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1. Introduction  

Jareh Dam can be found 35 km Northwest of the Ramhormoz 

township in Khuzestan province, Iran; and has been constructed in 

narrow valleys within the Zard River by stones and plaster.  The Jareh 

bridge-dam is one of the largest Sassanian bridge-dam in the 

Khuzestan province. This study provides an understanding of the 

performance; the structure; the hydraulic mechanism of the Jareh 

bridge-dam and also the role played by it as a deterrent against the 

outbreak of the Zard River.   

 

2. Methodology  

This study is based on the archaeology surveys ,excavations and 

library research . The main objectives of construction of new Jareh 

Dam was to supply irrigation water for Ramhormoz Plain, control 

floods and generate hydropower energy.  The purpose of this study 

was to collect all possible data and information, including field 

sampling, from the ancient Jareh bridge-dam and its surrounding 

structure before it was submerged and then analyze them.   

A research project in the area of the Jareh Dam was conducted; 

following the methodical surveys, a section of the Jareh village 
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precinct was explored with a goal of reconstructing historical and 

cultural monuments .Other archaeological excavations have also been 

undertaken in the Ramhormoz plain in the Jare region and seven 

trenches were excavated in seven sites. Following the archeological 

excavations in Jareh Dam basin, several settlements mainly belonging 

to the prehistoric, historic, and Islamic eras were observed and 

recorded in the catchment area of the dam.   The architectural results 

suggested three residential phases. According to relative chronology, 

Phase 1 and 2 belonged to the Sassanian era, and the third phase 

belongs to the Islamic period. The main question was to find out 

whether the ancient Jareh bridge-dam is a Sassanid bridge or 

belonging to Islamic period? 

The aim of the present paper is to report and introduce the ancient 

Jareh bridge-dam and its surrounding areas and functions, explain the 

method  

 

3. Discussion   
Although, accurately quantifying the time of construction seems 

complicated, but this age range (1370-2100 years) is reliable and 

include almost all the associated age uncertainty.  The upper limit of 

the estimated age of 1370-2100 years ago achieved by the MAM OSL 

Method may still overestimate the time of construction. Even when 

the minimum age model is applied, the ages of each single aliquot are 

still an average signal of many grains ranging from unbleached to 

fully bleached grains.  If the number of fully bleached grain in the 

aliquots is limited, the calculated ages can overestimate the true 

probable age.  The samples have been collected from the bottom of 

the reservoir deposit, upstream from the dam.  The date of the samples 

provides the time the dam was in use. In other word, it post-dates the 

time the dam was built.   

However, this age range (1370-2100 years) is historically 

consistent with the Sassanid period and Parthian period. Sassanid 

period ran from 224 to 651 AD (427 years) or 1368-1795 years ago.  

The Parthians ruled from 247 BC to 224 AD.   Archaeological and 

historical information in addition to this age suggests that the ancient 

bridge of Jareh, was built in the Shapur I Kingdom period and or after 

the battle between the Shapur I and Valerian, as explained below.    

Shapur I (the first) also known as Shapur the Great, was the son of 

Ardashir, the founder of the Sasanian dynasty.   He was the second 
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shahanshah (king of kings) of the Sasanian Empire.  Shapur I (240-

270 AD), in the battle of Edessa in the year of 260 AD, successfully 

crossed the Euphrates River then went to the Antioch and seized the 

city. The Roman Emperor Valerian went to liberate the Antioch and 

took the city back, but then Shapur I strategically entrapped the 

Romans. Although the Romans tried to escape, they failed and the 

Roman Emperor was captured (Ball 2016). Consequently, Shapur I 

won in the war with Valerian. This victory is one of his most notable 

victories (Dignas & Winter, 2007).  The failed Valerian army, which 

consisted of seventy thousand soldiers, were captured by the Sasanian.  

Shapur I used these captives for civilian activities in Iran (Ball 

2016:23).   Among these captives, there were a lot of engineers and 

artists who were used for technical and engineering activities in the 

Fars and Khuzestan provinces (Dignas and Winter 2007). It is notable 

that in addition to numerous historical sources, in the inscription of the 

Ka'ba-ey Zartosht, the wars between Romans and Sassanid were 

discussed.   Tabari (1.827) specifically attests Roman prisoners of war 

being involved in dam construction. But it seems doubtful that 

Sasanian Persia relied exclusively on captured Romans to build its 

dams and bridges.   

The different methods Sassanid used to construct various buildings, 

especially dams, lead the dams of this period to be built with a mixture 

of both Persian and Roman techniques and style.  This resulted in the 

construction of the Sassanid bridge and dams on the Dez, Karkheh, 

Karun and other Rivers in Iran by the Roman captives (Howard-

Johnston,2006 :201 & Adams 1962). Among them, the most notable 

are the Mizan dam (Potts 2012), the Shushtar bridge, Shadrvan dam 

(Huff 2010: 1083 & potts 2012), the Dezful bridge and the Gampou 

dam in the Larestan of Fars province (Malekzadeh 2013). However, 

there is no reason to believe that all Sasanian mortar structures date to 

the lifetime of the cited prisoners of war. Surely, Sasanian architects 

were quite capable of building such monuments without Roman help.  

The bridge/dam at Gondeshapur is thought to be later (see the cited 

article by Huff with references). If little is known about this 

monument, there was also a bridge employing mortar on the 

Ghilghilchay Wall (Ancient West & East 5, 2006, 173) that is much 

later.  It is important to mention that none of these dams has been 

dated by an absolute dating method.  Admittedly, most Sasanian 

bridges and dams are not well dated – which is why this study is an 

https://en.wikipedia.org/wiki/Band-e_Kaisar#CITEREFHuff2010
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important contribution.  Note, of course, also that the OSL dating 

allows for the Jareh bridge-dam to be later than Shapur I (or 

theoretically earlier).  

The Jareh bridge Dam material and structure is somehow different 

to many other dams such as the ancient Gampoo dam; the ancient 

dams of Bahman, Amir, Mizan and Band-e Kaisar.  While the Jareh 

dam is only made by sand stones and mortar, the other dams are made 

by bricks or combination of sand stones and bricks.  However, most of 

them has been used as both dam and bridge.  Their dual-purpose 

design utilized a great influence on Iranian civil engineering and was 

instrumental in developing Sassanid water management techniques. 

The integration of a dam structure into bridge design became a 

standard practice of Iranian hydraulic engineering during and after 

Sassanian (Smith 1971). 

 

4. Conclusion  

Due to planning alterations of hydraulic infrastructure, we 

undertook a pre-flooding assessment of the new Jareh Dam’s impact 

on cultural heritage and recorded quantitative and multi-temporal data 

on archaeological sites before they are submerged. The archeological 

excavations in Jareh Dam basin indicated 3 residential phases.  Phases 

1 and 2 belong to the Sassanid era and the third phase belongs to the 

Islamic period.  OSL dating ages (1370-2100 years ago) suggest that 

the ancient Jareh bridge dam was built during Sassanid period.  In 

fact, the Sassanians, after the formation of a powerful central 

government, made a lot of progress in the construction of dams and 

gates, of which the Jareh bridge is one of them; in order to meet the 

needs of residents in the field of irrigation and water supply, and also 

for the purpose of commuting residents of the area.  

