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 چکیده
یزی عملیات نظامی، عملیات لجستیکی، ربرنامهدر  یک عامل اقلیمی عنوانبهمیدان دید محدودیت 

با توجه به  از سوی دیگر، .دارد یمؤثرنقش و...  ی به هدف، هدایت پرواز، اختفاءرونشانهیابی و هدف

 ازلحاظآمایش دفاعی و شناخت متغیرهای اقلیمی آن  ،موقعیت ویژه جغرافیایی منطقه آذربایجان

این  ذا درل. استیزی عملیات نظامی در آینده رطرحیزی و ربرنامهی مهم در هامؤلفهنظامی از 

یزی ربرنامهارزیابی احتماالت وقوع محدودیت اقلیمی میدان دید و اثرات آن بر  منظوربهپژوهش 

و  بررسیی سینوپتیک موجود در منطقه هاستگاهیانظامی در شمال غرب کشور، تمامی  هایفعالیت

اینکه  نظر گرفتندر با . شدسال، انتخاب  30ایستگاه دارای دوره آماری باالی  19 هاآناز بین 

نتایج  ،دهدیمقرار  تأثیرهای نظامی را تحت متر عملیات بیشتر یگان 4500میدان دید کمتر از 

میدان دید نسبت به  ینامطلوبی منطقه آذربایجان بیشترین هاستگاهیادر بین پژوهش نشان داد که 

های مهر، آبان، آذر و اسفند ی که در ماهاگونهبه ؛افتدیم، در ایستگاه اردبیل اتفاق هاایستگاهبقیه 

. در رسدیمدرصد و بیشتر نیز  45میدان دید در این مناطق به نزدیک  ینامطلوباحتمال وقوع 

درصد  7میدان دید در طول سال در منطقه آذربایجان با  ینامطلوبمقابل کمترین احتمال وقوع 

های از ماه کیچیهدر  هاایستگاه. در این استی خرمدره، پیرانشهر و خلخال هاستگاهیامربوط به 

ی منطقه احتمال وقوع هاستگاهیا. در اکثر رسدینمدرصد  20میدان دید به باالی  ینامطلوبسال 

های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر کمتر از نظامی در ماه هایفعالیتمیدان دید برای  ینامطلوب

 .استدرصد  5
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 مقدمه

ای چه در هوا، زمین و دریا، نیروهای نظامی را احاطه کرده است، دمای جو زمین از هر نقطه

هوا، بارش باران، تگرگ، برف، باران، رطوبت نسبی، روشنایی روز و تاریکی شب همه عواملی 

دهد. خود قرار می تأثیرنیروهای مسلح را تحت  شدتبهطلبد و ویژه را می یتوجههستند که 

کردن اقلیم یک منطقه عوامل متعددی دخالت دارند که از  و مشخصدر بررسی شرایط اقلیمی 

اصول جنگ همچون اصل   یریکارگبهباشند. زیرا شرایط اقلیمی در اهمیت بارزی برخوردار می

  هاسالحدر نوع کارایی و کارکرد  یو حتنیروها  مانورمرکز قوا  و اصل در قوا ، اصل ت ییجوصرفه

توان حداکثر مناسبی بررسی گردد می ییوهشو چنانچه از این اثرات به  است تأثیرگذار

  برتری نسبی را در توان  رزمی به دست آورد. را نمود و با تعداد نیروی کم یبرداربهره

وهوای این رشته در ارتباط با آب استشناسی نظامی از موضوعات مهم جغرافیای نظامی اقلیم

که  استی جغرافیای نظامی هاشاخهوهوای نظامی یکی از نماید. آبیممناطق عملیاتی بحث 

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

، سیستم تسلیحات و مهمات  هاسالح ییکار آ یتوجهقابل طوربهپدیدهای جوی  (.20: 1393

. تغییرات فشار و رطوبت هوا، گرما، سرما، وزش بادهای شدید و... دهدیمرا تحت تایر قرار 

دهد یمرا کاهش  هاسالحکه هوای متراکم برد  طوربه .دهدیمرا تغییر  افزارهاجنگمحاسبات 

، همچنین کنندیمرا با مشکالتی مواجه  یابیهدفبا چشم و  بانییدهدو یا مه غلیظ امکان 

. جهت و سرعت باد به طرق دهندیمتوپ را کاهش  یهاگلولهخیس قدرت تخریب  هایینزم

 یرنظامیغو این در حالی است که خلبانان  دهدیمقرار  تأثیرهوای را تحت  یاتعملمختلف 

نظامی در هنگام  یهافرودگاهاز  کنندگاناستفاده. اندکردهایطی را تجربه چنین شر ندرتبه

برنامه ریزان،  وجودینبااباند پرواز خود را تغییر دهند.  توانندینموزش بادهای مخالف شدید 

 هاییابیارزتخصیص دهندگان منابع به  و گسترش نیرو یزانربرنامهطراحان طرح عملیات، 

و به دنبال آن محدودیت دید و تیر جوی  هاییزشر .4( 65: 1998)کالینز،  اندوابستهاقلیمی 

در اجرای  یرتأخمنجر به ایجاد کرده و  یزاتشانتجهو مشکالت زیادی را برای نیروهای نظامی 

بر تجهیزات،  تأثیردر جابجای نیروها و  هایزشر. این شودیمحرکات  هرگونهعملیات، مانور و 

استقرار نیروها و کاهش کارایی  منظوربهتردد، انتخاب مکان مناسب  ییرهامس، افزارهاجنگ

 و یمنیا که یعوامل ترینمهم ازجمله (.37: 1394،حنفی) سیستم آمادی را نیز در پی دارد

 تیحاکم به توجه با است یمیاقل هایپدیده وقوع دهدمی قرار تأثیر تحت را ونقلحمل دارییپا

 یمیاقل طیشرا شاهد مرتفع و یکوهستان مناطق در منطقه هردر  خاص ییهوا و آب طیشرا

                                                           

1-Callins,1998 
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 باران، ایکوهپایه مناطق در و مه و بهمن سقوط تگرگ زش برف،یر با همراه خبندانی و سرد

 را یرانندگ در دقت جاده، لغزنده (. سطوح1390)موسوی فوالدی،  هستیم گردوغبار و باد

 پرتاب هاجاده از رونیب به را هااتومبیل است ممکن دیشد اریبس وزش بادهای و دهدمی کاهش

 اغلب ظیغل مه گسترش و خبندانی بروز و هاجاده سطح در نیسنگ زش برفیر نیکند. همچن

تعداد ساعات  (.1375 خالدی،)شود می هینقل لیوسا مرور و عبور و توقف بندانراه جادیا باعث

