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 و عوامل مؤثر بر 8عمليات والفجر 

 خالقيت رزمندگان 
 

 
 بهرام نوروزيسرهنگ پاسدار 

 افسري دانشكده عليه السالمعلمي دانشگاه امام حسين  أتهي عضو

 
 : چكيده
رو ساخت كه هيچ يك از عوامل اي روبه، رزمندگان را با شرايط پيچيده8اجراي عمليات والفجر       

رزم و  ها و استراتژيزم و نيروي عملياتي, سالح و تجهيزات نظامي, تاكتيكنظامي چون سازمان ر

   از طرف ديگرر موانرع بزرگري در .... مساعد عمليات وسيع و تحقق پيروزي قاطع رزمندگان نبود
كارشناسان نظامي, عبور از اروند وتصرف فاو را نه تنها مشركل  .پيش روي رزمندگان قرار داشت

هاي وسيع و حتي در دفاع مقرد  انستند؛ زيرا در تمام لشكركشيدناموفق ميبلكه غير ممكن و 

نيز تجربه عبور از يك رودخانه بسيار عريض, عميق, متالطم و پرآب چون اروند وجود نداشرت و 
هاي دقيق و كارشناسانه, امكان تهاجم از اين رودخانه را منتفي ارتش بسيار مجهز عراق در بررسي

راين در حاليكه تمام راهها و شرايط عمليات آفندي غيرممكن بود, رزمنردگان برا دانست. بنابمي
مطالعات بسيار دقيق جغرافياي اروند, محورهاي قابل عبور و زمان ممكن را جستجو نمودند و برر 

هاي اين ممكن نشد مگر به لطف و كمك خداوند و خالقيت و استراتژي دفاعي عراق مسلط شدند
 ن به آن دست يافتند.نظامي كه رزمندگا

 
 : خالقيت ، ابتكار ، استراتژي ، آفند و پدافند ، دفاع مقد   واژه هاي كليدي
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  مقدمه
آن تعريفها مي توان به ميان  ريف زيادي ارائه شده است كه ازاز خالقيت تعا     

 ،. )گيلفاورد اشااره نماودل كوچك و بزرگ ئاي از مساه يا سلسلهألحل يك مس

ها و رهيافتهااي انديشاه آوردن يا تلفيا  وجودمعني به يت را به همچنين خالق

پور، مادني -اناد )شاهر آراي افراد يا گروهها در ياك رو  جدياد تعرياف كرده

  هميشه الزمه خالقيت نبوغ نيست بلكه انجام كارهايي كه تجربه نشده و 5731

قيات اسات. , خالنياز يا امكان انجام آن براي ديگران مشكل يا غير ممكن باشد

بنابراين خالقيت بستر رشد و پيدايي ابتكاراتي است كاه ويگگاي مهان آن عادم 

 گرايش به الگوهاي تقليدي و رفتارهاي تكراري است.

اعتمااد باه نفا  و  روحياه ساازندگي،با دفاع مقدس، رزمندگان ،  طولدر      

 گيري مساتقل قاادر شادند باابرخورداري از قدرت تجزياه و تلليال و تيامين

 دهي،فرمانا ديد نظاامي را در زميناه ساازماندهي،خالقيت و ابتكار استراتگي ج

كاه امكاان  ريزي كنناد،اكتياك و ... چناان پاياهت اطالعات رزمي، طرح ماانور،

حركات نظامي با هر مقياس )بدون توجه به ملدوديتها و عوامل بااز دارناده  در 

وقتااي عمليااات در  ماا الًپاارير شااود. منااط  متتلااف جفرافيااايي كشااور امكان

باه دنباال آن اجاراي  ،تهاي رملي به عنوان ابتكار مورد توجاه قارار گرفازمين

 الق ياا هاور،تعمليات عباور از باا ه،عمليات عبور از رودخان عمليات آبي، خاكي،

 و دليل توفي  اين ابتكارات نظاامي،عملياتهاي ستت كوهستاني و ... عملي شد 

ر دشمن در مناط  فوق بود كه رزمندگان به اين قدرت مانو ناتواني و ملدوديت

 .اهداف دست يافتند.
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باشاد كاه باه دليال عمليات فاو يكي از ميادي  بارز خالقيت رزمندگان مي     

ويگگيهاي منلير به فرد اين نبرد به عنوان بزرگترين ابتكار عمل رزمنادگان در 

 او عبارتند از:شود. برخي از ويگگيهاي مهن نبرد فطول جنگ ملسوب مي

اولين عمليات بزرگ غير كالسيك در طول دفاع مقدس كه عبور  .5

 گسترده از يك رودخانه عظين را با طرح مانور و آتش ممكن نمود.

 فرماندهي و سازماندهي مستقل عمليات. .2

وجود موانع طبيعي و عوارض جفرافيايي چون رودخانه عظين اروند كه با  .7

ستلكامات منطقه مساعد هيچ نوع و ا وجود موانع ايرايي فراواني

 لشكركشي نبود.

 اولين تجربه عبور از يك رود عظين در دفاع مقدس. .4

ت بيت  گان است كه اهداف نظامي تيرف شده،مهمترين عمليات رزمند .1

 و تامين شده است.

