 2/31 32 5/33 5/31 5/32 بهمن

 3/39 2/39 2/32 32 3/34 1/33 3/35 اسفند

 9/35 9/22 1/21 3/31 29 2/31 1/24 فروردین

 22 9/43 4/21 3/21 5/25 1/22 43 اردیههرت

 5/25 44 9/21 24 9/21 3/22 1/45 صرداد

 4/24 4/41 9/24 1/43 4/41 1/24 9/93 تیر

 3/21 4/41 2/25 1/24 2/21 3/23 4/44 مرداد

 3/23 3/43 3/22 3/24 3/24 23 3/44 شهریور

 4/33 1/23 39 3/33 9/23 5/21 4/22 مهر

 4/31 4/31 3/35 3/35 33 5/33 3/33 آبا 

 3/31 3/33 4/34 5/33 3/31 35 9/33 آذر

 

مورد  GISمکانی مقلوبیت اقلیم نظامی برای ماههای مختلف سال در محیا -تغییرا  زمانی

لوبیت اقلیم نظامی در منققه دی و بهمن( مقهای ژانویه و فوریه )در ماهح ه قرار گرفته است. مقا

ای که بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی باشد به گونهدرصد متغیر می 31تا  21شرک بین جنوب

افتد در صورتی که کمترین مقلوبیت اقلیم نظامی مربوط ققه ایرانرهر تا چابهار اتفاک میدر من

اسفند و فروردین( های مارس و آوریل )و ب(. در ماه احف –3باشد )شکل گاه زاهدا  میبه ایات

باشد. بیرترین مقلوبیت درصد متغییر می 33تا  29ققه بین مقلوبیت اقلیم نظامی در سقم من

 های چابهار و صاش و کمترین مقلوبیت اقلیم نظامی در ایاتگاه ایرانرهراقلیم نظامی در ایاتگاه

اردیههرت و پ و  (. مقلوبیت اقلیم نظامی در ماههای می و ژوئن ) -3اتفاک می افتد )شکل 

ای که بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی در باشد به گونهدرصد متغیر می 22تا  45داد( بین صر

افتد در صورتی که کمترین مقلوبیت اقلیم نظامی مربوط به منققه چابهارو زاهدا  اتفاک می

)تیر،  های جوالی، آگوست و سپتامهردر ماه ث و ج(. -3باشد )شکلو زه  می اه زابلایاتگ

متر های سال کمرداد و شهریور( مقلوبیت اقلیم نظامی در منققه مورد مقاح ه ناهت به بقیه ماه

باشد. در ف ل تاباتا  بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی درصد متغییر می 21تا  93بوده و بین 

آ  در منققه زابل و زه  اتفاک اتا  و بلوچاتا ، در منققه چابهار و کمترین در استا  سی

مهر و آبا ( مقلوبیت اقلیم نظامی در های اکتهر و نوامهر )خ(. در ماه چ، ح و -3افتد )شکل می

درصد متغییر است. بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی نیز در  39تا  22منققه مورد مقاح ه بین 

زابل اتفاک می افتد. الزم به ذکر  آ  در منققه چابهار، ایرانرهراوا  و کمترین منققه صاش و سر
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های نظامی در ها و عملیا است ماه نوامهر )آبا ( دارای باالترین مقلوبیت برای انجام ف احیت

در ماه  د و ذ(. -3باشد )شکلهای مختلف سال میاتا  در بین ماهاستا  سیاتا  و بلوچ

باشد، به درصد متغییر می 35تا  31وبیت اقلیم نظامی در سقم استا  بیندسامهر )آذر( مقل

ابهار( سراوا ، ایرانرهر و چیم نظامی در مناطق جنوبی استا  )گونه ای که بیرترین مقلوبیت اقل

 .ر( -3)شکل افتدو کمترین آ  در منققه زاهدا  اتفاک می

 
 ب( فوریه                                                     احف( ژانویه                                    
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 پ( مارس                                                      ( آوریل            

                                                                       

