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 کیدهچ

عث، به بهایی که در تاریخ ایران رخ داده است، حمله سراسری و گسترده حکومت وقت عراق، حکومت حزب یکی از جنگ

-د میمقدس از آن یا طول کشید. در این دوره که در منابع ایران تحت عنوان دوران دفاع 1367تا  1359خاک آن است که از سال 

سیم ی قابل تقو جنوب انی در نوار مرزی غرب ایران که در قالب سه جبهه شمالی، میانیهای آفندی و پدافندی فراوشود، عملیات

ازترین سرنوشتسالبیشه گسترش دارد، مهمترین و شده بود، شکل گرفت. در جبهه جنوبی که از جنوب مهران تا آبادن و راس

ب و آی رابطه وان باعث شد تا مسأله بررسهای سطحی فراهای طرفین جنگ رخ داد. شرایط هیدرولو یکی و وجود آبعملیات

 جنگ در این جبهه به عنوان یز مسأله پژوهشی مورد توجه نگارندگان قرار گیرد.

 ده نیز بهه دست آمبباشد. اطالعات ای و اسنادی مینحوه گردآوری اطالعات این تحقیق با توجه به ماهیت آن، روش کتابخانه

، هورها و های سطحی اعم از رودهادهد که آبحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میتتحلیلی مورد تجزیه و  -صورت توصیفی

ای هعملیات و مخصوصاً ریزی، اجرا و پشتیبانیهای آفندی اعم از طرمبندها و سدها در تمام مراحل عملیاتهای آب و آبکانال

ر آگاهانه سپس تاثی سطحی و هایاثیر ناآگاهانه و ناخواسته آباند. این تاثیرگذاری از طریق تپدافندی دارای نقش تاثیرگذاری بوده

تحت  گانه جنگ پایه باعث شده است که اصول نهپایه و استراتژی آبریزی شده در دو شکل تعریف تاکتیز نظامی آبو طرم

 تاثیر قراد گیرد.

 : جنگ، آب سطحی، عملیات نظامی، دفاع مقدو، جبهه جنوبیکلیدواژگان 
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 مقدمه

ین سته از اند. یز دهایی هستند که در طراحی، اجرا و نتیجه آنها عوامل بسیار زیادی تاثیرگذار هستها پدیدهگجن

نها آدم وجود جود یا عواند از باشند که همواره طراحان و فرماندهان نظامی سعی کردههای جغرافیایی میعوامل، پدیده

نابع ، کنترل مهاها و علل جنگه نمایند؛ لذا یکی از انگیزههای کالسیز استفادها و به خصوص در جنگدر جنگ

 خصوص به اباعر علیه اسرائیل متعدد هایجنگ در»باشد. های مختلف میحیاتی و به خصوص آب با هدف استفاده

 توسط مرزها حدود ینتعی و حدودگذاری. است بوده منطقه حیاتی منابع لکنتر مهم هایانگیزه از یکی ،فلسطین و لبنان

 مرزهای توسعه از اسرائیل هدف .است بوده راهبردی آبی قلمروهای روی بر اسرائیل کنترل تامین هدف با اسرائیل

-سرچشمه از خیبر کنترل نیز و( هو ه) هوله و طیبریاس دریاچه کنترل و دستیابی شمال، سمت به فلسطین در خود

 اشغال و تجاوز رد کلیدی عوامل از یکی ،اردن رودخانه ستیبا د هایسرچشمه و بگیرهاآ کنترل. است اردن آبی های

 عالقه و اهداف از حائل دیوار ایجاد نیز و هاشهرک و هاسکونتگاه توسعه. است اسرائیل توسط جو ن هایبلندی

 که نیز غزه نوار در. دارد حکایت آن آبی غنی  خایر نیز و فلسطین غربی ساحل راهبردی مناطق کنترل برای اسرائیل

 توسط آنها ایهآب سرقت و آب زیاد برداشت، باشدمی خود موردنیاز آب تامین برای آبی هایچاه بر متکی عمدتا

 دنبال به نیز انلبن با خود هایجنگ در اسرائیل. است شده زیرزمینی هایآب به دریا شور آب نفو  باعث اسرائیل

 (.54: 1395نیا و کامران، )التیامی« است بوده لیتانی رودخانه یعنی؛ مهم آبی منبع کنترل

زرگ اله عراق علیه ملت ایران است که آن را آخرین جنگ ب س 8های کالسیز، جنگ تحمیلی یکی از جنگ

به  ات کالسیز،اند، چرا که در این جنگ، دو طرف ضمن استفاده عمده از تسلیحمیالدی لقب داده 20کالسیز قرن 

و  ی با نقشان نظامعمل نمودند. یکی از تجربیات مهم این دوران، آشنایی فرماندهشدت تحت تاثیر عوامل جغرافیایی 

امل جه به عوزوم تولجایگاه جغرافیا در امور نظامی و دفاعی است که امروزه با توجه به گستره جغرافیایی ایران و 

 (.6: 1391سلح، می نیروهای جغرافیایی در راهبردهای امنیتی و دفاعی، کماکان حائز اهمیت است )سازمان جغرافیای

ی اهداف بندیتارتش عراق متناسب با اهداف و بررسی و تحلیل عواملی چون موقعیت جغرافیایی نوار مرزی و اولو

ای مشخص هه بخشبای را تدارک دیده بود. در گام نخست، مرز ایران و عراق در طراحی مانور ارضی، مانور گسترده

نوب دهلران تا ج جبهه میانی: -2جنوب: حدفاصل خرمشهر و آبادان تا دهلران  بههج -1تقسیم شد که عبارتند از: 

شت و به ا اشنویه. جبهه جنوب اهمیت بسیاری در استراتژی نظامی عراق دادربندیخان ت جبهه شمالی: -3دربندیخان 

از، ز، اهورفت. در این بخش، اهداف مهمی چون دزفول، اندیمشعنوان تالش اصلی قوای بعث به شمار می

 (.94: 1383سوسنگرد، خرمشهر و آبادان قرار داشت )انصاری، 

محدوده جغرافیایی جبهه جنوب از نظر تقسیمات کشور منطبق بر استان خوزستان و بخش از جنوب استان ایالم 

حال و استان خوزستان از غرب با کشور عراق، از شمال با استان لرستان و ایالم، از شرق با استان چهارم»است. 

بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد و از جنوب با استان بوشهر و خلیج فارس همسایه است )موغلی و نخعی نژادفرد، 

باشد که در جنوب غربی ایران واقع شده و از نظر استراتژیکی و (. استان خوزستان جلگه پهناوری می180: 1397

های ایران است. وجود مرز کی از ثروتمندترین استاننظامی بسیار حساس است. این منطقه از نظر حاصلخیزی ی

 630ای برخوردار باشد. در واقع وجود مشترک طو نی با کشور عراق باعث گردیده که این استان از موقعیت ویژه

کیلومتر مرز آبی( و به علت کم عارضه بودن مرز،  210کیلومتر مرز خشکی و  420کیلومتر مرز مشترک با عراق )

های شود. با توجه به اینکه قسمت اعظم منطقه خوزستان جلگهکی از محورهای تهدید ایران محسوب میهمواره ی

عارضه است، این جلگه همواره برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. عالوه بر این، وجود منابع صاف و بی

ن استان افزوده است. از سوی دیگر کیلومتر مربعی بر ارزش ای 10.000عظیم نفتی در یز مثلث جغرافیای حدود 
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های وجود بنادر مهم صادرات و واردات نظیر بندر خرمشهر، آبادان و امام خمینی این استان را به عنوان یکی از قطب

مهم صنعتی کشور مطرم نموده است. به همین خاطر استان خوزستان از یز موقعیت  ئوپلتیکی و  ئواستراتژیکی 

(. به لحاظ موقعیت جغرافیایی، تنها رود قابل کشتیرانی در ایران در جلگه 141: 1384وی، خاصی برخوردار است )صف

شود و یابد و از رودهای کرخه، کارون، دز، جراحی، هندیجان، اروند، دویرج و میمه مشروب میخوزستان جریان می

طرف هورالعظیم و خلیج فارس  دهند که با سرعتی آرام بههای ایران را تشکیل میدرصد آب 30این رودها حدود 

 (.148جریان دارند )پیشین: 

 خورهایی وشادگان  وهای آبی، همچون هورها از قبیل هورالعظیم های فراوان در کنار دیگر پدیدهوجود این رودخانه

ی، به های سطحی از نظر نظامهمچون خور موسی و سدهایی از قبیل سد دز و کرخه و کارون، باعث شده آب

های ن ویژگیای در مسائل دفاعی این منطقه داشته باشند. ایو رودخانه بزرگ کرخه و کارون نقش عمدهخصوص د

اجم هداف تههای عرب ساکن آن، باعث شد تا به شدت مورد توجه اراهبردی جلگه خوزستان در کنار وجود عشیره

شکل  ین منطقهول هشت سال جنگ در اهای نظامی طرفین در طترین عملیاتعراق قرار گیرد و به همین خاطر بزرگ

تفاق اتحمیلی  هایی که در دوران جنگهای سطحی را در عملیاتگیرد. لذا، این پژوهش درصدد آن است تا نقش آب

-تای عملیابر اجر های سطحی اعم از طبیعی یا مصنوعی، چه تاثیریافتاده است را مورد بررسی قرار دهد. اینکه آب

ورد ماند، دهر قرارداها و استراتژی جنگ و اصول نه گانه جنگ را تحت تاثیند، چگونه تاکتیزاهای این منطقه داشته

 بررسی قرار خواهند گرفت.

 هامواد و روش

این  ووری شده است اسنادی گردآ -ایاطالعات این مقاله، با توجه به تاریخی بودن موضوع، به روش کتابخانه

 اند.حلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهت -وش توصیفیاطالعات با رویکرد کیفی و بر اساس ر

 پیشینه پژوهش

رافیا های جغهمله شاخباشد، اما در ایران از جهر چند از نظر پروهشی جغرافیای نظامی در خارج ایران مورد توجه می

تربیت  علت عدم ، بهشودهای جغرافیا محسوب میترین شاخهاست که مغفول مانده است و با اینکه یکی از کاربردی

رخوردار بایی ویهای نظامی به طور کلی از پیشینه و ادبیات نظری قمتخصص در این حوزه و حساسیت مسائل و داده

حقیقات مترین تباشد. در اینجا، برخی از مهنیست. این مساله به خصوص در مورد مسائل نظامی آب نیز بیشتر می

 شوند.رفی میانجام شده در این حوزه به شرم زیر مع

1-Huizinga and Enserink (2020 ،) در آب تاثیر جامع چارچوب: ینظام بخشیثبات اتیعمل در آب»در مقاله 

 1زگانوار استان در هلند ینظام بخشیثبات تیمأمور طول درسازند که مطرم می« صلححفظ  و یریدرگ تیریمد

 پس و یریدرگ دوره در یهمکار و ثبات جادیا یبراموثر  یابزار عنوان به هلند ارتش توسط آب تیریمد ،افغانستان

. است شده ارائه آب برای تأثیر جامع چارچوب زدر این مقاله، ی تجربه، نیا اساس بر. شد گرفته کار به درگیری از

 یبرا را یعملی راهنمایز  ،یهمکار و یپلماسید توسعه، ،ینظام آب، تیریمد یکردهایرو قیتلف با چارچوب نیا

 در و هیاول ینظام مداخله از پس این راهنما، یاجرا. کندیم فراهم یدانیم افسران و تیمامور زانیربرنامه ستگذاران،ایس

 .کندیم کمز توسعه و صلح به سمیمکانیز  عنوان به ،بخشیثبات اتیعمل حین

                                                           
1- Uruzgan 
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 .گرفت خواهند قرار هگسترد و ریچشمگ یهالیس خطر معرض در مناطق
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ب سازی از آالمدهد که چگونه عرضه، دستکاری و س، نشان میهستند یلاص مبارزان یاسالم یافراط یهایدئولو یا

 اشد.براق میهای اصلی درگیری در سوریه  و عشود و کمبود آب یکی از محرکباعث تسریع یا تداوم درگیری می
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 مناطق کرده، قطع را مهم منابع و در دست گرفته را آب داعش آب، کم منطقه نیا در .است کرده استفاده سالم عنوان

 باعث دجله و فرات حوضه در بزرگ یسدها تسخیر .است ردهک آلوده را منابع نیهمچن وی را سیالبی نموده بزرگ

مورد  ریپذفانعطا و مداوم ،سیستماتیز مکرر، شکل به و یمؤثر صورت هرچه بیشتر به را آب اسلحه که است شده

 نیا با .است بوده یامنظ یابزارها به محدود موثر طور به یسازمسال نیا با مقابله یبرا اقداماتاستفاده قرار دهد. 

