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Water transfer technology has played an essential role in forming and 

survival of urban centers in different periods. One of the features of this 
technology is the water disposal system, which has not been addressed as 
it should be. It seems that the Sassanids have worked hard in this regard 
and have shown to what extent, as an infrastructure, it has been decisive, 
effective, and important for other water transfer methods. Questions were 
raised after field studies and literature review on water transfer methods in 
Firuzabad plain. 1- According to the geographical and environmental 
features of Firuzabad plain, what strategies were considered for the 
disposal of surface and groundwater during the Sassanid and Islamic 
Periods? 2- What effect has made the implementation of this coherent 
system on the formation and continuity of settlements and the economy of 
Firuzabad plain? The research approach is historical-descriptive-analytical 
and has been done using library and field studies. The field study covers 
the extent of Firuzabad plain with an area of 276 square kilometers. The 
water facilities, including river, spring, waterway, qanat, bridge dam, flood 
dam, and annual rainfall, were studied in this area. These studies clarify 
that in the Sassanid period, the water disposal system was one of the most 
important and determining factors in forming infrastructure and urban 
development and other systems and technologies of water transfer in 
Firuzabad plain. The exact policies adopted have been maintained and 
exploited by the plain inhabitants until the present century. Also, the native 
names used in this regard are very important and significant. More 
importantly, it deals with the reasons for the formation of Ardeshir 
Khowarah in the eastern part of the river. Using archaeological and 
anthropological findings in this research identifies the water disposal 
methods of this plain and introduces the advantages of using them. 
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ي مختلف ها دوره ي و تداوم حیات مراکز شهرنشینی در  ری گ شکل فناوري انتقال آب نقش مهمی در  
باید و شاید بدان  کهچنان ي این فناوري، نظام دفع آب است که تاکنون  ها ی ژگ یوداشته است. یکی از  

که این   اندداده ساسانیان در این زمینه، بسیار تالش کرده و نشان    رسدی م پرداخته نشده است. به نظر  
به چه میزان، تعیین یک زیرسا   عنوان به شیوه   براي دیگر    مؤثر کننده،  خت،  ي ها وه ی ش و حائز اهمیت 

ي ها وه ی ش ي میدانی و پژوهش روي  ها ی بررس انتقال آب بوده است. بر همین اساس نگارندگان با توجه به  
ي جغرافیایی و ها ی ژگ ی وبا توجه به    نکهی ارو شدند.  یی روبه هاپرسش انتقال آب در دشت فیروزآباد، با  

ي سطحی و زیرزمینی در دوران ساسانی ها آب محیطی دشت فیروزآباد، چه تدابیري براي دفع زیست 
تأثیري در   و اسالمی در  نظام منسجم، چه  بود؟ اجراي این  استمرار ر ی گ شکل نظر گرفته شده  ي و 

تحلیلی است و   -  توصیفی - و اقتصاد دشت فیروزآباد داشته است؟ رویکرد پژوهش تاریخی   ها سکونتگاه 
میدانی، گسترة دشت فیروزآباد به   مطالعه   ي و میدانی انجام شده است. ا کتابخانه با استفاده از مطالعات  

این گستره، تأسیسات آبی شامل رودخانه، چشمه،   در  . شود ی م را شامل    لومترمربع ی ک   276 مساحت 
مطالعه شده است. این مطالعات روشن   ي ساالنه بررسی وها بارش ، مسیل و  بند ل ی س ،  بندپل آبراه، قنات،  

ي ری گ شکل کننده در  کند که در دورة ساسانی نظام دفع آب یکی از عوامل بسیار مهم و تعیین می 
ي انتقال آب در دشت فیروزآباد بوده است. ها ي فناور و  هانظام زیرساخت و توسعۀ شهرنشینی و دیگر  

برداري شده است. ي دقیق اتخاذشده توسط ساکنان دشت تا قرن حاضر نگهداري و بهره ها است ی س 
 آنکه  تر مهم   توجه است.برده شده، بسیار مهم و قابل   کار  بهي بومی که در این راستا  ها نام عالوه بر این  

ه ي شهر اردشیرخوره در بخش شرقی رودخانه پرداخته شده است. پژوهش حاضر ب ر یگ شکل به دالیل 
باستان ها افته مدد ی و مردم ي  مزایاي   آبي دفع  ها وه یش شناسی،  شناختی  و  را شناسایی  این دشت 

 .را معرفی کرده است   هاآن کارگیري  به 
 

 انتقال آب، دشت فیروزآباد، دورة ساسانی، قنات، نظام دفع آب  :هادواژهیکل
 

 : مسئول ةسندینو

 ي احمد نیالدحسام
باستان  ،يدکتر  يدانشجو  ،شناسی  گروه 
هنر،   ةدانشکد دانشگاه  مرمت،  و  حفاظت 

 ران ی اصفهان، ا
 یک:الکترون پست

ahmadihesamoddin@gmail.com    
 

 

 

  

  Creative Commons Attribution 4.0 International License یالمللن یب نامهیگواه نیباز، تحت قوان یدسترس يدارا هینشر نیارایت انتشار: حق کپی
 . دهدیبر اساس محتوا) را م يشکل و بازساز رییتغ ب،یمحتوا به هر شکل) و انطباق (بازترک ییو بازآرا ریکه اجازه اشتراك (تکث شودیمنتشر م

 
 
