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ای  ب و هوایی و اقلیمی بر توانمندی و فعالیت نیروهای نظامی تأثیر عمده         
ایجاد شود  ... ه تغییراتی در عناصر جوی مانند دما، بارش،  رطوبت و غیره             

 .ید آ ها و عملیات نظامی به وجود می بر فعالیتایی 
. تـوان گفـت هـرگونه حرکـت نظامی متأثّر از اقلیم است             ـرد علمـی مـی       

 عـالوه بر تعیین نوع      هـای جـوی،    ی اقلیمـی و تحلـیل مشـاهدات و داده          
 ها ، گسترش نیرو و سازماندهی نیز       کارها، تاکتیک   تجهیزات و البسه بر راه      

ـته و بـه تَبَع آن با باالبردن آستانه تحمّل و روحیه سازگاری فردی، میزان                  
 .دهد ها افزایش می وهای نظامی را در عملیات

ضر درصدد است بخشی از تأثیرات عناصر اقلیمی  را بر فعالیت نیروهای              
 مقدس به صورت اِجمالی   های علمی و تجربیات هشت سال دفاع         ـاس یافته    
  .ی قرار دهد

 .دما، رطوبت، تابش، باد، بارش، ابر و مه، فشار :ها هژ
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 مقدمه 
های بشری برای تداوم چرخۀ زندگی، به طور مستقیم و غیرمستقیم            تمـام فعالیـت   

قرار دارند و شناخت آب و هوا در یک منطقه عملیاتی           ) اقلیم(تحـت تأثـیر آب وهوا       
 .باشد های نظامی می ها و طرح  جمله عوامل موفقیت در برنامهاز

 های های معاصر و تأثیر عناصر اقلیمی بر تجهیزات و سالح          باتوجـه به پیشرفت جنگ    
و هوا بر مـدرن و بـا توجه به تجارب هشت سال دفاع مقدس در ارتباط با اثرات آب                

  باد،   ت، تابش خورشیدی،  پرسـنل و تجهـیزات نظامـی، در ایـن مقاله اثرات دما ، رطوب              
فشـار هوا، بارش، ابر و مه بر نیروی جسمی و روحی و پرورش قوای نیروی رزمنده                 

 ها به عنوان عناصر اقلیمی     شود، عواملی که متخصصان آب و هواشناسی از آن         بررسی می 
 .گویند سخن می

» به هوای غالب یک محل در دراز مدت اقلیم گویند          «):آب و هوا  (تعـریف اقلـیم     
 ).1،ص 1371کاویانی و علیجانی،(

 یا آب و هواشناسی است و به مطالعه» Climatology«ایـن واژه معادل   «:اقلیم شناسی 
علمـی اقلیم، توصیف، تجزیه و تحلیل عوامل و عناصر و بررسی تفاوت بین اقالیم و                 

 ه نقل پاینده، ب (» پردازد کاربـرد اطالعات اقلیمی در حل مسائل جامعه و منافع انسانی می           
 .)76، ص1379از هاسچک، 

بردن به الگوهای جوی درسطح جهان و        از آنجـا کـه اقلـیم شناسـان بـه منظور پی            
توانند  های نظامی می   نمایند، طرّاحان و سازمان    آوری می  منطقه، آمارهای جوی را جمع    

 های نظامی بخصوص   به عنوان یکی از استفاده کنندگان این آمارها برای انجام مأموریت          
 .های ناشناخته باشند  سرزمیندر

 :عناصر اقلیمی که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد عبارتند از
ـ تابش خورشیدی     5ـ رطوبـت      4ـ ابـر و مـه        3ـ بـارش          2 دمـا              -1

 ـ فشار7ـ باد       6
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ت کنیم به عبار    دمـا معـیاری است که از روی آن شدت گرما را حس می              :دمـا ـ  1
دیگـر مقداری از انرژی تابشی خورشید که توسط عوارض سطح زمین جذب شده و               

با توجه به تأثیرات مستقیم . گردد تعبیر می» دما«شود به   تـبدیل بـه انـرژی حرارتی می       
دمـا بر توانمندی قوای جسمانی و فیزیولوژیکی یک رزمنده ، آن را در قالب دو متغیّر      

 :کنیم یان میبه شرح زیر ب» گرمایش و سرمایش«
 فعالیت یک نیروی رزمنده در هر شرایطی متأثّر از درجۀ حرارت   :گـرمایش  )الـف 

 محـیط اطراف خویش است؛ زیرا گرمایش زیاد منجر به ضایعات متابولیک و در مواردی              
به عنوان مثال، هشت ساعت فعالیت یک   . گردد خشـکی تـنفس وکـاهش آب بـدن مـی          

