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  چكيده 

 جغرافيايي عوامل ترينمهم از يكي وهواآب .دارد عمده تاثير انسان هايفعاليت تمام در هوا و آب

 انتخاب در نظامي و دفاعي حوزه طراحان توسط بايد همواره كه است نظامي و دفاعي امور بر تأثيرگذار

 و تعمير آماد، البسه، نظامي، تجهيزات نظامي، نيروهاي نوع انتخاب در حتي و هاتاكتيك ها،دكترين

 در هوا و آب مفاهيم و اصول از كه است معني بدان اين. گيرد قرار مدنظر تأسيسات ساخت نگهداري،

 براي اقليمي شرايط ارزيابي منظور به) MCI( نظامي اقليم شاخص .گردد استفاده كاربردي چارچوب

 هاي ماه در را نظامي اقليم توان مي آن از استفاده با كه است شده ارائه نظامي عمليات نوع هر انجام

 ايستگاه پنج از آن به مربوط هاي داده و اقليمي متغير 7 از استفاده با تحقيق اين در. كرد برآورد مختلف

 مطلوبيت نقشه سپس گرديد؛ محاسبه نظامي اقليم شاخص نخست كردستان، استان) سينوپتيك( ديد هم

 و آمد بدست Surfer و ArcGIS افزارهاي نرم از استفاده با سال مختلف هاي ماه در نظامي اقليم

   .گرديد بندي پهنه Google Earth محيط در نهايتا
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  مقدمه - 1

توسط علم  ني. شناخت زمرنديگ يمورد مطالعه قرار م ينظام يايهستند كه در حوزه جغراف يو جو از عوامل نيزم

 ياياز موضوعات مهم جغراف يكيدهد.  يقرار م يرا مورد مطالعه و بررس نيجو زم زين يشناس ميو اقل يژئومورفولوژ

قرار  يمورد بررس ياتيدر سطوح مختلف عمل ينظام موراست كه اثرات آب و هوا را بر ا ينظام يشناس مياقل ،ينظام

كنند، اما  ياستفاده م ياهداف كوتاه مدت از اطالعات هواشناس يبرا ينظام زاني). برنامه ر25؛ 1383 نده،يدهد (پا يم

دما، رطوبت  رينظ ييباشند. تمام عناصر آب و هوا يم يمياقل ياطالعات و داده ها ازمنديدراز مدت ن يطرح ها يبرا

اثر دارد. دما  ينظام اتيمنطقه در عمل كيبارش باران و برف و ...  د،يد دانيم ،يجهت باد، ابرناك وسرعت  ،ينسب

و  تيكار و فعال طيو هم در مح ينظام طيمحانسان در  ياست كه به طور مستمر بر رو يياز عوامل آب و هوا يكي

 يزا داد، برا يانرژ يلباس گرم و غذا يامنظ يروهايبه ن ديسرد با يليگذارد. در مناطق خ يم رياستراحت تاث يحت

و  يزدگ خيرفت و آمد را از نظر  يجاده ها زيدرست كرد و ن دهيسرپوش يها گاهيآالت از سرما پا نيحفاظت ماش

تر باشد،  نييپا ايآستانه، باالتر  كيكه از  ياست كه در صورت ياز عوامل گريد يكي يكنترل كرد. رطوبت نسب يلغزندگ

اكسيده شدن فلزات، چرم،  ،يدگيممكن است موجب پوس اديباشد. رطوبت ز رگذاريتاث ينظام اتيتواند در عمل يم

در  يعكاس ،ييايميو مواد ش لميدارو، ف ،ييشده محصوالت غذا اديعالوه بر موارد  دهيپارچه، چوب و كاغذ گرد

 يو گسترش اثر بمباران ها ينظام يدارد. سرعت و جهت باد در هوانورد ازين يخاص يبه مراقبت ها يرطوبت طيشرا

و  ابندي يپخش شده در جهت باد گسترش م يسم يو ... دخالت دارد. گازها ييايدر يحركت ناوگان ها ،ييايميش

 سي. باد در تاسرديگ يصورت م يتر عيتر و در منطقه وس عيباشد گسترش آنها سر شتريچقدر سرعت باد بهر 

پرواز در جهت باد غالب منطقه باشد. در مناطق  يباندها يستيكند و با يم فايرا ا ينقش اساس ينظام يفرودگاه ها

