
 
 
 
 
  

  عنوان مانع در عمليات پدافنديكاربرد آب به

  1سرهنگ ستاد افشين نعمتي

  

  :چكيده

هـا و سـدها در گسـتره منـاطق عمليـاتي، در      هـا و درياچـه  عليرغم وجود منابع آبي قابل مالحظه همانند رودخانه

شـود، در  در نظـر گرفتـه نمـي   هاي نظامي اين منابع معموال ناديده فرض شده و يا نقش چنداني بـراي آنهـا   يريزطرح

هـاي  ي خـاص، اسـتفاده  ها روشتوان با اقدامات مهندسي و با اعمال تغييراتي در روي زمين و بكارگيري كه مي حالي

 سـازي در عمليـات مختلـف نظـامي،     بهتري از اين منـابع بـه عمـل آورد، بـه طـوري كـه تـاثيرات عمـده و سرنوشـت         

طرفي اين   نفوذ و اعمال اراده فرماندهان صحنه عمليات را  افزايش داد، ازبخصوص عمليات پدافندي داشته و ميزان 

هاي عمراني بدليل  چند منظوره  بودن، از ميزان حساسيت كشورهاي همجوار كاسته ولـي در   اقدامات با ظاهر فعاليت

يـن مسـئله و رويكـرد    اي خواهد شد و نهايتاً دليل اصـلي پـرداختن بـه ا   منطقههاي فرا عمل موجب بازدارندگي قدرت

هـا و آبگيرهـا و   و درياچـه ) ي جـاري هـا  آب(ي سطحي اعم از رودها و نهرهـا  ها آباصلي مقاله اين است كه، منابع 

كارهاي مبتكرانه و راه ها روشي فني و مهندسي و با ارائه ها روشرا با استفاده از ) ي راكدها آب(مخازن پشت سدها 

  .تاكتيكي جهت اجراي عمليات پدافندي با دامنه تاثير بسيار باال استفاده نمودها و اقدامات  و عملي، در فعاليت

 

  :گانكليد واژ
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  :مقدمه

اسـتفاده بهينـه   ي اجرايي خـود و  ها روشسازي نيروهاي مسلح در راستاي به روز نمودن و بهينه

نـاگزير بـوده و بـه    ، هاي سازمانيماموريت اجرايستاي از امكانات و منابع موجود در  طبيعت در را

بـرداري از منـابع و امكانـات موجـود،     سازي مديريت بهرهوري و بهينهعبارتي موضوع افزايش بهره

هـاي بـه عمـل    باشد نه يـك انتخـاب ، لـيكن برابـر بررسـي     يك ضرورت ميجهت نيروهاي نظامي،

ها در رابطه با عمليـات پدافنـدي   نامهزشي و آيينآمده، در طرحهاي عملياتي و مدارك و متون آمو

ي هـا  روشنه تنها هيچ نوآوري و دگرگوني اساسي در سنوات اخيـر انجـام نپذيرفتـه بلكـه بـا ادامـه       

بـا   ترازهـاي سـنتي، بـدون در نظـر گـرفتن الزامـات نبردهـاي نـاهم        قديمي و حفظ نگرش و ديدگاه

دد و فراوانــي دراسـتفاده از امكانــات طبيعـي بــه   اي، اشـكاالت و موانــع متعـ  منطقــههــاي فـرا قـدرت 

گـردد و لـذا ايـن    ي سطحي و زيرزميني مشـاهده مـي  ها آببرداري از منابع خصوص در جهت بهره

برداري بهينه از منـابع محلـي و   كارهايي مبتكرانه در راستاي بهرهو راه ها روشتحقيق در صدد ارائه 

تـرين  عمده. هاي آتي آورده شده استكه در بخش .باشدمي پدافنديي سطحي در عمليات ها آب

آلـود كـردن زمـين،    ي متداول در استفاده از منابع آبـي در عمليـات نظـامي عبارتنـد از گـل     ها روش

غرقاب كردن اراضي و ايجاد سيالب، كه از سه روش ذكر شده، سيالب مصنوعي، تاثيرات قاطع و 

بـه ويـژه در    و تجهيزات دشمن در عمليات نظـامي  ها يگانتري در رابطه با انهدام نيرو و نابودي مهم

را دارد، و لذا در مواقعي كه شرايط جغرافيايي و محلـي مناسـبي وجـود داشـته باشـد، ايجـاد        پاتك

داراي ارجحيت خواهد بود، ولـي بايـد توجـه نمـود بـا توجـه بـه        ي ديگر، ها روشنسبت به سيالب 

رايط مناسب جهت ايجاد سيل مصنوعي، ايـن  در وجود مناطق واجد شرايط و حصول ش محدوديت

هـاي مـورد نيـاز    در رابطـه بـا تكنيـك   . باشـد مي ها روشساير روش داراي كاربرد كمتري نسبت به 

توان به اقـدامات مربـوط بـه ذخيـره سـازي و انتقـال،       ي سطحي نيز ميها آبجهت استفاده از منابع 

اي و و انواع سدهاي بتني، خاكي، سـنگريزه سازي با احداث مخازن خاكي انجام ذخيره. اشاره نمود

هاي پمپاژ و روش انتقال پذير بوده وعمليات انتقال نيز با استفاده از انواع پمپ و ايستگاهبندها امكان

آوري و دانـش سـاخت   هاي موجود كشور در رابطه با فـن با توجه به توانمندي. گرددمي يسرثقلي م

ي جاري بـا احـداث انـواع سـد     ها آبعظيم و متنابهي از سازي حجم سدهاي بزرگ، امكان ذخيره

. ي مهندسـي وجـود دارد  هـا  يگـان توسط شركتهاي داخلي و ساخت بندها و مخازن خـاكي توسـط   

در  انتقال آب توان، داخليدر رابطه با موضوع انتقال آب نيز دانش فني و امكانات موجود همچنين 
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مبادي مصرف در مناطق پدافندي بـا بكـارگيري انـواع     تا ،سازياز محل و مبداء ذخيره مقادير زياد 

هاي پمپاژ و روش انتقال ثقلي با استفاده از آبراهه، بسترهاي طبيعي رودها و نهرهـا   ها و ايستگاه پمپ

  .سازدرا فراهم ميكشي هاي لولههاي مصنوعي و سامانهو يا كانال

  

  :1عمليات پدافنديكاربرد موانع در 

منظور نگهداري زمين، به دست آوردن زمان، ممانعت از دسترسـي دشـمن   عمليات پدافندي به 

منظـور  . شـود به يك منطقه حساس، آسيب رساندن يا شكست نيروهاي تـك ور دشـمن انجـام مـي    

البته شكست آفند دشمن بـه دو صـورت   . اصلي و اوليه عمليات پدافندي شكست آفند دشمن است

نده در برابـر موانـع طبيعـي و مصـنوعي زمـين و سـدهاي       است؛ اول اين كه تك آفند كن پذيرامكان

گيـر و يـا مجبـور بـه     آتش متوقف شده و نيروهاي دشمن بدون رسيدن به اهداف تعيين شـده زمـين  

ي دشـمن بـر اثـر كثـرت     هـا  يگـان ترين حالت هم اينست كـه  آلنشيني گردند و دومين و ايدهعقب

ردند و تمامي تالشهاي پدافندي رسـيدن بـه ايـن    تلفات و اسير شدن بطور قطعي منهدم و يا تسليم گ

براي نيل به تمركز قدرت رزمي برتر در زمان و مكـان مناسـب    عالوه بر اين. باشدمنظور اساسي مي

بـا رعايـت اصـل     ؛بايسـت ميدر ادامه يك عمليات پدافندي موفق آميز و اجراي يك آفند موفقيت

ا بـه موانـع طبيعـي و مصـنوعي، نيروهـاي رزمـي را       از مناطق كم اهميت، با اتكـ  جويي در قوا،صرفه

در حقيقت برداشت نيرو از جاهاي  ،جويي در قواصرفه. برداشت نموده و در آن مناطق پدافند نمود

عامل مهمي كه حضور انبوه نيروهاي . باشدغير ضروري و بكار بردن آنها در جاي مناسب ديگر مي

ازد، مسـتحكم بـودن آن منطقـه و قابـل اطمينـان      سـ نظامي را در يك منطقه خاص غير ضروري مـي 

باشـد كـه ايـن مهـم بـا اسـتفاده بهينـه از        بودن پدافند و امكان نگهداري از آن با نيروهاي اندك مي

عنوان نمونه در جريان جنگ تحميلـي در عمليـات    به. گرددموانع طبيعي و مصنوعي امكان پذير مي

ديد خـط پدافنـدي نيروهـاي خـودي از يـك سـو بـه        القدس كه منجر به آزادسازي بستان گرطريق

هاي رملي و از سوي ديگر به مانع مهم هورالعظيم در تنگـه چزابـه و سـاحل    ارتفاعات ميشداغ و تپه

االئمـه و شكسـت حصـر آبـادان، خـط      رودخانه نيستان متكي گرديد و يـا در نتيجـه عمليـات ثـامن    

شد و مجموع اين خطوط پدافنـدي متكـي بـه     مهمي بود منطبقآبي پدافندي با رود كارون كه مانع 

                                                 
٢
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موانع مستحكم موجب گرديد نيروهاي فراوانـي از خطـوط پدافنـدي منطقـه عمليـاتي جنـوب مثـل        

المبين به پاي كار زرهي برداشت تا در عمليات پيروزمندانه فتح 37زرهي و  92پياده،  77لشكرهاي 

يـك منطقـه نامناسـب و انهـدام او وجـود      در پدافند همواره امكان كشاندن دشمن بـه  . آورده شوند

هايي استفاده بهينه از شـرايطي اسـت كـه زمـين منطقـه در      دارد كه مهمترين عامل در چنين وضعيت

تـوان بـا اقـدامات خـاص مهندسـي و      لذا جهت رسيدن به شرايط مورد نظر مـي . دهداختيار قرار مي

