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Abstract 
Garmoz is one of the less well-known ancient sites in the southwest of Iran, located 13 
kilometers south-east of Behbahan city. The eastern valleys and the western plains of this site 
were the mainstays of the formation of a part of the water supply system and irrigation of the 
important areas in Downstream areas of the Zidoun and the Hendijjan plains in the Sasanian era. 
The present study has investigated the irrigation and water supply system to the downstream 
areas of Gormoz Valley. The purpose of this study is to identify the local and geographical 
features of Garmoz Valley along with the necessity of creating such a water supply project in 
the Sassanid era and continuing to pay attention to it in the first centuries of Islam. The question 
that this paper tries to answer is as follows: How and with what goals was the safe transfer of 
water from the upper parts of the Khaiyrabad River to the lower points? The nature of aquatic 
structures is detrimental due to their location in the path of floods as well as riverbeds; It is 
therefore necessary before the complete destruction of these hydraulic structures; Documented 
them. The result is that the use of the power of indigenous forces and possibly Roman engineers 
in the valley of the Garmoz made the water-based water supply system and irrigation, which 
resulted in the transfer of water behind the dam or weir through channels similar to the Qanat 
system in the limestone rocks along the river banks to the points The lower was transferred to 
lower areas of safe and sweet water and prevented the migration of residents to high points and 
the development of trade and agriculture in the southern parts of Arajan's State. The history of 
this system was observed in areas of southwestern Iran, including the Daryoun Canal during the 
Achaemenid period, which is probably a confirmation of the Iranian nature of this irrigation and 
water supply system. The development of this water supply system in the Sassanid era was 
completed with the help of local experts and free labor, or at least the cost of Roman captives. 
This article is the result of combining field research data with citation sources that is presented 
using the historical descriptive analysis method. 
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Investigation of Water Supply System of Garmoz Valley at Behbahan State Based on Archaeological Studies/44  
Among the archeological sites in southwestern Iran that have received less attention 
from archaeologists; There is a valley on both sides of the Khairabad River called 
Garmoz. Today, this area is known as a part of Behbahan state in the political-
administrative geography of Iran, which is located about 13 km southeast of Behbahan. 
The eastern valleys and the western plains of this site were the mainstays of the 
formation of a part of the water supply system of the important areas of the Zidoon and 
the Hendijan plains in the Sasanian era. the present study examined the Garmoz valley 
water supply system. Knowing the local and geographical features along with the 
necessity of creating such a water supply project in the Sassanid era and continuing to 
pay attention to it in the first centuries of Islam led to the formation of the idea of 
conducting research. Irrigation and water supply in the Sassanid period and the first 
centuries of Islam was considered as one of the ways to study the financing as well as 
the wealth of governments and economic dynamism of each region (Altheim, & Stiehl, 
2003). In the southeastern parts of Khuzestan and part of the Sassanid period or Arajan 
of Islamic times, various irrigation methods and techniques were used to transfer water 
to farms and houses downstream of the river that deserves archaeological study to 
record and identify how these systems Irrigation and water supply work. Most of these 
irrigation and water supply techniques have been formed in line with the climatic and 
geographical situation of the region. Therefore, climatic conditions, as well as the 
natural environment of the region, should be considered in the formation of these 
techniques. In the present study, one of these irrigation and water supply techniques, 
which has a long history in the Sassanid era in Khuzestan (Adams1965:15-16), was 
studied and analyzed. The purpose of this study is to identify the local characteristics 
affecting the formation of a water-based economy in the Sassanid era and the first 
centuries of Islam, which has emerged in the form of water structures. Therefore, the 
subject of the research is specifically the technique of transferring water from the 
upstream sources of the river to its lower points in the Garmoz Strait of Behbahan city 
in the southeast of Khuzestan and in general has considered the effect of this method on 
the region's economy. Behbahan is located in the southeast of Khuzestan and has a 
mountainous and plain location and geographically has two plains, namely Behbahan 
plain in the north and Zidon plain in the south (fig. 1). Garmoz has been formed as a 
plain part of Behbahan state on the shores of both sides of the Khairabad / Shirin / 
Zohreh river. Garmoz village is located in the southeast of Behbahan city and in a place 
where Khairabad / Shirin / Zohreh river passes through its agricultural lands (fig. 2). 
The river has divided the village into upper and lower parts. The abundance of water 
from the permanent river Khairabad / Shirin / Zohreh and the considerable area of high-
quality agricultural lands are the most important reasons for the formation of the 
Garmoz settlement. Such potentials have also been considered by government officials 
in the past, and in a long-term plan, they have set up water supply facilities in the 
region. The present study seeks to answer the question of how and for what purposes the 
safe transfer of water from the upper parts of the Khairabad River to the lower points 
has been done?  
The author has completed the survey data with the help of descriptive historical analysis 
by reviewing a survey to record and document structures related to irrigation and 
conducting citation studies.The result is that Garmoz has a significant water supply 
system from the Sassanid era and the first centuries of Islam, which includes weir 
bridges, open canals, and indoor and underground canals similar to Qanates. These 
hydraulic structures have been among the efforts of the Sassanid government as well as 
local or national governments of the early Islamic centuries to establish settlements on 
the northern shores of the Persian Gulf through a river network with drinking water 
resources at higher points. Garmoz Valley's water supply system is a part of a relatively 
larger system that has no traces left today. Therefore, these few remaining structures 
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indicate the extent of attention of the Sassanid rule and Islamic governments after the 
shadow of several thousand years of experience of Iranians to exploit water to pay 
attention to the status of settlements on the northern shores of the Persian Gulf for the 
prosperity of agriculture and trade It was designed and implemented. The method of 
implementing this water supply system is almost similar to the examples that can be 
seen in other parts of Khuzestan (Adams1965:15-16) as well as the Middle East (Mays 
2010:20-24) (fig. 15) and has a relatively long history in Iran, including the Torn by 
hand Daryoun Shushtar Canal (Ismaili Jelodar and Mortezaei, 2010). The possibility of 
the presence of Roman captives as a cheap labor force along with Iranian engineers was 
a factor in intensifying this process of hydraulic construction in the Sassanid era and 
later in the Islamic period. In this way, the use of the power of local forces and possibly 
Roman engineers in the Garmoz Valley led to a water supply system based on raising 
water; As a result, water transfer through ditches similar to the aqueduct system in 
limestone cliffs was transferred to the lower points along the river banks to benefit the 
downstream areas from safe and fresh water and prevent the migration of residents to 
the points High and development of trade and agriculture in the southern parts of Arajan 
county. Muslim geographers and chroniclers who visited the western regions of Persia, 
including Arajan, in Islamic times; They reminded of the glory of some water 
structures, including the Arajan Bridge (Ibn al-Faqih,1970: 13; Ibn Khordazbeh, 1889: 
36; Istakhri, 2004: 152). Moqaddasi, a geographer of the fourth century AH, crossed the 
Strait of Garmoz and mistakenly considered it as a continuation of the Arjan River 
(Gaube, 1980: 266). He praised and quoted a sentence from Adud al-Dawla, the ruler of 
Buyid Dynasty in Arajan, and wrote: "I want Iraq for its name and Arjan for its income" 
(Moqaddasi, 1982 / Vol. 2: 630). This income is the result of the efforts of the Sassanid 
government over the past centuries in the construction of water structures to promote 
advanced agriculture, and on the other hand, the existence of active commercial ports 
such as Janaba, Siniz, and Mahroban have also been effective in this rich economic 
income. 
Sources  
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Surveys. Berliner Beitrage zum Vorderen Orient Band 3, D. Reimer, Berlin. 
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Gaube, H. 1980. Arjan and Kohgiluyeh (from the Arab conquest to the end of the Safavid period), 

translated by Saeed Farhoudi, Tehran: Association of National Works and Honors, first edition, 
Tehran. [in Persian] 
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Moghadam, and Mohammad Hossein Papoli Yazdi, Mashhad: Papli, first edition. [in Persian]. 
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Ann Arbor: Memoirs of the Museum of Anthropology. 
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 شناسیمطالعات باستان بر اساس بهبهان دره گرمز رسانی آب نظام بررسی
 1ابراهیم رایگانی

 ، نیشابور، ایران.شناسی دانشگاه نیشابوراستادیار گروه باستان
 30/09/1400؛ تاریخ پذیرش: 03/04/1398تاریخ دریافت: 

 پژوهشی -علمی

 چکیده
از شهر بهبهان واقع شده است.  شرقیجنوب کیلومتري 13ب ایران به فاصله غرهاي کمتر شناخته در جنوبگرمز از جمله محوطه

دشت  دست پایینهاي مهم محوطه رسانی آبگیري بخشی از سیستم هاي غربی این اسکانگاه، جایگاه شکلهاي شرقی و دشتدره
دره گرمز را مورد  دستمناطق پایین به رسانی آبآبیاري و سیستم  ،رواند. پژوهش پیشزیدون و هندیجان در عصر ساسانی بوده

