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هاي ستاديگاه شناسی در طرح ریزي
1مسعود قنوات

چکیده
تا 0000شود، که دامنه آن از زمان به صورت گروه چهار رقمی بیان می

گـردد، مگـر   تاریخ به ترتیب روز ، ماه، و سـال درج مـی  متغیر است و2400
رقمی زمان را بیان نماییم که در آن 6هنگامی که الزم باشد به صورت گروه 

هــاي ، ترتیــب خاصــی بایــد رعایــت شــود. ارتباطــات بــین قرارگــاه صــورت
هـاي  مختلف معموالً با ذکر تاریخ است، و مرجـع مناطق زمانیفرماندهی در

تاریخ و ساعت معموالً بر اساس زمان رسمی گرینویچ است. مبنـاي محاسـبه   
زمان که در کل جهان پذیرفته شـده، زمـان اسـتانداردي اسـت کـه بـه وقـت        

هـاي زمـانی مربـوط بـه زمـان رسـمی       در گـروه انگلستان می باشد.گرینویچ 
شـود.  آورده مـی Zگرینویچ، بالفاصـله پـس از آخـرین رقـم گـروه حـرف       

مدت زمان تابش نور خورشید پیش از طلوع و بعد از غروب تاریک روشن،
شــود: اسـت. هـر دو تاریـک روشـن صـبح و عصـر بـه سـه دوره تقسـیم مـی          

که مدت زمان بین مشاهده لبه بـاالیی قـرص   4نظامیو غیر 3، دریایی2نجومی
هـاي  ها به یگانکند. بیان این پدیدهخورشید و مرکز خورشید را مشخص می
پایـان  "و "آغـاز روشـنایی  "هـاي  زیر دست باید با قید زمان باشـد. عبـارت  

در ارتش انگلستان متداول است، که مدت آن کمی بیشتر از مدت "تاریکی،

کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی، عضو مدرسین دانشکده فرماندهی و ستاد آجا-1
2 - Astronomical
3 - Nautical
4 - Civil

فصلنامه علوم و فنون نظامی 
1384یز و زمستانپائ
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است. فرماندهان صحنه عملیات به منظور طرح "غیر نظامی تاریک روشن"
هـاي طبیعـی،   ریزي نظامی و تسهیل کار ستادي، در تشـریح بـه موقـع پدیـده    

جداول روزانه زمان، طلوع آفتـاب، غـروب آفتـاب، تاریـک روشـن، مـاه و       
هاي وسیع جغرافیـایی  کشند (جزر و مد) را براي کل صحنه عملیات یا بخش

نماینـد و اخـتالف سـاعت محلـی را بـا سـاعت رسـمی        شـر مـی  آن تهیه و منت
کنند.گرینویچ مشخص می

گاه شناسی، زمـان رسـمی گرینـویچ، منـاطق زمـانی،      کلیدي:ه هايواژ
هاي طبیعی، تاریک روشن نجومی/ دریایی/ غیرنظامیپدیده
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مقدمه
اي اسـت در دسـت مـدیران بـا تـدبیر. از دیربـاز       گاه شناسی برگ برنده

ه و نگرش عامه مـردم مبتنـی بـر ایـن واقعیـت بـوده کـه گـاه شناسـی          دیدگا
گري است. این بدان معنی است که اسـتفاده دقیـق از زمـان    مترادف با نظامی

در امور و علوم نظـامی، امـري رایـج و اجتنـاب ناپـذیر اسـت. دلیـل آن هـم         
روشن است، پیروزي یا شکست هر عملیات رزمی رابطه مستقیم و شدیدي با 

شناسی دارد. اما گاه شناسی در عملیـات رزمـی صـرفاً بـه کـاربرد دقیـق       گاه 
شود، بلکه دامنه این علم وسیع و گسترده است. ساعت محدود نمی

