
 جغرافیای نظامی هورالهویزه

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1  8311بهار و تابستان   33-37شماره   – یازدهمسال                                                                

 

 

  2، رضا آزاد 1دکتر نصرا... پایندۀ

 : چکیده
در واقع تاالب هایی باا  ها د. آنن، جغرافیای خاص خود را دارنواحی هور

. اهمیات هستندآب نسبتا شیرین و انبوهی از پوشش گیاهی و وسعت قابل توجه 
شود که شایو  ای از زنادگی دناد مناطقی همچون هورالعظیم هنگامی روشن می

دانند. می اله ساکنینی را به نمایش می گذارد که زندگی خود را مدیون هورهزار س
برنج و شیر گاو میش و خانه هایی از جنس نی و داوالن  ،قوت آنها اعم از ماهی

در مبارز  با طبیعت سخت و خشان  ،و تجاربی دند هزار سالهی هور است هدیه
آب در این مناطق رمز و راز  آنجا موفق بود  اند. ماندن طوالنی رزمندگان بر روی

و البته دالیل علمی دارد که در ماندگاری دند هزار ساله بومیان و شیو  ی زندگی 
آنها نهفته است. جنگ تحمیلی رژیم بعث و اقدامات پس از جنگ صدام پلیاد در 

نفر از ساکنین آن را آوار  ی مناطق دیگر نماود و  044444 ،جهت خشکاندن هور
تجارب عملیاات موفاق خیبار باعاث  .رفتهور رو به نابودی تجارب زندگی در 

شیوهای نوین جنگای باود کاه بارای اولاین باار در جهاان باه نماایش گذاشاته 
به ویژ  کنار آمدن با طبیعت ساخت  ،بط آنضشد.استفاد  از این تجارب و ثبت و 

دراغ را  آیند   ،و خشن دنین مناطقی و شیو  های جنگیدن در آن شرایط طبیعی
 دفاع از سرزمین اسالمیمان خواهد بود. در

، جغرافیااای نظااامی ،ماارداب ،هااور العظاایم، هورالهااویز  کلیددد ژا ه :ددا:
 آبراهه ، خیبر عملیات
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 تعریف ژ توضیح :ور: 

که به ریزش آب بر بیشه ها و مانند آن فراخ گاردد،  است هور دریایی خرد

 .( 1، ص 6611)رامشت،

ستان و باین النهارین واژ  ی ملایلحی واژ  ی هور در میان ساکنین خوز»

است و به پایاب هایی گفته می شود که به هنگاام بارنادگی هاای ایان منااطق و 

طغیان رود خانه های فللی و یا دائمی و طغیان آب به واسیه مسای   و هماوار 

بودن این زمین ها و اختالف گودی کمی که این نواحی نسابت باه اطاراف خاود 

. عمق آب این مناطق دندان زیااد نیسات و از است شد  دارند آب در آنجا جمع

صفر تا سه دهار متر بیشتر نیست . آب در این مناطق در تمامی سال وجاود دارد 

با این تفاوت که در فلل تابستان به دلیل قیع بارندگی ها و تبخیر شدید آب ، از 

و نای وسعت آن کاسته می شود . از دیگر ویژگی های هور رشد و نمو جگن ها 

 (. 1ص  6611)رامشت،  «ها در آن است

 هوری که در مرز ایران و عراق قارار دارد باه ناام هاای مختلفای شاناخته

شود. مردم هر منیقه از هور یا اطراف ، آن را به نامهای مختلفی مای شناساند. می

مثال مردم شط علی به آن هور شط علی می گویند و مردم طبر به آن هاور طبار و 

دم کحال به آن هور کحال می گویند ولی در عراق به نام هورالهویز  و در عراق مر

 در ایران به نام هورالعظیم معروف است. 

منبع تغذیه هور العظیم سه رودخانه ی کرخه،دجله و فرات می باشاد . در 

خلیج فارس تا منیقه ی هور و زمین هاای اطاراف آن  ،دوران سوم زمین شناسی

روی آب خلیج فارس زمینهای این منیقه از زیر آب  سگسترش داشته است . با پ
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آب  اسات.بیرون آمد  است. لکن این منیقه دون نسبت به پیرامون خود گاودتر 

  .می شود و فرات در این ناحیه وارد و پخش دجله های کرخه،ورودی رودخانه

بخشی از آب ورودی به این ناحیه در طول سال تبخیر می گردد و مازاد آن 

عراق وارد شط العرب می شود.این رودخانه در اداماه باا کاارون تالقای  در خاک

 نمود  و اروند را تشکیل می دهد.

 موقعیت ژ ژسعت :ورالعظیم:

دنانکه در تلویر ماهوار  ای  شمار  یک مشاهد  مای شاود هاور العظایم 

دو کشور ایران و عراق در غرب خوزستان واقع شد  است . مرز باین المللای  بین

 ودی از وسط هور می گذرد.تا حد

از شمال با یال جنوبی هور السناف و از جنوب به جلگه و دشت های کام 

راباط باین  ،العظیمد. جاد  ای باین هاور الساناف و هاورشوارتفاع دجله ختم می

دقیقاه  85درجاه و  04حد شرقی آن را نلف النهاار   العمار  و الحلیه می باشد.

ثانیاه  و  64دقیقه و  61درجه و  04نلف النهار را شرقی )خرابه( و حد غربی آن 

 ثانیاه مارز جناوبی آن را تشاکیل  06دقیقاه و  86درجاه و  66عرض جغرافیایی 

العظیم تقریبا منتهی الیه مرز جنوب غرب ایران  باا عاراق دهد. یال شرقی هورمی

 محسوب می شود.

یی کاه کند و در سال هاوسعت هورالهویز  نسبت به آب ورودی تغییر می 

باران فراوانی می بارد و رودخانه های دجله، فارات و کرخاه آب فراوانای دارناد 

وسعت آن تا حدودی گسترد  تر و آب آن نیز شیرین تر می شود و در سال هایی 

که خشکسالی بود  از وسعت آن کاسته مای شاود و کیفیات آ ب نیاز باه سامت 

شایرین تار اسات . هام  آب ،شوری میل می نماید.  البته در قسمت های ورودی
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دنین در مسیری که آب به سمت خروجی هور حرکت می کند آب شیرین تار و 

 رشد گیاهان به ویژ  نی ها بیشتر شد  است.