هاي ایجاد چنین در کنار ضرورت دره گرمز هاي محلی و جغرافیاییبررسی قرار داده است. هدف از این تحقیق شناخت ویژگی
کند تا پرسشی که این مقاله تالش میهاي نخست اسالمی است. در عصر ساسانی و تداوم توجه به آن در سده رسانی آبي پروژه

باالیی رودخانه خیرآباد به نقاط فرودست چگونه و با چه  هاي بخشه آن پاسخ دهد چنین مطرح شده است: انتقال مطمئن آب از ب
زا ها، آسیبها و همچنین بستر رودخانهقرارگیري در مسیر سیالب واسطه بههاي آبی ماهیت سازه اهدافی صورت گرفته است؟

گیري از توان نتیجه آنکه بهرههاي هیدرولیکی؛ آنها را مستند نمود. ز نابودي کامل این سازهدارد تا پیش ا ضرورتاست؛ بنابراین 
را رقم  پشت سد یا بند مبتنی بر باال آوردن آب رسانی آب آبیاري و  نیروهاي بومی و احتماالً مهندسین رومی در دره گرمز سیستم

هاي آهکی مسیر سواحل رودخانه به مشابه سیستم قنات در صخره شده هکندهاي که در نتیجه آن، انتقال آب از طریق کانال دنز
سازد و مانع از مهاجرت ساکنین به نقاط  مند بهرهدست را از آب سالم و شیرین یافت تا مناطق پایینتر انتقال مینقاط پایین

غربی ایران از ور در مناطقی از جنوبسیستم مذک هپیشینباالیی و توسعه تجارت و کشاورزي در نقاط جنوبی کوره ارجان گردد. 
به  رسانی آبجمله کانال داریون در روزگار هخامنشی نیز مالحظه گردید که احتماالً تأییدي بر ایرانی بودن این سیستم آبیاري و 

 متیق نارزادر عصر ساسانی به کمک متخصصین بومی و نیروي کار مجانی یا حداقل  رسانی آباین سیستم  هرود. توسعشمار می
تحلیل  روش استنادي است که به کمک هاي پژوهش میدانی با منابعاین مقاله حاصل تلفیق دادهاسراي رومی به سرانجام رسید. 
 توصیف تاریخی ارائه شده است.

 ، سیستم مشابه قنات، دره گرمز، دوره ساسانی.رسانی آب کلیدي: هايواژه

 مقدمه. 1
ل و هاي بررسی تموهاي نخستین اسالمی به عنوان یکی از راهو سدهدر دوره ساسانی  رسانی آبآبیاري و 

 هاي بخش. در )1382آلتهایم و استیل،(رفت ها و پویایی اقتصادي هر منطقه به شمار میهمچنین ثروت حکومت
آبیاري  يها فنها و روش ،شرقی خوزستان و بخشی از ارگان دوره ساسانی یا ارجان روزگار اسالمیجنوب

 که برداري قرار گرفترودخانه مورد بهره دست پایینجهت انتقال آب به مزارع و منازل مسکونی  عیمتنو
آبیاري و  يها دستگاهشناسانه جهت ثبت و شناسایی نحوه کارکرد این شایسته توجه و بررسی باستان

جغرافیایی منطقه در راستاي وضعیت اقلیمی و  رسانی آبآبیاري و  هاي فناغلب این . باشندمی رسانی آب
 ها فنگیري این بایست شرایط اقلیمی و همچنین محیط طبیعی منطقه در شکلبنابراین می؛ اندشکل گرفته

 رسانی آبآبیاري و  هاي فناین یکی از لیل ـو تحرو به بررسی در پژوهش پیش مورد توجه قرار گیرد.
. هدف از انجام این )Adams1965:15-16(رد اي دادیرینه هکه در خوزستان عصر ساسانی سابق ایمپرداخته

هاي گیري اقتصاد مبتنی بر آب در روزگار ساسانی و سدههاي محلی مؤثر در شکلپژوهش شناخت ویژگی
بنابراین موضوع پژوهش به طور ؛ هاي آبی به منصه ظهور رسیده استنخستین اسالمی است که در قالب سازه
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رودخانه به نقاط پایین آن در تنگه گرمز شهرستان بهبهان در  دستباالانتقال آب از منابع  فناخص به 
طور عام تأثیر این روش در اقتصاد منطقه را مورد توجه قرار داده  و به شرق خوزستان پرداخته استجنوب
اي است و از نظر شرق خوزستان قرار دارد و داراي موقعیت کوهستانی و جلگهبهبهان در جنوب. است

 22: 1375(اقتداري،وب قرار دارد راي دو دشت، یعنی دشت بهبهان در شمال و دشت زیدون در جنجغرافیایی دا

 سواحل دو طرفاي شهرستان بهبهان در . گرمز به عنوان بخش جلگه)9: 1394شیروانی، مهرآفرین و کردستانی، و 
شرقی کیلومتري جنوب 13روستاي گرمز در  .)2و  1 ریتصاواست (شکل گرفته خیرآباد/شیرین/زهره رودخانه 

 هاي زمیناز وسط  )1(زهره شیرین/ شهرستان بهبهان و در مکانی واقع گردیده است که رودخانه خیرآباد/
(فرهنگ نماید. رودخانه مذکور روستا را به دو بخش علیا و سفلی تقسیم نموده است کشاورزي آن عبور می

فور آب حاصل از رودخانه دائمی خیرآباد/شیرین/زهره و . و)237-238: 91ج ؛ 1370هاي کشور،جغرافیایی آبادي
رود. گیري اسکانگاه گرمز به شمار میدالیل شکل ترین مهممرغوب کشاورزي از  هاي زمینتوجه وسعت قابل

ریزي هایی در دوران گذشته نیز مورد توجه عمال حکومتی واقع گردیده و در یک برنامهچنین پتانسیل
در این منطقه نمودند. گرمز در باالدست هندیجان و زیدون واقع  رسانی آباد تأسیسات بلندمدت اقدام به ایج

احمدیان ( زدیرفارس میزهره پس از عبور از این مناطق به خلیج شیرین/ شده است و آب رودخانه خیرآباد/
داث هت احـانی جـاسـحکومت س ردمدارانـساین موقعیت موجه طبیعی موجب توجه  .)15: 1389شالچی،
که  رو در پی پاسخگویی به این پرسش برآمدهپژوهش پیش نگارنده گردید. رسانی آبهاي آبیاري و پروژه

صورت گرفته و با چه اهدافی باالیی رودخانه خیرآباد به نقاط فرودست چگونه  هاي بخشانتقال مطمئن آب از 
 است؟
آن با انجام در کنار و هاي مرتبط با آبیاري مستندنگاري سازه ثبت وبه منظور بررسی پیمایشی با  نگارنده 

 .به سرانجام رسانده است کمک تحلیل توصیفی تاریخیهاي حاصل از پژوهش را به داده ،مطالعات استنادي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حل رودخانه )، اسکانگاه گرمز در سا2تصویر ( ).خوزستان ياستاندارمأخذ: ( رانیا)، موقعیت بهبهان و گرمز در نقشه 1صویر (ت
)هنگارند: مأخذ(  

Figure 1: The location of Behbahan and Garmoz in the map of Iran (Source: Khuzestan 
Governorate). Figure 2: Garmoz settlement on the river bank (Source: Author). 
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 پژوهش ۀپیشین. 2
قال آب در ایران، پژوهشگران معاصر این عرصه را با شناسی در مورد نحوه انتاندك مطالعات تاریخی و باستان

هاي آبی در هاي سازهها و پتانسیلها، ظرفیتچالش شدید کمبود اطالعات اولیه از میزان دبی آب رودخانه
از آثار  هایی بخشزنی در موفق به بررسی و گمانه 1935استین در اسالمی روبرو نموده است.  روزگار تاریخی و

مناطق  م 1948کاوون در مک .)Stien1940(ان اقدام نمود لیکن از گرمز نامی نبرده است تاریخی بهبه
. سپس نیسن و )34-35: 1369(علیزاده،رامهرمز، هندیجان و بهبهان را به کمک اتومبیل مورد بررسی قرار داد 

 & Nissen(د زنی قرار دادنمورد بررسی و گمانه آن رادشت بهبهان و مناطق اطراف  م 1971ردمن در 

Redman1971(.  را مورد بررسی قرار داد بهبهان منطقه نیز دیتمن)Dittman1984(.  مورخین محلی از جمله
نگاري به نام ) در قالب یک اثر تک(از جمله گرمزجوکار قنواتی به بهبهان و دیگر مناطق وابسته به آن 

. )1350(جوکار قنواتی،خی گرمز نیز یاد کرده است پرداخته است و در این اثر از آثار تاری »شناسنامه بهبهان«
آن را  رسانی آبهاي مرتبط با سازهشناسی خود از این مکان دیدن کرده و هاي باستانگائوبه طی بررسی

