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 چکیده

ظامی، نیزات ها، فرماندهی، انتخاب نیروهای نظامی، تجههای نظامی، تاکتیکوهوا از عواملی است که طرحآب

ابی منظور ارزیبه . در این تحقیقدهدالبسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت و پشتیبانی را تحت تأثیر قرار می

دمای  ز شاخصای بر فعالیت نیروهای نظامی در استان آذربایجان غرب هاآن ریتأثحرارتی و برودتی و  یهاتنش

یستگاه که ا 7ه، های سینوپتیک موجود در منطقن ایستگاهاستفاده گردید. بدین منظور از بیمعادل فیزیولوژیک 

های مربوط به ( بودند، انتخاب گردید. سپس داده1985 -2009)سال  25دارای طول دوره آماری باالی 

دوره  اع درپارامترهای اقلیمی شامل دمای هوای خشک، رطوبت نسبی، سرعت باد، ابرناکی و فشار بخار اشب

مایی در های گرمایی و سرزمان هواشناسی دریافت گردید. شرایط آسایش اقلیمی و تنشروزانه و ساعتی از سا

بندی گردید. نتایج پهنه GISارزیابی و سپس در محیط  PETهای مختلف سال با استفاده از شاخص روزها و ماه

های خرداد، ز ماهغیراارتفاعات غربی و جنوب شرقی( به)حاصل از پژوهش نشان داد که در مناطق مرتفع استان 

نظامی  روهایهای مختلف برای فعالیت نیهای سرمایی با شدتهای سال تنشتیر، مرداد و شهریور در بقیه ماه

بان های فروردین تا آهای شرقی( استان در بین ماهبخش)که در مناطق کم ارتفاع رغم این علیوجود دارد. 

ن به ا فروردیهای آبان توهای نظامی وجود دارد اما در بین ماهشرایط مطلوب و نسبتاً مطلوبی برای فعالیت نیر

طح سهای گرمایی در شرایط برای فعالیت نیروهای نظامی مطلوب نیست. تنش ،های سرماییعلت حاکمیت تنش

 افتد.یمهای تیر و مرداد در مناطق کم ارتفاع استان اتفاق استان بسیار محدود بوده و تنها در ماه
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 مقدمه

وهوایی های انسان تحت تأثیر شرایط آبفعالیت و عملیات نیروهای نظامی همانند سایر فعالیت 

به شکست وهوایی محل محکومآهنگی با شرایط آبباشد و هرگونه عملیات نظامی بدون هممی

خصوص اقلیم و ژئومورفولوژی تأثیر زیادی بر مخاطرات طبیعی است. معیارهای جغرافیایی به

شناسی نظامی از موضوعات مهم جغرافیای باشد که اقلیمدارند، با توجه به همین اهمیت می

نماید. تجارب جنگ وهوای مناطق عملیاتی بحث میباشد این رشته در ارتباط با آبنظامی می

باشد، وهوا میهای دنیا نشان داده است عنصر دما که یکی از عناصر آبسایر جنگتحمیلی و 

تواند به همراه رطوبت و سرعت باد در سرنوشت یک قدرت بزرگ در جنگ درگیر مؤثر می

وهوا را بر امور باشد که اثرات آبهای جغرافیای نظامی میوهوای نظامی یکی از شاخهباشد. آب

(. ناپلئون و 20: 1393، حنفی) دهدف عملیاتی موردبررسی قرار مینظامی در سطوح مختل

منظور تسّلط های بیهوده بههیتلر هر دو اثرات سخت جنگیدن در زمستان روسیه را طی تالش

وهوا بود که همین عامل آبو ( 11، 2004، 1گاللووی)بر هارتلند اروپا، درک و تجربه کردند 

قرن بیستم فراهم کرد. در  قرن نوزدهم و آلمان را در فرانسه درمقدمات فروپاشی امپراتوری 

طور مستمر بر روی انسان در محیط نظامی و هم در وهوایی دمای هوا بهبین عوامل آب

طورکلی عنصر دما در کارایی گذارد. بههای کار و فعالیت و حتّی استراحت تأثیر میمحیط

(. قرارگیری 132: 1393: حنفی) باشدپارامترها می تریننیروها و تجهیزات نظامی یکی از مهم

های مختلف برای انسان بسیار پراهمیت است. منظور از در محدوده آسایش اقلیمی از جنبه

درصد افراد  80کم برای محدوده آسایش، مجموعه شرایطی است که ازنظر حرارتی دست

قبادیان و )رما کند و نه گرما دیگر انسان در آن شرایط نه احساس سعبارتیمناسب باشد، به

