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چکیده
. راهبردي بندر چابهار مشخّص کندیاییدرنیروي هاي حرارتی و آسایشی را براي نیروهاي آموزشیمحدوده،PMVپژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از شاخص 

تا 1963(ساله 42د و میزان ابرناکی ایستگاه همدید چابهار در یک دوره آماري هواشناسی دماي هواي خشک، رطوبت نسبی، سرعت باهاي ماهانه با این هدف از داده
به دلیل حاکمیت ییگرماهاي عالوه بر این تنش. وجود ندارد،اندكحتیدهد در هیچ ماهی از سال تنش سرمائی نشان میبدست آمدهنتایج .استفاده شد) 2005

هاي سرد سال هاي نظامی در بندر چابهار در ساعات اولیۀ صبح ماهاز نظر اقلیمی، بهترین زمان براي آموزش. استید بسیار شدهاي گرم سالشرایط شرجی هوا در ماه
هاي وساني پایین نبا توجه به دامنهنتیجه نهایی اینکه .دارندرا یبازدهمیزاندر این محدوده زمانی افراد بیشترین.ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر و دسامبر استشامل؛

. ریزي شودهاي آموزشی در اوایل صبح و اواخر روز برنامهگردد؛ برنامهدر طول سال پیشنهاد میییدما
.، بندر چابهارPMVشاخصآسایش فیزیولوژیکی، نیروي دریایی راهبردي،اقلیم کاربردي،:کلمات کلیدي

مقدمه- 1́
ر آن همواره با عامل کلیدي قدرت در ارتباط تنگاتنگ بوده است و رویکرد پسامدرن مکاتب جغرافیا به عنوان علم شناخت سطح زمین و عوامل مؤثّر ب

,Jablonsky)سطح زمین تأکید دارد هايویژگیي قدرت و روابط منتج از آن در تغییر ی بیش از هر چیز به نقش برجستهیجغرافیا اهمیت .(1997
آن را به نقش پول در روابط اقتصادي تشبیه نموده و معتقدند قدرت همان 4مانند ولفرزياعدهاست که اي قدرت و حضور آن در جهان سیاست، به اندازه

ي از دیدگاه ژئوپلتیک سنّتی و معاصر حضور در عرصه). 1379،زادهیفس(دهد کند که پول در اقتصاد جهانی انجام میالملل میکاري را در سیاست بین
شود و اگر اسپانیا، پرتغال، هلند، ي سیاسی، اقتصادي و نظامی یک کشور محسوب میي کسب و حفظ قدرت و وجههي الزمهالمللی به منزلههاي بینآب

در تمامی . اندخویش پرداختهیاییدرقدرت و نیروي ییبازنمااند در گام نخست به ي اول قدرت رسیدهفرانسه، بریتانیا و آمریکا در طول تاریخ به درجه
در تئوري محور 5لفورد مکیندراسر ه. اي و جهانی تأکید شده استیابی منطقهالمللی در روند قدرتهاي بینسنّتی ژئوپلتیک به نقش آبهاينظریه

خود تواندوي میهايآرمانداند که در صورت تحقّق میییجاي جهانی پرداخته و قلب زمین را هاي آزاد در کنترل جزیرهبه نقش آب6تاریخجغرافیایی
هاي به وضوح قدرت برتر جهان را قدرت مسلّط بر دریاها و تنگه8بر تاریخیاییدرتأثیر قدرت نظریۀدر 7آلفرد تایر ماهان. را از این قاعده مصون نگه دارد

و نهدیماسط خشکی و دریا ارج اي و بندرگاهی به عنوان وبه موقعیت حاشیه10ي ریملنددر نظریه9نیکوالس اسپایکمن.)1385گري،(داند راهبردي می
در راهبرد جهانی ییهواهاي مرسوم مرکاتوري در تئوري نقش حیاتی نیروي ي سیستم آزیموتال به جاي نقشهبا استفاده از نقشه11الکساندر دوسورسکی

برخورداري از نعمت دریا و توان گفت ین میپس به یق.گذاشتي قطبی پی برده و بر آن لقب تاریخی مدیترانهمنجمد شمالي اقیانوس به اهمیت حوضه
بر این اساس و با . نمایدالملل، ایفا میجانبه یک کشور در نظام بیني همهنظامی و توسعه-، نقش مهمی در ارتقاء جایگاه سیاسی یاییدرسواحل مناسب 

اي در حال توسعه، سالمی ایران به عنوان یک قدرت منطقهجمهوري اتوجه به تحوالت محیطی منطقه و جهان و همچنین موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی
جهان، توانست شش یاییدرشاخص جهان و تاریخ یاییدرهاي آلفرد تایر ماهان بر اساس تجزیه و تحلیل قدرت. ناگزیر به حضور قدرتمند در دریاها است