معرفی  گونه نیارا رو مورد توجه پژوهش پیش رسانی آبسیستم مربوط به دوره ساسانی دانسته است. گائوبه 
هایی به رسد، قناتاي که رودخانه خیرآباد به بخش باالیی دره زیدون میي گردنهدر دو سو«نموده است؛ 

. »نمودندو آب رودخانه مذکور را به جلگه گرمز هدایت می شده کندهها کیلومتر در صخره 3تا  2طول 
غرب جنوب پس از انقالب اسالمی ایران به بررسی مناطقپیش و  هاي سالاقتداري نیز طی  .)327: 1359(گائوبه،

هاي خویش بهبهان و همچنین گرمز پرداخته است و مطالب گائوبه را در تأیید بررسی مناطقایران از جمله 
عبدي نیز مناطق مرتبط با شهرستان بهبهان را طی سه فصل مورد بررسی . )1375(اقتداري،نقل کرده است 

منصورآباد بهبهان طی شناسی بررسی باستانآزادي به . )1387-1385(عبدي و همکاران،شناسی قرار داد باستان
 (آزادي،پرداخت که به مناطق جنوبی شهرستان بهبهان بسط نیافت  1386دو فصل کاري در مرداد و آبان 

اخیر که تا امروز نیز ادامه یافته است، به بررسی آثار  هاي سالعباس مقدم طی  ).1397گیلوان،قزلباش و کوهی
و  (مقدمدر قالب پروژه پیش از تاریخ حوضه رودخانه زهره پرداخته است ن باستانی در بهبهان، هندیجا

 ییایجغراف يهایژگیو بر یمبتنرسد به جز اندك توصیف گائوبه و معرفی می به نظربنابراین ؛ )1393،دیگران
 پژوهش حاضر تنگه گرمز در اختیار نداریم. رسانی آباحمد اقتداري، منبع قابل توجهی در مورد سیستم 

، به بررسی و تحلیل این نگارندهشناسی هاي باستانهاي حاصل از بررسیتالش نموده است تا با کمک داده
 اقدام نماید.  رسانی آبسیستم 

 منطقه یعیطبانداز . چشم3
-یرسوب بستر ودشت  بخش دو به را پژوهش منطقۀ شناسیریخت زمین انداز چشم توانمی کلی نگاه یک در

 و ؛و غرب روستاي گرمز  بهبهان جنوب از هایی بخش شاملِ دشت. کرد تقسیمنه مسیر رودخا یآهک
مسیر رودخانه نیز در امتداد رودخانه خیرآباد/ شیرین/ زهره در  یآهک-یرسوب بستر و غربی یشمال هاي بخش

ش ویژگی جغرافیایی منطقه که مورد توجه این پژوه ترین مهم بخش شرقی روستاي گرمز قابل مشاهده است.
هاي نسبتاً سخت رسوبی، به صخره هاي زمینشناسی بستر رودخانه از مسیر قرار گرفته است؛ تغییر بافت زمین

هاي آهکی مسیر خود آهکی است و طی هزاران سال بستر رودخانه خیرآباد/ شیرین / زهره از میان این صخره
 فارس جریان دارد.را پیدا نموده است و به سمت خلیج
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 یاسالم ارجان و یساسان ارگاندر  سانیر آبو  آب. 4
) م488-531(حک:کوره ارگان دوره ساسانی توسط قباد اول  گذاري بنیانشرق خوزستان امروزي، جایگاه جنوب

هاي قابل توجه در مورد به لحاظ پتانسیل )200-201: 1377؛ بارتلد، 55: 1390شیپمان،(پس از فتح منطقه آمیدا 
 هاي بخششناسان واقع نشده است. حال آنکه ، چندان مورد توجه باستانرسانی آب هاي فنهاي آبی و سازه
شناسان هاي آبی عصر ساسانی مورد عنایت باستانبه لحاظ شناخت سازهتر این استان از جمله شوشتر غربی

ی هاي آببخشی از این عدم توجه به سازه .)Wenke1976: 99-137; Selby1844:219-246(واقع گردیده است 
متون تاریخی قابل مالحظه و وجود شرق خوزستان از جمله کوره ارگان/ ارجان را ناشی از عدم جنوب

النهرین به مرکزیت تیسفون باید همچنین فاصله نسبتاً بعید از قلب امپراتوري ساسانی یعنی ایرانشهر یا بین
بند شهر تاریخی ارگان/ ارجان و پل هاي بزرگ و مهم از جملهدانست. لیکن این اهمیت گاهی به برخی از سازه

، و شوربختانه به محیط اطراف آن تعمیم )1381ناصرخسرو،(هاي زیرزمینی آن ختم گردید همچنین سازه کانال
شده در میانه عصر ساسانی است  گذاري بنیانمهم  هاي بخشدانیم کوره ارجان از جمله گرچه می داده نشد.

پادشاه اهواز و همچنین  برداشتني عصر ساسانی نیز اردشیر براي از میان و حتی در ابتدا )638: 1385پاتس،(
هاي ؛ ولی توجه به سازه)Schwaigert1989:13(فتح سلوکیه کنار هدیفون به پشتیبانی این منطقه نیاز داشت

به  .تاس شناسان قرار گرفتهکمتر مورد توجه باستان ،دولتی آن رسانی آبآبی این کوره و مناسبات آبیاري و 
هایی گیري سازههاي پرآب و دایمی در خوزستان، از دیرباز موجب شکلوجود رودخانهطور کلی باید دانست 

هاي کشاورزي و از آنجایی که قابلیت ،)41: 1389(تهامی،ا گردیده بود هبراي کنترل و انتفاع از آب این رودخانه
باستانی مؤثر باشد  هاي مکانو توزیع فضایی  تواند در ساختارهاي سیاسیوسیع می هو آبیاري در گستر

هاي رونق بیشتري نسبت به سایر فعالیت ساسانی که به نوعی اقتصاد کشاورزي هدر دور ،)184: 1393(علیزاده،
در مرکز توجه قرار  (ایرانشهر)النهرین اقتصادي از جمله بازرگانی یافت؛ خوزستان به عنوان ایالت هم مرز با بین

هاي آبی از جمله، سد، . در این دوره شاهد رونق و گسترش احداث انواع سازه)47-50: 2/ج1375ي،مالیر( گرفت
 .)Kuros and Labbaf Khaneiki, 2007(هستیم  رسانی آبقنات و نهرهاي آبیاري و هاي مشابه کانالبند، پل

اند؛ از جمله ارجان دیدن نمودهنگاران عرب که در روزگار اسالمی از نواحی غربی فارس نویسان و وقایعجغرافی
؛ 36: 1889خرداذبه،؛ ابن13: 1349فقیه،ابن(هاي آبی از جمله پل ارجان را یادآوري نمودند شکوه برخی از این سازه

دره گرمز در بخش شرقی ارجان احتماالً بخشی از منطقه زیدون یا زیتون دوره ساسانی و  ).152: 2004اصطخري،
تر ، که به لحاظ اقتصادي و سیاسی خود نیز از توابع ارجان و در مقیاس وسیع)239: 1359(گائوبه،اسالمی بود 

 سینو ایجغرافمقدسی   .)17: 1394(رایگانی، رفتجزئی از ایالت فارس روزگار ساسانی و اسالمی به شمار می
به شمار آورده ان ادامه رودخانه نهر ارج آن راعبور نمود و به اشتباه  مذکور سده چهارم ه.ق از تنگه

هاي وابسته به کوره ارجان را به لحاظ وجود آب کافی و همچنین درآمد ، رستاق)266: 1359 (گائوبه،است
من عراق را «ارجان نوشته است: اي از عضدالدوله دیلمی حاکم بویهی سرشار تحسین نمود و به ذکر جمله

توسط مقدسی در  ذکرشدهاین درآمد  .)630: 1361/2 (مقدسی، »خواهمدرآمدش می براي نام و ارجان را براي
هاي حکومت ساسانی نگاران این عصر نیز تکرار گردیده است و ظاهراً حاصل کوششهاي دیگر وقایعنوشته
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هاي آبی جهت ترویج کشاورزي پیشرفته بوده است و از طرفی وجود بنادر طی قرون گذشته در احداث سازه
 رفتند. هروبان نیز دخیل در این درآمد سرشار اقتصادي به شمار میفعال تجاري چون جنابه، سینیز و م

 هاي آبی گرمزتوصیف سازه. 5
 بندپل .1 -5

از هزاره دوم ق.م دچار چالشی جدي گردید. سطح  کم دستهاي خوزستان گیري از آب رودخانهشرایط بهره
بنابراین در  ).Kirkby,1977(بود  ها در عصر پارت و ساسانی به سطح امروزي خود رسیدهآب این رودخانه

تر و طلبانههاي پیشین، آبیاري براي این دوره (پارت و ساسانی) امري جاهدوره يها ستگاهیزمقایسه با 
آب تا سطح دشت نیاز به ایجاد سدها و موانعی در ابتداي مسیر رودخانه و نیز  باال آوردنتر بود. پرهزینه