 (.1380فیض مهدوی،

 

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه 

های زیست هواشناسی توان با استفاده از شاخصروابط بین محیط جوی و آسایش انسان را می 

شناسی اقلیمای علم زیستمورد تحلیل و بررسی قرارداد. روند رو به رشد در عمر چند دهه

های اولیه ها را به وجود آورده است. دسته اول، شاخصسه نسل از شاخصانسانی تا به امروز 

                                                           
1 . Galloway 
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( و دمای محسوس 1945، 2سیپل)باد  ( سوز1959، 1تام)تجربی مثل شاخص عدم آسایش 

( 1973) 4ها ترکیبی مثل شاخص اولگیباشد. در دسته دوم شاخص( و... می1979، 3استیدمن)

 -های دمانسل سوم تحت عنوان شاخص گیرد. درنهایت( جای می1968) 5و ترجونگ

شناسی کاربردی و زیست شوند، حاصل همکاری بین علوم اقلیمفیزیولوژیک شناخته می

 PETو  6SET،7PMVتوان بهها میترین این شاخصهواشناسی انسانی است. ازجمله معروف

گردند که تق میفیزیولوژیک، از معادله بیالن انرژی بدن انسان مش -های دمااشاره کرد. شاخص

پرفسور ماتزارکیس از دانشگاه  2001اولین بار توسط فانگر ابداع و تشریح شدند. در سال 

طراحی و عرضه کرد.  PETرا جهت محاسبه شاخص  8افزاری ریمنفرایبورگ آلمان مدل نرم

(، 2007و ماتزاراکیس،  9اندلر)های متفاوت توسط مطالعات بسیار متعددی در مقیاس

( با استفاده از این شاخص 2008و همکاران،  11تامسون)( و 2008و همکاران،  10شاویلیامیرانا)

ای صورت گرفته است، صورت پهنهصورت گرفته است. در داخل کشور و تحقیقاتی که به

( اقدام به محاسبه و ارزیابی شاخص 1385)توان به تحقیقات زیر اشاره کرد. پاینده و زکی می

( به بررسی نقش عناصر 1391)شور کردند. افروشه و همکاران دمای مؤثر برای سطح ک

 PETوهوایی بر فعالیت نیروهای نظامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص آب

تقویم اقلیم  یبندپهنهارزیابی و  یهاعنوانبا  ییهاپژوهشحنفی و همکاران در پرداختند. 

اقلیم دفاعی در نیمه  یهاشاخص(، تحلیل 1393نظامی مناطق مرزی همجوار با کشور عراق)

وضعیت اقلیم دفاعی نیمه غربی کشور با استفاده از  بندیپهنهارزیابی و (، 1394غربی ایران)

در فعالیت  مؤثراقلیمی  یهاشاخص بندیپهنهو ارزیابی و  (1394شاخص اقلیم دفاعی )

( به مطالعه وضعیت اقلیم 1397روهای نظامی و انتظامی در مناطق مرزی ایران و افغانستان ) نی

                                                           
1 . Thom 

2 . Siple 

3 . Steadman 

4 . 0lgay 

5 . Terjung 
6 . Standard  Effect Temperature 

7 . Predict Mean Vote 

8 . Rayman 

9 . Endler 

10 . Amiranashvili 

11 . Thomson 
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همچنین از تحقیقات صورت گرفته با استفاده  .اندپرداختهنظامی و دفاعی مناطق مختلف کشور 

( برای شهر تبریز، اسماعیلی و همکاران 1386)توان به تحقیقات ذوالفقاری می PETاز شاخص 

 ( اشاره کرد.1389)چابهار برای 

 

 موقعیت جغرافیایی

دقیقه تا  58درجه و  35 بین عرض شمالیاستان آذربایجان غربی در شمال غربی کشور و در 

واقع گردیده دقیقه  23درجه و  47دقیقه تا  3درجه و  44و طول شرقی  دقیقه 46درجه و  39

)نخجوان( مرز مشترک دارد. طول است و با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان 

این استان از طرف  کهیطوربهرسد کیلومتر می 967این استان به حدود  مرزهای ایران در

کیلومتر مرز آبی رودخانه ارس با جمهوری خودمختار نخجوان، از طرف  149شمال نزدیک به 

غرب نزدیک به کیلومتر مرز خاکی با کشور ترکیه و از طرف م 566شمال و مغرب نزدیک به 

 37٫059مساحت استان برابر  (.1390ومتر مرز خاکی با کشور عراق دارد ) سنایی فر، کیل 252