نظام دفع آب دشت فیروزآباد در دوران ساسانی و    .)1400(  ناصر  ،ینینوروززاده چگ،  حمد ا  ،یکاخک   یصالح،    نیالدحسام   ،ي احمد 

 .118-136،  )2(  42  ،فصلنامه علمی اثر.  اسالمی

Journal of Athar 

 ISSN: 2538-1830 | Volume 42 | Issue 2 | Summer 2021 

118



 

 

 

 پژوهشی مقالۀ    

 فیروزآباد در دوران ساسانی و اسالمی نظام دفع آب دشت  

 
 3ینیناصر نوروززاده چگ  ،  2یکاخک  یصالح احمد، 1*ياحمد  ن یالدحسام  

 

 ران ی حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر، اصفهان، ا  ةدانشکد  ،یشناس گروه باستان  ،يدکتر  يدانشجو .  1
 ران یا  اصفهان،  هنر،   دانشگاه  مرمت،  و  حفاظت  دانشکدة  ،یشناس گروه باستان  ار،یدانش.  2
 ران یا تهران، ،یشناس باستان پژوهشکدة   یعلمئتیه عضو.  3

 

 خالصه   اطالعات مقاله 

 1400/ 05/ 08 :افتیدر
 1400/ 05/ 25 :رشیپذ

 1400/ 06/ 24 :نیآنال انتشار
 

 

ي مختلف ها دوره ي و تداوم حیات مراکز شهرنشینی در  ری گ شکل فناوري انتقال آب نقش مهمی در  
باید و شاید بدان  کهچنان ي این فناوري، نظام دفع آب است که تاکنون  ها ی ژگ یوداشته است. یکی از  

که این   اندداده ساسانیان در این زمینه، بسیار تالش کرده و نشان    رسدی م پرداخته نشده است. به نظر  
به چه میزان، تعیین یک زیرسا   عنوان به شیوه   براي دیگر    مؤثر کننده،  خت،  ي ها وه ی ش و حائز اهمیت 

ي ها وه ی ش ي میدانی و پژوهش روي  ها ی بررس انتقال آب بوده است. بر همین اساس نگارندگان با توجه به  
ي جغرافیایی و ها ی ژگ ی وبا توجه به    نکهی ارو شدند.  یی روبه هاپرسش انتقال آب در دشت فیروزآباد، با  

ي سطحی و زیرزمینی در دوران ساسانی ها آب محیطی دشت فیروزآباد، چه تدابیري براي دفع زیست 
تأثیري در   و اسالمی در  نظام منسجم، چه  بود؟ اجراي این  استمرار ر ی گ شکل نظر گرفته شده  ي و 

تحلیلی است و   -  توصیفی - و اقتصاد دشت فیروزآباد داشته است؟ رویکرد پژوهش تاریخی   ها سکونتگاه 
میدانی، گسترة دشت فیروزآباد به   مطالعه   ي و میدانی انجام شده است. ا کتابخانه با استفاده از مطالعات  

این گستره، تأسیسات آبی شامل رودخانه، چشمه،   در  . شود ی م را شامل    لومترمربع ی ک   276 مساحت 
مطالعه شده است. این مطالعات روشن   ي ساالنه بررسی وها بارش ، مسیل و  بند ل ی س ،  بندپل آبراه، قنات،  

ي ری گ شکل کننده در  کند که در دورة ساسانی نظام دفع آب یکی از عوامل بسیار مهم و تعیین می 
ي انتقال آب در دشت فیروزآباد بوده است. ها ي فناور و  هانظام زیرساخت و توسعۀ شهرنشینی و دیگر  

برداري شده است. ي دقیق اتخاذشده توسط ساکنان دشت تا قرن حاضر نگهداري و بهره ها است ی س 
 آنکه  تر مهم   توجه است.برده شده، بسیار مهم و قابل   کار  بهي بومی که در این راستا  ها نام عالوه بر این  

ه ي شهر اردشیرخوره در بخش شرقی رودخانه پرداخته شده است. پژوهش حاضر ب ر یگ شکل به دالیل 
باستان ها افته مدد ی و مردم ي  مزایاي   آبي دفع  ها وه یش شناسی،  شناختی  و  را شناسایی  این دشت 

 .را معرفی کرده است   هاآن کارگیري  به 
 

 انتقال آب، دشت فیروزآباد، دورة ساسانی، قنات، نظام دفع آب  :هادواژهیکل
 

 : مسئول ةسندینو

 ي احمد نیالدحسام
باستان  ،يدکتر  يدانشجو  ،شناسی  گروه 
هنر،   ةدانشکد دانشگاه  مرمت،  و  حفاظت 

 ران ی اصفهان، ا
 یک:الکترون پست

ahmadihesamoddin@gmail.com    
 

 

 

  

  Creative Commons Attribution 4.0 International License یالمللن یب نامهیگواه نیباز، تحت قوان یدسترس يدارا هینشر نیارایت انتشار: حق کپی
 . دهدیبر اساس محتوا) را م يشکل و بازساز رییتغ ب،یمحتوا به هر شکل) و انطباق (بازترک ییو بازآرا ریکه اجازه اشتراك (تکث شودیمنتشر م

 
 
نظام دفع آب دشت فیروزآباد در دوران ساسانی و    .)1400(  ناصر  ،ینینوروززاده چگ،  حمد ا  ،یکاخک   یصالح،    نیالدحسام   ،ي احمد 