در عصر ساسانی براي استفاده از آب و انتقال آن به به این ترتیب  .)Ibid(ت تر داشهایی طوالنیساختن کانال
هم در  فن. این بایست باال کشیدهاي زیرزمینی یا روي زمین، به ناچار سطح آب را میدرون کانال

به خوبی  )Adams,1981(النهرین و هم در بین )Adams,1965;Adams & Hansen, 1968: 53-70(خوزستان
نگ و ساروج به احداث بند، سد . به همین منظور در مکانی مناسب در مسیر رودخانه به کمک سشد استفاده

د تنظیم ـت سـها، میزان آب پشانالـتهی به کـهاي منهـو سپس از طریق دریچ نمودندبند اقدام میلیا پ
 یفن نیچندر دوره ساسانی  النهرینیعنی بین ،غربی هدر سرزمین همسای .)225: 1350،رضا و دیگران( گردیدمی

 اول . یکی از تدابیر مهم دولت در زمان سلطنت خسرودیگرد واقع دورهپس از آن  نگارانعیوقا توجه مورد
هاي آبیاري آبی و افزایش آب کانال کشت ریزاحداث سد بر رود دجله بود. سد مذکور با هدف گسترش سطح 

در مرتفع نمودن نیاز آبی  هاسازهگونه گیري از این بهره. )159: 1377 کایا،س(پیگولومحل ساخته شد در این 
بندهاي استقرارها در عصر هخامنشی و همچنین ساسانی نیز مسبوق به سابقه است. در این زمینه آثار پل

به پژوهش  آنهاهخامنشی بر رودخانه کر در استان فارس قابل ذکر هستند که محققین متعددي در زمینه 
. همچنین منابع جدیدتر )Nicol, 1970: 245-284; Sumner, 1986: 4-31; Bergner, 1937: 1-4(پرداختند 

: 1382فسایی،؛ حسینی149: 1343بلخی،ابن(هاي ساسانی بر رودخانه کر به ارائه مطلب پرداختند از دیگر سازه
ید ایوان کرخه و در دشت شوشان عصر ساسانی جهت برآوردن نیازهاي آبی شهرهاي جد تر کینزددر  .)1453

 باالآمدهو آب شاپور سدهاي سنگی عظیمی در چندین نقطه از رودهاي دز، کرخه و کارون برپا گردید و جندي
انتقال  ذخیره و جهت .)508: 1381(ونکه،در پشت این سدها از طریق کانال زیرزمینی به شهرها منتقل گردید 

بهره  یفناز چنین  که رودخانه دائمی جریان داشت،و دیگر مناطق وابسته به کوره ارجان  آب در دره گرمز
هاي بندي را در مکانی مناسب میان دو شکاف صخره آهکی، با سنگ و ساروج پایه .)1394(رایگانی، بردند

بند امروزه به ارتفاع بقایاي این پل .)3(تصویرساختند و روي آن را با سنگ و گچ براي عبور و مرور هموار کردند 
رسد متر در هردو طرف شکاف طبیعی صخره باقی مانده است. به نظر می 15و طول بیش از  3، عرض تا  6

 داد که امروزه آثاري از آن برجاي نمانده است.دو طرف صخره را به هم پیوند می ،بند با یک طاقاین پل
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 ).دهنگارن(مأخذ:  گرمز دره یساروج و سنگ بندپل). 3( ریتصو

Figure 3: Stone and concrete weir-bridge in the Garmoz valley (Source: Author). 
به دلیل  زهره شیرین/ /که سرعت جریان آب رودخانه خیرآبادساخته شد در مکانی  بند دره گرمز بهبهانپل

ترین مکان در طول مسیر، به آرام مرتفع هاي آهکی فراوانِکاسته شدن از شیب زمین و همچنین صخره
این آب دارد. اندکی براي کشاورزي وجود  هاي زمین ادشدهی در اطراف سد و کانال. ه بودحرکت خود رسید

به سمت جلگه گرمز  شت سدپ آب جمع شده درمازاد  .را مشروب نماید ادشدهی هاي زمینتوانست تمامی می
-ان وقایعدوم از زباول و احداث سد روي دجله توسط خسرو  در مورد نیازا شیپنمود. و زیدون حرکت می

، عالوه بر نیروي رسانی آبپروژه آبیاري و اي این که در اجر با احتیاط عنوان کردتوان نگاران اشاره نمودیم؛ می
کیلومتري دره گرمز را بنا  سیو شهر ارجان در  اسراي رومی که تعدادشان در عصر ساسانی نیز فراوان بود

، از نیروي کار مردم آزاد که پرداخت دستمزد به آنها )229: 1377،؛ پیگولوسکایا 103: 1382/1مسعودي،( نهاده بودند
 شده گرفته خدمت به یروم يروهاین رسدیم به نظر .)Noldeke, 1904: 306( شده بوداستفاده نیز الزامی بود، 

 خدمت در که بودند یکارگران شتریب اندنموده ذکر یاسالم انهیم و نخست يهاسده سندگانینو آنچه برخالف
 در انیرانیا هزارساله چند سابقه چراکه ؛رسانی آب فن کارآزموده مهندسان نه و انددرآمده یساسان هانشا

: 1391،ییو مرتضا جلودار یلیاسمع( است یزدن مثال نهیزم نیا در آن با مرتبط فنون نیهمچن و آب از يبرداربهره

ان ماهر نیاز داشت که در وجود چنین سازمان بزرگی به طور حتم به استادکاران و مهندس .)19-17
این رویه مسلماً در  .)160: 1377 سکایا،و(پیگولمتخصصانی این چنین در ایران آن زمان هیچ تردیدي نیست 

بندهایی در چنین پل. قرار گرفته استمناطق داخلی نیز به عنوان یک روند معمول مورد استفاده ساسانیان 
 قابل مشاهده است.  تر بزرگاف آن نیز در ابعاد بسیار اي اطرخود شهر ارجان و محیط رودخانه

   ي روبازهاکانال. 2 -5
 هاي مشابه قناتکانالآنچه قنات بهره گرفتند. مشابه  ینظامجهت انتقال آب جمع شده پشت سد از کانال و 

اي آن اشارهشناس به نموده است شیوه آبگیري از سد یا بندي است که محققین باستان فرد منحصربهگرمز را 
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دیده اخت ناـسکه آب را از پشت سد مذکور به سمت تنگه گرمز روان می زهکشیاند. حتی کانال نکرده
کیلومتر آب را به  10تا 8نمودند به طول هاي آبیاري که به شیوه قنات عمل می. ادامه این کانالاندگرفته

ساکنین منطقه   این آب جهت شرب این باورند بر نگارنده .)7-6ریوا(تص دادندجلگه باالیی زیدون انتقال می
در منطقه زیدون به ندرت باقی مانده است، ولی آب  هاکانالمذکور بوده است؛ زیرا هر چند امروزه آثار این 

هاي مهم ساسانی جایگاهی نموده است و در کنار برخی از محوطهان دشت زیدون عبور میرودخانه زهره از می
ی که در مدخل تنگ گرمز جهت انتقال آب به بدنه سد یا همان کانال. تآب وجود داشته اس گیري ازبراي بهره

سانتیمتر در صخره آهکی کنده شده  80 عمقو  90متر، عرض  130  اًحدود طولبه  بند متصل شده است،پل
 .)4-5تصویر(است 

 
 ).هنگارندنگه گرمز (مأخذ: هاي روباز در ت)، بخشی از کانال4و 5تصاویر (

Figures 4 and 5: Part of the open canals in the Strait of Garmoz (Source: Author). 
تنگه مذکور هدایت آهکی  خرهـپوشیده مشابه قنات در دیواره ص هاي سرکانالاین کانال آب را به ورودي  

باالتر از  ،آهکی هصخراین ي دامنهوضعیت توپوگرافی  هاي طبیعی حاصل از د. در حین عبور از درهکرمی
ساروجی به هم متصل نموده و آب را هاي سنگ و اند که دره را با پلآن دیدهتنگ گرمز، مهندسین چاره را بر 

 .استمانده ها احداث گردید، هنوز باقی هاي کوچک که در شیب درهاز روي آن عبور دهند. بخشی از این پل
آهکی  هکاري را نداشت و در نتیجه یک طرف کانال را صخري کندهالزم برااین در مواردي، کوه شیب  عالوه بر

سانتیمتر 110سانتیمتر و بعضی جاها 90و طرف دیگر را با سنگ و ساروج و آهک به صورت دیواري به ارتفاع 
 .)8(تصویراند باال آورده
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 ).google earthمشابه قنات (مأخذ:  ستمیدر صخره و س دهیسرپوش يهاکانال روباز، يهاکانال بند،پل یکل تیوضع)، 6( ریتصو

Figure 6: The general condition of the Weir bridge, open canals, covered canals in the rock and 
a system similar to the Qanat (Source: Google earth). 