 با آن سازیکشور یهایطلبجاه رایز شده است؛ داعش یبرا یز تنگنا جادیا باعث یداخل تیمحدود نیچند ،حال

 مورد دررا  یسؤا ت عراق و هیسور در آب سالم از استفاده مجدد تولد .است تضاد در آب یساز مسال یامدهایپ

 .کندیم دجایا جنگ از پس و یریدرگ مناطق در یآب یهارساختیز از حفاظت

                                                           
1- Bârgău 
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7-Palka (2004،)  کند  کر می« کایآمر استقالل جنگ در یکانونن: نقطه دسووه ارتفاعات ینظام یایجغراف»در مقاله

 دو هر رایز گرفت، قرار ینظام تیفعال توجه مورد 1دسونوه ارتفاعات ،(83-7571) کایآمر استقالل جنگ طول درکه 

 وای قاره فرماندهان نیروهای .کردندیم تالش دسونوه رودخانه نترلک به یابیدست یبرا سیانگل وای قارهنیروی 

 عنوان به مستعمرات، داخل به ورود ریمس نیتریاصل عنوان به را هآبراه نیا زیاستراتژ تیاهم کسانی طور به سیانگل

 صیتشخ کانادا و ورکیوین بندربین  اتصال محل نیتریاصل عنوان به و انه،یم زیآتالنت و وانگلندین نیب مهم حلقه زی

 در محل نیسازترسرنوشت عنوان به رودخانه،این  امتداد درخود  یفرمانده تیموقع لیدل به 2نتیپو وست .دادند

 .شد گرفته نظر در دسونوه دره سراسر

8- Sinex & Winokur (1993) نبرد ساحلی های نظامی در فضایعوامل محیطی تأثیرگذار بر عملیات»، در مقاله» 

 مشترک اتیعمل هب آزاد انوسیاق در جنگ از ییایدر یروین شده باعث جهان رییتغ حال در تیوضعکنند که ان میا ع

 با دهیچیپ یساحل طیمح زی شامل یجنگ یفضا نیا. جهت دهد رییتغ شود،یم انجام یساحل یجنگ یفضا در که

 زبا انوسیاق در کهایی هبه شیوه ینظام اتیعملر ب تواندیم که است یهواشناس و یشناسانوسیاق ایپو اریبس یندهایفرآ

 دهیچیپ مجموعه زی نعنوا به تواندیم مسائل نظامی یرو بر آن راتیتأث و یساحل طیمح. بگذارد ریتأث ،شودینم دهید

 .شود فیتوص بشر دست ساخته راتیتأث و یهواشناس ،یشناسانوسیاق ،یشناسعمق نیب تعامل از

نقش سازمان آب و برق  بررسی»( در فصل سوم یز طرم پژوهشی با عنوان 1393ی )زاده و شیرودترابی -9

 وازمان آب آب انجام شده در دوره دفاع مقدس توسط س های مهندسیترین پرو همهم، «خوزستان در دفاع مقدس

ید و باعث نه کرخه کور احداث گردسد سیدشریف که بر روی رودخا -1برند: برق خوزستان را به شرم زیر نام می

رو ه کانال دغاغله پ -2. نشینی نمایدروستا عقب آنگیر و سپس از شد تا روانه دب حردان شود و عراق نخست زمین

ظیمی از اراضی عمترمکعب بر ثانیه باعث گردید تا بخش  20کیلومتر و دبی  14که احداث این کانال به طول حدود 

سد  -3. آب فرا گیرد متر راوکیل 7تا  5کیلومتر و  70طول حدود خرمشهر به  -زبین رودخانه کارون و جاده اهوا

 -دیهده حمیجرگه سیدعلی که بر روی رودخانه کرخه احداث گردید و باعث شد تا ارتش عراق از اراضی جنوب جا

ا حاشیه کارون از اهواز ت هایتور تلمبهواندازی مراه -4. سوسنگرد به جنوب رودخانه کرخه کور عقب نشینی کند

عراق  ا ارتشتدارخوین که با اجرای این پرو ه یز حاشیه آب گرفتگی در ساحل چپ رودخانه کارون ایجاد گردید 

جاد سیالب مصنوعی جهت تغذیه بازسازی نهر بحره و ای -5. نتواند به سادگی در این فاصله از رودخانه عبور نماید

. بشود ن نواحییجاد اختالل در تردد ارتش عراق در آبه اراضی جنوب هور که باعث ا آنآب هور شادگان و گسترش 

ا قه مرزی انجام شد تبرای انتقال آب به منط بود و چند پرو هبر ل تمشم که محدوده وسیعیز در  طرم سلمان -6

 د.ی از اراضی مورد هدف را غرقاب کنمبخش عظی

و نبرد دریایی سا مین  3برد ترموبیلبه ن« تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ»(، در کتاب 1385مالی و رستمی ) -10

کنند که آفند بزرگ ارتش ایران به یونان )هدف فتح آتن( بوده است. ارتش ایران به مدت چهار اشاره می 4)سا میس(

( قبل از میالد وقت گذاشته تا اینکه موجبات این تعرض عظیم و وسیع فراهم آمد. از اهم این 480-484سال در )

در تنگه داردانل است تا ارتش ایران بتواند از آن تنگه عبور نماید )تاکتیز عبور از آب(. همچنین ها نصب پل اقدام

ها گذار آفندی و یا پدافندی در جنگهای کشورها در ادوار گوناگون از آب به عنوان عامل تاثیردارند ارتشعنوان می

 اند.استفاده نموده

                                                           
1- Hudson Highlands 

2- West Point 

3- Thermopylae 

4- salamis 
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د دارنخانه اروندرود پرداخته و بیان میبه نقش رود« گمعارف جن»اب (، در کت1385موسوی قویدل و سایرین ) -11

رم جنگ ال چهاکه در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران فکر عبور از رودخانه اروندرود و تهدید از سمت جنوب در س

ر تصرف شه وندرود در ا هان فرماندهان و طراحان عملیاتی بویژه سپاه پاسداران قوت گرفت و عبور از رودخانه ارو

از  رفت. یکیقرار گ الیه جنوبی عراق و تهدید بصره در دستور کار طراحان جنگی)استراتژیز و( بندری فاو در منتهی

تی در یلی و حهای بسیار مهم این عملیات پیچیدگی عملیات عبور از رودخانه که در نوع خود در جنگ تحمویژگی

 نظیر بوده است.های دنیا بیجنگ

 تحقیقمبانی نظری 

 جنگ و اصول آن

رفین ه توسط طهای گوناگون پرشدت، پرسرعت، بسیار گسترده و ... است کای از اقدامات و فعالیتجنگ، مجموعه

زاع، ت حرب، نبا کلما های ستیز، رزم، درگیری و ... در زبان عربیشود. جنگ در زبان فارسی با وا هدرگیر انجام می

( از آن وارفر و ... ل، وار،های گوناگون )کامبت، فایت، بتین در زبان انگلیسی با عنوانمنازعه، قتال، جهاد و .... همچن

د حقوقی، جنگ (. از دی161: 1396شود و دارای تعابیر بسیار متنوعی در فرهنگ ملل جهان است )حسنلو، یاد می

ز جانب ط صلح او تحمیل شرایبرخورد میان دو یا چند دولت از طریق نیروهای مسلح خود با هدف غلبه بر همدیگر 

 (.dinstein, 2005: 5)باشد طرف پیروز می

راین، هر ود؛ بنابهند نمجنگ تابع اصول و قواعد دقیق و معینی است. این اصول به نوبه خود قوانین نوینی را ایجاد خوا

از  صول جنگیری اتر خواهند بود. هوشمندی در به کارگتر باشد قوانین آن نیز مستحکمچه اصول موضوعی محکم

ر بین عناصترین شکل دکترین نظامی بوده و مهای فرماندهان پیروز صحنه جنگ است. اصول جنگ بنیادیمشخصه

روی ن یز نیآوری است که ناظر بر شیوه جنگیداصلی هدایت جنگ هستند. اصول جنگ به صورت ساده، اصول الزام

ریزی، ه در طرمباشد. قواعد مسلم و مبانی اساسی است کمینظامی در همه سطوم )تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی( 

ا ریت نبرد ن موفقهدایت و اجرای عملیات نظامی بر جریان جنگ حاکم بوده و به کارگیری صحیح و به جای آنها امکا

 (.164-162: 1396دهد )حسنلو، افزایش می

 ا،یجغرافبا  متناسب جنگ اصول یکشور هراصطالحاً اصول جنگ هی  وقت به طور جهانی مورد توافق نبوده است. 

اصول جنگ بر اساس لیست انگلیس (. McIvor, 2007: 116)پذیرد خود را می یمل خیتار و طیشرا ،یاسیس شکل

 و انتخابباشد و بقیه در اولویت خاصی قرار ندارند: می 1«اصل برتر»باشد. نخستین اصل به اصطالم به شرم زیر می

 حفظ ؛(مشخص سازد را اقدامات تمام دیبا و باشد داشته هدف زی تنها زمان هر در دیبا هفرماند) هدف ینگهدار

 به عمل ابتکاراعطا کننده  ی هن حالت) تهاجم اقدام ؛(شودحفظ می مشترک هدفحس  طریق از تا حدودی) هیروح

 تامین ؛(اختیار تناسب ندارد در یروهاین اندازه که با شودمی تیموفق ی ازسطوح به منجر اغلب) گیریغافل ؛(مهاجم

 قوا تمرکز ؛(های محاسبه شده استریسز فقط مستلزم دهد،یم کاهشرا  دشمن حمله در مقابل یریپذبیآس)

 به مقرون و یمحاسبات منابع ای هانهیهز) جوییصرفه ؛سرنوشت ساز( مکان و زمان در دشمن از شیبنیرو  داشتن)

 یواحدها همه یمیت هیروح) یهمکار ؛(ینیبشیپ رقابلیغ ینظام اتیعمل با اقانطب ییتوانا) یریپذانعطاف ؛(صرفه

 (.till, 2009: 44) (کارآمد زیلجست خوب کارکنان، کار) اداره ؛(یمل یروهاین و خدمات ریسا جمله از ر،یدرگ

                                                           
1 - master principle 
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اصل  9شوند؛ شامل ( نامیده می1)جدول شماره:« موسکامس»اصول جنگ که در زبان انگلیسی به صورت محفف 

اند: هفت اصل جنگی که فولر مطرم کرد عبارت بودند از : هدف، آفند، اقتصاد نیرو، است که به ترتیب مطرم شده

گیری، امنیت، همکاری که بعدها نیروهای مسلح آمریکا اصل همکاری را حذف و اصول سادگی و وحدت غافل

 -1باشند که عبارتند از: سه اصل دیگر مورد پذیرش میفرماندهی را به آن اضافه نمودند. همچنین در کنار موارد فوق، 

اصل حفظ کارایی رزمی. در سایر منابع نیز اصول  -3پذیری اصل انعطاف -2اصل بسیج منابع و تداوم پشتیبانی 

