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  شوشتر مطالعه تطبیقی پل بند دزفول با پل بند شادروان
 

 علیرضا عنايتی

 شناسی  التحصیل كارشناسی ارشد باستان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر ـ دانشكده ادبیات و علوم انسانی ـ فارغ

Email: apadana6003@yahoo.com 

 

 

 چكیده

یکی از آثار ارزشمند دوره ساسانیان در ایران وجود پل های تاریخی و عام المنفعه است که در گوشهه و کنهار ایهر سهرزویر و از     

وقتدر و اونیت ناشهی از آن  پیرهرهتیای مره      جمله خطه خوزستان به یادگار وانده است.در ایر دوره با ایجاد حکووت ورکزی

سازی در نقاط وختلف کرهور و از   سازی  توسعه شیرها  راهسازی  هنون آبیاری و به ویژه پل گیری را در زوینه هناوری ساختمان

ا بها ایجهاد   جمله خوزستان شاهدی .ایر خطه زرخیز بعد از بیر النیریر یکی از ونابع اصلی درآودی دولت ساسهانیان بهود و آنیه   

سدها  کانال کری ها و پلیای ارتباطی سروایه گذاری زیادی را جیت بیره برداری از ونابع آبی  زراعی و ارتبهاطی ونطقهه انجهام    

دادند که از جمله ویمتریر آنیا پل بندهای دزهول و شوشتر وی باشد. ایر دو سازه عظی  با همه شباهت ها که وربهوط بهه یه     

ردهای مندکاره ای داشته است و به دلیل اهمیت شان بارها وورد وروت واقع شده انهد. ایهر وقالهه  همر     دوره زوانی است کارک

 توصیف هری  از بناها به طور وستقل به بررسی و وقایسه آنیا پرداخته و به نتیجه گیری خت  گردیده است.

 

 كلمات كلیدي

 تطبیقی. بند )شادروان( شوشتر   بررسی بند دزهول   پل ساسانیان   پل
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 مقدمه -1

ها و غیهره سهاخته    ها   قلعه ها   راه المنفعه وانند پل ای از بناهای عام در تمام دوران ساسانیان در بسیاری از وناطق ایران وجموعه

و های آبیاری ونظ  بودند که در سرتاسر اوپراطوری از دجله  های ساختمانی شبکه ها جزیی از وجموعه شده است. در ایر دوره پل

 النیریر گرهته تا تأسیسات آبی در خوزستان و هارس پراکنده بودند هرات در بیر

اند یعنی به صورت پل  ای دیگر عملکردهای دیگری ه  داشته ای به نقطه های پل ها عالوه بر انتقال از نقطه برخی وواقع ایر سازه

ههای اوهور    عملکرد ارتباطی  آب را جیت استفاده در زوینه بندهای ساخته شده در دوره ساسانی عالوه بر کارکرد و بند بودند. پل

توان به آن اشاره کرد نیرودهی آنیا برای بهه حرکهت    ها که وی اند. از عملکردهای دیگر ایر سازه داده کراورزی ذخیره و انتقال وی

 ها بود که در در پیراوون آنیا ساخته وی شدند. در آوردن مرخاب های آسیاب

بنهد شوشهتر و    تهوان بهه پهل    های ساخته شده در دوره ساسانیان و در ونطقه خوزستان وی بل ذکرتریر ایر سازهاز ویمتریر و قا

بودند  در عیر حال جزیی از شهبکه    النیریر ساخته شده بند که در شاهراه اصلی ایران به بیر بند دزهول اشاره کرد. ایر دو پل پل

های کارون و دز را به دشهت ههای پیراوهون بهرای اوهور       ار انتقال آب رودخانهشدند که ک های وی  آبیاری خوزستان وحسوب وی

هها بهرای    های ونرعب شده از رودخانه ها و کانال بند در تنظی  و ورود آب به شبکه کردند.همچنیر ایر دو پل کراورزی هراه  وی

 اند. اوور آبیاری و آبرسانی به شیرها نقش بسزایی داشته

هایمان در وورد وعماری سهازه ههای    تواند وا را به روشر ساختر بخری از ناشناخته بند وی درك ایر دو پلبه طور کلی وطالعه و 

 سازی آشنا سازد. آبی ساسانی در ونطقه به خصوص در وورد پل

 

 بند باستانی دزفول معرفی پل -2

 بند دزفول  موقعیت جغرافیايی پل 2-1

ی ه غربی احداث شده و در داخل شیر دزهول قرار دارد. همیر بنا که تا مندی برای  بند بر روی رودخانه دز به صورت شرق ایر پل

شد  اخیراً به علت حفاظت بیرتر دیگر عبور و ورور از روی آن انجهام   عبور و ورور از ی  طرف شیر به طرف دیگر آن استفاده وی

 (1گیرد)تصویر  نمی

 

 وجه تسمیه بنا 2-2

بند به عاریت گرهته است. کی لسترنج به نقهل از ابهر سهرابیون در کتهاب جيراهیهای       از ایر پل شیر دزهول قسمتی از نام خود را

الروم خوانهده اسهت )کهی لسهترنج      های خالهت های شرقی نام پل را در قرن دوم هجری قمری پل روم یا قنطره تاریخی سرزویر

(  لطیف پهور نهام   133: 1631برد )ابر خردادبه  اب نام وی( ابر خردادبه در قرن سوم هه.ق نیز از ایر پل به نام پل ز153: 1631

 (11  1611=لطیف پور   النفیسه االعالقپل را در قرن سوم ه .ق به نقل از ابر رسته پل رود خوانده است)ان رسته 
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مهیر  پهل را در   ابر حوقل نیز در قرن میارم ه.ق نام پل را پل شیر انداوش نام نیاده است )ابر حوقل بی تا(اصطخری نیز بهاز ه 

 (11 1633نیمه اول قرن میارم ه.ق پل انداوش نام نیاده است)اصطخری  

هه.ق در کتاب المسال  و الممال  به صورت پُول انداوش آوده است که لفظ پُول در گویش دزهولی همان  3و  3نام پل در قرون 

(. در قهرن  1635انداوش ناویهده اسهت )حمهودی      البلدان در قرن هفت  هجری قمری آن را پل پل است. یاقوت حموی در وعج 

