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 استان خوزستان تاریخی تاثیر آب در معماری

 ((سازه های آبی شوشتر نمونه موردی))

 عباس بخاخمهندس  **تورج جلیلیدکتر *

  

 چکیده 

شبکه آبیاری پیرامون شهر شوشتر نمونه ای از مصادیق واقعی گردش آب در متن حیات اقتصادی مردم این سرزمین طی قررون 

 متمادی است که بر حسب مورد پاسخگوی نیازهای کشاورزی، صنعتی و آبرسانی شهری بوده است. 

خره ای شهر شوشتر به دوشاخه تقسیم مری شرود. رودخانه کارون پیش از رسیدن به همواری جلگه خوزستان و با وجود بستر ص

یکی را رودخانه گرگر یا دودانگه می نامند که از مشرق شهر رو به جنوب جریان دارد و دیگری رودخانه شطیط یا چهاردانگه نام دارد 

پیوسرتن بره  که از شمال شهر به غرب جاری است و با چرخشی به سمت جنوب بره مروازات رودخانره گرگرر جریران دارد و پر  از

نامیده اند کره رودخانه دز در نزدیکی بند قیر به رودخانه گرگر می پیوندد. قطعه زمین دو رودخانه گرگر و شطیط را میان آب )مینو( 

 کیلومتر است.  33کیلومتر می رسد و درازای شمالی جنوبی آن بالغ بر  11بیشترین پهنای آن به 

بنیادی ترین بناهای شبکه آبیاری میان آب بر گرد شهر شوشتر جای دارند که این شرهر نیرز در شرمال دشرت میران آب شرک  

گرفته است. کانال داریون را می بایست سومین شاخه از آب رودخانه کارون بره شرمار آورد کره در آبیراری منطقره میران آب نقرش 

 اساسی داشته است. 

به احداث پ  بند و کانالهایی دست کند  ه از انرژی آب و نیز باال نگه داشتن سطح آب در نقاط مختلف در تاسیسات آبی این حوز

همت گماشته اند. این سازه ها به صورت دایره ای در گرد شهر شوشتر قرار دارند و به صورت سلسله وار به یکدیگر پیوسته و مررتبط 

ه ها مخت  گردد کار سازه های بعد و قب  از خود را نیز مخت  می نماید و سرایر سرازه اند، به گونه ای که اگر کار هر کدام از این ساز

 ها نیز به تناوب کارایی خود را از دست خواهند داد. 

 ات ساسیکارون ، تخوزستان ، شوشتر ، آب ،  واژگان کلیدی :

 

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر *

  A.Bakhakh88@Gmail.comمهندسی معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر**دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 
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 مقدمه

بنا بر عقیده بسیاری از مورخان و باستان شناسان مهم ترین نقاط تمدن ایران باستان در جنوب و جنوب غربی متمرکز بوده 

رفته و در کنار این رود است که بقایای آثار تمدن  است. رودخانه کارون در جنوب غرب از قدیم بزرگترین رودخانه ایران به شمار می

 ایران باستان به وفور مشاهده می شود. 

به واسطه وجود همین رود کارون و همین مهندسی آبیاری مصنوعی، خوزستان در قدیم انبار غله و سرزمین نیشکر بوده و 

 شهرت جهانی داشته به گونه ای که مقدسی در احسن التقاسین خوزستان را شرح می دهد. 

نج در آن فراوان است. آرد و رطب و ترنج خوزستان سرزمینی است که خاک آن به رنگ م  و گیاه طالست. میوه و نیشکر و بر»

آن نیکو و انار و انگورش بسیار است. خاک آن حاصلخیز و جویبارهایش شگفت انگیز است. پارچه هایش زیبا و خز و بافته های 

ی به نفت و لطیف دیگر از پنبه و قز، معدن قند و شکر و شیرینی های شدیگر است و ع  آن از جاهای دیگر پاکیزه تر و البته مقدس

 (402-1361مقدسی« ) قیر فراوان خوزستان و نیز دوالب های شگفت انگیز و آسیاب های شگرف آنجا نیز اشاره دارد.

گرچه امروز بر اثر ایجاد سدهای شدید و تزکیه زمین ها و مزارع و کانال کشی های مدرن شاید تعدادی از آثار نهر های قدیمی 

قدیمی فراوانی وجود دارد که نشانه عظمت و اهمیت استان خوزستان در  در این استان نهرهای از بین رفته باشد، ولی هنوز هم

دنیای باستان می باشد و برخی از آنها در حال حاضر نیز مورد استفاده و بهره رداری هستند. از جمله می توان به شبکه وسیع و بی 

ت عنوان منظومه آبی به عنوان دهمین اثر ثبتی جمهوری اسالمی نظیر آبیاری شوشتر در شمال شرق خوزستان اشاره کرد که تح

 به ثبت رسید.  1387ایران در فهرست آثار جهانی سازمان یونسکو در تابستان سال 

شهرستان شوشتر واقع در شمال شرقی خوزستان را به حق می توان موزه آب ایران دانست، چرا که درست در همین جاست که 

انسان پیروز نهایی این جدال دست به احداث سازه های آبی متعدد و هدایت اب به مسیرهای دلخواه خود  در جدال میان یا آب،

گردیده است. رودخانه کارون از سوی شمال وارد شوشتر شده و در شمال این شهر به دو شاخه تقسیم می شود. یکی از این شاخه ها 

شناخته می شود و به علت اینکه یک « نهر گرگر» الً دست کند تحت عنوان که به گونه ای اعجاب انگیز از کارون جدا شده و کام

قسمت از سه قسمت آب کارون را در بر می گیرد، به دودانگه نیز معروف است. شاخه دیگری که از کارون جدا میشود، شطیط است، 

ه می شود. این دو رود پ  از طی مسیری به علت اینکه دو قسمت از سه قسمت آب کارون به آن روانه می شود، چهار دانگه نامید

 نهایتاً در جنوب شوشتر به هم می رسند و شوشتر مانند یک جزیره در بر می گیرد. 