 
 ).هنگارند(مأخذ:  آبانتقال  زروبا يهاکانال يریآبگ محل و بندپل از ماندهیباق هاي بخش ،)7( ریتصو

Figure 7: The remaining parts of the weir bridge and the location of the intake of open water 
transfer canals (Source: Author). 

ن گردید. آب پشت سد در ادامه به درواز انقطاع کانال مذکور در طول مسیر خود می  يریامر سبب جلوگ نیا
گشت. در اینجا الزم است اشاره نماییم که از دو طرف سد و در نتیجه در سواحل دو طرف ه گرمز وارد میتنگ

و بخش پایینی  باالیی داراي آثار اندك بودند که بخشرودخانه براي انتقال آب، تأسیساتی احداث نموده 
گرمز از طریق یک کانال تري قابل رؤیت است. آب پس از رسیدن به بخش باالیی تنگه تأسیسات ملموس

کوتاه سنگ و ساروجی وارد دیواره کنده شده برِ دیواره آهکی تنگه شده و به طول دو کیلومتر تا انتهاي تنگه 
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 پردازیمهاي سرپوشیده میها به عنوان کانالدر ادامه به توضیح این کانالنمود. درون این دیواره حرکت می
 دارند یهخامنش دوره از یتنگه بالغ در موجود يهانمونه به یتوجهقابل شباهت روباز يهاکانال نیا .)2(طرح
دو دسته آثار وجود ندارد و  نیا یبر همزمان یمبن ياگاهنگارانه شاهد گونهچیه کنیل ؛)58-59: 1385،یی(عطا

الزم به  .شودیم اشاره آن به ندهیکه در مطالب آ دهبومتأخرتر  یدورانبه  مربوطآثار موجود در تنگه گرمز 
اي ناتمام گزارش گردیده شناسان سازههاي موجود در تنگه بالغی توسط باستانتوضیح است که آثار کانال

 حال آنکه در تنگ گرمز استفاده نسبتاً طوالنی مدت محرز است. )؛59(همان،است 

 
 ).نگارنده(مأخذ: دره گرمز  رسانی آبهاي )، بخشی از دیوارهاي ساروجی براي حمایت از کانال8تصویر (

Figure 8: Part of the concrete walls to support the water supply canals of the Garmoz Valley 
(Source: Author). 

 زیرزمینیسرپوشیده و هاي کانال .3 -5
قنات کانالی مشابه رسوبی اقدام به حفر  هاي زمینجهت انتقال آب پس از عبور آب از تنگه مذکور، در میان 

 هاي زمینهایی در . از طرفی به موازات رودخانه نیز کانالکردندمنتقل  تر نییپاهاي نموده و آب را به دشت
باقی مانده در جلگه باالیی کانال مشابه قنات  هرسوبی و همچنین بسترهاي سنگی کنده شده است. طول شبک

  .)10و9(تصاویر  یابداد میکیلومتر تا دشت بشیر نذیر زیدون امتد 5مشرف به گرمز به طول 

 
 ).نگارندهه سمت دشت زیدون (مأخذ: بند گرمز باز پل هاي منشعب). ادامه مسیر کانال10و9تصاویر (

Figures 9 and 10: Continuation of the route of the channels branching from Garmoz weir Bridge 
to Zaydoun plain (Source: Author).
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 )هنگارند: مأخذ( گرمز دره رسانی آب ستمیس تیوضع طرح)، 2( طرح

Plan 2: Plan for the water supply system of Garmoz Valley (Source: Author) 
هاي تدفینی توجهی به سازهشباهت قابل ،قنات دیواره شمالی تنگه گرمزپوشیده مشابه هاي سرکانالثار آ

که در حین  جهت جلوگیري از سرریز آباي، هاي دیوارهدر این کانال ارند.ها دعصر ساسانی از جمله استودان
را  هاي هواکش کانالدریچه، بخش جلویی نمودآب غیر قابل اجتناب میجریان طغیان و همچنین شدت فشار 

 تر وتاهکهاي مانع قابل حذف گاهی باالتر و زمانی لیکن این دیواره ؛اندباال آوردهتا حدودي ساروج با سنگ و 
گردید و آب از این بخش به هاي سرپوشیده با اتاقک مخزنی دو طرفه مدیریت میورودي این کانال. شدندمی

در دیواره جنوبی این تنگ نیز مسیر  ).1طرح  و 11-12 ریتصو(یافت هاي دیواره شمالی انتقال میدرون کانال
حاصل از شکاف کوه نیز با سنگ و مالط ساروج  هاياي کنده شد و بریدگیخرهاي صانتقال آب درون دیواره

 ،هاي آهکیآب درون صخرهشیوه انتقال . این )13تصویر(جهت جلوگیري از هدر رفت آب حمایت شده است 
هاي رود. دریچهرودخانه به شمار می دست پایینبه مناطق شهري  رسانی آبتوجیه فنی قابل قبولی به لحاظ 

هاي تونل انتقال آب بایست مشابه نمونه دریچهاره صخره آهکی تنگه گرمز میهاي دیوهواکش در میانه کانال
کرده و براي تعادل بین فشار وارده به دیواره تونل و عمل می )241: 1389 ،اسمعیلی جلودار(شاپور يگندشهر 

ل زیاد است ورودي به تونهاي ناگهانی که فشار آب مقاومت از طرف آن در زمان طغیان آب رودخانه و بارندگی
را  هاتوان مسیر تونل کنده شده درون صخرهها به راحتی میاز طرفی با وجود این دریچه د.تعبیه شده باشن

حرکت منظم  دهنده نشانها و محاسبه خط تراز تمامی این کانال نگارندههاي پیمایشی بررسیروبی نمود. الیه
ها دچار این حفره مسیر، به هم پیوسته بوده است. در ادامه دارِهاي حفرهو سیال جریان آب از درون این کانال

در مناطق اردن توسط نبطیان نیز  رسانی آبچنین سیستم  هاند. نمونفرسایش شده که آنها را مرمت نموده
-هاي آهکی مشابه نمونه تنگه گرمز به وضوح دیده میقابل مشاهده است و سیستم حفر کانال درون صخره
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هاي حفرشده در سنگ در دوران تاریخی ایران، . نمونه دیگر قابل مقایسه با کانال)Mays 2010:20-24(شود 
در فاصله  )128-130: 1395 ،و جعفري (رجبیهاي سنگی تنگ سروك بهمئی در صخره حفرشده رسانی آبکانال 

 کیلومتري از گرمز است.  70

 
 ). نگارندهفرضی (مأخذ:  ه گرمز و نمایش یک خط ترازهاي سرپوشیده دیواره شمالی تنگ)، بخشی از کانال11تصویر (

Figure 11: Part of the covered canals of the northern wall of the Strait of Garmoz and shows a 
hypothetical alignment line (Source: Author). 

 
 ).هنگارند(مأخذ:  بندپل از منشعب ریمس يانتهااز  دهیورود آب به کانال سرپوش ری)، مس12( ریتصو

Figure 12: The path of water entering the covered canal from the end of the path branching from 
the weir bridge (Source: Author). 
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 ).نگارندهشمالی تنگه گرمز (مأخذ: هاي سرپوشیده دیواره )، نماي شماتیک بخشی از کانال1طرح (

Figure 1: A schematic view of part of the covered canals of the northern wall of the Strait of 
Garmoz (Source: Author). 

 
 ).نگارندهجنوبی تنگه گرمز (مأخذ: )، بخشی از کانال انتقال آب دیواره 13تصویر (

Figure 13: Part of the water transfer channel of the southern wall of Garmoz Strait (Source: 
Author). 

: 1389 (گوبلو،یا آبیاري  رسانی آباي براي دانیم قنات فنی براي دستیابی به آب هست و نه شیوهنیک می
که در باال نیز اشاره  گونه آندر کارکرد آن مستتر هستند.  رسانی آب؛ هر چند هر دو ویژگی آبیاري و )8

 (گائوبه، اصطالح قنات یا کاریز استفاده نمود اي انتقال آب در تنگ گرمز ازهنمودیم گائوبه در توصیف سازه
 قلمداد کسانی دینبامشابه براي انتقال آب  هاي فنحفر قنات با سایر  فن، لیکن باید دانست )327: 1359

گرفته  هاي زیرزمینی و مشابه قنات بهرههرچند اگر بخشی از این مسیرهاي انتقال آب به کمک کانال گردند؛
هاي مرئی و جاري بر سطح زمین قدمت باالیی دارد و پیش از این توسط آشوریان در گیري از آببهره باشند.
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در کاخ شمالی نینوا مورد استفاده واقع گردید. عالوه بر این چنین  ق.م) 705-681عصر سناخریب (حک: 
. )Forbes, 1954-5:155-156( گردید به شهر ساموس نیز مالحظه رسانی آبها براي توسط یونانی ییها فن

با  ق.م)1279-1213(حک: هاي نامرئی و زیرزمینی براي انتقال آب در عصر رامسس دوم گیري از کانالبهره
هاي نامرئی نیز مورد هاي فرعی آب رودخانه نیل و انحراف آب به سمت این کانالاحداث بندهایی بر شاخه

اي تفاوت اساسی در زمینه منبع آب استفاده شده با آب قنات ین چنین شیوهبنابرا .)Ibid(مطالعه قرار گرفتند 
در  کاررفته به فنیابد دارد. بنابراین هاي زیرزمینی آب به صورت زهکشی به سطح زمین انتقال میکه از سفره

-نتقال میهاي جنوبی مشرف بر روستا آب مورد نیاز را اهایی که در دشتگرمز اعم از تنگه و همچنین کانال
بهترین  »هاي آب زیرزمینی مشابه سیستم قناتکانال«گردد که همان  يگذار نامنباید با عنوان قنات  ؛دهند

تواند مصارف انتقالی می فنرود و آب حاصل از این گونه عنوان براي این گونه مجراهاي انتقال آب به شمار می
  شرب، صنعتی و یا کشاورزي داشته باشد.

