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 کاربرد هیدرولوژی در جنگ با تأکید بر دفاع مقدس

     

 
 

 1دکتر رحیـم حجتی زاده
 

 چکیده 

تاریخ عملیات نظامی شاهد مواردی از جنگ های هیدرولوژیک است که 

اهداف آن جدا کردن نیروها، قطع خطوط ارتباطی و تدارکاتی، غافلگیری و در هم 

ریختن جدول زمانی عملیات دشمن بوده است. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 

ای بین الملل نمونه های خوبی از این نوع عملیات را در اسالمی و نیز جنگ ه

دفتر خود ثبت کرده است که در برخی از آن ها از عنصر آب به عنوان یک حربه 

 در جهت پیروزی استفاده شده است.

(، طغیان رودخانه ) عملیات محرم(، 8عملیات عبور از رودخانه )والفجر 

ی یاهدر آلمان(، تنها نمونه « اِدِر»و  «موهن»ایجاد سیل مصنوعی )بمباران سدهای 

 از نقش هیدرولوژی در عملیات نظامی است.

، کاربردهای مستقیم و مهم هیدرولوژی در جنگ به خصوص در مقالهاین 

 جنگ تحمیلی را مورد بحث قرار داده است.

  کلیدی: هایواژه

 هیدرولوژی، جنگ، عملیات نظامی، سیل مصنوعی

 

 
                                                           

 )ع(عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسیـن  -1 

 



 نگ با تأکید بر دفاع مقدسکاربرد هیدرولوژی در ج                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2 8933 پاییز و زمستان 93-93شماره  –یازدهم  سال                  

 مقدمه

ب شناسی به معنای وسیع کلمه، علم شناخت آب است؛ هیدرولوژی یا آ

یعنی علمی که در مورد پیدایش، خصوصیات و نحوه توزیع آب در طبیعت بحث 

 (5: 8811می کند )علیزاده، 

بیشتر کشورهای جهان از جمله آمریکا بهترین و ورزیده ترین متخصصین 

ی از عملیات هیدرولوژی را در ارتش به کار می گیرند. مهندسی آب بخش مهم

طوالنی را به خود اختصاص داده است. احداث  یمهندسی رزمی است که تاریخ

پل بر روی رودخانه فرات در جنگ صفین اهمیت و نقش آب را در جنگ ها از 

در دوران جنگ تحمیلی  .(831: 8831)دوائی، 8زمان صدر اسالم نشان می دهد

یری از حرکت تانک های نیز، شهید واالمقام دکتر مصطفی چمران برای جلوگ

دشمن با انتقال آب از شعبه ای از رودخانه کرخه به نام کرخه نور )کرخه کور(، 

 زمین منطقه را به محلی برای به گل نشستن تانک های دشمن تبدیل کرد.

، رزمندگان اسالم با استفاده از اصل غافلگیری )به 1در عملیات والفجر 

مله ندارد( با عبور از رودخانه اروند با دِبی دشمن از جایی حمله کنید که تصور ح

کیلومتر  111کیلومتر ضمن تصرف  8متر مکعب در ثانیه و حداکثر عرض  8111

مربع از خاک عراق که بندر فاو و تأسیسات آن را شامل می شد عملیاتی را با 

نامه های جنگی موجود و روش های موفقیت به انجام رساندند که بر اساس آیین 

 .(6: 8818از رودخانه این طرح قابل اجرا نبود )نوروزی،عبور 

از طرف دیگر نادیده انگاشتن هیدرولوژی در منطقه عملیات، خسارت 

جبران ناپذیری را بهمراه دارد. به طور مثال در عملیات محرم، طغیان یک رودخانه 

                                                           

 این پل با کنار هم قراردادن کشتی های آن زمان در کنار یکدیگر به دستور حضرت علی)ع( ساخته شد. -1
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فصلی کوچک به نام دویرج، یک عملیات از پیش طراحی شده را با شکست 