درصد مساحت  2٫25شود و یلومترمربع است که سیزدهمین استان بزرگ کشور محسوب میک

استان آذربایجان غربی یکی از مناطق  (.70، ص 1397) حنفی،  دهدکل کشور را تشکیل می

ی بندطبقهای دارد. موقعیت جغرافیایی و دهمتنوع و گستر توپوگرافیکشور است و  کوهستانی

 است. شدهداده( نشان 1)ارتفاعی استان در شکل 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
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 (های مورداستفاده در تحقیق ) منبع: محققانبندی ارتفاعی و پراکندگی ایستگاه(: طبقه1شکل )

 

 ی پژوهششناسروش

 ر استاندامی منظور ارزیابی نقش عناصر اقلیمی بر فعالیت نیروهای نظدر انجام این پژوهش به

ارای داده و دایستگاه که  7های سینوپتیک موجود در منطقه، آذربایجان غربی، از بین ایستگاه

های مربوط به سال( بودند، انتخاب گردید. سپس داده 30طول دوره آماری مناسب )باالی 

خار ار بترهای اقلیمی شامل دمای هوای خشک، رطوبت نسبی، سرعت باد، ابرناکی و فشپارام

ناسی دریافت از سازمان هواش  (1981 -2010) ماهانه طی دوره آماریاشباع در دوره روزانه و 

قعیت . موها و رفع کمبودهای آماری گردیدوتحلیل و پردازش آنگردید. سپس اقدام به تجزیه

 شدهادهدنشان ( 1های مورداستفاده در این پژوهش در شکل )اکندگی ایستگاهجغرافیایی و پر

 است.

حساب آورد که وهواشناسی کاربردی بههای آبتوان یکی از شاخهوهواشناسی نظامی را میآب

ریزان نظامی پردازد. برنامههای نظامی میبه بررسی تأثیر عناصر اقلیمی بر عملیات و فعالیت

های درازمدت کنند، اما برای طرحمدت از اطالعات هواشناسی استفاده میوتاهبرای اهداف ک

مطالعات درازمدت برای (. 5، ص 1393)حنفی،  باشندهای اقلیمی مینیازمند اطالعات و داده
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گیرد و عمدتًا مربوط به زمان صلح است. سازی و تجهیز نواحی مختلف کشور انجام میآماده

های مختلف های گرمایی و سرمایی محیطکه از تنشنظامی درصورتیفرماندهان و متخصصان 

توانند با طراحی لباس و جغرافیایی در طی روزهای مختلف سال آگاهی داشته باشند، می

 تجهیزات متناسب با آن منطقه، توان رزمی نیروهای خود را افزایش دهند. 

 کهیدرصورتباشد. یمبر عملیات نظامی دمای هوا  رگذاریتأثین عوامل اقلیمی ترمهمیکی از 

را  هاآن جهیزاترود، کارایی نیروها نظامی و ت ترنییپاباالتر و یا  یاآستانهدمای هوا از یک 

تر کارایی بیش یطورکلبه، گرددیم( مشاهده 2که در شکل ) یطورهمانکاهش خواهد داد. 

سلسیوس  درجه 30های زیر صفر درجه و باالی های نظامی ) نیروها و تجهیزات( در دمایگان

 عنوانبهب درجه سلسیوس به ترتی 30یابد، بنابراین دماهای زیر صفر درجه و باالی یمکاهش 

رزیابی ااینکه  ه بهآستانه پایین و باال برای دمای هوا تعیین گردید. الزم به ذکر است که با توج

گیرد و یمش در مقیاس زمانی روزانه صورت حرارتی و برودتی در این پژوه یهاتنشوضعیت 

 روزانهشبدر طول یک  یالحظهدرجه و یا زیر صفر، ممکن است تنها برای  30مقادیر باالی 

وزانه ردمای  حداکثر و حداقل یجابه؛ بنابراین در تعیین وضعیت آسایش اقلیمی افتد یباتفاق 

 . گرددیماز میانگین دمای روزانه استفاده 

 

 
 (FM 34-81-1آب و هوایی ناشی از دما ) سطح زمین( روی عملیات نظامی )  راتیتأث(: 2شکل )
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 های گرماییها برای شناسایی شرایط آسایش اقلیمی و همچنین تنشترین شاخصیکی از مهم