آن در پدافنـد متحـرك كـه تركيبـي از     عالوه بـر  . آرايش زمين، تاثير عوارض زمين را افزايش داد

بيني شـده دشـمن را بـه    توان برابر طرحهاي پيشانواع عمليات پدافندي، تاخيري و آفندي است مي

. هاي شـديد او را نـابود نمـود   منطقه دلخواه كشانده و با به دام انداختن نيروها و سپس اجراي پاتك

مـانوري و غيـر مـانوري،    ي هـا  يگـان هـاي  نمنديدر عمليات پدافندي فرمانده از كليه امكانات و توا

هـاي مختلـف   مهندسي، در جهت نيل به اهداف پدافندي و پوشاندن نقـاط ضـعف رسـته    بخصوص

ي مهندسي در رابطه ها يگانو نقشي كه از اقدامات  مقالهنمايد لذا با توجه به موضوع گيري ميبهره

ظـايف عمـده رسـته مهندسـي در رزم پدافنـدي بـه       رود، امكانات و پشـتيباني و و با پدافند انتظار مي

  : شرح زير آورده مي شود

 برداري بهينه از مزاياي زمين هاي مين به منظور بهرهاحداث موانع و ميدان

 بستن و باز كردن مسيرهاي تاكتيكي عرض منطقه پدافندي 

 سد نمودن معابر وصولي

 پدافندي  افزارهايمتوقف ساختن دشمن در ميدان آتش هريك از جنگ

 هاي رزمي جهت حفاظت عناصر حساس فرماندهي، كنترل و آماد و پشتيباني احداث ساختمان

 رزم مانند پياده نظام در صورت نياز

-از مجموع وظايف ششگانه مذكور چهار مورد آن در قلمرو ايجـاد موانـع قـرار دارد كـه مـي     

د نياز بطور مـوثر و در اسـرع وقـت    بايست با بكارگيري از امكانات موجود و در دسترس موانع مور

 . احداث شوند

بتوانند با كـارايي الزم از   ها يگانپيروزي نهايي در پدافند بستگي به اين دارد كه تا چه اندازه    

فرمانـدهان بايـد توجـه داشـته باشـند كـه  بـراي كنـد         . برداري نمايندمزاياي ذاتي پدافند كننده بهره

ها با استفاده از ميادين مـين و سـاير موانـع از    زايش كارايي سالحكردن حركت دشمن و در نتيجه اف

بستگي بـه نحـوه    ،پدافندآميز موفقيتاجراي از سوي ديگر . زمين حداكثر استفاده را به عمل آورند
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ها شامل، طـرح پشـتيباني آتـش،    مهمترين اين طرح. هاي پشتيباني داردتهيه و هماهنگ كردن طرح

طرح عمليات سد موانع و عمليات ممانعتي مي باشـند،  عمليـات سـد    خص االيو  طرح پدافند هواي

موانع به منظور تقليل قدرت رزمي، كند كردن، كاناليزه كردن و يا متوقف كـردن پيشـروي دشـمن    

هـا اجـرا گـردد، عبـارت اسـت از يكسـري       بايست در تمامي ردهشود، اين عمليات كه ميانجام مي

 . اندشده كه جهت تقويت عمليات پدافندي با هم تركيب شده موانع طبيعي و مصنوعي هماهنگ

 
  : هاي مختلف پدافنديكاربرد موانع در رده

سب اطالعات از دشمن، ايجـاد  هاي تأميني عبارتند از كترين وظايف ردهعمده: رده تأميني) 1(

نـداختن  شناسايي، فريـب دشـمن از محـل منطقـه نبـرد، كـم كـردن توانـايي و بـه تـاخير ا          ضد پرده 

  . حركات دشمن

باشـند كـه   هاي مقدم پدافنـدي  داراي چهـار ماموريـت عمـده مـي     رده: رده مقدم پدافندي) 2(

متوقف كردن، دفع كردن، بيـرون رانـدن و منهـدم كـردن دشـمن، در راسـتاي متوقـف        : عبارتند از

تانـك و  از آتش، تك مختل كننده و جنگ افزارهاي ضـد  ،ي مامور به پدافندها يگانكردن دشمن 

پدافنـد كننـده از    ؛نامـه عمليـات پدافنـدي آمـده اسـت     چنانچه در آئين. نمايندبرداري ميموانع بهره

موانع موجود كه با آتش پوشيده شده است استفاده نموده، و در صورت لزوم با ايجاد موانـع ديگـر   

ايجاد رخنـه،  و همچنين در خصوص وظايف يگان احتياط در زمان . نمايدتك دشمن را متوقف مي

. به استفاده از مواضع سدكننده جهت متوقف كردن و سد نمودن پيشروي دشمن اشـاره شـده اسـت   

ريزي آتشها بايسـتي بـه نحـوي باشـد     در ماموريت دفع كردن نيز آورده شده، كاربرد نيروها و طرح

تواند بيشتر مي كه از موانع موجود حداكثر استفاده به عمل آيد، تقويت موانع با آتش و ايجاد موانع

در پدافنـد متحـرك نيـز كـه سـد كـردن در       . بر توانايي قواي خودي براي دفع تك دشـمن بيفزايـد  

اين مهم با استفاده از عوارض زمـين  . يابدبيني شده و كاناليزه كردن دشمن ضرورت ميمناطق پيش

  . گرددكننده انجام ميو احداث موانع و مواضع سد

د، نيروهاي احتياط دو وظيفه عمـده را بـه عهـده دارنـد اولـين وظيفـه       در پدافن: رده احتياط) 3(

عبارت است از سد رخنه به منظور متوقف كردن و دفع تك دشمن و وظيفـه بعـدي اجـراي پاتـك       

باشد كه در راستاي انجام وظايف مذكور، موانع بـه همـراه مواضـع سـد كننـده، نقـش محـوري        مي

يروي احتياط باالجبار قسمتي از نيروهاي خود را با توجه بـه  هايي كه نخصوص در وضعيتبه. دارند
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هاي تاميني و نهايتاً آنچه كه در كليه رده .بردعمق و اندازه رخنه به عنوان نيروي سد كننده بكار مي

شـود، بـه تـاخير انـداختن حركـات دشـمن و كسـب        مشترك است و ماموريت اصلي آنان تلقي مي

هاي جلو ها در قسمتوسط عمده قوا بوده و در اين راستا كليه ردهالعمل مناسب تزمان براي عكس

-رزمي در آيين چنانچه در شرايط زمين تحت اشغال پاسدار. و جناحين، متكي به موانع خواهند بود

نامه مربوطه شش شرط آورده شده است كه از مهمترين اين شرايط، الزام به وجود موانع جلـويي و  

گفتـه ايـن اسـت كـه، برقـراري يـك       و نتيجه نهايي از مطالب پيش. باشدمي پهلويي در منطقه تامين

اي و انــواع و اشــكال عمليــات پدافنــدي اعــم از منطقــههــا و پدافنــد مطمــئن و مــوثر در تمــامي رده

  .باشدمي كاربرد موانعمتحرك، نيازمند 

  

  : ي جاريها آباستفاده از  جهت هاي مهندسيو تكنيك ها روشتبيين 

در اريخ نظـامي  وتـ مطالب آورده شـده در  با توجه به : ي جاريها آبي استفاده از ها روش) 1(

-مشخص مي ،و جنگ تحميلي ها از ازمنه باستان تا دوران معاصربكارگيري آب در جنگ رابطه با

انـد، كـه ايـن سـه روش     مورد استفاده قرار گرفتـه  نظاميدر عمليات به سه صورت گردد، منابع آبي 

بشـرح زيـر    آلود كردن زمين، غرقاب كردن اراضـي و ايجـاد سـيالب كـه مختصـراً     گل :عبارتند از

  .                           گردندميبررسي 

  :آلود كردن زمينروش گل)) الف((

در صورت تحت پوشش قـرار   ،دانه و غير قابل نفوذآن دسته از اراضي داراي بستر خاكي  ريز 

از وضـعيت جامـد و صـلب    ميليمتر و اشباع اليه فوقاني،  100الي  50حداقل،  گرفتن با آب به ميزان

توام با چسبندگي شـديد  ) حالت پالستيسيته(به وضعيت نيمه جامد تغيير حالت داده و رفتار خميري 

كه پدافند كننده قصد متوقف كردن يا كند كـردن   هنگامي، حالتگردد، كه اين ايجاد مي آنهادر 

 موجـب مطلـوب بـوده و   بسـيار كارسـاز و   عنوان يك مانع، داشته باشد بهدشمن در حال پيشروي را 

 . گردداختالل در حركت مي

  :روش غرقاب كردن زمين)) ب((

، در صورت تحـت پوشـش قـرار    قابل نفوذآن دسته از اراضي داراي بستر خاكي ريزدانه و غير 

لـت اشـباع و ايجـاد حالـت     رسـيدن بـه حا  و متـر،  ميلـي  400الـي  200 حداقل گرفتن با آب به ميزان

د، كه اين وضعيت زمين در زمـاني كـه   نكنهاي فوقاني ، حالت غرقابي پيدا مينفوذناپذيري در اليه



 15شماره/ ظامي فصلنامه علوم و فنون ن....................................... .......................................................89

پدافند كننده قصد متوقف كردن يا كند كردن دشمن در حال پيشروي را داشته باشد به عنوان يـك  

. گـردد ر و نفرات پيـاده مـي  مانع، مطلوب بوده و باعث اختالل در حركات خودروها و وسايل شناو

قـايق، كلـك، بلـم،    (ل شـناور  البته الزم به ذكر است جهـت جلـوگيري از اسـتفاده دشـمن از وسـاي     

ميليمتر تجاوز نمايد، در اين وضـعيت ضـمن    400، عمق آب ايستا در حالت غرقابي نبايد از )طراده

گردد، در وي زمين موجب ميعنوان يك مانع، وجود آب ايستا در رآلود بهمزاياي زمين گل ايجاد