اي هسـتند،  طراحان نظامی که معموالً افسران با تجربه و جنـگ آزمـوده  
زمان را به معنی کل آن یعنی ساعت و تـاریخ از ارکـان اصـلی طـرح ریـزي      

هاي طبیعی نظیر طلوع و غروب آفتاب و ماه، کشـند دریاهـا،   پدیدهدانند.می
اي بر عملیات جنگـی دارنـد. یکـی از    مهتاب و بدر و غیره تاثیر تعیین کننده

ها و وظایف مهم طراحان تعیین تاریخ و ساعت دقیق آغاز و پایان این پدیده
تغییرات روزانه آنها است.

1هـاي طبیعـی، علـوم نجـوم    یـده کانون مباحث مربوط به گاه شناسـی پد 

گانـه آجـا تـدریس    هـاي افسـري نیروهـاي سـه    است. ایـن علـم در دانشـگاه   
گردد، اما حجم مطالب آن با توجه به میزان اهمیت آن، براي طرح ریزي می

عملیات رزمی کافی نیست. مقاله پیش رو، گاه شناسـی علمـی را بـه منظـور     
اتی، اطالعاتی، نیروي انسـانی، و  هاي (عملیها و طرحتهیه برآوردها، پیوست

آماد و پشتیبانی) ارائه نموده است. امید است مفید واقع گردد.

1 - Astronomy
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هاي طبیعیچگونگی بیان پدیده
آغـاز  "هاي موهوم مانند، افسران ستاد از بکارگیري عبارتکلیات.-الف

""، 4روشنایی روز""، 3بامداد""، 2پایان روشنایی""،1روشنایی

هـایی بـا   کننـد. در عـوض عبـارت   اجتناب مـی "6طلوع"و "، 5روبغ
صــبح "یــا "8پایــان غــروب"یــا "7آغــاز"ماهیــت مشــخص، ماننــد، 

دهنـد. بـا   را تـرجیح مـی  "10تاریک روشـن غیـر نظـامی   "یا "9دریایی
هاي زیر دسـت بایـد بـا قیـد زمـان      ها به یگانوجود این، بیان این پدیده

در ارتـش  "پایـان تـاریکی،  "و "آغـاز روشـنایی  "هـاي  باشد. عبـارت 
تاریـک  "انگلستان متداول است، کـه مـدت آن کمـی بیشـتر از مـدت      

است. "روشن غیر نظامی 
فرماندهان صـحنه عملیـات بـه منظـور طـرح ریـزي       انتشار اطالعات.-ب

هاي طبیعی، جداول نظامی و تسهیل کار ستادي، در تشریح به موقع پدیده
، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، تاریک روشن، ماه و کشـند را  روزانه زمان

هاي وسیع جغرافیـایی آن تهیـه و منتشـر    براي کل صحنه عملیات یا بخش
نمایند و اختالف ساعت محلی را با ساعت رسمی گرینـویچ مشـخص   می
بایسـت بـراي یـک عملیـات     اي از این نوع جداول که مـی کنند. نمونهمی

1 - First Light
2 - Last Light
3 - Daybreak
4 - Daylight
5 - Dusk
6 - Dawn
7 - Beginning
8 - Ending of Evening
9 - Morning Nautical

10 - Civil Twilight (شفق و فلق غیر نظامی )
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ارائه شده اسـت.  2-تهیه و منتشر گردد، در شکلوسیع یا منطقه عملیاتی 
توان از منابع نظامی بدست آورد. اطالعات مربوط بـه  این اطالعات را می

زمان تاریک روشن طلوع، غروب، صبح و شامگاه، و مراحل حرکت ماه 
توان یافت. (سال جاري) میTM 5-236را در آئین نامه فنی 

بناي سطح دریا است و براي هـر درجـه   . اطالعات نجومی بر م1مبنا-)1(
دقیقه تغییر 5النهار مبدا بیش از اختالف در طول جغرافیایی از نصف

