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 شاهکار مهندسی کهن | شوشتر یآبشارها   

 

 

 

 

 

 

مجموعه از  نیو جهان است. ا رانیا یآب سازه نیتررینظیشک بیشوشتر ب یو آبشارها هاابیمجموعه آس

 است.  دهیخود رس ییو به اوج شکوفا لیتکم انیشروع و در دوره ساسان انیدوره هخامنش

 

 
 رسد.های آبی هستند که قدمت آنها به دوران هخامنشیان می: آبشارهای شوشتر سازه1شکل 

 

 گتوند سد زاگرس و کوههای از عبور از پس کارون رودخانه ،صورت است که نیاساس کار مجموعه به ا

 این از عبور از پس رودخانه گذرد.می کوشکک و فدلک هایکوه بین ایتنگه از و شده عقیلی دشت وارد

 و گرگر دوشاخه به میزان بند توسط و کندمی برخورد شده بنا آن بر شوشتر که بزرگی سنگ تخته با تنگه

 . شودمی تقسیم شطیط

بخش  نیکارون وارد ا یسوم آب رودخانه چهاردانگه معروف است که دو ای طیبه شط هیو اول یقسمت اصل
 آن از ایشاخه شادروان سد باال دست کند. درمی عبور شاپوری شادروان معروف سد از شطیط. شودیم

 .دارد نام -دارا یا داریوش- داریون که شودمی جدا
. گرددیم تیکارون به آن هدا یآب رودخانه سوم کیدودانگه معروف است و  ای دوم به گرگر یشاخه

 شود.ریزد گفته میمی پایین به باال از که آبی به و است شوشتری یعامیانه اصطالح یک گرگر یکلمه

 



www.Iranindepth.com 

 وسیع دشتی تاریخ طول در و نموده محصور ایجزیره همچون را شوشتر کارون، رودخانه یشاخه سه این
در  بند قیر منطقه در -داریون و گرگر شطیط،- شاخه هرسه نهایت در. اندکرده آبیاری را میاناب نام به

 و شده ملحق کارون به نیز دز رود همان جا در و شوندمی ملحق یکدیگر به شوشتر شهرستان جنوب
 .کندمی حرکت شهر اهواز طرفبه  و سازندمی را بزرگ کارون

 
 کند.تقسیم می 4و  2: بند میزان آب رودخانه کارون را به نسبت 2شکل 

 
 
 
 کارون یرودخانه فرعی، مسیر یک احداث با داد دستور بابکان اردشیر دولت ساسانیان، رسیدن قدرت به با
 لوسیوس پابلیوس کهآن از پس ساسانی اول شاپور میالدی 2۵۹ سال در. شود قسمت دو به شوشتر شهر در

 سرباز هزار ۷۰ داد. در این جنگ شکست( Edessa) ادسا جنگ در را روم امپراتور آگوستوس، والریانوس
 .درآمدند ایرانیان اسارت به یا شدند کشته یونانی و رومی
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 : کتبه بیشاپور که پیروزی شاپور پادشاه ایران بر والریانوس قیصر روم را به تصویر کشیده است.3شکل 

 
 جندی)شاپور گندی شهر به دیگر گروهی و فرستاد بیشاپور شهر به را اسرا از تعدادی و والریانوس شاپور،
 ایرودخانه اسرا کار نیروی از استفاده با. کرد اعزام بود شده واقع شوشتر و شوش شهرهای بین که( شاپور
 . کنند تقسیم قسمت دو به را کارون رودخانه آب تا شد حفر کیلومتر 32 طول به کندست

( Meezaan Dam) «میزان بند» به امروزه که بود نیاز انحرافی سد یک احداث به آب تقسیم برای
 .معروف  است

 
 
 رودخانه آب شوشتر شرقی شمال در و مانده برجا امروز تا ساسانی دوره از که است ارزشمندی بنا بند این 