آفندی و  یهاطرحنیروهای نظامی چه در اجرایی   هایفعالیتدر اهداف و و روشنایی آفتابی 

 منظوربهپدافندی و چه در انتخاب نوع پوشش،اختفا و استتار تجهیزات و خود نیروها و حتی 

بر میدان  تأثیرگذاراقلیمی  مؤلفه ترینمهم .است مدنظراز شناسایی هوایی  دشمن  یریجلوگ

 اقلیمی باد مؤلفهنیز در اثر  گردوغبارآمدن  وجود بهعامل اصلی  است که و مه گردوغبار دید

حتی نیاز به تعمیر و نگهداری  و هاآنباعث کاهش کارایی نیروها و تجهیزات  گردوغبار .است

مه . شودمیآمدن افسردگی در بین نفرات  وجود بهو باعث  بیشتر این تجهیزات را در پی دارد

 گرددمی. مه در هوای نزدیک سطح زمین تشکیل شودمیدید  محدودیتخود باعث  نوعیبهنیز 

و از طریق سرد شدن هوا در اثر تماس و مخلوط شدن و یا اشباع هوا از قطرات آب تشکیل 

چنانچه هوای نزدیک سطح زمین به نقطه اشباع برسد امکان تشکیل مه  طورکلیبه. گرددمی

افروشه، و ).پاشدمیه از هم و اگر دمای هوا پس از تشکیل مه زیاد گردد م گرددمیفراهم 

. در مه رقیق میزان شودیم بندییمتقسقابلیت دید به انواع مختلفی  ازنظرمه  (1391همکاران،

متر، در مه ضخیم میدان  450متر، در مه معمولی میدان دید به کمتر از  1800دید به کمتر از 

)کرانیان و  رسدیممتر  45متر و در مه غلیظ میدان دید به کمتر از  180دید به کمتر از 

دقت در  منظوربه بانییدهدشعاع دید و  ازلحاظقابلیت دید  بندییمتقس(. 179: 1394حنفی، 

به لحاظ کاربری در  ینچنهماجرای نشان دادن اهداف و دادن گرای مناسب و غیره... و 

 .استهوایی بسیار حائز اهمیت  ونقلحمل

نظامی دارد این   هایفعالیتبر انگیزی شگفت تأثیردیده جو زمین  مؤثرترین عنوانبهاقلیم 

راهبرد وز داده و سبب تغییر در رنظامی نقش غالب خود را ب هایفعالیتپدیده در ابعاد فراتر 

اقلیم در  ازآنجاکهی متفاوت شده است خدفاعی و دکترین نظامی کشورها در فرآیندهای تاری

های مختلف کشور و برنامه هاطرحانطباق  منظوربهیابد رصد آن غییر و تحول میتزمان  گذر

های نظامی و انطباق در برنامه گسترده آن تأثیراتدلیل  اهمیت دارد. اما توجه به این پدیده به

با توجه به موقعیت راهبردی ایران در منطقه  کند.آن با تحوالت اقلیمی ضرورت پیدا می

متغیرهای  مطالعهآمایش دفاعی کشور و ، ایمنطقهو فرا ایمنطقهخاورمیانه و وجود تهدیدات 
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است که در این  فراوانی برخوردار اهمیت از نظامی هایفعالیتی زیربرنامه در تأثیرگذاراقلیمی 

 پژوهش به آن پرداخته شده است.
 

 پژوهش مبانی نظری
 

 و ضروری الزم امری طبیعی علوم در تغییرات آن، از ناشی آثار پارامترهای اقلیمی و بررسی 

 با مطابق را سرزمین ، مدیریتهایسازمدل در هاآن تأثیر گرفتن نظر در و توجه که است

 مهم اکوسیستم و فراگیر جز یک عنوانبه اقلیم ازآنجاکهنمود.  خواهد تضمین تریواقع شرایط

 تحت مختلف درجات به را سایر اجزا تواندیم آن ناچیز هرچند تغییرات ،گرددیم محسوب

طراحی و اجرای یک عملیات موفق  . (31 ،1389خانی, )قهرمان و قره دهد قرار خود تأثیر

از منطقه عملیات است. برای اطمینان از  موقعبهنظامی مستلزم اطالعات آب و هوایی دقیق و 

دریافت سریع اطالعات آب و هوایی و اطمینان از اینکه هم افسران جنگ و هم هواشناسان 

. به دلیل اهمیت مطالعات ، نیازمند هماهنگی نزدیک و مستمر استاندیدهفهمرا  یازموردنموارد 

در طراحی  یازموردنو اطالعات اقلیمی  هادادههواشناسی در انجام عملیات مختلف و نیاز به 

در . داد قرار موردمطالعه بلندمدتو  مدتکوتاهرا دور دوره زمانی  یهادادهاین  توانیمعملیات، 

، برای مثال احداث فرودگاه، پادگان با تجهیز دفاعی منطقه برای مدت مدتیطوالنی زیربرنامه

مانند  مدتکوتاه هایفعالیتاما در  شودیموهوا بررسی طوالنی تیپ غالب هوایی یعنی آب

، حنفی)گرددیمتنظیم برنامه زمانی یک حمله، یک تیپ هوایی که احتمال حدوث دارد بررسی 

نظامی مطالعات چندانی در  هایفعالیتآن بر  تأثیرمحدودیت میدان دید و در مورد  (.1394

به مطالعه وضعیت اقلیم نظامی و  هاپژوهشسطح کشور صورت نگرفته است و تنها در برخی از 

 است. شدهپرداختهدفاعی مناطق مختلف کشور 

نای بیشینه فاصلة متغیرهای اتمسفری رایج در مشاهدات هواشناسی، به مع ازجملهقابلیت دید، 

گاز و ذرات  یهامولکولم در جو است؛ و مقدار آن با جذب و خاموشی نور در اثر جس ٔەمشاهد

این تغییرات منجر به تغییرات ثانویه در  (.1394حجازی زاده و همکاران، ) در ارتباط است

دهد. قرار می تأثیروسیعی از فضاهای جغرافیایی را تحت  هاییاسمقمحیط شده و در کارکرد 

این پارامتر که توسط هزاران ایستگاه مشاهداتی واقع در شبکه جهانی هواشناسی ثبت البته، 