در طول مسیر این رودها تاسیسات و سازه های متعددی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی های منحصر به فردی است که به 

ه و سهم به سزایی در گرداندن چرخ صنعت و زندگی در این شهر دارد، به گونه ای که در مدد تفکر بشری ونیروی انسانی ایجاد شد

 این شهر با مجموعه ای بی نظیر از سازه های آبی روبه رو هستیم که حلقه عظیم آبی را تشکی  داده است. 
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ها، آسیابه ها و غیره می باشد که به  حلقه آبی شوشتر متشک  از سازه های متعددی از جمله: بندها، پ  بند ها، تون  ها، نهر

 توصیف هر کدام از این سازه ها می پردازیم. 

 بیان مساله :

 بررسی عملکرد سازه های آبی شوشتر

قدمت شبکه آبیاری در شوشتر بر طبق منابع مکتوب به دوران ساسانی باز میگردد و سازنده آن اردشیر و شاپور ساسانی ذکر 

. در خصوص حکومت و ساخت شهر شوشتر و ایجاد سازه های آبی مورد نظر منابع کهن بسیار می باشد اما در مجموع تگردیده اس

 همه منابع به شرح این موضوع پرداخته اند که: 

می گویند در عهد ملوک طوایف کسی به حال آنجا )شوشتر( التفات ننمود و چند سال متوالی خشک گذشت و قهر پدید آمد، »

والیت خراب و مردم متفرق گردیدند و احدی از ایشان باقی نماند. ممدتها بدین منوال گذشت تا اردشیربن بابک بن ساسا ن  الجرم

برر ممالک استیال یافت و ملوک طوایف را مقهور گردانید و همت به تجدید عمارت شوشتر گماشت و مردم را از اطراف به آنجا 

و در این باب تشددد بسیار نمود و منظور داشت که تا پایین دهنه داریان به عرض رودخانه کشانید و امر نمود که خانه بسازند 

شادروانی بنا نماید تا آب مرتفع و به نهر داریان جاری شود و آن زمان رودخانه منحصر در مافاریان بود و قب  از اتمام شادروان 

 رمز بن نرسی بن بهرام بن هرمز بن شاپور بن اردشیر جلوس نمود و غیره. اردشیر وفات یافت و همچنان بماند تا نبیره او، شاپور بن ه

شاپور را به عمارت شوشتر عنایت عظیم بود و چون بر قیصر تسلط یافت و او را محبوس داشت گفت: اگر نجات خود می خواهی 

حسینی « ) و زرع مائی بتوانند کرد.باید شادروان شوشتر را ببندی و چنان کنی که در زمین نزدیک شهر مزارع صیفی پیدا شود 

 (160، 1352شوشتری 

(. 184-1345و حتی در شاهنامه فردوسی از برانوش نامی که مدیریت این کار را بر عهده داشته نام برده شده است ) طوسی 

ین امر معتقد بود چرا که هرچند که منابع مکتوب عمر این سازه ها را به روزگار ساسانی نسبت می دهند اما بطور قطع نمی توان به ا

اهمیت آبیاری و سد سازی را با توجه به شرایط ویژه جغرافیایی و آب و هوایی این شهر نمی توان نادیده گرفت و ظهور و پیدایش 

معماری سد سازی در این دشت بارور را نمی شود به عصر ساسانی و هخامنشی اختصاص و انحصار داد. بی شک تاریخ بهره برداری 

 نرژی آب و مهندسی مهار آب که جزو ملزومات زندگی در این دشت بوده به در ازای تاریخ سکونت بشر در این خطه باز می گردد. از ا

حلقه آبی شوشتر متشک  از سازه های متعددی از جمله بند ها، پ  بند ها، تون  ها، نهر ها، آسیابها و ... می باشد که قصد داریم 

ش آنها در این حلقه آبی به اثبات رسانده و توضیح دهیم. در این میان همیشه بحث تقدم ا توضیح کاربرد و نقارتباط این سازه ها را ب

و تاخر ساخت این سازه ها مطرح بوده و بر محقیقین چندان معلوم نیست. آنچه مشخص است بنا بر نوشته های نویسندگان رومی و 

ی رومیان، مجموعه سازه های آبی شوشتر را طی برنامه ای چند مرحله ای، مشخص دیگر متون تاریخی، ایرانیان، با کمک نیروی کار

و از پیش تعیین شده ی بلند مدت بنا کرده اند. ما نیز با توجه به وضعیت موجود این سازه ها و مطالعاتی که زیر نظر پایگاه سازه 

بی شوشتر و مراح  احتمالی ساخت هریک از آنها را های آبی شوشتر طی چند سال اخیر صورت گرفته، اجزای مجموعه سازه های آ

