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 چکيده
 نیبناابرا ؛ گااارد مای  ريتاث   ازآن پا  عملياا    نظاامی و  هایر امکان استفاده از نيروب توجهیقابل طوربه اوهوآب   
 بررسای  باه  پاژوه  ایان   در .داشاته باشاند   ازگاری با شرایط محيطی توجهو س به تجهيزا  ویژه بایدنظامی  یروهاين

از آماار   و شاده  پرداصتاه  MCI)3(نظاامی   اقلايم  شااص   از استفاده با جنوب شرقی کشورمناطق  وضعيت اقليم دفاعی

( بهره گرفتاه  1987- 2016ساله ) 30منطقه در طول دوره آماری  ایستگاه همدید در 16مختلف هواشناسی  یهاسنجفرا

 ا يا عملجهات  دارای بيشترین مطلوبيات  آبان و آذر  ،به ترتيب  مهر نشان داد مختلف سال هایماهبررسی   نتایجشد. 

صاوب  صيلای  درصد 22 ،شرایط عالی دارای موردمطالعهمساحت منطقه  درصد 4، ماه مهردر  که یطوربه ند،هستنظامی 

صرداد، تير، مرداد و شهریور  وهستند   MCI بر اساس شاص صوب توصيفی  مساحت منطقه دارای ارزش درصد 42و 
 باا  رماهيتنيز  نيب نیا در که د نباشمیی جهت انجام عمليا  نظام نامناسب ص  دارای بيشترین شرایطبر اساس این شا

درصاد و   16ناصوشاایند   نهایات بای درصد، شارایط   20درصد، نامناسب  44 با بسيار نامناسبتوصيفی در طيف  ارزش
زمساتان و   بيشاترین مطلوبيات اقليمای و   پایيز و بهار  ،فصلی عتوزی ازنظر. را دارد شرایطبدترین درصد  4غيرممکن با 

در  ماث ر اقليمای   یهاا فراسانج  تارین مهام  بر اساس نتایج ا بر اساس این شاص  دارند.ط ریشراترین سبنامناتابستان 

 ر ساط  د هاا آن یرگااار يتث و رصداد  یدرصد فراوان که استباد سرعت  و درجه حرار  ،منطقه وضعيت اقليم نظامی

 اقليمی است. یهاسنجفراسایر از  ترشيمنطقه ب

 
 

 

 
 

 MCI، ، عمليا  نظامیجنوب شرق ایران، ،مياقل :کليدی کلمات

                                                                                                                                                    
 و نویسنده مسئول هواشناسی سینوپتیک، دانشگاه خوارزمی، تهرانودانشجوی دکتری آب 1

  3 دکتری اقلیمشناسی و مسئول کارگروه اقلیمشناسی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، تهران
3 Military Climate Index 
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 مقدمه

 چاه  ،آنزمان با درگير شدن در اولين جنگ، برای انسان روشن شد که شاناصت زماين و جاو    هم

طبيعی سر باه گریباان   و اوضاع  هوا و آبصود را با  ،اهميتی دارد زیرا انسان در تمام مراحل زندگی

هواشناسای  وآب. کااربرد  (23: 1369 ،است)صفویرا مستدام یافته و در جنگ نيز همين وضع دیده 

باودن   یجهان تيماه قرار گرفت. موردتوجهنظامی در صالل جنگ جهانی دوم بيشتر  یهاتيفعالدر 

 نیا مقاومت کناد ا  هواییوآبمختلف  طیکه بتواند در برابر شرا یو پوشاک زا يبه تجه ازيجنگ و ن

باه دليال    ا را  سخت جنگيادن در زمساتان روسايه    ناپلئون و هيتلر هر دو .ديبخش عیتسر مسئله را

اروپاا   لناد هاار  تسالط بار    منظاور بهبيهوده  یهاتالشرا طی  گرفتار شدن در سرمای سرد سيبری

     .(11: 2004 ،1الش)گا باه شارایط اقليمای باود      هاا آنو نشاان از عادم توجاه     درک و تجربه کردند

گااار بار اماور دفااعی و     مال جررافياایی تث ير  کی از مهمترین عواهوا یوتوان بيان نمود آبمی

هاا،  دفااعی و نظاامی در انتخااب دکتارین     نظامی است که همواره باید توسط طراحاان حاوزه  

و  آمااد، نگهاداری   ها و حتی در انتخاب نوع نيروهای نظامی، تجهيزا  نظاامی، البساه،  تاکتيک

ن الزم اسات منااطق   بناابرای (. 56: 1383)پایناده،   نظر قرار گيارد سيسا  مدو ساصت تث تعمير

 صصوص مناطق مرزی از دیدگاه اقليم نظامی مورد بررسی قرار گيرد.همختلف کشور، ب

 ادبیات و مبانی نظری

و  ناد یگویما  جاوی علاوم   پاردازد یما ساياره زماين    جاو آن بخ  از علوم زمين که به مطالعا  