و  اسات دست خوش نوساانات آب ورودی ،وسعت هور در حالت طبیعی

به سیاست های اتخاذ شد  توسط دو کشور و تبخیر و تعرق و نهایتاا حجام آ ب 

دارد. امروز هور تحت کنترل می باشد و با وساعتی معاادل بستگی  خروجی از آن

 کیلومتر مربع سرزمین پهناوری است محسوب می شود.  6644
 ( میالدی 6741و هورالهویز  در بین النهرین ) موقعیت سه ناحیه هورالحمار،هورمرکزی -6شکل

 
 (6654ماخذ: ابریشم دی و همکاران )
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 میالدی 2464رالعظیم در سال تلویر ماهوار  ای هو -2شکل

 
 ( برگرفته از ماهوار  اسپات2464ماخذ:گوکل ارث )

 

 (80، ص 6611)رامشت،  :آب ژ :وای :ور

در سی  هور ایستگا  هواشناسی که پارامتر های جوی را تثبیت کند وجود 

دست آمد  ه نتایج زیر از درجه حرارت هور ب ،محاسبه ی ترسیمی ؛ لیکن باندارد

 است:

: اختالف درجه در سی  هور اندک است و بین شامال و جناوب  یاا الف

 کند . ز یکی دو درجه سلسیوس تجاوز نمی، شرق و غرب
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در شش ماهه سال از خرداد تا آبان ماا  اخاتالف درجاه حارارت شامالی 

ما  دیگر سال شامل ما  های آذر، دی، بهمن، اسفند و اردیبهشت  پنججنوبی و در 

ست. در ما  بهمن متوسط درجه حارارت هاور از منااطق اغربی  -اختالف شرقی

 آبادان و اهواز بیشتر است که علت آن جذب حرارت توسط آب می تواند باشد. 

 
 متوسط دمای تیرما  هورالعظیم  - 6 نمودار

 
 85مآخذ : رامشت, جغرافیای هورالعظیم ،صفحه 
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و  در نمودار شمار  یک میازان تبخیار و تعارق و متوساط درجاه حارارت

 2همچنین بارندگی در تیر ما  نشان داد  شد  است . همچنین در نماودار شامار  

 نشان داد  شد  است. ،پارامتر های مذکور برای دی ما 
 

 

 ما  هورالعظیمدی  متوسط دمای - 2 نمودار

 
 10مآخذ : رامشت, جغرافیای هورالعظیم ،صفحه 
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 جامعه گیا:ی در :ور

وحاش و گوناه هاای پرنادگان آبای و  هور منزلگاهی میمئن برای حیات

، در فهرسات   WWFشیالت است وباه هماین دلیال از طارف ساازمان جهاانی

به منظور حفاظت  ضاروری  (Ecoregions)مناطق بوم نواحی دویست موردی 

  .در جهان قرار گرفته است

درصد از بیست  نودبرنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ، نابودی حدود 

ع مرداب هایی را که ناشی از اقادامات حکومات بعثای صادام و هزارکیلومتر مرب

یکی از بزرگتارین فاجعاه هاای زیسات "سدسازی در مسیر آب مرداب هاست، 

  .خواند  است"محییی جهان

 :جامعه حیوانی در :ور

جامعه  حیوانی در هور  از تنوع زیادی بر خوردار است و موجب معیشات 

ماهیگیری گرفته تا پارورش گااو مایش را  از و جامعه انسانی در آنجا شد  است

 ،از جملاه پلیکاان هاا  ؛شامل می شود  . پرندگان زیادی در هور زندگی می کنند

مرغ ماهی خوار، درنا ، حواصیل ها، اناواع مرغاابی هاا و دیگار پرنادگان حاالل 

گوشت و حرام گوشت را شامل می شود. عالو  بر آن حشارات زیاادی در هاور 

 زندگی می کنند.

د ناومیش ها معیشت خانوادگی قریب به اتفاق هور نشینان را تامین می کنگ

و  از این جهت هزیناه ی نگهاداری آنهاا  هستند در برابر بیماری ها مقاوم آن ها

 است. کم

از دیگر حیوانات هور گراز است که گوشت آن حرام و از جاانوران تقبای  

ع حملاه و آنهاا را غاارت و شد  است. این حیوان در هنگام رسیدن برنج به مزار
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ساله خسارت زیادی به کشاورزان وارد می نماید. این حیاوان شاناگر مااهری  هر

 گذراند.خود را به شنا و استراحت در میان نی ها می ،است و بیشتر اوقات

سگ و موش آبی است . البته تعداد ساگ آبای کام  ،از دیگر حیوانات هور

 هور مشاهد  می شود.است. خفاش نیز در دهکد  های اطراف 

 ماهی هایی که در هور زندگی می کنند عبارتند از:

در باین اهاالی از محبوبیات و این مااهی دارای گوشات سافید  :کتان -6 

 فراوان بر خوردار است . 

این ماهی در اغلب رودخانه های خوزساتان  ماهی تونی یا ماهی نباش: -2

 صید می شود و در هور نیز فراوان است.

 اهی ها عبارتند از : شلج ، حمریه و انز .سایر م

از بین رفتن هور ها ، اثر فاجعه آمیزی بر حیات وحش و تنوع زیساتی آن  

زیارا  ؛داشته و باه یاک مسااله ی  منیقاه ای و باین المللای تبادیل شاد  اسات

کارشناسان حیات وحش بر این عقید  اند که از بین رفتن ایان هاور هاا ، باعاث 

یان منیقاه از جملاه سامور آبای ، ماوش صاحرایی و ساایر انقراض جاانوران ا

 موجودات بومی این منیقه شد  است.

این منیقه یک توقف گا   زمستانی برای پرندگان مهاجر در مسایر هاوایی 

نیل است و اکنون مشاهد  می شاود کاه بسایاری از گوناه  –خزر  -سیبری غربی

از جمله پلیکان های سفید  نیقه در حال از بین  رفتن هستند؛های ساکن در این م

شرقی یا مرغابی هور ها . اروند رود به عنوان کانالی برای مهااجرت گوناه هاای 

 (Penaied)برای مثال، مهاجرت فللی میگاو هاای  ؛آبی مختلف  عمل می کند

فارس و مناطق جنوبی هورها در جریان است. و تخمین زد  مای شاود  جبین خلی
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خشاک  یت از هاور هاسات از میگو های کودر صد  دهلکه منشا اصلی حدود 

شدن هور ها ، تاثیر مهمی بر اقتلاد و ماهی گیری ساحل شامالی خلایج فاارس 

 داشته است.