محاسبه است و افزار ریمن قابلباشد. این مدل از طریق نرممی MEMIو سرمایی، مدل 

 توسطماند از: شاخص دمای معادل فیزیولوژیک، باشد که عبارتزیر می خروجی آن سه شاخص

های باشد که به ترتیب به شاخصمی و شاخص دمای مؤثر استاندارد شدهبینینظرسنجی پیش

(PET ،)(PMV( و )SETمعروف هستند. این شاخص ) ها جزء خروجی مدلMEMI  .هستند

ت ها، جهترین و پرکاربردترین شاخصز جامعدر این میان شاخص دمای معادل فیزیولوژیک ا

الن بر مبنای معادله بی MEMIشود. جزئیات مدل اقلیمی محسوب میارزیابی شرایط زیست

 :(2007ماتزاراکیس، )صورت زیر است انرژی بدن انسان استوار است و معادله آن به

𝑀 +𝑊 + 𝑅 + 𝐶 + 𝐸𝐷 + 𝐸𝑅𝑒 + 𝐸𝑆𝑤 + 𝑆 = 0 
 در این معادله:

M: وساز بدن، میزان یا درصد سوختW ،خروجی کار فیزیکی :R ،تابش خالص بدن :C :

: مجموع  𝐸𝑅𝑒:جریان حرارت نهان تبخیری آب از پوست،  𝐸𝐷جریان حرارت همرفتی،

: جریان هوای مؤثر در تبخیر و  𝐸𝑆𝑤های حرارتی مؤثر در گرمایش و تبخیر و تعرق و جریان

ها برحسب وات است. اگر بدن انسان در حال کسب انرژی همه عبارت تعرق بدن. در این معادله

های معادله منفی باشد معادله تماماً مثبت است و اگر در حال از دست دادن انرژی باشد عبارت

توان دمایی در نظر گرفت که طی آن بیالن حرارتی بدن انسان را می PETخواهد بود. شاخص 

وساز باکار و تابش خورشیدی( با نرخ سوخت )ته ) بدون بدر یک محیط بسته و در حالت نشس

دمای مرکز بدن، در  کلو، با دمای پوست و 9/0و مقاومت حرارتی لباس حدود (وات 80سبک )

، تنش گرما و در مقادیر PET(. در مقادیر باالی شاخص 1996ماتزاراکیس و مایر، تعادل باشد )

های لباس متفاوت، های مختلف و پوششفعالیت پایین آن تنش سرما وجود خواهد داشت. برای

های موردنیاز جهت محاسبه شاخص مقادیر دمای معادل فیزیولوژی نیز تغییر خواهد کرد. داده

PET توان در چهار دسته از متغیرها به شکل زیر ارائه کرد:را می 

اع تفار دسته اول شامل متغیرهای موقعیتی شامل، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و -1

 شود.بار به مدل وارد میباشد. این دسته از اطالعات برای هر ایستگاه یکمی

ها در دوره باشند. این داده( می1دسته دوم متغیرهای هواشناسی به شرح جدول ) -2

تبدیل به  ( از سازمان هواشناسی دریافت گردیده و بعد از1985-2009)ساله  25آماری 

 روزانه مورداستفاده قرارگرفته است.گیری تاریخ شمسی و میانگین
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 (1999ماتزارکیس و همکاران، ) PETهای هواشناسی موردنیاز برای محاسبه شاخص (: داده1جدول )

 واحد داده هواشناسی ردیف

 گرادسانتی دمای هوای خشک 1

 هکتوپاسکال فشار بخارآب 2

 درصد رطوبت نسبی 3

 متر بر ثانیه سرعت باد 4

 اکتا ابرناکیمیزان  5

سن و  های فیزیولوژیک مؤثر شامل: قد، وزن،دسته سوم متغیرهای فردی شامل ویژگی -3

کیلوگرم و نوع  75متر، وزن سانتی 175فرض قد طور پیشبه)باشد جنسیت می

 جنسیت مرد به مدل واردشده است(.

فرض پیشطور به)باشد دسته چهارم، متغیرهای مربوط به نوع پوشش و فعالیت می -4

شده رفتهکیلومتر بر ساعت در نظر گ 4کلو و میزان فعالیت  9/0ارزش نارسایی لباس 

 است(.

شده هحاسبصورت مقادیر مها به مدل، خروجی مدل بهبعد از تعریف متغیرها و وارد نمودن آن

مدل  دست آمد. نتایج محاسبات و خروجی فیزیولوژیک به -های دمابرای هرکدام از شاخص

اه( ایستگ) 7 ×)روز(  365به ابعاد  PETبه تشکیل ماتریسی از ارزش عددی شاخص  منجر

ساسیت حوضعیت توصیفی شرایط فیزیولوژیکی و ( 2گردید. در ادامه با استفاده از جدول )

 آیددست می گرمایی در روزهای مختلف سال به
 

 (1999و همکاران، ماتزارکیس )در درجات مختلف  PETای شاخص (: مقادیر آستانه2جدول )
 برحسب درجه سلسیوس PET حساسیت گرمایی درجه تنش فیزیولوژیکی