: 1663القلوب ایر بنا را پل اندیمر  یا اَنداوش نام نیاده است )حمداهلل وستوهی   هرت  هجری قمری حمداهلل وستوهی در نزهه

در قرن نی  هجری  تا( اهلل در کتاب وکاتبات رشیدی از ایر پل به نام پل دِسفُول نام برده است. )بی ( خواجه رشدالدیر هضل166

 (511: 1663الدیر علی یزدی از ایر بنا تحت عنوان پل آب زال نام برده است)علی یزدی  قمری شرف

( در قهرن  1630هه.ق به نام پل رودخانه دزهول یاد شده است )اسکندر ونرهی   11در کتاب عال  آرای عباسی از ایر پل در قرن 

 (313: 1631کند)دیوالهوا   ول یاد ویهه.ق دیوالهوا از ایر پل به نام پل دزه 16

ی ابر خرداد نهام رودخانهه دز    اند. زیرا به عقیده همان طور که اشاره شد ابر رسته و ابر خرداد ایر بنا را پل رود و پل زاب ناویده

دز را آب جنهدی  ( حمداهلل وستوهی نیز نام رودخانه 133: 1631اند)ابر خرداد  رود جند شاپور است که پل زاب بر روی آن بسته

( برخی اعتقاد دارند به علت ایر که ابر خردادبه   ابهر  1663شاپور نام نیاده و پلی را که بر آن بسته شده پل اندایمر  خوانند)

انهد وربهوط بهه وسهیر قبلهی رودخانهه باشهد و         شاپور ذکر کرده سرابیون   حمداهلل وستوهی وحل پل دزهول را بر روی آب جندی

شاپور نزدیکتر بوده است و احتمال دیگر اینکه تهأویر آب   د قسمت باالی بستر رود از آنچه اوروز است به جندیگویند که شای وی

شده لذا تها قهرن هفهت  حمهداهلل وسهتوهی  و دیگهران عبهارت آب         هایی بوده که از رود دزهول جدا وی شاپور بوسیله کانال جندی

 شاپور را  بر ایر رود اطالق کرداند.  جندی

 

 بند دزفول پیشینه تحقیقاتی پل 2-3

انهد کهه قهبالً ذکهر      ها و اسناد وکتوب خود به ایر بنا اشاراتی داشهته  دانان اسالوی در نوشته به طور کلی اکثراً وورخیر و جيراهی

 کردی . 

رد   وهادام دیوالههوا     اند وانند سر هنری الیها  ویالدی به ایران آوده 11در ویان سفرناوه نویسان غربی نیز که اغلب در اواخر قرن 

اند. اوا در بیر تمام وحققیر و سفرناوه  کی لسترنج   راولینسون و غیره  مر بازدید از شیر دزهول به توصیف پل آن ه  پرداخته

تر و علمی تر به ایر بنا پرداخته کهه حاصهل اثهرر در کتهاب      نویسان شرقی و غربی وتأخر  گرات هر روگر هلندی با دیدی هنی

 (1650است و وطالب ایران توسط کوروس ترجمه و نقل قول شده است)کوروس و دیگران « ر آبیاری در ایران باستانآب و ه»
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 بند دزفول تاريخچه پل 2-4

بند در طول زوان بر اثر عواول وختلف طبیعی و انسانی مندیر بار آسیب دیده و وروت و تعمیر شده است.از جمله سهیل   ایر پل

ز که تا قبل از احداث سد دز در شمال دزهول بارها و بارها ایر پل را تیدید و تخریب نموده است و ایر بنا هر کر رودخانه د بنیان

بار به دست اهراد خیراندیش و سالطیر وقت به علت اهمیت هراوان بازسازی و وروت وی شده است. سیدوحمدعلی اوام در کتاب 

تریر ورحله تعمیر پهل را در قهرن میهارم هجهری قمهری و در       تور پوپ  قدیمیهای آر تاریخ جيراهیای خوزستان به نقل از گفته

 (61: 1611دوران سلطنت عضدالدوله دیلمی و وروت دیگر را در دوران پادشاهی سلجوقیان دانسته اشت)اوام  

ويهول گزارشهاتی از    اهلل وزیر حکمهران  هجری قمری نیز در دوران وزارت خواجه رشیدالدیر هضل 1و اوایل قرن  3در اواخر قرن 

خرابی پل دزهول و عدم اوکان عبور و ورور وردم و کاروانیان از روی پل به وی )خواجه رشیدالدیر( رسهید و او طهی هروهانی بهه     

 (55: 1611)لطیف پور  خواهد که نسبت به تعمیر پل اقدام کند الدیر دِسفولی از وی وی خواجه سراج

لصفا( در خصوص ورود تیمور به دزهول و عبور از پل سال  آن و رهتر به شوشتر سهخر  ا در عید تیموری نیز صاحب کتاب )رو ه

 به ویان آوده است)همان(

در دوران صفویان نیز که شاه اسماعیل و شاه طیماسب برای سرکوب شورشیان به خوزستان و دزهول آودند  احتماالً پهل دزههول   

( در دوره حکووهت  51    تاریخی عید صفوی ذکر نرهده اسهت )همهان    سال  بوده است مون از خرابی پل دزهول سخنی در کتب

اهراریان نیز که نادرشاه به دزهول وارد شد  پل سال  نبوده است مون لرکریان نادر با کل  از رودخانه عبهور کهرده و وارد شهیر    

ی آید که در زوان ورود کری  خهان  الدیر علی یزدی بر و های ورحوم ووال شرف اند. در دوره حکووت زندیان از نوشته دزهول شده

زند به دزهول از پل سخر به ویان آوده و آن را سال  و در کمال استحکام و استواری دیده و شرح کاولی بر آن نوشهته اسهت. در   

زوان حکووت هتحعلی شاه قاجار و حکمرانی هرزندر وحمدعلی ویرزا دولترهاه بهر خوزسهتان و لرسهتان و کروانرهاه تعمیهرات       

هجری  1151بر روی پل صورت گرهته است و باز در همیر دوره به دنبال تخریب وجدد پل به علت سیل بنیان کر سال  اساسی