 
 ج( ژوئن                                                         ث( می                              



 1931  پاییز، 14شماره  چهارم، سال پژوهی دفاعی،آینده نامهف ل 25

 

 
 چ( جوالی                                                                                 ح( آگوست        

 
 د( اکتهر        خ( سپتامهر                                                                     
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 ذ( نوامهر                                                                   ر( دسامهر                    

 های مختلف سالمیزان مطلوبیت اقلیم نظامی )بر حسب درصد( در ماه (7) شکل

 

 ای نظامی هاقلیمی جنوب شرق ایران در عملیات بینی تغییراتسناریوهای پیش
 اقلیم نظامی سخت: سناریو الف

ه. ش( به دحیل ترکیب  1454بانی شده این سناریو در دو دهه آینده )های دیدهداده براساس

ی ای و جهانهای جنوب شرک کرور که ناشی از تغییرا  اقلیمی منققهافزایب دما و کاهب بارش

ر اقداما  سخت و طاقت فرسا صواهد بود. ها برای اقداما  نظامی مانند سای. شرایا و زمینهاست

شرک کرور به طور در این سناریو دریاچه های و رودهای اصلی و فرعی درفضای جغرافیای جنوب

های روا  به به تر شد  شنکامل صر  صواهند شد. پوشب گیاهی و از بین رفته و سهب روا 

  در های بروز مرکالاتین نرانهگردد. این شرایا نخهای اناانی میگاهم ابر وصوحی و سکونت

شود از اواسا دهه نخات  قر  پانزده بینی میست. این نرانه ها که پیبهای نظامی اعملیا 

گام دوم ماائل  در پایا  دهه مورد نظر سهب بروز هجری شمای صود را نرا  دهد با ادامه آ 

اشد که سهب پائین باول میقه مورد نظر در اواصر دهه های نظامی در منقو مرکال  را ف احیت

شود در شرایا های منققه میها و قنا زمینی و در نتیچه صر  شد  چاهرفتن آبهای زیر

 چاه، حلقه 1153 طریق از ) استا  سیاتا  بلوچاتا ( جنوب شرک کرور نیاز مورد کنونی آب

 هاینهرودصا و مک ب متر میلیو  1433 آبدهی میزا  به چرمه دهنه 331 و قنا  رشته 1292
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 .شودمی تامین مک ب متر میلیو  9339 متوسا آبدهی میزا  با بمپور الدیز، سرباز، هیرمند،

های اقلیمی نرانگر کاهب (. اما تکانه1933)اداره کل امور عرایری استا  سیاتا  بلوچاتا ، 

های سال آینده صواهد بود گرمایب جهانی ناشی از افزایب غلظت گاز 54بحرانی  این وع یت تا 

ت های اقلیمی ایرا  شده اسآشکاری در فراسن  ای و تغییر کاربری اراعی، موجب تغییرا گلخانه

اقلیمی در مناطق  –های مخرب جویو افزایب فراوانی رصدادهای پدیدهافزایب دما، کاهب بارش 

ا را ب های نظامیها و برنامهای از آ  هاتندکه کنبهبانی ایرا  در دو دهه اصیر نمونهصر . بیا

توا  نتیجه گرفت در ساصته است. با ی  تحلیل روندی میهای محیقی بایاری مواجه چاحب

دمای کرور با سال اصیر میانگین  24نی گردد در صور  ادامه روند کنونی در دو هه آینده بحرا

های ( این افزایب دما، بارش3/. درجه سلایوس بر دهه افزایب یافته است )جدول 4شیهی حدود 

یند تهخیر به دحیل اثر صواهد کرد زیر فرآشهه قاره هند را هم بی 1راکنده پدیده اقلیمی موناو پ

 .های زیرزمینی از بین صواهد بردها و شهکه آبرویه امکا  تغذیه رودها، قنا افزایب دما بی

 های آینده مرکل اقلیمی منقوقه مورد نظر را حل نخواهد کردبنابراین افزایب بارش در سال

 احهته این افزایب بارش به حدی نخواهد بود که به اشهاب شدگی را بوجود بیاورد.