در صورت نفوذ دشمن به داخل عرصه آبگرفتگي بـه سـبب ايجـاد    و يا ديد محدود، مواقع تاريكي 

  .صدا، از غافلگيري عناصر تاميني جلوگيري شود 

  : روش ايجاد سيالب)) پ((

دليـل  ههـاي تنـد، بـ   جريان يافتن آب بصورت سيل در روي سطح زمين بخصوص در سراشـيب 

ال و انرژي جنبشي زياد و همراه داشتن گـل و الي و بـه تبـع آن افـزايش وزن مخصـوص      سرعت با

هـا و اشـيا و   اي اوليـه و اثـرات بعـدي مثـل تـداوم فشـار بـر سـاختمان        سيال، با وارد كردن اثر ضربه

فرســايش شــديد و حمــل و جابجــايي و تغييــر مكــان ناخواســته، داراي اثــرات تخريبــي و انهــدامي  

و همچنـين باعـث هالكـت و نـابودي موجـودات       1هاي ثابت و متحرك بودهسازه شديدي بر انواع

گردد، بنحوي كه اين پديده در رديف باليايي چون زنده و انسانها در مقياسي وسيع و فاجعه بار مي

كـه در   گيـرد،  لـذا در طـول تـاريخ و همـانطوري     سوزي، زلزله، رانش زمين و طوفان قرار ميآتش

كه شرايط محيطي مساعدي وجود داشته است، ايجـاد سـيالب   شد، در مواقعي هاي قبلي ذكربخش

بنـابراين  . ها جهت نابودي ارتش دشمن به كرات مورد استفاده قرار گرفته اسـت مصنوعي در جنگ

ي متصور در راستاي بكارگيري عامل آب در عمليات نظامي اعم از آفند و پدافند، ها روشيكي از 

شـرايط  . يب اهداف نظامي در يك گستره وسيع، ايجاد سيالب خواهد بودجهت انهدام نيرو و تخر

سازي و افزايش انرژي پتانسيل حجم عظيمـي از آب  اي ذخيرهالزم جهت دسترسي به چنين خواسته

-در پشت سد و يا بند مصنوعي و كشاندن دشمن به منطقه مورد نظـر بـا عمليـات تـاخيري و عقـب     

آب در مقطع زمـاني كوتـاهي بـه منطقـه گسـترش دشـمن در حـال        نشيني توام با فريب و رهاسازي 

البته با توجه بـه  . باشدمي) ايپدافند منطقه(و يا  دشمن متوقف در مواضع ) پدافند متحرك(حركت 

هايي كه زمين عمليات در حصول شـرايط مناسـب جهـت ايجـاد سـيل مصـنوعي فـراهم        محدوديت
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آلـود كـردن و غرقـاب نمـودن     ي گـل هـا  روشه كند اين روش داراي كاربرد كمتـري نسـبت بـ    مي

تـوان آنـرا در   باشد ولي با توجه به اثرات قاطع و تعيين كننده آن در روند عمليات كه مياراضي مي

افزارهاي ويژه و غيرمتعارف ارزيابي نمود، ضرورت دارد در صورت فراهم بـودن  حد اثرات جنگ

كيـد، ايـن روش را حتمـا در طرحهـاي پدافنـدي      شرايط جغرافيايي مساعد در محيط نبرد، بـا قيـد تا  

هاي تنگ و عميق و گـذرگاههاي  توان به درهاز مناطق مساعد جهت ايجاد سيالب مي. منظور نمود

-در اينگونه منـاطق مـي  . اجباري در دهليزهاي باريك و كم عرض در مناطق كوهستاني اشاره نمود

ار داد، يكي اينكه جبهه گسترش دشـمن  توان نيروهاي دشمن را به دو صورت در معرض سيالب قر

را از روبرو هدف قرار داده و حالت دوم اينست كه با اجازه دادن بـه عبـور دشـمن از يـك معبـر و      

هاي عمود بر مسير پيشروي دشمن، ها و تنگهدهليز كم عرض، با استفاده از دهليزهاي عرضي و دره

اطق مزاياي فراوانـي را بـراي نيروهـاي پدافنـد     اينگونه من. جناح و پهلوهاي او را دچار سيالب نمود

شـكل باعـث افـزايش تـراكم      Uو  Vهاي كنند، چون از طرفي فضاي محدود درهكننده فراهم مي

پـذيري او را بـاال بـرده و از طـرف ديگـر موقعيـت و       نفرات و تجهيزات دشمن شده و ميزان آسيب

بندها براي ذخيـره سـازي آب فـراهم    شكل ارتفاعات اطراف، شرايط مناسبي براي احداث سدها و 

هاي سدها و بندها با سرعت و انـرژي  كرده و آب رها شده حاصل از تخريب و يا باز كردن دريچه

 .دهدجنبشي باال و عمق مناسبي هدف را تحت پوشش قرار مي

  :ي جاريها آبهاي مهندسي جهت استفاده از تكنيك) 2(

-؛ ذخيـره شـامل دسـته   سهبه توان ميي جاري را ها آبهاي مورد نياز جهت استفاده از تكنيك

  .بندي نمودتقسيم )ايجاد سيالب(سريع آبو رهاسازي  انتقالسازي، 

   :سازيذخيره)) الف((

بدون دخالت بشـر و بـر اثـر قـوه جاذبـه زمـين از منـاطق مرتفـع تخليـه و           ي سطحي غالباًها آب

، هـا  آبهـا، مـرد  هـا، درياهـا، درياچـه   وسهاي پست و آبگير ماننـد اقيـان  زهكشي شده و وارد حوزه

آب شـور درياهـا    بودن ها به داليلي همچون غيرقابل استفادهشوند ولي انسانها ميآبگيرها و باتالق

ي مصرف، با اسـتفاده از شـرايط مسـاعد    بادها و همچنين به دليل بعد مسافت اين منابع با مو اقيانوس

احداث انواع سـد و بنـد نمـوده و آب مـورد نيـاز خـود را در       ، اقدام به هاها و تنگهطبيعي چون دره

كنند، البته شايان ذكر است كلمـات سـد و بنـد در ادبيـات     ميذخيره آوري و جمع بارندگيفصول 

توانند به جاي هم مـورد اسـتفاده قـرار بگيرنـد ولـي در مباحـث       ديگر بوده و مييكفارسي مترادف 
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هـا  دهكـده  ي سطحي در مقيـاس محـدود محلـي مـثالً    ها آب را كه در مقابل جريان هاييسازه ،فني

هاي بزرگتر و عظيم را چه از لحاظ حجم آب مخـزن و  نامند و سازهبند مي كنند اصطالحاًايجاد مي

  . گوينداي سد  ميچه از نظر ابعاد سازه و چه از نظر تاثيرات و كاربردهاي ملي و منطقه

اي كـه  سـت از سـازه  ا سد عبارت: 1سد آمده استدر اغلب كتب تخصصي در رابطه با تعريف 

در امـر   . سازي يا انحراف يا مسدود كردن آن احداث مي شود در مسير جريان آب به منظور ذخيره

شـناختي و بعـالوه   يـابي و زمـين  احداث سدها به داليلي همچون محدوديتهاي فني، مشكالت مكان

د باشاحداث سد با محدوديت مواجه مي، شوديهزينه باال و زمان زيادي كه صرف مطالعه و اجرا م

بند نسـبت بـه    احداث. باشدبند مي ،بوده هامحدوديتاين قبيل گزينه مناسب ديگري كه فاقد  لذاو 

گرچه حجم مخزن پشت بندها و . شودتر انجام مييابي سهلتر و با مكانتر، ايمن تر، ارزانسد سريع

باشـد ولـي امكـان    وسعت و حجـم بـا سـدها قابـل مقايسـه نمـي       ها از نظرآب قابل تنظيم ساليانه آن

يابي و اجـرا، جبـران كـوچكي مخـازن بنـدها را      احداث بندهاي متعدد و زياد به دليل سهولت مكان

اهميت بنـدها در سـاختار   . نمايدآنها را جبران مي حجم  كوچكي ،نمايد و به عبارتي تعدد بندهامي

ه همـاكنون در مباحـث مـديريت منـابع آبـي، بنـدها جايگـاه        اجتماعي و اقتصادي در حدي است ك

داري گرفتـه تـا امـوري مثـل كنتـرل      هاي آبخيزداري و كشـاورزي و مرتـع  اي داشته و از طرحويژه

برداري و اسـتفاده  ي سطحي و جلوگيري از فرسايش خاك و كشاورزي مورد بهرهها آبسيالب و 

موجـود در اقصـي نقـاط كشـور بخصـوص در نـواحي        با عنايت بـه تعـداد زيـاد بنـدهاي    .  باشندمي

توان متوجه شد، گذشتگان و حتي نسل حاضر از اهميت اين سـازه بـه ظـاهر سـاده بـه      روستايي، مي

ي جاري داشته و با ذخيره آن در مواقع پرآبي ها آبخوبي آگاه بوده و بوسيله آن كنترل مناسبي بر 

-هاي كـم، احـداث و بهـره   ا توجه به مزايا و هزينهب. اندجهت استفاده در فصول خشك اقدام نموده

شوند، لذا ي جاري محسوب ميها آبسازي آوري و ذخيرهبرداري، بندها ابزار مناسبي جهت جمع

  .گردندسازي آب محسوب مياز نظر اهميت، بندها بعد از سدها دومين سازه مهم در بخش ذخيره

   :انتقال))ب((

جاذبـه  (هـاي پمپـاژ و يـا روش انتقـال ثقلـي     ها  و ايستگاهنواع پمپعمليات انتقال با استفاده از ا

هـا و  يـا مسـيرهاي مصـنوعي مثـل ترعـه     ..... طبيعي رودهـا  و نهرهـا و  گيري از مسـير و با بهره) زمين
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هـاي  ، جهـت كـاربري  1تـرين نـوع پمـپ   مناسـب . گـردد كشي ممكن ميهاي لولهها و سيستمكانال