مشی حکومت و رهبران سیاسی را تشخیص ، خصوصیات ملّی و خطهاي طبیعی، طول ساحل و وسعت قلمرو، جمعیت، ویژگیجغرافیاییعامل موقعیت 

4 - Wolfers
5 - Sir Helford Mechinder
6 - The Geographical Pivot of History
7 - Alfred Tayer Mahan
8 - The Influence of Sea Power upon History
9 - Nicholas Spykman
10 - Rimland
11 - Alexander Deseversky
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توان با اطمینان گفت خوشبختانه هر شش عامل مذکور در هاي امروز حاکم بر ایران میپرافتخار و واقعیتیاییدربا بررسی تاریخ .)1385عزّتی،(دهد 
ایدئولوژي مترقّی شیعی و خواهان تغییر و بهبود نظم حاکم بر جهان که متقاضی دار جمهوري اسالمی ایران به عنوان داعیه. استایران نیز حاکم مورد

در این بین . جانبه خویش باشدي همهها و روند توسعهو حافظ قابلیتضامنکه استقدرتمندمدیریت جهانی است؛ ناگزیر به ایجاد یک نیروي نظامی 
و از همین روست که لزوم تشکیل یک استانکار ناپذیر .ا.ا.هاي جراي حفظ منافع و خواستتاکتیکی و راهبردي بیاییدرنقش بسیار پر رنگ نیروي 

. رسدکه به ذهن مسئولین و استراتژیست هاي ایرانی میهاستمدتراهبردي برخوردار باشد هايیتمأمورپرقدرت که از قابلیت انجام یاییدرنیروي 
چهارمین ). 1385گري،(اقلیم منطقه مقدور نیست یژهبه وو جغرافیاییهاي کشور بدون توجه به نمایهیابی یک ژئوپلتیک به وضوح اثبات کرده قدرت

زمانهم). b1384،صفوي(دهد پس از سه عنصر زمین، دریا و هوا را فضاي درون جو و فضاي الیتناهی بیرون از جو تشکیل میجغرافیاییعنصر برجسته 
اي انسان روشن شده است که شناخت زمین و جو آن چه اهمیتی دارد، زیرا انسان در تمام مراحل زندگی، خود را با با درگیر شدن در اولین جنگ، بر

هاي نظامی در خالل جنگ جهانی دوم فعالیتشناسی در کاربرد اقلیم. اقلیم و اوضاع طبیعی درگیر دیده و در جنگ نیز همین وضع ادامه یافته است
ماهیت جهانی بودن جنگ و نیاز به تجهیزات و پوشاکی که بتواند در برابر شرایط مختلف اقلیمی مقاومت کند این مسئله را . ار گرفتبسیار مورد توجه قر

ترین زمانی که اوضاع به یک سال در انتظار مناسبنزدیکها بود، تصرّف فرانسه که در اشغال آلمانیبرايدر جنگ جهانی دوم، متفقّین . تسریع بخشید
روز همگی به نفع مهاجم باشد؛ صبر کردند و با استفاده از بهترین فرصت بر نیروي آلمان هجوم نور مهتاب، جزر و مد، جریان باد و ساعات روشنائی شبانه

رماي سیبري از عدم در سهاآنشکست نیروهاي ناپلئون بناپارت و  ارتش آلمان در جبهه روسیه به دلیل گرفتار شدن . برده و فرانسه را تصرّف نمودند
براي نمونه باید گفت که عبور . ها قرار داشتدر دوران دفاع مقدس نیز، این نکته براي فرماندهان روشن بود و مدنظر آن. به شرایط اقلیمی بودهاآنتوجه 

ی آفتاب و ماه به طور دقیق یهاي روشناجدولاز اروندرود قریب به یک سال مطالعه مداوم بر روي آب اروند، جزر و مد، وضعیت سواحل، وضعیت اقلیم،
ارتش آمریکا که آخرین بار در . و عملیات نظامی استنمونه بسیار خوبی از رابطه اقلیم) 1991(جنگ خلیج فارس ). a1384صفوي،(صورت پذیرفت 

و نیز هاي مخصوص استفاده در بیابانادي براي تهیه یونیفرمهاي خاورمیانه دید، تالش بسیار زیاي جنگیده بود ناگهان خود را در بیابانهاي حارهجنگ
مطالعات جامعی یاییدرهاي نظامی نیروي تاکنون در زمینه تأثیر اقلیم در آموزش).1386دي،محم(آمیزي مجدد خودروهاي ارسالی به منطقه کرد رنگ