 

Keywords: South west of Iran; Sassanian; Ancient Jareh dam; 

archaeological site. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1400 تابستانو  بهار، منهو  سی، شمارة نوزدهمسال 

خوزستان در اول شاپور زمان در انیساسان یعمران هایتیفعال بر ینگرش   

 (رامهرمز و شوشتر یبندها پل یمورد مطالعه)

 1هناز شريفیم                                                                                                     

                                                                          

                                                                               چکیده  

وط اشکانیان و پیروزی اردشیر بابکان در ابتدای قرن سوم میالدی پادشاهی قدرتمند پس از سق

ای که توانست طی قرنها عظمت و شکوه ایران حکومت مرکزی یک پارچه ساسانی تشکیل شد.

پادشاهان ساسانی از جمله شاپور اول اقدام به فعالیتهای عمرانی  عصر هخامنشی را بازگرداند.

یرا پیروزی ساسانیان در جنگهای متعدد با رومیها باعث شد تا بتوانند از تخصص بسیاری نمودند، ز

منظوره و عماری ساسانیان، ساخت بناهای چندیکی از ویژگیهای م .اسرای رومی استفاده نمایند

بندهای متعددی در خوزستان ایجاد شدکه گاهی در این دوره پل ترکیبی از جمله پل و بند است.

شدند.دلیل این امر سیاست ساسانیان در استفاده کاری در معماری محسوب میدر نوع خود شاه

پل/بندهای ساسانی دانش هیدرولیک سعی شده به در این مقاله  ها بود.بهینه از آب رودخانه

؛ اندکردهرودخانه ها عمل میبه عنوان یک بازدارنده در مقابل طغیان پرداخته شود زیرا این بناها 

اله به معرفی پل بندهای ساسانی در شوشتر و رامهرمز، می پردازد که توسط نگارنده همچنین این مق

 سبکی و مندنظام طرحی بر معمارانه ساختارهای نشانگر انطباق نتایجاند. مورد پژوهش قرارگرفته

 سد جرهة سفالی مجاور حوز مدارک از بررسی های برآمدهداللت و ساسانی ةدور از شدهشناخته

کند به این پرسش پاسخ دهدکه چه این نوشتار تالش می .است گذاریتاریخ این دتأیی در

-شواهدی در ارتباط با بکارگیری اسرای رومی که در جنگها به اسارت ساسانیان درآمدند را می
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کاربری به چه  نظر از بنای پل/بند جره ماهیت چگونگیتوان شناسایی نمود؟ همچنین بررسی 

ای صورت گرفته و بر مبنای پژوهشهای میدانی و مطالعات کتابخانه روش پژوهش ؟استصورت 

 های نویافته در جنوب غرب دارد. المنفعه و سازهسعی در تبیین بناهای عام

 

 .یروم صنعتگران و ،اسرایاریآب نظام جره، بند ،پل یساسان یبندها پلهای کلیدی: واژه

 
 مقدّمه. 1

امتداد دشت آبرفتی بین النهرین به جنوب غرب  از نظر جغرافیایی منطقه خوزستان در

گیری شرایط جغرافیایی عامل مهمی در شکل.(Adams1962 109:)ایران واقع شده است

 :Alizadeh, 2003))و تاریخی در استان خوزستان بوده است های پیش از تاریخفرهنگ

-.م (در فعالیت642-224شناسی ساسانیان)های باستاناساس منابع تاریخی و پژوهشبر 39

آنان کشاورزی و سیستم آبیاری  اند.معماری دارای تاریخ درخشانی بودههای ساختمانی و 

 هاپلالخصوص در خصوص احداث علی ن و بین النهرین توسعه دادند،ای را در ایراپیشرفته

 .(potts 2012:1082) های پر آب بودندو سدها در جنوب غرب ایران که دارای رودخانه

های جنوب غربی شود اما در دامنهآب محسوب میای کمن سرزمین کویری و یا جلگهایرا

های پرآبی چون کرخه نزول باران سبب تشکیل رودهای پرآبی شده که سرشاخه رودخانه

دهند، لذا طغیان ساالنه خصوصا در اواخر و کارون در دشت خوزستان را تشکیل می

شود. بر گهانی و مخرب در پهنه دشت خوزستان  میهای نازمستان و اوایل بهار سبب سیل

گیرند و اگر روی آنها پل میها باال آمده و اطراف خود را در براین اساس آب رودخانه

در  هاپللذا بیشترین تعداد  ؛شوندرو غیر قابل عبور میهای کارواناحداث نشده باشد، راه

-ی ایران ،در این منطقه ساخته شدهمسیر رودهای خوزستان، مهمترین راههای کاروان رو

آب آنها دارای جریانهای شدید غیر قابل کنترل بوده  همچنین (.200: 1379 ،)مخلصیاند

های مرتبط با هدایت و مهار آب در بر اساس این شرایط، ساخت و بهسازی و سازه است .

امز رابرت مک آد .است تمام طول تاریخ خوزستان مورد توجه حکام و ساکنان بوده

همواره اشاره به این امر دارد که در جنوب غربی آسیا برنامه توسعه کشاورزی جهت 
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و قطعا  (Adams, 1962 111:) ارتقای سطح رفاه اقتصادی اهمیت بسیاری داشته است

در ا احداث سد و بند میسر نبوده است؛ های مرتبط بپیشبرد چنین برنامه هایی بدون فعالیت

اند، سدهای باستانی ای مدرن برای تولید برق آبی احداث گردیدهکه بسیاری از سدهحالی

 اند.ها و آبیاری ساخته شدهاز سیالب برای جلوگیری

 فراهم را آن ی زمینه ساسانی دولت متمرکز قدرت و ایران جغرافیایی وضعیت ور کلیطهب
 بخشی که گذارندب ااجر به را عمرانی بزرگ هایپروژه بتوانند سلسله این پادشاهان تا ساخت

 ،) شیپمانبودند هدرآمد اسارت به روم و ایران هایجنگ در که بود اسیرانی به متکی آن از

 تاریخی مدارک و شناسیباستان مدارک الزم به ذکر است عمده (.133: 1384

 چه داررد؛ ایران غرب و جنوب غرب  در ساسانی دوران آثار تمرکز از نشان

 و نساسانیا سیاسی مرکز عنوان به تیسفون به دیکینز دلیل به منطقه این بسا

 ساسانی پادشاهان توجه مورد محیطی زیست مطلوب شرایط دلیل به همچنین

هدافی اچرا و با چه  که دهد پاسخ پرسش این به کنداین نوشتارتالش می .است بوده

 هاپلیا آفت؟ شاپور اول پادشاه ساسانی تصمیم به ایجاد تاسیسات عمرانی در خوزستان گر
های نویافته از سازه در اند؟داشته هم دیگری کاربرد یا شده ساخته ومرور عبور منظور به فقط