ایان دو مطالعاا     اسات کاه عامال تفکياک     یهواشناسا وآب شاصه آن هواشناسی و نیترشاص 

رازماد   دغالاب در یاک محال در     ( هوای)اقليم وهواآباست.  و مکاناتمسفری در مقياس زمان 

 (.30: 1389 ،عليجانی و است )کاویانی

                                                                                                                                                    
1 Gellasch 
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و  یما ياستفاده از عناصار اقل  آن باشد که هدف ینظام مياز اقل یارمجموعهیز تواندیم یدفاع مياقل

مفهاوم   ینظاام  مياقلا  .باشاد یما  عاملريعامل و چه غ صور هبدفاع از کشور چه  یبرا هاآنمطالعه 

و چاه   یچاه آفناد   ینظاام  ا يعملو  هاتيفعالتمام  یرا رو یعناصر جو ريتث دارد و  یترگسترده

       گاارید عبااار  بااه. کناادیماامطالعااه  ینظااام یهاااگااانی یبانيو پشاات یهوانااورد یو حتاا یپدافنااد

محساوب کارد   جررافيای نظامی  یهاشاصهیکی از  توانیمرا  (اقليم نظامینظامی ) یوهوا شناسآب

 .  دهدمیقرار  یبررس موردرا بر امور نظامی در سطوح مختلف عملياتی  وهواآبکه ا را  

ایران در منطقه صاورميانه و حضور مداوم تهدیدا  صاارجی، اتخااذ    راهبردیبا توجه به موقعيت 

ت ارضی کشور یک ضرور  است. یکی از اقداماتی کاه  تمهيدا  الزم در حفظ و حراست از تمامي

های داصلی بشاود، شاناصت تقاویم اقلايم نظاامی و تجهياز دفااعی        پایریتواند مانع بروز آسيبمی

انسان تحات   یهاتيفعالنظامی نيز همانند سایر  یهاتيفعالو  ا يعمل. هستمناطق مختلف کشور 

یی محال  وهواآببا شرایط  یهماهنگا  نظامی بدون عملي هرگونه .باشدیمیی هواوآبشرایط  ريتث 

ر زیاادی بار   اقليم و ژئومورفولاوژی تاث ي   صصوصبههای جررافيایی رشکست است. معيا به محکوم

نظاامی از موضاوعا  مهام     یشناسمياقلکه  استبا توجه به همين اهميت و  مخاطرا  طبيعی دارند

 دیا نمایما ی منااطق عمليااتی بحا     وهاوا  آبا این رشاته در ارتبااب با    .باشدمیجررافيای نظامی 

  (.3: 1393)حنفی،

هماه   یتواند بار رو یم یجو طیشرا. باشد ینيو زم ییتواند شامل هوایم ینظام ا يمنظور از عمل

 یبار رو  ینظاام  ميشاص  اقلاز جمله راهبردهای این پژوه  بررسی  داشته باشد. ري ثها تا يعمل

شااص    نیا حاال در ا . باشاد شی در این نواحی میزمانی آسای کشور و تعيين تقویم یجنوب شرق

 نظر است. مورد ینيزم ا يعمل شتريلاا ب ،گاار هستندري ثت یمختلف یميعناصر اقل
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  تحقیق پیشینه

نظامی در طول تاریخ ایفا کرده و در بعضی  عمليا یی نق  مهمی را در وهواآبعوامل    

دید و گسترده شمال شرقی اروپا شست. زمستان بسياردرگيری بوده ا طرف کیموارد به نفع 

کرد. عمده محافظت  یهاتهاجماز طریق متوقف کردن  ،غربی یهاارت بار روسيه را از  سه

 1812(، سپ  ناپلئون در سال 1996، 1)اسکا  1708-09 یهاسالدر  لزاولين بار توسط چار

 . (1942، 2)تارل 1941-42، هيتلر در سال تینها در و

جنگ است. در بسياری از در  بينیپي  غيرقابلو  مد وتاه، کیک جزء بحرانی غالباً وهواآب

 ایغيرمنتظرهفردی تعيين کرده یا تث ير  هایجنگموفقيت یا شکست را برای  وهواآبموارد، 

 (. 5200و همکاران،  3)کلدولبر عمليا  نظامی داشته است

مسير که در  بادهاییمستعد آن.  هایمحيطدر  ژهویبهمشکل بزرگی باشد،  تواندمیباد 

و  کنندمییا آشکار  کنندمیدفن شده را افشا  هایميناغلب  گيرندمیغبارآلود قرار  هایماسه