 4کمتر از  بسیار سرد تنش سرمایی بسیار زیاد

 4 سرد تنش سرمایی زیاد

 8 خنک تنش سرمایی متوسط

 13 کمی خنک تنش سرمایی اندک

 18 آسایش بدون تنش

 23 کمی گرم تنش گرمایی اندک

 29 گرم تنش گرمایی متوسط

 35 داغ تنش گرمایی زیاد

 41 بسیار داغ تنش گرمایی بسیار زیاد
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 پژوهشهای یافته

 23تا  18شده است، ارزش عددی ( ارائه1که در جدول ) PETبرحسب طبقات شاخص 

ن و دهد که بهتریمحدوده آسایش یا از دیدگاه فیزیولوژیکی شرایط بدون تنش را نشان می

 29تا  23بندی مقادیر عددی باشد. در این طبقهترین شرایط اقلیم آسایشی میمطلوب

در نظر  های سرمایی اندک است که بابیانگر تنش 18تا  13های گرمایی اندک و مقادیر تنش

 ساند.توان شرایط را به محدوده آسایش رمثل پوشیدن لباس مناسب( می)گرفتن تمهیداتی 

بینند، می قلیمهایی که در شرایط مختلف اهای نظامی نیز با توجه به آموزشبرای نیروها و یگان

وند تغییرات منظور آشنایی با رهدرجه در نظر گرفت. ب 29تا  13توان محدوده آسایش رابین می

، برای چهار شهر ماکو، خوی PETدر منطقه، تغییرات روزانه شاخص  PETروزانه شاخص 

 عنوان نمونه از مناطقشده است. این چهار ایستگاه به( نشان داده2و مهاباد در شکل ) هیاروم

 29تا  13رزش عددی ا)شده است. حدود منطقه آسایش جنوبی، میانی و شمالی استان برگزیده

تان عنوان نمونه از شمال اسایستگاه ماکو به شده است.درجه( در این نمودارها مشخص

ی برای ناسبمشده است در این شهر از اواسط اردیبهشت تا اواسط مهرماه شرایط اقلیمی انتخاب

 ود اردفعالیت نیروهای نظامی حاکم است. در بقیه مواقع سال عمدتًا تنش سرمایی وجود 

کی عنوان یندرت ممکن است در این ایستگاه دیده شود. ایستگاه خوی بههای گرمایی بهتنش

اع شدن در ارتفهای شمال استان انتخاب گردیده است. این ایستگاه به علت واقعدیگر از ایستگاه

ی قلیماتری برخوردار است. شرایط آسایش ها از اقلیم گرمپایین، نسبت به بقیه ایستگاه

ر سط شهریواوا) واوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد( )یروهای نظامی در این ایستگاه در دو دوره ن

های تا شدبافتد. در بقیه روزهای سال تنش سرمایی و تنش گرمایی تا اواخر آبان( اتفاق می

 دهگردی نتخاباعنوان نمونه از مناطق مرکزی استان نیز به هیارومشود. ایستگاه مختلف دیده می

ایط مهر شر واسطاست. در این شهر نیز از اوایل اردیبهشت تا اواسط تیر و از اواخر مرداد تا ا

یی سرما نیز دوره تنش گرمایی نسبت به دوره تنش ارومیهفرما است. در آسایش اقلیمی حکم

ت. در ه اسعنوان نمونه از جنوب استان انتخاب گردیدبسیار کوتاه است. ایستگاه مهاباد به

یور تا ایل شهرز اواستگاه مهاباد نیز دوره آسایش اقلیمی از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد و ای

 (.3افتد )شکل اواخر مهر اتفاق می
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 های منتخب استان شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در ایستگاه یادهه(: تغییرات 3شکل )

 

های ماهانه تولیدشده مورد مکانی اقلیم آسایشی، با استفاده از نقشه –در ادامه تغییرات زمانی 

ارزیابی قرارگرفته است. با توجه به تغییر شرایط آسایش اقلیمی با افزایش یا کاهش ارتفاع و نیز 

هایی که بدون توجه به عامل ارتفاع تهیه های هواشناسی، نقشهمحدود بودن تعداد ایستگاه

دهند. ی را از بعد اقلیم نظامی برای مناطق کوهستانی و دشتی نشان میشوند شرایط یکسانمی

 که از بعد اقلیم نظامی ممکن است تفاوت زیادی بین این دو وجود داشته باشد؛درصورتی

 و هرماه در PET ستون مقادیر بین رگرسیونی رابطه برقراری بنابراین برای رفع این مشکل، با