که  رکیمدا ؟آیا شواهد وو المانهایی بکار گرفته شده است جمله پل/بند جره چه تکنیک

-انی میه ساسشناسی در اطراف پل/بند جره شناخته شده نیز موید دوراز کاوشهای باستان

رت ای صونهمطالعات کتابخاهای میدانی و سپس این پژوهش بر مبنای فعالیت روش شد؟با

ا رانی گرفته و تالش بر این است آخرین دستاوردهای علمی در خصوص پل بندهای ساس

 پردازیم.ند نویافته جره نیز میب-ارائه دهدکه در این بین به پل

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-1

بندهای ساسانی این است که در مقایسه با دیگر آثار -وضوع پلازدالیل پرداختن به م

فعه کمتر مورد توجه قرار گرفته و المنبناهای عام ،هاها و آتشکدهساسانی از جمله کاخ

سرزمین ایران به دلیل شرایط جغرافیایی و اقلیمی دارای شبکه  اند.مطالعه و معرفی نگردیده

بایست صدها که میهای طوالنی در این شاهراه اًمسلم .ها استای از رودخانهگسترده

ها ، لذا این سازهسازی بسیار ضروری بودهپل و بند رگ و کوچک را قطع کنند،بز ۀرودخان
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بندهای -این مقاله به بررسی پلاند.های تاریخی ساخته شدهدر همه نقاط و تمامی دوره

در رامهرمز بصورت جزیی صورت کلی و به پل بند جره  هخوزستان از جمله شوشتر ب

، کاوش و  ثبت و ضبط بند جره توسط نگارنده شناسایی-پلپردازد. الزم به ذکر است می

لذا این مقاله در آبگیری سد جدید جره غرقاب گردید؛  قرار گرفت که متاسفانه به دلیل

های ساختمانی و مهندسی آن را ویژگی ،با توجه به غرقاب شدن این پل بندنظر دارد 

المنفعه ای توانسته باشد سعی در معرفی و شناسایی این بنای عامگونهشریح نماید تا بهت

 بنماید. 

 مروری بر ادبیات تحقیق .2 -1

ه المنفع اهای عامی تاریخی و بنهاپلاز آثار ارزشمند ساسانیان در ایران وجود سدها، 

ره این دو .درر مانده استاست که در گوشه و کنار این سرزمین از جمله خوزستان به یادگا

وسعه تمینه های عظیمی در زبا ایجاد حکومت مرکزی مقتدر و امنیت ناشی از آن پیشرفت

کشی نالکا یم.سازی در نقاط مختلف را شاهد هست فنون آبیاری و به ویژه سد و پل شهرها،

و  یزراع ،بیرا جهت بهره برداری از منابع آی ارتباطی سرمایه گذاری زیادی هاپلو 

های ن داده سیستمشناسی نشاباستان مطالعات (.1: 1394ارتباطی منطقه انجام دادند )عنایتی 

 وورزی فاقد بارندگی طبیعی و کافی برای حمایت از محصوالت کشا آبیاری در مناطق

 خوزستان بهبوط شده از این فناوری مرولین استفاده شناخته. اکاری، وجود داشته استدیم

 طی رد و بوده مطرح جوامع معیشتی اقتصاد در اصلی ستون عنوان به یکشاورز .است

 حصوالتم کمبود طرفی از و جمعیت ازدیاد به توجه با اولیه کشاورزان متمادی قرون

 شاورزیک محصول افزایش برای هاییابداع تکنیک به اقدام نیاز، رفع برای کشاورزی

 (. 242-241: 1363 ،نمودند )کردوانی

عنوان یک فرایند تأثیرگذار در  انۀ آب و آبیاری از هزاران سال پیش بهنظام و سام

در سرزمین ایران که بخش بزرگی از آن را  ن جهان مطرح بوده است.مدگیری تشکل

 های مهم ساکنان بوده است؛مین آب از دغدغهأ، تمناطق خشک و نیمه خشک در برگرفته

ها را همها و چشقنات حفرآبیاری و سجم م مننظا گذشتهبنابراین، شهرها و روستاهایی که از

دن ملحاظ ت اند، بهن کردهدوهایی مص برنامهخاند و برای آن براساس ضوابط مشداشته
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اند. براساس اسناد دارتر و تأثیرگذارتر از دیگر مناطق بودهاعی و فرهنگ مردمی، ریشهماجت

آشور و بابل که  ،ن عیالم دمهای کهن جهان مانند تدنمشده از ت متقن و شواهد کشف

ها ترین یافتهمالنهرین و دلتای رود نیل وجود داشته ، مه بیشتر در مناطق آسیای غربی و بین

بوده کشی و آبرسانی هی باستانی، نظام آبیاری و زاهنوشته در کنار معابر و سنگ

 است تحوالتی از کانال کشی و روش آبیاری با کشت ةشیو (.110: 1395 ،است)خیرخواه

 بارش کم هایسال مخاطرات کاهش و کشت زیر زمینهای بازده افزایش باعث که

های آبیاری در شوشتر به استفاده از سیستم ۀپیشین(. 142: 1388،)مرادی و حیدری  شودمی

کانال  در این زمان دو .شودزمان هخامنشیان و داریوش بزرگ در قرن پنجم ق.م مربوط می

که از طریق مسیر  یکی از آنها گرگر است: بنا گردیدنه کارون در رودخا اصلی انحرافی

اش از این بند نام ولینسون در سفرنامهرا .انده استرسبه شهر شوشتر میرا  تونل ها، آب

روم و به دلیل اشکانیان به دلیل مناسباتشان با  ةدر دور(. 94: 1362 ،برده است)راولینسون

های عمرانی آنها اطالع اما از فعالیت دید تداوم یافت،های جساخت راه ،ایجاد جاده ابریشم

ساسانی که توانستند یک حکومت متحد واحدی تشکیل  ةدقیقی در دست نیست. در دور

و  بندهای زیادی  هاپلدهند و تاریخ درخشانی در معماری داشتند ، اقدام به ساخت 

ش میرسد و این امر به ساخت و  طراحی پل بندها در دوره ساسانی به اوج خودنمودند. 

طراحی  شود.ها و استفاده بهینه از آنها، بیشتر در خوزستان متداول میل جریان رودخانهدلی

صورت پل و بند ابتدا توسط رومیان مورد استفاده قرار گرفته و سپس به هنر و ه منظوره بدو

 (.Smith ,1971 :60)معماری ساسانی راه یافته است

 

 بحث و بررسی .2

 به تدریج دوم شاپور زمان از حکومت اواخر و میانی دوران در ساسانی حکومت

 قطعاً داد. انتقال النهرینبین استراتژیک و باز سرزمین به فارس از را خود سیاسی مرکزیت

 حاصلخیز های سرزمین و غربی مرزهایبر بیشتر تسلط قدرت، مرکز انتقال این از هدف

 سیاسی مرکزیت به مناطق ترین نزدیک عنوان به خوزستان .است بوده خوزستان و عراق
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 مسیر در شدنواقع دالیل، این جمله از شدکه واقع توجه مورد شدت به دوره این در