نخواهد داشت.
زمان مورد اسـتفاده. زمـان روي نمـودار بـراي نصـف النهـار زمـانی        -)2(

خاصی است که در باالي جدول ذکر گردیده است. هنگامی که از 
ــتف   ــانی اس ــاي زم ــف النهاره ــایر نص ــیس ــود، منحن ــه اده ش ــایی ک ه

نشاندهنده ساعات مندرج در 

1 - Datum
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129 نمودار جذر و مد، آفتاب، مهتاب 2-شکل
تبدیل نواحی زمانی
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سمت چپ نمودار بزرگ هستند، به منظور مطابقت بـا زمـان جدیـد    
یابند. اگر نصف النهار زمـانی مـورد نظـر، در شـرق نصـف      تغییر می

درجـه بـه   15ها را براي هـر  النهار بکار رفته در نمودار باشد، منحنی
هـا را بـه   دهید؛ اگر در غرب بود، منحنـی اندازه یک ساعت افزایش

همین ترتیب کاهش دهید. 
ایام. در نمودار باالیی، هر روز (از نیمه شـب تـا نیمـه شـب) توسـط      -)3(

فاصله بین دو خط نشان داده شده اسـت. در نمـودار زیـرین، روزهـا     
توسط خطوط عمـودي کـه از ظهـر یـک روز تـا ظهـر روز بعـد را        

شوند. روزهاي پایین نمودار با روزهـاي  یدهد، مشاهده مپوشش می
باالي نمودار متفاوت هستند زیرا این روزهـا بـا عبـور از نیمـه شـب      

کنند.   تغییر می
هـاي  جذر و مد. زمان بیشترین مـد و کمتـرین جـذر توسـط منحنـی     -)4(

ارائه شده است. با توجه به دوره چرخش 2-نمودار پایینی در شکل
، ارتفـاع هــر جـذر و مـد خــاص را    جـذر و مـد در مــدت یـک روز   

توان در نمودار باالیی یافت.می
، 2و تـاریکی خورشـیدي  1مهتاب (بدر). براي تاریک روشن نجومی-)5(

در نمـودار پـایینی مشـاهده    3بازه زمانی گردش مهتاب و ماه کم نور
شود. در طی دوره مهتاب، شدت نور بین روشنایی کامـل قـرص   می

نماید. در طی بازه زمانی قدار (حالل) تغییر میماه (بدر) و ثلث این م

1 - Astronomical Twilight
2 - Solar Darkness
3 - Dim Moonlight
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ماه کم نور، شدت نور بین ثلث تا یک دهم روشـنایی کامـل قـرص    
کند. ماه (بدر) تغییر می

شوند (اهله قمر). مراحل ماه در زیر ایامی که آشکار می1مراحل ماه-)6(
نشان داده شده است.

.2تاریک روشن-پ
دت زمان تابش نور خورشـید پـیش از   ) م3-تاریک روشن (شکل-)1(

طلوع و بعد از غروب  است. هر دو تاریک روشن صبح و عصـر بـه   
. فاصله بین 5و غیر نظامی4، دریایی3شود: نجومیسه دوره تقسیم می

شـود و  اي کـه لبـه بـاالیی قـرص خورشـید در افـق ظـاهر مـی        لحظه
تاریـک  درجه زیر افق قـرار گرفتـه را   6اي که مرکز خورشید لحظه

، و تاریـک روشـن دریـایی   درجـه را  12تا 6، بین روشن غیر نظامی
نامند. میتاریک روشن نجومیدرجه را 18تا 12بین 

گردد که در امور تاریک روشن نجومی باعث ایجاد نور ناچیزي می-)2(
نظامی ممکن است تصور شـود متعلـق بـه دوره تـاریکی شـبانه روز      

است. 