یی که برای هاجاده، بنددمیرا  هاجادهمتحرک  هایماسه. شودمیمحدود  هاآنا ربخشی 

  (.2004و همکاران، 4کينگ)ننددامیپشتيبانی لجستيکی یا مانور نظامی حياتی 

 .کامل متوقف کند طوربهعمليا  را  تواندمیو  شودمیباع  کاه  دید  گردوغبارطوفان 

در  ( 1988 ،6 ، پر1952 ،5تووپ) آفریقادر دوران جنگ جهانی دوم در شمال  طورمعمولبه

، وزار  0032، 7)اسپو 2003و  1990-91در کویت و عراق در  متحدهاال یاعمليا  نظامی 

 ؛(1992 ، 8دفاع ایاال  متحده

                                                                                                                                                    
1 Scott 
2 Tarle 
3 Caldwell 
4 King 
5 Toppe 
6 Perrett 
7 Espo 
8 DOD )US Department of Defense) 
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 یهاگروگانبرای استقرار نيروی بالگرد برای نجا   1980تالش ارت  آمریکا در آوریل  

 شدیداًو تجهيزا  نظامی  به نيرو ،گردوغبارطوفان  وقوع ناگهانی علتهآمریکایی در تهران، ب

 (.2،2003، هاچتاوسن2001، 1)گرلی پایان یافت کامل طوربهو این تالش آنان  زدآسيب 

 ال ایارت  ا ینظام یهاا يبر عمل یمياقل را ييتر ري ث( به ت2016و همکاران ) 3اسپوچ 

     ،یتيهوا بر صطوب امنونشان داد که آب جینتا .پرداصتند یآرام غرب سوانيمتحده در اق

است و ارت   گاار يرثت یتيامن یهایهمکار نيو همچن یحاتيبشردوستانه و تسل یهاکمک

روی  وهواآبدر مورد تث يرا   مجهز است. یها به صوبا يملع نیا یمتحده برا اال یا

 دستيابی نيست. ها به دالیل امنيتی قابلصور  گرفته است و اکثر آن یعمليا  نظامی مطالعات

ره توان اشامیبه پژوه  دانشکده نيروی دریایی آمریکا نظامی  از تحقيقا  مرتبط با اقليم

داند و به تحليل ها به ژاپن میوفان را مانع حمله مرولط یامطالعهدر  (1975) 4نيومنکرد که 

پرداصته  یخیتار دگاهیداز  و ارت  اقليم بررسیی به ادر مطالعه (1981) 5برند .پردازدمیآن 

 جيآن تا جنگ صل یروم یهاشهیاز ر ریجنگ کو در پژوهشی موضوع (1988) 6 پر .است

وهوایی در سطوح ا را  آببه  (1998) 7امبروسی .بررسی قرار داده استمورد را فارس

های آمریکا به بررسی تاریخی جنگ (2003هاچتاوسن ) پرداصته است. عملياتی و استراتژیک

های آمریکایی در تهران نظامی آمریکا در پی نجا  گروگان به شکست عمليا منجر  که

به  (، 2009کروک )و  (2008) نتگمریمو ،(2007) 9موس، (0062) 8الجویی .پردازدگردید، می

 .اندپرداصته دفاعی و رزمی در دانشکده نيروی دریایی آمریکانق  اقليم در عمليا  

                                                                                                                                                    
1 Greeley 
2 Huchthausen 
3 Espach 
4 Newmann 
5 Brand 
6 Perrett 
7 Ambrose 
8 LaJoie 
9 Moss 
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، پردازدمیی دفاعی و نظامی ندهایافرارتباب بين جررافيا و بررسی  به (2009) 1فاری  

های جزء الینفک عمليا اقليم نظامی  های انجام شده مشخ  است،طور که از پيشينههمان

 ریزان جنگ قرار گيرد.توجه مدیران وبرنامهبایست موردظامی بوده و مین

 ب با اقليم نظامی انجام شده است .هایی در ارتبادر داصل کشور پژوه 

آموزشی نيروی  یهادورهرسی تقویم آسای  اقليمی به بر( 1391) همکارانبشيریان و 

 یهاآموزشرای ب زمان نیبهتر. نتایج نشان داد اندپرداصتهدر بندر چابهار  دریایی راهبردی

 است. سرد سال یهاماهصب   يهدر بندر چابهار در ساعا  اول ینظام

  کشور  استاندارد در نيمه غربی مث رارزیابی شاص  دمای  ( به1392حنفی و همکاران ) 

ز ماه داد که ا نتایج نشاننظامی پرداصتند.  نيروهای انتظامی وفعاليت  یزیربرنامه منظورهب

گرمایی با  یهاتن صوزستان و غرب ایالم و کرمانشاه  یهااستاناردیبهشت تا مهر در 

 د. نظامی وجود دار یروهاينمختلف برای  یهاشد 

با  جوارهمرزی ممناطق  تقویم اقليم نظامی یبندپهنهبه ارزیابی و  (1393) حنفی و همکاران

ای سرد هاهکه در م نتایج نشان داد .پرداصتند راق با استفاده از شاص  اقليم نظامیکشور ع

تان و کردس)سال مطلوبيت نظامی در مناطق جنوبی )صوزستان و ایالم( بيشتر از مناطق شمالی 

و ستان الی )کردگرم سال مطلوبيت اقليم نظامی در مناطق شم یهاماهدر  اما آذربایجان( است.