 زیست تنوع و لخیزیصحا سیاسی، مرکزیت با امپراتوری مرکزیت بین ارتباطی شاهراه

 هرگاه که منمایی اشاره نکته این به دبایمی اینجا در .برشمرد توانمی را محیطی

 رسیم، می المنفعهبه بناهای عام ساسانی کوچک شهرهای سلطنتی و های کاخ از

 ،شیپمان(اند نگرفته قرار پژوهش مورد تاکنون این بناها شودکهمی مشخص

 بناهای و ها کاخ بر بیشتر گرفته صورت مطالعات تمرکز تاکنون .(132: 1384

 است. بوده)   Hozhabri, 2013) ها آتشکده و (Boyce, 1975) ساسانیان مذهبی

 اول اردشیر کاخ جمله از زیادی شکوهمند بناهای و ها خکا دوره این از

 ,Huff) سلیمان تخت ،(Reuther, 1938; Morony, 2009) تیسفون فیروزآباد، در

 معبد ،(139: 1370 شمن،)گیر بیشاپور (Rether, 1939: 55) (، قصرشیرین37 :1987

 با است. مانده جا ( بهAzarnoosh ,1994) آبادحاجی ( و25: 1366 ،سرفراز) آناهیتا

 از جامعی شناخت تاکنون متأسفانه حکومت ساسانی عظمت و اهمیت به توجه

 شود.درمی دیده این بناها معماری در ابهام این و نداریم بناهای عام المنفعه

 ویژگی بارز اقمصد تواندمی تنهایی به پل بندهای خوزستان مطالعات بین این

 مرتفع را زمینه این در موجود خأل و باشد ساسانی المنفعهمعماری عام های

 .بگشاید زمینه این در جدیدی باب تواند این مطالعه می لذا نماید؛

های پی در پی استفاده از آب عامل مهمی در در کشوری مثل ایران به دلیل خشکسالی

دارای شبکه گسترده و وسیعی از آبها چه  ایران نگهداری و توزیع منابع آبی است.

های موقتی چه بصورت رودهای دائمی و چه بصورت رودخانه صورت آبهای روان،هب

لذا لزوم احداث پل به  ،شدندکاروانها محسوب میها موانع بزرگی بر سررودخانه است.

در عصر  ت زیادیسازی اهمیبند-رو پل(. از این198:  1387 ،شد )کیانیشدت احساس می

آبی های پرخوزستان که دارای رودخانه ۀمنطق الخصوص درعلی ،ساسانی داشته است

و غرب  خوزستانطور محسوس بیشتر در منطقه این نیاز به (.44: 1379 ،باشد )مخلصیمی

دانیم یکی خصوص این که می؛ بشدهای پر آب بودند احساس میانهایران که دارای رودخ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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واقع بوده و شاهراه بزرگی این  استخرو دیگری در  تیسفوناز مراکز حکومت آن عصر در 

طراحی در جنوب غرب ایران  (.200: 1379 ،)مخلصی ساختدو مرکز را به هم متصل می

های مدیریت فراوانی داشته و در توسعه تکنیک های دو منظوره )پل و بند( اهمیتسازه

به این دلیل ساسانیان در کنترل منابع آبی  (Huff, 2010)وده استآب کمک زیادی نم

 های آبیاری متمرکز نمودندهای خود را در پروژهمتمرکز شدند که به هدر نرود و تالش

(Montakab, 2013: 2)  .که هدف از آن تولید محصوالت کشاورزی و افزایش تولید بود

 نتیجه این امر این بود که ساسانیان درآمد زیادی از محصوالت کشاورزی داشتند

(Lokonyn, 2005: 152) بدین ترتیب به معنای افزایش جمع آوری مالیات بود و این امر .

 واقع ازدر ندی برای دولت خود فراهم سازند.ساسانیان توانستند پشتوانه اقتصادی نیروم

 ساختن یابد، بهبود ساسانی عصر در زمین آبیاری نظام تا گردید سبب که عواملی

 نظر از ساسانیان زمان در .بود ساسانی شاهان توسط کشور از نقاطی در گوناگون سدهای

 این وظایف .دندآور پدید را خاص دیوانی بودند قائل ایرانشهر آبادانی برای که اهمیتی

 از یک هر خراج ثبت و تشخیص ها،رودخانه روی بر بندها ساختن بر نگرش دیوان

 رفتمی انتظار دیوان آن از که باشدمی ایوظیفه مهمترین امر این و بوده آب مالکان

 در ایعمده سهم ساسانیان در روزگار ایران آبیاری (. نظام17: 1387 ،فراسمعیلی عادل)

 سبب زراعت در آبیاری مشکالت و اقلیمی تنوع نمود، ایفا ایرانشهر تصاداق شکوفایی

 مدد مزارع آبیاری به آب تقسیم و سدها احداث قنوات، حفر با ساسانی شاهان تا گردید

 و بیافزایند اراضی رونق به افزود -کاست دیوان تأسیس و قوانین وضع با و رسانند

 که نمایند، قانونمند را آبیاری نظام طریق بدین و دهند افزایش را حکومت درآمدهای

 است. مشهود کامالً سلسله این قدرتمند زمامداران دوران در امر این

های مهندسی به شمار می رود که شرایط تاریخی و سازی از فعالیتو پلبند  در مجموع

 سزایی دارند.گیری و گسترش آن سهم بشکل افیایی خاص مناطق در پیدایش،جغر

ن با داشتن چهار درصد از مساحت کشور سی درصد از حجم آب رودهای ایران خوزستا

( و این امر باعث شده منطقه جنوب غرب 21: 1390،را به خود اختصاص داده است)عنایتی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Band-e_Kaisar.html
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در هر منطقه خاص جغرافیایی بنابر جزو یکی از مهمترین مراکزکشاورزی قرار گیرد.

اند تا نیازهای کردهبند یا آبگیر اقدام می اد سد،ضرورت یا نیاز ساکنین آن جا نسبت به ایج

پایین بودن سطح  علتدر مناطقی به  در زمینه آبیاری و آبرسانی را مرتفع سازند. خود

گرفته تا بتوانند سطح سازی انجام میسد ،غییر مسیر رودهای رودخانه ها یا نیاز جهت تآب

دوره ساسانی  در .رانی از آن استفاده کنندکشاورزی و عم آب را باال آورده و برای نیازهای

 ها گاه پل این شدند. ساخته فلزی هایبست و تراشیده سنگهای از استفاده با زیادی نیز یهاپل
توان نام شوشتررا می بند-پل آن هاینمونه بهترین از بودندکه بند و پل از ترکیبی

 گوناگون روشهای از یبهره گیر با ساسانیان(. Huff,1987:334 ;1366،)کالیسبرد

 در رومیان توسط قیصر بند بنای سد همچون احداث امر در اسرا کارگیری به ازقبیل

 در ویژهبه مزارع سمت به آن و یا انشعاب رودها و هدایت) 242-272اول) شاپور زمان

 جانشینان زمان در این وجود با ساختند، مشروب را اراضی باران کم و خشک نقاط

 چشمگیر فتوحات و سو یک از روم امپراتوری با طوالنی نبردهای ببس به اول خسرو

 افول به رو اراضی مالکیت، نظام مشکالت و داخلی اختالفات و دیگر سوی از مسلمین

 این با داد؛ قرار شعاع تحت را ایران اقتصاد و گشت ویران آبیاری مهم هایشبکه و نهاد

 رودمی شمار به ایرانیان تمدنی وردهایدستا مهمترین از که ایران آبیاری نظام حال

 زمامداران توجه مورد اسالمی دوران در کهطوریبه گشت، واقع مسلمین سرلوحه

 در هاقنات و آسیابها سدها، وجود نمود. رسوخ اسالمی تمدن در و گرفت قرار مسلمانان

 دهندة نشان امر این که رساند،می ثبوت به را این امر خوزستان در ویژه به مختلف نقاط

: 1387 ،است) اسمعیلی عادل فر بوده مردمان معاش تامین جهت زراعت فرهنگ گسترش

19.) 
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 زمان ساخت پل بندهای ساسانیان  . 2-1

ه میالدی با موفقیت از فرات گذشت و ب 260 -258شاپور اول در نبرد ادسا در سال 

وم والرین برای آزادسازی سپس امپراطور رطاکیه رفته این شهر را تصرف نمود، طرف ان

در این حین شاپور نقشه جنگ را  انطاکیه عازم منطقه شد و شهر را باز پس گرفت.