در کاه جامعه حیاتی هور شامل دو بخش عماد  حیاوانی و گیااهی اسات 

 ترسیم شد  است: ،6شمار  نمودار 

د که در سه الف : جامعه گیاهی فلورا مجموعه گیاهان موجود در هور هستن

 عمد  طبقه بندی می شوند : شبخ

گیاهان کف زی هور : منظور از گیاهان کف زی گیاهانی است که باه -6

طور کلی ریشه در گل و الی کف هور داشته و قسمتی از ساقه ی آنها از 

 آب بیرون زد  است . 

ه هان آبزی شناور در هور: این گونه گیاهان ریشه در آب داشته و بگیا -2

 شناور در سی  یا بخشی از آب زندگی می کنند. صورت

گیاهانی که در سواحل اطراف هور و در خشکی باه صاورت طبیعای -6

 6وجاود  مای آورناد. در شاکل  شامار  ه پوشش یا جامعه ساحلی را ب

 (. 71، ص،6611نمونه ای از گیاهان هور مشاهد  می شود.)رامشت 
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 رالهویز (نمونه ای از گیاهان هور العظیم)هو -6 شکل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71،جغرافیای طبیعی هورالعظیم،ص6611ماخذ:رامشت،

 

 گیا:ان کف زی:  – 1بخش

گیاهان کف زی هور که نیمی از آنها بیارون از آب اسات پوشاش 

اصلی هور را تشکیل می دهد و تقریبا در تمامی نقاطی که عمقای بیشاتر 
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ها در شمال هاور بسایار  از یک الی دو متر دارند دید  میشوند. تراکم نی

 بیشتر از جنوب است و غالبا هم قوی تر و شاداب تر به نظر می رسد.

 یکی از گیاهان کف زی نی ها هستند .

سانتی متر است و لکن در شمال هور نی هایی با قیر  4/4حد متوسط قیر نی ها 

دمیان سانتی متر هم دید  می شود که به بردی شهرت دارند. نی ها از تیر  ی گن 6

نی هاا  .(6و دارای سنبله های فراوانی هستند)شکل  (Fostucea)و زیر تیر  ی 

نقش بسیار مهمی در جلوگیری از تخریب سواحل و جاد  های درون هور دارناد 

و به طور کلی وجود آن ها به غیر از مسائل استتار سبب می شود کاه اماواآ آب 

، 6611ن برود.)رامشات ،تحت کنتارل در آماد  و قادرت تخریاب آن هاا از میاا

 (.75ص

جگان هاا هساتند  ،دومین پوشش گیاهی در رد  ی کف زیان بعاد از نای

 ؛در صد از سی  کل هور را پوشش مای دهاد 26.همچنین دوالن ها که حدودا 

ولی محل رشد آنها نسبت به نی ها به ساحل نزدیاک تار اسات. داوالن گیااهی 

و گااومیش هاا رغبات باه اسات ی بدون ساقه با برگهای نوک تیز با مقاطع مثلثا

متار باود  و  8/6تاا  8/4خوردن آن دارند. عمق میلوب برای رشد این گیا  باین 

گسترش آنها را عمق های بیشتر کنترل و محدود می کند . این گیاهاان بیشاتر در 

 نواحی شرقی و شرق هور که عمق کمتری دارند گسترش یافته اند.
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 پوشش گیاهی هور  پراکندگی -0شکل

 
 77ماخذ: رامشت، جغرافیای هور صفحه:

 Typha angusti)نوع دیگر پوشش گیاهی هور لویی یاا باردی اسات. 

folia) گسترش زیادی داشته و از جمله گیاهاان بادون سااقه  ،این گیا  کف زی

و بومیان جهت بافتن حلایر و  ای آن پهن و به رنگ سبز شفاف استاست. برگه

این گیا  در قسمت هاای کام عماق و  .می کنند یا ظروف حلیری از آن استفاد 
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و بیشتر  ت میلوب تری دارند ، رشد می کنندموقعی ،خاک هایی که از نظر کیفیت

 ( 0در شمال شرقی و قسمت هایی از جنوب غربی هور گسترش یافته است.)شکل

گات: اسم محلی یک نوع گیا  کاف زی در هاور اسات . دارای سااقه ی 

صاورت ه سانتیمتر است.  برگ های آن سوزنی و ب 84تا  04ایستاد  و ارتفاع آن 

 می باشد .   Najadaceaeنام علمی آن  و جام گل به ساقه ی فرعی قرار دارد 
 

 گیا:ان شناژر در :ور: -2بخش

از جمله این گیاهان آلگ های قهو  ای سبزینه دار و آلگ های سبز است کاه  -6

 از خانواد  ی ،وند و بیشتربیشتر در حوالی کنار  ها و سواحل دید  می ش

  (Chlorophyta Chrysophyta)   .هستند 

اساات . ایاان گیااا  شااباهت فراواناای بااه   (L. Indicum)دومااین گیااا  شااناور -6

(Marsilea)   دارد و جزو خانواد  ی(Gentianaceae)  باشاد. ساایر گیاهاان  می

 د.نمی باش  (Holovaceae)و  (Scropnlariaced)شناور در هور 
 

 گیا:ان سواحل :ور  -3خشب

گیاهاان  ،و جنوب شرقی به دلیل شور بودن خااک در قسمت های جنوب

و  اساتترش دارند . لکن وسعت و پراکندگی آنهاا محادود سمقاوم به شوری گ

گونه ی گیا  شور پسند در این ناحیه گسترش دارد.  اما در قسامت هاای  د فقط 

دارد با توجه به اینکاه خااک آن  شمال و شمال شرقی که رود خانه ی کرخه قرار

شیرین است گسترش و تنوع پوشش گیاهی بیشتر است. از گیاهان غالاب منیقاه 

 اشار  نمود.  (Sweodoarkata)می توان به گال له 
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 Aeluropus)دومین گیا  که بعد از خشک شدن پایاب ها رشد مای کناد  

Tepens)   با ارتفاع ،cm 24 ، ساورمه ی  اسات. گوناه هاای گال تاک وحشای

صحرایی و کاهوی وحشی از دیگر گیاهان سواحل هور می باشند. این گونه های 

مرتعی طراوت خاصی داشته و تقریبا تمامی حیوانات علف خوار منیقاه باا ولاع 

 خاصی از آن استفاد  می کنند . گونه هفت بند فقط در شمال منیقه رشد دارد.