های اقلیمی در جنوب شرک کرور امکا  کند که برای حل چاحبدر واقع این سناریو بیا  می

بله بر ترین راه برای مقاهای این سناریو مناسبتغییر اقلیم به نفع صود وجود ندارد. براساس یافته

های اقلیمی دو دهه آینده در جنوب شرک کرور، استفاده از راههردهای نظامی و چاحب هابحرا 

 این کار نیاز است تجهیزا  وآور است. برای نوین متناسب با تغییرا  اقلیمی دو دهه آینده احزام

اد ایج ؛های نظامی نوینی که بتواند در برابر گرما گرد و غهار، صرکی هوا و تهخیر مقاوم باشدسازه

گیری در شرایا عملیاتی این منققه الزم است یروی اناانی مورد نیاز برای بکارکرد؛ همچنین ن

 های جغرافیایی صر  و کم رطوبت را داشته باشند. های الزم برای عمل در وع یتآموزش

  

                                                           
1.Monsoon 
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 سازمان هواشناسی(ه ش ) 1421پیش بینی احتمالی تغییرات اقلیمی در  (5جدول )

)بر اساس آخرین آمار سازمان هواشناسی  شاخص های اقلیم

 استان(

پیش بینی احتمالی  تغییرات اقلیمی در 

 ه.ش1421

 مقدار مقدار زیرشاخص شاخص ردیف

1 

بارندگی 

 )میلیمتر(

 میانگین ساالنه

 میلی حیتر در سال 144  کمتر از  114

 حداقل ساالنه 2

 حداکثر ساالنه 3

 بارش ف لی 4

 ارش ف لیدرصد ب 5

6 

 (   c  )  دما

 درجه سانتی گراد 52بیرتر از  55 متوسا حداقل

 درجه 93بیرتر از  93 متوسا حداکثر 7

 در جه سانتی گراد 54بیرتر  13۹3 متوسا کل ۸

 در جه 95بیرتر  95 حداکثر مقلق ۹

 درجه 3۹2بیرتراز  3۹2 حداقل مقلق 11

11 
رطوبت 

 ناهی )% (

 34کمتر از  33۹3 نهحداکثر ساال

 92کمتر از  93۹2 متوسا ساالنه 12

 3کمتر از  3 حداقل ساالنه 13

15 
 باد

 جهت باد غاحب
شمال و 

 شمال غرب
 شد  باد های گرم در هما  جهت

 کیلومتر در ساعت 144بیرتر از  34 سرعت حداکثر 16
 

 سناریو دستکاری روند طبیعی اقلیم

 ی  متغیرهای  اقلیمیمصنوعش افزایش و کاه ب: سناریو

و  ردگیدر راستای تالش برر برای مهارزه با روند طهی ی اقلیم صور  می این سناریو م موالً 

طهی ی های غیرتواند نیازهای برر به منابع آب را از طریق بارشقور مقق ی مینظر از اینکه بصرف

 که دستکاری در روند طهی ی اقلیم در اغلب اقلیم شناسا  بر این باورند اهمیت دارد. ،تامین کند

ین ایجاد نماید اما این اقدام های بایار مهمی را در سقم کره زمها و بحرا دراز مد  چاحب

ای به ت ویق بیاندازد. در این سناریو اقداما  ها بقور محلی و منققهتواند در برصی مواقع بحرا می

و به تهع آ  تغییرا  اقلیمی مورد توجه قرار  و برنامه های قابل توجهی برای مقابله با کم آبی

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 

ی ی بارش در این مناطق عالوه بر این به دحیل کاری در روند طهداشت. براساس این سناریو دست
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ای کار مرکلی است. بنابراین در ابتدای دوره مورد نظر دوره افتادگی از مایر ابرهای مدیترانه

ها به دحیل ماائل و مرکال  تکنوحوژی  هم به سادگی رخ نخواهد نداد به عهارتی این اقدام