ها کوشش چند رومیه تمام قشون رومی محصور شدند. هرای طراحی کرد کگونهبه

اما موفق نشده و امپراطور روم اسیر گردید و شاپور  کردند که راهی باز کرده فرار کنند،

و در  (Ball, 2016:134)یق پیروزی بر قیصر و لشکر همراهش را بدست آورداول توف

ترین پیروزیهای او جنگ با والرین امپراطور روم پیروز شد.این پیروزی از درخشان

که  لذا ارتش شکست خورده والرین ،(Dignas and Winter, 2007:23)محسوب میشود

اپور اول از این اسیران برای . شیان درآمدندهزار نفر میشدند به اسارت ایران مرکب از هفتاد

ا که نتیجه آن ساخت پل بنده (Ball ,2016:23)نمود در ایران استفاده های عمرانی فعالیت

-Howard 201,1083:)های دز،کرخه و کارون بودو سدهای ساسانی بر روی رودخانه

Johnston,2006 Lokonin 2005; Adams 1962;)کست والرین در .شاپور اول به دنبال ش

 (.14: 1386شهر در ایاالت سوری، منجمله کیلیکیه توفیق یافت)وینتر،  37ادسا به تسخیر 

های فنی و اوانی حضور داشتند که جهت فعالیتدر بین این اسیران مهندسین و هنرمندان فر

 ; Dignas and Winter, 2007:23) مهندسی در فارس و خوزستان از آنها استفاده گردید

Lokonin 2005; Adams 1962 )  . و جغرافیادانان استفاده از اسیران را بسیاری از مورخین

ای زیادی از این اسیران دارای خانه بخش .(Lestrange, 1905: 235) اندبه آن اشاره کرده

جدید در شهرهای تازه تاسیس شاپور اول شدند.بدین ترتیب برای توسعه زیر بنای دولت 

)وینتر، سوی فرات و دجله گرد آمدند ته و کاردان غربی در مناطق آنساسانی افراد برجس

های محدود به فعالیتثیرات رویارویی ایرانیان و رومیان أالزم به ذکر است ت (.14: 1386

بلکه پس از جنگهای شاپور با رومیان شیوه شهرسازی با پالن  ،دعمرانی محدود نمی ش

هم در هیپودامین داد که خود یک نوآوری م گرد جای خود را به شیوه مستطیل شکل و

 ,Kirkpatrick) ها آموخته بودندای که رومیها از یونانیمعماری محسوب میگردید.شیوه
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2015 ,1913; Haverfield.) رت باالیی داشته و آثار رومیان در سدسازی توانایی و مها

های متفاوتی که روش (.Hodge, 2000: 331 ) ارزشمندی در سرزمین روم بوجود آوردند

د موجب شد که سدهای بردنکار میهرومیان در ساخت بناهای مختلف و بخصوص سدها ب

ای از دانش ایرانی و رومی ساخته شود و به ساخت پل بندهایی با این دوران با آمیخته

سد ، شوشتر بندپلتوان به که می (41: 1375)پشوتن، سبکهای رومی در ایران بپردازند

بند جره نیز با توجه به . پلهای جدید اشاره کردشهرساخت و جره رامهرمز ، شادُروان

زمان با دوران نبرد شاپور اول و والرین ساخته میالدی( هم 651-224) گذاری مطلقتاریخ

های اما فعالیت، گذاردشده است که بر تمامی ادعاهای مورخین داخلی و خارجی صحه می

یکی از بزرگترین رویدادهای واقع در عمرانی پس از سقوط ساسانیان دچار وقفه گردید.

نهایت یکی از عوامل دست مسلمانان بود که درهسرنگونی شاهنشاهی ساسانیان ب ،تاریخ

اصلی آسیب دیدن پشتوانه اقتصادی یعنی نظام آبیاری و کشاورزی ساسانی بوده است 

در جنگ قادسیه  .م 636هجری برابر با  14در سال نهایت و در ( 291: 1379،)رحمتی

بر لشکر ایرانیان به فرماندهی رستم فرخزاد پیروز در نبردی سرنوشت ساز لشکریان عرب 

گرد سوم به دیز و به دنبال این شکست شهر مدائن پایتخت ساسانیان سقوط کرد .گشتند

هجری در نزدیکی نهاوند  21سال در  .(11: 1370،آورزمانی) نمودنشینی مرکز ایران عقب

 اندر این جنگ نیز لشکر ساسانی .عراب صف آرایی کردنداسپاهیان ساسانی در برابر 

این آخرین مقاومت قابل توجه  .گریخت یزگرد سوم به شمال خراسان ه وشکست خورد

 .و امپراطوری ساسانی سقوط کردوارد ایران شدند فاتحین  پس از آن ،در برابر اعراب بود

 پس از سقوط ساسانیان تا قرنها از همان تاسیسات و بناهای دوران ساسانی استفاده گردید.

 های آبی ساسانیان در خوزستانسازه .2-2
 رهای آبی تاريخی شوشتسازه .2-2-1 

که خود از بنا گردیده  ،ها و آبشارهای شوشتر در مسیر رودخانه گرگرمجموعه آسیاب 

ای به هم پیوسته از مجموعهها این سازهمحسوب میگردد. شاهکارهای فنی و مهندسی 

های عظیم هدایت آب هستند که در ها و تونلها، آبشارها، کانال، بندها، آسیابهاپل

گیری بیشتر از جهت بهرهساسانیان کنند و در دوران هخامنشیان تا می ارتباط با یکدیگر کار

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22F.+Haverfield%22
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Roman_dams_and_reservoirs#CITEREFHodge2000
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84_%D9%88_%D8%B3%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
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نسبت  اردشیر بابکانتجدید بنای شوشتر را به  Vogel, 1987: 50).) اندآب ساخته شده

ها قرار گرفته و ای میان آبدهند  و در این دوره است که شوشتر به صورت جزیرهمی

ها در گوشه کنار آن شکل و آسیاب بندهاپل، کانالهاآبی به صورت  ةمعماری گسترد

ان شاپور ساسانی، آبادانی شوشتر به اتمام رسید و این شهر پس از وی در زم .گرفتند

تاریخی حیات خود را گذرانده و با تجهیز تأسیسات آبیاری، کشاورزی  ةترین دوردرخشان

این . های آبی دانستتوان موزه بناها و سازهشوشتر را می. در این شهر رونق فراوان گرفت