 

 :ور ساکنان

که زیستگا  جوامع بشاری باود  اسات منیقه ی هور پنج هزار سال است 

( . هور نشاینان عاراق در طاول حکومات  2، ص 6654)ابریشم دی و همکاران،

رژیم بعثی شاهد نابودی تقریبا کامل زندگی دند هزار سااله ی خاود بودناد. باه 

دنبال جنگ اول خلیج فارس و شورش گسترد  ی ساکنان جنوب عراق در ساال 

سرزمین خاود  ،بسیاری از هور نشینان ،ب شدکه توسط رژیم صدام سرکو 6776

را رها کردند و به سایر مناطق از جمله جمهوری اسالمی گریختند. از سوی دیگر 

، تالش گسترد  ی حکومت بعث عراق برای خشکاندن مرداب ها ، زیستگا  هور 

نشینان را که زمانی یکی از آبگیر های مهم جهان بود به شور  زاری بای حاصال 

است . بر آورد می شود که در سال های دهه ی پنجا  مایالدی حادود  بدل کرد 

هور نشاین در ایان منیقاه زنادگی مای کارد  اناد کاه ایان میازان در  044444

نفر و در ساالهای آخار حکومات بعثای عاراق باه کمتار  284444به  6776 سال

ی کامال ، عملیات تخلیاه 6776و  6772در سالهای  .نفر کاهش یافت 24444 از

هور آغاز شد. در آن زمان دولت بعث اعالم داشت  که هادف از فعالیات در  آب

هور ها اجرای طرح های فنی و احیای زمین های کشاورزی است و ادعا شد کاه 
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برای بهبود وضعیت معیشتی هور نشینان ، تدابیر جاباه جاایی آناان را اندیشاید  

د در عاراق در است. اما وان دراشاتوئل، گزارشاگر ویاژ  ی ساازمان ملال متحا

هاای ماینزاز احیاای « شواهد بسیار ناادیزی»به این نتیجه رسید که  6778 سال

از ویرانای گساترد   و ساتم بار ماردم « شواهد غیار قابال انکااری»کشاورزی و 

 ( Hedder,sharp 2003.)است یافته

 

 :نر در :م تنیدگی جغرافیای انسانی ژ طبیعی در :ور: 

گاانیکی قاوی بار قارار خود یاک ارتبااا ار ساکنین هور با محیط پیرامون

ن اعی آنهاا در ارتبااا و هماهناگ باا آو بنای زیستی و رفتار های اجتماند نمود 

نوع معیشت اکثر قریب به اتفاق ساکنین هور و هم دنین  ،محیط است. برای مثال

گویاای باارز ایان مدعاسات  ،سکونت خاود ایجااد مای کنناد برایمساکنی که 

(. مردم قانع و صبور این ناحیه هور را به عنوان یک مااوای 4، ص6611 )رامشت

هور همادم و  می ورزند.بویژ  افراد مسن آنها به آن عشق  می کنند ومحبوب یاد 

 ،انیس مردم ساکن خود است زیرا که در دل خود باا پارورش دناد گوناه مااهی

ذای ساکنین قوت آن ها و در فلول زمستان و بهار با میزبانی از پرندگان مهاجر غ

خود را تامین می کند و از طرفی نی هایش تنها ملال  ساختمانی بومیاان منیقاه 

 .خوداست و این ها همه هدیه ی هور است به ساکنین 

مسااکن  ،ای توسط اهالی با یکادیگر ترکیاب شاد مندانهها به طرز هنرنی

دیگر در ها را تشکیل می دهد. دگونگی ترکیب و بافت نی ها و جگن ها با یکآن

ای است که دشم هر بینند  ای را به خود جلب کارد  و در ای موارد به گونهپار 

بی تردید از آن به عنوان یک هنر و صنعت محلی یاد می کند . ویژگای  ،یک نگا 
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به عبارت دیگر به غیر از این  ؛این خانه ها تیابق و سازگاری عمیق با محیط است

افت که از گرمای طاقت فرسای تابساتان و روش سنتی  روش دیگری نمی توان ی

سرمای گزند  ی زمستان نجات یافت و این دیزی است که در ارتباا باا مساائل 

ی نظامی باید مورد توجه و بهر  برداری قرار گیرد. در اینجا می توان به یک قاعد 

کلی اشار  نمود و آن بهر  برداری از تجارب و روش های بومیاان هار محال در 

با زندگی در شرایط سخت هر ناحیه می باشد. زیرا آنها طی صد ها و بلکه  ارتباا

هزارها سال روشهای مقابله با شرایط سخت منیقه خود را به خوبی یافته اندو از 

توانند نیروهای اطالعات و عملیات در دنین مناطقی می اآن استفاد  می نمایند. لذ

خود  محیط را بدین وسیله برای با خشونت محیط بهتر کنار آمد  و شرایط سخت

رژی آن ها را گرفته تا برای مقابله با نا ،بدین وسیله محیط کمترمهار و رام نمایند. 

ه دشمن تاب و توان بیشتر داشته باشند. این مسائل طی تجربیات دند هزار ساله ب

را  کاار هاای  ،بسته به شرایط سخت آن محیطدست آمد  و ارزش فراوانی دارد 

ناسبی توسط بومیان آن محل از تجربیات نسال هاای گذشاته باه یادگاار محلی م

این تجارب نیاز در الباالی زوز  هاای  ،ماند  است. با از بین رفتن ساکنین محلی

به فراموشی سپرد  می شاود.  وتمدن غرب و شهری شدن به شیو  ی غربی دفن 

ظ نظامی حاایز بط آن از لحاضلذا پیدا نمودن دنین تجارب گران بهایی و ثبت و 

اهمیت فراوانی است . ذکر این نکته ضروری است که تجاارب باومی هار محال 

اگر ده دلیل علمی آن را ساکنین نمای دانناد و  استکامال منیبق با مسایل علمی 

 فقط بر اثر تجربه از نسل های گذشته به میراث رسید  است.