الدوله هرزند شاهزاده وحمدعلی ویرزای دولتراه قاجار طهی   قمری ایر بنا بار دیگر در دوران حکمرانی وحمدحسیر ویرزا حرمت

 ار تووان تعمیر گردیده است)همان(هز 11هجری قمری با صرف  1150تا  1155سالیای 

ویالدی زوانی کهه الیهارد    1150المل  ویندس زوان ناصرالدیر شاه نیز برای بررسی پل به دزهول اعزام شده است. در سال  نج 

هجری قمری دارای مندیر مرهمه خهراب    1111(   ایر بنا وجدداً در سال 1633در دزهول بود ایر پل سال  بوده است )الیارد  

ویالدی وادام دیوالهوا طی بازدیدی از پل تصویری  1133پذیر نبوده است. سرانجام در سال  ده که عبور و ورور از روی آن اوکانبو

 کرد از آن وی

-31در زوان وظفرالدیر شاه قاجار نیز روگر ویندس هلندی ه  به دزهول جیت بررسی آن اقداواتی انجام داده اسهت. )همهان :   

دهانه بیرتر نداشته است و باالخره ایر پهل تها    5ویالدی از آن تنیا  10ن بازدید کریستیر سر در اوایل قرن (.ایر پل در زوا51

هجهری شمسهی بها ترهکیل      1113ها به خوزستان آودند همچنان ویران بهوده اسهت. در سهال     در جنگ جیانی اول که انگلیسی
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هجری  1615رمه طاق آن را درست کرده که بازه  در سال م 6شرکتی و هرور ی  پنج  سیام آن به وردم توسط انگلیس ها 

هجهری شمسهی بهه اتمهام      1613شمسی پل دمار آسیب وی شود که در همان سال با آهر و بتر بهار دیگهر وروهت و در سهال     

 رسد. وی

 

 هاي انجام شده در بنا تاريخچه مرمت 2-5

کر رودخانه دز تا قبل  و وروت و تعمیر شده است. سیل بنیان بند بر اثر عواول وختلف طبیعی و انسانی مندیر بار آسیب ایر پل

از احداث سد دز در شمال دزهول بارها و بارها ایر پل را تیدید و تخریب نموده است. ایر بنا هر بار به دست اههراد خیرانهدیش و   

 سالطیر وقت به علت اهمیت هراوان بازسازی و وروت شده است.

تریر تعمیر پهل را در قهرن میهارم     های آرتور پوپ قدیمی خ جيراهیای خوزستان به نقل از گفتهسیدوحمدعلی اوام در کتاب تاری

 (61: 1611هجری قمری و در دوران سلطنت عضدالدوله دیلمی و وروت دیگر را دوران پادشاهی سلجوقیان دانسته اشت. )

اهلل وزیر حکمران ويول گزارشاتی از خرابی  ر هضلهجری قمری در دوران وزارت خواجه رشیدالدی 1و اوائل قرن  3در اواخر قرن 

پل دزهول و عدم اوکان عبور و ورور وردم و کاروانیان از روی پل به وی )خواجه رشیدالدیر( رسید و او طی هروهانی بهه خواجهه    

 (1611:55خواهد که نسبت به تعمیر پل اقدام کند.)لطیف پور الدیر دِسفولی از وی وی سراج

شتر سهخر بهه   الصفا( در خصوص ورود تیمور به دزهول و عبور از پل سال  آن و رهتر به شو احب کتاب )رو هدر عید تیموری ص

 (ویان آوده است. )همان

انهد احتمهاالً پهل دزههول      در دوران صفویان که شاه اسماعیل و شاه طیماسب برای سرکوب شورشیان به خوزستان و دزهول آوده

 (51   زهول سخنی در کتب تاریخی عید صفوی ذکر نرده است. )همانسال  بوده است مون از خرابی پل د

در دوره حکووت اهراریان که نادر شاه به دزهول وارد شده پل سال  نبوده است مون لرکریان نادر با کل  از رودخانه عبور کرده 

هجهری و زوهان    1علی یهزدی در قهرن   الدیر  های ورحوم ووال شرف اند. در دوره حکووت زندیان از نوشته و وارد شیر دزهول شده

ورود کری  خان زند به دزهول از پل سخر به ویان آوده و آن را سال  و در کمال استحکام و استواری دیده است و شرح کاولی بر 

آن نوشته است. در زوان حکووت هتحعلی شاه قاجار و حکمرانی هرزندر وحمهدعلی ویهرزا دولترهاه بهر خوزسهتان و لرسهتان و       

المل  ویندس زوان ناصرالدیر شاه برای بررسی پل به دزهول اعزام  راه تعمیرات اساسی بر روی پل صورت گرهته است. نج کروان

 (51-31شده است. روگر ویندس هلندی ه  در زوان وظفرالدیر شاه قاجار به دزهول برای بررسی آن آوده است. )همان: 

هجری قمری ایر بنا بار دیگهر در دوران حکمرانهی    1151ت سیل بنیان کر سال در دوره قاجار به دنبال تخریب دوباره پل به عل

 11هجری قمری با صرف  1150تا  1155الدوله هرزند شاهزاده وحمدعلی دولتراه قاجار طی سالیای  وحمدحسیر ویرزا حرمت

 هزار تووان تعمیر گردیده است. )همان(
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پذیر نبهوده اسهت.    یر مرمه خراب بوده که عبور و ورور از روی آن اوکانهجری قمری دارای مند 1111ایر بنا وجدداً در سال 

 (1633ویالدی زوانی که الیارد در دزهول بود ایر پل سال  بوده است. ) 1150در سال 

ویالدی که  10کرد  ایر پل در زوان بازدید کریستیر سر در اوایل قرن  ویالدی وادام دیوالهوا تصویری از پل وی 1133در سال 

ها به خوزستان آودند همچنان  دهانه بیرتر نداشته است. ایر پل تا اوایل جنگ جیانی دوم که انگلیسی 5از آن بازدید کرده تنیا 

مرهمه طهاق آن را    6هجری شمسی با ترکیل شرکتی و هرور ی  پنج  سیام آن به وهردم   1113ویران بوده است و در سال 

بیند و در همان سال با آهر و بتر بهار دیگهر وروهت و در سهال      ز ه  آسیب ویهجری شمسی با 1615درست کرده که در سال 

 رسد. هجری شمسی به اتمام وی 1613

 

 توصیف كلی بنا 2-6

( در ورکز شهیر دزههول بهه صهورت     1615در هیرست آثار ولی به ثبت رسیده است. )پازوکی   شادویر    15ایر بنا که به شماره 

پایه پل ایر سازه که بر روی دیواره بند به صورت وستقی  ساخته شده  در سهمت شهمال دارای   شرقی ه غربی احداث شده است.  