 و تأمین   طلبد  لیتر مایعات می   14گراد،حدود   درجـه سانتی   38نـیروی نظامـی درگـرمای       
 .ای برای یک لشکر نظامی، در یک منطقه عملیاتی بسیار مشکل است چنین محموله

از طرفـی گرما، همراه با رطوبت زیاد به سرعت باعث سستی و تضعیف توان فرد                
گردد که نیروی نظامی برای مقابله با حمالت       شـود و ایـن مسـأله وقتی حادتر می          مـی 
البته در گرمایش   . های محافظ استفاده کرده باشد     یمیایی و میکروبی دشمن از لباس     شـ 

تواند مهمات و آذوقه بیشتری با       زیاد به دلیل این که فرد به لباس کمتری نیاز دارد، می           
 .توان آن را از محاسن گرمایش ذکر نمود خود حمل کند که می

گردد بلکه   اهش توان رزم می   گـرمای زیـاد نه تنها باعث کندی حرکات نظامی و ک           
. شود در مـوارد حاد منجر به بروز گرمازدگی، تشنّج و از پای افتادن نیروهای رزمنده می               

ای عمل نمود که توان رزم در حد مطلوب          باید با ایجاد تسهیالت الزم به گونه        می لـذا 
 .حفظ شود و رزمندگان بتوانند به اهداف پیش بینی شدۀ خود برسند

سرمای خشک زیر صفر درجه، سرمازدگی را در میان افراد با البسه             :سـرمایش  )ب
صد هزارتن از    یک1941ـ1942درسـال   . کـند  انـدک و آمـوزش ضـعیف تشـدید مـی          

هزار 15نـیروهای مسـلّح آلمان در روسیه به همین دلیل آسیب دیدند که از این تعداد                 
 ).133،ص1384کالینز، ترجمۀ آهنی و محسنی،(نفر مجبور به قطع عضو شدند 
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از دیگـر تأثـیرات سـرمایش، کـاهش آب بدن، سستی و از پای درآمدن، معلولیت                 
 حسی، تورم، سرماخوردگی، آنفوالنزا، واریس، سینوزیت      زدگی، بی  جسـمی ناشی از یخ    

اثرات مستقیم سرمایش بر روی نیروهای نظامی منجر به         . باشـد  و نارسـایی قلبـی مـی      
ه، عدم امکان استفاده از ادوات نظامی و در         کـاهش تحـرّک، تجمّـع اجباری در پناهگا        

 .گردد نهایت توقّف و شکست عملیات می

ها به شوروی سابق درجنگ جهانی دوم در         مـثال بـارز مطلب فوق، درحمله آلمان       
. شود کردند جنگ زود تمام می     منطقه سیبری است که نیروهای نظامی آلمان تصوّر می        

 آالت، همراه  رم و غذا و ضد یخ برای ماشین       به همین خاطر تجهیزات کافی مثل لباس گ       
 .نداشتند و از قوای مهاجم روسی شکست خوردند

دهد تا تجهیزات    شـناخت دمای منطقه و ترسیم مرزهای حرارتی، این امکان را می           
نظامـی سازگار با آن دما و همچنین آموزش نیروهای نظامی، نوع البسه و آذوقه و در                 

 . برای نیروها تأمین شودمواقع عملیات، راحتی و آسایش

در .  درجه است  26 تا   21الزم بـه توضیح است درشرایط معمولی، بهترین دما بین           
دفـاع مقـدّس، فرماندهانـی کـه ایـن متغـیّر را رعایت کرده بودند، تأثیر به سزایی در                    

 ...المبین،  ثامن االئمه و  مثل عملیات والفجر هشت، فتح. موفقیت آنها داشت

ریزد  رش، هرگونه رطوبت متراکمی است که به سطح زمین فرو می          با«: 1بـارش ـ  2
افتد که هوای مرطوب و عامل صعود هر دو با هم در منطقه وجود               و زمانـی اتفاق می    

 ).102، ص1380علیزاده و دیگران،(» داشته باشند

ترین آنها عبارت است از باران ، برف،     بـارش دارای انواع مختلفی است که معمول       
یا به صورت ترکیبی که بستگی به دمای هوا و سطح           ...  تگـرگ، یـخ پوشـه و       بـرفابه، 

 .ها از نم نم تا رگبارهای گسترده متفاوت است زمین دارد و شدت این بارش
                                                 

1. Precipitation 
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 های در اختیار بودن اطالعات مربوط به تأثیرات بارش و دما، بر قابلیّت افراد و فعالیت
 شرایط اقلیمی نامساعد    ت، چون وقتی   باالیـی برخوردار اس     نـیروی نظامـی از اولویـت      