كه توانايي دشمن در پرداختن به  عبور از اروند در يك جبهه وسيع، .6

 قدرت دفاعي قاطع را كاهش داد.

بنابراين طبيعي است كه امروز عمليات فاو به عنوان يك الگوي مناسب از      

 هاي نظامي مورد توجه قرار گيرد.خاكي و ستت در دانشكده -عملياتهاي آبي 
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 طرح بحث 

ود را آن طاور اااي هاي منليار باه فارد خااه جفرافيايي ويگگااهر منطق     

ها ، و برناماه هااي نظاامي تاأثير  ماي  ها ، طرح عمليات رمي دهد كه ب انانش

گرارد . به عبارتي عوامل جفرافيايي و موقعيت هر منطقه از ياك طارف تعياين 

كننده نوع عمليات )آفندي يا پدافندي ، منظن يا نامنظن ، گسترده يا ملدود و . 

ي جنگاي . .  مي باشد و از طرف ديگر با نوع ساالح،آموز  تاكتيكهاا واساتراتگ

 باشد.  مرتبط مي

عمليات عبور از رودخانه، از مشكل ترين عمليات  آفنادي اسات، كاه طارح     

ريزي دقي  را مي طلبد . زيرا عبور دادن سريع نيروهاي مهاجن از ماانعي چاون 



 

5 

 

رودخانه در شرابطي مورد توجه است كه توان رزمي كافي جهت تاداوم عملياات 

 و ت بيت اهداف عملي گردد . آفندي و انهدام دشمن يا تيرف 

عبور از اروند در زمره عملياتهااي بزرگاي اسات كاه رزمنادگان را باا اناواع      

رأس آن پرير  خطر در تماام مراحال عباور و در مشكالت مواجه نموده است 

. لرا طراحي عمليات فاو با توجه به چناد شكست عمليات  مورد توجه بود )خطر

 :ظامي ملسوب مي شودك ابتكار عمل نويگگي زير ي

مستلزم توجه به سرعت آب و پيشروي، غافلگيري و كاهش : زمان عبور -5

 پريري رزمندگان در برابر دشمن بوده است . آسيب

خاكي ، نيروهاي مهاجن و -: انتتاب ملورهاي مناسب عبور آبي جبهه عبور-2

 قايقهاي هجومي را فراهن نموده است .

ور تعجيلي به جاي عبور با فرصت نيز از ويگگي بيني عب : پيش نحوه عبور -7

 هاي شاخص اين نبرد بوده است . 

در اينجا به منظور تلليل اجمالي از ابتكار عمل رزمندگان در نبرد فاو يك      

ارزيابي اجمالي از عوامل مادي خالقيت رزمندگان و موانع عمليات شده كه در 

 زير مي آيد :
 

 موقعيت منطقه.عوامل جغرافيايي و  -الف  

 نيروي عملياتي و استعداد رزم.  -ب  

 سالح و تجهيزات. -ج  

 استراتژي جنگي و ... -د  
 

هايي را بار ملادوديت ،8يط متتلف قبال از عملياات والفجار عوامل و شرا     

اجراي عمليات وسيع ايجاد كرده بود كه اجراي هيچگونه عملياتي باا توانمنادي 

هاي نبرد جناوب ويگه امكان غافلگيري دشمن در جبههرزمندگان عملي نبود به 
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در وجود نداشت. به عبارت ديگر در اين مقطاع از جناگ, برتاري ارتاش عاراق 

دي آشاكار باود و دشامن باا ااااراتگي پدافنااطالعاتي و استا زمينه تسليلاتي،

هااي  دياااقواي زرهي و توانمن درت هوايي،اا، قورداري از آتش توپتانهااابرخ

همچناين باا عما   ،ان رزماااار  سازماااتي )جاسوسي  و حتي گستاااطالع

اساتراتگي دفااعي  مواناع و اساتلكامات، اضع توسط ماين،دادن به اهداف و مو

ستتي را اتتاذ كرده بود كه نه تنها امكان پياروزي و اجاراي آفناد و شكساتن 

 شد بلكه دشمن به سرعت نيروهاي خود را در منطقاهخطوط دفاعي عملي نمي

كرد و با افزايش آتش هوايي و توپتانه تدريجاً نيروهااي خاودي را از متمركز مي

اي از راند در اينجا به منظور آشاكار شادن گوشاهمناط  متيرف شده عقب مي

ابتكارات رزمندگان در اين مقطع از دفاع مقدس موانع اصلي و مهن را به اختيار 

 كنين:بررسي مي
 

 الف  عوارض طبيعي و موانع:

موفقيت يا شكست و نوع عوارض جفرافيايي و موانع به دليل, تاثيراتي كه در      

دهاي موازي باا گيرند بر اين اساس ارتفاعات و رومورد توجه قرار مي نبرد دارند،

شاوند. ارز  پدافندي دارند و دهليزها به عنوان ملاور تهااجن انتتااب مي مرز،

رودخانه اروناد باود كاه باه  ،8جر اافضه جفرافيايي در عمليات والمهمترين عار

انات حاااكن ، ان و جريااااااتالط رعت آب،ا، ساارض زياااداااال عماا  و عاااادلي

ي اااي و غرباااي شرقاااي باودن حواشااال و باتالقاااين جن  سواحااهمچن

ريزي هرگونه عملياات آفنادي را ود كه برنامهااي باااز عوامل ،هااسراسر رودخان

هااي جنگاي  ناماه اس آيايناي ديگر بار اسااابه عبارت . ساختممكن مي غير

هااي عباور و ماانور از اروناد  اجراي طرح ، هاي عبور از رودخانه موجود و رو 

 عملي نبود.