 ایالم و صوزستان( است. جنوبی )بيشتر از مناطق  (جانیآذربا

 فارسجيصلاقليم دفاعی سواحل شمالی  یهاتيظرف ارزیابی ( به1394) همکارانتيغ و جهان

بوشهر و  یهاستگاهیا ویژهبهنتایج نشان داد استان بوشهر  .اندپرداصته غيرعاملبر دفاع  ديتثکبا 

                                                                                                                                                    
1 Farish 
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و  بندرعباس آن از پ هستند و  برصوردار يرعاملغدفاع کنگان جم از شرایط مطلوبی برای 

  .باشندمیجزایر قشم و کي  شرایط مطلوبی را دارا 

بندی تقویم اقليم نظامی ( با استفاده از شاص  اقليم نظامی به ارزیابی و پهنه1395لو )حاجی

 و مرداد تير، ،صرداد) سال گرم هایماه در که داد نشان نتایج .در استان آذربایجان غربی پرداصت

 سرد هایماه در اما دارد؛ قرار مطلوب اقليم نظامی شرایط استان در مناطق تمامی شهریور( تقریباً

 .گيرندمی قرار نامطلوبی نظامی اقليم طشرای در استان مناطق بهمن( تمامی و )دی سال

 روش تحقيق

کرمان  و تان، هرمزگانبلوچسوهای سیستاناستاندر این پژوهش شامل  ما مطالعه مورد منطقه

بتودن  نطقه در پژوهش به دلیل استتراتژی   انتخاب این م شرق کشور است.در جنوب و جنوب

نتین وجتود منتاطق    همچ و )ستایلی  دریایینتوایی  و  های دیگتر با کشور مرزیمناطق  ازنظر

رستی  جهت این بر لذا است، نشدهانجامتاکنون در مورد این مناطق مطالعاتی  بیابانی بوده است.

در  موردمطالعته منطقه  در ،هواشناسی ستگاهیا 16مختلف هواشناسی  یهافراسنجروزانه از آمار 

موقعیتت  استفاده شتد.  روزانه  صورتبه  2016تا  1987از )ساله  30طول دوره آماری مشترک 

و  1 شتماره  در شتلل  یبررست  متورد هواشناستی  هتای  و ایستگاه موردمطالعهجغرافیایی منطقه 

 آورده شده است. 1 شماره های هواشناسی در جدولمشخصات جغرافیایی ایستگاههمچنین 
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 موردمطالعه منطقه نسبی موقعیت .1 شماره شکل

 

 یموردبررسهای هواشناسی جغرافیایی ایستگاه مشخصات. 1 شماره جدول

 عرض جغرافیایي طول جغرافیایي ارتفاع استان ایستگاهنام 

 30.88 55.25 1408.8 کرمان انار

 27.20 60.70 591.1 بلوچستان و ستانسي ایرانشهر

 29.10 58.35 1066.9 کرمان بم

 27.22 56.37 9.8 هرمزگان بندرعباس

 26.53 54.83 22.7 هرمزگان بندرلنگه

 28.58 57.82 639.0 کرمان جيرفت

 28.22 61.20 1394.0  بلوچستان و سيستان صاش

 31.03 61.48 489.2 بلوچستان و سيستان زابل

 29.47 60.88 1370.0 بلوچستان و سيستان زاهدان

 27.33 62.33 1195.0 سيستان و بلوچستان سراوان

 29.47 55.68 1739.4 کرمان سيرجان

 30.10 55.13 1834.1 کرمان شهربابک
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در  یرگااريتث اقليمی یک آستانه  سنجفرااقليم نظامی ابتدا برای هر  جهت بررسی شاص 

کارایی( )یبازده. مقادیر صارج از آستانه، مقادیری هستند که باع  کاه  شودیمنظر گرفته 

اقليمی به باال یا  یهافراسنجگردند. نوسانا  ا میافزارهعمليا  تاکتيکی نظامی و یا جنگ

آميز عمليا  نظامی تواند باع  جلوگيری از اجرای موفقيتای، میپایين مقادیر آستانه

 یمياقل یهافراسنجی مربوب به هاآستانه. بعد از مشخ  کردن (2 شماره )جدولگردد

ی عناصر اقليمی اآستانهاز محدوده در عمليا  نظامی، احتمال رصداد مقادیر صارج  رگااريتث 

 در مث ر اقليمی عوامل نسبی ارزش یريگاندازه برای ی ماهانه محاسبه گردید. سپ هادورهدر 

 استفاده تحقيق ابزار عنوان به کارشناس افراد با مصاحبه و نامهپرس  از ،نظامی عمليا 

همچنين  و نظامی علوم با آشنا جررافيا، اساتيد بين از عمدتاً کارشناس افراد. است گردیده

 پژوه  نتایج از این بر عالوه. ندگردید انتخاب تحميلی جنگ در حاضر نظامی فرماندهان

وزن نسبی عوامل اقليمی مث ر در نيروها و تجهيزا   ( در ارزیابی2010و همکاران ) سونرری