 با(. 168-166: 1396باشند )حسنلو، اصل روحیه می -2اصل ابتکار عمل و  -1دیگری به دست آمده که مشتمل بر 

 نوشته در قطعاً ،شوندمی  کر عمده ینظام یهاقدرت توسط اصول عنوان به حاضر حال در که آنچه حال، نیا

 و گیری؛ تعقیب؛ غافلتحرک؛ تمرکزی؛ تهاجم اقدام؛ هدف ینگهدار و انتخاب :اندقرار گرفته اشارهمورد  1کالوزویتز

 .(Evans, 1997: 5)ی عموم افکار

 : اصول نه گاه جنگ1جدول شماره 

 MOSSCOMESعنوان التین  تصرخعنوان م عنوان کامل يفرد

 M- (Mass) تمرکز قوا اصل تمرکز قوا 1

 O- (Objective) هدف اصل هدف 2

 S- (surprise) غافلگیری اصل غافلگیری و فریب 3

 S- (Simplicity) سادگی اصل سادگی 4

 C- (Unity of Command) وحدت فرماندهی اصل وحدت فرماندهی 5

 O- (Offensive) آفند اصل آفند و شدت عمل 6

 M- (Maneuver) مانور اصل مانور و سرعت عمل 7

 E- (Economy of force) صرفه جویی در قوا اصل صرفه جویی در قوا 8

 S- (security) تامین اصل تامین 9

 166: 1396منبع:حسنلو، 

 جنگ و آب

. (McDonald & Bullard, 2016, v) نیست  پدیده جدیدی ،نظامی امور در جغرافیا و شناسیزمین نقش مطالعه

اره از یرند، هموگرار میهای علم جغرافیا قهای فراوان جغرافیایی که هر کدام در حوزه مطالعه یکی از زیر شاخهپدیده

بعاد که از ا اهپدیده اند که کاربرد آنها در جنگ مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین اینهایی بودهپدیده

 باشد.ها گره خورده است، آب میمحتلف با بسیاری از جنگ

 کمبود لیدل به تواندیم یریدرگ نیا .کندیم کمز زیآمخشونت یریدرگ و یاسیس یثباتیب به آب کمبود ،اول وهله در

 یبرا یسالح به را آن بتواند که کند یدستکار یاگونه به را آب منبع تواندیم میبدخ گریباز زی ای باشد، آبخود 

 مورد در یادیز یخیتار یهانمونه .کند لیتبد «سالم» به را آن مؤثر طور به و کند لیتبد یریدرگ زی در استفاده

 به .دارد وجود، است شده آغاز آب خود کمبود غیر از یلید  به که ییهایریدرگ در سالم عنوان به آب از استفاده

 باز را بندهاآب 2هلند -فرانسه سومجنگ  در یفرانسو یروهاین یشرویپ از یریوگجل یبرا هایهلند مثال، عنوان

 :DuBois, 2016شد ) یشمال کره در سدها به حملهدرگیر  ،متحده ا تیا یاستراتژ کره، یریدرگ انیجر در و کردند

155.) 

                                                           
1- Clausewitz 

2- Third Franco-DutchWar 
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محافظت از . اندشده شناخته زمینی نیروهای حرکت برای یز مانع عنوان های بسیار دور بهاز زمان های سطحیآب

 و هاپذیر بود. رودخانهدر بیرون از دیوارهای پیرامونی آنها امکان یز خندق پر از آب، نهر عمیق، یز توسط هاقلعه

-می ها تاثیرجنگ نتایج و موقعیت بر اغلب باطالقی یا مردابی هایزمین وجود یا و( گدارها یا هاپل) آنها هایگذرگاه

 انگلیس بین جنگ دو نتیجه بر زیرزمینی هایآب زهکشی ویژگی چگونه که دهدمی نشان بریتانیا، از هاییمثال. گذارند

 در چند انگلیس شمال در 1فیلد فلدن در نبرد اسکاتلند افراد بیشتر، عالرغم ،1513 سال در. تاثیر گذاشت اسکاتلند و

دار نیزه هایستون که را باتالقی زمین نتوانستند وجود آنها شکست خورد؛ زیرا اسکاتلند/انگلیس مرز جنوب کیلومتری

 .(Mather & rose, 2012:7)کنند  در خود فرو برد، شناسایی را

 اجزای. کندرا بازی می مهمی ها نقشو جنگ آمیزخشونت هایدرگیری در اغلب استراتژیکی، آب و تاکتیکی د یل به

به  توانندمی مخازن یا و پمپا  هایایستگاه کشی،لوله هاییستمس ها،خانهتصفیه مانند آب هایزیرساخت حساس

 ،3و ادر 2موهن بریتانیا سدهای .) ,2a: 2016lassow(تبدیل شوند و تخریب گردند  نظامی هایخشونت اهدافی برای

 برای آب کنترل هایسازه تخریب استراتژیز ارزش دهنده نشان عملیات کرد. این بمباران 1943 مه در آلمان را در

 برق و موهن آب سد و اندشده واقع آلمان غرب موهن و ادر در سدهای .است دشمن جنگی هایتالش از جلوگیری

 فولدا هایرودخانه ناوبری برای آب کند وسد ادر برق تولید می. کندروهر را تامین می دره بسیار پرجمعیت و صنعتی

 Military)کند می فراهم وسر را و فولدا ادر، هایودخانهسیالب ر از حفاظت و میتلند کانال مهم و وسر و

Hydrology R&D Branch, 1957: 1) .میلیون 116 در موهن: رها کرد را آب زیادی مقدار سدها شکستن 

 میلیون 154در ادر  که حالی در آزاد شد،( مخزن کل از درصد 88 تقریبا) اول ساعت 12 طی در آب مترمکعب

 تولید ایستگاه دو به وارده خسارت بر عالوه موهن دست پایین در رها شد.( مخزن از درصد 76 تقریبا) آب مترمکعب

 کیلومتری 65 تا هاساختمان و کیلومتری 50 تا هاپل: شد شدیدی هایآسیب ایجاد باعث سیالب تخلیه برق آن،

 دهد، درگزارش می گمشده یا هکشت 1294 میزان به موهن برای را نهایی تلفات آلمان، رسمی ارقام .شدند تخریب

 بدون کشاورزی زمین هکتار 2822 دیده، آسیب مزرعه 32 و خانه 971 شد، تخریب خانه 92 و کارخانه 11 که حالی

 جاده 50 تقریبا این، بر عالوه شدند. کشته خوک و گاو 6300 از بیش و دید، آسیب هکتار 1221 از بیش شد و استفاده

 از زیادی تعداد این، عالوه بر. پیدا کرد به تعمیر نیاز آهنراه از دیواره کیلومتر چندین و دیده آسیب آهنراه پل و

 .(Webster, 2005: 20)دید  آسیب آب و منابع گاز و پمپا  و برق هایایستگاه

 بوده خیتار در سالم عنوان به، نیترعیشا نه البته، آب از استفاده سوابق نیاول از یبرخ شاهد عراق و هیسور منطقه

 نیا در آببر سر  شده ثبت یریدرگ نیولا .است نیالنهرنیب یباستان یپادشاه از یبخش عراق و هیسور قلمرو .است

 شاه که شد باعث یاریآب برای آب به یدسترس مورد در نظر اختالف که یهنگام بود، شیپ سال 4500 از شیب منطقه

به مراتب  مستبد زی نیحس صدام .کند قطع را 6ااوم هیاهمس شهربه  آب عرضه 5 گاش شهر -دولت از 4اورلما

 در یباتالق منطقه در که ،7هور اعراب به معروف عهیش تیجمع هیعل زیاستراتژ سالم زی عنوان به آب از ،جدیدتر

 میر  هیعل متحده ا تیا 1991 حمله یپ در هور اعراب .کرد استفاده هستند، نساک فرات و دجله رودخانه یکینزد

 یاطالعات جامعه. طبق داد پاسخبه آن  هاباتالقکننده  هیتغذ آب زیستماتیس کردن منحرف با صدام و کردند نایطغ

                                                           
1- Flodden Field 

2- Moehne 

3- Eder   

4- Urlama 

5- Lagash 

6- Umma 

7- Marsh Arabs 
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 جادیاباعث  و را نابود کرد فرد به منحصرشیوه زندگی  زی ،رانده شدند خود یهاخانه از نفر 100000 از شیب ،کایآمر

 (.DuBois, 2016: 156شد ) یطیمحستیز فاجعهیز 

 یحت آنها از یبرخ گذارند،یم یتوجه قابل ریتأث ینظام اتیعمل بر زیدروتکنیه یهاستمیس و هارودخانهکلی،  به طور

مجهز  مرور و عبور موثر و مختلف لیوسا به هاارتش اگر یحت .دهندیم نشان را زیاستراتژ های مهمبندیصف

 یسامانده امکان که هستند یمهم موانع همچنان مجاور، مناطق و سواحل مشخصات با همراه ،یآب یرهایمس ،باشند

 .شودیم روبرو یادهیچیپ یهاتیموقع با مهاجم بیترت نیا به و د،نکنیم فراهم را قدرتمند یدفاعهای بندیصف

 اچهیدر مانند) های استقرار هیدروانر یزمکان قیطر از است ممکن ز،یناچ هرچند رودخانه، پدافندی یز ارزش

که ( یمانیکل یکوهها و بارگائو یکوهها نیب والی، ،بیستریتا دره در واقع استقرارگاه ،یبیتاکول در انسان ساخته یمصنوع

 شبکه زی ،نیا بر عالوه. ابدی شیافزا شدت بهسازند، های پیشرو مشخص میها و رویهای در روشتغییرات عمده

 به بیترت نیا به که مهاجم، یبرارا  یمشکالت ،ستمتمایل ا تهاجم محور راست هیزاو هب که متراکم، زیدروگرافیه

 مدافع یبرا تیمز و این نشان دهنده یزکند یم جادیا دارد، ازین دهیچیپ مانور زی و شماریبو مرور  عبور لیوسا

 با را مدافعوضعیت  نیا و کندیم استفاده یعمود مانور از یادیز حد تا مهاجم یطیشرا نیچن در گر،ید طرف از .است

 (.Cioanca, 2018: 47) کندیم مواجه شکلم

شود توجه به ابعاد تاثیرگذاری آب و مسائل آن بر روی جنگ و مسائل نظامی و همچنین گونه که مشاهده میلذا همان

 سال 100 طول در»های علمی مربوط به آن، مورد توجه فرماندهان و طراحان امور نظامی قرار گرفته است. تخصص

. است داشته نقش است، شده انجام متحده ایا ت توسط که های نظامیعملیات از بسیاری در لو یهیدرو ئو گذشته،

 ورود. گرفت صورت غربی جبهه در اول، جهانی جنگ جریان در متحده ایا ت نیروهای توسط توجه قابل اقدام اولین

 از ترکیبی و داشت همراه به را یهیدرو ئولو یک دریایی نیروی به نیاز دیگر یکبار دوم جهانی جنگ به آمریکا

 تحلیل و تجزیه طریق از ویژه به جنگی هایتالش از توجهی قابل پشتیبانی نیز نظامی و غیرنظامی هایهیدرو ئولیست

 سال در و داد انجام را تحقیقاتی متحده ایا ت نظامی شناسیزمین سازمان سرد، جنگ طول در. دادند انجام زمین

 به هیدرو ئولو یکی خدمات ارائه برای را( WDRT) «آب تشخیص واکنش» تیم متحده ایا ت ارتش مهندسین 1985

 حفظ برای زیرزمینی هایآب ،1991-1990 فارس خلیج جنگ طول در. کردند تاسیس نظامی حفاری واحدهای

 WDRTدهه،  آن در کوزوو و بوسنی در عملیات آن، از پس. بودند مهم سعودی عربستان صحرای در ساکن نیروهای

 به افغانستان در فعلی نظامی عملیات. بود نیاز مورد پایه هایاردوگاه برای مناسب زیرزمینی آب تجهیزات دریافت در