 (.88،  8818رد. )حجتی زاده، مواجه ک

از دیگر نبردهای  بزرگی که با عنصر آب مربوط بوده اند می توان به 

 و بیت المقدس اشاره کرد. 5، کربالی 8عملیات خیبر، ثامن االئمه، کربالی 

مورد مستقیما با شبکه آب ها و  851از میان کل نبردهای آفندی، بیش از 

مورد آفند ها به طور مستقیم تحت  65حدوداً  مباحث هیدرولوژی ارتباط داشته و

تأثیر نقش رودخانه ها، باتالق ها، کانال های آبی و دریاچه ها بوده است 

 (.82: 8818)نوروزی، 

  بحث:

هیدرولوژی، علمی کاربردی است که زمینه های مختلف هیدرولیک، 

؛ امّا کشاورزی، مهندسی بهداشت، محیط زیست، سد سازی و ... را شامل می شود

در حرکات نظامی در بعد آفند و پدافند به تأثیرات متفاوت آب در موارد زیر 

 توجه می گردد:

 جنبه های تقویت کننده و مؤثر بر حرکات نظامی. الف(

 جنبه های محدود کننده و یا بازدارنده در حرکات نظامی. ب(

بخشی از فعالیت های مهندسی که با هیدرولوژی در ارتباط می باشد، 

 عبارت است از:

عملیات تسهیل نیروهای خودی برای پیشروی یا برداشت موانع و  -8

 1ایجاد شرایط عبور )درآفند( همانند عملیات خیبر، بدر و والفجر 

ایجاد موانع )آبگرفتگی و غرقاب کردن زمین، گسترش زمین های  -8

 باتالقی و ایجاد و تعریض کانال ها( در بعد پدافند.
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 ای سازه های آبی مثل پل، سد و اسکلهطراحی و اجر -8

در طول دوران دفاع مقدس سازه های آبی مطابق با اهداف فوق، قابل 

 تفکیک به دو دسته بوده اند:

طرح هایی که با مطالعات کامل و اهداف بلند مدت، بررسی و به  -الف

 اجرا گذاشته شده است؛ که مصداق آن عبارت است از:

 وند رود.نصب پل بعثت بر روی ار -8

 .8)پروژه کمیل( 8طرح حفر تونل و نقب در نوار کارون -8

: که با حفر آن رودخانه کارون در شمال شهر اهواز 8کانال سلمان  -8

پمپاژ شده و به وسیله کانال به سمت دُبّ هردان برای مقابله با پیشروی دشمن 

 (.86: 8818هدایت گردید )نوروزی، 

بندر فاو ، برای انتقال آب از اروند تا کانال شهید پوست فروش: در  -4

 رسیدن به خطوط مقدماتی دشمن در شرق بصره.

 طرح هایی که با اهداف کوتاه مدت اجرا شده است:

کانال شهید چمران: با هدف گسترش هور العظیم و گسترش آبگرفتگی  -8

 جنوب آن 

                                                           
کیلومتر از طول اروند رود حد فاصل خرمشهر و قسمت شمالی جزیرره مینرو بره منطقره نروار کرارون  3حدود  -8

 (813: 8836ست )مظفری، مشهور ا
وجود عوامل متعدد در عبور از اروند رود )شرایط طبیعی و موانع گسرترده مصرنوعی( رزمنردگان و فرمانردهان  -8

نظامی را متقاعد نمود که با ایجاد نقب در زیر اروند امکان عبور گسترده و غافلگیرانه را با پروژه آبی کمیل شرروع 

( آمراده 1محدودیت های زمانی عملیات حفاری تونل فوق برای نبرد فراو )والفجرر کنند ولی به دلیل مسائل فنی و 

 نشد.
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کیلومتر که به دلیل  845متر و طول  511 – 811کانال غدیر: با عرض  -8

 رش قطعنامه نا تمام ماند.پذی

 : که در منطقه هور تا اروند ایجاد شد.8کانال سلمان  -8

کانال شهید پوست فروش در بندر فاو برای انتقال آب اروند تا خطوط  -4

 مقدم دشمن در شرق بصره.

 811انتقال آب کارون به طالئیه و کوشک به طول  فکانال سلمان با هد -5

با ابتکار و خالقیت رزمندگان طی  کیلومتر و ده ها پروژه آبی دیگر که

دفاع مقدس، نقش مؤثری در کنترل دشمن، عقب نشینی او و به طور کلی 

 تغییر روند جنگ به نفع نیروهای رزمنده ایرانی داشته است. 