در کتب تاریخی مکرراً به آن و وده اقتصادی ب-محوطه به صورت یک مجموعه صنعتی

 مسیر رودخانه سد گرگراشاره گردیده است. اساس کار مجموعه به این صورت است که 

حفر شده در تخته سنگ باال گیری سه تونل  را مسدود کرده و سطح آب را برای آب

های متعددی کنند و به کانالآب را به مجموعه هدایت می ،گانههای سهتونل د.آورمی

ها، آب به صورت آبشارهایی به شوند که پس از گرداندن چرخ آسیابتقسیم می

ها مجموعه آسیابهای بسیار بارز یکی از ویژگی شود.ای حوضچه مانند سرازیر میمحوطه

این محوطه عالوه بر  .است شوشترمجاورت آن با بافت تاریخی شهر  و آبشارها

نمود. ن را تأمین میاز ساکنیهای صنعتی، در روزهای کم آبی نیز، آب مورد نیاستفاده

ها به صورت فرد مجموعه این است که آب حاصل از پساب آسیابهبویژگی منحصر

نواز را در مقابل ای چشمریزد که منظرهای حوضچه مانند میبه محوطه آبشارهای مصنوعی

با توجه به  ها و آبشارهای شوشترآسیابآورد. مجموعه دیدگان هر بیننده به وجود می

. عالوه بر موارد ذکر شده، زمان ساخت از شاهکارهای فنی و مهندسی در جهان است

برداری غیر های آبرسانی وجود دارد، جهت بهرههایی که در طراحی تونلبرخی پیچیدگی

 (.1386بهشتی، ) است از مصارفی همچون آبیاری اراضی بوده
  بند میزان .2-2-2

 به مربوط ساخته شده و که بر دهانه رودخانه گرگر است در شوشتر سدیند میزان ب 

ساختن بند میزان  .(Potts, 2012:1083) که تا امروز پابرجاست است ساسانیانه دور

که به دستور وی توسط اسیران رومی ساخته دهندساسانی نسبت می شاپور اولشوشتر را به 

ساخته شده است )بنگرید به صورت قوسی هب بند میزان .(Ball, 2016:23) است شده

https://en.wikipedia.org/wiki/Shushtar_Historical_Hydraulic_System#CITEREFVogel1987
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7_%D9%88_%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84


مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  181 

 که ،شده ساخته قطورى دیوار شکلطول این بند جهت جلوگیرى از تخریب به  (.1تصویر 

 این در رفته کاربه مصالح. رسدمی متر 523 طول و 25 از بیش به آن قطر نقاط، برخى در

 است. دهانه از بند برجای مانده 9تاکنون  (.119: 1371 ،)رجبی ساروج است وسنگ  بند،

نوعی مالت است که برای ساختن آن از خاک  است،ساروج از ابتکارات معماران ایرانی 

کنند. نمای بند میزان به صورت چند منحنی به هم پیوسته است و رس و آهک استفاده می

تر است در دهانه در ضلع شرقی قرار دارند و دهانه دهم که پهن 9دهانه آب رو دارد.  10

 .یابددیوار به سمت غرب امتداد میبند به صورت ، ت. بعد از دهانه دهمغرب واقع شده اس

 
 )آرشیو میراث فرهنگی خوزستان(. نمایی از بند میزان1تصویر 

 بند قیصر شوشتربند شادروان ، . پل2-2-3

ین پل بند مربوط به دوران ا باشد.ر میترین سازه هاى تاریخى آبى کشواز عظیم یکی

شده از  شرقی کارون ساخته شوشتر که در کناره .(:potts, 2012 1083) است ساسانی

بند قیصر یا پل شادروان از نخستین پل  ه است.های مهم بودهرزمان ساسانیان یکی از ش

را این پل بند اسرای رومی  (.Vogel,  1987 50:) ستبندهای ترکیبی در خوزستان ا

طراحی  (.Smith, 1971: 56–61; Kleiss, 1983 ,106:؛ 186 :1362)پیرنیا، اندساخته

صورت پل و بند اهمیت زیادی در توسعه تکنیک های مدیریت آب در همنظوره آن بدو

 اصلی ارکان از عظیم بنای این گفت، توانمی .(Huff ,2010) ساسانی داشته است ةدور

 در این  مجالس المؤمنینکتاب  شوشتری در .محسوب می شود شوشتریاری قدیم آب شبکه

فرماندهی ه مورد گفته است که پادشاه ساسانی پس از شکست قیصر روم اسیران رومی را ب

اختن پل بند عظیمی در شوشتر مستقر کرده و در ازای آزادی آنها ساختن برانوش برای س

ایرانیان سن معتقد است کریستن (.69-70: 1354 ،)شوشتری شدبند میزان را خواستار 

دادند و بالشک هم سد و پل بزرگ شوشتر مهارت رومیان را در فنون بسیار اهمیت می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Band-e_Kaisar#CITEREFVogel1987
https://en.wikipedia.org/wiki/Band-e_Kaisar#CITEREFSmith1971
https://en.wikipedia.org/wiki/Band-e_Kaisar#CITEREFSmith1971
https://en.wikipedia.org/wiki/Band-e_Kaisar#CITEREFKleiss1983
https://en.wikipedia.org/wiki/Band-e_Kaisar#CITEREFHuff2010


 182 ...اول شاپور زمان در انیساسان یعمران هایتیفعال بر ینگرش /

مورخین زیادی به ساخت این  (.246 :1367سن،کریستن)است  بوده عمل مهندسین رومی

اهلل ؛ حمد91: 1340،اصطخری؛ 23: 1345 ،حوقلابن) اند از جملهبند اشاره داشتهپل

عماری ایران در عصر ساسانی محسوب این بنا از شاهکارهای م (.130: 1362مستوفی 

 ،اده)مالز ها داشته استکه نقش مهمی در حمل و نقل،کشاورزی و مهار سیالب شودمی

110:1379.) 

عرض دهانه  و باشدمتر می 7عرض پی پل ، هدهنه بود 44متر پهنا و  15دارای  این پل

بند از ن این پلدر ساختما باشد.متر می 10متر و ارتفاع از تاج تا کف پل  8های آبرو آن 

 .(2تصویر  )بنگرید به استاستفاده شده  متصل،های فلزی بست باهای تراشیده شده سنگ

رون نه کاآب رودخا بند باید گفت مهندسان رومی با اقداماتی گسترده،خصوص این پلدر

رپایی حل بسپس بستر رودخانه را در م ،را به شاخه فرعی آن یعنی گرگر منحرف نمودند

 شالوده ون پی دها مانع از شستبند تا مسافتی با تخته سنگهای بزرگ فرش کردند تا بعپل

 ،یده شدهی تراشا استفاده از سنگهاپس از این مرحله ب خانه شوند.بند توسط جریان رودپل

 الت آهکنظم و مکال نامهایی با اشسنگ ،سنگقلوه بند را باال آورده، با استفاده ازجدار

ند براشیده تنگهای سها را باال آورده و قطعات سپس پایه ،میانه آن را پر نمودند ،یا ساروج

از دیگر  .(111:1379 ،الصاق نمودند )مالزادهیکدیگر به های آهنی و پل را توسط بست

 نمود اشاره کربند شوشتر و پل بند لشپل بند پای پل دزفول،توان به پلآثار شوشتر می

 (.44: 1379 ،)مخلصی
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 بند قیصر)آرشیو میراث فرهنگی خوزستان(. نمایی از پل2تصویر 

 بند جره رامهرمزپل .4 -2 -2

و ضوبط   شناسی حوزه سد جره در رامهرمز موورد ثبوت  های باستانبند جره در بررسیپل

ه بو بنگرید ) متاسفانه این بنا در اثر آبگیری سد جدید جره غرقاب گردید علمی قرار گرفت.