 پارامتر دو بین رگرسیونی معادله اکسل افزارنرم محیط در هاهایستگا ارتفاع به مربوط ستون

 ارتفاع ستون کهطوریبه) را هاایستگاه ارتفاع و ژانویه ماه به مربوط PET ستون مثالً  موردنظر

 خطی الگوی با( گردد لحاظ معادله در Y فاکتور عنوانبه PET ستون و X فاکتور عنوانبه

 فاکتور جایبه منطقه DEM الیه دادن قرار با و ARCGIS افزارنرم َمحیط در و کرده محاسبه

X بههای مربوط به وضعیت اقلیم نظامی در هرماه نقشه آمدهدستبه رگرسیونی معادله در 

های سال آمد. همبستگی بین شاخص دمای معادل فیزیولوژیک با ارتفاع در تمام ماه دست

باشد یعنی با افزایش ارتفاع دمای معادل استاندارد در تمام دار میدارای روند معکوس و معنی

طورکلی با توجه به افزایش ارتفاع از شرق به غرب در استان، یابد. بههای سال کاهش میماه

یابد. در های مختلف سال از شرق به غرب کاهش میل فیزیولوژیک نیز در ماهدمای معاد

درجه سلسیوس متغیر است. در  16تا  -7ماه دمای معادل فیزیولوژیک در استان بین فروردین
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مناطق کم ارتفاع حاشیه رودخانه ارس در شمال استان شرایط اقلیمی مناسب حاکم است اما 

ها با افزایش ارتفاع به حد ای سرمایی وجود دارد که این تنشهدر بقیه مناطق استان تنش

(. در ماه اردیبهشت دمای معادل فیزیولوژیک نسبت به 4شکل )رسد خیلی زیاد نیز می

متغیر است. در این ماه در بیشتر مناطق و  5/23تا  -3یافته است و بین فروردین افزایش

آرارات( و )ما در ارتفاعات غربی استان شهرهای استان شرایط آسایش اقلیمی حاکم است ا

(. در ماه 5شکل )شود های مختلف دیده میهای سرمایی با شدتارتفاعات شمال تکاب تنش

درجه  33تا  4یافته و بین های قبل افزایشخرداد نیز دمای معادل فیزیولوژیک نسبت به ماه

ظ آسایش اقلیمی برای متغیر است. در بیشتر مناطق استان شرایط بسیار مناسبی ازلحا

نیروهای نظامی حاکم است. در مناطق کم ارتفاع جنوب رودخانه ارس تنش گرمایی با شدت 

(. در 6شکل ) کم و در ارتفاعات بسیار مرتفع مرزی تنش سرمایی ضعیف تا متوسط وجود دارد

درجه سلسیوس متغیر است. در مناطق کم  37تا  9ماه تیر دمای معادل فیزیولوژیک بین 

های گرمایی با شدت ضعیف تا متوسط، در مناطق نسبتاً مرتفع ها( استان تنشدشت)ارتفاع 

های آرارات تنش سرمایی ضعیف برای شرایط آسایش اقلیمی و در مناطق بسیار مرتفع کوه

(. شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در مردادماه نیز 7شکل )فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد 

درجه سلسیوس بوده و با  37تا  9ای که مقادیر شاخص بین گونهباشد، بهیمشابه تیرماه م

نسبت  PET(. در ماه شهریور مقادیر شاخص 8شکل ) یابدافزایش ارتفاع مقدار آن کاهش می

باشد. درجه سلسیوس متغیر می 32تا  5/4یافته است و مقادیر شاخص بین به ماه قبل کاهش

دخانه ارس تنش گرمایی بسیار ضعیف، در ارتفاعات مرتفع در مناطق کم ارتفاع حاشیه رو

آرارات و شمال تکاب تنش سرمایی ضعیف تا متوسط و در بقیه مناطق استان شرایط آسایش 

(. با آغاز ماه مهر و شروع فصل پاییز، 9شکل )اقلیمی برای فعالیت نیروهای نظامی حاکم است 

درجه  23تا  -3گردد. در این ماه دمای معادل فیزیولوژیک بین تنش سرمایی در استان آغاز می

سلسیوس متغیر است. در مناطق کم ارتفاع )دشت( استان شرایط آسایش اقلیمی و در مناطق 

(. 10شکل )اد وجود دارد های سرمایی با شدت ضعیف تا زیمرتفع غربی و جنوب شرقی تنش

دهنده باشد که نشانمتغیر می13تا  -8شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در ماه آبان بین 