ههای   پایه بتونی است که بهر روی پایهه   6باشد. اکنون ایر بنا دارای  های صاف وی های نوك تیز و در سمت جنوب دارای پایه پایه

باشهد. کلیهه    تر از عرض پل وهی  از سمت شمال و جنوب پیر های پل اند. طول پایه اصلی و قدیمی پل در زوان وروت احداث شده

پایهه پهل بهاقی وانهده      13باشد. از ایر بنا اوروز  وتر وی 16و  11ها  های پل دارای وقطع وستطیل شکل بوده و قطر پی پایه پایه

ده بر روی آنیا احداث شده پایه که پایه های بتونی وروت ش 1عدد پایه و در بستر رودخانه  11است که در ساحل راست یا غربی 

پایه دیگر ایر بنا نیز در ساحل شرقی رودخانه قرار دارند که اوروزه از بیر آنیا برای رهت و آوهد جهاده سهاحلی اسهتفاده      1است. 

 (51-53 1611عدد بوده است)لطیف پور  11های بنا در حدود  شود. احتمال وی رود که تعداد کل پایه وی

 

 مصالح بنا 2-7

 11×11×5ای   آجهر )در ابعهاد    های رودخانهه  ای وکعب شکل   قلوه سنگ های واسه بند سنگ مده به کار رهته در ایر پلوصالح ع

باشد. در زوان وروت بنا از تیرهای هلزی   واسه و  های آهنی با پوشش از والت ساروج و سرب وی سانتیمتر( در زوان وروت  بست

قابل ذکر در وصالح به کار رهته در ایر بنا ایر است که ایر وصالح بووی ونطقه نبهوده  واسه سیمان ه  استفاده شده است. نکته 

 اند. است و احتماالً از وناطقی وانند شوشتر برای ساخت و ساز به ایر وحل آورده شده

 

 خصوصیات معماري بنا 2-8

وتهر بهوده کهه بهر      6تها   5/1ه ارتفاع تقریبی ایر بنا به صورت وستقی  بر دیواره بند احداث شده است  بدیر صورت ابتدا بندی ب

های پل را بر روی آن بهه صهورت وسهتقی      عرض رودخانه احداث شده است و سپس سازندگان بنا با دنبال کردن دیواره بند پایه
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مت باشهند  در سه   باشند و در سمت جنوب صاف وی های بنا در سمت شمال برخالف جریان آب نوك تیز وی اند. پایه احداث کرده

( ایهر بنها دارای   6)تصهویر   های اصلی و قدیمی بنا احداث شهده اسهت   ساحل شرقی سه دهانه بتونی در زوان وروت بر روی پایه

 های آجری جناغی شکل است. مرمه طاق

 ایر بنا که از دو قسمت بند و پل ترکیل شده است دارای اهمیت ارتباطی وی  در زوان ساخت خود بوده و به عنوان وسیر اصلی

شاپور و شیرهای شرقی دیگر ساخته شده در ساحل رودخانه دز یا ساحل غربی آن یعنهی ایهوان کرخهه و غیهره بهوده       بیر جندی

است. همان طور که بیان شد ایر پل بر روی دیواره بند آن احداث شده است که در قسمت ورکزی بند وذکور اوروز رودخانهه دز  

باشد که  وتر وی 1های بزرگ با طول تقریبی  آب برده است. وصالح اصلی بند واسه سنگ های آن را جریان دارد و قسمتی از کناره

هها را بها پوشرهی از     اند و برای وحاهظت آهر در برابر آب ایر بسهت  های هلزی وحک  به ه  وصل شده ها با بست ایر واسه سنگ

 اند. سرب پوشانده

 باشد. و ساروج وی  کند از قلوه سنگ های پل عبور وی هسته اصلی ایر بند که سرریزهای آب ا اهی از بیر پایه

باشهد و پهل ایهر بنها در      وتر وی 16تا  11وتر و عرض آن  560از طرف دیگر همان طور که اشاره گردید  طول بند بنا در حدود 

ث شده است از سهه قسهمت   های بند بنا احدا های پل ایر بنا که بر روی دیواره بارها وروت و تعمیر شده است. اوا پایه  طول زوان

عهدد از   13عدد بوده است که اوهروزه هقهط    11تا  10های اصلی بنا بیر  پایه   سقف  طاق ترکیل شده است. احتماالً تعداد پایه

عدد در بستر رودخانه که پایه بتونی بر روی آن قرار گرهتهه و دو پایهه    1عدد در ساحل غربی و  11آنیا باقی وانده است و از آنیا 

 (3تا  1اند)تصویر  گر در ساحل شرقی رودخانه قرار گرهتهدی

اند و سپس داخهل آن را از   های بیرونی را از قطعات بزرگ واسه سنگ ساخته های پل ایر بنا ابتدا دیواره احتماالً برای ساخت پایه

سهانتیمتر(نیز اسهتفاده    11×11×5د )های پل ایر بنا آجرهایی به ابعها  اند. در هنگام وروت پایه قلوه سنگ و والت ساروج پر کرده

 1ها هه  در حهدود    باشد. عرض پایه وتر وی 5شده است. به طور کلی ارتفاع پایه از سطح دیوار بند تا شروع دهانه طاق در حدود 

 وتر است. 1وتر و  خاوت آن  3های اصلی پل نیز حدود  وتر بوده است و عرض پایه
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 بند شوشتر )شادروان( معرفی پل -3

 شادروانبند  موقیت جغرافیاي پل 3-1

بند شادروان بر روی رودخانه شطیط که شعبه غربی رود کارون در شوشتر است در شرق پل سیمانی جدید اوروز شوشهتر بهه    پل