نتوایج   اسوالمی شناسوایی شود.    ی از دوره ساسوانی/ ابنود محوطوه  -مقابل ایون پول   .(3تصویر 

قایوای  ( منجور بوه شناسوایی ب   3های باستان شناسی در ساحل غربوی رود زرد )تصوویر   وشکا

  .)16:1391 ،مترجمو )شریفی  معماری از دوران ساسانی و اوایل اسالمی گردید
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 .  نمایی از رودخانه زرد و تصویر هوایی حوضه رودخانه زرد3تصویر 

 .  بقايای معماری5- 2- 2

ری از ای معمابند جره منجر به شناسایی بقایناسی مقابل پلشهای باستاننتایج کاوش

 رگوش بای چهاهایمتشکل از اتاق ،می گردید. فضاهایی با نقشه سادهدوران ساسانی و اسال

شیه در حا این استقرار .ای ساخته شده استرودخانه هایمصالح الشه سنگ و قلوه سنگ

 ،بودن العبورقابل کشاورزی و صعبرود زرد بوده است. با توجه به محدودیت اراضی 

ضاها با فت. شده اساقتصاد ساکنان منطقه از راه استقرارهای فصلی و دامداری تامین می

 اختهسمالط گچ در این منطقه  معماری مشخص و نقشه و طرحی متنوع از الشه سنگ و

ر صورت قراستاترین نظر فرهنگی می توان شکوفاترین وگسترده اند . این مرحله را ازشده

ود وجطه در سرتاسر محوگرفته در این محوطه دانست که بقایای آن به شکلی پراکنده 

   .)18:1391مترجم، و )شریفی دارد 

 بند جره-. پل6- 2- 2

کیلومتری غرب رامهرمز در کنار رودخانه زرد ساخته شده است  20در  پل بند جره

هنری الیارد  ،رامهرمز دیدن کرده ز آثار تاریخیمعروفترین سیاحی که ا (.5-4)تصویر 

های ای به این پل بند نکرده است و صرفا از آبراههاما ایشان هیچ گونه اشاره باشد،می
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عدود بند جره این است که جزو مهای پلویژگی (. ازLayard, 1846)برد رامهرمز نام می

اینکه در مجاورت آن سد  سالم باقی مانده ولی به دلیل تقریباًبناهایی است که تا قرن حاضر 

بند ساسانی جره برای همیشه غرقاب پل ،ی احداث شده و به دلیل آبگیری آنجدید

های رودخانه زرد یکی از شاخه. است این بنا روی رودخانه زرد ساخته شده گردیده است.

های مهم استان خوزستان است. مخزن سد یکی از رودخانه اصلی رودخانه جراحی است و

ه در آن سوی رودخانه زرد ساخته شده است. این سد از نوع خاکی است و جدید جر

 , Azari Asadi)متر است  12متر و عرض تاج  740دارای هسته ای سفالی با طول تاج 

2017:306.) 
از پایین به  پل بندعرض این  باشد.می متر 89متر و طول بیش از  19ارتفاع بند جره به پل

ساروج آهکی  بند از نوع مصالح قلوه سنگی و با مالط.این پلمتغیر استمتر  دهباال از سه تا 

رسد ، از جنس کنگلومرای بختیاری بنا شده است. به نظر میو گچی بر روی سنگ کف

جهت طراحی و ساخت پل بند جره سنگ هوازده پی و کف برداشته شده و پل بند بر روی 

ن شیب بندی خاصی( بنا گردیده وسنگ کف سالم که به صورت طبیعی باقی مانده )بد

سنگ بوده که از بستر رفته جهت احداث این پل بند از جنس ماسه کارمصالح به .است

ن بند از نوع ساروج و گچ می رفته جهت ساخت ایکارهآوری و مالط برودخانه جمع

بدین  ،د جره در دو مرحله احداث شده استبنپل ،باشد. با توجه به مطالعات انجام شده

متر در دیواره طبیعی جناح چپ از  6/1صورت که در مرحله اول یک حلقه تونل به قطر 

بند بر روی دیواره سنگ کف حفاری شده و همزمان با حفاری تونل قسمت سمت چپ پل

باشد. بعد از حفر تونل و احداث قسمت طبیعی بنا گردیده که از کف رودخانه باالتر می

،آب به داخل تونل انحراف هدایت ی در فصل خشکاحداث بند موقت خاک چپ بند با

سازی شده است. بعد از احداث بند )جناح راست( با ،کف آن آمادهشده و با انحراف آب

ای و مالط ساروج از پی شروع و در مدت کوتاهی به اتمام رسیده قلوه سنگهای رودخانه

 درجه است 30حدود د دارای شیبی در بن ،در قسمت تحتانی .(Sharifi, 2018:215است )

ی بوده و از اصورت ذوزنقههدهد که بند مذکور بمیکه با توجه به نوع ساخت پل بند نشان 

های هدایت آب که با توجه به توپوگرافی کانال .استبوده ثقلی -سدهای تک قوسینوع 
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کریزی صورت خاهصورت حفاری و در برخی دیگر بهمنطقه در بعضی از قسمتهای مسیر ب

. استای ساخته شدههای رودخانهسازی با سنگبعد از آماده ،احداث تونل وجود داشته ویا

کانالهای  ،ه که با باال آمدن آب در پشت بندسیستم کار این کانالها بدین صورت بود

شده هدایت آب آبگیری شده و آب به زمینهای کشاورزی در پایین دست بند هدایت می

-قسمت فوقانی پل  .بایست اشاره کردبه نکته دیگری می در خصوص پل بند جره ،است. 

های کوچک کف سازی شده تا جهت عبور و مرور از آن استفاده گردد سنگبند، با قلوه

 به لحاظ مخصوصاً ،مشابه بند قدیمی جره .لذا کاربری پل برای آن قطعی است؛ (7)تصویر 

امیر و بند بهمن در استان فارس  توان از بندبنایی و مالط ساروج آن می ،نوع سنگ کاری

توان نام برد در الرستان فارس میرا که بر روی رودخانه کر بنا گردیده و سد گمپو 

(Malekzadeh ,2013:5.) بند جره کاربری دوگانه داشته و صرفا برای مهار آبهای پل

مسیر  برای تغییر بستر رودخانه از ،ده بلکه عالوه بر کاربری پل بودنسطحی ساخته نش

اصلی نیز احداث شده است و باعث اشراف کانالهای آب بر زمینهای اطراف گردیده که 

 . دهداین امر تکنیک آبیاری در دوره ساسانیان را نشان می

 
 ند جره )نگارنده(ب-. نمای شمالی پل4تصویر    
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 گارنده(وی رودخانه زرد)نبند جره بر ر-.  نمایی از موقعیت پل5تصویر                

 
 ند جره)نگارنده(ب-.نمایی از سه بعدی پل6تصویر 

 بند گرگر .2-2-7

ن است. بعد از عبور از مناطق راترین رودخانه ایپرآبیکی از رودخانه کارون که 

ان شوشتر بوده و آب که با دشت مواجه می شود شهرستای نقطهکوهستانی در اولین 

مترى 400در فاصله بند گرگر گرفته است. ربرهای آن شهر را جزیره وار دکارون و شاخه

سازه بر روى  خود، بند، آب را در تراز مشخصى نگه مى دارداین پل .بند میزان قرار دارد