 (.3 شماره نظامی استفاده گردیده است )جدول

 اقلیمی عناصر بحرانی مقادیر وقوع احتمال .2شماره جدول

 آستانه نوع محدودیت پارامتر اقلیمي

 دما
 گراددرجه سانتی 30ميانگين دمای باالی  حرار 

 ميانگين دمای زیر صفر درجه برود 

 30.25 56.97 1753.8 کرمان کرمان

 25.43 60.37 12.0 سيستان و بلوچستان کنارک

 27.97 57.70 469.7 انکرم کهنوج

 27.10 57.08 29.6 هرمزگان ميناب
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 بارش
 مترميلی 2باران باالی  بارش باران

 هر مقداری بارش برف و تگرگ

 رطوبت نسبی
 درصد 70باالی  رطوبت نسبی باال

 درصد 15کمتر از  رطوبت نسبی پایين

 ميدان دید
 6.8ابرناکی بيشتر از  ابرناکی

 متر 4500ميدان دید کمتر از  دید

 باد
 نا  70باالی  سرعت باد

 نامناسب )بستگی به منطقه موردنظر( جهت باد

 

 

 (2010، وهمکاران 1)ریرسونی گذار بر نیروها و تجهیزات نظامرثیأاقلیمی ت یهافراسنجوزن عددی  .3شماره  جدول

 وزن عددی عناصر اقلیمي

 4 و زیر صفر( 30باالی ) دما

 4 برف، باران( تگرگ،) یبارندگ

 2 رطوبت نسبی باال

 1 رطوبت نسبی پایين

 2 جهت و باد() باد

 3 (...و مه گرو غبار.) دیدمحدودیت 

 2 ابرناکی
 

 Expertافزارنرمنيز از  نظامی ا يعملدر  مث رجهت مقایسه زوجی معيارهای اقليمی 

choice مراتبیو روش تحليل سلسله(AHP) ره ( به1393)و نتایج پژوه  حنفی و همکاران

 (.4 شماره )جدولگرفته شد

                                                                                                                                                    
1 Ryerson 
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 نظامی عملیات در مؤثر اقلیمی معیارهای زوجی مقایسه ماتریس .4شماره  جدول

ب 
اس
امن
ت ن
جه

باد
 

باد
ت 
رع
 س

ید
ن د
دا
 مي

کی
رنا
 اب

گی
ند
بار

ر 
بی
نس
ت 
طوب

 

هوا
ی 
دما

 

 معيارها

 دمای هوا )برود  حرار ( 1 4 5 5 2 4 5

1 3/1  5/1  1 6/1  رطوبت نسبی  1 

 بارندگی   1 5 3 4 5

1 4/1  6/1  ابرناکی آسمان    1 

کيلومتر( 5)کمتر از  ميدان دید     1 4 6  

نا ( 7)باالی  سرعت باد      1 5  

 جهت نامناسب باد       1

، Expert choiceافزارنرم در مختلف اقليمی یهافراسنج یهاتيمطلوب کردن ردوا از بعد

 دست به 2شماره شکل  عمليا  نظامی مطابق در گاارريتث  اقليمی وزن نسبی هر یک از عوامل

درصد و بارش  28که مشخ  است در بين معيارهای اقليمی، دمای هوا با  یطورهمانآمد. 

 کمترین درصد 5 با باد جهت و ابرناکی و نسبی يشترین ارزشبدرصد  26جامد و مایع( با )

 .باشندیم نظامی دارا عمليا  بر یرگااريتث  لحاظ از را نسبی ارزش

 

 معیار هر برای ویژه بردار روش طریق از شدهاستخراجوزن . 2 شماره شکل
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وردن شاص  آ دست بهاقليمی، برای  یهافراسنجمربوب به  یهاآستانهکردن بعد از مشخ 

ن، مکرا اقليم نظامی در مناطق کویری و بيابانی و سواحل اقليم نظامی و ارزیابی وضعيت

 در تیدرنهاو  گرددیمدر عمليا  نظامی محاسبه  رگااريتث احتمال رصداد عناصر اقليمی 

 شودیم دادهمختلف سال قرار  یروزهارابطه شاص  اقليم نظامی برای محاسبه اقليم دفاعی 

 (.1ه )رابط

 

(1) 
 

  

کی و رطوبت نسبی، ابرنا دما، بارش، ميدان دید، سرعت باد، مثلفهاین شاص  از هفت 

ال وقوع اقليمی، احتم یهافراسنج یجابه این شاص  در است.شکيل گردیده تجهت باد 

 به 100تا  0ين بعددی  تیدرنهاو  شدهدادهدر عمليا  نظامی قرار  هاآن رگااريتث مقادیر 

مال وقوع این است که احت دهندهنشانقدر مقدار شاص  بيشتر باشد هر چ. دیآیم دست

نجام ابرای  شرایط جهينت درعناصر اقليمی در عمليا  نظامی بيشتر بوده و  رگااريتث مقادیر 