 .کند جایی مؤثّر را از نیروهای نظامی سلب می باشد تحرّک و جابه
 :مهمترین اثرات بارندگی بر فعالیت نیروهای نظامی عبارتند از

 جایی ـ مختل نمودن تحرّک و جابه1
 ـ از بین بردن عالیم شناسایی2
 ـ محدودیت در پاکسازی میادین مین3
 های عبوری و مواصالتی ها و تخریب پل بردن جادهـ از بین 4
 .ای هستند ـ باتالقی کردن مناطقی که دارای خاک نرم و غیر ماسه5
 ها و سرریز سدها  ـ طغیان رودخانه6
هایی که تماس مستقیم با زمین دارند        ـ ایجـاد چسبندگی پوشش زمین بر قسمت       7

 ... مثل پوتین، الستیک، ادوات و
؛ زیرا بارش باعث اختالل در      » UHF« رادیویـی بخصـوص بـاند      ـ کـاهش ارتـباطات    8

های راداری و به طور کلی حتی        هـای ارتباطـی، تخریب سایت      سـیگنال، شکسـتگی دکـل     
، 1384صفوی،(تأثیر منفی دارد    » VHF و UHF«بـاران بر امواج فضای باند       ذرّات ریـز    

 ).140ص
 ـ آسیب به تجهیزات و ادوات نظامی9

پذیری زیاد از بارش باید تدابیر الزم        ان نظامی با توجه به آسیب     ریز طـراحان و برنامه   
های ضد آب و  های مستحکم، البسه مورد نیاز، سالح    هـای مـتعدد، پـل       ازجملـه راه   را

هـا، انـتخاب محـل مناسـب بـرای استقرار، سنگرهای             پیشـگیری از طغـیان رودخانـه      
 ).140،ص1384صفوی،(نوع ارتباطات بنمایند  مستحکم و

 هر دو اَشکال. از لحـاظ فیزیکی بین مه و ابر تفاوت زیادی وجود ندارد       :ر و مه  ابـ  3
اما مه در   ... شوند مجزایـی از تراکم هستند که ذرّات ریز آب معلق در هوا را شامل می              
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. شود و ابر مشخصه هوای ارتفاعات باالتر است        هـوای نزدیک سطح زمین تشکیل می      
 .است نه در شکل ظاهریبنابراین تفاوت آنها در روش تشکیل 

دررو خنک   شود که هوا با صعود و انبساط خود به طور بی           ابـر هنگامی تشکیل می    
 اما مه از طریق سردشدن هوا در اثر تماس و مخلوط شدن و یا اشباع هوا از قطرات. شود

 .گردد و ضخامت آن بستگی به عواملی مانند رطوبت، دما، باد و غیره دارد آب تشکیل می

شود که جدول زیر بیانگر میزان       نظـر قابلیت دید به انواع مختلفی تقسیم می        مـه از    
 .شود  در اجسام برجسته می20 ـ20محدودیت دید نیروی نظامی در شرایط 

  ، قابلیّت دید در مه1ـ3جدول 
 طبقه بندی .شوند های زیردیده نمی اشیاء در فاصله

 ) یارد50( متر 45

 ) یارد200( متر 180

 ) یارد500( متر 450

 )نیم مایل دریایی(  متر900

 )یک مایل دریایی( متر 1800

 )Dense fog(مه غلیظ 

 )Thick fog(مه ضخیم 

 )Fog(مه معمولی 

 )Moderate fog(مه متوسط 

 )Thin fog  (مه رقیق 

 )132، ص1380علیزاده و دیگران،(مأخذ 

 مات فریبنده معموالًقابلیّـت دیـد کم برای اجرای عملیات ایذایی،  فریب و دیگر اقدا        
بـه نفـع نـیروی تک کننده است و از طرفی دید خوب به نفع پدافند کننده هم هست                    

 .دهد که نزدیک شدن نیروهای دشمن را مشاهده نماید زیرا به وی اجازه می

، UHF و VHFاز دیگـر اثـرات ابـر و مه، کاهش در ارتباطات رادیویی در باندهای              
 به دلیل کاهش     و استرس در بین نیروهای پدافندی      افزایش پوشش اختفا، ایجاد وحشت    

دیـد اسـت و نـیز هـرگاه رعد وبرق حاصل از برخورد ابرها صورت گیرد، خطربرق                  
 ).94، ص1384صفوی،(یابد  گرفتگی در افراد دارای سالح افزایش می
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بخار آب جوّ از    . باشد عـامل رطوبت جوّ، بخار است که نامرئی می         :رطوبـت   ـ  4
ترکیبات جوّ را ـ که     شود و بخش بسیار کوچکی از        طح زمین تأمین می   تبخیر آبهای س  