به اعتراف فرماندهان اصلی نبرد یکی از ستون های اصلی پیروزی های 

(. آنان 8:  8813د )صفوی، رزمندگان اسالم در جنگ تحمیلی، مهندسی رزمی بو

می گویند عملیاتی موفق نمی شود مگر آنکه مهندسی رزمی در آن نقش تعیین 

 کننده ای داشته باشد.

 برخی دیگر از موارد مهم هیدرولوژی در جنگ

واژه سیالب ایجاد سیل های مصنوعی به عنوان سالح نظامی:  -1

ز کلی و جزئی به کار برده مصنوعی در این تحقیق برای هر نوع آبگرفتگی، اعم ا

شده است که از شکستن سد و سیل بند و یا دستکاری سازه های کنترل سیل 

 ، 8253ایجاد می شود. سیالب های مصنوعی به چهار دسته تقسیم می شود ) 

Branch:) 

امواج سیل اصلی که از شکستن ناگهانی سّد برای رهاسازی حجم  -الف

 شده است، ناشی می شود. زیادی از آب که در پشت آن ذخیره
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تغییر جریان آب از قبیل باز کردن و یا بستن دریچه های سّد و ایجاد  –ب 

تغییر در حجم تخلیه، عمق، شدت و عرض رودخانه به طوری که سختی عملیات 

 عبور از رودخانه و یا قایقرانی را افزایش دهد.

د و استفاده از موانع آب راکد که به وسیله زمین سیالبی به وجود می آی -ج

روش هایی همچون ایجاد کانال های انحرافی، الی روبی، سرریز کردن سد و 

 ساختن سدهای موقتی

موانع فاضالب و یا زه کشی که به واسطه آن محتوای آب خاک افزوده  -د

می شود تا شرایط گل و الی ایجاد شده و از ترددهای نظامی جلوگیری به عمل 

ا که برای کشیدن آب های زه کشی شده به کار می رفت، آید و یا امکانات پمپاژ ر

 تخریب کند.

اجرای موفق عملیات سیل مصنوعی مستلزم تعیین عناصر هیدرولوژیکی 

زیادی است تا در طراحی و عملیات پروژه کنترل سیل در کارهای عمرانی به کار 

 گرفته شود.

ردد و در طراحی عملیات سیل مصنوعی باید اطالعات زیر جمع آوری گ

 مدت ها قبل از عملیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد:

 ثبت مقدار بارش  -

اطالعاتی که خصوصیات جریان رودخانه در محل های مجاور سیل  -

را نشان می دهد. این اطالعات شامل تصاویر، ظرفیت کانال ها، شدت  مصنوعی

 ن آب می باشد.جریان در تخلیه های متفاوت و تفاوت های روزانه و فصلی جریا
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اگر قرار است که سیل مصنوعی از تخریب سد و یا دستکاری دریچه های 

سد ایجاد شود، این اطالعات را می توان به صورت مکرر از گزارش های دولتی 

 و نشریات فنی زمان صلح به شیوه های زیر تهیه کرد:

خزن ( داده هایی )اطالعاتی( که ابعاد فیزیکی سد، دریاچه سد و ظرفیت م8

 را در ارتفاعات مختلف آن مشخص می کند.

( ثبت عملیات عادی سد که شامل اطالعاتی درباره دریچه ها و ظرفیت 8

 آن ها و زمان الزم برای تخلیه و پر کردن مخزن تحت شرایط مختلف می باشد.

 ایجاد سیل مصنوعی در هنگام بحران دست کم این نتایج را به دنبال دارد:

 ین آالت جنگی، ترابری و مهندسی دشمن می شود.مانع حرکت ماش -8

 حرکت نیروهای پیاده را محدود و بسیار سخت می کند. -8

دشمن برای پیشروی خود محدود به جاده های بلند می شود که دفاع  -8

 را برای نیروهای خودی آسان می سازد.