 ررسیتحلیل و ب. 6
شناسانه بحث شود؛ نخست آنکه با وجود مشخص بودن مقوله باستان سهبایست در مورد در این بخش می

نمود؛ این آب به چه مناطقی ها را تغذیه میکانال همچنین بندي که آب از پشت آن  ها وسرچشمه این کانال
گردیده است؟ یا به عبارت  رسانی بآگیري چنین ساختار یافت؟ و دوم آنکه چه ضرورتی باعث شکلانتقال می

دیگر چه ضرورتی باعث گردید که چنین مسیر صعبی را براي انتقال آب از باالدست رودخانه به سمت نقاط 
و سوم آنکه این  ؟برگزینند اند)(که از قضا خود این نقاط استقراري نیز بر ساحل رودخانه بوده دست پاییناستقراري 

به مناسبات مهم جمعیتی و  با توجه، ي انسانی و متخصص نیاز داشته استاقدامات وسیع که به نیرو
به توانست میاي در چه دوره وسیعی هغرب ایران، چنین پروژهاي متفاوت تاریخی در جنوبحاکمیتی دوره

 ؟باشدرسیده خود  بردار بهرهسرانجام 
دوك بوده است تر و در نقطه پاکیلومتر باال 50هاي گرمز از اقتداري عقیده دارد که سرچشمه قنات 

که اقتداري به عنوان سرچشمه این آثاري نشان داد  نگارنده هاي پیمایشی. بررسی)317-338: 1375(اقتداري،
است، که خود نیاز روستاهاي اطراف این  معروف ساسانی دره خیرآبادبند ها معرفی نموده است، همان پلکانال

دره  رسانی آبنمود. و سیستم فرزوك در این نقطه را از آب مرتفع میدره در عهد ساسانی یا شهر معروف 
کامالً سوا  رسانی آبهاي گرمز گرچه از نمونه خیرآباد پیروي نموده است؛ لیکن سرچشمه هر یک از این کانال

گرمز  رهد رسانی آبهاي شواهد موجود، کانال بر اساس ).6(تصویر  نسبتاً بعیدي از همدیگر دارند هبوده و فاصل
از کناره سد باالتر از تنگه گرمز تا جلگه بشیر و نذیر و منطقه  کیلومتر 15از ابتدا تا انتها، مسیري در حدود 

  .)2(طرح  نمودندطی می مهمبه دو محوطه  رسانی آبرا جهت  ،و زهره) (مکان اتصال دو رود خیرآبادحیدر کرار 
شناسی هاي جغرافیایی و همچنین زمینبایست به ویژگی، میرسانی آب در تحلیل ضرورت انجام این پروژه

هاي اولیه اسالمی سده سانینو ایجغرافبرخی از بپردازیم.  دست پایینبستر رودخانه مارون یا جراحی در نقاط 
از غیرقابل شرب شدن آب رودخانه طاب/مارون/جراحی از فصل برداشت انگور تا بارش اولین باران پائیزي خبر 

شناسی نظر مقدسی را هاي باستان. این در حالی است که گائوبه پس از بررسی)634: 1361/2(مقدسی،اند داده
هاي نمکی را از تپه فارس جیخلی منتهی به دست پایین هاي بخشو عبور این رودخانه در  مورد تردید دانسته

گائوبه و  .)260: 1359 (گائوبه، و غیر قابل شرب بودن آن چندان مورد تأیید نیستمورد مطالعه قرار داده است 
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متر  800کیلومتر و پهناي  2اي به طول از جان هانسمن نقل کرده است، بقایاي محوطه اطالعاتی همچنین
دوره ساسانی و  يها قطعه سفالو  (که امروزه وجود ندارد)در کناره شمالی رودخانه هندیجان وجود داشته است 

است. این محوطه به کمک یک کانال آب به  مشاهدهور به دست قابل هاي نخست اسالمی در آنجا به وفسده
اي یا محوطهبه شهر  (و نه کشاورزي)براي انتقال آب شرب  مذکور کانال گردید.رودخانه خیرآباد مربوط می

به هنگام بررسی آب  نگارنده .)326-327 (همان،که امروزه آثاري از آن برجاي نمانده است بوده است ساسانی
هاي مهم خانه ارجان در پایان فصل بهار، کیفیت آب رودخانه طاب (مارون) که از کنار برخی محوطهرود

 نیا و نمود مورد استفاده قرار داده و در نتیجه کیفیت پایین آن جهت شرب، محرز بوده استساسانی عبور می
 تیآنها از وضع یتیاطراف رودخانه مذکور موجب نارضا يها گاه سکونت نیساکن انیم زین امروزه تیفیک عدم
 و شور د؛یگردیم منتقلبهبهان  خیرودخانه به کارخانه  نیکه از ا یآب که ییاست تا جا دهیآب گرد هیتصف

بنابراین در این بخش  .گرفتیم قرار استفاده مورد یصنعت يواحدها يبرا شتریب و شرب يبرا استفاده رقابلیغ
همراه خواهیم شد و کیفیت آب شرب رودخانه طاب یا مارون را در انتهاي فصل بهار تا پایان  با نظر مقدسی

گیري از آب رودخانه طاب از مسیري صعب و طوالنی قابل دانیم. بنابراین بهرهماه مهر غیر قابل شرب می
غرب آسیا ان جنوبمسطح و سوز يها دشتشهرهاي واقع در مشکل مهم کالن ،این عالوه برنماید. توجیه می

توانند جریان آب مورد استفاده براي شرب خویش را از آلوده شدن به باید مد نظر قرار گیرد که همیشه نمی
هاي واگیردار و دیگر مشکالت در شهروندان چنین روها حفظ کنند و این امر باعث بیماريفضوالت و گندآب

، چاره را بر دست پاییندولتی حاکم بر استقرارهاي والن مسئ. بنابراین )503: 1381(ونکه،گردید شهرهایی می
هاي روباز و و در نتیجه این کانالاند. انتقال آب تمیز و دست اول از مکانی در چندین کیلومتر باالتر دیده

هاي شیرین/ زهره منشعب نموده و به محوطه همچنین بسته مشابه سیستم قنات را از رودخانه خیرآباد/
 اند. تقال دادهدست انپایین

هاي مشترك انجام گرفته است، در شناسی که توسط آزادي، عبدي و هیئتشوربختانه مطالعات باستان
تنها  دهند.هاي قرار گرفته در مسیر این کانال اطالع قابل توجهی به دست نمیراستاي شناسایی محوطه

-منشعب از رودخانه براي آبیاري محوطه کنهاي مطالعات قابل توجه توسط شیروانی انجام گرفته که به کانال
بینو در دوران تاریخی (اعم از ایالمی تا اسالمی) اشاره نموده است و وسعت محوطه در دوران ساسانی را 

هایی که گائوبه از و براي ارجاع به محوطه ).97: 1394(شیروانی،مهرآفرین و کردستانی، چشمگیر توصیف نموده است
 دانیم کجاست فقطارجاع داده است و در مسیر این کانال قرار گرفته است و دقیقاً نمیزبان هانسمن به آنها 

و  رسانی آبدانیم جایی در مسیر کانال بوده است و امروزه به دلیل تشدید عملیات عمرانی در حوضه می
-لب شبه باستانآوریم. بنابراین مطاآثاري از آنها برجاي نمانده است، سخنی به میان نمی يساز راههمچنین 

 شواهد سفالینظرات هانسمن و گائوبه در مورد  جز به طلبیم.شناسی گائوبه، هانسمن و اقتداري را به مدد می
براي حاصل از آنها  يها سفالها و از محوطهعصر ساسانی در انتهاي مسیر کانال مذکور، نمونه قابل توجهی 

هاي ذهنی و فرضبا پیشوبه ئگا در دست نداریم. به عصر ساسانی موردپژوهش رسانی آبپروژه انتساب 
ب نموده است بند را به عصر ساسانی منتسها و پلکانال آثار همچنین شواهد عینی که خود مالحظه کرده بود،