و توجه به این مطلب که آن جغرافیاییهاي ایان توجه چابهار از بعد نظامی، ویژگیبا در نظر گرفتن نقش ش. که بتوان به آن استناد کرد؛ انجام نشده است
هاي نظامی در این منطقه در تمامی جهات فعالیترسد که اي است این امر ضروري به نظر میاي از ایران است که داراي اقلیم حارهچابهار تنها منطقه

شوند تا هر چند که نیروهاي نظامی در شرایط سخت آموزش داده می. ر چنین اقلیمی نیز تعلیم داده شوندمورد بررسی قرار گیرد و نیروهاي نظامی د
شرایط نامطلوب اقلیمی تواند بسیار کارساز باشد چرا کههاي زمانی بدون تنش حرارتی میتوان مقابله با هر نوع مشکلی را داشته باشند؛ اما تعیین محدوده

هاي زندگی شده و فشارهایی را بر جسم و روان وارد سازد که حاصل آن ناراحتی و از دست دادن کارائی بوده و فعالیتنجام صحیح تواند مانع ااغلب می
به همین دلیل . بنابراین، تأثیر شرایط اقلیمی بر انسان عاملی مهم و قابل توجه است). 1386کسمایی،(سرانجام ممکن است سالمت انسان را مختل نماید 

هاي حرارتی را براي نیروهاي آموزشی مشخّص کند تا در نهایت شرایط آسایشی را که محدودهPMV12پژوهش حاضر سعی دارد تا با استفاده از شاخص 
.راهبردي مورد استفاده قرار گیردیاییدرهاي نظامی نیروي ریزيدر آن بدن باالترین بازده و کارائی را دارد؛ تعیین شود و در برنامه

نطقه مورد مطالعهم-2
). 1387،صفوي(از هر لحاظ، موقعیت مناسبی براي ترقّی و توسعه دارد وگرفتهي بلوچستان قرار شود که در کرانهچابهار به خلیج کوچکی اطالق می

با خلیج چابهار.دارد؛ قرار که نامش را از همین بندر گرفتهیدر ساحل خلیجی کوچک،بندر چابهار شهري با تاریخی طوالنی به عنوان نگین مکران
اقیانوس هندبهي ایرانترین آبراههرود و نزدیکبه شمار میدریاي عمانخلیج ایران در پیرامون سواحلینتربزرگبریدگی طبیعی و استثنائی خود، 

25°15ʹجغرافیاییبندر چابهار از نظر موقعیت ریاضی در عرض .شودمحسوب می13اُمگاییهايو به خاطر شکل نیمه حلقوي خود از نوع خلیج. است
ین ا. استگرفتهمتر از سطح دریا قرار7ع در ارتفاع کیلومتر مرب11بندر با وسعتی بالغ بر این . شرقی واقع شده است60°37ʹجغرافیاییشمالی و طول 

متصلبه اقیانوس هند جنوبو از، از شرق به پاکستانافغانستانوآسیاي میانهاز شمال به کشورهايییهوازمینی و ترابريشبکه یلهبه وسمنطقه 
نزدیکی به سبباز سوي دیگر این بندر به . غرب استـ هاي کریدور شرقترین راهمسازمان ملل متّحد، چابهار یکی از مهبر نظر پژوهشگرانا بن. دشومی

سایت (اي در ترانزیت کاال به این کشورها خواهد داشتریلی کشور اهمیت ویژهياي نزدیک با اتّصال به شبکهپاکستان در آیندهوکشورهاي افغانستان
ر ایجاد اسکله شهید بهشتی، اتّصال این بندر به شهرهاي داخلی کشور به وسیله راه زمینی، قرا. )1391، بهارچایاییدانشگاه دریانوردي و علوم دراینترنتی 

12 - Predicted Mean Vote

13 - Omega (Ω) Gulf (Ω Bay)
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کیلومتري، وسعت مناسب و زیاد 5/1بزرگ تا حدود هايیکشتپلو گرفتنگرفتن بر کرانه دریاي عمان و راه اقیانوس هند، داشتن عمق مناسب آب جهت 
جمله موارد مهمی است که بندر چابهار را در و ورود کاالها و ماهیگیري، ازترابريمخازن، موقعیت مناسب آن از لحاظ جهت تمرکز ناوهاي نظامی و

.موقعیت بندر و خلیج چابهار نشان داده شده است) 1(نقشهدر .دهدردیف یکی از بهترین بنادر کرانه جنوب کشور قرار می

مکرانيمنطقهچابهار در موقعیت بندر و خلیج ): 1(نقشه

روش انجام پژوهش- 3
هواشناسی هاي ماهانه از داده؛راهبردي صورت گرفته استیاییدرهاي نظامی نیروي تعیین تقویم آسایش اقلیمی جهت آموزشبرايکهاین مطالعهدر 