و  نادرخوردارگاو میش ها برای اکثریت اهالی منیقه از اهمیت ویاژ  ای ب

همین امر سبب شد  است که نوعی فرهنگ خاص در میان آن ها به منله ظهاور 
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گاردد . نمای ممر در آمد محساوب  فقطبرسد. در حققیقت گاومیش برای آن ها 

رفتارهای آنها آدمی را متوجه این نکتاه مای ساازد کاه  ها و محبت وعالقه به آن

 گاومیش داری یک هنر است تا یک پیشه.
 

 گرافی :ور::یدرژ

بناابر ایان در ماواقعی کاه  .تابع آب ورودی باه آن مای باشاد ،عمق هور

بارندگی فراوان است آب زیاد ی وارد هور شد  و بدین ترتیب بر وسعت و عمق 

حجام عظیمای از آب  ،زود  می شود . از طرفی اجرای طر ح های زهکشیفآب ا

نقشااه  8مار  .در شااکل شاا ماای کاهااد.هااور را تخلیااه نمااود  و از وسااعت آن 

آن گونه کاه پیداسات منااطق عمیاق در  .هیدروگرافی کف هور مشاهد  می شود

 ز سای  دریاار این قسمت عماق هاور تاا ساه متار اسمت شمال قرار دارند . د

دو تا پنج متر از سی  در یاا  ، رسد. در قسمت های شرقی به ویژ  در سواحلمی

باین  آن، باه هور تاا بااال تارین ارتفاع دارد. لذا اختالف بین عمیق ترین نقیه ی

؛ متری به پایین اسات 8/6هشت تا د  متر می رسد. امروز  وسعت هور از ارتفاع 

کاساته شاد  و  متری شد  است و لذا هم  وسعت آن 8/6محدود به منحنی  یعنی

ه تلویر ماهوار  ای اسپات که در کمتر می رسد. دنان 8/8هم عمق آن حداکثر به 

موید این مساله می باشد. الزم به ذکر است کاه اماروز  باا  ،تهیه شد  2447سال 

نتارول کاستفاد  از وسایل مهندسی موجود می تاوان ورودی و خروجای هاور را 

توان بر حجم و وسعت آن حتی بیشتر از گذشته و باا سارعت  همچنین می .نمود

از آن باه شادت  بارعکسزیاد با رها نمودن آب سد های باالدست افازود و یاا 

 ست .کا
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 هیدروگرافی هورالعظیم -5 شکل

 
 68یم صفحه ظماخذ: رامشت هورالع

 

 عملیات در :ور:

عملیات در هور تفاوت زیاادی باا عملیاات در خشاکی و یاا دریاا دارد . 

 هاا تاناک ،نه مانند خشکی ،ویژگیهای خاص خود را دارد ،مناطقی همچون هور

قاادر باه حرکات  هاا داهو ناو هاا ون دریا کشاتیچد و نه همنقدرت مانور دار
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مگار  نیساتند؛حتی عبور قایق های موتوری و سبک هم قادر به حرکت  .دنباشمی

انباو  نای و  ،اینکه از قبل برای آنها آبراهی مهیا شد  باشد. در بعضای از ناواحی

 بردی و دوالن و غیر  اجاز  ی عبور حتی یاک قاایق کوداک و یاا بلام را هام

این بااور رسااند  هدشمن بعثی را ب ،دفاع مقدسدهد. این مسائل در عملیات نمی

جود ندارد و لذا دشمن  به این منیقه یقه ی هور العظیم امکان عملیات وکه در من

لی بود بین سپا  دوم عراق در شمال هور و ییقه حانتوجهی نداشت و حتی این م

سپا  سوم در جنوب هور الهویز  و هورالحمار و تنها یاک جااد  از باین ایان دو 

جنوب  را برقرار می نمود. با قیع این جااد  را  مواصاالتی  –هور ارتباا شمال 

شمال جنوب دشمن و ارتباا با بلر  قیع می گردید. عملیات در این منیقاه باا 

گوناه  توجه به اهمیت آن بایستی با حفاظت اطالعات کامل انجام می شد تا های 

ت بود. بنابر این اولین اصل حساسیتی در دشمن ایجاد نکند و اال محکوم به شکس

ت از آن می باشد، تا بتوان دشمن را غافلگیر ظاطالعات و حفا ،در انجام عملیات

و این مساله در ارتباا با عملیات خیبر به خوبی مراعات شد. بنا به اهمیات  .نمود

 پردازیم:موضوع در اینجا به شرح مختلری از آن می

 

 ت اصل غافلگیری:اطالعات ژ حفاظت اطالعات ژ رعای -1

اطالعات در هر عملیاتی از نقش و جایگا  ویژ  ای بر خوردار است . لکن 

اهمیت آن به مراتب بیشتر است. زیرا هور یاک محایط  ،در مناطقی هم دون هور

باویژ  در فلال  ،همرا  با خشونت آب و هوایی باتالقی بسته دارای موانع گیاهی

رو ه ن بسیار دشوار و با موانع زیادی روبتابستان و زمستان است که عملیات در آ

است. در صورتی که دشمن نسبت به عملیات آماادگی داشاته باشاد کاار بسایار 
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دشوارتر و به پیچیادگی آن اضاافه خواهاد شاد. در عملیاات خیبار اطالعاات و 

در این مورد سپا   وقت  فرماند  .حفاظت از اطالعات اهمیت بسیار زیادی داشت

 د:می گوی

 در جناوب غربای شاهر هاویز  و نزدیکای آب ،ز والفجر مقدماتیبعد ا "

. قرارگاا  سار ی زدیامگرفتگی ها قرارگاهی را با محوریت آقاای علای هاشامی 

نلرت، فرماندهی می خواست که هم بینش عملیاتی داشاته باشاد و هام بیانش 

اطالعاتی و این فرماند  علی هاشمی بود. مان مرتاب بارای کساب گازارش باه 

اما هی  کس از فرمانادهان ماا از ایان قرارگاا  مخفای،  ؛لرت می رفتمقرارگا  ن

من در مالقاتی  ،ما  بعد از تاسیس قرارگا  نلرت 4 - 5اطالعاتی نداشت. حدود 

انجام می دهیم  ای خدمت حضرت امام )ر ( عرض کردم که ما داریم کار مخفیانه

اولین نفرات بعد از خودم ما  بعد تاز  به  نهید. یعالی برای ما دعا بفرما و حضرت

ماا  بعاد باه  د یعنی برادرانم آقای شمخانی، آقای رشید و آقای صفوی گفاتم و 

مسئولین اصلی کشور اطالع دادیم که منیقه ای را برای عملیات آماد  کارد  ایام. 