ادعا نموده است که ادامه  ،رسانی آبضمن ساسانی خواندن این مجموعه  اقتداري نیز. )327: 1359 وبه،ئ(گا
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در زیدون و از همین رودخانه شیرین تا هندیجان و قریه باستانی آسک در کنار امیدیه  ادشدهی ها)(کانال قنوات
. عالوه بر این، اقتداري از زبان بومیان شنیده بود که )331-332: 1375 (اقتداري،یافته است امروزي نیز امتداد می

 (کبوتري)موسوم به کموتري  يها چاهفارس از طریق تا بنادر جنوبی در سواحل شمالی خلیج ادشدهیآب 
سیستم آثاري از چنین  ندرت به. امروزه گردید (همان)میحفر  سنگ دلگردید که تا دویست متر در هدایت می

و  کار سبکفوق  به مقایسه  گاهنگارانهبایست عالوه بر شواهد به این ترتیب می شود.می مشاهده رسانی آب
  .دست یازیمنهایی  فنی مشابه جهت استدالل هاي فنهمچنین 

هاي روباز مشابهت هاي کانالبند گرمز و همچنین دیوارهدر بدنه پل کاررفته بهتراشی و مصالح کار سنگشیوه  
 بندهاي ساسانی خیرآباد و ارجانازجمله پل از خوزستان آمده دست بههاي ساسانی تام و تمامی به دیگر نمونه

نیز تقریباً  اي،هاي سنگتراشی در مسیرهاي صعب صخرهاجراي کار. سبک )1394(رایگانی، دهدرا نشان می
 بهمئی است تنگ سروكالنهرین و حتی از دیگر نقاط خوزستان، بین آمده دست بههاي مشابه نمونه
به منظور رونق  رسانی آبعالوه بر این نمونه مشابه دیگر سیستم . (که پیش از این ذکر گردید) )1397(خردمندنیک،

مستعد کشاورزي و بازرگانی در دشت دهلران در عصر ساسانی است. نیلی طی  هاي مکانی اقتصادي و شکوفای
نموده است  ههاي روباز و زیرزمینی مشابه سیستم قنات مشاهد، کانالادشدهیبررسی و پژوهش در این منطقه 

ها کاربرد ن آسیابشدند و براي مصارف کشاورزي، شرب و چرخاندبندهایی در باالتر تغذیه میکه از آب
موجود در تنگه گرمز  رسانی آب پروژهتوان میبنابراین در یک ارزیابی کلی  )Neely, 1974:30(اند داشته

به همت نیروي عظیم انسانی تحت حمایت مالی و اي ملی دانست که پروژهکه امري شخصی را نه  بهبهان
اظ به لح شرق خوزستانثروتمند جنوب ت در منطقهمدگردید تا بتواند به اهداف بلنداجرا سیاسی دولت وقت 

ار عظیم و چنین ک در مورد. سکوت متون تاریخی عصر اسالمی رونق و شکوفایی اقتصادي جامه عمل بپوشاند
به شهرهاي  رسانی آببایست می، سترگی هاحتماالً هدف از انجام چنین پروژلیکن ، سترگی قابل تأمل است

ت، ولی دبی آب ـیافتداد میـینیز امـروبان و سسیر جنابه، ماهـت در مـبایسبندري باشد که در نهایت می
توانست جوابگوي نیاز ساکنین مناطق بین راه باشد. آب شرب و آب مورد نیاز در امر کشاورزي مناطق نمی

ناطق فراتر از م گاه چیهها باالي زیدون موجب گردید که آب قنات هاي بخشجلگه بشیر و نذیر و همچنین 
 ،(خیرآباد، زهره یا زیدون)اطراف رودخانه شیرین  هايکانالمذکور راه پیدا ننماید. احتماالً بخش زیادي از آثار 

روستاي این سامان،  17به  رسانی آبمربوط به عصر قاجار بوده که آخوند مالنظرعلی حاکم وقت منطقه جهت 
که آب رودخانه شیرین یا خیرآباد را به سمت  هاییالکان. بنابراین )332-334: 1375(اقتداري،حفر نموده است
بردند، امروزه آثار اندکی از آنها برجاي مانده است که بخش عمده آن در جنوب دشتک گرمز بنادر ارجان می

 قابل رؤیت هستند.  
شناسی حاکی از تمرکز ثروت و همچنین نیروي انسانی هاي باستانبررسی متون تاریخی و همچنین داده

هاي اسالمی در محیط ایجاد آبروها و کانال ههاي اشکانی تا پایان ساسانی و حتی تا قرون میانر خالل دورهد
جان هانسمن پیشنهاد نمود محل سلوکیه هدیفون پایتخت  است. در این منطقه و آبیاري رسانی آبنده شده ک

 ,Hansman(نار روستاي مشراگه بوده نشین) در کنشین (جاياصلی الیمائیان در واقع محوطه موسوم به جانی

شرق روستاي مشراگه در بخش چم خلف عیسی از توابع شهرستان هندیجان در جنوب، )156-157 :1978
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این مناطق طور موازي تا نزدیکی دره گرمز به  رسانی آبهاي اقع شده است و ادامه مسیر کانالخوزستان و
 . )14تصویر ( امتداد یافته بود

 
 ).162: 1396،یخونان و فريمحمد(مأخذ:  منطقه نقشه در نیشیجان مهم محوطه تیموقع، )14( ریتصو

Figure 14: The location of Jaineshin important site in the map of the region (Source: 
Mohammadi far and Khonani, 2017: 162). 

و در بخش زیدون شهرستان بهبهان در محوطه  شناسی در بخش پایینی دره گرمزمطالعات میدانی باستان 
دهد. جالب را نشان می هندیجاندر کنار رودخانه  تا قرون متأخر اسالمی هاي استقراريبینو تداوم الیهکن

است که وسعت استقرار دوره ساسانی تا اسالمی تقریباً دو برابر استقرارهاي دوران تاریخی پیش از خود بوده 
دره گرمز از کنار این محوطه عبور  رسانی آبهاي ادامه کانال .)97: 1394رین و کردستانی،(شیروانی، مهرآفاست 

در عصر الیمائی تا اسالمی بوده است که از این  رسانی آبو احتماالً این محوطه یکی از نقاط هدف کنند می
 انتفاع جسته است.  هاکانال
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کوچ دادن بالغ بر هشتاد هزار اسیر رومی شکل گرفت دانیم که ارگان عصر ساسانی توسط قباد و با نیک می
 حضور رسانی آب نهیخبره در زم يافرادکوچانده شده قاعدتاً  ياسرا نیا انیدر م یاز طرف و (نک: مطالب فوق)،

 دهیسرپوش و روباز يهاکانال نیهمچن و رسانی آب نهیزم در متخصص یرانیا نیمهندس کنار درکه  اندداشته
 کار يروین نیا حضور تا میعالقمند یررسمیغ طور به نهادند؛ انیبن شوشتر نمونه مانند را رگانا بندپل يبنا

، هر چند تا کشف میینمامرتبط  یرانیا نیمهندس نظر تحت گرمز رسانی آب هدر ساخت پروژ را ریاس متیق ارزان
تم سزائیده مقایسه این سی استداللاین  .نماییمبایست در این زمینه سکوت اختیار مدارك و متون جدید می

 انیدر م  1»قیس«تحت عنوان بسیار مشابه آن در میان وادي موسی در اردن در گرمز با نمونه رسانی آب
 Mays( اندبه آن پرداخته شناسانه باستانروم بوده است که متون  يامپراتور تیبه هنگام حاکم انینبط

است.  ازیهمسان مورد ن يهاسازه نیا گاهنگارانه ننمود کینزد يبرا يشتریب مدارك کنیل ،)2010:20-24
 گرددیم محسوب رسانی آب ستمیس نیا نهیشیپ عنوان به یتوجه قابل نمونه ونیدار کند دست کانال گرچه

 دارد گرمز نمونه با یمشابه کامالً کارکرد قیس به موسوم فن کنیل )،6-22: 1391،ییو مرتضا اسمعیلی جلودار(
 .)3و طرح  15ریتصو(

 
 ).Mays,2010:24در اردن (مأخذ:  قیموسوم به س فن)، 15( ریتصو

Figure 15: A technique called Siq in Jordan (Source: Mays, 2010: 24). 

 
 ).Bachmann et al., 1921 (مأخذ: اردن یموس يواددر  قیس رسانی آب فن تی)، وضع3( طرح

                                                 
1 . Siq 
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Plan 3: The status of the Siq irrigation technique in the Jordan Valley of Musa (Source: 
Bachmann et al., 1921). 