؛ر ثانیه و میزان ابرناکی آسمان بر حسب اکتاگراد، رطوبت نسبی بر حسب درصد، سرعت باد بر حسب متر بدماي هواي خشک بر حسب درجه سانتی
هاي نظامی در همچنین روش ارزیابی شرایط اقلیمی براي آموزش. ، استفاده شده است)2005-1963(ساله 42ایستگاه همدید چابهار در یک دوره آماري 

.استمحاسبه شدهRayManاده از نرم افزار باشد که با استفمی) بینی شدهمیانگین نظرسنجی پیش(PMVی حرارتاین پژوهش شاخص آسایش

بحث نظري- 4
اقلیم کاربردي- 1- 4

تا حد زیادي متأثّر از شرایط اقلیمی زیستاست و بدون شک طبیعت، انسان و کلیه مظاهر آب و هواترین عوامل در ساختار سیاره زمین، یکی از اساسی
شناسی علمی است که تالش اقلیم. هاي زندگی محیط طبیعی استمؤثّر بر تمام اشیا و پدیدهاقلیم عاملی مهم و . )1383کاویانی و علیجانی،(د هستن

شناسی اقلیم. هاي انسانی را شرح دهدفعالیتهاي گوناگون و چگونگی پیوستگی آن با عناصر محیط طبیعی و در مکانهواییو آب کند تفاوت ماهیت می
کند ها را بررسی میآن را بر آسایش انسان و در نهایت امکان اصالح و تغییر اقلیمبالقوهکند و اثرهاي را جستجو میهاو دیگر پدیدهکاربردي ارتباط اقلیم

زیست . اي داردکنندهیینتعتأثیر قاطع و هابومیستزاقلیم در تمامی تحوالت و فرآیندهاي ).1386دي،محم(انسان احتیاجش را رفع کند کهیناتا 
. شناسی کاربردي تشکیل و توسعه یافته استاست که از همکاري علوم زیستی انسانی و اقلیمکاربرديشناسیاز علم اقلیميجدیدياسی شاخهشناقلیم
ا در سه ها رتوان آنشاخص زیست اقلیمی را ارائه کرده است که می200شناسی انسانی تا به امروز بالغ بر و رو به رشد در علم زیست اقلیمسریعروند 

هاي جزء شاخصPMVشاخص ). 1390اسماعیلی و همکاران،(بندي کرد ترموفیزیولوژیک طبقهوزیست اقلیمی-لیه، ترکیبی هاي اونسل از شاخص
.استزیست اقلیمی ترموفیزیولوژیک 
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هاي نظامیفعالیتنقش اقلیم در - 2- 4
را که در مقابل تغییرات فصلی، چرخه طبیعت یا اتّفاقی دگرگون جغرافیاییعناصر ها و کارشناسان نظامی، عوامل وستاگر سیاستمداران، استراتژی

ها لو رفته و عملیات و پناهگاههاگاهیمخفپائیز، خزاندر تغییرات فصلی در اثر . شوند را نادیده بگیرند، دچار سوانح و حوادث ناگواري خواهند شدمی
، وارونگی دما، رطوبت منطقه، جریانات بادهاي موسمیمیزان ابرناکی،سرماي زودرس،. گرددمیو متفاوتدشوار ، استتار طبیعی و کمین،ياختفا کار

در محاسبات نظامی باعث ضربات جبران عدم لحاظ پارامترهاي اقلیمیدر یک جملهوهاي جومسیر حرکت چرخندها و واچرخندها، تحوالت الیه
نی در نظر گیري در یک محیط معیر حی که به طور مشخّصی براي به کانیروهاي مسلّ. گرددمینظامیعملیاتیک و اجراي موفّقریزيناپذیري در طرح

آشنا اقلیمیبا تغییر شرایط آنان باید با شرایط محیط جدید و به خصوص شرایط . دهندی خود را در جاي دیگر از دست میایاند، معموالً کارگرفته شده
مناسب، تجهیزات، لباس و تدارکات اسکان مناسب باشندسالح و ادوات رزمیه هاي خود را تغییر دهند و سپس اقدام به تهیها و شیوهشوند و تکنیک

دریا، احاطه درخشکی و یا ، آسماناي که باشند خواه در زمین نیروهاي مسلّح را در هر نقطهجو). 1391، هاي نظامی در ایرانآموزشاینترنتیسایت(
دهند؛ چرا خود قرار میالشعاعتحتی روز و تاریکی، دستورات نظامی را در زمان جنگ و یا صلح، یدما، بارش، بادها و رطوبت نسبی همراه با روشنا.کندمی