و  امکان ایجاد سنگر و پناه گرفتن در سطح زمین آب گرفته از بین رفته -4

 (861: 8831به ناچار دشمن را تا آن طرف آب گرفتگی دور می کند )عظیمی، 

سیالب های مصنوعی معموالً در عمق منطقۀ دشمن انجام می شود. مثالً در 

در کشور « 8اِدِر»و « 8موهن»جنگ جهانی دوم نیروهای انگلیس با انفجار سدهای 

 لمان وارد کردند.خسارت بزرگی بر ارتش و اقتصاد آ 8248آلمان در سال 

متر  84× 681پا و حجم مخزن  881و ارتفاع  8پا 8811به طول « موهن»سد 

مکعب است. نیروی هوایی انگلستان با حمله به این سد و بمباران آن شکافی 

                                                           
1-  Mohen 
2-  Eder 

 /  متر است.3403فوت یا پا معادل  -3



 نگ با تأکید بر دفاع مقدسکاربرد هیدرولوژی در ج                                            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8 8933 پاییز و زمستان 93-93شماره  –یازدهم  سال                  

میلیون متر مکعب( آب در  81جریب پا )معادل  24111ایجاد کرد که در اثر آن 

د یکی از بزرگ ترین سیل های ثبت مدت زمان دوازده ساعت تخلیه شد؛ که خو

نفر جان خود را از دست  8811شده در آن زمان است. در اثر این سیل مصنوعی 

مایلی پایین دست سد تخریب شد، به عالوه، دو نیروگاه  81دادند و تمام پل ها تا 

به مدت چند « 8دورت مند»بزرگ برق نیز ویران شد و چند شهر صنعتی از جمله 

 (.Branch,1957روز از برق و چند ماه از آب آشامیدنی محروم گردید. )

که در شرق درۀ « اِدِر»همچنین نیروی هوایی انگلستان، در همان روز به سد 

واقع شده بود، حمله کرد. این سد دومین سد بزرگ آلمان « موهن»و سد « 8روهر»

متر در تاج  6پا ارتفاع و ضخامت دیواره  41پا طول،  8411بود، که تقریباً دارای   

متر مکعب  8/8× 681متر در پی می باشد. مخزن این سد ظرفیت نگهداری  85و 

پای  811111آب دارد. شکاف ایجاد شده در اثر بمباران این سد در اوج تخلیه 

متر مکعب( بود و در اثر آن عملیات آب برد در  1425مکعب در ثانیه )معادل 

به علت گل و الی ناشی از آب تخلیه « اِدِر»در زیر دهانه سد « 8ولداف»رودخانه 

 شده از شکاف سد، غیر ممکن گشت.

 اهمیت هیدرولوژی در انتخاب مکان مناسب برای تأسیسات نظامی -2

 در این مورد اطالعات زیر باید جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردد:

 بادعناصر آب و هوای محلی مانند دما، بارش،  -8-8

 محل و محدوده اوقات سیالبی  -8-8

 خصوصیات سیل ها  -8-8

                                                           
1-  Dort mund 
2- Ruher 

3- Folda 
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اطالعات دربارۀ خصوصیات سیل از تجزیه و تحلیل داده های ثبت شده در 