ظامی نرا برای عمليا   کمتر شاص  مطلوبيت بيشتر عمليا  نظامی مطلوب نيست و مقادیر

را  آمدهدستبه، ارزش نهایی سال هرروزپ  از محاسبه مقدار این شاص  برای  .دهدیمنشان 

      شخ  داده و نهایتاً وضعيت اقليم دفاعی منطقه در آن روز م تطبيق 5شماره با جدول 

 .گرددمی
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 شاخص اقلیم نظامی به همراه ارزش توصیفیاقلیمی  یهاگروه .5شماره  جدول

مال وقوعاحت  ارزش توصیفي رتبه احتمال وقوع ارزش توصیفي رتبه 

5تا  0 40تا  30 عالی 9   نامناسب 5 

10تا  5 صوبلیصي 8  50تا  40   بسيار نامناسب 4 

20تا  10 60تا  50 صوب 7  ناصوشایند تینهایب 3   

30تا  20 قبولقابل 6  60بي  از    غيرممکن 2 

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

کشاور در   یشارق جناوب در منااطق  ( MCI)نظاامی  ل از بررسی شااص  اقلايم   نتایج حاص

 در موردمطالعه منطقه شمالی نواحی اکثر فروردین ماه در که دهدمی نشان سال مختلف هایماه

مزگاان  هر یهااستاننواحی جنوبی  و درصد از مساحت منطقه 83با  شرایط اقليم نظامی صوب

درصد از مسااحت حوضاه    17با  قبولقابلیط اقليم نظامی در شرابلوچستان وو جنوب سيستان

دارای شارایط   موردمطالعاه جنوبی منطقاه  در ماه اردیبهشت نواحی  .(3 شماره شکل) داردقرار 

مناسب است و نواحی شمالی استان دارای شرایط صوب بوده. بااالترین درصاد   مناسب و بسيار

هار   یهامساحتدرصد  .دهدمیرا تشکيل  قبولقابلشرایط نامناسب و  موردمطالعهاز مساحت 

از شارایط   اساتان کرماان  . در ماه صرداد است شدهداده نشان 4شماره شکل ارزش توصيفی در 

 سيساتان و هرمزگاان  اماا شارایط ناامطلوب اقلايم نظاامی در اساتان        باوده  برصاوردار مناسبی 

 باشاد مای ر این دو اساتان  دناصوشایند  نهایتبیشرایط حاکی از  کهیطوربه، است افتهی یافزا

 طیشارا  راباالترین ارزش توصيفی  موردمطالعهمنطقه  یگستره(. در این ماه در 5 شماره شکل)

 .دهدمیدرصد تشکيل  35بسيار نامناسب با 
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 شاخص اقلیم نظامی ماه فروردین درصدهایی و ارزش توصیف بندیپهنه .3شماره  شکل

  

 

 اردیبهشت شاخص اقلیم نظامی ماه درصدهایی و ارزش توصیف بندیپهنه .4شماره شکل
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 خرداد شاخص اقلیم نظامی ماه درصدهایی و ارزش توصیف بندیپهنه .5شماره شکل

 

 

نااطق  بيشاتری از م  یگساتره ایط نامناساب  کویری بودن، شار با شروع فصل تابستان به دليل 

دریاای   هاای کراناه دو هسته شرایط غيرممکن در . در ماه تير گيردمی فرارا  شرقی کشورجنوب

رصاد از  . در ایان مااه بااالترین د   شاود مای عمان در جنوب استان سيستان و هرمزگان مشاهده 

در ایان مااه   . دهدمیشکيل ت درصد 44نامناسب با بسيار شرایط را  موردمطالعهمساحت منطقه 

را  دمطالعهموراز مساحت منطقه  درصد 6و غيرممکن  درصد 16ناصوشایند با  نهایتبی شرایط

منااطق   یگساتره درصاد از   42( و همچناين در مااه مارداد در    6 شماره شکل) دهدمیتشکيل 

شایند ناصو نهایتبیدرصد  7و  درصد بسيار نامناسب 22شرایط نامناسب،  جنوب شرق کشور

ضاعيت اقلايم   و در مااه مارداد   .(7 شماره )شکل شودمیمشاهده  قبولقابلدرصد شرایط  33و 

 اسات ناصوشاایند   نهایات بیارای وضعيت دجنوب استان سيستان، و  نظامی در استان هرمزگان

ت منطقه مساح از ، باالترین درصداستشرایط ماه مرداد همانند  ماه شهریور . (8 شماره شکل)

 .دهدتشکيل میدرصد  31شرایط نامناسب با را  لعهموردمطا
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 تیراه مو درصدهای شاخص اقلیم نظامی  یبندی ارزش توصیفپهنه .6 شماره شکل

  
 مرداد ماه نظامی اقلیم شاخص درصدهای و توصیفی ارزش بندیپهنه .7شماره شکل
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 استان هرمزگان که جنوبیغربی و نواحی  غيرازبهشمالی و مرکزی  هایبخ اکثر  مهرماهدر 