رفتن تجهیزات و ادوات بوده است که بر اثر فرو ییهاارتشتاریخ مکرراً شاهد . بندي، پشتیبانی و انتقال اثرگذار هستندها به طور مؤثّري در زمانکه آن
اسپانیا بر اثر نادیده یاییدرهمانند ناوگان نیروي یاییدرعظیم ناوگان. نداهی از هر گونه حرکت و پیشروي باز ایستادل و الي به کلّجنگی در عمق گ

سقوط تندباد یا مه از پرواز باز ایستادند و بر اثري آمریکائیهاگرفتن شرایط طبیعی از مسیر خارج شده و به سرنوشت شومی گرفتار آمدند و بمب افکن
).b1384،صفوي(کردند

آسایش فیزیولوژیکی- 3- 4
بدن انسان به طور ). 1389،يجباريغفارحیدري و (کند شرایطی ذهنی است که احساس رضایت از شرایط گرماي محیط را بیان میییگرماآسایش 
. یابددرجه کاهش می32که این دما در سطح پوست به ). 1384اسمیت،(ین کارائی را دارد بیشترگرادیسانتدرجه 37در دماي بنیادین متوسط

بدن انسان احساس گرما ؛از این میزان بیشتر شود... بدنی زیاد وفعالیتکه دماي داخلی بدن در اثر هر عامل خارجی نظیر تغییر دماي هوا، درصورتی
درجه کمتر شود بدن احساس سرما کرده و انرژي مورد نیاز خود 37که دماي داخلی از کند و درصورتیقل میکرده و انرژي اضافی خود را به محیط منت

حال اگر این تبادل گرما به حالت تعادل درآید یعنی . بین بدن و محیط اطرافش در جریان استییگرمابنابراین همواره تبادل . کندرا از محیط جذب می
یعنی . برقرار شده استییگرمارژي اضافی خود را به محیط منتقل کند یا انرژي مورد نیاز را از محیط جذب کند، آسایش بدن در یک لحظه بتواند ان

).1380قیابکلو،(کند حالتی که فرد نه احساس سرما و نه احساس گرما می

PMVشاخص- 4-4

اي به ویژه در ریزي شهري و منطقهبر مطالعات مربوط به برنامهشود که عالوهدما محسوب میکهاي فیزیولوژیترین شاخصاز جمله مهمPMVشاخص 
براي انسان کاربرد ییوهواآبهاي آسایش بررسی محیطدروهواشناسی زیستی نیز تعیین مؤلّفه گرماي میکروکلیماهاي شهري، در مطالعات مربوط به آب

+ 5/3تا ) سرد(-5/3از آندامنهکهاست ايدرجههفتگرماياحساسديبنتقسیمنوعیPMVمقیاس ). 1386ذوالفقاري،(وسیعی پیدا کرده است 
خنثیاحساسنشانگرمقیاسایندرصفر. حاکم استییگرماباشد شرایط آسایش -5/0و 5/0بین PMVکند و اگر مقادیر شاخص میتغییر)گرم(

نشان داده شده ییگرماهمراه با وضعیت توصیفی شرایط فیزیولوژیکی و حساسیت PMVبندي شاخص هاي عددي طبقهآستانه) 1(در جدول . است
RayManگیري است از این رو شاخص مذکور در این پژوهش با استفاده از نرم افزار کار بسیار مشکل و وقتPMVهاي ترکیبی محاسبه شاخص. است

.محاسبه شده است
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ر درجات مختلف حساسیت انساندPMVمقادیر آستانه شاخص): 1(جدول 
مقادیرطیف رنگی PMVضریب حساسیت حرارتی درجه تنش فیزیولوژیک

6/3-< بسیار سرد تنش سرمائی بسیار شدید
-5/3تا -6/2 سرد تنش سرمائی شدید
-5/2تا -6/1 خنک متوسطتنش سرمائی 
-5/1تا -6/0 کمی خنک تنش سرمائی اندك
-5/0تا 5/0 راحت بدون تنش حرارتی
5/1تا 6/0 کمی گرم اندكییگرماتنش 
5/2تا 6/1 گرم متوسطییگرماتنش 
5/3تا 6/2 داغ شدیدییگرماتنش 
6/3> بسیار داغ بسیار شدیدییگرماتنش 

)1389ساري صرّاف و همکاران،: (منبع

هاي پژوهشیافته-5
چابهاروهوايهاي آبویژگی-5-1

جزیرهدر شبه14عرض جغرافیایی و داراي اقلیمی مشابه با بندر میامیهمچابهار. و معتدل استبهارياین بندر و پیرامون آن همیشهاقلیمی،از نظر 
.)1387،آزاد تجاري صنعتی چابهارمنطقهسازمان سایت اینترنتی (است فلوریداي آمریکا 