 کمترین متر، 3۸۶ آن طول و است روآب دهانه ۹ میزان دارای بند. کندمی تقسیم بخش دو به را کارون
 مالت و ایصخره هایسنگ سنگ، ماسه مصالح با و است متر ۹ آن ارتفاع بیشترین و نیم و 4 آن ارتفاع
 .است شده ساخته ساروج
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 : بند میزان پس از پیروزی سپاه ایران بر سپاه روم و توسط اسرا رومی  ساخته شد.4شکل 

 مجموعه بزرگترین هاقرن تا که شدهمی ایمجموعه چرخ گردش و چرخیدن باعث کارون رود از شاخه  این
   شده ساخته سدی( میزان بند از ترپایین متر 3۰۰ حدود )گرگر رودخانه ابتدا بوده است. در جهان صنعتی

 آوردن باال وظیفه سد گرگر . کندمی شهر، بولیتی، نیر هدایت تونل سه به را رودخانه آب که )سد گرگر(
 است. تونل 3 آبگیری و آب سطح

 که شوندمی تقسیم متعددی هایکانال به و کنندمی هدایت مجموعه آبشارها به را آب گانه،سه هایتونل 
 .شودمی سرازیر مانند حوضچه ایمحوطه به آبشارهایی به صورت آب ها،آسیاب چرخ گرداندن از پس

 
 های این نظام آبی است.: آبشارهای شوشتر تنها یکی از بخش۵شکل 

 



www.Iranindepth.com 

 

 های متعددی است.شود و شامل بخشها محدود نمینظام آبی تاریخی شوشتر تنها به آبشارها و آسیاب

 گرگر بند پل

 

 ها را به عهده داشته.پل بند گرگر وظیفه باال آوردن سطح آب برای به حرکت افتادن آسیاب :6شکل 

ها و آبشارها قرار دارد که مسیر رودخانه گرگر را مسدود نموده است ل بند گرگر بر فراز مجموعه آسیابپ

هدایت می  نیر( ،تی) شهر، بلیهای سه گانه مجموعه و با بوجود آمدن اختالف سطح، آب رودخانه به تونل

 گردد. 

  صابئین نیایشگاه و عیار برج بند

این بند بر روی شاخه گرگر  .بر روی رود گرگر و پایین دست آبشارها قرار دارد نپل بند برج عیار یا صائبی
 تر از محوطه آبشارها قرار دارد. و نزدیک بقعه مقام علی در نزدیکی پل کشتارگاه و پایین

اند. خورد که به شکل صلیب تعبیه شدهمیهایی به چشم ها و کانالعیار، بقایای اتاقک در شرق بند برج
انشعابات از تونلی بنام تونل باغ حکیم، از  آنآب  که هاین محوطه قبالً درون باغ بسیار بزرگی قرار داشت

 است. شدهتأمین می تونل بلیتی
و تأسیسات  ه استشدعنوان نیایشگاه استفاده میه در دوره صفوی تا قاجار این مکان توسط صائبین ب

 بوده است.مذکور عبادتگاه و محل اجرای مراسم مذهبی این قوم 
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 : این مکان از اماکن مقدس برای صائبین خوزستان بوده.۷شکل 

 
 

 (آفرین خدا بند) شوشتر بازان ماهی بند

. در واقع این بند سطح آب ساخته شده استفشار آب و باال نگهداشتن افزایش  به منظور بند ماهی بازان

ای یا حفره که که در هر کجا شدهمرمت  اییی است که به گونهی مصنوعادرهدر میان سنگی  اییرشته

بر فراز آن  اند وسنگ غیر مقاومی بوده آن را تبدیل به صخره و دیوار مقاومی در برابر فشار آب نموده

  .ین دیوارها باقی مانده استز ادو قسمت ا تنها اکنون .انداختههایی برای جلوگیری از آب سدیواره
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 .فشار آب و باال نگهداشتن سطح آب ساخته شده است شیبند ماهی بازان به منظور افزا :8شکل 