اه ر این مد .تندمی را دارا هساز بعد اقليم نظا، شرایط عالی بوده دارای شرایط بسيار نامناسب

شکيل ت موردمطالعهمنطقه  گسترهدرصد از  42باالترین ارزش توصيفی را شرایط صوب با 

يت در وضع موردمطالعهاکثر نواحی منطقه  و آذر در ماه آبان .(9 شماره شکل)دهدمی

رایط صوب بيشترین مساحت حوضه را ش کهطوریبه گيردمیی از اقليم نظامی قرار قبولقابل

ه قرار دارد که نسبت ب قبولقابل. نواحی جنوبی استان هرمزگان در محدوده دهدمیتشکيل 

 .(11 و 10 شماره هایشکل) داردتوصيفی کمتری  دیگر نواحی ارزش

 

 

 

 شهریوره و درصدهای شاخص اقلیم نظامی ما یبندی ارزش توصیفپهنه .  8شماره  شکل
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 آبان و درصدهای شاخص اقلیم نظامی ماه یبندی ارزش توصیفپهنه .10 شماره شکل

 
 

  مهر و درصدهای شاخص اقلیم نظامی ماه یبندی ارزش توصیفپهنه . 9 شماره شکل
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، به شودمیمشاهده شمالی  هایبخ در  قبولبلقاشرایط  ماهیدبا شروع فصل زمستان در 

 در ماه دی شرایط صوب .شرق استان سيستان، شرایط صوب وجود داردکه در مناطق  ایگونه

 شکل) دهدیمرا تشکيل  موردمطالعهدرصد از مساحت منطقه  80 و 20، به ترتيب قبولقابل و

در در این ماه  با این تفاو  کهبوده شبيه به ماه دی  تقریباًوضعيت  ماهبهمن. در (12 شماره

بيشترین ارزش  .شودمیمشاهده نامناسب  یهامحدودهاستان هرمزگان در نواحی تنگه هرمز، 

در ماه  .(13 شماره شکل) دهدمیدرصد تشکيل  52با  قبولقابلشرایط  را توصيفی در این ماه

تشکيل  قبولقابلشرایط  را بیغر مهينرا شرایط صوب و  موردمطالعهنيمه شرقی منطقه اسفند 

 (.14 شماره شکل) دهدمی

 آذرو درصدهای شاخص اقلیم نظامی ماه  یبندی ارزش توصیفپهنه .11 شماره شکل

  
 دیو درصدهای شاخص اقلیم نظامی ماه  یارزش توصیف بندیپهنه .12 شماره شکل
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 هاشنهاديری و پيگجهينت

 گيریالف: نتيجه

هوشامند   یزیا ربرنامهجهت است.  یتوجهقابلمهم و  بر انسان عامل هواییوآبتث ير شرایط 

ریازان را در  تواند فرماندهان و برنامهمنطقه می هواییوآبوضعيت در عمليا  نظامی، توجه به 

سنجی مناطق مستعد عمليا  نظامی یااری کناد. باا توجاه باه موقعيات       و پتانسيل یسنجامکان

 
 

 

 منبهه و درصدهای شاخص اقلیم نظامی ما یبندی ارزش توصیفپهنه .13 شماره شکل

 

 

 اسفنده و درصدهای شاخص اقلیم نظامی ما یبندی ارزش توصیفپهنه .14شماره  شکل
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ایران در منطقه صاورميانه و حضور مداوم تهدیدا  صارجی، تمهيدا  الزم در حفاظ   راهبردی

منجار باه   تواناد  یکی از اقداماتی کاه مای   یابد.میضرور  و حراست از تماميت ارضی کشور 

شاود ارزیاابی وضاعيت اقلايم دفااعی کشاور باا اساتفاده از          نظامی و دفاعی عمليا موفقيت 

اقليم نظامی در مناطق مختلف کشور است. لاا با توجه به اهميت موضوع در ایان   هایشاص 

باا اساتفاده از    رقی کشاور نواحی جنوب شپژوه  به بررسی وضعيت اقليمی دفاعی کشور در 

 مختلف هواشناسای  یهافراسنجآمار  پرداصته شد. بدین منظور از (MCI)شاص  اقليم نظامی 

بهاره   (1987- 2016در طاول دوره آمااری )   موردمطالعاه  ایستگاه همدید در سط  منطقاه  16

ب باه ترتيا  با اساتفاده از ایان شااص  نشاان داد کاه      مختلف سال  هایماهبررسی . گرفته شد

 .باشندمیجهت عمليا  نظامی مناسب  آذر آبان و ،مهر هایماه

 درصاد  42صوب باا   شرایط ودرصد  22صوب با صيلی ، درصد 4 در ماه مهر شرایط عالی با 

را در منطقاه دارا  جهت انجام عمليا  نظامی  طيف نیترمناسب، موردمطالعهاز مساحت منطقه 