وتری شرق بند ویزان یا دهانه گرگر که شعبه شرقی کارون  قهرار گرهتهه    600بند شادروان در حدود  دزهول واقع شده است. پل

کی از ویمتریر دالیل ساخت پل شادروان پاییر بودن سطح آب رودخانه نسبت به دشهت و ورهکالت ناشهی از آن بهرای     است. ی

بند دارای عملکردهای وختلفی بوده است. ایر بنا ه  عملکرد ارتباطی را بهه عنهوان پهل کهه      کراورزی و غیره بوده است. ایر پل

های کراورزی اطراف خویش را بر عیده داشته است. یکی دیگر  رای آبیاری زویروحل عبور و ورور بوده و ه  عملکرد انتقال آب ب

( برای کنترل و استفاده بیینه از آن جیت وارد  بند باال آوردن سطح آب رودخانه کارون )شطیط از کارکردها و عملکردهای ایر پل

 شدن آب بر بستر نیر داریون و تنظی  حج  آب شعبه شطیط بوده است.

هایی نیز جیت عبور آب در آن تعبیه شده است. بهر روی   ر ایر بنا بندی است که عرض رودخانه را قطع کرده و دریچهبخش پایی

های بزرگ و کوم  قهرار   باشد و بر روی آن مرمه طاق دار وی های پل شادروان ساخته شده است که طاق   پایه  سطح باالیی بند

شده بودند ولی اوروز تعدادی از   ی کوم  در طی وروت پل در ادوار وختلف بستهها ها خصوصاً مرمه طاق دارد. ایر مرمه طاق

ههای   شود ولی با توجه به نوشهته  بند دیده نمی باشند. از طرف دیگر هر مند اوروزه آثار آسیاب در کناره ایر پل ها ورخص وی آن

هایی دایر بهوده اسهت)کوروس و    بی آن آسیاببند در سمت غرب بند در دو سوی ساحل شمالی و جنو وورخیر و ساختار خود پل

 (.  1650   دیگران

 

 بند شادروان  وجه تسمیه پل 3-2

جيراهیانویسان قرن : » نویسد اند. بارتولد وی   شادروان را به وعنی بند یا آب بند اطالق کرده  اغلب وورخان قرون اولیه هجری قمری

العهال  دربهاره وجهه     ( ظاهراً برای نخستیر بار وؤلف تحفه 156:  1651)بارتولد  « دان ده  بند را به عبارت هارسی شادروان نام برده

و شادروان بضع  دال ابجد سراپرده و هرر ونقش و بسهاط گرانمایهه را گوینهد    : »...  نویسد تسمیه شادروان اظیار نظر کرده و وی

« آوده است و به وعنی جدول و راهرو آب ه  به نظر ویمون زویر را به زیبایی از سنگ رخام هرر کرده بودند. شادروان گفتند 

 (  53:  1636    )خان شوشتری

شاپور اسهت کهه بهه    « شادروان»هاصله بیر دو تونل در بستر رودخانه همان : » نویسد راولینسون ه  همیر عقیده ای داشته و وی

 ( 15:  1631)راولینسون  « وانده است شود هنوز به خوبی وحفوظ علت سنگ هرر منیر ناوی به خود گرهته و گفته وی
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 بند شادروان تاريخچه و پیشینه پل 3-3

بند شادروان نظرات و هر یات وختلفی بیان و ارائه شده است. نظریه اول وربوز به برخی از  به طور کلی درباره تاریخ و پیرینه پل

بنهد شهادروان را بهه     ( و اتمام کهار پهل   قبل از ویالد 550وحققیر که احداث و شروع کار ساختمانی را به اردشیر اول هخاونری )

-36: 1636    ؛ کسروی 155: 1651    ؛ اوام شوشتری 51    1635    کنند )حموی ( بیان وی ویالدی 131تا  115شاپور اول ساسانی )

55  ) 

قبهل از وهیالد    550ونرهی در سهال   بند شادروان به اردشهیر اول هخا  اوا نسبت دادن حفر کانال گرگر و شروع به کار ساختر پل

و ودارك قابل اطمینانی نیز از آن در دست نیست و اوکان اینکهه ایهر دسهته از وورخهان اقهداوات         رسد منان صحیح به نظر نمی

 ( انجام شده است به اشتباه به اردشیر اول هخاونری ویالدی 151تا  113ساختمانی هراوانی را که در زوان اردشیر اول ساسانی )

 نسبت داده باشند. 

داند )نه  وسهعودی وهزوج الهذهب       ( را وربوط به شاپور دوم یا ذواالکتاف وی نظر دوم ایر است که ساخت بند شوشتر )شادروان

( و احتماالً ایر انتساب با توجه بهه ترهابه اسهمی     5-5:  1651    ؛ جزایری 160: 1663   القلوب : نزهه ؛ وستوهی 150-151: 1653

ی شاپور اول را  مر    مرا که برخی از وورخیر بیان وقایع دوره  یر شاپور اول و شاپور دوم به اشتباه صورت گرهته استاست که ب

 دهند. بیان به شاپور دوم نسبت وی

شود که ایر خود تأییدی بهر ساسهانی بهودن     بندهای ساسانی دیده وی بند شادروان اکثر خصوصیات پل به طور کلی در بررسی پل

ها روی دیواری بنا شده کهه تمهام عهرض     های ایر پل های ساسانی ایر است که پایه باشد  از جمله از ورخصات پل بند وی پلایر 

ههای ساسهانی    ( در پهل  1666    رودخانه را قطع نمود. ایر دیوار در واقع بندی است که پل بر روی آن ساخته شده است )بیراوهی 

ها ساروج یها شهفته آهه  و     اند و وصالح اغلب آن ای آهنی و سربی به یکدیگر پیوند یاهتهه وعموالً تعدادی قطعات سنگی با بست

 ها به کار رهته است. ( که در پل شادروان ایر نوع وصالح و بست 1633    قلوه سنگ است)هرشاد

 

 بند شادروان  توصیف كلی پل 3-4

دهانهه   56دهانه بهزرگ و   55بند شادروان دارای  ست. پلبند شادروان در جیت شرقی غربی بر روی رود شطیط ساخته شده ا پل