سر  نگه دار دنین راز بزرگی در جنگ، آقای علی هاشامی و جواناان غیرتمناد و 

ودند. این دناین مسائله مهام و بکلای ساری را باا آقاای وفادار دشت آزادگان ب

هاشمی داشتیم و در واقع پیچید  ترین طرح و پیچید  ترین قرارگا  و پر رمز  علی

قرارگا  نلرت بود. هی  قرارگاهی در جنگ دناین راز و  ،رازترین قرارگا  جنگ

و جالب  رمزی نداشت. دوستان و برادران قرارگا  نلرت کامآل مورد اعتماد بودند

 .است بدانید که اکثر این دوستان از برادران عرب ما در اساتان خوزساتان بودناد

شهید علی هاشمی، آقاای عبااس هاشامی، آقاای علای ناصاری، و البتاه شاهید 

از برادران عرب خوزساتان بودناد و  ارمضانی که ایشان اهوازی بودند. اکثر حمید
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افراد نظاام در طاول هشات ساال نشان دادند که محرم ترین و سر نگه دار ترین 

. نیروهای بومی دشت آزادگان حاق بزرگای بار گاردن دفااع هستنددفاع مقدس 

آنقدر علی هاشمی و دوستانش بر هور مسلط شد  بودند کاه یاک  مقدس دارند.

هفته قبل از عملیات خیبر تلمیم گرفتیم همه فرماندهان جنگ را با لبااس مبادل 

ها کنیم و فرستادیمشان به کنار دجله تا آنها به  عربی و دشداشه و دفیه سوار بلم

زمینی که قرار بود بسیجی ها دند روز بعد عملیات بکنند، دست بزنند و اوضااع 

 را بررساای کننااد. کااافی بااود یکاای از فرماناادهان لشااکر اساایر ماای شااد. 

آقای مرتضی قربانی، آقای محمد باقر قالیباف، شهید احمد کاظمی، شهید حساین 

هاا اینها سوار بلم همه ی ید مهدی باکری، شهید محمد ابراهیم همت خرازی، شه

می شدند و لباس عربی به تن می کردند و باا هادایت علای هاشامی و بارادران 

قرارگا  نلرت از این دریای عظیم هور عبور می کردند و از صب  تاا شاب کناار 

دناد کاه دجله می نشستند و یادداشت برداری می کردند، خط حد تعیاین مای کر

گردان به گردان نیروها در کجا قرار بگیرند. حتی شهید باکری و شهید کااظمی را 

در جزیر  پیاد  کردند در حالی که دشمن در جزایر مستقر بود. این مهاارت هاای 

ای سااد  له یأاطالعاتی آقای علی هاشمی و دوستانش فوق العاد  باال بود. و مسا

 (6654ضایی، محسن، )ر". بسیار بزرگی بود لهأنبود؛ مس
 

 آموزش: -2

آموزش عمومی که نیروهای رزمند  طی دور  های آموزشی می بینند برای 

الزم است که نیروها آموزش خاص منااطق  .کندمناطقی همچون هور کفایت نمی

 هور را ببینند. این آموزش ها به دو بخش تقسیم می شود : 
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 است:  زیرآموزش نیرو های عملیاتی که شامل موارد  :بخش اول

 آموزش شنا -6

 آموزش حرکت در باتالق -2

 آموزش سوار شدن و پیاد  شدن از قایق. -6

 (.آموزش تیراندازی از داخل قایق )در حالت حرکت و یا ایستاد  -0

 آموزش روشهای حمله به پایگا  دشمن در داخل آب -8

 آموزش حمله به ساحل -1

 ک دشمن در هور.نآموزشهای مربوا به پدافند و مقابله با -4

 آموزش نیروهای اطالعات: :دوم بخش  

نیروی اطالعاتی که در هور وظایف شناسایی و اطالعات را بر عهاد  دارد 

الزم است آموزش های خاص این منااطق را پشات سار گذاشاته باشاد و باا آن 

بایاد از بعضی موارد آشنایی کفایت نمای کناد؛ البته در  .آشنایی کامل داشته باشد

مواقع لزوم بتواند دهها کیلومتر در هاور شانا کناد.  نظر جسمانی قوی باشد تا در

 اهم این موارد عبارتند از: 

 نیروی اطالعات در هور باید از شجاع ترین افراد انتخاب شود. -6

 کسب خبردر حین شناسایی دشمن.آشنایی به نحو   -2

با زبان ، آداب و رسوم، لباس، نوع غذا، و قوانین حااکم بار هاور تسالط  -6

ام شناسایی رعایت نماید. زیرا مردم هور گی آنها را هن و کلیه باشد داشته

به هنگام بر خورد با یکدیگر طبق آداب و رسوم خودشان به نحو خااص 

ن ر شناسایی باید کلیه ی این قاوانیبا یکدیگر بر خورد می کنند که عناص

 و سنن را بدانند.
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 بتوانند به راحتی در هور شنا کنند . -0