اند، که درون صخره کنده شده تونل اصلى و چندین تونل فرعى 3صخره ایجاد شده، 
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های تامین آب (.کانال121 :1371،رجبی)اندعهده داشته را بهتأمین آب مورد نیاز  ۀوظیف

بند گرگر یکی از اجزا اصلی این پل گیرند.های گرگر از پشت این بند،آب میآسیاب

شش مجموعه آبی است و بر باالی تمامی آبشارها و آسیاب ها قرار دارد. این پل یکی از 

شود و با قرارگیری بر فراز رودخانه گرگر، اصلی شهر شوشتر نیز محسوب می ةدرواز

ن سدی می تواند باعث بند آمدن و یا ریزش آب شود. جلوگیری از عبور آب سبب همچو

سطح گوناگون باعث عبور آب با فشار و در نهایت  3آمدن آن می شود تا بتواند در باال

های کشاورزی زمینچرخش آسیاب ها شود. از دیگر مکانیزم های این پل بند، آبیاری 

ن پل و هم به عنوان بند، با سه دهانه در سه فاز ارتفاعی بند گرگر هم به عنواپلبوده است. 

 کند که در اثر عوامل مختلف در حال تخریب است.مختلف جهت عبور آب عمل می

)اوجی و  یکی از عوامل تخریب پل بند گرگر برخورد مستقیم جریان آب با آن بوده است

 (.8: 1391  ،دیگران

 

 گیرینتیجه .3

 651-224)دوران ساسانی ند.ایران قبل از ظهور اسالم بود آخرین پادشاهیساسانیان 

های تاریخی ایران به لحاظ ابداع آثار هنری و معماری است که از مهمترین دوره (میالدی

واقع با تشکیل در سیاسی و مذهبی گردید. ،ۀ ایجاد برخی تحوالت عمده اجتمایخود زمین

پس از  ی به ایران بازگشت.آبمیونانی سلسله ساسانی قدرت و عظمت پارسی بعد از دوران

والرین م توسط لشگریان پادشاه ساسانی، شاپور اول و  260تصرف شهر انطاکیه در سال 

که در نهایت منجر به گیری این شهر به آنجا لشگر کشیدند امپراطور روم برای بازپس

خود رسید و در این زمان مرزهای ایران به نهایت گستردگی  پیروزی شاپور اول گردید.

ها ورود اسیران بسیار رومی بود که در فارس و خوزستان سکنی داده این پیروزی ۀنتیج

امور زیر بنایی انجام دادند که موجب قدرت بیشتر  ۀشدند و اقدامات وسیعی برای توسع

. ها قرار بگیردکه کمتر مورد هجوم سیالبالخصوص در خوزستان علی؛ ها گردیدساسانی

رسد د تاریخی از جمله متون نوشتاری و منابع داخلی و خارجی به نظر میاساس شواهبر
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ثر از فرهنگ رومیان بوده است که با دانش فنی ایرانیان آمیخته و أساخت این پل بندها مت

 اند با مصالح بوم آور و محلی به احداث این بناهای ارزشمند و عام المنفعه بپردازند.توانسته

 ی است.راوانفهای بسیار دارای منابع آبی ل جاری شدن رودخانهوزستان به دلیاستان خ

وه بر عال ،ی با سیالب و طغیان همراه هستندهای دائمی که گاهبه دلیل وجود رودخانه

 ننابرای؛ بگردندخسارت به زمینهای کشاورزی می اینکه تردد را مشکل نموده، موجب

م به اقدا ،دهبرپی ساسانی به این امر  پادشاهان نماید.بندها امری ضروری میایجاد پل

 ۀندر زمیاکنین ستا نیازهای اند های فراوانی نمودهکانالو  هاپلسدها و  ساخت بندها،

ایش ه جهت افزدر گسترش ارتباطات و سدها ب هاپل .سازندآبیاری و آبرسانی را مرتفع 

ین ااسخ به ر پد نابراین؛ بزمینهای زیرکشت و ذخیره آبهای طغیانی اهمیت ویژه ای داشتند

دها انی و سعمر ال که چرا پادشاهان ساسانی از جمله شاپور اول اقدام به تاسیس بناهایؤس

توان  هت ونمود که مهمترین هدف آنها افزایش رشد اقتصادی به ج ، باید اذعانندنمود

ها بندلپهای مهم نمونه مقابله با تهدیدات روم که مهمترین دشمن ساسانیان بودند.

 ایهپایه .ز بودد شادروان و جره رامهرمکه در متن مقاله به آنها اشاره شد پل بنهمچنان
 ۀالش از هاایهپ این مرکزی ۀهست .است رومی هاینمونه شبیه بسیار شوشتر بند شادروانپل

 نماسازی رآج مانند مصالحی وسیله به گاهی وگاه ساخته ساروج مالط و خشن هایسنگ
 و دهتراشی سنگ روکار ساروج، مالط و سنگ الشه با مرکزی هسته ختسا است. شده

 هایج پژوهشنتای .است ساسانی ةدور سازیپل هایشاخصه از شلجمی هایقوس از استفاده

ر این د ردید.گای از دوران ساسانی ناسایی محوطهمنجر به ش ،ۀ سد جرهشناسی حوضباستان

ی ز بناهاما ا با توجه به اینکه شناخت نجام شد.بند جره اپژوهش ثبت و ضبط دقیق از پل

ر این ناسی دشهای باستانبند جره بسیار محدود بود لذا پژوهشالمنفعه از جمله پلعام

 ی برد.مان پزهای تکنیکی و مهندسی آن حوزه انجام شد تا بتوان شناخت بهتری از ویژگی

ای است ل اینکه اولین سازهاو: باشدپل بند جره چند نکته حائز اهمیت میدر خصوص 

متر تا به امروز پابرجا مانده است، اما به دلیل آبگیری سد جره  19که با ارتفاعی حدود 

نکته  مکان این بند از لحاظ شرایط طبیعی مناسب بوده است. برای همیشه غرقاب گردید.
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ه سد جره کانال هایی که بدوم اینکه ،در ساخت این سد از مصالح مناسب استفاده شده و 

سبک  .شده استکشاورزی در این منطقه استفاده میهای مین آب به زمینأتبرای  و متصل

در ساختن  رسد هم دوره با بند میزان باشد.و مدل پل بند جره، رومی است که به نظر می

یکی از این موارد انتخاب مناسبترین  -1:بند جره چند عامل از نظر فنی اهمیت داشته است

هدف دوم اینکه ساکنان منطقه بتوانند از این پل -2 ؛ظر مسیر رودخانه بوده استمحل از ن

بناهای ترکیبی پل و بند در دوران ساسانی متداول  بند جهت عبور و مرور استفاده نمایند.

بند جره نیز از ضروریات دوران ساسانی بوده تا موجب تسهیل رفت احداث پل بوده است.

های پی در منطقه، تودهدرهای پیبا توجه به زمین لغزش ایتدرنه-3 ؛وآمد ساکنان شود

جا شده و احتماال دلیل تخریب بخشی از بنا ، رانش زمین هماسه سنگ در اطراف آن جاب

 بوده است.
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