 مايآسمان حركت هواپ تي). وضع1367 ،يجانيدهد (عل يرا كاهش م ديد زانيباد ذرات ماسه را بلند كرده و م يريكو

 زانيم ديشد يو طوفان ها ظي. در مه غلستين سريم مايهواپ يحركت برا يطوفان اي يكند در آسمان ابر يرا كنترل م

 يها تيبرد. شدت و نوع بارش بر فعال يم نيمهاجم را از ب يرويهر ن ييو امكان شناسا ابدي يكاهش م يليخ ديد

محكم ساخت.  يخوب و پل ها يجاده ها يستيبا ديشد يبا بارش ها يدارد. در نواح ياثر قابل مالحظه ا ينظام

 شهيگردد و قطرات درشت باران و تگرگ ش يم يمنظا يها گانيمانع حركت  ديشد يبا رگبارها ديشد يطوفان ها

 ييكند، عالئم شناسا يمختل م نيزم يرا رو ينقل و انتقاالت نظام يتمام يكوهستان يشكند. در نواح يها را م لياتومب

 يشود. موارد ذكر شده تنها نمونه ا يرا مانع م ريمس يساز منيو ا يپاكساز اتيكرده و از همه مهمتر عمل يرا مخف

  بود. ينظام اتيدر عمل يعناصر جو راتيتاثاز 
 

  مواد و روش ها -2

موجود در  كينوپتيس يها ستگاهيا نياستان كردستان از ب ينظام مياقل طيشرا يابيپژوهش به منظور ارز نيدر انجام ا

). سپس 1(شكل  ديسال) بودند، انتخاب گرد 20 يمناسب (باال يداده و طول دوره آمار يكه دارا ستگاهياپنج منطقه، 

سرعت  ،يرندگبا ،يدما، رطوبت نسب نيانگيشامل م ينظام اتيعمل رد رگذاريتاث يمياقل يمربوط به پارامترها يداده ها

 هي. پس از تجزديگرد افتيدر يروزانه از سازمان هواشناس يدر دوره زمان يجو يها دهيو پد ديد دانيو جهت باد، م
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. ديگرد نييتع ينظام اتيدر عمل رگذاريتاث يميعناصر اقل يآستانه ها ،يآمار يو پردازش آنها و رفع كمبودها ليو تحل

درجه  30 يصفر درجه و باال ريز ي) در دماهازاتيو تجه روهاي(ن ينظام يها گاني شتريب ييكارا يبه طور كل

به عنوان آستانه  بيبه ترت وسيدرجه سلس 30 يصفر درجه و باال ريز يدماها نيبنابرا ابد،ي يكاهش م وسيسلس

درصد  25حدود  يگراد و رطوبت نسب يدرجه سانت 32هوا  يدما ي. وقتديگرد نييهوا تع يدما يو باال برا نييپا

 شتريب ايدرصد  60به  يرطوبت نسب يدما وقت نياكثر افراد مطلوب و قابل قبول است. اما در هم يبرا طيباشد، شرا

با  يدرصد) هم نامطبوع است و مواجهه طوالن 15(كمتر از  نيي. رطوبت پاديآ يبوجود م قياتاقك تعر كيبرسد، 

 ينيكمبود رطوبت سبب خشك شدن مخاط ب رايبگذارد، ز ريتاث ينظام يروهاين يتواند بر سالمت يرطوبت م ودكمب

ندارد.  ينظام زاتيتجه يرو يچندان ريدهد. اما تاث يم شيشده و ابتالء به عفونت (مانند سرفه و سوزش حلق) را افزا

. ديگرد نييتع و باال نييدرصد به عنوان آستانه پا 15درصد و كمتر از  70 يباال يرطوبت نسب ز،يدر مورد رطوبت ن

 يخواهد بود. بارش ها شتريب ينظام اتيآن در عمل يرگذاريتأث زانيباشد، م شتريب يهر چه شدت و مدت بارندگ

از  شتريب يكه بارندگ يكنند، اما در صورت ينم جاديا ينظام يها تيو فعال اتيدر عمل يچندان ريتأث متريليم 2كمتر از 

 ،ينظام اتينقش بارش در عمل يدر بررس نيگردد؛ بنابرا ينظام اتيتواند باعث اختالل در عمل يباشد، م متريليم 2