 و نظامی شناسانزمین. دارد بستگی متحده ایا ت هایپایگاه اکثر برای مهم منبع یز عنوان به زیرزمینی هایآب

 عملیات موفقیت برای را  زم آبی منابع کنند،می کار آمریکاییان از ایتحم برای مختلف هاینقش در که غیرنظامی

 (.Gellasch, 2012: 223) «اندکرده فراهم جهان سراسر در متحده ایا ت نظامی

از طرف دیگر، تببین مسائل تئوریز آب و جنگ از جمله مسائلی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 

به  شده ایجاد سیالبی، بزرگ امواج( 1)اند: کرده تقسیم کلی دسته چهار به مصنوعی سیالب هاینیزبرخی از آنها،  تک

 آور،زیان های آبیجریان تغییر( 2) .پشت مخزن آب از زیادی مقدار آزادسازی برای در سد ناگهانی وسیله شکاف

 در ناگهانی تغییرات ایجاد آب، کنترل هایسازه خروج آب از وسایل بستن و کردن باز از طریق هایی کهجریان مانند

( 3) .شودناوبری، انجام می های عبور وعملیات مشکالت افزایش نتیجه در و هاجریان عرض و عمق سرعت، تخلیه،

 منحرف نمودن شکافتن بندها، مانند ابزارهایی از استفاده با های سیالبی،از طریق زمین های راکد کهناشی از آب موانع

 سدهای ساختن یا و سدها به دیگر نمودن بارهای اضافی اضافه یا ماسه و شن هایکیسه پر کردن ها،کانال از جریان

با ایجاد  تا یابدمی افزایش خاک در آب میزان آنها در که های گلی،جلگه یا و زهکشی موانع( 4) .شوندموقت ایجاد می

 :Military Hydrology R&D Branch, 1957)نعت شود از گل از آمد و شد نظامی در روی زمین مما پر شرایط
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 :اندکرده بررسی مجزا زمینه پنج را در هیدرو ئولو ی نظامی هایگران به طور کلی جنبهبرخی دیگر از تحلیل .(11

 بر روی سطحی آب تأثیر( 2)نقطه درگیری؛  کارکنان دور و نزدیز از حمایت و جنگجویان برای کافی آب تأمین( 1)

 تولید، تأثیر( 3)مهمات؛  انفجاری تهدیدات تشخیص ها وجایابی مین نقلیه در سراسر کشور، وسایل و پرسنل حرکت

 در نظامی پرسنل آموزش( 4)آلودگی؛  تصفیه نتیجه در و زیرزمینی هایآب در مهمات دفع و استفاده آزمایش،

-آب( 5)دهد؛  رخ غیرنظامی و نظامی ایهبخش بین است ممکن که متقابل پرورش و فنی نوآوری هیدرو ئولو ی،

 . (Mather & rose, 2012:3) درگیری بالقوه منبع یز عنوان به زیرزمینی های

 استفاده( 1) :شود اصلی تقسیم دسته سه به است ممکن جنگ در هیدرولو ی گروهی دیگر معتقدند که کاربردهای

 استفاده( 2) جنگی وی؛ هایتالش به رساندن آسیب برای دشمن داخلی منطقه در هیدرولیز تاسیسات از استراتژیز

 هیدرولیکی انعمو بر غلبه هایروش( 3)جنگ و  میدان در های آبیپهنه و هیدرولیز تاسیسات دستکاری و تاکتیکی

 مرتکب فرد قصد اساس بردوبیوس،  .(Military Hydrology R&D Branch, 1957: 6-7)استفاده دشمن  مورد

 یزسامسال -1: کندمی میتقس دسته پنج بهرا  آب در یدستکار ،ینظام ای یاسیس برتری یبرا بآ مسال استفاده از

ی رعمدیغ یسازمسال -5 و زیساانگیزه ای یاخا  -4 یروان سمیترور -3 یکیتاکت یسازمسال -2 زیاستراتژ

(DuBois, 2016: 156.) 

 های تحقیقيافته

 جنوبیهای نظامی در جبهه های سطحی و عملیاتآب

 د روحیههای دوران دفاع مقدس و در کل هر عملیات نظامی عوامل متعددی؛ مانندر پیروزی و شکست عملیات

انی بعد ایم ادات وسربازان خودی و حتی دشمن، میزان و نوع تجهیزات، به روز بودن تجهیزات طرفین، انگیزه و اعتق

... نقش وقه عملیات ها، عوامل جغرافیایی منطسیاسی دولتهای به کار رفته، قدرت ها و تاکتیزرزمندگان، نوع طرم

ه وضعیت ا توجه ببباشند. های سطحی میتواند تاثیرگذار باشد، آببسزایی دارند. یکی از عوامل جغرافیایی که می

فاع ن دظامی دوراها و حرکات نها به انحاء مختلف در عملیاترسد که آبهای سطحی در جبهه جنوبی، به نظر میآب

به ایران  1359وردین قرار بود ارتش عراق اول فر»اند. به طوری که، بر اساس شواهد و قرائن، مقدس تاثیرگذار بوده

 (.36: 1398مقدم، )حیدری« خوزستان تهاجم خود را به تعویق انداخت 1358حمله کند که به خاطر سیل بهمن 

ی وع آب سطحندهد که در این منطقه از دو ی نشان میهای نظامهای سطحی تاثیرگذار در عملیاتبررسی نوع آب

انه، چون رودخهای حاصل فرایندها و نیروهای طبیعی همهای سطحی طبیعی یا آباستفاده شده است. عالوه بر آب

ی طبیعی هاهای حاصل تاثیرگذاری و دست کاری انسان بر روی آبهای سطحی مصنوعی یا آبهور، باتالق، آب

ل ه در جدوکمانگونه اند. هرسانی، استخر پروش ماهی و ... نیز مورد استفاده و توجه قرار گرفتهآبمثل سد، کانال 

بارتند از: عهای منطقه جنوب های سطحی طبیعی تاثیرگذار در عملیاتشود، مهمترین آب( مشاهده می2شماره )

-بآهمترین مهای طبیعی و ... . برودهای دائمی، بخصوص کرخه و کارون، رودهای فصلی، هور و خورها، و سیال

-باهی، سیالمپرورش  بند، سد، کانال انتقال آب، نهرها، استخرهای سطحی مصنوعی مورد استفاده نیز عبارتند از: آب

 ستفاده ومورد ا های گوناگون به شکل ناخودآگاهانه یا تاکتیز نظامیهای مصنوعی و ... که آنها نیز در عملیات

 اند.هاثرگذاری قرار گرفت

است.  یات بودهریزی عملیات، تاثیرگذاری بر انتخاب منطقه عملهای سطحی در مرحله طرممهمترین تاثیر این آب

ختلف، عوامل م گردد که متاثر ازساز در زمان جنگ محسوب میانتخاب منطقه عملیات همواره از تصمیمات سرنوشت

تغیر وان یز مدر جبهه جنوبی ایران باعث شده که به عنهای سطحی به خصوص عوامل جغرافیایی است. فراوانی آب

 د.ثر سازاساسی برای اتخا  این تصمیم مورد توجه قرار گیرد و به شدت موقعیت پدافندی یا آفندی را متا



 521                                                      دوران دفاع مقدس یها اتيدر عمل یسطح ینقش آب ها

  

 های استان خوزستانهای سطحی و تاثیرات آنها در انواع عملیات: انواع آب2جدول شماره 

 ش آب سطحی )تاثیر و تاکتیک آبی(نق نوع آب سطحی نام عملیات رديف

 رودخانه کرخه آفندی پل نادری 1
ریزی عملیات و ممانعت در پیشروی و نیاز به نصب پل پی ام پی )پل طرم

 نظامی(

2 
آفندی ثامن 

 ا ئمه
 رودخانه کارون و سد دز

گیر نمودن ادوات آبی )جنگ آب و رودخانه آتش(، زمین -اجرای تاکتیز نظامی

 من، تقویت و تثبیت موقعیت پدافندی بعد از اجرای عملیاتمکانیزه دش

3 
آفندی طریق 

 القدس
 هورالعظیم، رودخانه نیسان

ریزی صرفه جویی در قوا، تقویت موقعیت پدافندی، انتخاب منطقه عملیات، طرم

-عملیات، تضعیف تز دشمن و ممانعت از پیشروی دشمن، اجرای طرم آب

 و استفاده از نقش پدافندی هوراندازی و بستن راه خروجی هور 

 المبینآفندی فتح 4
های کرخه و رودخانه

 دویرج

استفده از بستر خشز به عنوان خاکریز، عامل سرگردانی رزمندگان، تقویت 

موقعیت پدافندی دشمن و تضعیف آفند رزمندگان، تقویت پدافند در شرق 

رج بعد از بیرون رودخانه کرخه در ابتدای عملیات و پدافند در شرق رود دوی

 راندن دشمن از منطقه عملیات

5 
-آفندی بیت

 المقدس

رودخانه کارون، کرخه کور، 

 الهویزه و اروندرودهور

آبی )طرم آب اندازی در دو منطقه )جنوب حمیدیه و  -اجرای تاکتیز نظامی

 جنوب غربی اهواز(، تقویت پدافند دشمن

 آفندی رمضان 6
های اروندرود، کانال

 ماهیگیری

آبی توسط دشمن )طرم آب اندازی( و زمین گیر کردن  -اجرای تاکتیز نظامی

 رزمندگان با پمپا  آب در کانال پرورش ماهی

 آفندی خیبر 7

های الهویزه، رود، کانالهور

پرورش ماهی، آب بندها و 

 سدهای مصنوعی

اندازی و نقش ریزی عملیات، اجرای طرم آبانتخاب محل عملیات، طرم

 های شناور و ابتکاریهورالعظیم و نصب پلپدافندی 

 آفندی بدر 8
های آبی العظیم و کانالهور

 آن

جابه جایی و پشتیبانی نیروها، تثبیت موقعیت پدافندی، تضعیف آفند و 

 سدکنندگی، تقویت پدافند دشمن

 8آفندی والفجر  9
اروندرود، رود بهمنشیر، 

 خور عبداله و خلیج فارس

استفاده از ادوات زرهی، اخالل در عملیات و دشواری عبور ایجاد دشواری برای 

ریزی نوع ریزی عملیات، ایجاد محدودیت در تردد، طرمغواصان از رود، طرم

 خاکی(-عملیات )آبی

 ریزی عملیات و ایجاد محدودیت در تردد، تقویت پدافند دشمنطرم اروندرود 4آفندی کربالی  10

 5آفندی کربالی  11
های پرورش نالرودخانه، کا

 های زوجیماهی و کانال
 سدکنندگی و ممانعت در پیشروی رزمندگان

 اخالل در عملیات و غرق نمودن رزمندگان، تضعیف آفند رزمندگان رودخانه دویرج آفندی محرم 12

13 
پدافند در امتداد 

 کرخه
 تضعیف تز دشمن و تقویت پدافند رزمندگان رودخانه کرخه

14 
د پدافند در امتدا

 کرخه کور
 رودخانه کرخه

اجرای تاکتیز نظامی آبی )طرم آب اندازی(، کاهش و توقف پیشروی دشمن و 

 تقویت موقعیت پدافندی ایران

15 
پدافند در امتداد 

 هور شادگان
 رودخانه کارون و هور

اجرای تاکتیز نظامی آبی )طرم آب اندازی(، کاهش وتوقف پیشروی دشمن و 

 تقویت پدافند ایران

16 
پدافند در امتداد 

 اروند رود
 ممانعت از پیشروی دشمن و تقویت موقعیت پدافندی ایران اروندرود

17 
پدافند در امتداد 

 کارون
 رود کارون

اجرای تاکتیز نظامی آبی )طرم آب اندازی(، کاهش وتوقف پیشروی دشمن و 

 تقویت پدافند ایران.