 

7 

 

 
 

 ساير مشتيات رودخانه اروند عبارتند از:

 متر مكعب در ثانيه 5111                        متوسط دبي

خين تا جنوب كيلومتر از نهر 84           طول رودخانه

 فاو

 كيلومتر 2               حداك ر عرض رودخانه 

 كيلومتر 1/1           حداقل عرض رودخانه

 كيلومتر 4         القي تحداك ر عرض سواحل با

 متر در ملل بندر فاو 1/7             حداك ر اختالف جزر و مد 
 

بر منطقه كاه غالبااً گارم عالوه بر رودخانه اروند, شرايط آب و هوايي حاكن      

است نيز از عوامل اثر گرار بر عمليات بود كه اجراي عملياات را در هماه ماههاا 

كرد. همچنين باتالقهاي حاشيه غربي و شرقي اروند و جنگلهاي پرير نمي امكان

 پوشيده از درختان نتل نيز از عوارض مورد توجه در عمليات فاو است.

يابي باه اهاداف كه رزمنادگان اساالم در صادد دساتبا وجود اين از زماني      

را كردناد )از جملاه اهااي وسايعي را طارح و اجاعمليات ،راقااستراتگيك در ع

ات خيبر و بدر و والفجر انجام نشده  ارتش عراق اقادامات وسايعي را حاد اعملي

فاصل هورالعظين تا جنوب فاو انجام داد تا با هرگونه تهاجن رزمنادگان باه ايان 

ها مقابله نمايد. مهمترين اقدامات ارتش عراق در اين اساتراتگي دفااعي در ملور

 ] 5731مركز مطالعات و تلقيقات جنگ ، اسفند [غرب اروند عبارتند از: 

خاردار و موانع خورشيدي براي مقابله با نيروهاي غواص نيب گسترده سين  5

 و شناورها. اي در برابر هاوركَرافتو ايجاد موانع سه پايه
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رها اه نهادري در دهاناهاي ضرب ياشامل نبش ،  اع نفوذ قايانيب موان  2

ر امت 6اع ان به ارتفارآهااي از تيهااع سه پايااد مواناا)غرب اروند  و يا ايج

 خاردار در ساحل فاو تا راس البيشه. ا سيناراه باهم

 احداث كانالهاي جديد در جنوب جاده فاو ام القير و پايگاه موشكي و نيب  7

 موانع خورشيدي در ساحل خور عبدا...

 5قطع نتلستانهاو سوزاندن چوالنهاي سراسر حاشيه غربي اروند به عرض  4

 كيلومتر به منظور حاكميت ديد و تير بر روي اروند.

 باني مرتفع و مسلط بر آب.ايجاد سنگرهاي ديده  1

 هاي عمود بر اروند, جهت سهولت پشتيباني.يجاد جادها  6

 انه و سكوهاي تانك جهت پشتيباني قوي آتش.احداث مواضع توپت  3

مسدود كردن نهرهاي ساحل غربي اروند به منظور مسدود كردن ملورهاي   8

 نفوذي

ي, اابانل ديدهاامن شاماارده دشااگست ياااور اطالعاتااحض وهالاابه ع     

رادار رازيت, شنود و عوامل ستون  ،برداري هواييعك  ،يااي شناسايااگشت

 ز عوامل بازدارنده هر گونه تهاجن در اين ملور بود.پنجن نيز ا

 
 ب  نيروي عملياتي و سازمان رزم:

در حاليكه ارتش عراق با گستر  سازمان رزم خود )طي سالهاي پنجن و      

گردان عملياتي  711گردان نيروي پياده و  111لشكر شامل  11ششن جنگ  

 81اده كرده بود, سپاه فقط جهت مقابله با حركات آفندي رزمندگان ايراني آم

ن نيروي عملياتي خط ختيار داشت شكن )گردا يعني )سپاهي و بسيجي  در ا

ز  ق  3/5كمتر ا ي رزمي ارتش عرا جنگ مستمر را ممكن  3كه   نيرو روز 

ضمن آنكه بتشي از توان رزمي و نيروهاي عملياتي براي پدافند  است. كردهمي
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ف شده ط  متير جزاير مجنونمنا چون  ي  ب كشور درگير شده بود ا  .و غر