 بدین شرح ارائه می دهیم. 
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 )از غرب به شرق( عبارت است از:  مجموعه شمالی

 پ  بند شادروان -1

 قلعه سالس   -2

 سر دهانه نهر داریون  -3

 برج کاله فرنگی  -4

 )بند میزان( -5

 پ  گرگر -6

 آبشارها )آسیابها= سیکا(  -7

 ) از شرق به غرب(:  مجموعه جنوبی

 داریون -1

 بند خاک -2

 پ  بند لشکر  -3

 لشکر پ  بند  -4

 پ  بند برج عیار  -5

داریون کانال آب است که از ساح  سمت چپ کارون گرفته شده و از طریق دو کانال مصنوعی آب را از طرف شمال شهر به 

سوی جنوب و از جانب غرب به داخ  شهر شوشتر و به سمت زمین های کشاورزی هدایت می کند. این نهر قدیمی ترین سازه از 

 یوش هخامنشی منتسب نمود. ک  مجموعه است که میت وان آن را به دوران دار

)داریوش اول هخامنشی( نهر  "و دارای اکبر » در کتاب تذکره شوشتر در خصوص نهر داریون و قدمت آن چنین امده است 

داریان را ابتدا و دارابن دارا تمام نمود و آب از میان شهر به صحرای عسکر جاری ساخت و بفرس )کاشت( اشجار و زرع صیفی 

 (6-5-1368)جزایری «.ظهور اسکندر ذوالقرنین بود... ب  ازپرداخت و این ق

کیلومتر در  33نهر داریون در بند خاک به دو شعبه تقسیم می شود. شعبه اصلی به سمت جنوب ادامه می یابد و گ  از طی 

 متر است.  5/4تا  3بند عرب حسن به رودخانه شطیط می ریزد. پهنای هر دو تون  

رودخانه شطیط و گرگر طوری است که مسیر نهر داریون در ایران در خط الراس این تپه ها قرار می  وضع سطح زمین واقع بین

گرفته ست. همچنین در بعضی نقاط دیگر نیز به خوبی دیده می شود که مسیر نهرهای آبیاری ازبلند ترین نقاط زمین ها می گذشته 

یر پ  بند لشکر به رودخانه گرگر می ریزد. در بند خاک سدی وجود دارد نهر داریون )شعبه شرقی( پ  از عبور از زاست. شعبه دوم 

متر دارای اختالف  15که قسمت اعظم آب کانال داریون را در شعبه اصلی نگاه می دارد. چون شعبه شرقی کانال داریون در حدود 

 (194-191-1350. )کورس سطحی است. ظاهراً سه بند دیگر در مسیر آن برای جلوگیری از شدت سرعت آب ساخته اند
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به نظر می رسد این شعبه، کار انتقال آب های اضافی نهر داریون را به شعبه دست ساز گرگر انجام می داده است. شاخه غربی 

که به نام کانال دستووا نیز معروف است پ  از طی مسافتی و گذشتن از پ  بند شاه علی تمام مزارع کشاورزی جنوب شوشتر را که 

قرار گرفتن در میان شعبه ها و نهر های منشعب از کارون به میان آب معروف است، مشروب می ساخته است. )ر. ک  به دلی 

 (.60-59-2004جزایری، 

این توضیحات الزم به ذکر است که: در گذشته در اطراف امام زاده عبداهلل  "در خصوص دو سازه پ  بند لشکر و پ  بند شاه علی 

شک  گسترده ای مورد استفاده اهالی منطقه بوده است ، این زمینها را شاخه های متعددی که از نهر داریون زمینهای کشاورزی به 

منشعب می شدند سیراب می کردند. اضافات این آبها و همچنین سی  های فصلی که در جهت نهر گرگر جریان می یافتند بعضاً 

لی بود. ایرانیان قب  از اسالم با احداث پلهای فوق الذکر توانستند بر این باعث مشکالتی جهت تردد و عبور و مرور کاروانها و اها

 مشک  فائق آیند. 

.... عالوه بر پ  بزرگ مزبور دو پ  دیگر در شوشتر از قدیم بوده و در خارج  "حاج نجم الملک در سفرنامه خود نوشته است:

چشمه  13سه چشمه است و دیگر لشکر پ  را یکی شاه علی گویند دروازه لشکر که به سمت اهواز می رود از راه میاناب این دو 

است و مخارج آن در حکومت مرحوم حشمت الدوله و سایر بخرج دیوان آورده و ساخته اند، خود رعایا چون کمال احتیاج به این پ  

نجم الملک  "خیلی الزم است.ها  دارند با چوب چیزی سرهم بندی نموده اند ولی آب در وقت طغیان می برد و هکذا، تعمیر این پ 

1330،30 

 بدین ترتیب عملکرد پ  لشکر و پ  شاه علی عبارتست از: 

لی و سیلهای مخرب که از این طریق  دفع می شد و آبیاری زمینهای صدفع آبهای مازاد ناشی از بارشهای ف -1

 کشاورزی. 