1 - Moon Phases
2 - Twilight
3 - Astronomical
4 - Nautical
5 - Civil
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آورد کـه بتـوان   دریایی آنقدر تابش نـور فـراهم مـی   تاریک روشن -)3(
اغلب حرکات زمینی را بدون مشکل انجام داد و شرایط را آن گونه 

آورد که مطابق با روشنایی کامل روز باشد. در این شرایط فراهم می
گردد. براي امور نظـامی،  متر یا کمتر محدود می365وسعت دید به 
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تـوان از جنـگ افزارهـا در    مـی در طی دوره تاریک روشن دریایی  
تـوان بـا   محدوده دید مذکور استفاده نمود و در هنگام حرکـت مـی  

محاسبه زمان روشنایی روز جابجایی نیروها را انجام داد، بـه شـرطی   
هاي این گونه حرکات مد نظر باشد. بمب گـذاري و  که محدودیت

تـوان  کارهاي تعمیراتی را در این شرایط بـدون نـور مصـنوعی نمـی    
انجام داد. 

هـاي عـادي   تاریک روشن غیر نظامی نور کافی براي انجام فعالیـت -)4(
آورد. این دوره اولین یا آخـرین فرصـت در تـامین    روزانه فراهم می

تابش طبیعی کـافی در مشـاهده هـدف بـه منظـور آتـش توپخانـه و        
بمباران روزانه است. 

ش تاریـک روشـن   به جز در ارتفاع باال، مقـادیر تخمـین دوره گـرد   -)5(
کنند. نجومی، دریایی و غیر نظامی را مساوي فرض می

در مالحظـات بـاال تـاثیر آب و هـوا     تاثیر آب و هوا بر روشنایی. -ت
حذف گردیده است. دود، مه، ابر، شکست و بازتاب موج نور، و نزوالت 

تـوان بـر اسـاس    جوي بر میزان روشنایی تـاثیر دارنـد. ایـن عوامـل را مـی     
جربی گردآوري شده در منطقه در یک دوره خـاص و از پـیش   جداول ت

هاي هواشناسی صرفاً همان ناحیه، محاسبه و اعمال نمود.بینی

هاي جهان:چگونگی بیان زمان و تاریخ در ارتش
شود، که دامنـه آن  زمان به صورت گروه چهار رقمی بیان میزمان.-الف

هسـتند، و دو  سـاعت چپ، متغیر است. دو رقم اول سمت2400تا 0000از 
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دهند. هنگامی کـه سـاعت یـک    هاي سپري شده را نشان میرقم دیگر دقیقه
شـود؛ بـراي   رقمی باشد، همراه با یک رقم صفر در سمت چپ آن بیـان مـی  

رود. تصحیح ساعت رسمی صبح بکار می6:25که براي ساعت 0625مثال، 
ورد. ترین ایستگاه رادیویی بدست آتوان از نزدیکرا می

تاریخ.-ب
گردد، مگر هنگـامی کـه   تاریخ به ترتیب روز ، ماه، و سال درج می-)1(

رقمی زمان را بیـان نمـاییم کـه در آن    6الزم باشد به صورت گروه 
صورت، ترتیب زیر بایـد رعایـت شـود: دو رقـم اول سـمت چـپ،       

، و دو سـاعت است، دو رقم بعدي نشـان دهنـده   روزهاي ماهگر بیان
دهد. را نشان میدقیقهرقم آخر 

ــال: ــه روز) کــه 84مــرداد 7صــبح 6:25(84مــرداد 070625مث ب
بیـان  حـروف شـود؛ مـاه بـه صـورت     صورت عدد دو رقمی بیان می

رقمی یا فقط دو رقم آخر آن آورده 4شود. سال به صورت عدد می
شود.می

1384مرداد 14مثال: 
شخص باشد ،که اگر الزم شد که زمان شروع عملیات نا م-)2(

ها این چنین است، ساعت و روز را به معموالً در بیان ماموریت
صورت ساعت (س) ، روز (ر) و پشتیبانی نیروهاي عمل کننده 
قبل یا بعد از شروع عملیات را با میزان دلخواه از نظر زمان و 