گردد. در مورد بارش برف و تگرگ با توجه به نبود آمار و اطالعات در  يبه عنوان آستانه انتخاب م متريليم 2بارش 

مورد مطالعه  يوقوع آن با هر مقدار و شدت يتمام روزها نينابراتوان قرار داد، ب ينم يمورد مقدار آن، حد آستانه ا

 يمتر و حت 200به كمتر از  دياما در برف شد د،ينخواهد رس لومتريك كيبه  يافق ديد ي. در برف معمولرديگ يقرار م

است كه با توجه به  يعوامل نياز مهمتر زيهمراه با گرد و خاك ن ي. مه و طوفان هاابدي يمتر هم كاهش م 50به 

 يها گاني شتريمتر، ب 4800كمتر از  ديد دانيمختلف كاهش دهد. م زانيرا به م ديتواند محدوده د يمغلظت خود 

 دانيم يمتر به عنوان آستانه برا 4800كمتر از  ديد نيدهد، بنابرا يقرار م ري) را تحت تاثزاتيو تجه روهاي(ن ينظام

 يرا كاهش م ديد دانيم زين 8/6از  شيب يابرناك ني). همچن1393 ،يو خوشحال دستجرد يگردد (حنف يم نييتع ديد

 ينظام روهاين ييقرار داده و كارا ريرا تحت تاث ينظام اتيباالتر رود، عمل يآستانه ا كيدهد. چنانچه سرعت باد از 

كه  ي) در صورتزاتيو تجه روهاي(ن ينظام يها گاني شتريب ييكارا يآنها را كاهش خواهد داد. به طور كل زاتيو تجه

   ).1(جدول  ابدي ي) باشد، كاهش مقيتحق ني(جهت نامناسب در ا ينات و غرب 7از  شتريسرعت و جهت باد ب

  

       
  الف                                                                      ب                                       

  آن (ب) يها ستگاهيمحدوده مورد مطالعه (الف) و مختصات ا يها يو بلند ينقشه پست -1شكل 
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 )1393پارامترهاي اقليمي و آستانه تاثيرگذار آنها در عمليات نظامي (حنفي و همكاران،  -1جدول 

  آستانه  نوع محدوديت  پارامتر اقليمي

  دما 

  درجه 30دماي باالي  ميانگين  حرارت

  برودت 
درجه  0ميانگين دماي زير 

  سانتيگراد

  بارش 
  ميلي متر 2باران باالي   بارش باران

  هر مقداري  بارش برف و تگرگ 

  رطوبت نسبي 
  درصد 70باالي   رطوبت نسبي باال

  درصد 15كمتر از   رطوبت نسبي پايين 

  ميدان ديد
  8/6ابرناكي بيشتر از   ابرناكي 

  متر 4800ميدان ديد كمتر از   ديد

  باد
  نات باد 7باالي   سرعت باد 

  نامناسب (معموال باد غربي)  جهت باد 

  

 يابيو ارز ينظام ميبدست آوردن شاخص اقل يبرا ،يمياقل يمربوط به پارامترها يبعد از مشخص كردن آستانه ها

. ديمحاسبه گرد ينظام اتيدر عمل رگذاريتاث يمياحتمال رخداد عناصر اقل ،كردستاناستان  يبرا ينظام مياقل تيوضع

از  ينظرسنج نيو همچن )1998 نز،يكال( مختلف يپارامترها، از منابع علم يو رتبه بند يمنظور وزن ده سپس به

اطالعات پرسشنامه و  ي. بعد از گردآورديپرسشنامه و مصاحبه استفاده گرد يبا استفاده از روش ها يخبرگان نظام

رابطه  تي. در نهادياستفاده گرد يمياقل يوزن پارامترها نيي) به منظور تعAHP( يسلسله مراتب ليمصاحبه از مدل تحل

 ديمختلف سال ارائه گرد يروزها يدفاع مياقل تيمحاسبه وضع ي) براMCI( ينظام ميشاخص اقل وانتحت عن ريز

  ).1393و همكاران،  ي(حنف
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و جهت  يابرناك ،يسرعت باد، رطوبت نسب د،يد داني)، معياز هفت مؤلفه دما، بارش (جامد و ما ينظام ميشاخص اقل