 دروازه ورودی شهر -2

پ  با توجه به مطالب عنوان شده عمده ترین کارکرد نهر داریون آبیاری اراضی وسیع دشت میان آب بوده است و برای اینکه 

بتوانند با وجود اختالف سطح زمین آب را در مسیر نهر داریون سوار کنند ناچار به احداث بند خاک و پ  بند لشکر و شاه علی شده 

 د. اند تا سطح آب را باال بیاورن

ساخت مجموعه اصلی سازه های آبی شوشتر به دستور شاپور ساسانی آغاز شد. از آنجا که اجرای عملیات عظیم بدون منحرف 

ساختن مسیر ورد کارون و خشک کردن بستر آن مقدور نبود، ابتدا در سمت راست ساح  رود کارون، قب  از آنکه به پیچ فعلی خود 

متری شمال بند میزان، کانالی موقتی از حدود بند دختر فعلی در جهت  800یعنی در حدود  در ابتدای شمالی شهر شوشتر برسد،

کیلومتر حفر گردید. دیواره های این کانال را خاک های کنده شده مقطع کانال  2جنوب غربی و به طول حدود  -شمال شرقی

این کانال کمی پایین تر از مح  پ  شادروان به مسیر تشکی  می داد، چیزی که آثار آن را کم و بیش می توان امروزه نیز داید. 

اصلی کارون می پیوسته است. بند موقتی در بستر طبیعی رودخانه مانع از ورود آب می شد. بدین ترتیب بستر طبیعی کارون برای 

 (. 207-166 -1905عملیات اجرایی خشک شده و آب های اضافی را نیز نهر داریون از کارگاه خارج می ساخته است. )روگن 
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بعد ازاتمام این مرحله اقدام به حفر نهر گرگر نمودند. نهر گرگر کانال آب دست سازی است که یک سوم آب رود کارون را از 

شمال شوشتر، و از طرف شرق این شهر به سوی جنوب هدایت می کند. حفر این شعبه رود کارون که می توانسته هم زمان با مرحله 

چند کیلومتر تا مح  بند قیر کنونی بود. بخش ابتدایی متر و به طول  40شود شام  حفر کانالی به عرض متوسط  یا مراح  قب  آغاز

این مسیر به ویژه پسا ز مجموعه آبشارها، کاماًل صخره ای بوده و تماماً با نیروی دست بریده و کنده شده است. البته الزم نبوده تمام 

شود؛ زیرا از یک طرف در بخش هایی از این مسیر به دلی  آن که شیب زمین به طرف جنوب  طول چند کیلومتری این کانال کنده

بوده و از طرف دیگر به خاطر وجود برخی شیارهای طبیعی و آثار سیالبی بر سطح زمین باعث شد تا بتوانند با استفاده از این ویژگی 

مدت زمان اجرای کار بکاهند. نهر دست ساز گرگر از بند میزان  های زمین شناختی قدری از سختی کار کاسته، از طوالنی تر شدن

کیلومتر دیگر به پ  بند  4اغاز شده و پ  از طی چند صد متر مجموعه آبشارها)آسیابها( را تشکی  می دهد. گرگر پساز طی حدود 

د نوشته اند آب اغلب باغات شهر از برج عیار می رسد میرسد. در اینجا نیز از نیروی آب آسیابهای متعددی به کار گرفته شده بو

( در مرآت البلدان به این موضوع اشاره شده و چنین آمده: 33 -2004است. )جزایری چرخاب های این پ  بند تامین می گردیده 

ن بند برج عیارات است که به طرف شهر آسیابها و چرخابهای بسیار به ا0پایین بند میزان آخر شهر محاذی محله دکان شیخ شم  

دایر بوده و اکثر باغات آن محله را مشروب می کرده و در اکثر خانه ها به واسطه آب روان بود و از طرف صحرا باغات زیاد از این آب 

 (p700-1367مشجر و خرم می بودند. ) اعتمادالسلطنه، 

رسد. نام دیگر این پ  بند، ماهی کیلومتر دیگر به پ  بند خداآفرین می 5/5مسیر گرگر پ  از عبور از پ  بند برج عیار و طی 

( انتخاب این مح  و بریدن صخره های p512-1363بازان است زیرا مح  مناسبی برای صید ماهی بوده است. )ر.ک: شوشتری، 

سنگی به منظور هموار ساختن بستر رودخانه با مهارت بسیار صورت گرفته است. بستر رودخانه را به نحوی تراشیده اند تا بتوانند 

ک رشته سنگی در سرتاسر عرض رودخانه داشته باشند. بر روی اینرشته سنگ طبیعی و تراشیده شده، بنیان و شالوده پ  بند بنا ی

شده است. پ  بند خداآفرین نیز هم چون پ  بندهای دیگر وظیفه باال آوردن سطح آب را داشته است، ضمن آن که امکان عبور و 

می ساخته است. در ساسانی دستووا قرار می گرفته، فراهم  -آن زمان در اراضی شهر اشکانی مرور ساکنان دو طرف رود را که در

اینجا نیز از نیروی آب آسیابهای متعددی را به کار گرفته بودند. برای آنکه مقاومت این سازه در مقاب  جریان پرفشار آب گرگر، 

(. رود گرگر پ  از طی چندین کیلومتر 800-788-1354 -اقتداریبیشتر باشد، آن را به شک  قوسی و نع  اسبی ساخته اند... ) 

دیگر، سرانجام در مح  بند قیر به شعبه غربی و طبیعی کارون یعنی شطیط می پیوندد. در اینجا سه رود گرگر، دز و شطیط به هم 