 داریون نهر

دارا این نهر داریوش یا  گردد.ن ملحق میآشود و دوباره به که از رود شطیط جدا میاست داریون نهری 

  .نیز نام دارد و در زمان داریوش هخامنشی حفر شده است
های کشاورزی که زمین استبزرگ شوشتر  دنهر داریون)دارا( پس از شاخه گرگر دومین کانال دست کن

ها نسبت به رودخانه آبیاری میان دو شاخه اصلی کارون و شاخه گرگر را به علت ارتفاع باالی این زمین
ها این نهر تنها سازه آبی شوشتر است که پس از گذشت قرن گرفته از نام داریوش استند. داریون برکمی

 کشد. همچنان نام بانی خویش را یدك می
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 فرنگی  کاله برج

 برج این. است فرنگی کاله به مشهور واقع شده و میزان بند به نزدیک و کارون رود کنار در مانند برج بنای این 

 دارد. ارتفاع متر چهار زمین، سطح به نسبت است، گرفته قرار آن روی برج که آن زیرسازی و دارد ضلع هشت

  .است متر هفت حدود برج خود ارتفاع

 جهت ساسانی شاپور و  روم قیصر بانیدیده جایگاه برج معتقداند، و نامندمی فرنگی کاله را برج این شوشتر مردم

 . است بوده میزانبند  در مشغول کارگران کار بر نظارت

 

 

 

 

 

 : برج کاله فرنگی محل نظارت قیصر روم بر کار اسرا سپاه روم در زمان ساخت نظام آبی شوشتر بوده است.۹شکل 
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 آبی هایآسیاب و آبشارها مجموعه

که در ارتباط  ،های عظیم هدایت آبها و تونلها، آبشارها، کانالها، بندها، آسیابای به هم پیوسته از پلمجموعه

 .گیری بیشتر از آب ساخته شدهبهره، جهت ساسانیان تا هخامنشیان کنند و در دورانمیبا یکدیگر کار 

 سالسل قلعه

ها، نظامی، حمامها بزرگ، تاسیسات دژی بسیار بزرگ و به جا مانده از دوران ساسانی که در گذشته دارای حیاط

 ها بوده است.برج ها و سربازخانه

 
 های مختلفی است.های نظام آبی شوشتر بوده که خود دارای بخش: قلعه سالسل یکی از بخش1۰شکل 

 بند شادوران شاپوری

به دستور  3متری غربی بند میزان قرار دارد و در قرن  3۰۰از آثار منسوب به شاپور ساسانی است که در 
 اول ساسانی بر رودخانه کارون احداث شده است.شاپور 

به علت آنکه نیروی انسانی به کار گرفته شده در احداث این پل از سربازان یونانی و رومی اسیر شده در 
ها نظارت داشته به بند قیصر نیز شهرت نبرد ادسا بودند و والریانوس قیصر اسیر شده روم بر نحوه کار آن

 دارد. 
.از کل بنا دهنه است 44که دارای  استترین پل جهان ان شوشتر قدیمیورورند که پل شادبرخی بر این با

و هنوز برای برگرداندن  هقدم طول داشت 1۵۰۰این سد  های آن باقی مانده است.دهنه بهمراه طاق 1۶

 .رودبه مزارع بکار می کارون آب
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%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%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 .دهنه است 44که دارای  استترین پل جهان ان شوشتر قدیمیوربرخی بر این باورند که پل شاد :11شکل 

 
    شوشتر یآب یهاسازه تیو موقع زانیبند م یلهیوس کارون به یاز دوشاخه شدن رودخانه ییعکس هوا

 ی. رودخانه۶دودانگه  ای. گرگر ۵چهاردانگه  ای طی. شط4شوشتر  یهاابی. آس3. سد گرگر 2 زانی. بند م1
 شوشتر. یخیپل تار یای. بقا۷کارون 

 