 اتيآنها در عمل رگذاريتاث رياحتمال وقوع مقاد ،يمياقل يپارامترها يشاخص به جا نياست. در ا دهيگرد ليباد تشك

باشد نشان  شتري. هر چقدر مقدار شاخص بديآ يم دستب 100تا  0 نيب يعدد تيقرار داده شده و در نها ينظام

 يبرا طيشرا جهيبوده و در نت شتريب ينظام اتيدر عمل يميعناصر اقل رگذاريتاث رياست كه احتمال وقوع مقاد نيدهنده ا

دهد. بر  ينشان م ينظام اتيعمل يرا برا شتريب تيكمتر شاخص مطلوب ريو مقاد ستيمطلوب ن ينظام اتيانجام عمل

 اتيعمل يمحدوده مناسب را برا 20تا  0 يارائه شده است، ارزش عدد 2كه در جدول  MCIطبقات شاخص  سبح

شاخص  ياست. هر چقدر مقدار عدد دهيگرد ميخوب و خوب تقس يليخ ،يدهد كه به سه طبقه عال ينشان م ينظام

 ريباشد. مقاد يكمتر م ينظام اتيملنامطلوب در ع يمياست كه احتمال وقوع عناصر اقل نيكمتر باشد نشان دهنده ا

 طيدرصد نشان دهنده شرا 30باالتر از  يعدد رينامناسب و مقاد يدرصد محدوده قابل قبول و تا حدود 30تا  20 نيب

  باشد. يم ينظام اتيانجام عمل ينامطلوب برا

 

  )1393گروه هاي اقليمي شاخص اقليم نظامي به همراه ارزش توصيفي (حنفي و همكاران،  -2جدول 

  ارزش توصيفي  رتبه  احتمال وقوع (درصد)  ارزش توصيفي  رتبه  احتمال وقوع (درصد)

  نامناسب  5  40تا  30  عالي  9  5تا  0

  بسيار نامناسب  4  50تا  40  خيلي خوب  8  10تا  5

  3  60تا  50  خوب  7  20تا  10
بي نهايت 

  ناخوشايند

  غيرممكن  2  60بيشتر از   قابل قبول  6  30تا  20

  

سنندج از استان مورد مطالعه  ستگاهي) به عنوان نمونه اMCI( ينظام ميروزانه شاخص اقل راتييتغ يبررس يبرا

 اتينامطلوب در عمل يميو بهمن احتمال وقوع عناصر اقل يد يها سنندج در ماه ستگاهيانتخاب شده است. در ا

كه در  يدر صورت ست،يمناسب ن ينظام يها اتيانجام عمل يبرا طيدرصد برسد و شرا 30 يتواند به باال يم ينظام

 ينظام اتيانجام عمل يبرا يمناسب طيدرصد و كمتر بوده و شرا 5احتمال حدود  نيو مهر ا وريشهر د،خردا يها ماه

  ).3وجود دارد ( شكل 
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  مختلف سال يسنندج در ماه ها ستگاهيا ينظام ميشاخص اقل راتييتغ -2شكل

  بحث و يافته ها -3

 ،يهواشناس يها ستگاهيمحدود بودن تعداد ا زيكاهش ارتفاع و ن اي شيبا افزا يمياقل شيآسا طيشرا رييبا توجه به تغ

 يمناطق كوهستان يبرا ينظام ميرا از بعد اقل يكساني طيشوند، شرا يم هيكه بدون توجه به عامل ارتفاع ته يينقشه ها

دو وجود داشته باشد  نيا نيب ياديممكن است تفاوت ز ينظام ميكه از بعد اقل يدهند؛ در صورت ينشان م يو دشت

در هر  MCIستون  ريمقاد نيب يونيرابطه رگرس يمشكل، با برقرار نيرفع ا يبرا ني). بنابرا1393و همكاران،  ي(حنف

مورد نظر  ريدو متغ نيب يونينرم افزار اكسل معادله رگرس طيمختلف در مح يها ستگاهيماه و ستون مربوط به ارتفاع ا

منطقه بدست آمد و  DEM هيال Surferو  ArcGIS يمحاسبه شد. سپس با استفاده از نرم افزارها يخط يبا الگو