پهنه ر ه.ش به ب د د1414نظر ی نی از سال  های دوره موردانتظارا  این سناریو از میانه

رئیس شهکه پایب هواشناسی جغرافیایی جنوب شرک قو  صواهد گرفت در استای این نگرش 

سیاتا  و بلوچاتا  باروری ابرها برای افزایب بارندگی در استا  را کم اثر و بدو  صرفه اقت ادی 

ن در های سنگیچیز است و با صرف هزینه: بیال  بارورسازی ابرها بایار ناه استو گفت هبرشمرد

ا در ام کندآبی و کم بارشی استا  را رفع نمیاین بخب، صروجی مناسهی ندارد و مرکال  کم 

منققی برای متناسب با ظرفیت اقلیمی ایرا  تهیین  شود راهکار اناانیاین سناریو تالش می

 گردد.
 

 پیشنهادها و گیرینتیجه

د در توانوهواشناسی نظامی میویژه آبنظامی ایرا  و بهتحقیق و پژوهب در ارتهاط با جغرافیای 

وهوا در نقب آببا توجه به توانمندی کرور در دفاب از این مرزوبوم مورد استفاده قرار گیرد. 

تهدیدا  باحقوه پیرامونی کرور و ارزش و جایگاه آ  در  شماربیت داد های نظامی و عملیا 

شناصت و ارزیابی تقویم اقلیم نظامی مناطق مختلف  نهیزم درپژوهب عرور  ، منققه صاورمیانه

 غلا ما یت ماز اتخاذ  هاهزینهعمن کاهب تواند میکاری بس هوشمندانه است که کرور 

الف نیروها، سرمایه و ه، از اتدر منقق هاآ و عملکرد  ییکارا بیبرافزاعالوه و  کردهی ریجلوگ

حت عنوا  شاص  اقلیم نظامی ارائه گردید که در این پژوهب شاص ی ت .کندی ریجلوگزما  

ها و بر پایه احتمال وقوب عناصر اقلیمی تأثیرگذار در عملیا  نظامی قرار دارد. در عملیا 

توا  ب د از مرخ  شد  زما  و مکا  عملیا ، احتمال وقوب عناصر های نظامی میرزمایب

و  آورد دست بهاحتمال وقوب مربوط به  هایاقلیمی تأثیرگذار در عملیا  نظامی را از روی نقره

 منظور استفاده بهینه ازب د از مرخ  کرد  وع یت اقلیم نظامی ناهت به سایر اقداما  به 

محیا و ایجاد تمهیدا  الزم اقدام نمود. نتای  حاصل از پژوهب نرا  داد که مقلوبیت اقلیم 

رد های سل تاباتا  ناهت به ماههای گرم سال و ف نظامی در منققه جنوب شرک کرور در ماه

قم سی نظامی در هاا یعملای که کمترین مقلوبیت برای به گونه باشدیمو م تدل سال پایین 

ی استا  کمترین مقلوبیت هااتگاهیاهای تیر و مرداد صواهد بود، در بین منققه مربوط به ماه

روزه سیاتا   154بادهای  ریتأثکه تحت  باشدیماقلیم نظامی مربوط به منققه زابل و زه  

ای آبا ، ه. همچنین بیرترین مقلوبیت اقلیم نظامی در سقم استا  مربوط به ماهرندیگیمقرار 
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 هااهمی چابهار و سراوا  در این هااتگاهیای استا  نیز هااتگاهیاو در بین  باشدیممهر و اسفند 

اف این . یکی از مهمترین اهدباشندیممقلوبیت اقلیم دفاعی بیرتری ناهت به بقیه برصوردار  از

ی هاا یعملپژوهب ارزیابی وع یت منققه از ححا  میزا  مقلوبیت شرایا اقلیمی برای انجام 

بود که بدین منظور ب د از بدست آورد  وع یت کنونی  1454انداز مختلف نظامی در افق چرم

ت زما  آینده، دو سناریو تحر منققه از ححا  اقلیم دفاعی به منظور پیب بینی شرایا اقلیمی د