مستقر در کرانه رودخانه گرفته می شود ؛ بر همین  8ایستگاه های آب سنجی

د اساس، تأسیسات و سازه های جلوگیری از سیل انتخاب می شوند. مثالً در مور

رودخانه کارون اگر بخواهیم اطالعاتی از هیدروگرافی این رودخانه و سیالب 

های آن بیان کنیم، می توانیم اینطور بگوییم که حوضه آبی رودخانه کارون در 

داخل ارتفاعات زاگرس میانی بوده، و طول آن تا ایستگاه آب سنجی پل شالو 

نظر تقسیم بندی کلّی  می باشد. این حوضه از %8/6کیلومتر و شیب آن  831

هیدرولوژی  ایران، جزئی از حوضه آبریز خلیج فارس است که از شمال به 

حوضه آبی رودخانه قره چای، گلپایگان و زاینده رود، از مغرب به حوضه 

رودخانه کرخه، از شرق به حوضه رودخانه کر و زاینده رود و از جنوب به 

 (.8831گردد )جاماب، حوضه رودخانه های زهره و مارون محدود می 

رودخانه کارون بزرگ از اتصال رودخانه های دز و کارون در محل بند قیر  

کیلومتری شمال اهواز تشکیل می شود. رودخانه کارون از چهار شاخه  41در 

اصلی به نام های خرسان، آب ونک، آب کیار و بازفت تشکیل شده و ایستگاه 

نه قرار گرفته است. رژیم جریان حوضه آب سنجی پل شالو در منتهی الیه رودخا

توان آن را فاز آرامش فاز اوّل که می (8دارای چهار فاز مختلف است )نمودار 

نامید، تقریباً منطبق بر ماههای شهریور و مهر است. در این دوره نوسان آب بسیار 

کم است. فاز دوّم دوره خیزش است که شامل ماههای آبان، آذر، دی، بهمن و 

اوّل اسفند است، در این دوره آبدهی حوضه با رفتاری پلکانی رو به افزایش نیمه 

می گذارد. فاز سوم شامل ماه های نیمه دوم اسفند، فروردین و نیمه اول 

                                                           
1 - Hydrometry 
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توان آن را اردیبهشت است، در این دوره آبدهی حوضه در اوج قرار دارد و می

شود و ماه های آغاز میدورۀ بالش نامید. فاز چهارم که از نیمه دوم اردیبهشت 

گیرد، دوره فروکش آب حوضه است. در این خرداد، تیر و مرداد را در بر می

حوضه دو فصل طغیان، یکی در حوالی آذرماه و دیگری در حوالی فروردین ماه 

 (.81: 8818شود )حجتی زاده، دیده می

اگر دو شوند و ای ناشی میهای مدیترانههای این رودخانه از سامانهسیالب

کند ای و سودانی با یکدیگر ادغام شود، سیالب بزرگی ایجاد میسامانه مدیترانه

های غرب کشور مثل کرخه و دز چنین شرایطی دارند(. این )البته بیشتر رودخانه

حوضه آبی ساالنه نزدیک به ده میلیارد متر مکعب رواناب خروجی دارد )همان 

 (.81منبع ص
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 انتخاب مکان مناسب برای عبور از رودخانه:  -3

عملیات عبور از رودخانه، عملیاتی همانند عملیات بر روی خشکی و 

همچون زمین های دشت و کوهستان است؛ با این تفاوت که عملیات عبور از 

ن مورد باید به سرعت و عمق آب رودخانه، در واقع عبور از یک مانع است در ای

 و عرض رودخانه توجه کافی شود.

 نتیجه گیری: 

کاربرد هیدرولوژی در عملیات نظامی، تاریخ طوالنیی را به خود اختصاص 

داده است.  این مسأله یعنی کاربرد آب در جنگ، گاه خود را در قالب سیل های 

ه است و گاهی یک نشان داد«( اِدر»و « موهن»مصنوعی )مثل شکستن سدهای 

سیل طبیعی در یک رودخانه فصلی، یک عملیات را با شکست مواجه کرده است 

)مثل عملیات محرم( و در وقتی دیگر عبور خردمندانه و شجاعانه از یک رودخانه 

عریض، دشمن را در یک بهت و گیجی و نهایتاً عقب نشینی از مواضع وادار کرده 

 (. 1است )عملیات والفجر 

ژی می تواند در عملیات نظامی، همزمان نقش تسهیل کننده، مانع هیدرولو

و یا مخرب را ایفا نماید. مشکالت هیدرولوژی که بیشتر فرماندهان در طراحی با 

آن مواجه هستند، معموالً باید قبل از هر چیز، با تحقیقات آب شناختی حل شده و 

آنچه که در خصوصیات و ویژگی های جریان رودخانه مشخص گردد )مانند 

مورد کارون بیان شد(.  البته جزئیات این مسأله نیاز به تحقیقات میدانی بیشتری 

 دارد.

با توجه به اینکه بخش مهمی از پهنه جغرافیایی کشور در قلمرو آب ها 

)دریاچه ها، باتالق ها و رودخانه ها( می باشد، ضروری است شرایط بالقوه و 
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به منظور رفع یا کاهش آسیب پذیری مطالعه  بالفعل شبکه های مختلف آبی کشور

 گردد. در این خصوص، موراد زیر پیشنهاد می شود:

یک واحد درس هیدرولوژی نظامی در مجموعه دروس مجتمع تعریف  -8

 شود.

از رودخانه های مرزی، یک شناسنامه عملیاتی تهیه یا  در قرارگاه های  -8

 هر منطقه استقرار داده شود.
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