  .ديگرد يپهنه بند Google Earth طيدر مح تايو نها ديدر هر ماه تول ينظام مياقل تيمربوط به مطلوب ينقشه ها
  

  مختلف سال ياستان كردستان در ماه ها ينظام مياقل تيمطلوب يابيارز -1 -3

) قرار 20تا  10 ازيدر محدوده خوب (امت ينظام مياقل طيشراحوالي ايستگاه هاي سنندج و سقز در  نيدر ماه فرورد

 ازيمحدوده قابل قبول (امتاطراف ايستگاه هاي مريوان، قروه و بيجار در در  ينظام مياقل تيمطلوب ؛ در صورتي كهدارد

 -3(شكل  قرار دارد ينظامدر شرايط خوب كردستان ماه، استان  بهشتي). در اردلفا -3(شكل  مي باشد) 30تا  20

حوالي و  خوب )بيجارو  قروه يها ستگاهياطراف ااستان ( يشرقنيمه خرداد ماه در  يبرا ينظام مياقل طيب). شرا

 ماه، ري). در تج -3) قرار دارد (شكل 10تا  5 ازي(امت خيلي خوبدر محدوده  )سقزو  مريوان، سنندج( ايستگاه هاي

؛ شرايط اقليمي بيجار و قروه مريوان،سقز، هاي ايستگاه  اطرافو  خوب، شرايط اقليم نظامي سنندجايستگاه حوالي 

 مي باشدماه  ريمشابه ت بايتقر زيمرداد ن يدفاع مياقل تي). وضعالف -4(شكل  نظر دفاعي حاكم استبسيار خوب از 

بيجار  حوالي و) 5 تا 0 امتياز( عالي شرايط سقز و مريوان سنندج،اطراف ايستگاه هاي ماه  وريدر شهر. )ب -4(شكل 

 سنندجبجز در حوالي ايستگاه در مهر ماه، ). ج -4 شكل( است برقرار نظامي نظر از بسيار خوب اقليمي شرايط و قروه

كليه ايستگاه هاي در آبان ماه  الف). -5قرار دارد (شكل  خوب بسياراستان در محدوده  بقيه عالي يمياقل طيشرابا 

 30 ازي(امت نامناسب نظامي اقليم مطلوبيت ماه آذر در ب). -5(شكل  را نشان مي دهند يدفاعمورد نظر، شرايط خوب 

البته اين  ؛در اطراف ايستگاه هاي قروه و بيجار و قابل قبول حوالي ايستگاه هاي مريوان و سقز حاكم است )40تا 
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بسيار  نظامي اقليم وضعيت ماه دي در ).ج -5(شكل ايستگاه سنندج در محدوده خوب قرار دارد  اطرافشرايط در 

و اين وضعيت در مناطق جنوبي نامناسب مي باشد  نواحي شمالي استان را در بر مي گيرد )50تا  40 ازي(امت نامناسب

در و  نيز گسترش يافتهاستان  جنوبيبخش هاي  به ينظام نامناسببسيار  طيدر بهمن ماه شرا ).الف -6(شكل 

بجز ايستگاه سنندج با در ماه اسفند  ).ب -6(شكل  مي باشدقرار بر نامناسب تيوضعسنندج مجاورت ايستگاه 

شرايط اقليمي قابل قبول  قروه و مريواناطراف و شرايط نامناسب  هاي بيجار و سقزحوالي ايستگاه وضعيت خوب، 

  ).ج -6باشد (شكل  يحكمفرما ماز نظر دفاعي 
  

          

  ج         ب                                               الف                                                      

  و خرداد ماه (ج) (ب) بهشتيارد، (الف) نيفرورد ي فصل بهار؛ نظام مياقل تينقشه مطلوب -3شكل 

  

          

  ج         ب                                               الف                                                      

  و شهريور ماه (ج) (ب) ، مرداد(الف) تير ي فصل تابستان؛ نظام مياقل تينقشه مطلوب -4شكل 

  

          
  ج         ب                                               الف                                                      

  و آذر ماه (ج) (ب) ، آبان(الف) مهر ي فصل پاييز؛ نظام مياقل تينقشه مطلوب -5شكل 
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  ج         ب                                               الف                                                      

  و اسفند ماه (ج) (ب) ، بهمن(الف) دي ي فصل زمستان؛نظام مياقل تينقشه مطلوب -6شكل 

  