بنابراين يكي از مشكالت اساسي رزمندگان در اين مقطع كمبود نيروي عملياتي 

 و مشكل سازماندهي نيروي الزم در يك نبرد گسترده بوده است.
 : يزاتاج  سالح و تجه

پيشرفته مورد نياز از غارب  تداوم ملاصره اقتيادي كشور مانع تأمين سالح     

ادي نيااز تهيااه و تااأمين ااهش درآماادهاي نفتااي و قاادرت اقتيااو كاا .شاادمي

رد. در حاليكاه اكادود مياف ملاااي متتلااهاي را از واسطهايزات نظامااتجه

هاي مستمر حاميان عربش و ارسال تسليلات پيشارفته  راق با دريافت كمكاع

غرب و روسيه به برتري هوايي و زميني دست يافته بود، بر اساس ارزيابي مجلاه 

 برتري نظامي عراق در برابر ايران )سپاه و ارتش  چنين بوده است "ژون افريك"

: 
 

برابر ايران )ارتش و  45گيري ارتش عراق هواپيماهاي ره – 1

 سپاه(

برابر ايران )ارتش و  4/2هواپيماهاي جنگنده ارتش عراق  – 2

 سپاه(

برابر ايران )ارتش و  22هواپيماهاي بمب افكن ارتش عراق  – 3

 پاه(س

برابر ايران )ارتش و  4موشكهاي زمين به هواي ارتش عراق  – 5

 سپاه(

 برابر ايران )ارتش و سپاه( 7تانك ارتش عراق  – 4

برابر ايران )ارتش و سپاه( بوده  4/3آتشبارهاي ارتش عراق   – 6

 است.
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 (53و تحقيقات جنگ ، روز شمار جنك ايران و عراق جلد ) مركز مطالعات 

ورداري از تجهيازات ااآوري ارتش عراق و برخنابنابر اين برتري ف : ه مهمرنكت

ان اااداف رزمندگارف سريع اهاود كه مانع تياال مهمي بااي از عواماافوق يك

 گرديد.ت بيت و نگهداري مواضع ميو 
 

 د  استراتگي جنگي:

ها و تفييار اساتراتگي رزم هر چند ابتكارات بزرگ رزمندگان در بعد تاكتيك     

منجر به تفيير روند جنگ و قرار دادن ارتش عراق در موضع دفاعي شده بود و با 

اجراي عملياتهاي ملدود و متوسط پي در پي امكان عملياات در تماام منااط  

العبور  را ميسر كرده بود ولي با اين استراتگي سالهاي نبرد )و حتي مناط  صعب

نباود و نيااز باه عملياات  پاياني جنگ امكان تلول اساسي عمده در روند جنگ

آميزي بود كه توازن نظامي را جهت خاتمه جنگ به نفاع اياران وسيع و موفقيت

بر هن زند. به عبارت ديگر آگاهي و درك عراق از اساتراتگي جنگاي رزمنادگان, 

 داد.هاي جنوب نميامكان عمليات با غافلگيري را حداقل در جبهه

 
 ليات فاو:بررسي ابعاد خالقيت رزمندگان در عم 

اي پايش روي در شرايط بسيار ستتي كاه مواناع و ملادوديتهاي پيچياده     

آغاز شد كاه در ناوع  5764رزمندگان قرار گرفته بود, عمليات فاو در بهمن ماه 

 باشد.خود اولين عمليات گسترده نامنظن سپاه در طي دفاع مقدس مي

 
 ابتكار عمل در عبور از اروند: 

 اهاي جفرافيايي اروند از جمله عرض زياد و سواحل باتالقي به للاظ ويگگي     

هااي عباور از رودخاناه و جريانات حاكن و ... اتتااذ تاكتيك ،عم  و سرعت آب

مااه اول  6اي مواجه بود. حتي ارتش عاراق در طراحي مانور با مشكالت پيچيده
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م داد جنگ تلميلي مطالعات وسيعي را با كمك كارشناسان نظامي خارجي انجا

كه هدف آن عبور از اروند و تيرف اهداف استراتگيك خوزساتان باود اماا بادون 

 .كرد عبور از اروند را منتفي مي كسب نتيجه هرگونه امكان

رزمندگان با تلقيقات دقي  و وسيع در سرتاسار رودخاناه اروناد موفا  باه      

خيوصايات يافتن پنج ملور نفوذي و قابل عبور شدند. اين ملورهاا بار اسااس 

فيزيكي سواحل رودخانه اروند و هيادرولوژي آن تعياين گردياد و از شامال باه 

  71ص ،  5731جنوب عبارت بودند از: )صفوي 

 

 

 محور ام الرصاص )مقابل خرمشهر( (1

 محور جزيره مينو (2

 محور السيبه )مقابل آبادان( (3

 محور بسيار مهم خسروآباد (5

 محور جنوب فاو )دهانه اروند( (4
 

يابي باه و طارح ماانور آن باا دسات 8اين طراحاي عملياات والفجار  بنابراين     

ملورهاي متتلف آغاز شد و به دنبال آن شكساتن خطاوط دفااعي دشامن در 

ساحل غربي و عبور از موانع و استلكامات تسهيل گرديد. بالفاصله باا شكساتن 

خط، پاكسازي نتلستانهاي حاشيه غرباي اروناد و جناگ شاهري عملاي شاد و 

 شروي رزمندگان از طري  ملورهاي ارتباطي دنبال شد.مراحل پي

شناساايي و دسات  8مهمترين ابتكار نظامي در طرح مانور عمليات والفجار      

ور از اروند باوده زيارا باا امكاان عباور از ااايافتن به ملورهاي نفوذي و قابل عب

 د بقيه مراحل عمليات با موفقيت انجام شده است.اااارون



 