18 
پدافند در امتداد 

 رودخانه دویرج

رج و نهرهای رودخانه دوی

 منطقه
 کاهش و توقف پیشروی دشمن و تقویت موقعیت پدافندی ایران

19 
پدافند در امتداد 

 هورالعظیم

هور و رودهای کرخه و 

 نیسان
 ایجاد محدودیت برای طرفین، تضعیف موقعیت پدافندی به خاطر آب گرفتگی
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20 
پدافند در امتداد 

 سابله
 ویت موقعیت پدافندی ایرانکاهش و توقف پیشروی دشمن و تق رودخانه

21 
پدافند در امتداد 

 بهمنشیر

رودخانه بهمنشیر و 

 اروندرود
 ممانعت از پیشروی دشمن و تقویت موقعیت پدافندی رزمندگان

22 

پدافند در امتداد 

آبگرفتگی 

 حسینیه

 اروندرود و بهمنشیر
 ون شماجرای تاکتیز نظامی آبی )طرم آب اندازی(، ایجاد تاخیر در پیشروی د

 تقویت پدافند ایران.

 های تحقیقمنبع: يافته

 طقه است.این من های سطحی درالقدس وجود آببه عنوان مثال، یکی از د یل انتخاب منطقه بستان در عملیات طریق

 در یات بود؛این عمل ریزیترین عامل انتخاب منطقه نبرد در طرمجویی در قوا که اساسیچرا که با تکیه بر اصل صرفه

شرقی  به، ساحلریزی شده با استفاده از موانع طبیعی مانند: تنگه چزاگیری منطقه طرمصورت پیروزی و باز پس

شگر لذا دو ل شد ویپذیر مهورالعظیم و کرانه رودخانه نیسان پدافندی مطمئن با نیرویی به استعداد یز لشگر امکان

گرفتند یه قرار ماستفاد های دیگر موردنطقه آزاد شده و در جبههزرهی مستقر در این منطقه به منظور کاربرد در سایر م

ه جنوب کرخه ب وگوید: بررسی کردیم که اگر از شمال (. شهید صیاد شیرازی در این زمینه می62: 1380)بختیاری،

ر جنوب دد. ... رسیم که پشت آن نیرو زیاد نایستطرف بستان پیشروی کنیم عمق آن کم است و زودتر به مانعی می

ل بود ز آن مشکاخواست تز کند عبور رسیدیم، مانعی بود که اگر دشمن میکرخه هورالعظیم بود که اگر به آن می

 (.67)همان: 

ندی برای های سطحی عالوه بر ایجاد موقعیت پدافندی و آفها، آبدهد که در بعضی عملیاتشواهد نشان می

لت از اهی و غفل ناآگها به دلیل نیروها ایفا نموده و در بعضی عملیاتنیروهای خودی، نقش یز مانع و سد را در مقاب

خودی وهای غیرهای سطحی، این تاثیرات از نوع منفی بوده و به اهداف نیرهای هیدرولو یکی آبشرایط و ویژگی

نموده  قشفای نرودخانه دویرج در عملیات محرم به عنوان یز مانع پیشروی در حرکت نیروها ای»کمز نموده است. 

دید؛ به روها گربینی بارش باران در حوضه آبریز این رود باعث وارد آمدن تلفات به نیاست و عدم توجه به پیش

م اگالبته در هن طوری که در یکی از محورهای عملیات رزمندگان پیشروی خود را از رودخانه دویرج انتخاب کردند.

ن عبور د. در حیای روبرو شدنبینی نشدهرزمندگان با مشکل پیشعبور از عرض رودخانه دویرج بارندگی شروع شد و 

از رزمندگان را غرق  تن 360متر رسید و باعث شد که تعداد 4از رودخانه، ناگهان طغیان کرد و عمق آن از یز متر به 

 (.467: 1394)میرزائی، « و با خود ببرد

خود را نشان نداده  8لیاتی به اندازه عملیات والفجرها، در هی  عمهای سطحی و نقش بازدارندگی رودخانهوجود آب

های موفق عبور از آن ریزی قرار گرفت و اجرای طرماست. این مساله مورد توجه ویژه فرماندهان در مرحله طرم

را از سه محور آب فرا گرفته است. رودخانه  8منطقه عملیات والفجر»گیری دشمن در این عملیات گردید. باعث غافل

د در شرق، خور عبدا... در غرب و خلیج فارس در جنوب آن قرار دارد. ساحل شرقی و غربی رودخانه را ارون

شود. در سمت ایران، رودخانه نخلستان پوشانده و ساحل دو طرف به وسیله نهرهای متعددی به اروندرود متصل می

ن منطقه شهرهای آبادان و بصره قرار دارند. شود، در شمال ایبهمنشیر به موازات اروندرود، به خلیج فارس منتهی می

همچنین در این منطقه دریاچه کارخانه نمز وجود دارد که با داشتن سیل بندهای متعدد، مهمترین عارضه به حساب 

آید. در این محل به دلیل نمکزار بودن زمین به صورت باتالقی است و امکان استفاده از ادوات زرهی به راحتی می

ریزی در منطقه عملیات (. لذا، عوارض آبی حساس و تاثیرگذار بر روند طرم242: 1390)پوراحمد، « میسر نیست

رودخانه  -2باشد. ترین رودخانه خوزستان میوجود رودخانه اروندرود که پر آب -1والفجر هشت عبارتند از: 
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نگام جزر و مد به ترتیب دارای بهمنشیر که طول آن از شمال خلیج فارس تا تالقی کارون در خرمشهر است و در ه

وجود انهار منشعب از اروندرود به داخل ایران  -3متر عمق و تقریبا از همه طرف دسترسی به خشکی دارد.  20و 15

 (.242باشد )پیشین: نهر می 729نهر و به داخل عراق  403

شکن در مرحله اول و عبور ط، تاکتیز عبور از رودخانه اروندرود توسط غواصان خ4همچنین در عملیات کربالی 

قایق سواران در مراحل بعد طراحی شده بود. رودخانه اروند در این عملیات به عنوان مانع پیشروی در حرکت نیروها 

باشد که معروف به الرصاص میایفای نقش نموده است. از جمله معابر اصلی این عملیات، معبر کم عرض آبی در ام

ر انتخاب این معبر بسیار مهم بود. ولی متاسفانه دشمن با آگاهی از عملیات دو طرف تنگه عملیات بود. نقش آب د

شکن و قایق سواران را برهم زده و های خطمعبر آبی را مسدود و با اجرای آتش روی اروندرود، سازمان غواص

 (.132: 1391عملیات را مختل نمود )جعفری، 

 های نظامی آبیتاکتیک

های نظامی های دوران دفاع مقدس در استالن خوزستان، تاکتیزهای سطحی در عملیاتی آباز جمله تاثیرات اساس

آبی بود که طرفین و به خصوص نیروهای ایرانی اجرا نمودند تا به اهداف جنگی خود کمز نمایند. از مهمترین این 

 ها، یکی جنگ آب و دیگری رودخانه آتش بودند.تاکتیز

 زی(جنگ آب )آب گرفتگی و آب با

های نظامی مختلف در جبه جنوب بسیار مورد استفاده طرفین و از جمله اقداماتی که در طراحی و اجرای عملیات

های مناطق عملیاتی بود که در بعضی منابع از آن اندازی در زمینبخصوص نیروهای ایرانی قرار گرفت، طرم آب

 شود.یاد می« جنگ آب»تحت عنوان 

-ها تاثیر شگرفی بر جای گذاشت و موجب توجه بیشتر مقامات نظامی برای طراحی، برنامهاجرای هر یز از این طرم

طرم طی  30ریزی و اجرای آن تا آخرین روزهای جنگ )و حتی بعد از آن( شد؛ به نحوی که تا پایان جنگ جمعاً 

 چهار دوره زمانی، به شرم زیر به اجراء در آمد:

-ها، طرم سیالب کرخه، طرم استفاده از کانالشامل: تداوم پمپا  تلمبه خانه 25/7/1359های قبل از دوره اول: طرم

 های متروکه و طرم استفاده از آب پخش حمیدیه بود.

 بودند که در مناطق زیر انجام شدند. 30/4/1361تا  25/7/1359های زمانی دوره دوم: طرم

اکی کوهه و طرم ایستگاه پمپا  و کانال الف( منطقه جنوب اهواز شامل: طرم سد خاکی سید شریف، طرم سد خ

ها با ایجاد خاکریز و بریدن جاده و هدایت آب به طرف رودخانه کارون، به مقابله با )شهید( چمران. در مقابل، عراقی

 این اقدام پرداختند.

راقی برای ب( در منطقه غرب اهواز شامل: طرم سد جرگه سیدعلی، طرم کانال کوت و طرم کانال مالکیه. نیروهای ع

 مقابله با این اقدامات به ایجاد خاکریز و هدایت آب به طرف رودخانه کرخه کور مبادرت کردند.

ج( در منطقه غرب و شرق رودخانه کارون تا خرمشهر که شامل: طرم انحراف رودخانه کارون، طرم کانال بحره، 

ری از عبور آب از زیر جاده اهواز خرمشهر، طرم بستن نهرهای شادگان و طرم سد هالوب. در مقابل، عراق با جلوگی

 خرمشهر عقب کشید. -نیروهایش را از کنار رودخانه کارون به غرب جاده اهواز

( به شرم  یل: احداث کانال آب و تخلیه آب گرفتگی منطقه، بریدن 20/2/1363تا  30/4/1361های دوره سوم )طرم

ی در مقابل پاتز نیروهای زرهی دشمن، تشکیل گردان پمپ، اندازد های شرقی و غربی جزیره جنوبی مجنون و آب

احداث کانال سیدالشهدا )ع( با هدف تخلیه آب گرفتگی شمال منطقه پاسگاه زید، بریدن د  عراق در منطقه زید و 
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انحراف آب به داخل خاک عراق. نیروهای عراقی در مقابل با استفاده از کانال پرورش ماهی، شکستن آن و ایجاد آب 

گرفتگی در منطقه پاسگاه بوبیان، بستن کانال خروجی هورالعظیم )کانال سویب( و با  بردن سطح آب هور با هدف 

غرق جزایر، احداث کانال غربی شرقی سویب، طالئیه، کوشز و ارسال آب به سمت مواضع نیروهای ایرانی به مقابله 

 برخاستند.