دهانه در  لع جنوبی پل بهاقی وانهده اسهت. طهول پهل شهادروان        11دهانه در سمت شمال و  1باشد. در حال حا ر  کوم  وی

وتهر   1آن  های آبرو باشد و عرض دهانه وتر وی 3های پل  وتر طول دارد. عرض پی 500باشد و حدود  بیرتر از عرض رودخانه وی

 باشد. وتر وی 10باشد و ارتفاع از تاج تا کف پل  وی

های آن ورهخص اسهت    بند شادروان که در بعضی از قسمت های طرهیر پل های اصلی و مرمه طاق با توجه به وجود مرمه طاق

ر یه  از مرهمه   هایی که در طرهیر آن دو مرمه طهاق بهزرگ و در هه    توان ساختار اصلی پل شادروان را به شکل مرمه پل وی

  ورخص کرد. با توجه به آثار باقی وانده پوشش روی پل که از ساروج بهوده و    ها نیز دو مرمه طاق کوم  قرار داشته است طاق
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وانده در قسمت آغازیر طاق  های پل نیز وراهده کرد.با توجه به آثار باقی توان ایر پوشش را تا دهانه طاق رنگ سفیدی داشته وی

های قبلی پل را که هالل شکل و از جنس واسهه سهنگ و سهاروج     توان طاق وانده و بر روی طاق آجری وی ای باقیه و نیز قسمت

 بوده وراهده و شناسایی کرد.

باشد کهه دوره اول در قسهمت جنهوبی و ورکهز آن قابهل ورهاهده        اوا پل شادروان در عیر حال دارای سه دوره وروت آجری وی

شود. دوره دوم وروت کهه در اکثهر    به شکل هاللی است و بر روی آن طاق هاللی سنگی دیده وی های آجری آن باشد که طاق وی

باشد. دوره سوم نیز وروت آجری در قسهمت دیهواره پهل و بهر روی      های پل قابل وراهده است طاق آجری جناغی شکل وی طاق

وروت قبلی قابل ترخیص است. احتماالً اولیر وروت ها که از نظر رنگ آجر  نوع و از نظر وکان قرار گرهتر نسبت به  مرمه طاق

( در زوان شاه صفوی به شهکل هاللهی آجهری بهوده اسهت و دووهیر وروهت در زوهان          خان )صفویه پل شادروان در زوان هتحعلی

 (11تا  3هه.ق بوده است. )تصاویر  1611السلطنه در سال  ق.هه و سوویر ورحله در زوان حسام 1111وحمدعلی ویرزا در سال 

 

 بند شادروان  مصالح ساختمان پل 3-5

هایی است که به شکل وکعب و در ابعاد وختلف تراشیده شده است. آجرهای  بند شادروان از واسه سنگ وصالح به کار رهته در پل

باشد. والت  بنا وی های از دیگر وصالح ایر باشد. قلوه سنگ رودخانه وتر وی سانتی 15×15×به کار رهته در ایر بنا نیز دارای ابعاد ؟

 باشد. های آهنی با پوشش سرب وی   گچ و بست  بند شادروان ساروج پل

 

 بند شادروان  خصوصیات معماري پل 3-6

باشد را قطع کرده اسهت.   بند شادروان جیت شمالی جنوبی عر ی رودخانه شطیط را که شعبه غربی رود کارون در شوشتر وی پل

و پل ساخته شده است. نقطه آغازیر پل در قسمت جنوب مندیر وتر با جاده اوهروزی شوشهتر    بند شادروان از دو قسمت بند پل

دزهول هاصله دارد. به طور کلی ایر بنا در قسمت شرقی پل سیمان جدید شوشتر به دزهول و در قسمت شمال غربی شیر شوشتر 

کارون در آن جریان دارد ویران شهده اسهت. اوها بها      واقع شده است. آثار ایر بنا در گوشه جنوبی و قسمت ورکزی که اوروزه رود

بنهد در قسهمت شهمال هه       پایه از پهل  1هایی پل که در سمت جنوب قرار دارند تا قسمتی سال  باقی وانده و  اینیمه بیرتر طاق

 باشند. تر از بقیه بنا وی سال 

لی و جنهوبی و همچنهیر قسهمت ورکهزی اسهت.      هایی در دو طرف شهما  بند شادروان در عرض رودخانه قرار دارد و دارای دریچه

های بند شادروان ه  تا حدی  قسمت ورکزی بند شادروان که آب کارون اوروزه در آن جریان دارد ویران شده است و سایر قسمت

 آسیب وارد شده است.

ههای پهل    از هاصهله پایهه  های پل شادروان ساخته شده است. سرریز آب بنهد شهادروان    اوا بر روی سطح هوقانی بند شادروان پایه

باشهد.   های اصهلی و هرعهی وهی      دارای مرمه طاق  های خود باشد بر باالی پایه دار وی کند. پل شادروان که طاق شادروان عبور وی
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باشهد ولهی در    های رُسی اسهت وتصهل وهی    های پل شادروان در سمت شمال به دیواره کناری رودخانه که از جنس سنگ دست 

شهود. دیهوار بسهتر     گاه دیده نمهی  ها یا تکیه   هیچگونه اثری از دست   روان با توجه به ارتفاع دیواره رودخانهسمت جنوبی پل شاد

 رودخانه در جنوب احتماالً از واسه و رسوبات رودخانه بوده است که در طول زوان هرسایش یاهته است.