هر و آبادان، سرانجام به خلیج متص  شده و رود کارون بزرگ را ادامه می دهند. این رود پ  از گذشتن از شهرهای اهواز، خرمش

 (235-232 -1373فارس می ریزد. )لسترنج 

در مسیر نهر گرگر و همزمان با حفر این کانال سازه های کلیدی همچون میزان و پ  شادروان ساخته شد که عمئه مسئولیت 

چرخش آب در حلقه آبی بر عهده این سازه ها می باشد، این آٍار با یک مهندسی شگفت انگیز و دقت بی نظیر احداث شد و بعد از 

ود را از دست نداده و امروز نیز بند میزان کار تقسیم و تنظیم آب را در این حلقه به عهده گذشت قرنهای بسیار هنوز هم کارایی خ

دارد. احمد کسروی درتالیف خود به همزمان بودن ساخت این مجموعه اشاره کرد و همچنین توضیح داده است که چیزیکه هست 

ک کار بیش نمی تواند بود ) منظور نویسنده این است که هر مسرقان که نام پیشین رود گرگر است یبنیاد اینشادروان با کندن جوی 

)گرگر( بنیاد نگذرانده اند. چه شادروان بندی بیش دو در یک زمان ساخته شده اند.( بی شک شادروان را جز به جهت رود مسروقان 
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جوی مسرقان با بنیاد گدرانده نیست و بند به جز دو برابر یک جوی سودمند نمی تواند بود. از اینجا پیداست که پدید آورنده 

شادروان جز یک تن نبوده پ  از اینکه مورخان و جغرافی نگاران باستان آن را به نام اردشیر و این را به نام  شاپور نگاشته اند درست 

اختن شادروان نمی تواند بود مگر بگوییم که کندن مسرقان )گرگر( را اردشیر آغاز کرده ولی چون در زندگی او به انجام نرسیده س

، 1333که بایستی پ  از کندن جوی اغاز شود به زمان پادشاهی شاپور بازمانده و اینکار را او به انجام رسانده است. )کسروی، 

79PP-85 پدرست در میانه پیچ بزرگ کارون در مح  برخورد با صخره شمالی شوشتر پ  بند میزان ساخته شد. در اینجا جهت)

غربی تغییر می کند. واژه میزان برای این پ  بند به دقت انتخاب شده ایت، زیرا این بند  -ی است، به شرقیجنوب -کارون که شمالی

به نحوی شاخته شده که مهمترین کارکردش به غیر ازامکان عبور و مرو از جانب دروازه شرقی شهر به سوی مناطق عقیلی کاستن از 

 ایجاد تعادل و تراز دقیق و تقسیم درست آب در مجاری و نهرهای ایجاد شده و شدید آب در مجموعه سازه های آبی شوشتر و فشار

به پ  بند گرگر و مجموعه ابشارها می رسد. تنظیم آن به صورت دودانگ آب رود کارون را از خود عبور داده و چند صد متر پایین تر 

ور که گفته شد، شاید بتوان مهمترین کارکرد بند ( همان ط59 -1363به این دلی  نام دیگر رود گرگر دودانگه است )شوشتری 

-207 -1905 -میزان را کاستن از فشار شدید آب در مجموعه سازه های آبی شوشتر به ویژه مجموعه آسیابها دانست. )روگن

166.PP) 

ز سنگ های تراشیده در کنار ساح  و در جایی که سازه پ  بند میزان آغاز  می شود و بر فراز تپه تی مشرف بر این بند برجی ا

شده که موسوم به برج کاله فرنگی است ساخته اند، تا هم بر مقدار آب و شدت و چگونگی جریان آن نظارت داشته باشند و هم با 

روشن کردن روشنایی در باالی آن کشتی ها و کلک هایی را که از شمال رود کارون به این شهر و مجموعه سازه ها می رسیده اند 

متر از ارتفاع آن  4که به مح  انشعاب رود و بند میزان و پ  شادروان نزدیک می شوند. این  برج که هم اکنون تنها  آگاهی دهند

 (. 570PP-571 -1974باقی مانده موسوم به برج کاله فرنگی است. )اقتداری 

گ و آجر و ساروج بنا گردید. این متر پایین تر از بند میزان سد و پلی از سن 800شاخه دست ساز کارون یعنی گرگر حدود در 

سد نه دریچه ای دارد و نه آبگیری، بلکه با حفر سه تون  طوی  در سنگ های یکپارچه صخره ای آب را از پشت سد به طرف دیگر 

دن سنگ سد و با فشار زیاد عبور داده اند، که مجموعه بزرگی از آبشارها را به وجود آورده که مهمترین استفاده ان به حرکت درآور

مجموعه تا می باشد. این « آسی یووا»های آسسیابها بوده است و به همین خاطر نام دیگر این مجموعه آسیابها و به زبان محلی 

حدود کمتر از نیم قرن پیش نیز فعال بوده و به عنوان یک مجموعه صنعتی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گرفته است. 

 (. P.19 -1368)جزایری، 

راولینسون در خصوص احداث بندر گرگر چنین توضیح می دهد که : ظاهرا اردشیر بابکان با پسرش شاهپور شهر شوشتر را بر 

ساح  سمت چپ کارون بنا نمود و در پیچ رودخانه یک کانال پهن و عمیق به طرف شرق حفر و بدین طرق آب به دو قسمت 

شهر از کارون جدا می شد و در ضلع شرقی دوباره به او می پیوست . جریان  تقسیم گردید . این جریان مصنوعی درست در باالی

اصلی در غرب و دیگر در طرف شرقی شهر جاری بود و شهر میان دو بازو قرار گرفته ، اراضی آن از هر طرف در معرض آب بود . 