در  شدهنصبتوانایی دید بشر با استفاده از ابزارهای  بر اساسشفافیت جو و  و، گرددیم

 أثیرتکاهش قابلیت دید اولین  .گذاری شده استهپای هافرودگاهدر  معموالًو  هاایستگاه

. و به خاطر خواص شیمیایی جو زمین اغلب جوی است هاییدهپدآلودگی هوا بر  مالحظهقابل

 هاماهواره یلهوسبهتغییرات زمین  یتتثبهای فضایی و ماهیت داده و میزان دقت سنجنده ییرتغ
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سطح  . بنابراین اقلیم و پارامترهای اثرگذار آن عالوه بر دید افقیکندیمرا با اختالل مواجه 

و  یماسخوشدهد )قرار می یرتأثزمین را هم تحت  بر سطحزمین، دید عمودی از جو زمین 

، در بررسی رخدادهای یاماهواره ازدورسنجش هایروشتا قبل از ظهور  .(1392همکاران، 

هواشناسی مانند کدهای هواشناسی و قدرت دید، متغیرهای اصلی  اطالعات، گردوغبار

مکانی و زمانی  ازنظر گردوغبار هایفعالیتتوزیع فرسایش بادی و  یبندپهنهدر  مورداستفاده

 هایمدلاز  گیریبهرهبا  گردوغبارمقدار غلظت  ازآنجاکه(. 1398جمالی و همکاران، )بودند

 ازدورسنجشفرسایش بادی صحت سنجی مطالعات  بندیپهنهتجربی، کاربرد فراوانی را در 

و درک بهتر اثرات ذرات معدنی  گردوغبارفعالیت  هایمدلارزیابی کیفیت هوا اعتبارسنجی 

 تأثیردارد؛ بنابراین، مشخص کردن قدرت دید در مناطق تحت  معلق بر روی بودجه تابشی

جمالی و همکاران،  ).است یتبااهمگیری آن، بسیار برای اندازه الزمو فاقد امکانات  گردوغبار

اقلیم روی عملیات نظامی با محوریت میدان دید در منطقه  تأثیراتمورد  در. (1399

گونه تحقیقی صورت نگرفته است. اما از تحقیقات مرتبط صورت گرفته در یچه موردمطالعه

که در جدول  ی زیر اشاره کردهاپژوهشتوان به یمزمینه اقلیم نظامی در داخل و خارج کشور 

 ( آورده شده است.1)

 پیشینه پژوهش( 1جدول ) 

 نتایج عنوان سال نویسنده ردیف

کاربردهای نظامی اقلیم بررسی  1375 یآبادشمس 1

و ژئومورفولوژی محور نفوذی 

 شیرین قصر –خانقین 

 کرمانشاه

این محور یکی از  دهد کهیپژوهش نشان م یجنتا

تحت  شدتبهمحورهای نفوذی به کرمانشاه  ترینمهم

پارامترهای اقلیمی قرار گرفته و در وضعیت  تأثیر

 فرماندهان موردتوجهاقلیمی بیشتر  هاییشآسا

 .نظامی است هاییاتعملنظامی برای انجام 

فضایی نقش اقلیم بر تحلیل  1386 احمدی 2

تجهیزات و ادوات نظامی در 

 ایران

که  میزان مطلوبیت  دهدیمنتایج پژوهش نشان 

یری تجهیزات و ادوات کارگبهشرایط اقلیمی را برای 

نظامی در فصول مختلف سال و برای مناطق مختلف 

 کشور برآورد نموده است.

بشیریان و  3

 همکاران
مطالعه تقویم آسایش اقلیمی  1391

های آموزشی نیروی دوره

دریایی راهبردی در بندر 

 چابهار

نتایج حاصل نشان داد که بهترین زمان برای 

های نظامی در بندر چابهار در ساعات اولیه آموزش

های سرد سال شامل؛ دی، بهمن، اسفند، صبح ماه

 .استآبان و آذر 

بندی دمای مؤثر در سطح پهنه 1384 پاینده 4

کشور با تأکید بر جغرافیای 

 نظامی

افزار نویسی نرمدر این پژوهش با طراحی و برنامه

ایستگاه  130سالمت و با استفاده از آمار روزانه 

سینوپتیکی کشور دمای مؤثر استاندارد را در سطح 
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 نتایج عنوان سال نویسنده ردیف

 است.  شدهکشور محاسبه 

حنفی و  5

 همکاران

مطالعه تقویم آسایش اقلیمی  1393

های نظامی و فعالیت یگان

هرمزگان انتظامی در استان 

های همراه با پرداخته و ماه

 های گرمایی و سرماییتنش

بهترین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

و  آذرهای نیروهای نظامی ماهفعالیت ها برای ماه

های خرداد، تیر، مرداد و در ماهاست. در مقابل  بهمن

های مختلف در های گرمایی با شدتشهریور، تنش

 د.منطقه وجود دار

وهوا آبی بندپهنهارزیابی و  1397 حنفی 6

ی نظامی استان سیستان شناس

 و بلوچستان

تایج حاصل از پژوهش نشان داد که مطلوبیت اقلیم ن

های گرم نظامی در منطقة جنوب شرق کشور در ماه

های سرد و معتدل سال و فصل تابستان، نسبت به ماه

ای که کمترین میزان گونهسال پایین است؛ به

نظامی در سطح منطقه مربوط  مطلوبیت برای عملیات

 .استهای تیر و مرداد به ماه

نفی و ح 7

 همکاران

ی بندپهنهارزیابی و  1397

در  مؤثری اقلیمی هاشاخص

فعالیت نیروهای نظامی و 

انتظامی در مناطق مرزی ایران 

 و افغانستان

طورکلی مطلوبیت اقلیم نتایج پژوهش نشان داد که به

های گرم سال و نظامی در منطقه شرق کشور در ماه

های سرد و معتدل سال فصل تابستان نسبت به ماه

ای که کمترین مطلوبیت برای گونهبه استپایین 

های تیر عملیات نظامی در سطح منطقه مربوط به ماه

 .و مرداد است

حرارتی و  یهاتنشارزیابی  1398 حنفی 8

آن بر  تأثیربرودتی و 

نظامی در استان  هاییتفعال

 آذربایجان غربی

تایج حاصل از پژوهش نشان داد که در مناطق مرتفع ن

غیراز استان )ارتفاعات غربی و جنوب شرقی( به

های های خرداد، تیر، مرداد و شهریور در بقیه ماهماه

ی مختلف برای هاهای سرمایی با شدتسال تنش

 .فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد

 موردمطالعهموقعیت جغرافیایی منطقه 

منطقه آذربایجان به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی از گذشته دور پل ارتباطی ایران با کشورهای 