این بخار نقش   . دهد از نظـر حجمـی بیـن صـفر تا چهار درصد هوا است ـ تشکیل می                
تأثیر فراوانی بر های مختلف جوی زمین دارد وهم    مهمـی، هـم در بیالن گرما و پدیده        

: به عنوان مثال  . گذارد  می سـالمت و فعالیت افراد بخصوص رزمندگان درحین عملیات        
کـه هوای تنفس خشک و فاقد رطوبت کافی باشد، غشای نازک بینی، گلو و                هنگامـی 

 در چنین شرایط آب و هوایی، وضعیت      . نماید قسـمت فوقانی دستگاه تنفس را متأثّر می       
دارای بـدن ضعیف هستند، پذیرش بیماری دستگاه فوق در آنها           جسـمانی افـرادی کـه       

 و محیط آلوده به میکروب و ویروس، بسترهای ابتال به بیماری زکام را              یابد تشـدید مـی   
 .نماید فراهم می

 :باشد های نظامی به شرح زیر می به طورکلی تأثیر رطوبت بر سامانه

 نیروی نظامی     عالوه بر تأثیر مستقیم بر فعالیت      ∗ـ افزایش و کاهش رطوبت نسبی     1
زدگی در سالح و مهمّات      پدیدۀ زنگ و فسـاد درمـواد غذایـی، باعـث به وجود آمدن             

 .یابد شود که در نهایت کاربرد آنها تقلیل می می

  درجه سانتیگراد  50دما به (ـ هرگاه دما و رطوبت، افزایش قابل توجهی داشته باشد           2
یک حالت شرجی شبیه مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس در           %) 80و رطوبت به  

 حالت بر اثر فشار حاصل، تعرّق بدن زیاد،         نماید که در این    جـنوب کشـور ایجـاد می      
 .گردد آب بدن کاهش و فعالیت نیروی نظامی کند می

 برسد هرگونه فعالیت از نیروی نظامی سلب      % 95که رطوبت به باالتر از       ـ درصورتی 3
 .انجام دهد) بامداد(گردد مگر اینکه فعالیت خود را در اولین ساعات روز  می

                                                 
مای یکسان  درصد بخار آب موجود در هوا نسبت به بیشترین میزان ممکن آن در د             :  رطوبت نسبی  ∗

 .است که هوای گرم بیشترین مقدار را داراست
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های  ها و سالح   خوردگی و زنگ زدگی چاشنی موشک     ـ از دیگر اثرات رطوبت،      4
 .های ثاقب، آموزشی و منوّرهاست ، گلولهTNTهای  شیمیایی، جنگ افزارهای سبک، قالب

ـ افـزایش رطوبـت در مناطق مختلف از جمله صحراها تبدیل به شبنم شده و بر                 5
به محیط  گذارد و از طرفی رطوبت زیاد        روی قطعـات و لـوازم انفرادی تأثیر منفی می         

آالت نفوذ کرده، منجر به عدم کارآیی        داخـل بـاک و مخـازن سوخت و روغن ماشین          
 .گردد آنها در مواقع اضطراری می

توان گفت که رطوبت و نم بر اکثر اقالم لجستیکی مثل مواد             بـه طـور خالصـه می      
غذایـی، ملزومات انفرادی، ادوات وجنگ افزارها، وسایل حمل و نقل، اقالم بهداشتی             

 .دارویی و تجهیزات مخابراتی تأثیر منفی داردو 

هـرگاه دمای هوا کاهش یابد به نحوی که هوای سرد با رطوبت همراه گردد منجر                
مثال بارز  . گردد    ، روماتیسم و  نقرس می        هایی مثل ورم مفاصل    به شیوع یکسری بیماری   

ی نیروهای  آن، درجنگ جهانی دوم سرمای استخوان سوز وهوای مرطوب، زندگی را برا           
بود و در    جنگیدند تیره و تار کرده     مسلّح آمریکا و ژاپن که بر سر کنترل جزایر الوشن می          

جزایر  همیـن اواخـر، سربازان تحقیر شده انگلیس و آرژانتین را که برای تعیین حاکمیت              
کشور به کَرّات    در مناطق غرب  . کردند به چنین وضعیتی دچار کرد       مبارزه می  ∗لند فـالک 
 . گردیده استده که هوای سرد و رطوبت موجود مانع تحرّک نیروهای نظامیش ثابت