  از دهانه کانال ایجاد شد که در آن آبریز برای رفع این عیب یک سد عظیم در معرض مسیر اصلی رودخانه تقریبا به فاصله نیم می

هایی برای مقادیر معینی از آب در نظر گرفته شده بود . در نتیجه قسمت عمده آن به طرف مسیر مصنوعی رانده شد ، بند دیگری 

و در این یکی هم  در عرض دهانه کانال ایجاد شد چنانکه گویی امتداد ساح  اولیه است و ارتفاع آن نیز برابر خاکریز پایینی بود
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دهانه هایی برای آبریز هایی به مقدار معین در نظر گرفته شده بود . بدین ترتیب بستر رودخانه تبدی  به یک خزن بزرگ آبی گردید 

 . 

در فاصله دو سد تونلی در زیر سطح آب باز می شد . این تون  را در سنگ های شنی ساح  سمت چپ قبال حفر کرده بودند و 

آب مصنوعا باال آمده بود با یک جریان خود به خود در داخ  تون  برقرار می گردید و آب کافی برای مصرف شهر و چون سطح 

 (  P50 -1363مد . ) راولینسون آ آبیاری اراضی مزروعی که در جنوب امتداد یافته بود بدست می

 ن  بلیتی .این سه حفره از غرب به شرق عبارتند از : تون  سه کوره ، تون  شهر و تو

دانگ از آب کارون گذر داده می شود پ  بند شادروان را داریم که به قول  4در بخش غربی و بر روی شاخه شطیط ؛ آن جا که 

( به نظر می رسد احداث این پ  بند نیز همزمان با 253-1364نویسندگان عرب زمانی از عجایب ابنیه بشر بود .) ر.ک: لسترنج 

 م مسیر گرگر آغاز شده باشد . ساخت بند میزان و اتما

با ساخت این پ  بند در مسیر اصلی کارون ، راه عبور و مرور شوشتر از سمت شمال غربی شهر ، به سوی شهر مهم و مرکز 

 ( Theophilactus )یاد کرده اند .  "بند شاپور  "علمی ساسانی یعنی جندی شلپور فراهم شد . مورخین رومی از این پ  با عنوان 

ر طولی این پ  بند متمایز از پ  های معمولی است ، زیرا در مسیر یک خط مستقیم ساخته نشده است ، بلکه برای استحکام محو

بیشتر پ  ، پی های آن را بر روی سنگ های طبیعی بستر رود که سنگ های شطیط هستند ، بنا کرده اند ، لذا پ  در طول مسیر 

یی به طرف راست و چپ است ، دو قوس محدب رو به جریان آب ) رو به شرق ( و یک جنوبی خود دارای پیچ و خم ها –شمالی 

قوس مقعر در جهت جریان آب ) رو به غرب ( . از این بابت می توان این پ  را از نمونه های قدیمی بندهای قوسی برجای مانده 

الی قب  از پ  ، سنگفرش کردند . ) برای آن که شمرد . برای ساخت این پ  ابتدا ، بستر رود شطیط را از حدود هشتصد متری شم

خروشندگی رود کارون که پر آب ترین رود ایران است ، شالوده و پی های ساخته شده در بستر رودخانه را از میان نبرد ( میزان آب 

ت . پ  از سنگ فرش در نهر داریون ، شاخه گرگر و شاخه شطیط ، رابطه مستقیم با وضعیت بند میزان و پ  شادوروان داشته اس

کردن بستر رود با سنگ های تراشیده شده حدودا یک متری ، تمامی سنگ ها را با بست های آهنی به هم چفت و بست کردند . 

نمونه های بسیاری از این بست های آهنی ، به دست آمده است . سپ  با سنگ های تراشیده شده ، بندی عظیم به عرض حدود 

متر ، در کف رودخانه ساخته شد . بند در موقع جاری شدن آب رودخانه ،  4ض رودخانه و به ارتفاع حدود متر و طول تمامی عر 10

پایه بزرگ و قطور را بر روی بند قبلی بنا کردند . با  45تماما در زیر آب قرار دارد . بعد از آن با سنگهای تراش خورده و کوچک تر ، 

چشمه ) تاق ( پدید آمد . اگرچه این چشمه ها را  44نگی به هم متص  شد و پلی با پایه س 45قوس هایی آجری ، باالی تمامی 

برای سهولت عبور آب ، بسیار عریض و مرتفع در نظر گرفته بودند ، اما از آنجا که کارون پر آب ترین رود ایران است و در فص  

مه ها ) تاق ( های اصلی و بزرگ پ  ، و البته در ارتفاعی بارندگی ، سطح آب آن بسیار باال می آید ، بنابراین ، در حد فاصله چش

عدد ، در بدنه پ  ایجاد شد تا در مواقع سیالبی که چشمه های اصلی توان عبور  43باالتر از آن ها ، تاق های کوچک تری به تعداد 

از فشار آوردن آب اضافی رودخانه به پ  تمامی آب رودخانه را ندارند ، این چشمه های کوچک تر ، آب اضافی را از خود عبور داده ، 