نظامی که در سراسر دوران تاریخ  -سیاسی یاتعملمنطقه قفقاز و اروپا بوده است و در کلیه 

است.  شدهیم، همیشه یک مبدأ عملیاتی و محل تمرکز قوا محسوب گرفتهانجامطرف غرب به

ترین مرکز تهیه قوا و تمرکز ارتش و نیز و بزرگ ترینمهمعنوان در دوران تاریخ این منطقه به

نظمی ایران، انی و دوران بیهای اول و دوم جهشکست دشمنان عمل نموده است. در جنگ

ارتش روسیه برای تعرض به عثمانی، منطقه آذربایجان را به شکل یک جبهه درجه دوم 

محورهای متعدد آن عملیات انجام داد. این منطقه تا قبل از جنگ  موردتوجه قرار داده و درروی

راتوری عثمانی در بود اما بعد از تجزیه امپ جوارهمجهانی اول با دو کشور عثمانی و روسیه 

جنگ جهانی اول با کشور ترکیه و عراق و نیز بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 
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ای که تحت گردیده است. منطقه جوارهمبا کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان  1991

بندی تقسیم ازلحاظ است، قرارگرفته موردمطالعهپژوهش عنوان منطقه آذربایجان در این 

که در شمال  استهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان یاسی شامل استانس

دقیقه  30درجه و  34موقعیت ریاضی بین مدارهای  ازلحاظ. این منطقه اندشدهواقعغرب کشور 

درجه و  48دقیقه تا  3درجه و  44ی النهارهانصفو بین  شمالی دقیقه عرض 49درجه و  39تا 

دقیقه  طول شرقی گسترده شده است. ازلحاظ موقعیت نسبی نیز منطقه آذربایجان از  56

شمال با کشورهای آذربایجان و ارمنستان، از غرب با کشورهای ترکیه و عراق، از جنوب با 

بلندترین نقطه است.  جوارهمهای گیالن و قزوین استان کردستان و همدان و از غرب با استان

و گودترین ناحیه آن جلگه مغان حدود  استمتر  4844این منطقه قله سبالن داغ با ارتفاع 

رّس ضم کاسهکیمتر از سطح دریا ارتفاع دارد. آذربایجان ازلحاظ شکل هندسى شبیه  100

 پوشاند. در این واحدهای مرتفع و عریض مىکوهمحکمى است که دیوارهاى آن را رشته

مهاجم  العبورصعبی عمیق و هادرهبه علت کوهستانی بودن اطراف آن و وجود جغرافیایى 

ی هایجمهوربه علت مجاورت با  این منطقهدر عمق منطقه نفوذ کند.  تواندیمی سختبه

آن در  شدنواقعآذربایجان، ارمنستان، ترکیه و عراق، گره مواصالتی منطقه بوده و از طرفی 

( توپوگرافی و موقعیت 1شکل). استال و جنوب از اهمیت بسزایی برخوردار مسیر کریدور شم

 .دهدیمنشان  را در سطح کشور موردمطالعهمنطقه  جغرافیایی
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منطقه در سطح کشورارتفاعی و موقعیت جغرافیایی  یبندطبقه( 1شکل )  

 پژوهش یشناسروش

اسنادی، تحلیلی و آماری است بدین  هایروشروش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از 

ترتیب که برای ارزیابی احتماالت وقوع محدودیت میدان دید در منطقه شمال غرب از 

است. بعد از دریافت  شدهگرفتهاطالعات جغرافیایی بهره  هایسیستمنوین آماری و  هایروش

آن در  تأثیرگذارینه اطالعات اقلیمی مربوط به میدان دید از سازمان هواشناسی و تعیین آستا

 برنظامی  هایفعالیتمیدان دید در  تأثیرگذاراحتمال وقوع مقادیر فراوانی و عملیات نظامی، 

آوردن  دست به. همچنین بعد از محاسبه گردید SPSS  افزارنرمدر  تابع احتمال ویبول اساس

 استفادهبا  بندیپهنه هاینقشهاحتماالت وقوع محدودیت میدان دید در دوره زمانی ماهانه 

 ترسیم گردید. ArcGIS افزارنرم در محیط IDW یابیدرونروش 

ی هانامهانیپاو مقاالت فارسی و التین،  هاکتاباطالعات مربوط به منطقه موردمطالعه شامل 

های پژوهشی ها و طرحو همچنین گزارش موردمطالعهداخلی و خارجی مرتبط با موضوع 

 . استهای مختلف صورت گرفته توسط نهادها و سازمان

در طی دوره  موردمطالعهایستگاه سینوپتیک در منطقه  نوزدههای هواشناسی مربوط به داده

های مربوط به پارامترهای دما، بارش، رطوبت نسبی، سرعت شامل داده 2010تا  1980آماری 

)  و جهت باد، میدان دید، ابرناکی، ساعات آفتابی، فشار و ... در دوره زمانی روزانه و ماهانه

 است( شدهداده( نشان 1در جدول ) مورداستفاده هاییستگاهامشخصات 
 

 در تحقیق مورداستفاده هاییستگاهامشخصات جغرافیایی  (1جدول )

اهنام ایستگ طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع نوع ایستگاه  ردیف 

39 36 570 همدید  55 47 آبادپارس   1 

37 51 1720 همدید  07 48  2 خلخال 

38 15 1342 همدید  17 48  3 اردبیل 

38 06 1442 همدید  17 46  4 تبریز 

38 29 1985 همدید  03 47  5 اهر 

38 52 1050 همدید  38 45  6 جلفا 

37 55 1690 همدید  33 47  7 سراب 

37 24 1471 همدید  14 46  8 مراغه 

37 13 1169 همدید  43 47  9 میانه 

37 32 1328 همدید  05 45  10 ارومیه 

38 33 1103 همدید  58 44  11 خوی 

36 46 1365 همدید  43 45  12 مهاباد 
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اهنام ایستگ طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع نوع ایستگاه  ردیف 

39 20 1411 همدید  26 44  13 ماکو 

36 40 1455 همدید  08 45  14 پیرانشهر 

36 09 1670 همدید  30 45  15 سردشت 

36 23 1765 همدید  07 47  16 تکاب 

36 07 1887 همدید  35 48  17 خدابنده 

36 11 1575 همدید  11 49  18 خرمدره 

36 41 1663 همدید  29 48  19 زنجان 

 1394 ی،حنف منبع:
 