-مـي )  با توجه به ارتفاع پمپاژ و دبي مورد نياز(يك يا چند طبقه  هاي سانتريفوژ خطينظامي، پمپ

توانند با استفاده از انواع موتورهاي محرك برقي و يا احتراق داخلي انرژي الزم بـراي  باشند كه مي

ها با توجه به نوع نصب و روش مكش مي توانند بصـورت  اين نوع پمپ. انتقال آب را فراهم نمايند

و در مواقعي كه برداشـت آب بـه صـورت    . و يا باالي سطحي بكار گرفته شوند زير سطحي، شناور

هاي منفرد و سيار ديگـر كـاربرد نداشـته و در    دائمي بوده و يا فاصله و ارتفاع پمپاژ زياد باشد، پمپ

البته بايد توجه داشـت در  . كندهاي پمپاژ ضرورت پيدا مياندازي ايستگاهچنين حالتي احداث و راه

هـاي متـداول و موجـود    كه فاصله و ارتفاع پمپاژ از حالت متعارف و توان و ظرفيـت پمـپ   صورتي

هـاي  هاي هنگفت خريـد و نصـب و نگهـداري پمـپ    خارج شد، اصلح است جهت احتراز از هزينه

ها و شيرآالت و تجهيزات كنترل فشار باال، نسبت به انتقال مرحله به مرحله قدرتمند و بزرگ و لوله

مـثال جهـت   . حداث ايستگاههاي متوالي مجهز به پمپهـا و تجهيـزات معمـولي اقـدام نمـود     آب و با ا

متري، بهتر است بجاي بكارگيري يك پمپ قدرتمند و ايسـتگاه   2000پمپاژ و انتقال آب به ارتفاع 

هـا و تجهيـزات فشـار    هاي پر فشـار، از چهـار ايسـتگاه مجهـز بـه پمـپ      و تجهيزات مخصوص سيال

در رابطه با مسير انتقال آب نيز همانطوري كه . متري استفاده نمود 500ل ارتفاعي متوسط، در فواص

ها و امكانات فراواني مثل استفاده از مسيرهاي فاقـد  هاي مذكور در باال آورده شده، گزينهدر بخش

و يـا مسـيرهاي كـم هزينـه ايجـاد      ) هـا ها، كالمسير رودها، نهرها، مسيل(هزينه و موجود در طبيعت 

هـاي  كانـال (و يـا مسـيرهاي ديگـر    ) هاي خاكيها و ترعهنهرهاي آبياري، كانال( ده توسط انسان ش

هـاي آبرسـاني   و انـواع لولـه  ) هـاي سرپوشـيده  ساخته، كانالبا قطعات پيش احداثي هايلبتني، كانا

ي هـا لولـه (هـاي آبرسـاني تحـت  فشـار     و يا لولـه ) هاي سيماني، آزبست، پي وي سيلوله(معمولي 

فراروي مهندسان و طراحان وجود دارد كه با توجه به شرايط محلي و ) اتيلنفوالدي و چدني و پلي

امكانات در دسترس و مالحظات فني و اقتصادي و نظامي، يكي از مسيرهاي مذكور به تنهايي و يـا  

تـرين  تواند مورد استفاده قـرار بگيـرد، ولـي مطلـوب    چند مسير انتقال مختلف به صورت تركيبي مي

مسيرها در وهله اول، همان مسيرهاي انتقال موجود در طبيعت و سپس مسيرهاي كم هزينـه سـاخت   

هـاي طـوالني در انتقـال آب،    باشد و در مواقعي كه به سبب ارتفاع باالي پمپاژ و يـا مسـافت  بشر مي
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جهـت   ترين نـوع لولـه  ترين و مقرون بصرفهكشي تحت فشار ضرورت پيدا كند، مناسبسيستم لوله

 .اتيلن خواهد بودهاي پليهاي نظامي، لولهكاربري

  :رهاسازي سريع آب ))پ((

منظور از رهاسازي سريع آب، جـاري سـاختن حجـم عظيمـي از آب در يـك محـدوده معـين        

ي هـا  آبدر ايـن حالـت انـرژي پتانسـيل     . باشـد مـي  ي زيرها روشبه  جهت ايجاد سيالب مصنوعي

تـوان  بـا  بند بر اثر آزاد سازي ناگهاني، تبديل به انـرژي جنبشـي    راكد ذخيره شده در پشت سد و يا

افزارها و تجهيـزات و يـا   عمل انهدام نيروها و جنگ ،بيني شدهباال گرديده و با سيالن در مسير پيش

هـاي قبـل آورده شـده    همانطوريكه در بخـش . رسانداستحكامات و تاسيسات دشمن را به انجام مي

اي يـا جنـاحي در   تاكتيكي و يا وضعيت زمين، دشمن را به دو صـورت جبهـه   توان بنا به موقعيتمي

مـثال جهـت متوقـف    . معرض سيالب قرار داده و منظورهاي فرمانده پدافند كننده را برآورده نمـود 

نشـيني از يـك زمـين حسـاس و     ور و يا وادار نمودن دشمن بـه عقـب  ساختن پيشروي نيروهاي تك

اي مناسـب بـوده و جهـت انهـدام نيـرو و آسـيب       اد سـيالب جبهـه  انهدام خطوط پدافنـدي وي ايجـ  

هـم زدن آرايشـات و ايجـاد آشـفتگي در سـازمان رزمـي و يـا تفكيـك         رساندن به عمـده قـوا و بـر   

  . اي كاربرد بهتري خواهد داشتنيروهاي دشمن، سيالب جبهه

 :هاي سرريز و تخليهاستفاده از دريچه )1-پ(

در مواقـع  تخليـه آب مـازاد    كـه بـراي  بدنـه سـدها و بنـدها     هـايي كـه در  در اين روش دريچـه 

سـازي و تخليـه   انـد، سـريعاً بـاز شـده و آزاد    گرديـده جهت احتراز از سرريز شدن تعبيـه  اضطراري 

حسن ايـن روش در ايـن اسـت    . شودمي انجامي راكد ذخيره شده در پشت ديواره سد يا بند ها آب

اد سيالب، به راحتي تحت كنترل بوده و نيازي به تخليـه  كه ميزان آب رها شده مورد نياز جهت ايج

و مصرف تمامي ذخاير آب نبوده و لذا اين امكان براي پدافند كننده فـراهم اسـت كـه در صـورت     

هـا و مسـيرهاي   غالب سـدها داراي دريچـه  . لزوم بتواند ايجاد سيالب مصنوعي را بارها تكرار نمايد

باشـند، كـه جهـت    ي موجـود دركشـور فاقـد ايـن سـامانه مـي      تخليه بوده، ولي برخي بندهاي انحراف

شـود، لـذا ضـرورت دارد    استفاده از آنها تكنيك ديگري مثل تخريب سـازه آبـي بكـار گرفتـه مـي     

هنگام احداث بندهاي جديد با هماهنگي با دستگاه مجري، جهت كليه بندهايي كه در آتيـه سـاخته   

چه تخليه و تنظيم بنـد انحرافـي رودخانـه دويـرج در     مشابه دري(هاي سرريز و تخليه شوند دريچهمي
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جهـت   پيش بيني و تعبيـه گـردد، و در بنـدها و سـدهايي نيـز كـه صـرفاً       )  منطقه موسيان استان ايالم

  .گردند اين مهم در نظر گرفته شودهاي نظامي احداث  مي كاربري

 :تخريب ديواره سد يا بند) 2-پ(

گــردد كــل ســازه و يــا رســاز نبــوده و لــذا الزم مــيدر برخــي مواقــع روش مــذكور در بــاال كا

سازي سـريع آب تخريـب شـود، مـثال هنگـامي كـه سـازه        هايي از ديواره سد و بند جهت رها بخش

هاي تخليه و سرريز براي ايجاد سـيالب  موجود فاقد دريچه تخليه بوده و يا زماني كه ظرفيت دريچه

گ و متمركز مثل يك لشكر و يا سپاه بصـورت  كافي نبوده و يا وقتي كه يك هدف با ارزش و بزر

غيرمترقبه در منطقه مشاهده شود و يا زماني كه جهت ايجاد يك سيالب موثر، كل ظرفيـت مخـزن   

ولي . گيري از اين تكنيك توجيه منطقي خواهد داشتپشت سد بطور همزمان مورد نياز باشد، بهره

گ و حجيم مثـل سـدها و بنـدها، يـك كـار      هاي بزربايد به اين نكته توجه داشت كه تخريب سازه

آميـز عمليـات، هماننـد تخريـب پـل، نيـاز بـه محاسـبات و         فني و دقيق بوده و جهت اجراي موفقيت

طراحي مجزا بصورت پـروژه تخريـب خواهـد داشـت، عـالوه بـر آن جهـت تسـريع و سـهولت در          

ت هماننـد چالـه   جـويي در سـاعات كـار و مـواد منفجـره الزم اسـ      اجراي عمليات تخريب و صـرفه 

هاي پل، چاله خرجهـاي مشـابهي در بدنـه سـدها و بنـدها بخصـوص در       خرجهاي تعبيه شده در پايه

نقاط بحراني و پر تنش سازه مثل كانون قوس ديواره و محـل اتصـال ديـواره بـا زمـين و ارتفاعـات       

ه مـورد نيـاز،   توان جهت كاهش ميزان مواد منفجرحالت ميكه در اين. بيني و تهيه شودمجاور پيش

توان جهت افزايش قـدرت تخريـب،   محاسبات تخريب را بصورت انسداد شده انجام داد و حتي مي

با تعبيه مواد منفجره در قسمت پشت سد و در زير سطح آب، تخريب ديواره سد و بنـد را بصـورت   

بـا اسـتفاده   توان قبل از اجراي عمليات تخريب همچنين مي) روش انسداد با آب(آبي اجرا نمود زير

از وسايل سنگين مهندسي و نفرات، نسبت به تضعيف بدنه سد و بند اقدام كرده تا از انهـدام قطعـي   