 .118-136،  )2(  42  ،فصلنامه علمی اثر.  اسالمی

مجلۀ علمی اثر

شاپا: 1830-2538  دوره 42 | شماره 2 | تابستان 1400

119



 

 مقدمه 

که  شودی ماهمیت و ضرورت پژوهش حاضر زمانی محرز 
صورت   می کن ی م مالحظه   تحقیقات  درخصوص در  گرفته 

ي دفع آب ها وه ی ش ي مدیریت انتقال آب، کمتر به  ها ي فناور 
پرداخته شده است. شاید با توجه به قرارگرفتن سرزمین ایران 

خشک کرة زمین، نظام گستردة دفع در کمربند خشک و نیمه 
آب، کاري بیهوده و باورناپذیر به نظر برسد، اما شواهدي در 

اگر این فناوري نبود، بسیاري از استقرارهاي   دست است که 
به   توانستند ی نم کم  یا دست   گرفت ی نم بزرگ و کوچک شکل  

قابل  نمونۀ  دهند.  ادامه  خود  گستردة حیات  نظام  یک  توجه 
ي تاریخی ها نام در دشت فیروزآباد که با   توان ی م انتقال آب را 

وه ، مشاهده کرد. عالشود ی مگور/ جور) شناخته  (   رخوره ی اردش 
باستان  شواهد  تاریخی،  شواهد  منسجم بر  نظام  نیز  شناسی 

ي ها وه ی ش ؛ بنابراین مطالعه و معرفی  کند ی م  دیی تأ انتقال آب را  
است.  حاضر  پژوهش  اهداف  از  ساسانی،  دورة  آب   دفع 

ساسانی، مرکز کورة اردشیرخوره، دورة  گور) در  (   رخوره ی اردش 
 شمار  به ساسانی  یکی از پنج کورة فارس و اولین تختگاه دولت  

 ,Estakhri, 1994; Ibn al Hawqal, 1987; Jeyhani(   رفتی م 

1989; Ibn al Balkhi, 2006.( 
 روزآباد ی ف گذار سلسلۀ ساسانی،  از زمانی که اردشیر، بنیان 

 نی تر مهم اردشیرخوره/ گور) را بنیان نهاد، نظام مدیریت آب،  ( 
. در رفت ی م بستر تولید ثروت در حیات اجتماعی آن به شمار  

مرکزي  به  فیروزآباد  اسالمی،  اولیۀ  قرون  و  ساسانی  دوران 
 Ahmadi et(  تجاري، کشاورزي و صنعتی تبدیل شده است

al., 2016 .(   دفع  به فناوري  ( کارگیري  اولین )کشی زه آب   ،
 است   راهکار مدیریتی مهندسان اردشیر روي منابع آب بوده

 )Estakhri, 1994; Ibn al Hawqal, 1987; Jeyhani, 1989; 

Ibn al Balkhi, 2006; Ferdowsi, 1994 .( 
توجه  گفت دشت فیروزآباد یکی از موارد جالب   توانیم

  رسد یمبه معناي واقعی کلمه است. به نظر    کشیدر امر زه
مناطق خشک    خصوصبهکشی براي بیشتر مناطق ایران و  زه

  اند شدهکه با استفاده از منابع آب زیرزمینی آباد  و کویري  
نباشد.   معنا  کشی  زهدرست  زمانی  زمین،  آب  یا خشکاندن 

براي  هاآبکه    کندیمپیدا   مانعی  زیرزمینی  و  سطحی  ي 
زه باشند.  استقرار  و  آب آبادانی  خشکاندن  معناي  به  کشی 

به عبارت گویاتر «Moin, 1992(  زمین است عمل کندن ). 
آن گرد    يهاي جو در  باتالقی  اراضی  آب  یا  رطوبت  تا  گود 

باتالق   ،آمده در  که  جداولی  شود.  سالم  و  خشک  ها  زمین 
آب  ، کنند اخراج  آماده    يهابراي  و  خشک  زمین  تا  عفن 

  تواند یمپژوهش حاضر    ).Dehkhoda, 1960شود» (  زراعت
دشت فیروزآباد    کشیهاي منابع تاریخی را دربارة زهگزارش 

. اگرچه رشد سریع شهرنشینی و  کندانی تأیید در دورة ساس
شناسی را از بین  کشاورزي جدید، بسیاري از شواهد باستان

ي هوایی و بقایاي جامانده  ها عکسکمک تحلیل  برده است، به
و مصاحبه با مردم بومی، این    آبي مدیریت دفع  هاوهی شاز  

 . توجهی به اهداف خود دست یافته استپژوهش تا حد قابل
 

 شینۀ پژوهش پی   
مراکز اولیۀ تمدن و   ي کنونی ایرانمرزهادر سرزمین و  

  ها رودخانهو حاشیۀ کم ارتفاع    ها آبرفتشهرنشینی در کنار  
؛ براي مثال نخستین ساکنان شهر سوخته و اندگرفتهشکل  

از   هیرمند  دلتاي  ابتدایی  ها روشمنطقۀ  بسیار  آبیاري  ي 
و با استفاده از شیب طبیعی زمین، آب   اندکردهیم استفاده

  بردند یمي کشاورزي  هانی زمي  هاشبکههیرمند را به نهرها و  
)Seyed Sajjadi, 2005.( نیز دربارة  هاپژوهش ي  هانظامیی 