دو عامل تعیین کنندهارتفاعاتت بادها و طرز پراکندگی و جهت جهت و شدشهرستان ساحلی ). 1387صفوي،(استمورد مطالعه ۀي اقلیم ناحی
بر این اساس و با توجه به محسوس . کی در فصول مختلف سال برخوردار است، از تغییرات دماي اندحارهچابهار به سبب قرار گرفتن در نزدیکی منطقه 

. ردیده استنبودن فصول پاییز و زمستان و باقی ماندن سبزي درختان در این منطقه، فصول چهارگانه به فصل بهار تشبیه و منطقه به چهار بهار معروف گ
نم نسبی نسبتاً باالي در این ماه همراهدماي باال به . رسدمیبیشینهباشد که در ماه ژوئیه به میگرادیسانتدرجه 2/26دماي ساالنه آن متوسطمیانگین 
ه در تمام سال مرطوب است و یهواي این ناح. یخبندان در هیچ ماهی از سال وجود ندارد). 1387علیجانی،(شود وجود آمدن شرایط شرجی میه موجب ب
با وجود این که رطوبت فراوان همیشه موجود است ولی عامل صعود وجود ندارد در نتیجه . درصد است60ر از نم نسبی آن در تمام سال بیشتمتوسط

وزش بادهاي موسمی، در . ها به صورت رگباري هستند و میانگین ساالنه آن پایین است و در اکثر روزهاي سال آسمان صاف و بدون ابر داردبیشتر بارش
جهت باد (ت وزش بادهاي موسمی هند به علّ. ترین بندر جنوبی ایران باشدترین و در زمستان، گرمبندر در تابستان، خنکچابهار سبب شده است تا این 

هاي شدیدي به ویژه در و پیشروي مراکز کم فشار و جبهه استوایی از اقیانوس هند به دریاي مکران، طوفان) استبه شمالدر تابستان بیشتر از جنوب
باعث ظهرهاهمچنین وجود منطقه کم فشار تابستانی در جنوب فالت ایران وزش بادهاي شمال غربی را در بعد از . آیدبوجود میحل آن این دریا و سا

نوع اقلیم بندر چابهار با . چلیموسهلی،واکاتی،کوش،براتی،گوریچ،گوات گاهر،گوات شمال: هاي محلی شهرستان چابهار عبارتند از باد. شودمی
.آمده است) 3(عناصر اقلیمی ایستگاه چابهار در جدول ینترمهمو ساالنهماهانهمیانگینو ) 2(در جدول هاي مختلف اقلیمی ستفاده از طبقه بنديا

طبقه بندي اقلیمی بندر چابهار): 2(جدول 

خشکنوع اقلیم در طبقه بندي دومارتنگرم و خشکنوع اقلیم در طبقه بندي کوپن
ساحلیگرم و خشک نوع اقلیم در روش چند متغیره آماريییصحرام در طبقه بندي ضریب رطوبتی ایوانفنوع اقلی

)1391سایت اینترنتی سازمان هواشناسی استان سیستان و بلوچستان،: (منبع

14 - Port of Miami (Florida, USA)
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) 2، )به درجه سلسیوس(دماي هوا ) 1ي؛ ردارندهدر ب(PMV)بینی شده آراي پیشمتوسطعناصر جوي مورد نیاز براي محاسبه شاخص آسایش حرارتی 
. است) اکتا(پوشش ابر ) 4و ) به متر در ثانیه(شدت باد ) 3، )به درصد(یرطوبت نسبو یا ) پاسکالبه هکتو(فشار بخار آب 

راهبردي از میانگین ماهانه یاییدرنیروي هاي نظامیترین عناصر اقلیمی است در این پژوهش به منظور تعیین بهترین زمان براي آموزشدماي هوا از مهم
اثر .در اقلیم کاربردي از اهمیت شایانی برخوردار استرطوبت نسبیهمچنین.دما، میانگین ماهانه بیشینه دما و میانگین ماهانه کمینه دما استفاده شد

در مورد این . در دماهاي پایین افزایش رطوبت نسبی مطلوب استطوري که در دماهاي باال کاهش رطوبت وه ب؛باشدرطوبت هوا وابسته به دماي هوا می
اثر این متغیر به باید گفتت بادشددر خصوص . باشد از میانگین ماهانه استفاده شددرصد می60باالي در بندر چابهارهاي سالعنصر که در تمامی ماه
هاي حرارتی در در این مطالعه محدوده. کنندگی مطلوب استیجاد جنبش داراي اثر خنکت افزایش تبخیر و اگرم به علّاقلیمدر . دماي هوا بستگی دارد
هاي اکثر روزها در ماه) 3(با توجه به جدولچابهار حاکی از آن است کهپوشش ابراما تحلیل . مورد محاسبه قرار گرفتسرعت بادحالت میانگین ماهانه