باشد. در مناطق کم ارتفاع های مختلف در سطح استان میهای سرمایی با شدتحاکمیت تنش

ارتفاعات نوار غربی و )استان تنش سرمایی با شدت ضعیف تا متوسط و در مناطق مرتفع استان 

(. در ماه آذر 11شکل )شود جنوب شرقی( تنش سرمایی در محدوده زیاد و خیلی زیاد دیده می

ای که دمای معادل فیزیولوژیک در این ماه گونهشده است، بههای سرمایی افزودهبر شدت تنش

در  باشد. در مناطق کم ارتفاع استان تنش سرمایی در محدوده زیاد ومتغیر می 5تا  -15بین 
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العاده زیاد برای نیروهای نظامی وجود مناطق مرتفع تنش سرمایی در محدوده خیلی زیاد و فوق

باشد و متغیر می 2تا  -20ماه بین (. شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در دی12شکل )دارد 

العاده زیاد تمام استان را دربر گرفته است و با های سرمایی با شدت خیلی زیاد و فوقتنش

تواند های سرمایی میشود و این تنشهای سرمایی افزوده میزایش ارتفاع بر شدت تنشاف

(. در ماه بهمن شاخص دمای 13شکل)شدت تحت تأثیر قرار دهد فعالیت نیروهای نظامی را به

شکل ) دهدقرار دارد و شرایطی مشابه بادی ماه را نشان می 3تا  -19معادل فیزیولوژیک بین 

های دی و بهمن کاسته شده است سفند از شدت تنش سرمایی نسبت به ماه(. در ماه ا14

ای که در مناطق کم ارتفاع استان تنش سرمایی در محدوده متوسط تا زیاد و در مناطق گونهبه

العاده زیاد برای مرتفع غربی و جنوب شرقی استان تنش سرمایی در محدوده خیلی زیاد تا فوق

 (.15شکل )د دارد فعالیت نیروهای نظامی وجو

  
 (: دمای معادل فیزیولوژیک اردیبهشت5(: دمای معادل فیزیولوژیک فروردین شکل )4شکل )
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 تیر فیزیولوژیک معادل دمای(: 7) شکل       خرداد فیزیولوژیک معادل دمای(: 6) شکل

 
 فیزیولوژیک شهریور(: دمای معادل 9(: دمای معادل فیزیولوژیک مرداد       شکل )8شکل )
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 بانآ(: دمای معادل فیزیولوژیک 11(: دمای معادل فیزیولوژیک مهر    شکل )10شکل )               

 
 دی (: دمای معادل فیزیولوژیک13(: دمای معادل فیزیولوژیک آذر    شکل )12شکل )                 
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 دمای معادل فیزیولوژیک اسفند (:15(: دمای معادل فیزیولوژیک بهمن    )14شکل )

 

 گیریبحث و نتیجه

مشخص کنند  دقتبهتوانند های جوی هستند، نمیدر معرض پدیده هرروزنیروهای نظامی که 

دهد که نشان می یررسمیغهای که گرمای شدید بدتر است یا سرمای شدید، اما نظرسنجی

جسمی و میزان سازگاری با محیط، همه افراد هر دو را  یریپذعادتنظر از تحمل فردی، صرف

نظر جمعی، سرما به همراه وزش  بر اساسآورند. می حساببهو جزء عوامل نامطلوب  نفرت بار

بادهای گزنده و گرما همراه با رطوبت زیاد، بدترین ترکیب آب و هوایی هستند. سرمای خشک 

کند. با البسه اندک و آموزش ضعیف تضعیف میزیر صفر درجه، سرمازدگی را در میان افرادی 

هزار نفر از نیروهای مسلح آلمان در روسیه به  صدکی، 1941-1942های در زمستان سال

هزار نفر مجبور به قطع عضو شدند. سرمای  15همین دلیل آسیب دیدند، که از این تعداد 

شود. ای درآمدن نیروها میمرطوب در بعضی موارد، حتی از این هم شدیدتر باعث سستی و از پ

پاها در آب سنگر، در دمای کمی باالتر از صفر درجه،  مدتیطوالنمعلولیت ناشی از قرار گرفتن 

عملیاتی اروپا، بیماری  یهادرصحنهاست. در جنگ جهانی دوم،  زا تیمصدوماز موارد قدیمی 

 هاآندر روزهای پایانی، آمریکا شایع شد، چون  ینظامادهیپمعلولیت سنگری در میان سربازان 

زده بگذرند و یخ یوالگلروی بر زمین خشک، به آب بزنند و از میان پیاده یجابهمجبور بودند 
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در سنگرهای پر از آب زندگی کنند و به پناهگاه یا کفش و جوراب خشک دسترسی نداشتند 