  . سازه و رهاسازي سريع آب در كسري از ثانيه و در زمان دلخواه اطمينان حاصل نمود

 :احداث خاكريزهاي طولي و عرضي) 3-پ(

فـاع سـيال جـاري شـده و مـدت زمـان       در زمان جاري شدن سيالب دو عامل مهـم شـامل ؛ ارت  

در افـزايش تلفـات و خسـارات دارد و لـذا جهـت افـزايش تـاثير سـيالب،          زياديسيالن آب، تاثير 

مشــابه خاكريزهــاي ( بايســت قــبال در منطقــه هــدف، خاكريزهــاي طــولي و عرضــي مناســبي    مــي

جـاد شـده بـه    خاكريزهـاي عرضـي اي  . دنمـو دست سد و يا بنـد احـداث   ، در اراضي پايين)پدافندي
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ارتفاع سيالب بـه   گردند اوالًموازات خطوط تماس و در چند رده متوالي و پشت سرهم موجب مي

نحو موثري افزايش يافته و ثانيا از خروج و تخليه سريع آب از منطقه جلوگيري شود، كه ايـن كـار   

لي نيـز بـا   وجود خاكريزهاي طـو . دهدزمان در معرض قرار گرفتن دشمن در سيالب را افزايش مي

شود اوال سيالب با سرعت و حجم زيادي به منطقه هدف وارد شده كنندگي باعث مينقش هدايت

  .    و ثانيا از هدر شدن و هرز رفتن آب به مناطق خارج از منطقه هدف جلوگيري گردد

  :تجزيه و تحليل نهايي -4

  :كه گرددمي چنين استنباطها و اطالعات مندرج در بخشهاي قبل  از مجموع يافته

هــا و ي ســطحي از طليعـه ظهـور تمــدنهاي بشـري تــا عصـر حاضـر بــه شـكل      هـا  آبمنـابع  ) 1(

اعم از آفندي يـا پدافنـدي شـامل ؛ ايجـاد سـيالب مصـنوعي        ي متفاوتي در عمليات نظاميها روش

غرقاب كردن اراضي، گل آلود كردن، اختالل در تدارك آب شرب بشرح زير بكـار گرفتـه شـده    

الزم به ذكر است، روش اخير يعني اختالل در تدارك آب شرب چون بطور مسـتقيم بـه    البته. است

ي ها آبارتباطي نداشت از بررسي آن خودداري گرديد و لذا  در تبيين كاربرد منابع  مقالهموضوع 

نقش مانع و بازدارندگي آنها و در برخي شرايط خاص اثـرات   سطحي در عمليات پدافندي، عمدتاً

عنصـر آب بـه عنـوان يـك عامـل      . باشدميبه صورت سيالب مد نظر به ويژه در پاتك  انهدامي آن

برترساز توان رزمي، براي كاربرد و استفاده در عمليات پدافندي گزينـه مـوثر و كارآمـدي بـوده و     

گـذاري و آمـوزش و   بـرداري از آن فـراهم شـده و سـرمايه    اگر شرايط و بسترهاي الزم بـراي بهـره  

هـاي نسـبتا كـم و    دهي نيروي انساني الزم براي آن انجام شـود، بـا مخـارج و هزينـه    تجهيز و سازمان

  .  تعداد نفرات محدود، تاثيرات قاطع و سرنوشت سازي در نتيجه نبرد خواهد داشت

، توان مشاهده نمـود ميها با كنكاش در تاريخ نظامي و جنگ: ايجاد سيالب مصنوعي)) الف((

انـد كـه تعـدادي از مـوارد،     ب ديده و گاهي بطور كامـل نـابود شـده   هاي فراواني از سيل آسيارتش

باشد كه خارج از موضوع بحث بـوده  ي طبيعي و غير عمدي بدون دخالت بشر ميها بمربوط سيآل

و موارد متعدد ديگري نيز به صورت عمدي و آگاهانه و توسط نيروهاي نظامي انجام پذيرفته اسـت  

از اهميـت ايـن موضـوع همـان بـس      . انـد ها از خود به جاي گذاشتهكه تاثيرات قاطعي در نتايج نبرد

از سـيل بعنـوان يـك بـال و عامـل قـاطع در       ) 15الـي   18سوره سباء آيات (است كه در قرآن مجيد 

توان به از بين رفتن قوم سـبا و تمـدن اعـراب    مجازات اقوام و ملل كافر ياد شده، به عنوان نمونه مي

البتـه نكتـه   . ر يمن بر اثر سيل حاصل از تخريب سد مارب اشاره نمـود جنوبي شبه جزيره عربستان د
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مهم جهت حصول به نتايج ملموس و مثبت در ايجاد سيالب مصنوعي، فراهم شدن شرايطي خـاص  

داراي انرژي پتانسيل باال مثل رودهاي پـر آب و  (از قبيل وجود يك منبع عظيم و قابل مالحظه آبي 

در نزديكـي منطقـه   ) هـاي مصـنوعي پشـت سـدها و يـا بنـدها      ياچـه يا مخازن آب بزرگ همانند در

چـون   تـوان بـا اقـدامات مهندسـي    مـي  چنانچه. باشدعمليات و پست و مسطح بودن زمين هدف مي

، نسبت به ايجاد منبع و ذخيره آب مـورد نيـاز   احداث بند و يا سد در زمان صلح در معابر خطرناك 

هاي حساب شده دشـمن را  نشينيتاكتيكي مثل فريب و عقباقدام و سپس با دست زدن به اقدامات 

تنهـا  .  به زمين مورد نظر كشانده و مشابه پدافنـد متحـرك  او را در منطقـه مـورد نظـر منهـدم نمـود       

هاي كالسيك و متداول پدافند متحـرك، نيروهـاي احتيـاط بـا     در عمليات ؛تفاوت در اين است كه

ايند ولي در اقدام مذكور، عنصر آب بـا حجـم بـاال و تقويـت     نمعمل پاتك اقدام به انهدام نيرو مي

دهد، حـداقل انتظـاري   به صورت سيالب، عمل انهدام نيرو را انجام مي) پتانسيل از نظر انرژي(شده 

توان داشت اين است كه بـا وارد آوردن تلفـات و خسـارات و بـر هـم زدن      كه از اثرات سيالب مي

و كنترل و فرماندهي و امور آماد رسـاني، كـار نيروهـاي پاتـك      سازمان دشمن و اختالل در ارتباط

براي ايجاد سيالب مصنوعي در مدارك و متون آموزشي و نظامي عمـق  . نمايندكننده را تسهيل مي

ي روي داده در طبيعـت و ميـزان خسـارات    هـا  بخاصي تعريف و تبيين نشده ولي با توجه بـه سـيال  

ابودي و مصـدوم كـردن نفـرات پيـاده و از كـار انـداختن       ايجاد شده، حداقل عمق متصـور بـراي نـ   

  .   خودروها و تجهيزات و تاسيسات، ايجاد روانابي با عمق يك متر به باال خواهد بود

در اين روش اراضي مورد نظـر طـوري تحـت پوشـش آب قـرار      : غرقاب كردن اراضي)) ب((

متـر آب بطـور   سـانتي  40الي  20گيرند كه پس از جذب و اشباع اوليه آب توسط زمين، حداقل مي

حسن اين روش در اين است كه به سبب عمق كـم، وسـايل نقليـه    . ماندثابت در روي زمين باقي مي

-اكثريت آب. توانند در اراضي غرقاب شده تردد نمايندنمي... ها و كشتي و طرادهآبي همانند قايق

مثل آبگرفتگي انجـام  . روش بوده استهاي ايجاد شده در عمليات نظامي با استفاده از اين گرفتگي

  . 1اهواز يدر جنوبغربتوسط  نيروهاي خودي شده در زمان جنگ تحميلي  

گيرند در اين روش اراضي مورد نظر طوري تحت پوشش آب قرار مي: آلود كردنگل)) پ((

كه پس از جذب اوليه آب توسط زمين خشك، آب موجود در خاك به حد اشباع رسيده و انجـام  
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منجـر بـه خميـري شـدن     ) دار چرخـدار يـا شـني   ( روي يا عبور خودروها ونه تردد اعم از پيادههرگ

گردد كه در اين حالت با توجه به نوع خاك بسـتر، بـه دليـل    خاك و گل آلود شدن زمين بستر مي

روي و تـردد خودروهـا   ، پيـاده )خميري شدن(افزايش چسبندگي و بروز حالت نيمه جامد در زمين 

غير مقدور گرديده و در صورت اصرار در پيشروي، نفرات با صرف انرژي فـراوان دچـار   مشكل و 

آلـودي  خستگي زودهنگام و ناتواني شده و خودروها نيز در صورت حركـت در چنـين زمـين گـل    

شوند، حـداقل عمـق پوشـش آب در    لغزيده و بكسواد نموده و نهايتاً با فرو رفتن در گل متوقف مي

براي تجسم وضعيت زمين در چنين حالتي بهتر است به . متر خواهد بودسانتي 10الي  5چنين حالتي 

-مثالي ارجاع شود ؛ كشاورزان قبل از اقدام به شخم، آب را در زمين جاري ساخته و زمـين را گـل  

كنند و پس از چند روز كه آب مازاد جـذب و تبخيـر گرديـده و زمـين از حالـت غرقـابي       آلود مي

نماينـد در ايـن حالـت    سپس بحالت نمناكي رسيد اقـدام بـه عمـل شـخم مـي      آلودگي وبحالت گل

آلـود  گويند زمين گاورو شده است، بنابراين مشخصات زمين مـورد نظـر در حـد گـل    مي اصطالحاً

-تا مرحله گاورو شدن كه امكان تـردد فـراهم مـي   ) غرقاب شدن(شدن، از مرحله جاري شدن آب 

توان به نبرد سرنوشت ساز واترلـو در سـال   آلودي زمين ميلو از اهميت گ. گرددشود، تعريف مي