 ماندن در هور آشنایی داشته باشند. با آداب زندگی کردن و زند  -8

قاادرت جساامانی کااافی باارای پااارو زدن در مسااافت هااای طااوالنی را  -1

 باشند. داشته

از این  صبور باشند زیرا مدت شناسایی ممکن است حتی د  روز یا بیشتر -4

این افراد ممکن است دند شبانه روز در قایق ماناد  و  .مدت طول بکشد

زندگی نمایند. به طور کلی شناسایی در  مدت زیادی پارو زد  ودر آب یا

ن را از دناد و بعضای از بومیاان صادای پااروزد اساتهور تابع تجربه 

 (24در هور ص  شوند.)عملیاتمی تر متوجه متر دور صد

 پشتیبانی: -3

 یگان مهندسی: -الف 

گیااهی  هاای با توجه به اینکه سی  هور پوشید  از نای و ساایر پوشاش

فیکی زیادی ای در آن وجود دارد که هنگام عملیات بار ترهای محدود آبرا  است،

بنابر این امکان پشتیبانی در هور محدود به آبرا  ها بود  و باه کنادی انجاام  .دارد

باید باا سارعت عمال  گیرد و در شراییی امکان پذیر نخواهد بود . لذا نیروهامی

ور و یاا متحارک و های ثابات و شانابیشتری اقدام و مشکالت را با ایجاد پایگا 

 نمایند.مرتفع پشتیبانی از طریق آن پایگا  ها تا حدودی 

 پشتیبانی :وایی: –ب 

عملیاتی محسوب مای شاود و از  عبا توجه به اینکه هور به تنهایی یک مان

ی عملیاات روی خشاکی ادگطرفی پشتیبانی در هور و عملیات مهندسای باه سا

نی عملیاتی منیقه داشاته باشاد. هام تواند نقش مهمی در پشتیبا؛ بالگرد مینیست
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نقش مهمی می تواناد ایفاا  ،دنین در ارتباا با پشتیبانی لجستیکی نیرو ها و امداد

نماید. نقش هواپیما نیز بسیار مهم است. دنانکه رژیم بعثای عاراق در ارتبااا باا 

هور از هواپیما های کودک)فالکن( بهر  برداری های زیادی نمود و از این بابات 

 .کردات زیادی به نیرو های عمل کنند  وارد خسار

همان گونه که نقش یگان توپخاناه در پشاتیبانی نیارو  یگان توپخانه: –ج 

های عمل کنند  در خشکی و یا دریا محرز است ، در ارتبااا باا هاور باه دلیال 

. این مساله هنگامی اهمیت محدودیت نیرو های عمل کنند  به مراتب بیشتر است

قارار  ند که نیرو ها در مواضعی ثابت زیر آتش گلوله های دشامف می یابمضاع

 می گیرند. 

 آفند:  -4       

 اجرا شود: زیرمراحل الزم است برای انجام عملیات، 

 احاطه کردن :-1/4

احاطه یعنی کنترل و تسلط کامل نسبت به تمامی منافذ و را  هاای نفاوذی 

و  ین در حمله نامید  مای شاودگا  تامموجود و این دیزی است که اصیالحا پای

در صاورتی اسات کاه ضارورت ایان در دفاع نیز دنین حالتی وجود دارد. البتاه 

ایجاب نماید. هی  یک از قسمت های این مناطق به منظور جلاو گیاری از نفاوذ 

باید به مسااله اساتتار در مقابال  ماند. ضمن اینکهنباید بدون کنترل باقی بدشمن 

های ت و از روششو ماهوار  ای دقت الزم را مبذول داها وتلاویر هوایی عکس

استتار در مقابل تلاویر هوایی و فضایی استفاد  نمود تا مواضاع حسااس و مهام 

 شناسایی نشوند.
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 پیشرژی در :ور: -2/4

با توجه به اطالعات جغرافیای طبیعای  و عاوارض هیادروگرافی هاور  و 

صای رابایاد در و تکنیک های خایک سری تاکتیک ها  ،اطالعات فنی و مهندسی

دون حرکات در  د.ادیک عملیات آفندی موفق در هور انجام  نظر گرفت تا بتوان

 تاکتیک و تکنیک خاص می طلبد ،عمق آب و پوشش گیاهی اهور به توجه ب

 گسترش : -3/4

ولای قاوانین  ،امکان گسترش در این مناطق را دارناد، نیروها با هر حجمی

لذا این سوال میرح است که آیا امکاان  ؛نتهی می گردندگسترش به مواضع تک م

تعیین این مناطق با توجه به موانع آبی همچون رود ها و نیاز گساترش در زماین 

هاا  های خشک آن و پس از آن نفوذ به داخل مرداب هاا کاه مساافت آن باه د 

 منفی است.این سؤال جواب ؟ جود  دارد کیلومتر تا موضع تک می رسد و

 رژی:پیش -4/4

ولای  ؛حجم انجام می گیارد مپیشروی در این مناطق بیشتر در یک جبهه ک

رو می کند شیو  ه جود گیاهان طبیعی که حرکت قایق ها را با مانع روبطر وبه خا

این رز مقاومت دشمن متفاوت خواهد بود. های پیشروی و مراحل اجرای آن و ط

برابر حمالت هوایی ضاعیف ن ها در زیرا ستو ؛امر برتری هوایی را طلب می کند

باشند. نیازمند میو در نتیجه به منظور تسریع پیشروی به پشتیبانی توپخانه هستند 

آتش توپخانه دور برد و خمپار  انداز های مستقر بر روی کلک ها در این حالت، 

 کفایت می کند.و قایق ها 
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 حمله:  -5/4

طبیعات ایان طراحی جنگ هجومی و اصول آن از جمله اموری است کاه 

وسایله ه مناطق بر روی آن تاثیر می گذارد که مهمترین آن ها پشاتیبانی حملاه با

این حملاه، آتش سنگین ، بهر  گیری  از موقعیت و تجدید سازماندهی می باشد. 

 شیو  عمل به خلوصی دارد که بر اساس حجم و وضعیت آن متفاوت است.