اتاق به صورت ناونظ  داخل دیواره صخره کنده شده است و  1  آثار   بند شادروان در وحل اتصال دیواره به پل در قسمت شمال پل

 اند. آثار کلنگ بر روی آن هنوز باقی است که احتماالً کاربردی وابسته به پل داشته

 : بند شادروان را به شرح ذیل آورد توان بناهای وابسته به پل بندی وی در ی  جمع

 اند. دههایی که داخل دیواره شمالی رودخانه کنده ش اتاق -1

 بند شادروان. وتری از پل 100کانال داریون زیر قلعه سالسل با هاصله حدود  -1

 بند شادروان. وتری شرق پل 600بند ویزان و کانال گرگر حدود  -6

انهد کهه از آن جملهه     بند شادروان در زوان ساسانیان مندیر هدف را در ساخت بنا در نظر داشته با همه ایر تفاسیر سازندگان پل

و حل ورکل رهت و آود با استفاده از پهل     توان به ذخیره آب و انتقال آن به کانال داریون و کانال گرگر در پرت بند شادروان وی

 بوده است.   دار طاق

 

 بند شوشتر )شادروان( بند دزفول و پل اي تطبیقی پل مقايسه -4

 :در ایر بخش به جمع بندی و وقایسه بیر ایر دو سازه وی پردازی 

ای که بر عرض و بسهتر   های واسه ای از سنگ بندها بر روی دیواره اند. ایر پل غربی ساخته شده -بند به صورت شرقی هر دو پل -1

بند شادروان که به صورت انحناء و غیر وستقی  سهاخته شهده    بند دزهول برخالف پل باشند. پل اند استوار وی رودخانه ساخته شده

 خته شده است.است   به صورت وستقی  سا

ای   آجهر و   های رودخانهه  های ونظ  و ناونظ    قلوه سنگ باشند و عبارتند از : واسه سنگ بند ورابه ه  وی وصالح هر دو پل -1

سهانتیمتر و   15×15×5بنهد شهادروان    باشند. ابعاد آجرهای به کار رهته در پهل  های هلزی با پوشش سربی وی والت ساروج و بست

 سانتیمتر بوده است. 11×11×5بند دزهول  کار رهته در پلابعاد آجرهای به 

 تر و استوارتر باقی وانده است. بند شادروان سال  بند دزهول در وقایسه با پل پل -6

بنهد دزههول آثهار     باشد در اطراف و جلهوی پهل   بند شادروان که در جلوی آن آثار آسیاب و مرخاب آن نمایان نمی برخالف پل -5

 باشد. یآسیاب نمایان و

بند شادروان پهاییر بهودن سهطح آب رودخانهه      باشد. یکی از دالیل اصلی ساخت پل بند تقریباً ورابه ه  وی عملکرد هر دو پل -5

باشد. هر  بند دزهول ه  نمایان وی نسبت به دشت و ورکالت ناشی از آن برای کراورزی و غیره بوده است که ایر اور در وورد پل

بند دزهول تا االن ه  ایر عملکرد خهویش   اند با ایر تفاوت که پل داده ی بیر دو ساحل رودخانه را انجام ویبند عمل ارتباط دو پل
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بند شادروان آب را برای به حرکهت در آوردن مرخهاب آسهیاب در اطهراف خهویش       بند دزهول برخالف پل را حفظ کرده است. پل

ده بیینه از آن در سوار شدن آب بر نیر داریون را برعیده داشته است. از بند شادروان کار کنترل و استفا کرده است. پل هدایت وی

ههای   های وصنوعی ساخته شده در دو طرف ساحل رودخانه برای انتقال به زوهیر  بند برای ذخیره و انتقال آب به کانال هر دو پل

 کراورزی استفاده شده است.

 رسند. عدد وی 13ها به  بند شادروان ایر پایه در پل پایه باقی وانده است که 13بند دزهول اوروز  از پل -3

 560بنهد دزههول    وتر و طول پل 500بند شادروان در حدود  بند دزهول کمی بیرتر است. طول پل بند شادروان از پل طول پل -3

 باشد. وتر وی

اخته شدن پل ذکر شده بر دیوار بنهدی  توان به س بند شادروان زیادتر است که علت آن را وی بند دزهول نسبت به پل ارتفاع پل -1

 باشد. وتر وی 5/1بند شادروان در حدود  وتر دانست. ارتفاع دیواره بند پل 6تا  5/1به ارتفاع 

  دریچهه   1و  3باشد. دریچه جنوبی در بیر پایهه شهماره    های خود وی های عبور آب در بیر پایه بند شادروان دارای دریچه پل -1

 باشد. وی 13و  13و دریچه شمالی پایه شماره  11و  13ورکزی پایه شماره 

بنهد شهادروان در سهاحل شهمالی خهود دارای وقطهع        بند دزهول وستطیل شکل است در صورتی که پهل  های پل وقطع پایه -10

 باشد.  لعی وی 5 لعی و  3های  پایه

وتهر   3بنهد شهادروان دارای عر هی در حهدود      پهل  های باشد. پایه وتر وتيیر وی 3تا  5بند دزهول بیر  های پل قطر بیر پایه -11

 باشند. وی

 باشند. های نوك تیز در جیت خالف جریان آب وی بند دارای پایه هر دو پل -11

های بستر رودخانهه کهه بها     بند شادروان بر روی سنگ های پل توان به ایر نکته اشاره کرد که پایه از نکات قابل ذکر دیگر وی -16

 اند ساخته شده است  ایر اور در وورد پل بند دزهول نمایان نمی باشد. هرر شده اند و سنگ   وتصل شدههای هلزی به ه بست

های هلزی دارای پوشری  ای و والت ساروج با بست های رودخانه ای و قلوه سنگ های واسه هسته اصلی بند هر دو بنا را سنگ -15

 اند سربی ترکیل داده

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  4931آبان ماه  -دومین همایش ملی باستان شناسی ایران                   

 ملی باستان شناسی ایراندبیرخانه دائمی همایش                                 

 

 

13 

 

 

 

 گیري نتیجه -5

بندهای بسیار وی  و با اهمیت دوران ساسانی به حساب آورد که درك و  توان دزهول و شوشتر را از پل بندهای وی لبه طور کلی پ

دهد. ایر  سازی آشنا و آگاهی بیرتری وی های وعماری دوره ساسانی در ونطقه به خصوص در زوینه پل شناخت وا را از ناشناخته

سهازی دوره   های کارون و دز به سب  و اسهلوب پهل   زوان شاپور اول بر روی رودخانهبند با وصالح و عملکردهای یکسان در  دو پل

های ایهران و روم بهه    اند و احتماالً در ساخت آنیا اسرایی نیز که در جنگ ساسانی و با وصالح ساختمانی بووی ونطقه ساخته شده