ادامه کانال شهید کیلومتری سلمان ) 80به شرم  یل: احداث کانال( 27/3/1367تا  20/2/1363های دوره چهارم )طرم

ث دم، احداال شیرچمران( از جنوب غربی اهواز تا منطقه طالئیه، احداث حوضچه طالئیه برای  خیره آب، احداث کان

 متری شرقی غربی امام علی )ع( و اتصال آن به کانال شیردم. 500کانال 

 آب ایران های جنگالئیه و احداث د  دیگر به موازات آن به مقابله با طرمط -زدر مقابل، عراق با تقویت د  کوش

 (.103-101: 1389مبادرت کرد )خداوردی، 

برای  به خصوص های گوناگونی به اجرا درآمدند، تاثیرات خاصی را در جنگ وها که هر کدام در عملیاتاین طرم

مراه ود، به هبمتکی  تقر بودند و توان دفاعی عراق خیلی به آنهانیروهای مکانیزه عراق که عمدتاً در جبهه جنوب مس

ی عیت آفندعیف موقکرد، بلکه باعث تضداشت. لذا این تاکتیز نه تنها موقعیت پدافندی نیروهای خودی را تقویت می

گیری از لوی جهت جالقدس، با استفاده از تاکتیز آبشد. به عنوان مثال، در عملیات طریقهای عراقی هم مینیروی

ر واقع دیلی که ایجاد یز سد خاکی تعج»تهدید دشمن، طرم آب بستن شمال کرخه به اجرا گذاشته شد. در اینجا با 

آن از  هدایت بستن جلوی آب روی رودخانه کرخه در محلی به نام جرگه سیدعلی عملی گردید. با با  آمدن آب و

مال وز در شنواحی وسیعی را آب فرا گرفت. نیروهای متجاطریق یز کانال مصنوعی به دشت کرانه جنوبی کرخه، 

اچار به نیر نقاط ، در ساکه به خاطر ارتفاع زمین، آب آنجا را فرانگرفته بود طرامکرخه کور به جز در مناطق موسوم به 

اق در . ارتش عر(67: 1380تخلیه مناطق آب گرفته شدند و به کرانه جنوبی کرخه کور عقب نشینی کردند )بختیاری،

نی کند و نشیور شد شش مرحله عقبخرمشهر، مجب -های اجرا شده برای سیالبی نمودن منطقه مابین اهوازبرابر طرم

ستقر شد م 32نشینی و در کیلومتر اهواز عقب 12یز سدی در منطقه سیدطاهر بزند. یعنی دشمن از کیلومتر 

 (.57: 1398مقدم، )حیدری

ی ست، اجراداده ا زمان آب و برق خوزستان در جهت پدافند در امتداد کارون انجامهایی که ساهمچنین از جمله طرم

یروها نته شدن باشد که باعث شد جلوی پیشروی دشمن و تصرف اهواز را گرفته و از کشطرم کانال شهید چمران می

گیرند کمز ب مناطقجلوگیری به عمل آید تا بتوانند از نیروهای رزمی در مقابل حمالت بی وقفه دشمن در دیگر 

بخشی از  -ب هم معروف بودکه به جنگ آ -های آب گرفتگی(. در هر صورت، استفاده از طرم52: 1392)قاسمی،

اندازی دف از آبه(. هرچند 118-117: 1391لوحی ،اقدامات موثر و بعضا بی اثر جبهه خودی علیه دشمن بود )بنی

لیه عتواند یهای بعد ارتش عراق فهمید که از آب مبود، سالدر سال اول جنگ جلوگیری از پیشروی ارتش عراق 

 (.86 :1398، مقدماندازی کرد )حیدریپیشروی نیروهای ایران استفاده کند. لذا از عملیات رمضان شروع به آب

 آتش زدن سطح کارون )رودخانه آتش(

ا ئمه)ع(، آتش زدن سطح رودخانه ثامنیکی از ابتکارات رزمندگان ایرانی علیه جبهه دشمن در زمان اجرای عملیات 

ی عراقی موفق شده بودند موقع فرار عرض ااز آنجا که در عملیات فرمانده کل قوا، تعدادی از نیروه»کارون بود. 

ا ئمه طرم به آتش کشیدن رودخانه کارون به رودخانه کارون را طی کنند، برای جلوگیری از این کار در عملیات ثامن

در پا یشگاه اهواز، با ترمیم افراد برای این کار از پا یشگاه اهواز درخواست مقدار زیادی نفت سیاه شد. اجرا درآمد. 

)علیجانی، « آبادان بود، نفت سیاه را به منطقه محمدیه رساندند -لوله نفت که در امتداد جاده اهوازکردن خطوط

های ارتباطی و تدارکاتی دشمن در حین عملیات، هم هبینی شده بود برای مسدود کردن رامطابق طرم، پیش (.1393
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زمان با غروب آفتاب با کمز شرکت نفت ترتیبی داده شود تا با انتقال جریان نفت سیاه به رودخانه کارون و به آتش 

کشیدن آن در ساعات اولیه صبح، عالوه بر ایجاد رعب و وحشت میان سربازان عراقی، معابر وصولی و تدارکات 

این طرم تاثیرات مثبت فراوانی را برای نیروهای ایرانی  (.213: 1391لوحی، )بنی« ی و نیرویی آنها را قطع کنندلجستیک

بینی نشده یعنی باد، نزدیز بوده که نتیجه عکس را به دنبال داشته به همراه داشته است، اما به خاطر یز عامل پیش

اصابت گلوله توپ به منبعی که نفت از آنجا پخش ن این عملیات به گفته باقری فرمانده محور دارخویچرا که باشد؛ 

صبح مشتعل کرد و دود بسیار غلیظی در منطقه پخش شد که نقل و انتقال در پشت  2ها را در ساعت شد، نفتمی

ه شد. جبهه را اندکی با رکود روبرو کرد. با این حال، مجدداً به علت بادی که در منطقه بود، دود به سمت زمین کشید

، اگر این دود به فرماندهی سپاه کردها و انتقال مهمات و تدارکات را اداره میسیمدر نتیجه، به دلیل اینکه، سپاه تمام بی

کرد. .... نکته در خور توجه اینکه این دود در موفقیت عملیات بسیار رسید، قطعا در کنترل عملیات مشکل ایجاد میمی

ها را مجدداً مشتعل کردند، به طوری که تا عراقی از خط اول که سقوط نکرده بود، نفتهای موثر بود، چرا که توپ

خاکریز دوم را دود فراگرفته بود و از خاکریز دوم به بعد که نیروهای ما به کنار رودخانه رسیده بودند، اصال دودی 

 (.160: 1382)باقری، « یمدانیم چکار کنگفتند: ظلمات است. نمیسیم میها در بیشد. عراقیدیده نمی

کرد، دیگر اینکه ها به آن طرف رودخانه جلوگیری میاین طرم از چند نظر حائز اهمیت بود. یکی اینکه از فرار عراقی

دست نیروهای عراقی، از عقبه خود قطع شد و از طرف دیگر این کار موجب شد تا نیروهای خودی روحیه بگیرند و 

، ارتباط نیروهای دشمن از یکدیگر قطع شد و تمام آنها در محاصره افتاده، کشته و یا اسیر دبا این عمل و انهدام پل مار

ای که امکان ای را در شکست عراق ایفا نماید؛ به گونهین طرم توانست تاثیر عمده(. همچنین ا1393)علیجانی،  شدند

لوحی، پذیر شد )بنیعراق نیز آسیبهر گونه مانور هوایی از دشمن سلب گردید و خطوط دفاعی در جبهه شمالی 

1391 :237.) 

 کنترل پل و سرپل

های بزرگ در جنگ برای طرفین دارند، همیشه کنترل ها به خصوص رودخانهبا توجه به نقش بازدارندگی که رودخانه

و اهداف نظامی  کنند به سرعت با توجه به موقعیت قرارگیری نیروهاها از اقداماتی است که آنها سعی میها و سرپلپل

های دوران دفاع مقدس در استان خوزستان این عمل توسط نیروهای ایرانی و عراقی طرفین انجام دهند. لذا در عملیات

 مورد توجه قرار گرفته است.

های ایران، تالشی است که توسط نیروهای دو طرف برای حفظ و ها در اجرای عملیاتیکی از مهمترین تاثیرات پل

تصرف پل قصبه »دهند. در این عملیات با ا ئمه )ع( انجام میقصبه و حفار در عملیات عملیات ثامن تصرف دو پل

توسط نیروهای ایران عقبه دشمن بسته شد و رزمندگان ایران پل را به تصرف خود در آوردند. پس از تصرف پل به 

امید دشمن برای استفاده مجدد این  دست نیروها جهت جلوگیری از پاتز عراق پل توسط نیروهای خودی منهدم و

(. اما نبرد بین طرفین برای تصرف پل حفار بسیار شدیدتر از این است. بعد از 237: 1391لوحی، )بنی« پل از بین رفت

های عراق برای باز کردن راه روز عملیات، از آنجا که تانز 14یا  13تصرف پل حفار توسط نیروهای ایران در ساعت 

آوردند، نیروهای ایران بارها، در بین دو پل حفار و قصبه محاصره شدند. نهایتاً به دلیل گرمای شدید می پل حفار فشار

و خستگی زیاد و حجم زیاد آتش دشمن و فاصله زیاد موقعیت خود از پل، نیروهای ایران نتوانستند پل حفار را نگه 

ایران پل را تصرف و در شب دوم عملیات آن را مثل پل ها در آمد. مجدداً نیروهای دارند و دوباره به تصرف عراقی

(. لذا از نتایج این عملیات تصرف این دو سرپل نظامی عراق بود؛ در واقع 161: 1382قصبه منفجر کردند )نز باقری، 

 (.167: 1382ها عبور و آنها را در غرب کارون تعقیب کنند )باقری، ها از این پلدشمن از این وحشت داشت که ایرانی
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به و دی با عقوهای خوها در روی اروند و قطع ارتباط نیردر عملیات پدافندی فاو عراق با تاکتیز از بین بردن سرپل

نده و ل سد کنگردد و اروندرود به عنوان یز عامعدم تدارک و پشتیبانی باعث شکست رزمندگان و تصرف بصره می

باعث  برده و نموده و عراق از این وضعیت به نفع خود سودمحدود کننده در پشتیبانی به نفع دشمن ایفای نقش 

یروهای خودی ن(. لذا وضعیت بد پدافندی 151: 1391گردد )جعفری،تصرف فاو و تسلط به ساحل غربی اروندرود می

ده روی شی نصب هادر فاو، نامناسب بودن منطقه در استقرار طو نی، نداشتن جاده مواصالتی و متکی بودن به پل

تش سترده، آگمیایی ندرود که حتی با آتش توپخانه نیز ممکن بود منهدم گردد، عراق را بر آن داشت تا با تز شیارو

 (.151: 1391های اروند، شهر فاو را تصرف نماید )جعفری،العاده توپخانه، انهدام پلفوق

ی به ت زیادپل کرخه صدما در عملیات پدافندی پای پل کرخه دشمن به تصور اینکه در عملیات آفندی ارتش پای

موده نام به تز ورد، اقدتواند سرپل را تصرف نماید تا زمینه را برای عبور از رودخانه فراهم آوارد کرده، می 21لشکر

د ی گردیکه با مقاومت شدید نیروهای خودی مواجه شدند و در نهایت سرپل حفظ و دشمن مجبور به عقب نشین

این  یت بوده و درها بسیار حائز اهمها در اختیار داشتن سر پل رود خانهملیات(. در جنگ و ع29: 1392)قاسمی، 

مت ا مقاوبعملیات دشمن جهت ادامه پیشروی و عبور از رود کرخه حتما بایستی از این سرپل عبور نماید که 

 رزمندگان و پدافند از این سرپل و ساحل شرقی کرخه باعث شکست دشمن در این منطقه گردید.

 اتژی قطع دسترسی دريايیاستر

ت اییعنی در عمل این تاثیرگذاری عالوه بر اینکه در سطوم تاکتیکی و عملیاتی رخ داده است، حتی در یز عملیات،

طقه صرف یز منتهای ایران های آزادسازی یکی از دغدغهدر سطح استراتژیکی بوده است. بعد از عملیات 8والفجر 

مناطق  اکامی درنبس بود که بعد از ت تاثیرگذاری بر فرایند بعد از قبول آتشساز در داخل خاک عراق جهسرنوشت

برای دسترسی  انتخاب گردید که تنها منطقه 8، منطقه عملیاتی والفجر 4عملیاتی همچون بدر، رمضان و کربالی 

 محدود دریایی عراق بود.