های رقومی توپوگرافی ها و نقشهشامل دادهدر این مطالعه  شدهاستفاده ابزار تصویری ها وداده

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  زهواشناسی ا هاییستگاهاو موقعیت  1:50000و  1:25000

 .استبرداری های هوایی منطقه از سازمان نقشهو عکس

نظامی محدودیت میدان دید است. برخی از  هایفعالیتبر  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمیکی از 

به مه،  توانیماین عوامل  ترینمهمباعث کاهش میدان دید گردد، از  توانندیمعوامل اقلیمی 

متفاوتی بر  تأثیرهمراه با گردوخاک و بارش باران و برف اشاره کرد. این عوامل  یهاتوفان

متر  500الى  50 اندازهبهند میدان دید را درشت و ت یهابارانمیدان دید دارند. بدین معنى که 

 5/3این دید بین  معموالًمالیم و ریز تأثیر کمترى بر دید دارند و  یهاباراندهند. تقلیل مى

. در برف است یادشدهکمتر از دو نوع  مراتببهولى در برف میدان دید  استکیلومتر در نوسان 

متر و حتى  200اما در برف شدید به کمتر از  معمولى دید افقى به یک کیلومتر نخواهد رسید،

عواملی است که با توجه به غلظت خود  ترینمهمیابد. مه نیز یکی از متر هم کاهش مى 50به 

عملیات  یزیربرنامهمحدوده دید را به میزان مختلف کاهش دهد. محدودیت دید در  تواندیم

به هدف، هدایت پرواز، اختفاء، پرده دود  یرونشانهو  یابیهدفنظامی، عملیات لجستیکی، 

. است مؤثردشمن توسط سامانه پدافند هوایی و ...  یهاجنگنده)استتار(، کشف و شناسایی 

 ( آورده شده است.2نظامی در جدول ) یاتعملمحدودیت میدان دید روی برخی از  تأثیر
  نظامی یاتعملمحدودیت میدان دید روی برخی از  تأثیر( 2جدول)

 تأثیر نوع عملیات

 .گذاردیم تأثیر آتش هدایت و یابیهدف روی توپخانه

 .گذاردیم تأثیر هدف یریگنشانه و عالمت روی

 داشتن میدان دید از ضروریات آتش دقیق است.

 .شودیم هاموشک ردیابی و دید میدان کاهش باعث پدافند هوایی

 .بگذارد تأثیر یریگهدف و یرونشانه دید روی است ممکن زرهی و پیاده
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 تأثیر نوع عملیات

 .گردد هدف( نشانه) عالمت و لیزر اشعه برد کاهش باعث است ممکن

تواند هدف را هواپیما را زمانی که خلبان نمی یلهوسبهاخبار  وانتقالنقلمیدان دید کم، ممکن است  عملیات روانی

 ببیند، مختل کند.

 گذارد.می تأثیرپیما هوا شدن بلند و نشستن هایقابیلت روی عملیات هوایی

 کند.گذاشته و آن را با مشکل مواجه می تأثیرروی تشخیص و شناسایی هدف 

 گردد.میدان دید کم، باعث افزایش مخاطرات هوایی می

 گذارد.می تأثیر یساتتأسیات مهندسی و عمل منطقه بررسی روی دید میدان مهندسی رزمی

 بگذارد. تأثیر( E-Oاطالعات ) یآورجمعو سیستم  قرمزمادونعکاسی،  روی است ممکن دید میدان اطالعات نظامی

 .کند مواجه مشکل با را تجهیزات و مهمات زمینی ییجاجابه است ممکن دید میدان کمبود لجستیک نظامی

 شود. هوایی یآماد رسان عملیات مانع است ممکن دید میدان کمبود

 .کند لغو را زمینی ونقلحمل و ترابری عملیات است ممکن دید میدان کمبود

 .دهدیم کاهش را دید میدان مه پوشش خاکی –آبی 

 .دهدیم افزایش را ساحل به نزدیکی حال در کشتی ناوبری مشکالت مه پوشش

 .کند ایجاد عملیات در درگیر هاییروین برای پوششی است ممکن مه پوشش

 از ناشی( دمایی) حرارتی سطوح برآورد برای دید میدان و آسمان پوشش زمین، سطح آلبدوی و ابر ه م ش

 .است یازموردن یاهسته انفجارهای

 1394 ی،حنف منبع:
 

بر  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمآید اما یکی از نمی حساببهمیدان دید اگرچه یک عامل اقلیمی 

 یرگذاریتأثشود. آستانه که در اثر عوامل اقلیمی ایجاد می استنظامی  هایفعالیتها و عملیات

است.  شدهداده( نشان 3( و جدول )2شکل )مختلف نظامی در  هاییاتعملمیدان دید در 

ای هواشناسی، مقادیری هستند که در صورت وقوع عناصر اقلیمی در خارج از آن مقادیر آستانه

یابد. کاهش می افزارهاجنگآستانه، کارایی نیروها و بازدهی عملیات تاکتیکی نظامی و یا 

یری باعث جلوگ تواندیمای، وسانات( پارامترهای اقلیمی به باال یا پایین مقادیر آستانه)نتغییرات 

عملیات نظامی گردد. بنابراین الزم است که هواشناسان نظامی از این  آمیزیتموفقاز اجرای 

این مقادیر حدی،  اگرچه. یرندکارگبهرا  هاآنخود  هایبینییشپمقادیر حدی آگاه بوده و در 

این  ، امادهدینممقدار مطلقی برای هر عملیات و تسلیحات مربوط به آن در میدان نبرد ارائه 

 قرار گیرد.  موردتوجه هاگانو وضعیت تاکتیکی ی تیمأمورمقادیر باید با توجه به نوع 

های متر، عملیات بیشتر یگان 4500میدان دید کمتر از  گرددیمکه مالحظه  یطورهمان

متر  4500دهد، بنابراین دید کمتر از یمقرار  تأثیرنظامی ) نیروها و تجهیزات( را تحت 

 گردد.یمآستانه برای میدان دید تعیین  عنوانبه
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 (FM 34-81) نظامی  عملیات در دید میدان یرگذاریتأثآستانه ( 3) جدول

 نوع عملیات آستانه بحرانی تأثیرات

گذاردمی تأثیرهای متحرک بال یابیهدفروی ناوبری و  متر 400کمتر از    هوابرد 

ها مأموریت یزیربرنامهباعث ایجاد حداقل پرواز و فرود هواپیما در  متر 4500کمتر از     

ردهای پدافند هوایی کوتاه بکشف و شناسایی هواپیماها توسط سیستم متر 3200کمتر از    
 پدافند هوایی