 
 : جایگیری اجزا نظام آبی شوشتر12شکل 
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 متعددی  عناصر شوید،می( Shushtar Water Mills) شوشتر هایآسیاب یمجموعه وارد وقتی
 :خواهید دید

 

 در آب هدایت هایتونل ای ازمجموعه گفته شد، که اصلی هایتونل بر عالوه:  آب انتقال هایتونل

 ها،آسیاب به ورودی آب دهنده شتاب مجرای موازات به. است شده کنده تیشه یوسیلهبه کوه دل
 استراحت محل گذشته در که گویندمی شبستان همان یا شوادون که به آنها شده ساخته هاییاتاقک

 بوده است.  آسیابانان
 

 
طراحی شده بودند تا با باال بردن فشار آب آسیابها را به حرکت ای های آبی، به گونههای دست کن انتقال آب در آسیاب: تونل13شکل 

 درآورند.

 

. قابل رویت نیست، عمالً اضافه شده یها به مجموعهکه بعد یساتیتاس لیدلسد را به نیا سد گرگر:

 ند.گفتیگرگر م سد واقع شده بوده و به آن دروازه نیا یشوشتر رو یهااز دروازه یکی درگذشته
 

 و نصب ساخت، چگونگی حالعین است، در شناسایی قابل مجموعه این در آسیاب 33 هنوز : هاآسیاب

 . است بوده فردبه منحصر خود نوع در هاآسیاب کارکرد ینحوه

 آنها چرخش محور و است مقاوم بسیار که ساختندمی( Konaar) کنار درخت چوب از را آسیاب هایپره
 .است افقی اروپایی، هایآسیاب برخالف نیز
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 . گرفته قرار رودخانه مجاورت در کمی ارتفاع با و بوده آب کانال گذشته در که گویندمی محلی به: سیکا 

 

ای است که در قسمت غربی محوطه قرار گرفته است و این قسمت را به : پل کوچک دو دهانهدوپولون 

 سازد. های مجموعه مرتبط میسایر بخش
 

پله در گذشته برای خروج از مجموعه مورد استفاده بوده و در حال حاضر : این راه بخش غربیی پلهراه

 مسدود است.
 

ی مربع وجهی با قاعده شود که دارای شکل متقارن چهار: چهارتاقی به بناهایی اطالق می چهارتاقی

 سوار شده است. است و از چهار ستون و چهار تاق تشکیل شده که روی آن سقف )گنبدی یا ساده( 
رسد محلی برای نیایش میترا )مهر( نظر میگردد و بهسال پیش برمی 2۰۰۰ها به بیش از قدمت چهارتاقی

 یا نیایش زروانیان بوده است. 
 

 نیروگاه این. شد ساخته مجموعه این در 1312 سال در ایران آبی برق نیروگاه دومین:  برق نیروگاه

 . کردمی تولید ولت 11۰ برق «نمکی نیروگاه» به موسوم
 
 و نیروگاه این از بقایایی اکنون که داد مستوفی برق کارخانه به را خود جای نمکی نیروگاه 1323 سال در

 .است مانده باقی آن سالن
 

 سال چند تا و شد ساخته 1334 سال در جوالزاده یخ کارخانه نام به کارخانه این:  سازییخ کارخانه

 .است شده واقع محوطه غربی ضلع در آن تاسیسات بقایا. است بوده فعال نیز انقالب از پس

 

 .کردهمی تامین خانهتلمبه این را شوشتر شهر نیاز مورد آب از بخشی 1341 سال از:  خانهتلمبه
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 گرفته. قرار رودخانه مجاورت در کمی ارتفاع با و بوده آب کانال گذشته در که گویندمی محلی : به14شکل 

 
 

 

 

  گردآورنده : مرجان قنواتی 

 عکس گالری همراه بهانگلیسی  زبان به مطلب لینک: 

/engineering-ancient-of-masterpiece-system-hydraulic-https://iranindepth.com/shushtar 

 

https://iranindepth.com/shushtar-hydraulic-system-masterpiece-of-ancient-engineering/