 خورشید مهمترین منبع انرژی برای زمین وعامل اصلی توزیع        : تـابش خورشیدی  ـ  5
زمانـی و مکانـی عناصـر دما، فشار، رطوبت و در نتیجه عامل ایجاد شرایط اقلیمی در        

 .مناطق مختلف سطح کره زمین است

                                                 
 جزایـری در غرب اقیانوس اطلس و غرب تنگه ماژالن که دو کشور انگلستان و آرژانتین نسبت به      ∗

 .باشد لند، مالینواس می نام دیگر جزایر فالک. مالکیّت آنها مدعی هستند
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طح زمین، صرف نظر ازحرارت داخلی، ناشی از پرتوافکنی تابش          تقریـباً گرمای س   
باشد و به صورت تشعشُع امواج       خورشیدی است که عامل کنترل حیات و آب و هوا می          

پس از برخورد با شود و  عـبور کـرده، وارد جو زمین می     ) فضـا (الکترومغناطیسـی ازخـأل     
ور کلی شدت تابش    به ط . کند سـطح زمیـن بـه صـورت امـواج بلـند بازتاب پیدا می              

فاصله زمین از خورشید، زاویۀ تابش،      : چهار عامل خورشـیدی در یـک سطح معین به         
 .مدت تابش و مقدار گسیل شده انرژی از خورشید بستگی دارد

بـا توجه به نقش جو در پخش و انعکاس و جذب انرژی خورشیدی، نتیجه گرفته     
با . شود آتمسفر زمین حذف میسوم از این انرژی، در هنگام عبور از        شـود که یک    مـی 

 رسد، ایـن حسـاب، کل انرژی که از تابش مستقیم و پراکنده خورشید به سطح زمین می     
گردد و با توجه به تأثیر زیاد تابش         مهمتریـن منـبع انـرژی بـرای زمیـن محسـوب می            

 خورشـیدی در تغییرات اقلیمی، بررسی اثرات شدت تابش و مدت روشنایی بر فعالیت             
 ).86، فصل سوم، ص1384صفوی،( بسیار حائز اهمیت است نیروی نظامی

 :به طور اجمال تأثیرات تابش خورشیدی بر فعالیت نیروی نظامی عبارتند از

ـ طوالنـی بـودن مدت و شدت تابش خورشیدی، تأثیر منفی بر استتار و پوشش                1
 های نیروی نظامی دارد زیرا قسمتی از تابش برحسب ماهیّت و رنگ اجسام و ویژگی             

با توجه به این فرآیند الزم است که        .  گویند ∗گردد که به آن آلبدو     فیزیکـی منعکس می   
نـیروهای نظامـی درصد انعکاس اجسام در مقابل تابش خورشیدی را بدانند تا نسبت               

 .به تغییر رنگ ظاهری، البسه و تجهیزات به منظور استتار اقدام نمایند
 
 
 
 

                                                 
 . تابیده شده در سطح یک جسم را گویندنسبت انرژی باز تابیده به کل انرژی) Albedo: (آلبدو ∗
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 ه تابش خورشیدیمیزان انعکاس اجسام نسبت ب) 1ـ5(جدول

 آلبدوی سطح نمونه درصد انعکاس

 ) درجه50 تا 40زاویه تابشی (آب  7 ـ 10

 ) درجه20زاویه تابشی تقریباً (آب  20ـ 25

 برف نو  75 ـ 95

 یخ برف  40ـ 70

 دریای یخ زده   30ـ 40 

 شنزار 35ـ  4  

 خاک سیاه   5ـ  15

 چمن 10 ـ 20

 مزارع غالت    15 ـ 25 

 های کاج جنگل 5ـ  15

 کویر 25 ـ 30

 آسفالت 5 ـ 10

 ابرهای انباشته  70ـ 90

 1371 ، علیجانی، کاویانی: مأخذ
 

ـ درجـنگل، کوهسـتان، مناطق کویری و دشت، تاریکی شب برای تحرّک نیروها          2
 ).91ص1384 ،صفوی( شب وجود داشته باشد مناسب است مشروط براینکه لوازم دید در

   ، کوری موقت، عدم دقت در         ر باعـث اختالالتی مثل چشم زدگی      ـ نوسـانات نـو    3
های پرپیچ و خم بخصوص      اسـتفاده از وسایل ایجاد سرما و گرما، کاهش دید درجاده          

های مفرط و خواب آلودگی      های کوهستانی، خستگی   زدگی جاده  تـردّد خودرویی، یخ   
 ).94، ص1384صفوی،(کند  برای رانندگان و نیروهای پیاده ایجاد می
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های ارتباطی اشاره کرد؛ زیرا      توان به سامانه   ـ از دیگـر اثـرات تابش خورشید می        4
 VHF کیلومتری به یونسفر معروف است بر روی امواج رادیویی         90 تا 40 که از  Dالیه  