بند به دلیهل کارکردههای مندگانهه و از جملهه در      دو پل اند. ایر اسارت ایرانیان در آوده بودند ه  در ساختر آنیا دخالتی داشته

اند و بارهها در طهول تهاریخ تعمیهر و وروهت       النیریر از اهمیت هراوانی برخوردار بوده اصلی ایران به بیر  وسیر قرار گرهتر شاهراه

 اند. شده

 

 منابع -6

 .تیران  ماپ نخست  ویراث ولل  خاکرند سعید ٔ  ترجمه  وسال  و ومال   1631  ابر خردادبه -1

 (.   تیران )بی تا    انترارات بنیاد هرهنگ ایران    ترجمه جعفر شعار    صوره االرض  حوقل ابر -1

 .النفیسه االعالق لف کتابؤو دان و جيراهی  ابوعلی احمدبر عمررسته -6

 انترارات علمی هرهنگی  تیران.   وسال  الممال   به اهتمام ایرج اهرار سیستانی 1631اصطخری  ابواسحاق ابراهی    -5

   انترارات اویرکبیر.    تاریخ جيراهیای خوزستان 1651  سیدوحمدعلی    اوام شوشتری -5

   انترارات دانرگاه تیران.    جيراهیای کراورزی ایران  1666  وحمدتقی    بیراوی -3

  انترهارات    15/3/1613تها   15/3/1610ن در هیرست آثار ولی   آثار ثبت شده ایرا  1615  عبدالکری     پازوکی  ناصر ه شادویر  -3

   تیران.    ماپ اول  سازوان ویراث هرهنگی و گردشگری

 (.WWW.shushtarchtb.irهای آبی شوشتر  ) پایگاه سازه -1

ب اثهر وؤلهف     به کوشش ونومیر سهتوده  بها وقدوهه بارتولهد  )ایهر کتها      1650حدودالعال  ور المررق الی الميرب  تیران   -1

 هه.ق تألیف شده است( 631ایست که در سال  ناشناخته

   تیران.    انترارات اسدی  1  جلد     وعج  البلدان  1635  یاقوت ابر عبدا...    حمودی -10

   تیران.  (  انترارات طیوری العال  )سفرناوه و خاطرات   تحفه  1636  ویر عبداللطیف    خان شوشتری -11

   تیران    ماپ پی  ایران  پرداز   انترارات قصه  وشی   ترجمه همایون هره    سفرناوه دیوالهوا  1631  وادام و ژان    هوادیوال -11

  انترهارات    الیی بیاروند (  ترجمه اسکندر اوان   سفرناوه راولینسون )گذر از ذهاب به خوزستان  1631  سر هنری    راولینسون -16

   تیران.  آگاه

   تیران.    انترارات بلخ    به کوشش وحمد رئیسی    تاریخ ویندسی در ایران  1633  ویدی    هرشادی -15
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   تیران    انترارات وطبعه ویر    تاریخ پانصد ساله خوزستان  1636  احمد    کسروی -15

   تیران.  ارات وزارت آب و برق  انتر    هر آب و آبیاری در ایران باستان  1650  غالور ا و دیگران    کوروس -13

   تیران.    انترارات وحید    ترجمه ویراب اویری    سفرناوه الیارد  1633  اوستیر هنری    الیارد -13

   بلدان الخالهه الررقیه  ترجمه وحمود عرهان  انترارات بنگاه ترجمه و نرر کتاب علمی هرهنگی.1636لسترنج  کی   -11

   پل باستانی دزهول  انترارات اقلی  قل   ماپ اول  دزهول.1611 پور  احمد  لطیف -11

   تیران.    انترارات طیوری    به کوشش وحمود دبیرسیاقی    نزهه القلوب  1663  حمدا... بر اتاب     وستوهی قزوینی -10

  انترارات بنگهاه ترجمهه و نرهر      س  پایند  ترجمه کابوالقا    وزوج الذهب و وعادن الجوهر  1653  علی ابر الحسیر    وسعودی -11

   تیران.  کتاب

   تیران.    انترارات علمی    وحمد دبیرسیاقی    سفرناوه خوزستان  1651  عبداليفار ابر علی ابر وحمد    المل  نج  -11
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 تصاوير

 
 (1610  اسفند )عکس از نگارنده  های اصلی و وروت شده بنا بند دزهول: نمایی از پایه پل:  1تصویر 

 

 
 (1610)عکس از نگارنده   اسفند  های اصلی بنا بند دزهول: نمای جنوبی پایه پل : 1تصویر 
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 (1610)عکس از نگارنده   اسفند  های اصلی و وروت شده بنا بند دزهول:  لع شرقی   نمایی از جاده ساحلی و پایه پل:  6تصویر 

 
 (1610)عکس از نگارنده   اسفند  های بنا ها و پایه بقایای بجای وانده از آسیاب بند دزهول: نمای شمالی پل:  5تصویر 
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 (1610)عکس از نگارنده   اسفند  بند دزهول: نمایی کلی از بنا و جاده ساحلی پل:  5تصویر 

 

 
 (1610از نگارنده   اسفند )عکس  باشند ها به شکل وسطح وی بند دزهول: نمای جنوبی  لع غربی بنا که وقطع پایه پل:  3تصویر 
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 بند شادروان: ووقعیت بنا در ساحل رودخانه کارون )شطیط( پل:  3تصویر 

 

 
 (1610)عکس از نگارنده   اسفند  بند شادروان: نمای شرقی بنا در ساحل جنوبی پل : 1تصویر 
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 (1610گارنده   اسفند )عکس از ن شکر بنا در ساحل جنوبی بند شادروان: نمای شرقی از آب پل : 1تصویر 

 
 (1610   های آبی شوشتر پایگاه سازه)بند شادروان: تصویر هوایی از بنا در ساحل رودخانه شطیط  پل:  10تصویر 
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 (1610   های آبی شوشتر پایگاه سازه) بند شادروان: نمای غربی بنا در ساحل جنوبی رودخانه شطیط پل : 11تصویر 

 

 
 (1610   های آبی شوشتر پایگاه سازه) های پل در وسط رودخانه شطیط وان: نمای غربی پایهبند شادر پل : 11تصویر 
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