آلود شدن زمين نبرد در موقع و ناگهاني موجب گلميالدي اشاره نمود، كه يك بارندگي بي 1812

اين وضـعيت،   ها و مانور آنها شده و نهايتاًواترلو و عدم تحرك و جابجايي بموقع توپخانه فرانسوي

همچنـين در نبـرد فـاو در عمليـات     . سرنوشت اروپا و جهان گرديـد  موجب شكست ناپلئون و تغيير

 80هاي زمستاني موجب شد، قـدرت تحـرك از   آلود شدن زمين نبرد بر اثر بارندگي، گل8 والفجر

گيري فاو از نيروهاي پيـاده  هاي سنگين آنها براي باز پستيپ مانوري عراق سلب و در نتيجه پاتك

در روزهاي اوليه عمليات بودند بـا اخـتالل    و مهندسي ثر توپخانه و زرهيايران كه فاقد پشتيباني مو

هاي كسب شده اوليـه حفـظ   مواجه شده و خطوط پدافندي ضعيف نيروهاي ايراني تثبيت و پيروزي

  . گردد

ي هـا  آبيكي از موارد استفاده منـابع  :  ها به عنوان يك مانعگيري از رودها و درياچهبهره) 2( 

، بكارگيري آنهـا در  ها آبها و مردها و آبگيرها، كانالها، درياچهرودها، نهرها، ترعهسطحي اعم از 

ايـن روش در  . باشـد نقش مانع به صورت مستقل و يا تركيب با ساير موانـع طبيعـي و مصـنوعي مـي    

اي در گذشته و حال داشته است و عوارض آبي بـدون  عمليات پدافندي كاركرد فراوان  و گسترده

ر نوع تغيير و يا اقدامات مهندسي و در بستر طبيعي خود و نه در سطح كلي منطقـه عمليـات   ايجاد ه



 98 ...................................................................................ليات پدافنديكاربرد آب به عنوان مانع در عم

ميزان تاثير منابع آبي با چنين كاركردي، به عنـوان مـانع بـا وضـعيت و     . گيرندمورد استفاده قرار مي

گيري و ساير مشخصات ماننـد وسـعت، امتـداد، عـرض، عمـق، شـكل سـواحل،        شكل و محل قرار

رتفـاع سـواحل، نـوع و تعـداد گـدارها و گـذارها، سـرعت جريـان آب، طغيـان، قابليـت           اختالف ا

دارد و از سـويي امتـداد و    1بسـتگي ... كشتيراني، جنس بستر، جنس سـواحل و وضـعيت يخبنـدان و   

چنانچـه رودهـا و   . طول رودها و مجاري آب نيز تاثيرات خاص خود را در عمليات خواهند داشـت 

ط عمليات در منطقه عقب باشند باعث ارائـه تسـهيالتي بـه خصـوص در     مجاري آب موازي با خطو

شوند و اگر در يك طرف صحنه عمليات واقع شـوند بـا داشـتن شـرايطي     حمل و نقل و ترابري مي

شوند و يا اگـر رودهـا و مجـاري    گاهي مناسب را تشكيل داده و موجب حفظ جناح ميخاص تكيه

كننـد كـه در صـورت    مليـاتي را بـه دو قسـمت تقسـيم مـي     آب در مركز منطقه واقع شوند، منطقه ع

-ترين خط پدافندي و مبناي عمليات آتي را تشكيل ميترين و مناسبداشتن گذرگاه و پل، مساعد

تواند در عمليات پدافندي به عنوان يك مانع، لجمـن مناسـبي را ارائـه كنـد و رودهـا و      دهند كه مي

نوان خط اصلي پدافندي تا تكيـه گـاه جنـاحي مـورد     مجاري آب مورب به نسبت درجه تمايل به ع

اي كه كاربرد آب در عمليات نظـامي را بـه عنـوان يـك عامـل      داليل عمده .گيرنداستفاده قرار مي

فراواني، در دسترس بودن، ارزاني و مقرون بصرفه بـودن،  : سازند عبارتند ازپذير ميبرترساز، توجيه

مناسب در غـافلگيري و  (كم صدا بودن در حين بكارگيري  برداري،تجديدپذير بودن، سهولت بهره

آوري هـا، عـدم نيـاز بـه فـن     ، عدم اتكا به منابع خارجي و مصونيت در برابـر تحـريم  )عمليات فريب

وارداتي و تجهيزات پيشرفته ، عدم نياز به نفرات فراوان، چند منظوره بودن كـاربرد، احيـا و آبـادي    

زيسـت و داليـل   وايد و امكان برگشت سرمايه، سـازگاري بـا محـيط   يزرع، ايجاد عاراضي باير و لم

بسيار ديگر، عالوه بر آن با توجه به پيـدايش مالحظـات جديـد ژئوپـوليتيكي و ژئواكونـوميكي در      

عرصه سياسـت جهـاني در رابطـه بـا آب، تـاثير و اهميـت انكـار ناپـذير ايـن عنصـر در منـافع ملـي             

بـا بررسـي و كنكـاش در تـاريخ     . گـردد بيشـتر عيـان مـي   خيـز  كشورها، بخصوص در مناطق بحران

هاي دفاع و تهـاجم  هاي نظامي، عمدتا در عرصهگردد، عنصر آب در عملياتها مشخص ميجنگ

و تا حدي در عمليات ممانعتي بكار گرفته شده است و با توجه به حدوث شرايط خاص در كـاربرد  
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كاربرد گسترده تر اين عنصر از لحـاظ آمـاري    آب به عنوان يك عامل آفندي، تاريخ نظامي بيانگر

 .   در عمليات پدافندي بشرح زير مي باشد

  :كاربردهاي تاكتيكي آب در پدافند* 

  عنوان مانع پوششي و جلويياستفاده به -  

  عنوان موانع كناريتامين جناحين به - 

  همراه با پوشش آتش و نيروهاي تاميني ها يگانپر كردن شكاف بين  -  

  عنوان يك مانع مستقل جهت متوقف كردن، كند كردن و كاناليزه كردن دشمن استفاده به -  

  جويي در قواعنوان يك مانع مستقل جهت صرفهاستفاده به - 

  تركيب با موانع طبيعي و مصنوعي ديگر و تكميل و تقويت آنها -

  تينشيني از يك زمين حساس و يا منطقه حياوادار كردن دشمن به عقب  -

  

حـل دو مسـئله شـامل ؛     ي سـطحي هـا  آبپيش نياز كاربرد و استفاده از :اقدامات مهندسي) 3( 

سـازي آب در  ذخيـره (باشد، جهت حل مسـئله اول  سازي و انتقال آب به مناطق مورد نظر ميذخيره

مناسبترين راهكارهاي ممكن و عملـي احـداث انـواع سـدها و بنـدها و مخـازن خـاكي        ) حجم زياد

چون دانش فني و مهارت و توان اجرايي احداث انواع سدها و بنـدها در داخـل كشـور    . ودخواهد ب

-آوري و ذخيـره وجود دارد بنابراين در صورت در نظر گرفتن دو عامل زمان و هزينه، امكان جمـع 

بـه آسـاني   ) آفنـدي و پدافنـدي  (ي سطحي در عمليات نظامي ها آباستفاده از منابع   سازي و نهايتاً

ي هـا  يگـان ساخت بندها با توجه به داليلي چـون، سـهولت طراحـي و اجـرا توسـط      . باشدميفراهم 

نظامي، امكان احداث به تعداد زياد نسبت به سدها، مراحل اجرايي سريعتر و ارزانتر، امكان احداث 

هـاي مطلـوب و مناسـب جهـت     در مسير كليه رودهاي فصلي و دائمي و حتي نهرها يكـي از گزينـه  

مخازن خاكي نيز در نقاطي كه امكان احداث سد و بنـد  . باشدي مازاد محلي ميها آب سازيذخيره

هـاي  وجود ندارد ساخته شده و به داليلـي همچـون، سـرعت اجـراي بـاال و هزينـه كمتـر از گزينـه        

در . مناسب ديگر در مناطق عملياتي خواهد بود كه الزم است مد نظـر طراحـان نظـامي قـرار گيـرد     

نيـز سـه روش عملـي و متـداول وجـود دارد كـه عبارتنـد از        ) انتقـال آب (دوم خصوص حل مسئله 

هـاي پمپـاژ و نهايتـا روش انتقـال     ها به صورت موردي و انفرادي، برقراري ايستگاهبكارگيري پمپ

بـرداري  ثقلي كه بنا به موقعيت محل و حجم آب مورد نياز، به صورت تركيبي و يا منفرد مورد بهره
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از انواع مختلف و رايج پمـپ، مناسـبترين نـوع پمـپ بـراي آبرسـاني در مسـيرهاي        . گيرندقرار مي

باشـند، ايـن نـوع    مـي ) هـا پمـپ توربـو (طوالني و مرتفع و تحت فشارهاي باال، پمپ هاي سانتريفوژ 

ها با توجه به مشخصه فني خود براي كاربردهاي نظـامي كـه رعايـت مالحظـات تـاكتيكي بـر       پمپ

ت اقتصادي ارجحيت دارند، مثل اسـتتار، اختفـا، پوشـش، رعايـت انضـباط      مالحظات فني و توجيها

هاي دسترسي، زمان رسيدن آب بـه محـل   نور و صدا، تامين در مقابل عوامل نفوذي و خرابكار، راه

در خصـوص تعيـين   . بهتـرين انتخـاب خواهـد بـود    .... مصرف، حجم آب مـورد نيـاز در عمليـات و   

آبرسـاني و  هـاي  كشي و احـداث  شـبكه  توان به دو سيستم لولهيترين روش انتقال آب نيز ممناسب

در صـورتيكه طراحـان نظـامي و    . گيري از انواع آبراهه اعم از طبيعـي و مصـنوعي اشـاره نمـود    بهره

ترين نـوع لولـه بـراي    كشي را گزينه نهايي براي آبرساني تعيين نمايند، مناسبمهندسان، سيستم لوله