 مقرح گردید. این سناریوها براساس "دستکاری روند طهی ی اقلیم"و  "اقلیم نظامی سخت"عنوا 

ای و گرمایب جهانی و تغییرا  اقلیمی صور  گرفته در دنیا در اثر افزایب گازهای گلخانه

ا هاین دو سناریو ف احیت ست. براساستغییرا  در احگوهای دما و بارش در کرور ما مقرح شده ا

خیر، کاهب بارش، شرک از عواملی مانند افزایب دما و میزا  تهنظامی در منققه جنوب و عملیا 

زایی و از بین رفتن ها، از بین رفتن پوشب گیاهی، بیابا ها و قنا صر  شد  رودصانه

راه  ترینمناسب ثر صواهد شد. براساس سناریو اقلیم نظامی سخت،أهای اناانی متگاهسکونت

های اقلیمی دو دهه آینده در جنوب شرک کرور، استفاده از ها و چاحببرای مقابله با بحرا 

 این کار نیاز استراههردهای نظامی نوین متناسب با تغییرا  اقلیمی دو دهه آینده است. برای 

قاوم هوا و تهخیر مهای نظامی نوینی که بتواند در برابر گرما، گرد و غهار، صرکی تجهیزا  و سازه

ه گیری در شرایا عملیاتی این منققیروی اناانی مورد نیاز برای بکارباشد، ایجاد کرد؛ همچنین ن

های جغرافیایی صر  و کم رطوبت را داشته های الزم برای عمل در وع یتالزم است آموزش

مقرح  پژوهب در این "دستکاری روند طهی ی اقلیم"راساس سناریو دوم که تحت عنوا  باشند. ب

های قابل توجهی مانند بارورسازی ابرها برای مقابله با کم آبی و به تهع گردید، اقداما  و برنامه

بارورسازی ابرها  که در این زمینه نیزگیرد. آ  تغییرا  اقلیمی در منققه مورد توجه قرار می

 باشد. سنگین در مقابل بازدهی پایین می های اقت ادینیازمند هزینه
 

 

  



 1931  پاییز، 14شماره  چهارم، سال پژوهی دفاعی،آینده نامهف ل 21

 

 منابع
 های نظامی ایرا بررساای و مقاح ه شاارایا اقلیمی مناسااب برای پایگاه .(1912) .حمدی، محمودا ،

 دانرگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقا . اناانی، دانرکده علوم شناسی،رساحه دکتری اقلیم

 تحلیل فضااایی نقب اقلیم بر تجهیزا  و ادوا  نظامی  .(1913) .و علیجانی، بهلول .احمدی، محمود

 .53-44 (:19) 4، ف لنامه سرزمیندر ایرا ، 

 تهرا ، جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایرا  .(1911) .نامی، محمدحاااان و .اصهااری، محماد: 

 ا  سازما  جغرافیای نیروهای مالم.انترار

 رساحهبندی دمای مؤثر در ساقم کرور با تأکید بر جغرافیای نظامیپهنه .(1914) .اینده، ن اراهپ ، 

 دانرگاه اصفها . ، دانرکده علوم اناانی،دکتری

  ،مقاح ة) سالمت افزارنرمدمای مؤثر با طراحی  محاساهه .(1912) .، غالمرعاازکی و .ن اراهپاینده 

 ،جغرافیایی هایف لنامه پژوهب، (کرور ساینوپتیکی ایااتگاه 194در رمؤث دمای محاساهه موردی

23: 31-39.   