هاي عصر را استودان در گرمز هاي کنده شده در دل صخره آهکی براي انتقال آببرخی از منابع محلی سازه
ایم. مودهدار اشاره ناند؛ در مطالب پیشین به شناسایی خط تراز در این آبروهاي هواکشساسانی معرفی نموده

عصر ساسانی در  خصوص بههاي تدفینی دوران تاریخی ایران مقایسه موقعیت مکانی دیگر سازهباید دانست 
مختلف شهرستان بهبهان (مرکزي، زیدون، تشان و ...)  هاي بخش شرقی خوزستان از جملهمنطقه جنوب

مقدس در کیش زرتشتی بوده  حاکی از عدم استفاده از یک سازه تدفینی در مسیر آب به عنوان یک عنصر
برگ هاي تدفینی مورد بررسی در شهرستان بهبهان از سازه کی چیه ،شده انجامهاي بررسی بر اساساست. 

، و هر جا بستر سنگ براي ایجاد استودان مناسب بوده است؛ اقدام به حفر آن به نام تراز را رعایت نکرده دیخر
ها به طول دو تا سه کیلومتر در یک خط تراز ه است که مسیر استودانکمتر دیده شد ،اند. عالوه بر ایننموده

 جز بهرسد می به نظربنابراین . هاي زیرزمینی در بر گرفته باشندبه هم راه داشته باشند و دو طرف آنها را کانال
کارکرد اعم از شیوه ساخت و ، هیچ شباهتی گرمزهاي کنده شده در مسیر آبروهاي تنگه شباهت ظاهري حفره

 .)16ری(تصوموجود در شهرستان بهبهان وجود نداردهاي تدفینی میان این نمونه با دیگر سازه

 
 ).286: 1/ج1387همکاران، و يعبد(مأخذ:  بهبهان تشان زرد ور منطقه يهااستودان)، 16( ریتصو

Figure 16: The Astodan of the Var-e Zard region of Behbahan (Source: Abdi et al., 2007 / Vol. 
1: 286). 

 . نتیجه6
و  خوزستان، عالوه بر برخورد آرا خصوص بهغرب ایران هاي نخستین اسالمی در جنوبعصر ساسانی و سده

هاي مذهبی، میدانی براي برخورداري مادي از مواهب طبیعی در کنار دانش و نیروي فراوان انسانی اندیشه
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اي حاصل از تبعید رومیان در عصر ساسانی و مهاجرت ناشی از رویههاي بیبوده است که ناشی از مهاجرت
شناسی و همچنین متون و منابع این وضعیت امروزه در مطالعات باستانفتوحات عصر اسالمی بوده است. 

سیس گردید و هاي مهمی است که در عصر ساسانی تأتاریخی قابل بازیابی است. ارگان یا ارجان از جمله شهر
مطالعات منابع به همان میزان که در مورد ارجان منبع و المی نیز اقبال به آن وجود داشته است. در عصر اس

 هاي مکان، مناطق وابسته و اطراف آن از این نظر در مضیقه هستند. گرمز از جمله وجود داردشناختی باستان
زهره داراي سیستم  شیرین/در کنار رودخانه خیرآباد/ استقراري اطراف شهر ارگان کهن و بهبهان امروزي

هاي روباز و بند، کانالهاي نخستین اسالمی است که شامل پلقابل توجهی از عصر ساسانی و سده رسانی آب
هاي دولت ساسانی هاي آبی از جمله تالشي سرپوشیده و زیرزمینی مشابه قنات بوده است. این سازههاکانال

 سواحل شمالیبراي پایا سازي استقرارهاي اولیه اسالمی  هايهاي محلی یا ملی سدهو همچنین حکومت
 نسبتاً ياسابقه که اي با منابع آب قابل شرب در نقاط باالتر بوده استرودخانه هفارس از طریق شبکخلیج

 نسبت به ستمیس از یبخش گرمز دره رسانی آب ستمیس. است داشته باستان عصر انیرانیا شتیمع در نهیرید
از  یمانده حاک یباق يهاسازه اندك نیا نیبنابرا. است نمانده يبرجا آن از يآثار امروزه که است يترعیوس

 چند هزارساله اتیتجرب هیسا در که بوده آن از پس یاسالم يهاو حکومت یساسان تیحاکمتوجه  زانیم
رونق  يبرا فارسجیخل یشمال سواحل ياستقرارها تیوضعتوجه به  جهتبه  آب از يبرداربهره يبرا انیرانیا

تقریباً  رسانی آبسازي این سیستم پیاده فن. بود شده اجرا و یطراح یبازرگان نیو همچن يامور کشاورز
 نسبتاً نهیشیپ و هایی است که در دیگر نقاط خوزستان و همچنین خاورمیانه قابل رؤیت استمشابه نمونه

 ياسرا يرویاحتمال حضور ن دارد. داریون کند دست از جمله کانال شوشتر منطقه در جمله از رانیا در یطوالن
 انیجر نیا دنیدر شدت بخش یعاملعنوان  به یرانیا نیدر کنار مهندس متیق ارزانکار  يرویبه عنوان ن یروم

 چراکه ردیگ قرار شتریب مداقه مورد ستیبایم که است یمهم موارد از یدر عصر ساسان کیدرولیه وساز ساخت
  مورد توجه حاکمان منطقه قرار گرفت. زین یاسالم همنطقه در دور یاستعداد آب به توجه با هیرو نیا

 هانوشتپی
کند. به ریزد از کنار شهرها و روستاهاي متعددي عبور میفارس می. این رودخانه در مسیر حرکت خود از سرچشمه آن تا انتها که به خلیج1

است. در مکانی که این پژوهش به توضیح آن پرداخته است؛ این رودخانه به نامهاي همین دلیل در مناطق مختلف داراي اسامی متعددي 
 شد.خیرآباد/ زهره / شیرین نامیده می

 . منابع 7
هاي بررسی بر اساسبهبهان  منصورآباد ههاي منطقنویافته« )،1397گیلوان، مجید (آزادي، احمد؛ قزلباش، ابراهیم و کوهی

 .99-120، سال دوم، تابستان، 4 شمارة، پارسهشناسی ستانمطالعات با، »شناسیباستان
 : هوشنگ صادقی، تهران: علمی و فرهنگی.ترجمۀ، تاریخ اقتصاد دولت ساسانی ،)1382آلتهایم، فرانتس و استیل، روت (

 ی.مطبوعات هی: اتحادرازیاول. ش بهروزي، چاپ ینقی. به کوشش علفارسنامه ،)1343.(یابن بلخ
 افست لیدن. .دار صادر. بیروت: المسالک و الممالک ،م) 1889عبداهللا (  بن داهللایعببوالقاسم ابن خردادبه، ا

 .فرهنگ ایران بنیاد :جامختصر، بى ترجمۀ/ البلدان ،)1349اسحاق الهمذانى( محمد بن احمد بنفقیه، ابن
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 . 224-246 تابستان،
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 .منتشرنشده ادبیات و علوم انسانی،

 چاپخانه حافظ، چاپ اول. :، اهوازهبهانشناسنامه ب ،)1350، رضا(یجوکار قنوات
 امیرکبیر.  . تهران:سوم جلد دوم، چاپ ،ییمنصور رستگار فسا حی. تصحفارسنامه ناصري )،1382(،حسنییفساینیحس
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، آب و فن آبیاري در ایران باستان )،1350اکبر، (، سید محمدعلی و انتظامی، علیيامام شوشتراهللا، کورس، غالمرضا، رضا، عنایت

 دانشگاه پهلوي. 
 روز.: کیکاوس جهانداري، تهران: نشر فرزانيترجمۀ، مبانی تاریخ ساسانیان)، 1390، کالوس (بمانیش

مطالعه  بر اساسبینو (تل گوینه) گاهنگاري محوطه باستانی کن« )،1394ین، رضا و کردستانی، مریم (شیروانی، قادر؛ مهرآفر
-106، دوره پنجم، پاییز و زمستان، 9 شمارةشناسی ایران، هاي باستان، پژوهش»از بررسی روشمند آمده دست بههاي سفال

87. 
خوزستان(فصل  بهبهان، استان شناسی شهرستانگزارش بررسی باستان)،  1387قی و زارع، شهرام( عطایی، محمدت ؛عبدي، کامیار
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 .34-44اول، شهریور،  شمارةسال چهارم، 
، به شناسیشناسی، تاریخ و معرفتهایی در زیستشناسی؛ با فصلمبانی نظري و عملی در باستان )،1393علیزاده، عباس (

 ، چاپ دوم. نگار رانیاکوشش: ناهید غفوري، تهران: 
 و بهار، 3ي شمارة دوم، سال ،شناسباستان امیپ ،ی(؟) در دوره هخامنش یرگاهینخج یغبال تنگ«)، 1385( یمحمدتق ،ییعطا

 .57-67 تابستان،
، تهران: سازمان NH39-F، برگ: 91بهبهان/ جلد  )،1370کشور جمهوري اسالمی ایران ( يها يآبادفرهنگ جغرافیائی 

 جغرافیایی نیروهاي مسلح. 
مفاخر  انجمن آثار و : سعید فرهودي، تهران:ترجمۀ ،یلویه(از فتح عرب تا پایان دوره صفویه)ارجان و کهگ)،  1359( هانیس ،وبهئگا

 ملی، چاپ اول، تهران.
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