ه هواهای زمین بو مکان گزینی برای موشک افزارجنگهای انتخاب سیستم متر 4500کمتر از    

یابیهدفبه هدف و  یرونشانه متر 4500 کمتر از   
توپخانه 

 صحرایی

عملیات، اختفاء و استتار یزیربرنامه متر 2250کمتر از    مهندسی 

به هدف، انتخاب نوع سیستم یرونشانهو  یابیهدف متر 1600کمتر از    رزمایش زمینی 

( دودجادکنندهیاشناسایی و تعیین مولدهای )  متر 400کمتر از    

ه شم دارد در حفظ و نگهداری اهداف اهمیت  متر 1000کمتر از    

متر 4500کمتر از  پرده ) استتار( دود  

در مناطق وجود نیروهای چریکی یابیهدف متر و کمتر 2250  ژهیونیروهای    

متر 1600کمتر از  ایجاد توانایی در نیروهای دشمن برای انجام اختفاء ،شناسایی اهداف  
جنگ 

 الکترونیک

یابیهدفهدایت پرواز و  متر 400کمتر از    
 هوانوردی

هاحداقل پرواز و نشست هواپیما برای مأموریت متر 4500کمتر از    

 1394 ی،حنف منبع:

 
 FM 34-81-1آب و هوایی ناشی از محدودیت میدان دید روی عملیات نظامی )  تأثیرات (2شکل )
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  پژوهش هاییافته
  

. استمیدان دید محدودیت  نظامی اتیعملو  هاتیفعالبر  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمیکی از 

باعث کاهش میدان دید گردیده و عملیات  توانندیمعواملی مانند گردوخاک، مه و بارش برف 

در مناطق مختلف  گرددیمکه باعث کاهش میدان دید عواملی نظامی را با مشکل مواجه کنند. 

 پدیده مهبرف و  باران و  عامل کاهش دید بارش ترینمهممتفاوت است  در منطقه آذربایجان 

متر( در عملیات  4500میدان دید )میدان دید کمتر از  تأثیرگذاراحتماالت وقوع مقادیر . است

( 4( و )3ی )هاشکلی تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان در هاستگاهیانمونه برای  عنوانبهنظامی 

میدان  یتتمال وقوع نامطلوباح شمال غرب های منطقهاست. در بیشتر ایستگاه شدهدادهنشان 

یی مانند ابرناکی، هادهیپددید در فصل سرد سال بیشتر از بقیه فصول است زیرا احتمال وقوع 

. در ایستگاه زنجان احتمال وقوع مقادیر نامطلوب استمه و بارش باران و برف این فصل زیاد 

این احتمال در برخی از درصد( بوده و  25های دی و بهمن حداکثر )باالی میدان دید در ماه

های تیر، مرداد، شهریور و در ماه کهیدرصورت. رسدیمدرصد نیز  50به باالی  هاماهروزهای این 

(. در ایستگاه 3شکل) استدرصد  2مهر احتمال وقوع مقادیر نامطلوب میدان دید کمتر از 

های سرد سال بیشتر از بقیه متر در ماه 4500ارومیه نیز احتمال وقوع میدان دید کمتر از 

های دی، بهمن و آذر احتمال وقوع مقادیر نامطلوب میدان دید ی که در ماهاگونهبه استمواقع 

شهریور و مهر های خرداد، تیر، مرداد، در ماه کهیدرصورت. استدرصد  33و  35، 43به ترتیب 

یمدرصد نیز  1های مرداد و شهریور حتی به حدود درصد بوده و در ماه 5این احتمال کمتر از 

(. ایستگاه تبریز نیز شرایطی مشابه ارومیه دارد و احتمال وقوع مقادیر نامطلوب 3شکل رسد )

یت میدان . بیشترین احتمال وقوع نامطلوبافتدیممیدان دید بیشتر در فصل سرد سال اتفاق 

 کهیدرصورت. استدرصد  34و  39، 44های دی، بهمن و آذر به ترتیب با دید مربوط به ماه

 های تیر، مرداد، شهریور و مهر با مقادیرکمترین احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید در ماه

ی با احتمال وقوع مقادیر نامطلوب میدان دید )روزها (.4شکل افتد )یمدرصد اتفاق  5کمتر از 

های منطقه متر( در ایستگاه اردبیل الگوی متفاوتی نسبت به بقیه ایستگاه 4500دید کمتر از 

. بیشترین احتمال استدرصد  15شمال غرب دارد و در اکثر روزهای سال این احتمال بیشتر از 

 45های مهر، آبان، آذر و اسفند با مقادیر نزدیک وقوع نامطلوبیت میدان دید مربوط به ماه

 15های تیر و مرداد با مقادیر نزدیک به درصد و کمترین نامطلوبیت میدان دید مربوط به ماه

 (.4شکل ) استدرصد 
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 ارومیهزنجان و  یهاستگاهیا در دید میدان تأثیرگذار مقادیر وقوع احتمال (3) شکل

 

 
 اردبیلتبریز و  یهاستگاهیا در دید میدان تأثیرگذار مقادیر وقوع احتمال( 4) شکل

 

های مختلف نظامی در طول ماه هایفعالیت ازلحاظاحتماالت وقوع مقادیر نامطلوب میدان دید 

ی منطقه هاستگاهیااست. در بین  شدهداده( نشان 4جدول )سال در منطقه شمال غرب در 

ی نظامی در طول سال با هااتیعملآذربایجان بیشترین نامطلوبیت میدان دید برای انجام 
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های ی که در ماهاگونهبه افتدیم، در ایستگاه اردبیل اتفاق هاایستگاهاختالف زیاد نسبت به بقیه 

درصد  45مهر، آبان، آذر و اسفند احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید در این مناطق به نزدیک 

ل در . در مقابل کمترین احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید در طول سارسدیمو بیشتر نیز 

. در این استی خرمدره، پیرانشهر و خلخال هاستگاهیادرصد مربوط به  7منطقه آذربایجان با 

. در رسدینمدرصد  20های سال نامطلوبیت میدان دید به باالی از ماه کیچیهدر  هاایستگاه

نظامی در  هایفعالیتی منطقه احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید برای هاستگاهیااکثر 

 .استدرصد بوده  5های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر کمتر از هما
 

ی منطقه آذربایجانهاستگاهیابه درصد( در )( احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید 4) جدول  

هایستگا  
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 10 15 28 23 18 7 1 1 1 3 2 6 11 خدابنده