 کیلومـتری به عنوان الیۀ انعکاسی در  140 تـا  100 ازEگـذارد و الیـه        اثرمـی  UHFو  
 ).139، ص1384صفوی، (مذکور فقط در روز وجود دارد شود و الیۀ  ارتباطات بررسی می

به طورکلی نیروهایی   . های زرهی تأثیر مستقیم دارد     ـ روشنایی بر عملکرد سیستم    5
های مخصوص دید    کنند به لحاظ داشتن دریچه     های زرهی فعالیت می    کـه در سیسـتم    

های  د پیشرفت با وجو . ها استفاده نمایند   بایدتنها از این دریچه    در صـحنه عملـیات می     
بسـیار در تکـنولوژی زرهـی هنوز مشکالت زیادی در زمینه دید و شکستن مه غلیظ                 

 ).142، ص 1384مثل مورد قبل صفوی ،(وجود دارد 

Dـ فقـدان تابش هم موجب نقصان در تأمین نیازهای جسمانی خصوصاً ویتامین            6

آفتاب گـردد و درصـورت افزایش آن، پوست بدن نیروهای نظامی که در معرض                مـی 
 .گردند دچار بیمارهای مثل سرطان پوست می... گیرند در برابر اَشعه ماوراء بنفش قرارمی

بـه طـور کلـی شـناخت و آگاهی از تأثیرات مثبت و منفی تابش خورشیدی برای                  
طـراحان و برنامه ریزان و همچنین فعالیت نیروهای نظامی امری ضروری است؛ زیرا              

 .ست آنها داردتأثیر به سزایی در پیروزی و شک

شوند تا اختالفات    این حرکات موجب می   .  حرکت افقی هوا را باد گویند      :بـاد ـ  6
مـربوط بـه دما، رطوبت و فشار که در جهات افقی جو وجود دارد از بین برود و هوا                    

یکی از عناصر جوی که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روی            . بـه حالت تعادل درآید    
سرمازدگی : اثرات باد عبارتند از     . تأثیر دارد جریان باد است    های نیروی نظامی     فعالیت
 ، انحراف صوت، انحراف     زدگی در دماهای پائین، ایجاد گرد و غبار،  کاهش دید           و یـخ  
   ، پراکندگی مواد شیمیایی، ایجاد مانع برای اجرای عملیات هوایی و پاراگالیدر،               گلوـله 

 .مین گیر شدن نیروهای پیاده نظامسیم و در نهایت ز کندی حرکت، کاهش بُرد بی
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گردد  جایی هوای مراکز پرفشار و کم فشار ایجاد می         باتوجه به اینکه باد بر اثر جابه      
از طرفی در قطب زمین چون      . شود ای تقسیم می   ای و سیاره   به سه گروه محلی، منطقه    

 حارّه شود و در نقاط هـوای سـرد و متراکم وجود دارد پیوسته مراکز پرفشار ایجاد می   
آید که این دو حالت در حین        در اثر تابش خورشیدی هوای گرم و سبک به وجود می          

حرکـت در جـبهۀ میانی تحت تأثیر حرکت چرخشی زمین قرار گرفته، منجر به ایجاد          
 .شوند باد می

باتوجـه بـه اینکه وزش بادها در سطوح مختلف جوی مورد بحث ما نیست، به طور                 
 :شود ه تأثیر بیشتری بر فعالیت نیروهای نظامی دارد اشاره میک  اِجمال به بادهای سطحی

شود، از سمت هوای     بادهـای سـطحی، مانند آبی که از باال به پائین تپه سرازیر می             
وقتی شیب تند باشد این حرکت بیشترین       . کنند پرفشـار به سمت کم فشار حرکت می       

 .گیرد سرعت را دارد؛ چون تغییر فشار در مسافت کوتاهی صورت می

بادهـای سطحی یک ویژگی خاص دارند؛ برای مثال هوای سبک در روزهای گرم              
. حـال آنکه هوای خنک درشب تمایل به نشست دارد         .کـند  بـه سـمت بـاال مـیل مـی         

وزند که در طول روز شکل       های کم فشار محلی می     های دریایی به سمت سیستم     نسیم
چون خشکی سریعتر از آب،     . دکنن آنگاه با فرارسیدن شب عقب نشینی می      . گیرند مـی 

 )1ـ6شکل . (شود گرم و سرد می
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 »نسیم خشکی و دریا «1ـ6شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )110 ص1384کالینز ،: مأخذ 