جلوگیری کنند . قسمت باالیی این پ  ، دارای لبه هایی در طرفین بود که از افتادن مردم به آب جلوگیری می کرد . استفاده مهم 

می رفت ، تنها راه دیگر این لبه ها این بود که در مواقع سیالبی که آب رودخانه آنقدر باال می آمدد که تمامی پ  بند به زیر آب 
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( .  pp166-207 -1905 –ارتباطی با آن سوی رودخانه بود . از این لبه ها در پ  بند میزان نیز استفاده شده است . ) روگن 

همانطور که گفته شد ، کارکرد دیگر پ  شادروان، باال آوردن سطح آب کارون برای کنترل و استفاده بهینه از آن در سوار شدن آب 

 ( . p82 -1333-داریون و تنظیم حجم آب شعبه رود گرگر بوده است . ) ر.ک: کسروی روی نهر 

و اما در نهایت در مجموعه حلقه آبی شوشتر ، به نام قلعه سالس  بر می خوریم . در ظاهر نام قلعه هیچ سنخیتی با سازه های 

ی این قلعه را به عنوان مرکز فنی و کنترل کننده سازه های آبی آبی همچون ، بند و پ  و نهر و قنات و اسباب و ... ندارد اما اگر کارای

 جستوجو کنیم خواهیم دید که در این حلقه چه نقش کلیدی و حساسی را ایفا می کند .

گلوگاه دستیابی و کنترل خوزستان و آب عمدتا در این منطقه شک  گرفته و تجلی آن قلعه سالس  است که به تناوب از دوران 

مجموعه مقاالت اولین کنگره معماری و           اواخر قاجار مح  استقرار حکومت محلی بر فراز صخره شوشتر بوده است.ایالمی تا 

( این بنای بیضی شک  بر فراز شمالی ترین بلندی های صخره ای مشرف بر رود شطیط در حالی که پ  بند -537Pشهرسازی ایران 

ف شرقی آن قرار گرفته اند دیده می شود. اگرچه قدیمی ترین اشاره ای که به این قلعه شادروان در طرف غربی و بند میزان در طر

(، اما این بنا مربوط Pp-130-133 -1364  -است )دینوری 640شده در جریان فتح ایران به وسیله اعراب مسلمان در حدود سال 

قابلیت های نظامی این قلعه می بایست کارایی اصلی آن را  به دوره ای قدیمی تر از آن زمان می باشد. نکته مهم این است که به جز

در ارتباط با امور شبکه آبیاری، حراست و نگهداری و مرمت مجموعه سازه های آبی و اداره کردن تقسیم آب در اراضی جنوبی 

افراد در نظر گرفته شده  شوشتر )میان آب( و مدیریت آن جستجو کرد. در عین حال این قلعه بزرگ چون برای اسکان عده زیادی از

ن، حمامها، آشپزخانه ها، نانوایی، قورخانه )سربازخانه( قاپیها بود درون قلعه فضاهای مختلفی وجود داشت که عبارت بودند از شودا

ن بافت کوره )راه ارتباطی( با شوادانهای درو 9)دروازه( باغچه ها و نقارخانه. همچنین دارای یک شوادان بزرگ بوده که به وسیله 

شهر در ارتباط بود. قلعه از سمت شرق و جنوب توسط خندق و در سمت غرب بوسیله رود کارون محاصره می شد . همین ویژگی 

آن را به صورت دژ نظامی مستحکمی در مقاب  حمالت دشمنان در می اورد. یکی از ویژگی های بارز این بنا که آنرا از دیگر قلعه ها 

داریون از زیر قلعه می باشد. نهر داریون درست از زیر این قلعه اغاز می شود. آبمورد نیاز از طریق چاه های متمایز می کند عبور نهر

گمانه های باستان شناسان در  2005و هم چنین پلکان های عمیقی که به نهر داریون می رسید تامین می شد. در سال حفر شده 

-گزارش اولین فص  مطالعات باستان شناسی قلعه سالس قلعه ارائه کرد. )ستانی قلعه و اطراف آن اطالعات مهمی را از پیشینه با

1384) 

مجموعه این آثار که در محدود شمال و شمال شرقی و شمال غربی شوشتر جای دارند، در پیوند با یکدیگر سیستم هیدرولیکی 

 لقب گرفته است.  "حلقه آبی شوشتر"پیچیده ای را به شک  یک حلقه گرد شوشتر تشکی  داده اند که 
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 نتیجه

ای در بر گرفته مشتم  برتاسیساتی است که سلسله وار به هم مرتبط بوده  حلقه عظیم آبی که شهرستان شوشتر را مانند جزیره

و هر گرنه در هرکدام از سازه های موجود در این سیستم ، ک  مجموعه را مخت  می نمود ، لذا در این میان دقیق ترین اصول 

 مهندسی پیاده گردید . 