و  رسانآب  توسط  هاسازهی  باستان  دوران  در  آبی  آدامز ي 
و  2006(  () خوزستان،  2002ونکه  دشت  در   شمنیگر) 
)Ghirshman, 1996مقدم (دوراونتاش،    ) درMoghaddam, 

و  2005  () شوشتر، Soroush, 2014سروش  میانآب  در   (
شاپور،  ) در جنديIsmaili Jelodar, 2010جلودار (اسماعیلی  

 & Mohammadi Ghasrian( يخانمرادمحمدي قصریان و 

Khanmoradi, 2012  ،زادهیعل) در دشت بیستون کرمانشاه  
)Alizadeh, 2009م دشت  در  و  )  محمدزاده  غان 
)Mohammadzadeh, 2019  ي آبی شهرستان هاسازه) دربارة

 . دنکنیم دییتأ جم و ریز انجام شده است که این موضوع را 

 

 

دورة  از  فارس  استان  در  آب  مدیریت  گستردة  پیشینۀ 
توسعۀ  سپس  و  شهرنشینی  مراکز  احداث  با  هخامنشی 

نمونه احداث چندین سد   عنوان به ؛  شود ی مکشاورزي آشکار  
رودخانۀ   ( روي  ایجاد Talebian & Karami, 2014پلوار   .(

)، بند داریوش Stronach, 2000پاسارگاد ( ي سلطنتی در  ها باغ 
رود  (خانۀ  روي  در ها کانال )،  Murray, 2014کر  آبیاري  ي 

ي آبی ها سازه ) و  Moradi et al., 2016(  دی جمش اطراف تخت  
ي توسعه و ها نمونه )  Malekzadeh, 2007استخر (   شهر اطراف  

در   هستند. رسان آب پیشرفت  ساسانی  تا  هخامنشی  دورة  ی 
ي آبی ها سازه جواهري و جواهري نیز در سه جلد، به معرفی  

فارس  استا   ;Javaheri & Javaheri, 1999(   اندپرداخته ن 

2001; 2006 .( 
ي انتقال آب دشت ها وه ی ش پژوهش حاضر دربارة یکی از  

فیروزآباد در دوران ساسانی و اسالمی است که تاکنون مطالعۀ 
دانان و مورخان جامعی روي آن صورت نگرفته است. جغرافی 

زه  دربارة  اسالمی  اولیۀ  فیرو   کشی قرون  توسط دشت  زآباد 
میان   به  سخن   Estakhri, 1994; Ibn al(اند  آورده اردشیر 

Hawqal, 1987; Jeyhani, 1989; Ibn al Balkhi, 2006; 
Ferdowsi, 1994سیاحان،   )؛ میان  در  اساس  همین  بر 

دیدن   فیروزآباد  از  که  پژوهشگرانی  و  ، اندکرده جهانگردان 
و  قنات  چند  احداث  تنها  تاریخی،  منابع  به  توجه  با  هوف، 
برنامه  از  را جزئی  مسیرهاي طبیعی سیالب در شرق دشت 

دیگر  زه  به  و  کرده  معرفی  اردشیر  دشت ها بخش کشی  ي 
یا  بی  است،  بوده  دربارة   ه آنچ توجه  تاریخی  منابع  در  که  را 

شهر  رسانآب سیستم   به  گزارش شده، (   رخوره ی اردش ی  گور) 
دانسته و معتقد است که این موضوع سنتی ادبی   ز ی آم اغراق 

است که دربارة بناهاي بزرگ تکرار شده و باید از آن چشم 
). Huff, 1987; Huff, 2013; Karachi, 2017(   پوشید 

 کشیب در فارس» سعی شده به زه همچنین در کتاب «چارة آ 
هاي منابع تاریخی پرداخته دشت فیروزآباد، با توجه به گزارش 

 شود، اما این پژوهش نیز بر پایۀ نظریات هوف استوار است.
 )Javaheri & Javaheri, 2006 در دو پژوهش فوق، به نظام .(

مدیریت دفع آب دورة ساسانی براساس منابع تاریخی پرداخته 
این است که بدون شناخت   هاآن اما مشکل اساسی    شده است، 

 توان ی نم ي مدیریت انتقال آب در گسترة دشت  ها وه ی ش تمام  
ي ارائه شده ها نقشه رسید؛ زیرا    هاآن به درك جامع و کاملی از  

در تمامی دشت   آنچه دربارة منابع سنتی آب، ناقص است و  
 .دهدی نماتفاق افتاده است، پوشش  

زه  در  مهم  موارد  از  دیگر  میزان  یکی  ي ها بارش کشی، 
ساالنه است که نقش مؤثري در الگوي استقراري دشت داشته  

. پایۀ اند بوده توجه  ي فوق بی ها پژوهش است. به این زمینه نیز 
دشت فیروزآباد تا پیش از ساختن   بودن ی باتالقاصلی پرآب و  

منابع دوران  (   رخوره ی اردش شهر   اولیه گور)،  قرون  و  ساسانی 
بودن دشت و انجام یک اسالمی است. در این منابع از پرآب 

کشی براي ساخت شهر اردشیرخوره (گور) عملیات وسیع زه 
است آمده  میان  به  سخن  ساسانی  اول  اردشیر   توسط 

 )Karname-ye Ardeshir e Babakan, 2011; Estakhri, 
1994; Ibn al Hawqal, 1987; Jeyhani, 1989; Ibn al 