های فشار از جهات مختلف مثل شمال سیبری،         بـا توجه به سمت و جهت سیستم       
وزد   به طرف ایران می    که از اقیانوس هند وصحرای عربستان      وجنوب) مدیترانه(غرب  

ریـزان نظامی درمورد استقرار پدافندی و آفندی و انجام           الزم اسـت طـراحان وبـرنامه      
 مثل غرب و شمال غرب که        هـای شیمیایی دقت الزم را بنمایند و درمناطقی         عملـیات 

باشد و تأثیراتی بر قوای جسمانی      گونه هوای سرد همراه با رطوبت و وزش باد می          این
روهای نظامی دارد تدابیر مورد نیاز از قبیل نوع البسه، تجهیزات پناهگاه،            و تحـرّک نـی    

 .تغذیه، ارتباط رادیویی و تعویض به موقع را اِعمال کنند
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 تأثیر وزش باد بر جسم نیروی نظامی
براسـاس محاسـبات علمـی، سرعت وزش باد در دماهای مختلف تأثیر فراوانی بر               

 ویژه اگر دمای هوای زیر صفر درجه با بادهای          به. قـوای جسمانی نیروی نظامی دارد     
اسـتخوان سـوز همـراه شـود، فعالیت نیروی نظامی را درمنطقه عملیات دچار مشکل                

 . باد گویند∗نماید که به آن سوز می

های  اثـرات مشـترک دمـای پاییـن و هوای در گردش را بر قسمت              ) 2ـ6(جـدول   
 که سوار بر وسیله نقلیه روباز با       به عنوان مثال افرادی   . دهـد  عـریان انسـان نشـان مـی       

 سرعت   کیلومتر در ساعت حرکت کنند اگر از رو به رو با باد مخالف دارای              32سرعت  
از .  کیلومتر در ساعت غلبه نمایند     48 کیلومـتر مواجـه شوند باید بر نیروی معادل           16

درجه تواند رزمندگان را قبل از رسیدن دما به زیر صفر  ایـن رو تـند بادهای شدید می    
 ).109، ص 1384کالینز، ترجمه آهنی و محسنی ،(دچار تب و لرز شدید نماید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
گردد  نمـادی از احسـاس سـرمایش بـاد اسـت که در ترکیب با درجه حرارت پائین ایجاد می                   : سـوز بـاد     ∗

 ).57، ص1383پاینده،(
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 فاکتورهای وزش باد) 2ـ6(جدول 

 ∗»برحسب فارنهایت«وضعیت دما 
60- 50- 40- 30- 20- 10- 0 10 20 30 40 50 

 تأثیرات باد بر گوشت و پوست عریان 

سرعت 
 باد
∗∗  

 مایل در
  ساعت

 آرام  50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60

68- 57- 47- 36- 26- 15- 5- 6 16 27 37 48 5 

95- 83- 70-  58- 46- 33- 21- 9- 4 16 28 40 10 

112- 99- 85- 72- 58- 45- 36- 18-   5- 9 22 36 15 

121- 110- 96- 82- 67- 53- 39- 25- 10- 8 18 32 20 

133- 118- 104- 88- 74- 59- 44- 29- 15- 0 16 30 25 

140- 128- 109- 94- 79- 63- 48- 33- 18- 2- 13 28 30 

145- 129- 113- 98- 82- 67- 49- 35- 20- 4- 11 27 35 

148- 137- 116- 100- 85- 69- 53- 37- 21- 6- 10 26 40 

خطر زیاد یخ زدن گوشت و پوست 
 عریان 

خطر یخ زدن گوشت 
 و پوست عریان 

خطر اندک یخ زدن گوشت 
 و پوست عریان 

 

 )111 ص 1384کالینر، ترجمه محسنی و آهنی ـ (مأخذ 
 

 :برای تبدیل درجه فارنهایت به درجۀ سانتیگراد از فرمول :  فارنهایت ∗

به عنوان مثال اگر دمای     . شود استفاده می =                یا                 TF =        (TC ـ 32 (
  TC=         ) 50 -3( = 10 درجه فارنهایت را نشان دهد یعنی  50ْدماسنج 

 :برای تبدیل سرعت باد از مایل در ساعت به متر در ثانیه از فرمول : مایل ∗∗ 

                                                       V(m/s)     
 =                 m/s2/2  مایل در ساعت باشد یعنی5به عنوان مثال اگر سرعت باد 

 .باشد می

5 
9

TF - 32 
TC 5 

9

x × 1600 
3600 5 × 1600 

3600 

5 
9
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کند که    فشـار نیرویـی است که هوا بریک واحد از سطح زمین وارد می              :فشـار  -7
 . سانتیمتر 76مقـدار آن درسـطح دریای آزاد برابر است با وزن ستونی از جیوه به ارتفاع                 