ی اههرچند چالش استراتژیکی برخوردار بود.این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی در شمال خلیج فارس از اهمیت 

 ایران و از برایسگیری، تصرف و تامین منطقه، بیانگر جنگ سخت و سرنوشتعبور از رودخانه اروند و فرایند سرپل

به مهمترین  8ر کند؛ هر چند عملیات والفج(. همانطور که آقای هاشمی اشاره می354: 1395عراق بود )درودیان، 

او ا تصرف فد اما بالقصر و قطع کامل رابطه عراق با دریا در مرحله دوم بود، نرسیسیدن به بندر امهدف خود که ر

 (.356: 1395عراق توانایی استفاده از دریا را از دست داد )درودیان، 

 هاهای سطحی و اصول جنگ در عملیاتآب

ام از ر هر کدگردد. دی اصول جنگ بر میهای نظامی به تاثیرگذاری آنها بر رواهمیت اساسی نقش آب در عملیات

در  اند.ادهیر قرار دگانه جنگی را تحت تاثهای سطحی یز یا چند اصل از اصول نههای آفندی یا پدافندی، آبعملیات

رخوردار بین اصول اهای سطحی در سطوم تاکتیکی و عملیاتی از تاثیرگذاری با یی بر روی ها آببسیاری از عملیات

دس، المقبیت والمبین القدس، فتحا ئمه، طریقهای ثامنر چهار عملیات بزرگ آزادسازی ایران؛ یعنی عملیاتبودند. د

رفین سادگی ط وجویی در قوا، تمرکز قوا، تهاجم یا آفند، هدف های سطحی بر روی اصول مانور، تامین، صرفهآب

 جنگ به شکل مثبت یا منفی تاثیر گذاشتند.

شوند که اصول آفند، مانور، تأمین، تمرکز قوا، ا ئمه باعث میهای موجود در منطقه عملیات ثامنبه عنوان مثال آب

صرفه جویی قوا و سادگی تحت تأثیر قرار بگیرند. چرا که رودخانه کارون عقبه نیروهای عراقی را بسته بود و تنها 

گرفت و بدین و پل قصبه و حفار صورت میارتباط نیروهای عراقی در سرپل شرق کارون با غرب منطقه از طریق د
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رفتند. در کنار کارون مانع دیگر هور شادگان بود که با لحاظ این دو پل مهمترین عوارض حساس منطقه به شمار می

ای مناسب برای نیروهای خودی بود محدود کردن میدان مانور در منطقه شمال سرپل و منطقه دارخوین، به عنوان عقبه

 رودخانه مانع به پدافندى خط و شده آزاد رهیز 37 پیت و ادهیپ 77 لشکر شد باعث( و این 176: 1391لوحی،)بنی

های سطحی منطقه عملیاتی و استفاده از تاکتیز رودخانه آتش و آب گرفتگی . این وضعیت آبگردد متکى کارون

طرفین شده و لذا اصول مانور و  جایی نیروهایخور عبداهلل و جنگ آب از یز طرف باعث ایجاد محدودیت در جابه

تامین و همچنین تهاجم یا تز را محدود نمود و از طرف دیگر با توجه به اینکه مسیر نیروها را محدود به عبور از دو 

 اند.اند، بر روی اصل تمرکز قوا و سادگی تاثیر گذاشتهپل قصبه و حفار نموده

القدس، اصل صرفه جویی در قوا بود؛ چرا که در لیات طریقهای سطحی در عممهمترین اصل تاثیر پذیرفته از آب

ریزی شده، با استفاده از موانع طبیعی مانند: تنگه چزابه، ساحل شرقی صورت پیروزی و باز پس گیری منطقه طرم

گر شد و لذا دو لشپذیر میهورالعظیم و کرانه رودخانه نیسان پدافندی مطمئن با نیروی به استعداد یز لشگر امکان

-های دیگر مورد استفاده قرار میشدند و در جبههزرهی مستقر در این منطقه به منظور کاربرد در سایر منطقه آزاد می

(. همچنین هورالعظیم از اهداف فیزیکی این عملیات بود که نیروهای ایران قصد رسیدن 62: 1380)بختیاری،« گرفتند

اگر به »هاجم و مانور دشمن نیز موثر بود. صیاد شیرزای معتقد است: به آن را داشتند؛ چرا که در ممانعت از تز و ت

(. 67: 1380)بختیاری،« خواست تز کند عبور از آن مشکل بودرسیدیم، مانعی بود که اگر دشمن میهورالعظیم می

من اندازی جرگه سیدعلی در این عملیات باعث شده که اصول تامین و تمرکز قوای نیروهای دشهمچنین طرم آب

گیری گردند. به طوری که نیروهای متجاوز در شمال کرخه کور به جز در مناطقی که به فراهم نگردد و دچار غافل

دلیل ارتفاع زمین آب آنجا را فرا نگرفته بود، در سایر نقاط ناچار به تخلیه مناطق آب گرفته شدند و به کرانه جنوبی 

 کرخه کور عقب نشینی کردند.

اندازی در دو منطقه جهت پدافند اهواز باعث دس، وضعیت عمومی منطقه عملیاتی و طرم آبالقدر عملیات بیت

منطقه عمومی این عملیات در میان چهار »تاثیرگذاری بر اصول مانور، صرف جویی قوا، تمرکز قوا و تامین گردید. 

به رودخانه اروندرود، از شرق مانع طبیعی محصور شده است که به ترتیب از شمال به رودخانه کرخه کور، از جنوب 

(. همچنین، بخشی از 98: 1390شود )پوراحمد، العرب منتهی میبه رودخانه کارون، از غرب به هورالهویزه و شط

( و لذا در 330: 1395العرب بود )دورودیان، المقدس پیشروی تا شرق رودخانه شطاهداف نهایی عملیات بیت

 ریزی و تاکتیز شد.کارون باعث غافلگیری دشمن در طرم القدس عبور از رودخانهعملیات بیت

های سطحی مانع حرکت و نیازمند نصب پل بوده و پیشروی یکی از ...، که آب 5هایی مثل کربالی در تمام عملیات

اندازی و جنگ آب توسط یکی از طرفین بر علیه دیگری اجرا شده طرفین مسدود و کانالیزه شده است و یا طرم آب

، کانال پرورش ماهی و 5در عملیات کربالی »اصول تهاجم، مانور، سادگی و تامین تحت تاثیر قرار گرفته است.  است،

های زوجی یز عامل سدکننده و متوقف کننده بود که دشمن نهایت استفاده را از آن به عمل آورد، ولی نیروهای کانال

(. در عملیات پل نادری، رود 336: 1390)پوراحمد، « ع نمودندخودی با ابتکار عمل و تالش اقدام به عبور از این موان

کرخه در ابتدا که عراق در حال پیشروی بود به عنوان نقطه اتکاء نقش دفاعی و یز عامل سدکننده در حرکت و 

ا پیشروی دشمن ایفا نمود، ولی در عملیات آفندی فوق به عنوان مانع پیشروی رزمندگان عمل نمود. در این عملیات ب

 (.26: 1391تاکتیز نصب پل پی ام پی، رزمندگان از رودخانه کرخه عبور نمودند )جعفری، 

های ( در عملیات3های آفندی )جدول شماره: های سطحی بر اصول جنگ، عالوه بر عملیاتوضعیت تاثیرگذاری آب

های موجود ی خرمشهر رودخانه( نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال، در عملیات پدافند4پدافندی )جدول شماره: 

ها در منطقه نقش دفاعی داشته و باعث کندی حرکت و ایجاد مانع در برابر پیشروی دشمن و تمرکز قوا در روی پل
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در آغاز حمله به خرمشهر، عراق نه تنها نتوانست از طریق آب اقدامی انجام دهد، بلکه بعد از تصرف قسمت »شدند. 

اروندرود مجبور به توقف در کنار پل گردید و هرگز نتوانست قسمت دیگر خرمشهر شمال غربی خرمشهر در شمال 

را تصرف نماید و نهایتا از وحشت حمله رزمندگان ارتش ایران پل را در سمت خودش تخریب کند و در ساحل 

 (. 19: 1391)جعفری،« رودخانه پدافند نمود

 های آفندی: اصول جنگ و عملیات3جدول شماره 

 رديف
 ل جنگاصو

 عملیات
 تامین غافلگیری مانور آفند هدف

وحدت 

 فرماندهی
 تمرکز قوا

           صرفه جويی           

 قوا
 سادگی

1 
-آفندی ثامن

 ا ئمه
 + +  +  + + + 

2 
-آفندی طریق

 القدس
+ + + + +  + +  

     +  + +  المبینآفندی فتح 3

4 
-آفندی بیت

 المقدس
+  + + +  + +  

 +  +  + + + + + 8والفجرآفندی  5

 +  +  +  + + + 4آفندی کربالی 6

 +  +  + + + + + آفندی محرم 7

 منبع: نگارندگان

تهاجم رزمندگان  گیری، مانور، هدف و(، رودخانه اروند اصول تامین، غافل1در عملیات پدافندی فاو )شکل شماره 

دی با روهای خوتباط نیها و قطع ارتاکتیز از بین بردن سرپل عراق با»ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داد. چرا که 

حدود منده و عقبه و عدم تدارک و پشتیبانی باعث شکست رزمندگان گردید و اروندرود به عنوان یز عامل سد کن

« دیدرود گرکننده در پشتیبانی به نفع دشمن ایفای نقش نمود و باعث تصرف فاو و تسلط به ساحل غربی اروند

 (.151: 1391ری،)جعف

 د چمران،نال شهیهای که سازمان آب و برق خوزستان انجام داد، طرم کادر عملیات پدافند در امتداد کارون، طرم

 بتوانند ورد تاآباعث شد که جلوی پیشروی دشمن و تصرف اهواز را گرفته و از کشته شدن نیروها جلوگیری به عمل 

به این طریق به  و( 52: 1392ه دشمن در دیگر مناطق کمز بگیرند )قاسمی،وقفاز نیروهای رزمی در مقابل حمالت بی

 اصول تامین، تهاجم، هدف و صرف جویی در قوا و سادگی کمز نماید.
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 151: 1385اطلس نبردهای ماندگار،  : منبع، : موقعیت عملیات پدافندی فاو1شکل شماره 

دی خرمشهر، پدافندی فاو، پدافند در امتداد کارون، پدافند پای های پدافندی مثل عملیات پدافنلذا، در بیشتر عملیات

های اروند، کارون، هورالعظیم و شادگان و .. در مانو و پل کرخه، پدافند در امتداد هورالعظیم و امتداد شادگان، رودخانه

 در کارون رودخانه از عبوراند. تهاجم طرفین، تامین، صرفه جویی قوا، غافلگیری، هدف و سادگی تاثیرگذار بوده

 اجراى و طرم عراق، جنگى طراحان تصوّر خالف بر دشمن جنام در غرب به شرق از جمتها و المقدستیب اتیعمل

 .است معاصرهای جنگ زیتاکت و ریزى طرم در رىیغافلگ از هاییهنمون فاو، فتح در اروند خروشان رودخانه از عبور

 دافندی: اصول جنگ و عملیات های پ4جدول شماره 

 رديف
 اصول جنگ

 عملیات
 تامین غافلگیری مانور آفند هدف

وحدت 

 فرماندهی

تمرکز 

 قوا

جويی صرفه

 قوا
 سادگی

1 
پدافند در پای پل 

 کرخه
+  +  +   +  

2 
پدافند در امتداد هور 

 شادگان
  +  +   + + 

3 
پدافند در امتداد 

 اروندرود )فاو(
 +   +  + + + 

4 
پدافند در امتداد 

 ونکار
  +  +  + +  

5 
پدافند در امتداد 

 هورالعظیم
  +  + +  + + 

  + + + +  + + + پدافندی خرمشهر 6

 منبع: نگارندگان

های آفندی و پدافندی مورد بررسی )هشت های سطحی بر اصول جنگ در عملیات، میزان تاثیر آب5جدول شماره 

تاثیر نبوده است، دهد. البته در موارد دیگر نیز بیرا نشان می عملیات آفندی و شش عملیات پدافندی مهم و تاثیرگذار(

شود نقش آب در اصل تامین، گردد. همانطور که مالحضه میولی در این تحقیق از تاثیر اثرگذار و قابل توجه بحث می

من از نیروهای شود زمانی که نیروی دشگیری میصرفه جویی در قوا و مانور تاثیر بیشتری داشته و در نهایت نتیجه
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های سطحی جهت جبران کمبودها و موازنه قدرت بهره برد. ضمنا تاثیراتی که در توان از آبخودی قویتر باشند می

باشد؛ یعنی تاثیری نیست در عملیات به سود نیروهای خودی باشد احتمال جداول قید شده هم منفی و هم مثبت می

 عملیات با عالمت  )+( بیان شده است. دارد تاثیر منفی بوده باشد در کل تاثیر در

 : اصول جنگ و عملیات های آفندی و پدافندی5جدول شماره 

 های مورد بررسیکل عملیات های پدافندیعملیات های آفندیعملیات اصول جنگ رديف

 7 2 5 هدف 1

 8 2 6 آفند 2

 12 5 7 مانور 3

 4 ---- 4 غافلگیری 4

 13 6 7 تامین 5

 2 2 ---- دهیوحدت فرمان 6

 9 3 6 تمرکز قوا 7

 8 6 2 جویی قواصرفه 8

 7 3 4 سادگی 9

 منبع: نگارندگان

 تجزيه و تحلیل.