Balkhi, 2006; Ferdowsi, 1994  .( در میان منابع قرون اولیۀ
 ق   دان قرون پنجم و ششم ه.بلخی، جغرافی اسالمی، تنها ابن 

باتالقی  روي دلیل  سدي  بستن  را،  فیروزآباد  دشت  بودن 
رودخانه توسط اسکندر مقدونی گزارش کرده است. در زمان 

، توسط مهندسی کشی دشتاردشیر اول ساسانی این سد و زه 
به نام برازه صورت گرفته که در این راه، جانش را نیز از دست 

). ابن بلخی نسبت به دیگر Ibn al Balkhi, 2006(   داده است 
دانان، منبعی متأخرتر است و مشخص نیست که چرا جغرافی 

نسبت  ها آب باالبودن سطح   اسکندر  حملۀ  به  را  زیرزمینی  ي 
هاي شیرازي و فسایی در دورة  ش . این موضوع منبع گزار دهد ی م 

قاجار بوده است که بر این اساس، نظراتی نیز براي مکان سد  
به  Shirazi, 1983; Fasaei, 1999اند ( داده اسکندر   ادامه  ). در 

 نقش نظام منسجم دفع آب در سطح دشت پرداخته شده است. 
 

 روش پژوهش   
منابع   شناسایی  و  به ها آب ثبت  زیرزمینی  و  ي سطحی 

به  میدانی و  پیمایشی و  روش  انجام شده ا کتابخانه صورت  ي 
تمام   بررسی،  مورد  منطقۀ  به گسترة  است.  فیروزآباد  دشت 

. رودخانه شودی م را شامل   لومترمربعی ک   276مساحت بیش از  
و دشت را   گذرد ی م صورت عرضی از میانۀ دشت  فیروزآباد به 
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دورة  از  فارس  استان  در  آب  مدیریت  گستردة  پیشینۀ 
توسعۀ  سپس  و  شهرنشینی  مراکز  احداث  با  هخامنشی 

نمونه احداث چندین سد   عنوان به ؛  شود ی مکشاورزي آشکار  
رودخانۀ   ( روي  ایجاد Talebian & Karami, 2014پلوار   .(

)، بند داریوش Stronach, 2000پاسارگاد ( ي سلطنتی در  ها باغ 
رود  (خانۀ  روي  در ها کانال )،  Murray, 2014کر  آبیاري  ي 

ي آبی ها سازه ) و  Moradi et al., 2016(  دی جمش اطراف تخت  
ي توسعه و ها نمونه )  Malekzadeh, 2007استخر (   شهر اطراف  

در   هستند. رسان آب پیشرفت  ساسانی  تا  هخامنشی  دورة  ی 
ي آبی ها سازه جواهري و جواهري نیز در سه جلد، به معرفی  

فارس  استا   ;Javaheri & Javaheri, 1999(   اندپرداخته ن 

2001; 2006 .( 
ي انتقال آب دشت ها وه ی ش پژوهش حاضر دربارة یکی از  

فیروزآباد در دوران ساسانی و اسالمی است که تاکنون مطالعۀ 
دانان و مورخان جامعی روي آن صورت نگرفته است. جغرافی 

زه  دربارة  اسالمی  اولیۀ  فیرو   کشی قرون  توسط دشت  زآباد 
میان   به  سخن   Estakhri, 1994; Ibn al(اند  آورده اردشیر 

Hawqal, 1987; Jeyhani, 1989; Ibn al Balkhi, 2006; 
Ferdowsi, 1994سیاحان،   )؛ میان  در  اساس  همین  بر 

دیدن   فیروزآباد  از  که  پژوهشگرانی  و  ، اندکرده جهانگردان 
و  قنات  چند  احداث  تنها  تاریخی،  منابع  به  توجه  با  هوف، 
برنامه  از  را جزئی  مسیرهاي طبیعی سیالب در شرق دشت 

دیگر  زه  به  و  کرده  معرفی  اردشیر  دشت ها بخش کشی  ي 
یا  بی  است،  بوده  دربارة   ه آنچ توجه  تاریخی  منابع  در  که  را 

شهر  رسانآب سیستم   به  گزارش شده، (   رخوره ی اردش ی  گور) 
دانسته و معتقد است که این موضوع سنتی ادبی   ز ی آم اغراق 

است که دربارة بناهاي بزرگ تکرار شده و باید از آن چشم 
). Huff, 1987; Huff, 2013; Karachi, 2017(   پوشید 

 کشیب در فارس» سعی شده به زه همچنین در کتاب «چارة آ 
هاي منابع تاریخی پرداخته دشت فیروزآباد، با توجه به گزارش 

 شود، اما این پژوهش نیز بر پایۀ نظریات هوف استوار است.
 )Javaheri & Javaheri, 2006 در دو پژوهش فوق، به نظام .(

مدیریت دفع آب دورة ساسانی براساس منابع تاریخی پرداخته 
این است که بدون شناخت   هاآن اما مشکل اساسی    شده است، 

 توان ی نم ي مدیریت انتقال آب در گسترة دشت  ها وه ی ش تمام  
ي ارائه شده ها نقشه رسید؛ زیرا    هاآن به درك جامع و کاملی از  

در تمامی دشت   آنچه دربارة منابع سنتی آب، ناقص است و  
 .دهدی نماتفاق افتاده است، پوشش  