 7 12 20 19 17 6 1 0 0 1 1 5 7 خرمدره

 17 30 37 31 24 15 10 1 3 6 8 17 26 سردشت

 6 11 16 15 11 5 1 2 1 1 1 3 8 تکاب

 10 16 25 27 18 8 2 2 0 1 3 6 11 زنجان

 7 16 20 19 11 4 2 0 1 1 1 4 6 پیرانشهر

 9 15 19 26 15 7 3 1 1 2 2 6 9 مهاباد

 4 6 10 14 8 4 1 1 0 1 1 2 3 میانه

 12 12 26 30 19 10 3 2 2 2 4 13 16 مراغه

 7 12 16 12 10 8 2 1 0 1 2 6 9 خلخال

 15 20 35 43 33 16 3 1 1 3 4 8 15 ارومیه

 8 14 21 25 13 7 2 0 1 1 2 5 9 سراب

 19 28 39 44 34 19 5 5 2 5 8 17 22 تبریز

 34 45 38 37 44 44 45 32 15 17 23 37 38 اردبیل

 12 22 23 21 22 14 5 2 1 1 2 13 17 اهر

 11 14 26 40 26 9 1 1 0 1 1 3 5 خوی

 8 7 23 30 21 4 0 1 0 1 1 2 3 جلفا

 11 18 22 32 26 9 2 1 1 2 3 7 10 ماکو

آبادپارس  20 14 7 4 3 5 17 19 24 25 23 25 15 
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ماهانه  یهانقشهمکانی احتمال وقوع مقادیر بحرانی میدان دید با استفاده از  –تغییرات زمانی  

 نظامی هایفعالیتاست. در بررسی نقش محدودیت دید در  قرارگرفتهمورد ارزیابی  یدشدهتول

انتخاب گردیده و احتمال  تأثیرگذارآستانه  عنوانبهمتر  4500روزهای با میدان دید کمتر از 

بیشترین احتمال  ماهینفروردوقوع آن در روزهای مختلف سال مورد ارزیابی قرار گرفت. در 

احتمال با و سردشت  اردبیل، تبریز هاییستگاها مربوط بهمتر  4500وقوع میدان دید کمتر از 

 هاییستگاهادر  رمت 4500کمتر از درصد و کمترین احتمال وقوع میدان دید  36تا  20 وقوع

این  ارومیهو  ، مغاناهر، مراغه هاییستگاها. در استدرصد  7تا  2و میانه با حدود ، خوی جلفا 

(. در ماه اردیبهشت نیز مانند فروردین بیشترین 5) شکل  استدرصد  20تا  14احتمال بین 

 30اردبیل با احتمال وقوع باالی  متر مربوط به ایستگاه 4500احتمال وقوع میدان دید کمتر از 

درصد  18تا  12و سردشت با احتمال وقوع  ، اهر، مراغهتبریز مغان، هاییستگاهاباشد و  درصدم

متر مربوط  4500کمتر از کمترین احتمال وقوع میدان دید  دوم قرار دارند. در مقابل یتالودر 

 (. 6شکل ) استدرصد  6میانه و تکاب با کمتر از  ،، سراب، خرمدرهجلفا، خوی هاییستگاها به

جوی  هاییدهپدمتر به علت کاهش  4500در ماه خرداد احتمال وقوع میدان دید کمتر از 

است. بیشترین احتمال وقوع میدان دید کمتر از  یداکردهپبرف و باران کاهش  مانند مه و بارش

تبریز و سردشت با احتمال درصد و در  16اردبیل با احتمال وقوع باالی  متر در ایستگاه 4500

متر در  4500و کمترین احتمال وقوع میدان دید کمتر از  استدرصد  8وقوع حدود 

درصد اتفاق  2جلفا ، خوی، میانه، تکاب، سراب و پیرانشهر با حدود کمتر از  هاییستگاها

  (.7شکل ) افتدیم

است  یافتهکاهشنظامی  ازلحاظمیدان دید  میزان نامطلوبیت خردادماهنسبت به نیز  یرماهتدر 

. در این ماه نیز استدرصد  6از  اردبیل کمتر یرازغبه شمال غرب کشور یهابخشو در تمام 

 درصد  14اردبیل با احتمال وقوع باال مربوط به ایستگاه  محدودیت دید بیشترین احتمال وقوع

)  استجلفا ، خوی، میانه، تکاب، سراب و پیرانشهر  هاییستگاهاو کمترین آن مربوط به 

در  .است یرماهتنیز مشابه  مردادماهمتر در  4500احتمال رخداد میدان دید کمتر از (. 8شکل

اردبیل، مغان و  یرازغبه متر در همه مناطق 4500این ماه احتمال وقوع میدان دید کمتر از 

متر  4500احتمال وقع میدان دید کمتر از  اردبیل . در ایستگاهاستدرصد  2کمتر از  سردشت

 4500نیز احتمال وقوع میدان دید کمتر از ماه شهریور (. در 9) شکل  استدرصد  10بیشتر از 

. بیشترین احتمال وقوع با استدرصد  8منطقه کمتر از  هاییستگاها اکثرمتر پایین بوده و در 

 4متر از ک عمدتاًو در بقیه مناطق این احتمال  است اردبیلدرصد مربوط به  20باالی مقادیر 

با شروع فصل پاییز احتمال وقوع میدان دید کمتر از در ماه مهر (. 10) شکل  استدرصد 
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بیشترین احتمال وقوع میدان دید کمتر از  است. یافتهیشافزاقبل  یهاماهمتر نسبت به  4500

در . است درصد 45تا  14اردبیل و مغان با احتمال وقوع بین  هاییستگاهامربوط به  متر 4500

درصد  5نامطلوبیت میدان دید کمتر از  احتمال وقوع ایستگاه اهر و سردشت جزبهبقیه مناطق 

مربوط  متر 4500کمتر از بیشترین احتمال وقوع میدان دید  نیز در ماه آبان (.11) شکل  است

که در  استدرصد  15احتمال وقوع باالی با  ارومیه مغان، تبریز و، تبریز اردبیل، هاییستگاهابه 

احتمال وقوع نامطلوبیت در بقیه مناطق  رسدیمدرصد نیز  44ایستگاه اردبیل این احتمال به 

احتمال وقوع روزهای بیشترین (. در ماه آذر 12) شکل  استدرصد  10تا  4بین  عمدتاً اقلیمی

. استدرصد  30باالی  ارومیهتبریز و  اردبیل، هاییستگاهامتر در  4500کمتر از میدان دید  با