                      

02  

 

 ندگان در زمينه مهندسيتكارات رزماب

)اداره مهندساي  ابتكارات عبور از طريق تونل )نقب زدن زيرر ارونرد(: -1

    ،5763ستاد مشترك و دانشگاه امام حسين 

به دليل مشكالتي كه در عمليات عبور از رودخانه پيش روي رزمندگان قرار      

هاي بزرگ به انهطرح عبور از زير رودخ ت به ويگه پ  از عمليات آزادسازي،داش

دنياا   رو  حفر تونل بررسي شد و با توجه به سواب  اساتفاده از ايان شايوه در

 عمليات حفر شروع گرديد. 5/7/5764دستگاه حفاري )شيلد  طراحي و از تاريخ 

ملل مورد نظر حدفاصل خرمشهر و شمال جزيره مينو بود )ناوار كاارون  و      

هاي متروباه قاديمي منطقاه و در ساالن فاز اول پروژه كميل در ملل يكاي از

 × 54استتار نيزارهاي حاشيه شرقي اروند شروع شد. ابعاد قسامت اصالي تونال 

متر بود همچنين بتش ورودي را ياك دياوار ماورب  6متر و حداك ر ارتفاع  71

داد )به للاظ امنيت  و بتش انتهاايي باه شاكل هشات ضالعي باه تشكيل مي

 گرديد.ها كامل ميديواره صورت يكپارچه با فونداسيون

ل اارديد كه به دلياابيني گروز پيش 11روژه اال فاز اول اين پامراح     

 ماه طول كشيد. 6التي اامشك

متاري اروناد در اسافند  58در فاز دوم طرح كميل حفاري تونال در عما       

 يزاتاااهاي فناوري و نبود تجه تاارديد اما متاسفانه ملدوديااشروع گ 5761

كاارگيري ه شناسي و فيزيكي منطقه مانع مهماي در باهاي زمينكافي و ويگگي

 اين ابتكار عمل گرديد.
 

 : پل بعثت - 2

هاي شگفت مهندسي جنگ تلميلي نيب پل بع ت بر روي يكي از خالقيت     

اروند بوده است. زيرا خيوصايات فيزيكاي و هيادرولوژي اروناد مناساب نياب 
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راي اجراي عمليات و پشاتيباني آن نباود لارا يكاي از هاي موقت و تعجيلي بپل

 يهاي بسيار مناسب ساختن پلي بود كه اوالً در شارايط ملاصاره اقتياادشيوه

امكان طراحي و نيب آن در داخل باشد ثانياً ضامن ملرماناه باودن طارح آن, 

پريري كمتري در برابر حمالت هوايي و آتش توپتانه دشمن داشته باشد. آسيب

هاي قطور فوالدي در مقطع پروفيال طاولي رودخاناه و ين با قراردادن لولهبنابرا

پوشاندن قطر ضتيمي از بتن و آسفالت در سطح آن, پل بع ت ايجااد شاد كاه 

نقش موثر آن در ارتباط و پشتيباني رزمندگان با عقبه خودي و ت بيت و تاامين 

 منطقه فاو مشهود بود.
 ان:عوامل جفرافيايي ابتكار عمل رزمندگ

 

 عبارتند از: 8اهم عوامل ابتكارات عمل رزمندگان در عمليات والفجر 
 جزر و مد و جريانات اروند .5
 نتلستانهاي حاشيه شرقي اروند .2
 هاي حاشيه شرقي اروندكانال .7
 موقعيت جفرافيايي فاو. .4
 

 :جزر و مد و جريانات حاكم بر اروند 
ترين مواناع و چيادهدر شرايطي كه اتتاذ استراتگي دفااعي ارتاش عاراق پي     

استلكامات را ايجاد كرده بود, حتي در شرايط باال آمادن ساطح آب اروناد نياز 

امكان برخورد نيروهاي غواص و قايقهاي عملياتي به موانع مين )به وياگه مواناع 

يابي باه خورشيدي  وجود داشت. بررساي چگاونگي جازر و ماد اروناد و دسات

 مان حمله و عبور رزمندگان دنبال شد.شرايط مساعد عمليات به منظور تعيين ز

رودخانه اروند به دليال ارتبااط باا آبهااي آزاد )از طريا  خلايج فاارس  در      

 11سااعت و  24باشد و با توجه به اينكه طاي شابانه روز )معرض جزر و مد مي
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دهد به دنبال آن دو پديده بسيار مهن اتفاق بار جزر رخ مي 2بار مد و  2دقيقه  