رای فندی، بهای سطحی در هر عملیات نظامی، چه عملیات آفندی و چه عملیات پداهمانگونه که مشاهده شد، آب

 ست که هرات، این آنچه در میدان عملیات مسلم اس اند.نیروهای درگیر دارای تاثیرات مثبت و منفی فراوانی بوده

این  بل ببرد.یروی مقانهای جغرافیایی محل برای غلبه و پیروزی بر کند تا بیشترین بهره را از پدیدهنیرویی سعی می

ست. از اگرفته  های جنوبی ایران در دوران دفاع مقدس همیشه مورد توجه نیروهای دو طرف قرارعمل نیز در جبهه

ها یاتی در عملیا منف های جغرافیایی که در این جبهه، طرفین از آن استفاده نظامی نموده و به شکل مثبتمله پدیدهج

 وع زاگرس وزه مرتفباشند. جبهه جنوبی به دلیل قرارگیری در بین حهای سطحی میتاثیر خود را نشان داده است، آب

دارای  توانندراوانی قرار گرفته است که در شرایط جنگی میهای فحوزه پست خلیج فارس در مسیر عبور رودخانه

 تاثیرات نظامی فراوانی باشند.

های نشان داده شده است، آنچه که قابل استنباط است، این است که تاثیرگذاری آب 2همانگونه که در شکل شماره 

های سطحی به شکل ی آبهای جبهه جنوب به دو شکل بوده است. در حالت نخست تاثیرگذارسطحی در عملیات

ناخوداگانه بوده و خیلی از طرف طراحان یا فرماندهان عملیات مورد توجه نبوده و صرفاً وجود یز آب سطحی مثل 

رودخانه کرخه باعث شده که شرایط عملیات تحت تاثیر قرار بگیرد و به وضعیت پدافندی یا آفندی یکی از نیروها 

برداری نشده ها و غفلت در حدی بوده که نه تنها از تاثیرات مثبت بهرهاهیکمز نماید. حتی در بعضی موارد ناآگ

ها مثل عملیات است، بلکه تاثیرات منفی را برای نیروها نیز به دنبال داشته است. چنین وضعیتی در بعضی عملیات

ر زمان طغیان رودخانه محرم و طغیان رودخانه دویرج که باعث کشته شدن تعداد زیادی از نیروهای ایرانی شد و یا د

و مشکلی که برای غواصان ایرانی به وجود آمد، قابل مشاهده است. در حالت دوم، طراحان  8اروند در عملیات والفجر

های سطحی در جهت رسیدن به اهداف نظامی پی برده و آگاهانه و بر ها به اهمیت وجود آبو فرماندهان عملیات

برداری نمایند که در این حالت این تاثیرگذاری در دو اند از آنها بهرهنمودهاساس اهداف و اصول نظامی خود سعی 

کشی، اندازی، رودخانه آتش، انسداد، کانالهای نظامی آبی از قبیل جنگ آب و آبشکل الف( تعریف انواع تاکتیز

اند. مجموع ثیر گذاشتهتالش برای تصرف پل و سرپل و ... و ب( تعریف استراتژی مبتنی بر آب در نتیجه عملیات تا
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های بررسی گانه جنگ تحت تاثیر قرار بگیرن و با توجه به عملیاتها باعث شده است که اصول نهاین تاثیرگذاری

 اند.های سطحی بیشترین تاثیر را بر روی اصول تامین و مانور و کمترین را بر اصل وحدت فرماندهی داشتهشده، آب

  
 ، منبع: نگارندگانهای سطحی در جبهه جنوبگذاری آب: چگونگی تاثیر2شکل شماره 

های آفندی و پدافندی انجام شده در های سطحی در عملیاتاز بعدی دیگر، بر مبانی نظری این بحث، تاثیرات آب

های سطحی، بینی نشده آبتاثیرات غیرمنتظره و پیش -1توان در چهار نوع کلی زیر تعریف نمود: جبهه جنوبی را می

که این  8د طغیانی شدن و افزایش عمق آب در رودخانه دویرج در عملیات محرم یا اروندرود در عملیات والفجرمانن

 تاسیسات دستکاری و تاکتیکی استفاده -2گونه تاثیرات برای نیروهای ایرانی معمو ً از نوع ناخوشایند و منفی بود. 

 استفاده -3با ی نیروهای ایرانی در این زمینه هستیم. جنگ که شاهد مهارت  میدان در های آبیپهنه و هیدرولیز

جنگی دشمن،  هایتالش به رساندن آسیب برای منطقه در هیدرولیز های سطحی و تاسیساتآب از استراتژیز

استفاده دشمن؛ از مهمترین اقدامات ایران در  مورد هیدرولیکی موانع بر غلبه هایروش -4. 8همچون عملیات والفجر

های جدی ها و برنامههای حفار و قصبه در عملیات ثامن ا ئمه بود. هرچند در دو زمینه آخر تالشنه انهدام پلاین زمی

 نیروهای ایرانی کمتر است.

ریزی ای از قبیل نحوه طرمهای سطحی دارای تاثیرات عمدهبه طور کلی، همانگونه که مشاهده شد در هر حالت آب

جویی نتیجه عملیات، تقویت یا تضعیف وضعیت پدافندی و یا آفندی طرفین، صرفهعملیات، انتخاب محل عملیات، 

اند. لذا به طور کلی به خاطر اهمیت آبی، انسداد حرکت نیروها، کسب غنائم جنگی و ... داشته-در قوا، تاکتیز نظامی

ه در میدان نبرد همیشه طلبد کها، هنر فرماندهی جنگ میریزی، اجرا و پشتیبانی عملیاتهای سطحی در طرمآب

های تواند استراتژی و تاکتیزها حتی میهای جغرافیایی در نظر گرفته شوند. طبیعتاً توجه به این پدیدهشرایط و پدیده

گیری یز لشگر مکانیزه جنگی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با اینکه محیط  ئوموفولو یکی جبهه جنوب مناسب شکل

توان های سطحی میباشد، اما در صورت آگاهی و استفاده از آبق از طریق این نیروها میهای موفو انجام عملیات

های نظامی را تقلیل داد و قدرت مانور و حرکت را از آنها گرفت و حتی نتیجه عملکرد این گونه لشگرها و یگان

هوایی بیشتر وارد صحنه شده و  عملیات و جنگ را نیز تحت تاثیر قرار داد. در چنین شرایطی  زم است تا نیروهای

های جنوب تواند یکی از د یلی باشد که صدام را وادار نمود در جبههعملیات را متاثر سازند. لذا این وضعیت می

های شیمیایی دست به بمباران شیمیایی نیروهای ایرانی بزند و در چند مرحله و به ویژه بعد از عملیات بدر انواع بمب

جنگ، به خصوص در فاو، جزایر مجنون، شلمچه و ...  مورد استفاده قرار داد. لذا، به طور کلی، داشتن های را در جبهه

های جغرافیایی و به خصوص آب از ضروریات رزم در تمام مناطق اطالعات علمی از نحوه استفاده از پدیده

 باشد. جغرافیایی، به خصوص استان استراتژیز خوزستان می
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 گیرینتیجه

ی اندازآب هایطرم وبندها های آب و آبهای سطحی اعم از رودها، هورها و کانالج این مطالعه نشان داد که آبنتای

فندی های پداریزی، اجرا و پشتیبانی و مخصوصا عملیاتهای آفندی اعم از طرمو سدها در تمام مراحل عملیات

ردن مسدود ک های سطحی در مانور نیروها، درآب سازی بوده است؛ به طوری کهدارای نقش تاثیرگذار و سرنوشت

های شع آموزپیشروی نیروها، در متوقف کردن و حتی در عقب نشینی اجباری و نوع تجهیزات مورد استفاده و نو

ث وارد سئله باعمه این بمورد نیاز نیروها و حتی نحوه امدادرسانی و پشتیبانی از نیروها تاثیرگذار بوده و عدم توجه 

 گردد.ها میهای جبران ناپذیر و شکست بعضی عملیاتخسارتآمدن 

های تشد در ارهای موجوتوان اظهار داشت بر خالف دیدگاهبه عنوان یز نتیجه ملموس از تجربیات دفاع مقدس می

مین یا ززمین(،  یات یادنیا که از میان سه عامل موثر و تاثیرگذار در نبردها )نیروی خودی، نیروی دشمن و منطقه عمل

 توانندیز زمین مادهد که زمین ثابت نبوده و نیروهای خودی شود، این تحقیق نشان میمنطقه عملیات ثابت فرض می

ات( و طقه عملیفیای منها استفاده نمایند. استفاده مناسب از زمین )جغرابه نفع خود در جهت پیروزی در تمام عملیات

نطقه دادادی ممکانات خاهای متفاوت و استفاده مفید و موثر از مین در زمانبرداری از شرایط اقلیمی و پویایی زبهره

-ظامی مینهای اتها و هورها و... به نفع نیروهای خودی، راهکارهای مناسبی را فراروی طراحان عملیاعم از رود

رتری و بشمن و ر دجویی در قوا و تسلط بگشاید که با استفاده به موقع و به جای آنها تا حد زیادی باعث صرفه

 پیروزی نیروهای خودی گردد.

 ای آفندیهعملیات های سطحی در عملیات پدافندی بسیار تاثیر گذارتر و مهمتر ازها نشان داد که آبنتیجه بررسی

ز آب به های خودی اهای پدافندی نیروگیری شد که در تمام عملیاتهای پدافندی نتیجهاند. با بررسی عملیاتبوده

ب نشینی اعث عقبیز نیروی کمکی در جهت کند کردن، متوقف کردن، کانالیزه کردن نیروها و حتی در مواقعی  عنوان

افندی ملیات پدهای سطحی دارای نقش مثبت و تاثیر گذار در عنشینی نیروهای مهاجم گردیده است، لذا آبو عقب

به سود  هاملیاتیروهای خودی در جهت اجرای عهای آفندی نیز از آب با ابتکار و خالقیت نباشند. در عملیاتمی

هت جر قوا و های آفندی بیشتر جهت صرفه جویی دبرداری شده است. در نهایت از حربه آب در عملیاتخود بهره

د ا نشان داهررسیتامین مناطق خاص مورد نظر و همچنین جهت تمرکز قوا در سایر مناطق از آن استفاده شده است. ب

ات در عملی ناصر آبیعتواند تاثیرات های آفندی از حربه آب کمتر استفاده شده است. دلیل این امر میکه در عملیات

وهای اول نیر ر وهلهدگردند. شاید آفندی باشد که نیروهای پیشروی کننده خود نیز درگیر تاثیرات منفی عناصر آبی می

یروهای نتیبانی های تدارکات و پشبین رفتن راه خودی از آن سود ببرند، ولی در نهایت باعث کندی پیشروی و از

ز حدودی ا القانه تاهای دقیق و ابتکارات خهای آفندی با طرم ریزیگردد، البته نیروهای خودی در عملیاتخودی می

 بودند.نتاثیر از آب ها بیهای آفندی کاسته بودند، ولی در نهایت این عملیاتنقش منفی آب در عملیات
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