  نتيجه گيري -4

با توجه به موقعيت استراتژيك ايران در منطقه خاورميانه و حضور مداوم تهديدات خارجي، آگاهي و شناخت از 

باشد. ريزي دراز مدت، ميهاي فرماندهان براي برنامه هايهاي اقليمي مناطق مختلف كشور، يكي از دغدغهويژگي

هاي مرزي انتخاب و سپس با تجزيه و تحليل شرايط اقليمي اين استان در اين پژوهش كردستان بعنوان يكي از استان 

 ، براي ماه هاي مختلف سال، تقويم اقليم نظامي زير حاصل گرديد:MCIاز بعد دفاعي بر اساس شاخص 

د، نكه شرايط قابل قبول از بعد اقليم نظامي دار قروه، بيجار و مريوان شهرهايدر فروردين ماه به جز اطراف  -1

 بقيه مناطق استان شرايط اقليمي مناسبي حاكم است.در 

 در ارديبهشت ماه استان داراي شرايط مناسب از بعد اقليم نظامي است. -2

 اغلب مناطقخيلي خوب در خوب در بخش هاي شرقي و در خرداد با افزايش دماي هوا، شرايط اقليمي  -3

 استان از نظر نظامي موجود مي باشد.

 استان را فرا مي گيرد. اقليمي نواحي شمالي بسيار خوبن در تير ماه شرايط با شروع فصل تابستا -4

 برقرار است.استان  در نواحي شمالينيز در مرداد ماه  اقليمي خوب بسيار شرايطمشابه تير ماه؛  -5

سنندج، مريوان  شهرهايدر شهريور، مطلوبيت اقليم نظامي استان مناسب بوده بطوريكه اين شرايط اطراف  -6

 .عالي مي باشد. و سقز،

وضعيت حاكم بوده و بقيه استان در  سنندج حواليشرايط عالي اقليمي فقط در  ،كاهش دمادر مهر ماه به دليل  -7

 قرار دارد.مناسب نظامي 

 ست.برقرار ادر بيشتر مناطق استان  يمناسبنسبتا در آبان ماه با توجه به روند كاهشي دما شرايط اقليم نظامي  -8

غربي و و  بخش هاي ميانيدر آذر ماه با كاهش بيشتر دماي هوا، شرايط اقليمي قابل قبول از بعد نظامي در  -9

 استان حاكم مي شود. محدوده شرقي و شمال شرقيوضعيت نامناسب در 

 استان حاكم مي شود. شماليدر دي ماه، با شروع فصل زمستان شرايط بسيار نامناسب اقليمي در بخش هاي  -10

كشيده شده و بقيه استان نيز در  جنوبي تر نيزدر بهمن ماه شرايط اقليمي بسيار نامناسب به بخش هاي  -11
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 وضعيت نامناسب اقليمي است.

بقيه مناطق  ؛با شرايط نامناسب ماليبا نزديك شدن به فصل بهار در اسفند ماه؛ بجز برخي از بخش هاي ش -12

 استان داراي وضعيت مناسبي از نظر اقليم نظامي مي باشد.

  

  منابع   -5

دانشگاه  ييايجغراف ي، پژوهش هانرم افزار سالمت يمؤثر با طراح يمحاسبه دما :)1383( .،غ ،يزكو ، .ن نده،يپا -

  .تهران

همجوار با  يمناطق مرز ينظام مياقل ميتقو يو پهنه بند يابيارز :)1393( .،ج ،يخوشحال دستجرد .، وع ،يحنف -

  .1393، سال چهاردهم، تابستان 54. شماره 178 -155ص  ،ينظام تيري، فصلنامه مدكشور عراق

كشور با استفاده از  يغرب مهيمناطق ن يدفاع مياقل تيوضع يو پهنه بند يابيارز :)1393و همكاران ( .،ع ،يحنف -

  .1393، سال دوم، تابستان 6. شماره 56 -27ص  ،يانتظام يايجغراف، پژوهشنامه )DCI( ينظام ميشاخص اقل

  .96 -118ص  ،ييايجغراف قاتيفصلنامه تحق ،ينظام يها تيفعال يزيآب و هوا و برنامه ر): 1367عليجاني، ب.، ( -
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