زه  در  مهم  موارد  از  دیگر  میزان  یکی  ي ها بارش کشی، 
ساالنه است که نقش مؤثري در الگوي استقراري دشت داشته  

. پایۀ اند بوده توجه  ي فوق بی ها پژوهش است. به این زمینه نیز 
دشت فیروزآباد تا پیش از ساختن   بودن ی باتالقاصلی پرآب و  

منابع دوران  (   رخوره ی اردش شهر   اولیه گور)،  قرون  و  ساسانی 
بودن دشت و انجام یک اسالمی است. در این منابع از پرآب 

کشی براي ساخت شهر اردشیرخوره (گور) عملیات وسیع زه 
است آمده  میان  به  سخن  ساسانی  اول  اردشیر   توسط 

 )Karname-ye Ardeshir e Babakan, 2011; Estakhri, 
1994; Ibn al Hawqal, 1987; Jeyhani, 1989; Ibn al 

Balkhi, 2006; Ferdowsi, 1994  .( در میان منابع قرون اولیۀ
 ق   دان قرون پنجم و ششم ه.بلخی، جغرافی اسالمی، تنها ابن 

باتالقی  روي دلیل  سدي  بستن  را،  فیروزآباد  دشت  بودن 
رودخانه توسط اسکندر مقدونی گزارش کرده است. در زمان 

، توسط مهندسی کشی دشتاردشیر اول ساسانی این سد و زه 
به نام برازه صورت گرفته که در این راه، جانش را نیز از دست 

). ابن بلخی نسبت به دیگر Ibn al Balkhi, 2006(   داده است 
دانان، منبعی متأخرتر است و مشخص نیست که چرا جغرافی 

نسبت  ها آب باالبودن سطح   اسکندر  حملۀ  به  را  زیرزمینی  ي 
هاي شیرازي و فسایی در دورة  ش . این موضوع منبع گزار دهد ی م 

قاجار بوده است که بر این اساس، نظراتی نیز براي مکان سد  
به  Shirazi, 1983; Fasaei, 1999اند ( داده اسکندر   ادامه  ). در 

 نقش نظام منسجم دفع آب در سطح دشت پرداخته شده است. 
 

 روش پژوهش   
منابع   شناسایی  و  به ها آب ثبت  زیرزمینی  و  ي سطحی 

به  میدانی و  پیمایشی و  روش  انجام شده ا کتابخانه صورت  ي 
تمام   بررسی،  مورد  منطقۀ  به گسترة  است.  فیروزآباد  دشت 

. رودخانه شودی م را شامل   لومترمربعی ک   276مساحت بیش از  
و دشت را   گذرد ی م صورت عرضی از میانۀ دشت  فیروزآباد به 
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. در بررسی اخیر، از کند ی میم  به دو بخش شرقی و غربی تقس 
هر بخش   آب ي دفع  ها وه ی شاین الگوي طبیعی استفاده شده و  

رودخانه جداگانه بررسی و شناسایی شده است. از طرفی در 
و  پایش  آب،  دفع  نظام  اخیر،  سال  چند  بارانی  روزهاي 
مستندنگاري شده است تا بهتر و بیشتر به اهمیت آن پرداخته 

این   از  هریک  ریخت   هاوه ی ش شود.  زمین  شناسی، براساس 
ارتباط   و  نزدیکی  و  استقراري،    هاآن دوري  آثار  ي ها نام به 

مردم   خود به مخصوص   اطالعات  براساس  که  شناسی، داشته 
  . پرداخته شده است هاآن ي  گذار نام ثبت و به معرفی و دالیل 

 

 ي تحقیق ها افته ی 

 منابع آب دشت فیروزآباد 
  50تا  15 52دشت فیروزآباد در موقعیت جغرافیایی 

52    طول شرقی و45  28    تا15  29    شمالی در  عرض
متر از سطح دریا، در جنوب غربی استان    1327  ارتفاع متوسط 

  723بخش مرکزي)  دشت ( . این  ) 1  شکل (   فارس واقع شده است 
  شود که می شامل    کیلومترمربع از مساحت شهرستان فیروزآباد را 

و    کیلومترمربع   276 مسطح  را    447دشت  آن  کیلومترمربع 
  95  دهد. فاصلۀ شهر فیروزآباد تا مرکز استان ارتفاعات تشکیل می 

طورکلی این شهرستان در  ). به Ahmadi, 2014(   کیلومتر است. 
  منطقۀ کوهستانی قرار گرفته و جزء مناطق معتدل ایران است 

 )Bayat, 1994  348بلندمدت آن، ساالنه بین  ). میزان بارندگی   -  
). این میزان  Ahmadi, 2014(  متر گزارش شده است. میلی   427

خشک فالت  فیروزآباد را جزء مناطق نیمه   نکه ی ا بارندگی عالوه بر  
، امکان کشاورزي دیم را هم براي ساکنان آن  دهد ی م ایران قرار  

 ). Kardavani, 2008(   کند ی م فراهم  
سنتی  مهم  منابع  فیروزآباد    ن ی تأم ترین  دشت  ي  ها آب آب 

  ی ن ی رزم ی ز ي ساالنه) و منابع  ها بارش   ها، رودخانه، چشمه (   ی سطح 
دانان قرون اولیۀ  ي جغرافی ها . گزارش هستند   ) 2  شکل ( )  ها (قنات 