ها به داليلي چـون مقاومـت در برابـر خـوردگي و     خواهد بود، اين لوله  1تيلناهاي پليكار لوله اين

مساعد، سهولت نصب و اجرا، عدم نياز به ايجاد بسـتر و  گذاري، مقاومت در شرايط جوي نارسوب

ترين انتخاب براي كاربردهـاي نظـامي   مسير خاص، مقاومت در برابر زلزله و قيمت مناسب، مطلوب

نهايتا اينكه با توجه به امكانـات موجـود فعلـي در عرصـه     . لياتي خواهند بودبخصوص در مناطق عم

آوري در زمينه هاي وسايل و تجهيزات و امكانات صنعت آب و با عنايت به بومي شدن دانش و فن

هــا و مقــادير بــزرگ در داخــل كشــور، امكــان ســازي و انتقــال آب در حجــمآوري، ذخيــرهجمــع

هاي پدافندي به سهولت فـراهم  پذير، در طرحاوان و در دسترس و تجديدگيري از اين منابع فر بهره

  .  باشدمي

در عمليات پدافندي دو منظور و هدف شامل متوقف كـردن و سـد    :كاربرد آب در پدافند) 4(

باشد و هـر كـدام از ايـن دو منظـور     پيشروي دشمن و ديگري انهدام نيروهاي تك ور او مد نظر مي

محوريت و اساس نيل به منظورهاي هفـت  . دافند كننده برآورده خواهد شدكه حاصل شود هدف پ

باشد كـه بـا توجـه بـه     گانه پدافندي نيز بكارگيري و استفاده گسترده از موانع در منطقه عمليات مي

ترين گزينه صرفه هبترين و بهاي قبلي، اين عامل مناسمحاسن ذكر شده براي كاربرد آب در بخش

گانـه  از طرفـي از مجمـوع وظـايف شـش    . نع در انواع عمليات پدافندي خواهـد بـود  براي ايجاد موا

بـرداري  ي مهندسي در پدافند، چهار وظيفه در قلمرو احداث موانع قرار دارد كه  جهت بهرهها يگان
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ترين زمان ممكن و با استفاده از امكانات موجود بـه انجـام رسـد،    بايست در كوتاهاز امتياز زمان مي

.  رگيري عامل آب در اجـراي وظـايف مـذكور نقـش مثبـت و تاثيرگـذاري خواهـد داشـت        كه بكا

بايست حركت دشمن در محدوده آتش جنـگ افزارهـا بـا    ها ميهمچنين جهت افزايش تاثير سالح

ها و تطبيق آن با محـل  استفاده از موانع كند يا متوقف شود لذا با انتخاب محل صحيح مواضع سالح

-آلود كردن  و غرقاب نمودن اراضي، نيروها  مـي ي گلها روشاز عامل آب با  گيريموانع و بهره

در هفت مورد از مالحظات اساسي پدافند شـامل  . اكثر امتياز پدافند كننده استفاده كنندتوانند از حد

؛ استفاده صحيح از زمين، تامين، پشتيباني متقابل، پدافند دورادور، پدافند در عمق، قابليـت انعطـاف   

هاي پشتيباني، موانع و طرح عمليات سد موانع نقـش محـوري دارنـد    تهيه و هماهنگ كردن طرح و

ها جهت تقليل قدرت رزمي، كند كردن، كاناليزه كردن و توقف دشـمن  بايست در تمام ردهكه مي

 گذارد، كاربرد اينطراحي و اجرا گردند بنابراين با توجه به مقدوراتي كه منابع آبي در دسترس مي

در انـواع عمليـات   . منابع در عمليات پدافندي داراي توجيه فنـي و اقتصـادي و نظـامي خواهـد بـود     

باشـند كـه   اي و متحرك دو عامل مهم نقش اصلي و اساسي را دارا ميپدافندي اعم از پدافند منطقه

اعم از  ي متحركها يگاناولين عامل در اختيار داشتن . بدون آنها اجراي پدافند مقدور نخواهد بود

ها و يگان عمده تاخير كننده بوده و عامل دوم وجود موانع و مواضع سد كننده تقويت شـده  احتياط

تواند چه به تنهايي و چه در تركيب با ساير موانع مورد اسـتفاده  كه در اين ميان عامل آب مي. است

انـع پوششـي و جلـويي در    عنـوان مو اي بهدر مناطق پدافندي، موانع چه در پدافند منطقه. قرار بگيرد

عنـوان موانـع عقبـي و ميـاني در منطقـه      منطقه پدافندي مقدم و در كمربندهاي دفاعي دوم و سوم به

احتياط لشكر و منطقه سپاه و چه در پدافند متحرك همراه با مواضع سـد كننـده در منطقـه قرارگـاه     

گردنـد و لـذا بـا توجـه بـه      ث مـي كننده و در منطقه قرارگاه پدافند كننده و منطقه سـپاه احـدا  تاخير

گستردگي كاربرد موانع در طول و عرض و عمق مناطق پدافنـدي لشـكر و سـپاه، اسـتفاده از موانـع      

آبي به لحاظ سرعت اجرا، عدم نياز به اقـالم مهندسـي مثـل مـين و دسـتك و سـيم خـاردار، هزينـه         

تـرين و  هـا مناسـب  و عـده  هـا  يگـان پايين، عدم نياز به بكارگيري نفرات زياد و عدم درگير نمـودن  

از ( هاي مياني جنـگ تحميلـي ايـران و عـراق     به عنوان نمونه در سال. ترين گزينه خواهد بودبصرفه

ها به اقـدامات پدافنـدي   هنگامي كه رويكرد اصلي نيروهاي مسلح ايران در جبهه) به بعد 1364سال 

ط تمــاس خواهــان احــداث ي زمينــي مســتقر در خطــوهــا يگــانو حفــظ زمــين منعطــف گرديــده و 

هاي مهندسي رزمي لشـكرها   هاي فشرده و سنگين گرداناستحكامات مطمئن شدند، عليرغم فعاليت
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ي مهندسي اضافي به صورت مامور از نزاجـا و فعاليـت مضـاعف آنهـا      ها يگانو به پاي كار آوردن 

ساختماني و سنگري  به داليلي از قبيل گستردگي و وسعت مناطق و كمبود اقالم مهندسي و مصالح

و همچنين وسائل سنگين مهندسي، ميزان احداث موانع مورد نياز هرگز به سـطح مطلـوبي نرسـيد و    

هاي پاياني جنگ بـه سـبب فقـدان موانـع پهلـويي و ميـاني و عقبـي كـه بتوانـد در مـانور           لذا در ماه

از اين رهگذر متحمـل  هاي فراواني را ي خودي آسيبها يگاننيروهاي متجاوز اخالل ايجاد نمايد، 

بـه بعـد بـر احـداث      1367بس هنگامي كه راهبرد نزاجا از سـال  شدند و حتي پس از برقراري آتش

دژها و خطوط پدافندي مستحكم قرار گرفت عليرغم چند سال فعاليـت مـداوم و سـنگين، موانـع و     

هـاي  ازمنـدي هـاي سـنگين نتوانسـتند ني   استحكامات ايجاد شده به داليل مـذكور و همچنـين هزينـه   

عمليــاتي را در عــرض و عمــق منــاطق پدافنــدي پوشــش دهنــد، بنــابراين بــا توجــه بــه اشــكاالت و  

محظورات ذكر شده، استفاده از موانع آبي نه تنها بهترين انتخـاب از لحـاظ نظـامي بـوده بلكـه ايـن       

هـاي  ي داخلي بـه حـوزه  ها آبتواند چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ از خروج اقدامات  مي

آبگير واقع در خارج از مرزهاي كشور جلوگيري كرده و عالوه بر رفع نيازهاي تاكتيكي، با اعمـال  

كنترل و مديريت بر منابع آبي، مزاياي بيشمار راهبردي در تعامل بـا كشـورهاي همسـايه نيـز ايجـاد      

ضعيت برتري كـه  نمايد، مشابه وضعيتي كه افغانستان در شرق كشور براي ما ايجاد نموده و يا مثل و

هـاي دجلـه و فـرات نسـبت بـه      هـا و سرچشـمه  تركيه با احداث تعداد زيادي سد و كنترل خروجـي 

ي شـيرين بـه   هـا  آبعالوه بر اينها با هـدايت  . سوريه و عراق و تا حدودي ايران كسب نموده است

شـور بـا   مناطق لم يزرع موجب آباداني و عمران اراضي باير شده و ضمن ايجاد اشـتغال در سـطح ك  

داري و پـرورش آبزيـان   هـاي كشـاورزي و مرتـع   ي مازاد و سرريز بـه مجريـان طـرح   ها آبفروش 

آمد براي مجموعه آجا و نيروهاي مسلح خواهد شـد ضـمن اينكـه كليـه اقـدامات      موجب كسب در

هـا و آبگيرهـاي مصـنوعي، وضـعيت زمـين را      عمراني ذكر شده اعم از اراضي زير كشت و درياچه

دهنـد كـه ضـمن عـدم ايجـاد حساسـيت بـراي        هاي اقتصادي طوري تغيير مـي عاليتتحت پوشش ف

كشورهاي همسايه، مزاياي فراواني را براي پدافنـد كننـده از قبيـل متوقـف كـردن و كنـد كـردن و        

هـاي مختلـف پدافنـدي اعـم از     كاربرد موانع در رده. كندكاناليزه كردن نيروهاي دشمن فراهم  مي

م وظايفي چون كـم كـردن توانـايي و بـه تـاخير انـداختن پيشـروي دشـمن و         رده تاميني جهت انجا

كسب زمان براي عمده قوا و در رده مقدم پدافندي جهت اجراي ماموريت دفـع كـردن و همچنـين    

متوقف كردن تك دشمن  و در پدافند متحرك جهت سد كردن و كاناليزه كردن دشمن و در رده 



 15شماره/ ظامي فصلنامه علوم و فنون ن....................................... .......................................................103