 دفاع یا پدافند در :ور: -5

باه منظاور  ،دد در هور و محدود بودن آن به آبرا  هاابا توجه به مشکل تر

وجاود ه پاسگا  هاایی را بار روی آب با دتحت کنترل در آوردن آبرا   ها می بای

 ،در واقاع ایان پاساگا  هاا  .که بتوانند بر یک یا دند آبارا  مسالط باشاند دآوری

مراکزی هستند کاه توساط تعادادی از نیروهاا باا ساالح هاا و تجهیازات الزم ، 

ماموریت حفاظت و کنترل آبرا  ها را به عهاد  دارناد. در احاداث پاساگا  بایاد 

 مکه در پشت آن  آبراهی وجود نداشته باشد تاا هنگاا کردرا  رعایت این موضوع

بلکه تمام آبرا  ها در زاویه  ؛دشمن نتواند از پشت به پاسگا  حمله نماید ،درگیری

 داشته باشند. جلوی پاسگا  و زیر دید و تیر پاسگا  قرار

 

 برای دفاع از :ور می توان دژ حالت را تعریف نمود: 

در این مورد باید تجربه ی جنگ ویتناام و آمریکاا  ؛دفاع در داخل هور -6

این دفاع برگرفته  .که ویتنامی ها در خالل جنگ از آن استفاد  نمودند کردرا بیان 

استحکامات دفاعی مستقل از شیو  ی دفاعی دینی است که در برنامه ریزی آن بر 

وسایله آبهاای موجاود در اطاراف ه با تباادل پشاتیبانی باین آنهاا ومتکی است 

استحکامات داخل مرداب ها و هور ها انجام می گیرد. همچنین به منظور تساهیل 



 جغرافیای نظامی هورالهویزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28 8311بهار و تابستان   33-37شماره   – یازدهمسال                     

را  هااآنبا انجام ضد حمله به استحکامات از دست رفته می توان  ،عمل پشتیبانی

 زیارنین حالتی طرح دفاع می تواند به شیو  های در د. به همدیگر مرتبط ساخت

 انجام شود:

اطقی کاه ایجاد مناطق پوشش یا نقاا مراقبت از استحکامات در منا –الف 

جود دارد و آن در بیشاتر اوقاات در را  هاای آبای احتمال نزدیک شدن دشمن و

 عمیق می باشد.

یک گروهان ایجاد استحکام  دفاعی به صورتی که توانایی آن کمتر از  –ب 

نیروی پیاد  پشتیبانی شوند  به سالح حمایتی باشد و تمامی شرایط دفاع از هماه 

 جهت فراهم باشد.

پس  جود نیروی مخلوص ضد حمله در منیقه  مرکزی که برای بازو -آ

یع السیر مجهز می باشد و در سایل و تجهیزات سرگیری مناطق از دست رفته به و

ماموریت ضاد حملاه  ،بین استحکامات دفاعی وجود کانال های ارتباطی صورت

 آسان و سریع تر انجام می گیرد.

 

 حالت دفاع از خشکی :ای اطراف

با توجه به گستردگی منیقه تحت مسئولیت  ،نیرو های مدافع مناطق مردابی

به انتخاب و برنامه ریزی دفاع خیای روی  ، صد ها کیلومتر می رسدبه خود که 

 ی شود:من نوع دفاع در شرایط زیر فرض خواهند آورد که طراحی ای

 یک نیروی ضد حمله به دلیل گستردگی جبهه.نکت -6

یگان های پوششی و مخفی و اکتفا به مناطق مراقبت تباادلی  نبودن -2

 برای اعالم خیر اولیه.
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 .از دست دادن عمق در موضع دفاعی -6

 نقش ضعف توپخانه. -0

به دنباال  مشکل بودن ادار  نبرد دفاعی به خاطر گستردگی جبهه و -8

 آن گستردگی منیقه تحت مسئولیت. 

سیستم موانع ضعیفی که دشمن را از لحاظ زمان معیل می نمایاد   -1

 .و هی  گونه خسارتی به او وارد نمی سازد

تاثیر زیادی در تقویت سیستم دفاعی دارد و ساهم  ،نقش پشتیبانی مهندسی

وحیاه او و ودن بیشترین خساارت باه دشامن و تضاعیف رمعظیمی را در وارد ن

در ایان، یاری رساندن به توپخانه برای اهداف مورد نظر توپخانه دارد. باا وجاود 

نقش پشتیبانی مهندسی به دلیل عدم امکان کاشات میاادین وسایع  ،اینگونه مناطق

گستردگی جبهاه  و همچنین به دلیلمین، ایجاد موانع سیم خار دار و دیگر موانع 

 کی مشکل می شود.بویژ  حالت های مختلف جوی و تاری

بهترین فرمول برای ایجاد سیستم موانع دفااعی در منااطق هاور و مردابای 

ایجاد این موانع بر روی خشکی یا داخل هور و یا ترکیبی از موانع داخل هور هاا 

امکانات و توانایی های  –این ماموریت با توجه به اهمیت منیقه  .و خشکی است

اجارای ماموریات و زماان در دساترس  برای را حجم تالش های مهندسی –آن 

. بناابر ایان کارشناساان ساازدمی سار مایبودن امکانات با توافق فرماندهی ارشاد 

 و دفاع و ایجاد موانع سیم خاار دار برایمهندسی پشتیبانی باید ماموریت خود را 

بعد از مقایسه بین اهمیت منیقاه  ،میادین مین در داخل و خارآ از مرداب و هور

 باالی ایجاد شد  انتخاب نمایند.و هزینه 
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مستلزم داشاتن و همین طور ایجاد موانع جنگ در مناطق مردابی و هور ها 

هور الهاویز  در صاحنه ی دفااع مقادس  تکنیک ها و تاکتیک های خاصی است.

هموار  یکی از موانع بزرگ طبیعی به شمار آمد  که عباور از آن کااری دشاوار و 

تادافعی دشامن در مرحلاه ای از دفااع مقادس  حتی ناشدنی می نمود .وضعیت

سپاهیان اسالم را بر آن داشت که با حفظ اسرار جنگ و رعایات کامال حفاظات 

اطالعات و با اراد  ای ملمم و با اتکا به نیروی الیزال الهای نااممکن را ممکان 

سازد. به گونه ای که از همین عوارض طبیعی که یک مانع مهم طبیعی محساوب 

ریزد. عبور از هور مستلزم بد  نمود  و خیوا تدافعی آنها را در هم می شد استفا

برخورداری از تکنیک های و تجارب خاصی بود که در جریان عبور آن و تلرف 

 دست آمد. ه جزایر مجنون این تکنیک ها و تجارب به یاری خداوند ب

صارف نظار از عارضاه غیار قابال عباورش یاک  ،بنابر این هور در جنگ

  عملی برای آموختن بسیاری از تکنیکهای جنگ آبی برای ساپا  اساالم آزمایشگا

هی  کشوری تجربه ی عباور از دناین  ؛ به گونه ای که در حال حاضر،بود  است

مناطقی را در اختیار ندارد. این مهم به برکت خون شهدای عملیات های خیبار و 

 دست آمد  است.ه بدر ب
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