 درصاادهایهاا و  ارزشنظاامی باار اسااس    نامناساب جهات انجااام عملياا     هااایمااه . اسات 

درصاد از   44 ،تيرمااه در  اسات. اد و شهریور مردتير، صرداد،  هایماه نيز مربوب به آمدهدستبه

 16 نامناساب،  شرایط دارای درصد 20، نامناسببسيار  ارای ارزشد موردمطالعهمساحت منطقه 

 هایماهلاا  يرممکن قرار دارد.غ در شرایط درصد 6 و ناصوشایند نهایتبی شرایط دارای درصد

پاایيز و بهاار   هاای  فصال ، نياز  فصالی  ازنظر .نيستماکور جهت انجام عمليا  نظامی مناسب 

 .دنباشا مای شارایط را دارا   تارین نامناساب  زمساتان و تابساتان   هایو فصل شرایط ترینمناسب

يت اقلايم  در وضاع  ماث ر  هاوایی وآبعناصار   ترینمهمهای حاصل، همچنين بر اساس بررسی

در  هاا آندرصاد فراوانای رصاداد     است کاه دما و باد  به ترتيب شامل موردمطالعهمنطقه  نظامی

مطالعاا    ،اصل از این پاژوه  نتایج ح .باشدمیبي  از عوامل دیگر  موردمطالعهسط  منطقه 

 دهد.قرار می دیيتث( را مورد 1394تيغ و همکاران )و جهان (1393فی و همکاران )حن
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 هادب: پيشن

ظاامی  ن هواشناسای وآب یناه يزم درجهت رسيدن به تحقيقا  کامل و جامع  شودمیپيشنهاد 

ساای   و ارزیاابی آ  یما ياقلستیزهای هواشناسی نظامی از شاص وای آبهعالوه بر شاص 

قایساه  متا ضمن دساتيابی و  های مختلف بهره گرفته شود انسانی نيز استفاده شود و از شاص 

اال نسابت باه   و دارای ضاریب اطميناان با    نگار جانبههمه، دید شاص از هر  شدهحاصلنتایج 

 .منطقه حاصل شود اقليم نظامی یکوضعيت 
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 منابع

(. تقویم آسای  1391)اه، سيد محمدگآتشنژاد اکبر؛ عيسیپور، علیبشيریان، فاطمه؛ شمسی

ن همای  ملی توسعه های دریایی راهبردی در بندر چابهار. اوليهای آموزشی نيرواقليمی دوره

 .1391بهمن  30لرایت  28 -سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران

امه علوم نظامی، شماره ناقليم نظامی و مهندسی رزمی، فصل ای بر(. مقدمه1383پاینده، نصراهلل)

22 :25-41. 

 یهاتيظرف بیارزیا (،1394) تيغ، رضا؛ فخری، سيروس؛ ادراکی، مریم؛ اروجی، حسن،جهان

 سال دفاعی، راهبرد غيرعامل، فصلنامه دفاع بر ديتثک با فارسجيصل شمالی سواحل دفاعی اقليم

 .115-87 ص ، 52 ، شمارهسيزدهم

بندی تقاویم اقلايم نظاامی اساتان آذربایجاان غربای،       . ارزیابی و پهنه1395 ،لو، معصومهحاجی

 قدس، دانشگاه اروميه.نامه کارشناسی ارشد رشته جررافيای دفاع مپایان

 ر ثم یشاص  دما یابیارز ،(1392)ی، عللو، نجواد؛ اوصا ،یدستجردصوشحال ؛یعل ،یحنف

. یو انتظام ینظام یروهاين تيفعال یزیرمنظور برنامهکشور به یغرب مهياستاندارد در ن

 .1-23، ص 2، شماره 2سال  ،یپژوهشنامه مطالعا  مرز

ارزیاابی و   ،(1393) ،سيروس ،فخری بهلول؛ عليجانی، ؛وادج دستجردی،شحالو؛ صعلی حنفی،

، (DCI) دفااعی  اقلايم بندی وضعيت اقليم دفاعی نيمه غربی کشور با اساتفاده از شااص    پهنه

 .56-27، ص  6شماره  ،2سال ، پژوهشنامه جررافيای انتظامی

 مناطق نظامی ليماق تقویم یبندپهنه و (، ارزیابی1393دستجردی، جواد، )حنفی، علی؛ صوشحال

 .178-155: 54 نظامی، دوره چهار، شماره مدیریت امهنعراق، فصل کشور با جوارهم مرزی
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 ویری.ک مناطقپدافند غيرعامل در زنجيره تثمين  (، نق  و جایگاه1390سرمد، محمدرضا، )

 .36-15: شماره يپمطالعا  انتظامی شرق،  نامهلفص

 .23-28 :2، شماره 1  و عمليا ، مجله سپهر، جلد (. نقشه در اطالعا1369صفوی، رحيم، )

 .مت، انتشارا  سیشناسوهواآب یمبان ،(1389)، بهلول ،یجانيعل ؛محمدرضا ،یانیکاو
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