 بررسی منابع آب در مناطق صر  و بیابانی و تأثیر آ  . (1913). وزبهر ،بهرام آبادیو  .یرجا ،حاتمی

 .29-31 (:13) 3 ،نظامی فنو  و علوم ف لنامه ،یبر نیروها و تجهیزا  نظام

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

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

 اتا  و بلوچاتا  بر یبندی آب و هواشاناسای نظامی استا  سارزیابی و پهنه .(1933) .، علیحنفی

 .23-11 (:3) 11 ،ینظام تیریمد هف لنام، MCI و PETهای اساس شاص 

 های اقلیمی موثر در ف احیت بندی شااااص ارزیاابی و پهنه .(1933). اصاااانلو، علی و .حنفی، علی

ف االنامه علمی پژوهراای مقاح ا  نیروهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی ایرا  و افغاناااتا ، 
 .1-53 (:5) 3، مرزی

 بندی تقویم اقلیم نظامی مناطق ارزیابی و پهنه .(1939) .صوشاحال دستجردی، جواد و .حنفی، علی

 .122-131 (:24) 4، ف لنامه مدیریت نظامیمرزی همجوار با کرور عراک، 

 ی ارزیابی نقب عناصر اقلیمی در ف احیت نیروها .(1934) .صوشحال دستجردی، جواد و .حنفی، علی

های ف االنامه پژوهب  آذربایجا  غربی، نظامی با اسااتفاده از شاااص  دمای فیزیوحوژی  در اسااتا
 .1-54(:44) 19، مدیریت و فرماندهی نظامی

 های اقلیم دفاعی در نیمه غربی ایرا ، تحلیل شااااص  .(1939) .فخری، سااایروس و .حنفی، علی

 .52-43 (:53) 14، ف لنامه علوم و فنو  نظامی

 های ف احیت یگا مقاح ه تقویم آسااایب اقلیمی  .(1939) .و امینی، داود .اصااانلو، علی ،.حنفی، علی

 .3-51 (:1) 2، ف لنامه علوم و فنو  مرزینظامی و انتظامی )مقاح ه موردی: استا  هرمزگا (، 



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

 ارزیابی و  .(1939) .و فخری، سایروس .علیجانی، بهلول ،.صوشاحال دسااتجردی، جواد، .حنفی، علی

امه پژوهرااندفاعی نیمه غربی کراور با اسااتفاده از شااص  اقلیم دفاعی، بندی وعا یت اقلیم پهنه
 .53-23 (:5) 3 ،جغرافیای انتظامی

 ساامنا  از دیدگاه نظامی -بررساای دمای آسااایب محور شاااهرود .(1931) .ی، رمضااان لیدرویراا ،

 نامه کارشناسی رشته جغرافیای طهی ی، دانرکده ادبیا  و علوم اناانی، دانرگاه تهرا .پایا 

 ژئومورفوحوژی محور نفوذی صانقین کاربردهای نظامی اقلیم و .(1932) .ی، حااااینآبادشااامس–

 هرا .دانرگاه شهید بهرتی تدانرکده علوم زمین، نامه کارشناسی ارشد، یا پا، کرمانراه ق رشیرین

 انترارا  دانرگاه امام حاین )ب(تهرا : ، اصول و مهانی جغرافیای نظامی .(1931) .صفوی، یحیی. 

 ،ییایجغراف قا یتحق ف االنامه های نظامی،یتف احیزی ربرنامهوهوا و آب .(1933) .بهلول علیجانی، 

111- 33. 

 بهرامو  آهنی محمدرعااااترجمه:  ،جغرافیایی نظامی )جغرافیای طهی ی( .(1914) .کاحینز، جا ، ام 

 انترارا  دانرگاه امام حاین )ب(.تهرا :  محانی،

 ی، انترارا  نتهرا : ، ارشقی ادلع ، ترجمهتئوری و مااائل احتماال  .(1933) .سایمور، شاوتزحیپ

 .552-551ص  

 های جغرافیاییپژوهب مجله، کرور شرکجنوب در بارش هایمکانیزم .(1912). هسلیق ،محمدنجار، 

22: 14-1. 

 قومس نشرتهران:  ،المللنیب روابط و یماسپلید خیتار (.8811) .احمد زاده،بینق. 

 
 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. 

https://www.gisoom.com/search/book/author-306768/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%B2/
https://www.gisoom.com/search/book/author-306768/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%B2/
https://www.gisoom.com/search/book/author-306768/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%BE-%D8%B4%D9%88%D8%AA%D8%B2/