  ن ی تر مهم ي پرآب را  ها چشمه قنات) و  (   زها ی کار اسالمی، رودخانه،  
 Estakhri, 1994; Ibn al( اند  کرده آب دشت معرفی    ن ی تأم منبع  

Hawqal, 1987; Jeyhani, 1989; Ibn al Balkhi, 2006; 
Ferdowsi. 1994; Maghdasi, 1982 .(   در  ها نوشته فسایی  ي 

قاجار،  دوران    دورة  آب  انتقال  سیستم  پابرجابودن  از  حکایت 
ساسانی و اوایل اسالمی تا دورة قاجار دارد که رودخانه فیروزآباد  

 ,Fasaei(   آب دشت گزارش کرده است   ن ی تأم منبع   ن ی تر مهم را 

آبراه، همۀ    6قنات و    46). همچنین در این برهه، با احداث  1988
را    ها ه ی کوهپا ي کشاورزي دشت فیروزآباد، حتی بخشی از  ها ن ی زم 

 ). 2  ) (شکل Ahmadi, 2014(   اند برده به زیر کشت  
بر ها بارش هرچند   عالوه  ساالنه،  امکان  فراهم   ي  کردن 

  يار ی آب ي کشاورزي از  ها ن ی زم نیازي  کشاورزي دیم، موجب بی 
، این میزان بارش، تهدیدي  شود ی م   ) از اواسط پاییز تا اوایل بهار ( 

؛ چراکه فیروزآباد  د ی آ ی م جدي براي استقرارها و مزارع به حساب  
فرا گرفته    ها کوه   را   آن دشتی است میان کوهی که دورتادور  

است و همین سبب سرازیرشدن آب ناشی از نزوالت به میانۀ  
 . شود ی م دشت  

 
 ران ی ا . موقعیت شهرستان فیروزآباد در نقشۀ  1  شکل 

 Fars Province Governor Officeمنبع:  
 

 

 

 
 روزآباد ی ف نظام مدیریت آب در دشت    . 2  شکل 

 منبع: نگارندگان 
 

  14میلیون مترمکعب است. حدود    18ساالنه، بیش از   بارش 
میلیون مترمکعب در    4میلیون مترمکعب در ارتفاعات و بیش از  

). این حجم  1جدول  ) ( Ahmadinejad, 2016(   بارد ی م سطح دشت  
ي سطح دشت قلمداد  ها استقرارگاه عظیم آب، تهدیدي جدي براي  

ي فصلی و در کنار آن دفع  ها الب ی س مقابله با    رو ن ی ا ؛ از  شود ی م 
آوردن    وجود   به یی که ساکنان دشت، در  ها آبراه و    ها قنات مازاد آب  

استقرار  اند داشته نقش    ها آن  براي  آب  نظام دفع  نیازمند وجود   ،
وده است. اردشیر و جانشینانش، از این مهم آگاهی داشته  گسترده ب 

دشت فیروزآباد    اند توانسته و با اجراي یک نظام منسجم انتقال آب  

گفت این    توان ی م را به مکانی امن براي ساکنان آن تبدیل کنند.  
بود، تمام و کمال    درآمده ساسانی به اجرا  دورة  نظام منسجم که در  

خود باقی بوده است. با اجراي قانون   به قوت   ش  . ه   1340دهۀ  تا  
اصالحات ارضی در این دهه، رشد سریع شهرنشینی و احداث بیش  

هزار حلقه چاه عمیق کشاورزي، این یادگار باارزش پیشینیان    2از  
از میان رفت، اما بخش مهمی از آن تا به امروز کارایی خود را حفظ  

تمامی   و  فیر   ها الب ی س کرده  فاضالب کنونی شهر  به  و  را  وزآباد 
سرازیر   بررسی  ) Ahmadi, 2014(   کند ی م رودخانه  به  زیر  در   .

  ي غربی و شرقی رودخانه پرداخته شده است. ها بخش 
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1/462 2891 1200 723 محدوده   76/16 06/0 12/0 026/0 866/18 
 728/14 033/0 12/0 08/0 13/15 5/497 2891 1200 447 ارتفاعات 

 138/4 015/0 ___ ___ 39/18 8/404 6/1770 1200 276 دشت
 Ahmadinejad, 2016, P. 18: بعنم

 نظام دفع آب در بخش غربی رودخانه 
صورت مارپیچ دشت فیروزآباد را به رودخانۀ فیروزآباد، به

تقسیم   غربی  و  شرقی  بخش  در  کند یمدو  رودخانه  این   .

و تا خروج   شودیمشمال غربی دشت، از تنگه تنگاب وارد آن  
حدود   به  آن  طول  دشت،  شرقی  جنوب  در    32رودخانه 

. بخش غربی رودخانه، حیات خود را مدیون  رسدیمکیلومتر  
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، با منبع تغذیه از مادرچاه  ها قناتي دائمی، فصلی و  هاچشمه 
از بخش   ترکوچکو از نظر وسعت    ترپرآباست. این بخش  

شرقی است و استفادة کمتري از آب رودخانه دارد. در اینجا 
کشی،  ي زیرزمینی در گذشته، زههاآبدلیل باالبودن سطح  به

پایین در  اساسی  کشنقش  قابل  و  آب  سطح  کردن  تبردن 
ترین  کشی این بخش از مهمبخش غربی رودخانه داشته و زه