و  ، خلخالمیانه، تکاب هاییستگاهادر  نامطلوبیت میدان دید کمترین احتمال وقوع کهیدرحال

(. در ماه دی احتمال وقوع 13) شکل  افتدیمدرصد اتفاق  12تا  8پیرانشهر در حدود 

 یابدیمقبل افزایش  یهاماهنسبت به  نظامی هایفعالیت ازلحاظمیدان دید محدودیت 

در بقیه . رسدیمنیز درصد  40ه باالی این احتمال ب خویو  ارومیه، تبریزکه در  یاگونهبه

. در استدرصد  34تا  20بین  عمدتاًمتر  4500کمتر از مناطق احتمال وقوع میدان دید 

(. در ماه بهمن 14) شکل  درصد است 15میانه و خلخال نیز این احتمال کمتر از  هاییستگاها

و  اردبیل، تبریز هاییستگاهامتر مربوط به  4500بیشترین احتمال وقوع میدان دید کمتر از 

درصد و کمترین احتمال وقوع مربوط به ایستگاه  39تا  35سردشت با احتمال وقوع حدود 

 (.15) شکل  استدرصد  15تا  10میانه با حدود 

بهمن  دی و یهاماهنسبت به  متر 4500کمتر از در ماه اسفند احتمال وقوع میدان دید  

متر نیز مربوط به  4500است. بیشترین احتمال وقوع میدان دید کمتر از  یافتهکاهش

. در بقیه استدرصد  25 باالی با احتمال وقوعسردشت ، اهر و تبریز  اردبیل هاییستگاها

 (.16درصد است ) شکل  21تا  14احتمال وقوع بین  عمدتاًمناطق 
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 یبهشتدر ارد دید محدودیت وقوع احتمال( 6) شکل          فروردین در دید محدودیت وقوع احتمال( 5) شکل

 
 تیر در دید محدودیت وقوع احتمال( 8) شکل خرداد               در دید محدودیت وقوع احتمال( 7) شکل 
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 شهریور در دید محدودیت وقوع احتمال(  10)  شکل مرداد         در دید محدودیت وقوع احتمال( 9) شکل

 آبان در دید محدودیت وقوع احتمال (12) شکل         مهر               در دید محدودیت وقوع احتمال( 11) شکل
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 اسفند در دید محدودیت وقوع احتمال( 14) شکل            بهمن      در دید محدودیت وقوع احتمال (13) شکل  

اسفند در دید محدودیت وقوع احتمال(:  16)  شکل بهمن            در دید محدودیت وقوع احتمال(: 15)  شکل
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 گیرییجهنت

تواند نظامی می یوهوا شناسآبویژه تحقیق و پژوهش در ارتباط با جغرافیای نظامی ایران و به

وهوا در نقش آببا توجه به در توانمندی کشور در دفاع از این مرزوبوم مورداستفاده قرار گیرد. 

تهدیدات بالقوه پیرامونی کشور و ارزش و جایگاه آن در  شماربیتعداد های نظامی و عملیات

شناخت و ارزیابی تقویم اقلیم نظامی مناطق  نهیزم درپژوهش ضرورت ، منطقه خاورمیانه

 ماتیتصماز اتخاذ  هاهزینهضمن کاهش تواند میکاری بس هوشمندانه است که مختلف کشور 

الف نیروها، ه، از اتدر منطق هاآنو عملکرد  ییکارا شیبرافزاعالوه و  کردهی ریجلوگ غلط

در این مطالعه با توجه به اهمیت میدان دید در عملیات و  .کندی ریجلوگسرمایه و زمان 

محدودیت میدان دید در عملیات  تأثیرگذارنظامی به بررسی احتمال وقوع مقادیر  هایفعالیت

توان بعد از های نظامی میو رزمایش یاتعملدر نظامی در منطقه آذربایجان پرداخته شد. 

ها و مشخص شدن زمان و مکان عملیات، احتمال وقوع محدودیت میدان دید را از روی نقشه

نسبت  آورد و بعد از مشخص کردن وضعیت میدان دید دست بهاحتمال وقوع جداول مربوط به

الزم به ذکر  تمهیدات الزم اقدام نمود.منظور استفاده بهینه از محیط و ایجاد به سایر اقدامات به

 4500میدان دید کمتر از عمدتاً احتمال وقوع  و جداول، هانقشهدر شده است که مقادیر ارائه

دهد که الزم است فرماندهان نظامی قبل را نشان میدر بیشتر عملیات نظامی  تأثیرگذارمتر و 

 نظامی در میدان جنگ تنها فرماندهان کهدرصورتیها آگاهی داشته باشند. از عملیات از آن

از . چون در برخی استگیرند که چه شرایط جوی برای چه نوع عملیاتی نامناسب تصمیم می

مانند عملیات چریکی و یا دفاع غیرعامل محدودیت میدان دید یک عامل  نظامی یهابرنامه

پژوهش نشان داد که نتایج حاصل از . شودیمفرماندهان نظامی تلقی  گیرییمتصممثبت در 

آذر،  یهاماهمتر در منطقه شمال غرب در  4500بیشترین احتمال وقوع میدان دید کمتر از 

تیر، مرداد و  یهاماهدرصد و کمترین احتمال وقوع در  40تا  10دی و بهمن و با احتمال

ی منطقه آذربایجان هاستگاهیادر بین . افتدیمدرصد اتفاق  5تا  0شهریور با احتمال وقوع 

ی نظامی در طول سال با اختالف زیاد هااتیعملبیشترین نامطلوبیت میدان دید برای انجام 

های مهر، آبان، ی که در ماهاگونهبه افتدیم، در ایستگاه اردبیل اتفاق هاایستگاهنسبت به بقیه 

درصد و بیشتر  45یک آذر و اسفند احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید در این مناطق به نزد

. در مقابل کمترین احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید در طول سال در منطقه رسدیمنیز 

. در این استی خرمدره، پیرانشهر و خلخال هاستگاهیادرصد مربوط به  7آذربایجان با 

. در رسدینمدرصد  20های سال نامطلوبیت میدان دید به باالی از ماه کیچیهدر  هاایستگاه
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نظامی در  هایفعالیتی منطقه احتمال وقوع نامطلوبیت میدان دید برای هاستگاهیااکثر 

 .استدرصد بوده  5های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر کمتر از ماه

 قدردانی

که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این  یخبرگان توانمنداز 

دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است پژوهش قرار 

 بسیار سپاسگزاریم.
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