.شودبراي این شهر در شرایط بدون پوشش ابر در نظر گرفته میPMVبه همین دلیل شاخص مختلف داراي آسمانی صاف و بدون ابر هستند 

عناصر اقلیمی ایستگاه چابهارینترمهمو ساالنهماهانهمیانگین): 3(جدول 
ساالنهدسامبرنوامبراکتبرسپتامبراوتژوئیهژوئنمهآوریلمارسفوریهژانویهشاخص
بادسرعت

)m/s(
1/337/337/32/38/25/31/49/31/34/25/27/22/3

c(4/156/164/197/227/252/282/28277/25233/197/163/22°(دماحداقل
دمامتوسط

)°c(
9/198/205/237/266/294/317/304/297/285/273/245/212/26

حداکثر دما
)°c(

4/24257/277/306/336/343/33328/311/324/293/261/30

نسبیرطوبت
(%)

63687273757879807875686472

mm(3/293/259/158/31/04/04/57/18/02/43/58/18111(بارش
آببخارر فشا

)hp(
31/1551/1714/2171/2556/3195/3590/3451/3277/3001/2844/2196/1698/25

صافآسمان
)روز(

7/203/194/205/211/287/268/207/179/239/296/267/223/278

5/74/66/76/67/21/37/8125/5138/69/70)روز(نیمه ابري
6/24/29/23/12/01/05/13/12/01/04/04/14/14)روز(ابري

PMVتحلیل خروجی شاخص -5-2
هاي آسایش اقلیمی بندر چابهار براي نیروهاي نظامی محدوده،)PMV(بینی شدهسنجی پیشنظرمتوسطت فوق و شاخص حال با استفاده از اطّالعا

ي از محاسبهشوندیمراهبردي جمهوري اسالمی ایران تنها مردان به عنوان نیروي عملیاتی پذیرفته یاییدرکه در نیروي ییجااز آن .شودتعیین می
به نرم افزار متوسطمشخّصاتی که از این نیروها به طور شود پسزن صرف نظر میلیمی بندر چابهار براي نیروهاي نظامیهاي آسایش اقمحدوده

RayManآموزش نظامی - کیلوگرم وزن و در حال انجام کار سنگین75متر قد و 80/1ساله که داراي 20مردي : باشدداده شده به این ترتیب می
خروجی نهایی نرم افزار به . است) پیراهن آستین بلند، شلوار، جوراب، زیرپوش و کفش: پوشش لباس سبک شامل(کلو لباس 9/0و ) وات204فعالیت(

.آورده شده است) 4(جدول به صورتصورت 
مبر و دسامبر است شرایط آسایشی ماه از سال که شامل ژانویه، فوریه، مارس، نواپنجدهد که در دماي ماهانه نشان میکمینهخروجی مدل براي میانگین 

هاي از ماه مه تا سپتامبر تنش. اندك دارندییگرماآغاز شده که خود ماه آوریل و همچنین اکتبر تنش ییگرماهاي از ماه آوریل تنش. باشدبرقرار می
متوسطبا در نظر گرفتن میانگین . رسندیار شدید نمیها به شدید و بسرسند اما در هیچ کدام از ماهمیمتوسطکنند و به شدت بیشتري پیدا میییگرما

هاي شدت تنش. اندك دارندییگرماهاي فوریه، مارس، نوامبر و دسامبر تنش ماه. باشددماي ماهانه، ژانویه تنها ماهی است که داراي شرایط آسایشی می
در حالت میانگین . دارندمتوسطییگرماها تنش سایر ماه،ه شرح داده شد هایی کبه غیر از ماه. رسدحرارتی در دو ماه ژوئن و ژوئیه به حد شدید می

ها از آوریل نمایان است که این تنشییگرماهاي در سرتاسر سال تنشو نیستندها جزء محدوده بدون تنش حرارتی حداکثر دماي ماهانه هیچ کدام از ماه
.باشندمیتوسطمها اندك و تا اکتبر در حد شدید هستند و در سایر ماه
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دماییبیشینهو متوسط، کمینهبراي سه حالت PMVبندي مقادیر شاخص طبقه): 4(جدول 
دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه

2/0- 3/0 1/1 6/1 9/1 1/2 1/2 6/1 1 3/0 2/0- 4/0- دماي ماهانهکمینه میانگین
7/0 3/1 9/1 2/2 4/2 6/2 7/2 3/2 8/1 1/1 6/0 4/0 دماي ماهانهمتوسطمیانگین 