کنند. مثالً ) همراه با یک عدد بیان می-روز به صورت (+) یا (
) که 2دقیقه قبل از شروع و (ر+10اي )  که گوی10-(س

روز بعد از روز آغازین عملیات خواهد بود.2بیانگر 
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هاي تاریخ و ساعت معموالً بر اساس مرجع.1زمان رسمی گرینویچ-پ
زمان رسمی گرینویچ است. مبناي محاسبه زمان کـه در کـل جهـان پذیرفتـه     

تان است. با اضافه یا شده، زمان استانداردي است که به وقت گرینویچ انگلس
زمـان رسـمی   به 4-کم کردن اعداد ارائه شده در جدول مناطق زمانی شکل

تــوان زمــان رســمی گرینــویچ را بدســت آورد. زمــان رســمی  ، مــی2محلــی
گرینویچ نیز بر عکس قابل تبدیل به زمان رسمی محلی اسـت. تغییـر سـاعت    

استفاده بیشتر از روشنایی تابستانه یا زمستانه مناطق زمانی مختلف را به منظور
، باید به این ساعات اعمال نمود.3روز
هـاي زمـانی مربـوط بـه زمـان رسـمی گرینـویچ        پسوند زمانی. در گروه-ت

شـود. بـراي مثـال،    آورده مـی Zبالفاصله پس از آخرین رقـم گـروه حـرف    
Z190225 مــاه جــاري، بــه وقــت 19صــبح روز 2:25نشــان دهنــده ســاعت

گرینویچ است.

1 - Greenwich Mean Time
2 - Local Mean Time
3 - Day Light Saving
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Zآیـد (متناسـب بـا حـرف     ي که پس از گروه چهار رقمی زمان مـی پسوند

اي اسـت کـه زمـان رسـمی محلـی آن      زمان رسمی گرینویچ) بیان گر منطقه
ذکر شده است. ولی نشـان دهنـده منـاطق روي سـطح زمـین نیسـت. پسـوند        

2) و جدول تبدیل زمان4-(شکل1توان از جدول مناطق زمانیصحیح را می

) بدست آورد. براي مثال، شهر کانزاس امریکا در ششمین منطقـه  1-(شکل
Sزمانی غرب گرینویچ قرار دارد. زمان رسمی محلی شهر کانزاس با پسوند 

شود.نشان داده می
نتیجه گیري: 

گاه شناسی در عملیات نظـامی از دیربـاز حـائز اهمیـت فـراوان بـوده اسـت.        
ایان آنان همچون طلوع و غـروب  هاي طبیعی و زمان آغاز و پشناخت پدیده

هاي دقیق و آفتاب و جذر و مد دریاها در طرح ریزي عملیاتی و تهیه برآورد
مبتنی بر واقعیت تاثیر شـگرفی دارد. فرمانـدهان نیروهـاي نظـامی بـه منظـور       
ایجاد یک هماهنگی برتر در سطح نیروهاي عمل کننده مستقل یا مشترك و 

هـاي طبیعـی و   دي دقیقی از کلیه پدیدهبنمرکب، ضروري است جدول زمان
هاي آغاز و انجام عملیات را به کلیه نیروهاي تحت امـر صـادر نماینـد.    زمان

عدم توجـه دقیـق بـه ایـن مهـم بـه طـور جـدي موفقیـت عملیـات را تهدیـد            
هـاي دقیـق و   نماید. پیروزي یـا شکسـت هـر عملیـاتی مرهـون همـاهنگی      می

حساب شده است. 
فهرست منابع:

2001سال FM 44-100آئین نامه 1971سال FM 101-10-1نامه آئین
2001سال FM 101-5آئین نامه 1987سال FM 101-10-1/2آئین نامه 

1 - Time Zone Chart
2 - Time Conversion Chart