دفع تك دشمن و حتي در اجراي پاتك بسيار گسترده و  احتياط جهت سد رخنه و متوقف كردن و

كه قبال بيان شد، سيستم مهندسـي در پدافنـد در چهـار    باشد،  همانطوريمهم و غير قابل اجتناب مي

كنـد و از ايـن   حوزه تحرك، ضد تحرك، مداومت كار و پشتيباني عمـومي اجـراي ماموريـت مـي    

اي برخـوردار  نظور نظـر بـوده و از اولويـت ويـژه    چهار حوزه، ضد تحرك بيش از همه در پدافند م

باشد و لذا با توجه به نقش محوري موانع در اقدامات مرتبط با  ضد تحرك، كاربرد موانـع آبـي   مي

ي مهندسـي اعـم از تهيـه موانـع، احـداث      هـا  يگـان با توجه بـه محاسـن و مزايـاي آنهـا، در فعاليـت      

ناپـذير خواهـد بـود و    ودن منـابع آبـي گريـز   استحكامات و نقاط مستحكم در صورت در دسترس بـ 

آوري، ذخيـره و  توان با اقدامات مهندسي شامل جمعكه در بخشهاي قبل آورده شد، ميهمانطوري

هـاي عمليـات پدافنـدي ايجـاد و مـورد بهـره       انتقال آن، انواع موانع آبي مورد نظر را در كليه زمينـه 

قه عمليـات در اجـراي انـواع عمليـات پدافنـدي و بـا       بنابراين در آرايش زمين منط. برداري قرار داد

ي سطحي در عمليـات  ها آبتوان گفت، كاربرد توجه به مزاياي برشماري شده براي موانع آبي مي

ترين و در مـواردي خـاص، تنهـا انتخـاب و گزينـه      ترين، سريعترين، ارزانپدافندي بهترين، مناسب

  . اصلح خواهد بود

  

  :گيرينتيجه

اي، منطقـه هاي فراه موارد مذكور و با توجه به تهديدات موجود فعلي از سوي قدرتبا عنايت ب

ي زميني آجا و مقـدورات و  ها يگانضرورت دارد با كليه وسايل و تجهيزات موجود و در دسترس 

كنـد، نسـبت بـه بهبـود كيفيـت و      امكاناتي كه شرايط جغرافيايي و اقليمي و زمين منطقه فـراهم مـي  

هـاي پدافنـدي مختلـف بـا انجـام اقـدامات تكميلـي و        كام و ضـريب اطمينـان فعاليـت   افزايش استح

سـازي و آرايـش زمـين بـراي     در راسـتاي آمـاده   عمليـاتي تحكيمي پدافندي در منـاطق مـورد نظـر    

با محوريت استفاده  تراز،هاي آتي چه در شرايط نبردهاي كالسيك و چه در نبردهاي ناهمدرگيري

هـاي اجبـاري و بـا    هـا و گـذرگاه  هـا و گردنـه  وعي در دهليزها و معابر و تنگهاز موانع طبيعي و مصن

نكته مهم ايـن اسـت   . ي سطحي اقدام نمودها آبكاربرد گسترده موانع آبي با استفاده بهينه از منابع 

هـاي موجـود در زمينـه مهندسـي رزمـي      كه با توجه تجربيات هشت سال دفاع مقدس و محـدوديت 

در صورت بروز يك جنگ سراسري و تعرض گسـترده بـر عليـه مرزهـا و يـا       ،توان اذعان نمودمي

حاكميت نظام جمهوري اسالمي ايران، با توجه به ضرورت توزيع امكانات و توان رزمي در سراسر 
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هـاي آمـادي بخصـوص در    هاي مختلف نبرد و ايجاد محدوديت در انجـام پشـتيباني  كشور و صحنه

، )مشـابه زمـان جنـگ تحميلـي    (ختماني و سـاير طبقـات آمـادي    زمينه اقالم مهندسي و مصـالح سـا  

-كاربرد منابع آب در احداث موانع براي انواع عمليات پدافندي يك ضرورت حياتي محسوب مي

 وجه به گستردگي و وسعت زياد مناطق عمليـاتي شود نه انتخاب  و نكته مهم ديگر اين است كه با ت

هـا و  سـازي منطقـه نبـرد برابـر طـرح     مهندسي جهت آمادهو توان بااليي كه آرايش زمين و عمليات 

طلبد ضروري است اقدامات مهندسي با استفاده از عامـل و مزيـت زمـان كـه در     تدابير پدافندي مي

ذات عمليات پدافندي نهفته است با فراغت كامل و در زمان صلح و بـه دور از فشـار دشـمن انجـام     

  .شود

در عمليـات پدافنـدي،     سـطحي ي هـا  آبربرد تـاكتيكي  نهايتا اينكه در راستا و چگـونگي كـا  

  : گفت توان مي

ي منتقل شده به مناطق پدافندي را با روش ايجـاد سـيالب مصـنوعي، جهـت انهـدام      ها آب) 1(

نيرو و تخريب تاسيسات و استحكامات صحرايي دشمن و يا وادار كردن او به عقب نشيني از زمـين  

 .تحساس و يا يك منطقه حياتي بكار گرف

آلـود كـردن و غرقـاب نمـودن،     ي گـل ها روشي منتقل شده به مناطق پدافندي را با ها آب) 2(

بـه تنهـايي و يـا در    ) برابر با پيوست سدموانع بـه طـرح و يـا دسـتور عمليـاتي     (جهت ايجاد سدموانع 

 . راستاي تقويت و تكميل ساير موانع بكار گرفت

آلـود كـردن و غرقـاب نمـودن،     ي گـل ها روشا ي منتقل شده به مناطق پدافندي را بها آب) 3(

 .جهت متوقف كردن و يا كند نمودن پيشروي دشمن و نهايتا شكست تك دشمن بكار گرفت

آلـود كـردن و غرقـاب نمـودن،     ي گـل ها روشي منتقل شده به مناطق پدافندي را با ها آب) 4(

قتلگاه در عمليـات پدافنـد    جهت كاناليزه كردن و بدام انداختن و كشاندن نيروهاي دشمن به منطقه

هاي پدافنـدي خـودي   العمل برابر طرحمتحرك و همچنين وادار نمودن دشمن به نشان دادن عكس

 .بكار گرفت

آلـود كـردن و غرقـاب نمـودن،     ي گـل ها روشي منتقل شده به مناطق پدافندي را با ها آب) 5(

طرناك و پر كردن شكاف پذير و خ، حفاظت از نقاط آسيبها يگانجهت پوشش و حفظ جناحين 

 .بكار گرفت) از گردان به باال( ها يگانبين مواضع 
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آلود كردن و غرقـاب نمـودن،   ي گلها روشي منتقل شده به مناطق پدافندي را با ها آب) 6(  

با كاناليزه كردن و كاهش وسعت ( جهت افزايش مزاياي عوارض حساس، با افزايش قابليت كنترل 

پـذيري عارضـه در   زايش استحكام و قابليت دفاعي عارضه و كاهش آسـيب ، اف)منطقه مانور دشمن

 .برابر اقدامات دشمن  بكار گرفت

آلود كردن و غرقاب نمـودن، بـه   ي گلها روشي منتقل شده به مناطق پدافندي را با ها آب) 7(

عنوان يك مانع موثر و مطمئن، جهت كاهش نفرات مورد نيـاز جهـت نگهـداري و حفـظ خطـوط      

  .جويي در قوا بكار گرفتدي در راستاي  صرفهپدافن

 :پيشنهادات -

ي هـا  آبهاي عملياتي و ارشد نظامي منـاطق بـا شناسـايي منـابع     نيروي زميني و قرارگاه) الف(

تـا فواصـل   (كارهـاي اسـتفاده از منـابع آبـي در دسـترس      سطحي، نسـبت بـه گنجانـدن تـدابير و راه    

ها و دستورات عملياتي و پيوسـتهاي مهندسـي   در طرح) فكيلومتر از محل منابع تا مبادي مصر100

  .موانع اقدام نمايند و سد

ي مهندسـي ويـژه و متخصـص در جنـگ آب، مثـل      هـا  يگـان دهـي  در خصوص سـازمان ) ب(

سازماندهي و تشكيل گروه مستقل مهندسي جنگ آب در تابعيـت نزاجـا و يـك گـردان مهندسـي      

لياتي و يك گروهـان جنـگ آب در سـازمان گـردان     هاي عممستقل جنگ آب در تابعيت قرارگاه

هـاي  مهندسي لشكرهاي پياده و مكانيزه و زرهي و يك دسـته در سـازمان گروهـان مهندسـي تيـپ     

  . اقدام شود مستقل

ها در رابطه با موضوع اسـتفاده از منـابع   نامهتهيه و تدوين متون و مدارك آموزشي و آيين) پ(

ستاد آجا  و معاونت آموزش نزاجـا و گنجانـدن دروس   آموزش اداره آبي درعمليات نظامي توسط 

خصوص  مركز آموزش مهندس بروجرد و ايجاد هاي مراكز آموزشي بهمرتبط با موضوع در برنامه

  .هاي مخصوص جنگ آبكدهاي تخصصي در رسته مهندسي و تشكيل دوره

آمـاد و پشـتيباني نزاجـا    ستاد آجا  و معاونت معاونت آماد و پش انجام اقدامات از سوي ) ت(  

هـا و  هـا، مبـدل  هـا، لولـه  جهت تهيه و تدارك اقالم و تجهيزات مخصوص آبرساني مثل انواع پمـپ 

ي مهنـدس و  هـا  يگـان واگـذاري بـه   جهـت  ..... ها و تابلوهاي كنترل وها و شيرآالت و دريچهرابط

 هـاي ي توسـط معاونـت  ي مهندسـ ها يگانبيني و درج اين اقالم در جداول سازمان و تجهيزات پيش

   .نزاجاآجا و طرح و برنامه 
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