اصلۀ به عبارت دیگر فشار عبارت است از وزن مقدار هوایی که در ستونی به ارتفاع ف               
 .سطح زمین تا انتهای جوّ قرار دارد

یابد،  لذا با افزایش ارتفاع، فشار هوا نیز کم  چـون تـراکم هـوا بـا ارتفاع کاهش می       
 1500به طورکلی تا ارتفاع   . شود اما تغییر فشار برحسب ارتفاع چندان منظم نیست         می

هکتو پاسکال   12 حدود    متر افزایش ارتفاع، فشار هوا     100سطح زمین به ازای هر     مـتری 
 .شود کم می

های پرفشار   نظـر به مطالب قبلی که گفته شد بر اثر حرکت افقی هوا در بین کانون               
لذا فشار هوا در سطح زمین در منطقه گرم استوا کم و      . آید و کم فشار باد به وجود می      

 در نتیجه هوا از مناطق با فشار زیاد، به منطقه با فشار           . در منطقه سرد قطب، زیاد است     
 .کند کم جریان پیدا می

 :باتوجه به مطالب فوق، تأثیرات فشار هوا بر فعالیت نیروهای نظامی عبارتند از
ـ افـزایش ارتفـاع ، کاهش فشار را به دنبال دارد و کاهش فشار باعث اختالل در           1

 .گردد سامانه تنفسی و خستگی زود هنگام و در نهایت منجر به کاهش تحرّک می

 بیماری خاص نظیر میگرن، فشارخون و سردردهای مقطعی         کـه دچـار    ـ کسـانی  2
 .گردد شدن بیماری آنان می هستند افزایش یا کاهش فشار موجب برانگیخته

شود، اگر طراحی و تدبیر      ـ درمـناطق کوهسـتانی کـه کمبود فشار هوا احساس می           3
 .تواند بازده خوبی داشته باشد های خودرویی نمی مناسبی اندیشیده نشود سیستم

ـ فشـار هوا در کیفیت تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی بخصوص در ارتفاعات             4
باعث ایجاد مشکل، هم در تجهیزات و هم پرسنل اپراتور          ) به دلیل کاهش فشار   (بـاال   
 .سازد های بدون محفظه را مختل می سیم نماید و ارتباط بی می
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شود  که این     ایجاد می ـ هـرگاه فشـار هوا با دما و رطوبت همراه گردد تراکم هوا               5
 .گذارد تراکم روی پرواز و فرود هواپیماهای پشتیبانی کننده نیروهای نظامی تأثیر می

 .ها تأثیر فراوانی دارد ـ فشار هوا بر روی انحراف و بُرد گلوله سالح6

های مرتفع به نواحی     ـ فشار هوا قدرت جسمانی و سالمت افرادی را که از مکان           7
شوند دچار مشکل جدی      نقاط کم ارتفاع به مناطق مرتفع برده می        پسـت آورده و یا از     

 ).43 ص 1381صفوی (سازد  می

تیر، کم  ـ از دیگر تأثیرات فشار هوا بر فعالیت نیروهای نظامی، کاهش دید و برد8
 و تخلیه بارهای    تحرّکی، ایجاد باد و گرد و غبار، تخریب وتراکم ابرهاست که بارندگی           

 .را به دنبال دارد) قرعد وبر(الکتریکی 

 گیری  نتیجه
ای در مقابل این سؤال قرار دارند        ریزان نظامی به صورت فزاینده     طـراحان و برنامه   

کـه مـیزان تأثـیرگذاری عناصـر اقلیمـی برفعالیت نیروهای نظامی چقدر است؟ نتیجه        
 ایدب های رزمی می   دهد که فرماندهان و متخصصّان تاکتیک       حاصل از این تحقیق نشان می     

بـه رابطـۀ معنادار عناصر اقلیمی با فعالیت نیروهای نظامی مثل رابطه دما و اختالالت                
 ها، ابر و مه و غافلگیری،  تابش و اختفا و استتار، رطوبت          تنفسـی، بارش و تخریب جاده     

 های میکروبی،  فشار و ناسازگاری       زدگی ادوات نظامی، باد و گسترش آلوده کننده        و زنـگ  
وجـه کافـی نمـوده و مـیزان تأثـیرگذاری هریک از این متغیّرها را بر                 ت... جسـمانی و  

هـای خود لحاظ کنند و بدانند انجام هر فعالیت و عملیات نظامی بدون در                مأموریـت 
 .شود  تنها یک ریسک محسوب می نظر گرفتن این پارامترها،
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