 .افتدمي

تفييرات سطح آب اروند كه ناشي از تفيير سطح اساس آب خليج فارس  : الف

 متر است. 1/7باشد و حداك ر ميزان باال آمدن سطح آب در اروند مي

 باا آن روناد ييراتفا و گي اسويا )سه الجهت جريان متتلف يت سهاحاكم : ب

ن, اطالعاات زيار وبهتارين زماا 8مد, بنابراين درارتباط باعمليات والفجر و زراج

  66، ص 5766مورد توجه بوده است. )رامشت 

 
 

 پيش بيني زمان وقوع جزر و مد .5
 پيش بيني زمان حداك ر جزر و مد در هر ماه .2
 بررسي تفييرات سطح آب اروند .7
 روند جريانات حاكن بر رودخانه اروند و تفييرات آن .4
 سرعت آب .1

ر را از نياروي جاذباه مااه با توجه به اينكه پديده جزر و ماد بيشاترين تااثي     

توان موقعيت كره مااه را پريرد و جاذبه خورشيد در درجه دوم قرار دارد, ميمي

النهار ملل پيگيري نمود. به عبارت ديگار زماان طلاوع و غاروب مااه و در نيف

همچنين مساحت دايره روشنايي قمار باا يكاديگر در معبار زماان داراي رابطاه 

آسان است. يعني با رويت هالل ماه تعيين نيماه  بيني آنرياضي هستند و پيش

اول يا  نيمه دوم ماه قمري, ترتيب روزهاي ماه قمري و مقدار روشنايي مشتص 

تاوان سااعت عباور مااه را از شود. با هالل يا مشتص شدن موقعيت مااه ميمي

النهار ملل تعيين كرد )تلدب ماه در نيمه اول به طرف غرب. در نيمه دوم نيف

,  النهار منطقاهرف شرق است.  تعيين روز قمري و زمان عبور مااه از نيافبه ط

النهار ملال قارار دهد؛ بنابراين زماني كه ماه در نيفزمان وقوع مد را نشان مي
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ر آن ظاناد. همچناين موقعيات مااه در نقطاه مترساگيرد مد به حداك ر ميمي

يقاه ياك ماد باا دق 21سااعت و  52گردد, يني هر منطقه موجب وقوع مد مي

واقاع شادن  دقيقه بعد نيز با 21ساعت و  52النهار ملل و موقعيت ماه در نيف

 ر ملل مورد نظر مد خواهين داشت.ظانماه در نقطه مت

موقعيت ملاق و بدر بيشاترين  2گانه يا اهله قمر، در  6با توجه به حالتهاي      

بادر بيشاتر از ملااق  شود كه ميزان جزر و ماد در زماانو مد واقع مي     جزر

متر ملاسبه شاده  1/7باشد. لرا با توجه به اينكه حداك ر مد ممكن در اروند مي

گيرين كه بهترين شرايط و موقعيات زمااني عباور رزمنادگان از است نتيجه مي

اروند حاكميت مد بلند )وضعيت بدر  بوده است كه اين وضعيت در نيماه شاب 

مناادگان از ارونااد را فاراهن كاارده اساات . ماوثرترين عاماال عباور رز 21/55/64

بنابراين با توجه باه اينكاه بزرگتارين مشاكل حملاه باه فااو, عباور از اروناد و 

يابي به سواحل شرقي و موانع بسيار ستت آن بوده است كه فقط با وجود دست

يابي به اهداف مورد نظر ممكن شده اسات. همچناين يكاي از حداك ر مد, دست

  با استراتگي نظامي رزمندگان عالوه بار جازر و ماد, داياره عوامل موثر و منطب

روشنايي ماه بوده و اتتاذ شيوه آفندي بر اساس حمله در شب و تكيه بر نياروي 

پياده و عبور نيروهاي غواص و قاي  رزمندگان از اروناد, مساتلزم برخاورداري از 

 روشنايي مناسب شب بوده است.
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انگيز ارونااد ناشااي از جاازر و مااد سااطح آب هاي شااگفتيكااي از  پديااده     

يعني رودخانه اروند به دليل ارتباط با خليج فارس و كماي  .باشدفارس ميخليج

شيب بستر آن, هنگام حاكميت جزر و مد از سه جريان متتلف الجهت برخوردار 

يتاه آب باا همكااري كم«دكتار رامشات »اين پديده كن نظير توسط  .گرددمي

پشتيباني جهاد سازندگي در مقاطع متتلف و اعماق رودخانه )از جناوب فااو تاا 

 خرمشهر  بررسي شده است.
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  68، ص  5763در حالت جزر كامل سه اليه بررسي شده است: )رامشت ، 

 aمتري =  7تا  1/1عم    5

 bمتري =  6تا  7عم    2

 cمتري =  6تا  6عم    7

 

زايش سطح آب سه الياه زيار بررساي شاده در وضعيت مد كامل نيز به دليل اف

 :است

 a متري = 4تا  1/1عم    5
 bمتري =  8تا  4عم    2

 cمتري =  52تا  8عم    7

 