ه و چهاردانگه ، در باالدست سایر سازه ها رود کارون را به دو شاخه در ابتدا بند میزان با هدف اصلی تقسیم آب کارون به دودانگ

 33تقسیم نموده که شاخه شرقی که مصنوعی است و با توجه به مساعد بودن عوارض طبیعی زمین در مسافتی معادل  4و2با نسبت 

موسوم به شطیط است . عالوه بر این دانگ از آب کارون را عبور می دهد  4کیلومتر احداث شده موسوم به گرگر و شاخه غربی که 

آب و سوار کردن آن در نهر داریون نقش اساسی در آبیاری اراضی میان آب بر عهده دارد. کمی پایینتر از بند بند میزان با باال آوردن 

شعب شده که سهم میزان و درست از زیر قلعه سالس  شاخه ای دیگر از رودخانه کارون تحت عنوان نهر داریون یا کانال داریوش من

قاب  مالحظه ای در آبیاری اراضی و انسجام سیستم آبیاری موجود در شهرستان دارد و به این ترتیب سازه های آبی مموجود را به 

اهداف گوانگون و پیچیده ای  صورت منظم و مسلس  بر روی این شعب شاهد هستیم. نهر داریون با کانالها و دریچه های متعدد و

کیلومتر مربع با تقسیم بندیها و دریچه های بسیار دقیق کانالها، آب پخش کن ها،  400حدود یاری اراضی میان آب با وسعت چون آب

پلهای آب بر هوایی و نهرهای مفروش و همچنین تامین آب شرب شوشتر و ایجاد دسترسی ویژه به قلعه سالس  یکی از شاهکارهای 

 مهندسی ایرانی است. 

ادروان که از شاهکارهای بی نظیر بشری است به عنوان دریچه خروجی و تنظیم کننده ارتفاع آب به طور غیر پ  بند عظیم ش

 قاب  انکاری به نهر داریون وابسته بوده که با عملکرد خود سطح آب را باال آورده و باعث آبگیری نهر داریون می گشت. 

آمده بین دو شعبه گرگر و شطیط واقع است که به واسطه باال بودن از  دشت حاصلخیز میان آب که در اثرر ابرفت رودها به وجود

سطح زمینهای اطراف توسط نهر داریون که منشعب شده از شاخه شطیط در زیر قلعه سالس  است مشروب می گشت. سپ  نهر 

د. حاصلخیزی میان آب داریون خود به چند شعبه کوچکتر تقسیم شده و شبکه آبیاری منظمی را در میان آب به وجود می آور

 موجب نشو و نمای تمدنهایی در این ناحیه بوده است. 

مسئله ای که نباید از نظر دور داشت این است که بستر طبیعی زمین در شهرستان شوشتر به معماران این سازه ها اجازه میداد 

 تا از عوارض موجود در انجام بهتر و سهولت امور بهه گیری نمایند. 
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م آبی شوشتر، حدفاص  بند میزان تا پ  بند شادروان مشرف به ساح  جنوبی شطیط قلعه تاریخی سالس  واقع در حلقه عظی

است که مقر حفاظت از شهر شوشتر و نظارت بر آبگیری سر دهانه نهر داریون در دورهی هخامنشی بوده و تا سالهای نه چندان دور 

 رار می گرفت. نیز به همین منظور مورد بهره برداری و استفاده ق

میزان آب ورودی به شاخه گرگر در مواقع سیالبی و افزایش پایین دست بند میزان پ  بند گرگر به عنوان سازه کنترل کننده 

 دهنده سطح آب به منظور تامین نیروی الزم  برای کار آسیابها مورد استفاده قرار می گیرد. 

و در پایین دست ان یعنی تون  بلیتی و تون  دهانه شهر در محدوده پ  دربند گرگر و مجموعه آسیابها، سر دهانه آبگیر تون  ها 

از تون  سه کوره قرار دارند که آب گرگر را به پشت بند انتقال می دهند و به این ترتیب هم فضایی مناسب برای بهره برداری از 

ب های متعدد ایجاد گردید و هم آب به پایین دست با هدف آبیاری اراضی انتقال داده می شد و نهر گرگر پتانسی  آب و ایجاد آسیا

مسیر خود را در بخش شررقی شهر می پیمود تا آنجا که در منطقه بند قیر دوباره با شطیط پیوند می خورد و با کارون بزرگ یکی 

 می شد. 

های کارون عناصر متعدد دیگری شک  گرفته اند. از آن میان می توان به مجموعه در  ادامه این تاسیسات آبی پیرامون شاخه 

شگفت انگیز برج عیار، بند ماهی بازان، پ  بند لشکر و بند خاک اشاره نمود. که باباال آوردن سطح آب زمین را جبران می کردند و 

  می رساندند. عالوه بر مهار طغیانهای فصلی آب  را به اراضی کشاورزی و باغات میوه 

با بررسی نوع شک  گیری تاسیسات آبی شوشتر و دیگر بررسی های علمی درمی یابیم که به منظور ایجاد چنین مجموعه ای علوم 

مهندسی و تجارب گسترده ای هبه کار گرفته شده است ، که منطبق با دستاورد های علمی در زمینه های مهندسی آب ، رودخانه ، 

داری و زمین شناسی می باشد. بدین ترتیب می توان بیان نمود که پیشینه مهندسی آب و هیدرولیک جهان هیدرولیک ، نقشه بر

محسوب می شود لذا با بررسی چگونگی ایجاد این سازه های آبی که نتیجه دانش و فرهنگ غنی در علم مهندسی آب و آبیاری است 

نظیر که باعث می شد حداکثر استفاده از انرژی آب صورت پذیرد و از هدر به نبوغ بشر در عهد باستان می توان پی برد . نبوغی بی 

 رفتن آن جلوگیری نماید . 
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