6/1 3/2 8/2 8/2 9/2 2/3 4/3 2/3 6/2 2 4/1 3/1 دماي ماهانهبیشینهمیانگین 

بسیار سردسرد     گرم              کمی گرم            آسایش                خنک                کمی خنکداغبسیار داغ

نتایج - 6
بسیار کشورجنوب شرقيمنطقه، اقتصادي و تجاري درجغرافیاییي ورودي ایران در دهانه اقیانوس هند از ابعاد مختلف نظامی، چابهار به عنوان دروازه

هنگی منطقه، بیش از پیش مورد توجه واقع شده و هاي اخیر، اهمیت توجه به جو، زمین و خصوصیات اجتماعی، اقتصادي و فردر جنگ. استتوجهمورد 
و این شکست نیاز به قدرت خواهند بودمحکوم به شکست جغرافیاییهاي نظامی بدون توجه به شرایط اقلیمی و اوضاع طرح: به طور قطع باید گفت

هاي نظامی در منطقه ها همانند بحثفعالیتت تا انواع ضروري اسپس. دشمن ندارد، بلکه عدم توجه به عوامل طبیعی و انسانی، خود عامل شکست است
هواترین ودر فصل زمستان از خوش آببندر چابهار داراي آب و هواي منحصر به فردي است و.چابهار در شرایط مختلف اقلیمی مورد بررسی قرار گیرد

براي نیروهاي )PMV(بینی شدهسنجی پیشنظرمتوسطشاخص ر توسطهاي حرارتی اقلیمی بندر چابهادر این مطالعه محدوده. خاورمیانه استمناطق
نیز حتّی ییگرماهاي عالوه بر این تنش. هاي سرمائی ولو اندك وجود نداردها تنشهیچ کدام از ماهر دی آن نشان داد که نظامی تعیین شدند که نتایج کلّ

از نظر . دانستآنگریلتعدو نقش توان رطوبت باالي منطقهرسد که دلیل این موارد را میمیترین ماه سال به بسیار شدید ندر ماه ژوئیه به عنوان گرم
ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر و هاي سرد سال همچون نظامی در بندر چابهار در ساعات اولیۀ صبح ماه-عملیاتی هاي اقلیمی بهترین زمان براي آموزش

حتّی در فصل زمستان از آستانۀ آسایشی باالتر ییدماساعات بیشینه . توان بیشترین بازده را از افراد انتظار داشتمیدسامبر است و در این محدوده زمانی 
به هیچ وجه از نظر اقلیمی براي ییدماي توان گفت این محدودهمیوباشدرسانآسیبتواندمیهاي آموزشیفعالیتبوده و در برابر تابش آفتاب 

هاي گردد، برنامهدر طول سال پیشنهاد میییدماهاي بنابراین با توجه به دامنه پایین نوسان. شوندتشخیص داده نمیمناسب سنگین آموزشیهاي فعالیت
. دنشوو اجراریزيآموزشی در اوایل صبح و اواخر روز برنامه

پیشنهادات-7
مندبهرهدفاع ملّی و قدرت ملّی هر چه بیشتر يعرصهاین علم در هايیتقابلتوان از میدر تدوین راهبردهاي نظامی جغرافیاییراهکارهاي ازبا استفاده 

.باشدمعتقد است جغرافیا قبل از هر چیز در خدمت جنگ می، ژئوپلیتیسین شهیر فرانسوي،ایو الکوست. شد
جغرافیاي ملّی ییشکوهاي زنده یاد دکتر حسین اثر تالشدر. است، بسیار متفاوت از جغرافیاي گذشته و حتّی ده سال قبل ایرانجغرافیاي امروز

پیوندي ،ت بخشی به خودفی شد و هم اکنون جغرافیا با مشروعیي علمی و مدیریتی کشور معرّمسئولیت پذیر، غیر خنثی و بومی محور ایرانی به جامعه
.فته استناگسستنی با قدرت و راهبرد یا

ها ریزيو براي داشتن حداکثر توفیق بایستی در روند برنامهاستي شئون زندگی بشري مؤثّر توان گفت اقلیم در همههاي دترمنیستی میبه دور از نگاه
.اقلیم را لحاظ کرد

جغرافیاي سیاسی، ژئوپلتیک و اقلیم در کنار مباحث نظري تمام تالشپژوهشگراني خویش باشد و کارائی آن در جامعه، بایدنخستین رسالت یک علم
.صرف نمایند؛هاي کاربردي که در سطح ملّی مفید و مؤثّر باشندي پژوهشخود را براي ارائه
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