 كه ؛ دادهان ميانشبه دست آمده نتايج 

يشتر از طبقات مياني و بد الي ارونات آب سطال سرعازر كامادر حالت ج اوالً

 : يعني .زيرين است
V1 > V2 > V3 

ماد كامال سارعت آب ساطلي اروناد )جرياان متاالف جرياان در حالت  ثانياً

باشاد. طبيعي  كمتر از سرعت جريان طبقه ميااني )جرياان طبيعاي اروناد  مي

 : يعني
 

V2 > V1 > V3 
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درك چگااونگي حالاات فااوق در ابتكااار عماال رزمناادگان در مااورد فعاليتهاااي    

آنجاا كاه عباور رزمنادگان و تهااجن  . ازاساتموثر بوده نيز اطالعاتي عملياتي 

متار در ثانياه  1/5تر از گسترده از طريا  اروناد مساتلزم سارعت كان و پاايين

هاي انجام شده حاكي است كه با حاكن شدن مد كامل تا حادي باشد بررسيمي

از سرعت آب سطلي اروند كاساته و اجاراي عملياات را تساهيل نماوده اسات. 

شدن تالطن و سارعت آب, غواصاها امكاان عباور بنابراين در اين وضعيت با كن 

سط قايقهاا و وساايل سانگين يافتند و به دنبال آن حمله گسترده رزمندگان تو

 .عملي شد
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 :نخلستانهاي حاشيه شرقي اروند 
يكي از ابتكارات رزمندگان استفاده از نتلستانهاي وسيع حاشيه شرقي باود      

ها به عنوان بهترين اين جنگل .داشت كه از جزيره مينو تا جزيره آبادان گستر 

شكن انتتاب شد و باا توجاه باه مراكز تجمع و استقرار نيروهاي عملياتي و خط

شاكن و استتار و اختفاي مناساب, رزمنادگان فرصات يافتناد تاا نيروهااي خط

عملياتي را تا زمان تهااجن در منطقاه مساتقر نماوده و باا حاداك ر غاافلگيري 

 .عمليات را شروع نمايند

 

 هاي حاشيه شرقي اروند:نهرها و كانال 
ح آب ادن سطاااند به هنگام باال آمار شدهارها كه عمود بر اروند حفااين نه     

ريز شدن رودخانه پر از آب شده باه طاور طبيعاي آبيااري نتلهااي  )مد  و سر

نقش اين نهرها در مقطع عملياات باه عناوان ملورهااي  .گيردمنطقه انجام مي

يابي به اهداف ساحل غربي بوده اسات دگان به حاشيه اروند و دستوصولي رزمن

يعني با افزايش سطح آب اروند و پر شادن ايان نهرهاا باه طاور باالقوه امكاان 

استفاده از قايقهاي سبك به منظور نقل و انتقاال نيروهااي عمليااتي باه طارف 

 سواحل رودخانه و عبور از آن ميسر شده است.
 

 :منطقه فاو 
مين عامل جفرافيايي موثر بر خالقيت و ابتكار عمل رزمنادگان در ايان چهار     

هاي اين بندر شامل موارد زيار نبرد وسيع موقعيت منطقه فاو بوده است. ويگگي

 باشد:مي

 7گاه دفاعي مناسب)متكي بودن سه طرف منطقه به آب  تكيه ا 2عم  كن  ا 5

ويگه در ملادوده كارخاناه  عدم تناسب زمين منطقه با قدرت مانور دشمن )به ا
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ابتكارات جنگ آبي رزمنادگان در فااو و  ا 1كوتاه بودن عقبه خودي  ا 4نمك  

ايجاد دژهاي دفاعي متتلف سبب شد كه براي اولين بار رزمندگان تمام اهاداف 

تيرف شده را ت بيت و تامين نمايند. )البته در مرحله آزادسازي خرمشهر تماام 

 د. مواضع جديد ت بيت شده بو

بنابراين ابتكار عمل رزمندگان در انتتاب ملور عمليات )فاو , امكاان عباور      

گسترده از اروند را براي اولين بار عملي نماود كاه باا غاافلگيري ارتاش عاراق, 

پارير شاد و باه دليال تناساب منطقاه باا تاكتياك يابي به اهاداف امكاندست

هاي مكارر ارتاش عاراق ممكان گاههاي دفاعي, مقابله با فشاررزمندگان و تكيه

 گرديد.

هااي نظاامي  يابي به فاو به عنوان يك هادف اساتراتگيك ارز  بعالوه دست   

 قابل توجهي را داشت كه مهمترين آنها عبارت است از:

 قطع ارتباط كامل عراق با آبهاي آزاد خليج فارس.  5
كيلومتر مربع از خاك عراق كه بندر فاو و تاسيسات آنرا  811يرف ت  2

 شود.شامل مي
 فاو به بيره يالقير و راههاي ارتباطتهديد بندر ام  7
 تسلط و حاكميت كامل بر اروند  4
 ها به بندر امام خمينيتامين خور موسي و امكان تردد كشتي  1
هاي نظامي اين ملور به عراق همجواري با كويت و ملدود شدن كمك  6

 و ... .
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 گيرينتيجه
ينه تسليلات و تجهيزات نظامي و گساتر  هاي عراق در زمبرخالف برتري     