 (. 1384ان ام کالینز، ترجمه آهنی و محسنی، )ج

ی شوند. براروهای مسلح با مجموعه دیگری از مشکالت روبرو میدر گرمای سست کننده، نی

دمای  ساعت کار و کوشش روزانه در 8رود، چون جلوگیری از کاهش بدن، مصرف آب باال می

 نیتأما برای طلبد. مسئوالن تدارک و پشتیبانی نیروهلیتر مایعات می 14گراد، درجه سانتی 38

برای یک  پوند و 30اند که مقدار آن برای هر نفر اجهای در صحرا با مشکل موچنین محموله

باعث سستی  سرعتبهباشد. گرما همراه با رطوبت زیاد، تن می 270نفره،  18000لشکر زرهی 

ه شود که نیروهای نظامی جلیقوقتی حادتر می مسئلهشود، این و تضعیف توان فرد می

 کرده های محافظ بر تندشمن لباسپوشیده و یا برای مقابله با حمله شیمیایی  ضدگلوله

 (. 1384ان ام کالینز، ترجمه آهنی و محسنی، )جباشند. 

 شناسایی به در این پژوهش نظامی، یهاتیفعالاقلیمی روی  مؤلفهاین دو  ریتأثبا توجه به 

شد  اختهپردهای نظامی در استان آذربایجان غربی های گرمایی و سرمایی نیروها و یگانتنش

، دمای بعد از مشخص شدن زمان و مکان عملیات توانیمنظامی  یهاشیرزماو  اتیعملدر  که

دل مربوط مشخص نمود. با مشخص شدن دمای معا یهانقشهمعادل فیزیولوژیک را از روی 

مهیدات یجاد تاستفاده بهینه از محیط و ا منظوربهنسبت به سایر اقدامات  توانیمفیزیولوژیک 

مای اخص دشاساس  های منطقه موردمطالعه بروتحلیل نقشها بررسی و تجزیهب الزم اقدام نمود.

 های مختلف نتایج زیر حاصل گردید:معادل فیزیولوژیک در روزها و ماه
ی رمایسدر ماه فروردین در مناطق مرتفع و نسبتاً مرتفع غرب و جنوب شرق استان تنش  -

 یروها وای نه مناطق شرایط اقلیمی برهای نظامی وجود دارد، اما در بقیبرای فعالیت یگان

 باشد.های نظامی تا حدود زیادی مطلوب مییگان

های گاندر ماه اردیبهشت در بیشتر مناطق استان شرایط اقلیمی مساعدی برای فعالیت ی -

ا های سرمایی بنظامی وجود دارد و تنها در ارتفاعات مرتفع غربی و جنوب شرقی تنش

 شود.میهای مختلف دیده شدت

های نظامی در ماه خرداد در بیشتر مناطق استان شرایط اقلیمی مساعدی برای فعالیت یگان -

 وجود دارد.

ایین دت پشهای گرمایی با با شروع فصل تابستان در تیرماه در برخی از مناطق استان تنش -

صوصًا خان مبرای نیروهای نظامی وجود دارد که این مناطق بیشتر در مناطق کم ارتفاع است

رای بوبی در حاشیه رود ارس قرار دارند، اما در بیشتر مناطق استان شرایط اقلیمی مطل

 فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد.
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فاع در ارت غیراز مناطق کمباشد و بهدر ماه مرداد شرایط تا حدود زیادی شبیه تیرماه می -

 ست.بقیه مناطق استان شرایط اقلیمی برای نیروهای نظامی مطلوب ا

امی م نظدر ماه شهریور نیز در بیشتر مناطق استان شرایط اقلیمی مساعدی از بعد اقلی -

 شود.حاکم است و تنها در ارتفاعات بسیار مرتفع تنش سرمایی ضعیف دیده می

رای بایط غیراز مناطق مرتفع غربی و جنوب شرقی استان در بقیه مناطق شردر ماه مهر به -

 ب است.فعالیت نیروهای نظامی مطلو

 لوبیهای سرمایی، در بیشتر مناطق استان شرایط مطدر ماه آبان به علت حاکمیت تنش -

ودی ا حدبرای فعالیت نیروهای نظامی وجود ندارد و تنها در مناطق کم ارتفاع شرایط ت

 مطلوب است.

های های سرمایی با شدتهای آذر، دی، بهمن و اسفند به علت حاکمیت تنشدر ماه -

 ح استان شرایط نامطلوبی برای فعالیت نیروهای نظامی وجود دارد.مختلف در سط
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