سازمان رزم, و استراتگي دفاعي, رزمندگان با خالقيت و ابتكار عمل اين توازن را 

بر هن زدند و با تيرف فاو بزرگترين خالقيتهااي نظاامي دوران دفااع مقادس و 

خالقيتهايي كه الگوي جديادي را در . بردهاي قرن بيستن را عملي كردندحتي ن

پرير نمود و امروزه نه ات آبي, خاكي و عمليات عبور از رودخانه امكانطرح عملي

هاي نظامي دنياا قابال هاي نظامي داخل بلكه در تمام دانشكدهتنها در دانشكده

 باشد, بنابراين:طرح و تدري  مي

 شناخت ملورهاي قابل عبور در اروند, -الف 

 هاي نفوذي,استفاده از نهرهاي حاشيه اروند به عنوان ملور -ب 

 تمركز و استقرار نيروهاي عملياتي در نتلستانهاي حاشيه شرقي اروند, -ج 

تقارن زمان عمليات فاو با حاداك ر ماد در طاول مااه قماري, از مهمتارين  -د 

عواملي بوده است كه رزمندگان با وجود افزايش سطح آب اروناد و قارار گارفتن 

بور از عرض رودخانه را يافتند. باه موانع ايرايي و خورشيدي در زير آب, امكان ع

عالوه حاكن شدن جريان آب دريا به سمت متالف و كاهش سرعت آب, شارايط 

 مناسبتري را جهت عبور نيروهاي غواص و عبور قايقهاي رزمندگان فراهن نمود.

همچنين تفيير استراتگي نظامي رزمندگان كه در ساالهاي چهاارم و پانجن      

ملادود و متوساط باه شاكل غيركالسايك اجارا  جنگ به صاورت عملياتهااي

شدند، نبرد فاو از نوع عمليات وسيع و غيركالسيك دفااع مقادس اسات كاه مي

ترين تاكتيكهاي توسط سپاه اجرا شد. در اين عمليات رزمندگان با اتتاذ پيچيده

در  رزمالق, تباور از رودخاناه بازرگ, عباور از بااخاكي, ع -نظامي, عملياتي آبي

 گ شهري را به نلو احسن انجام دادند.جنگل و جن
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فرماندهي و سازماندهي مستقل عمليات توسط سپاه نيز يكي از ويگگيهاي اين  -

عمليات است. گرچه در اين نبرد پشتيباني وسيع هاوايي و آتاش سانگين دالور 

 مردان ارتش جمهوري اسالمي مورد توجه بوده است.

عمليات فاو, باعث ذهنيت دشمن  غافلگيري ارتش عراق و عدم درك از اجراي -

از حمله به هور و انتقال بتشي از نيروي عملياتي به شرق بيره و هور گردياد و 

قواي دفاعي ارتاش عاراق تجزياه شاد. بناابراين تاكتيكهاا و تجاارب ارزناده در 

تواند به عنوان بهترين الگوي عمليااتي و غلباه بار شارايط مي 8عمليات والفجر 

 ان و نظاميان جوان منتقل شود.بسيار ستت به افسر
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  عامناب
 ترك ساپاه و دانشاگاه اماام حساين اداره مهندسي ساتاد مشا، (5763 , 

 مجموعه مقاالت همايش مهندسي رزمي.

  ( :خالقيت و نوآوري در انسانها و سازمانها, نشريه 5733آقايي, تيمور ،  

 تهران .

 ترجماه   : خالقيات چيسات 5736ژائاوي) ا بساي  و هاوبرت اير پي(

 نشر عابد. سروري تهران

 تلقيقات جنگ ومطالعات پايان,مركز تا  ،آغاز5781 دروديان,ملمد:)تهران

 .چهارم چاپ

  از فاو تا شلمچه, مركز مطالعات و تلقيقات 5737دروديان, ملمد:)تهران ,  

 جنگ.

  ، پديده جزر و مد و ارتباط آن با 5766رامشت, ملمد حسين:)اصفهان ، 

 ت آب در اروند, ناشر معاونت جنگ دانشگاه اصفهان.جهت و سرع

  ،سااه سااويگي در ارونااد )مجلااه 5763رامشاات, ملمدحسااين: )اصاافهان ، 

 دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان .

 ( : مديريت بازرگاني, تهران انتشارات سمت .5766رضائيان علي ،  

 ( :مقدمه بر جفرافياي نظامي ايران جلد اول5733صفوي, سيد رحين،  ,

 سازمان جفرافيايي نيروهاي مسلح .

 ي نظامي )جزوه درسي چاپ اارافياي سياساجف ، يناسيد رح ، ويااصف

 . حسين امام دانشگاه         ، نشده 

 ( ,جفرافيايي نظامي, ترجمه 5781كوتين, جان رسام, الكساندريا, ويرچينا  

 مركز مطالعات جفرافياي نظامي .
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 از خرمشهر تا فاو,)جلد دوم  ناشار 5738) تلقيقات جنگ,ومركز مطالعات  

 سپاه.

 ( ,اطل  جنگ ايران و عراق, چاپ 5736مركز مطالعات و تلقيقات جنگ  

 اول تهران .
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