گسترده در دشت    وسازساختراهکارهاي اردشیر براي آغاز  
نظر   به  است.  بوده  و  باتالقی  رسدیمفیروزآباد  دشت  بودن 

ي زیرزمینی، بیشتر هاآب بردن سطح تالش اولیه براي پایین
هم رودخانه  غربی  بخش  داردبا   ;Estakhri, 1994(  خوانی 

Ibn al Hawqal, 1987; Jeyhani, 1989; Ibn al Balkhi, 
2006; Ferdowsi, 1994.(  

شواهدي چند براي باالبودن سطح آب زیرزمینی وجود  
شناسی در دهانۀ خروجی ي باستانهایبررسدارد. براساس  

تنگاب و محل احداث کاخ اردشیر، تعداد بسیار زیادي چشمه 
با ساماندهی، عالوه بر احداث کاخ خود   وجود دارد که اردشیر

را از طریق دو آبراه بناب و برم پیر به مصرف    ها آن توانسته آب  
ي بخش غربی رودخانه برساند.  هان یزمهکتار از    1500حدود  

سال،   800برم پیر) حدود کاخ ( از طرفی بخشی از آب برکه 
  منبع اصلی آب شهر گور در بخش شرقی رودخانه بوده است

)Nowrouzzadeh Chegini et al., 2014  آثار سکونت پیش .(
غربی   بخش  از  تنها  فیروزآباد،  دشت  در  ساسانی  دورة  از 

با   ارتباط  در  و  شده  ها چشمه رودخانه  شناسایی  دائمی  ي 
از هزارة هفتم تا سوم قبل از میالد    هاآناست. توالی سکونتی  

نشان   میدانی  Ahmadi, 2019(  هد د یمرا  مطالعۀ   .(
پراکنش  نگار الگوي  که  است  آن  گویاي  و    ها قناتندگان 

مدیریت    هاچشمه  اجراي  قابلیت  رودخانه،  غربی  بخش  در 
آورده و تا حدود دهۀ    وجود  به انتقال آب در این بخش را  

حدود  ش  .ه(1330 از  پس  دشت،  آب  سطح  از   18)  قرن 
زه گسترده  عملیات  در  اجراي  است.  باالبوده  هنوز  کشی 

حاشیۀ شمالی بخش غربی رودخانه و در اطراف روستاهاي  
متر بوده است.    10-  4دهبرم و مورد شهرك سطح آب بین  

شناسی را مطالعات سازمان  نتایج مطالعات مردم  نکهیانکته  
.  کندیمي زیرزمینی تأیید  ها آب روي  ي فارس بر  امنطقه آب  

دهه   چند  از  پس  اساس  این  از  برداربهرهبر  ي  هاآبي 
،  ش ه.  1371ي عمیق، در سال هاچاهزیرزمینی توسط حفر 

حلقه چاه مطالعاتی در نقاط مختلف دشت احداث شد.   32
دو  براساس مطالعات صورت در  مطالعاتی  گرفته در دو چاه 

-10، سطح آب زیرزمینی بین  روستاي دهبرم و مورد شهرك
است  12 شده  گزارش  ). Ahmadinejad, 2016(  متر 

زمین مطالعات  نشان  همچنین  از دهدیمشناسی  تغذیه   ،
. این تغذیه از  ردیگیمي شمالی دشت صورت  هادامنه سمت  
ي  هادامنه از    مؤثرترو    ترگستردهي شمال غربی  هادامنه سوي  

رگرفتن سازندهاي  شمال شرقی است که دلیل آن، حائل قرا
ي شمال  هادامنهمارنی گروه فارس، بین دشت و ارتفاعات در  

آهکی   و  آبرفتی  سفره  ارتباط  مانع  که  است  دشت  شرقی 
؛ درنتیجه شرق سفرة آبرفتی در مقایسه با غرب آن شودیم

دارد کمتري  بر  Ahmadinejad, 2016(  پتانسیل  عالوه   .(
سطح  پایین دهاآببردن  براي  زیرزمینی،  ي  هابارشفع  ي 

ساالنه نیز باید راهکاري اندیشید تا استقرارها شکل بگیرند و  
قابلهانیزم کشاورزي  در ي  منظور  همین  به  شوند؛  کشت 

کانال  هانیزممیانۀ   دو  رودخانه،  غربی  بخش  کشاورزي  ي 
با   جنوب شرق هاشاخهبزرگ  به سمت  از شمال  فرعی،    ي 

طبیعی باشد، اما    توانستهیم   هاآنشده است. ساختار    دهیکش
  ها کانالشواهد، نشان از دخل و تصرف وسیع در آن دارد. این  

ترین نظام دفع آب ترین و مهمي مرتبط که بزرگهاشاخهبا 
شکل   را  رودخانه  غربی  «قرهدهدیم بخش   Ghareh( له»، 

Lahي دیگري چون له خونی  هانام. البته  )3  شکل (  ) نام دارد
  18له حدود  آن است. قره   نیترروفمعله،  نیز داشته، اما قره

کیلومتر طول داشته و در برخی نقاط، پهناي آن به حدود  
بر دفع  رسدیممتر    40 له، عالوه  این  فصلی،  هاالبیس.  ي 

آب   در   12مازاد  را  رودخانه  غربی  بخش  آبراه  دو  و  قنات 
کند. شواهد  بخش دشت به رودخانه سرازیر می  نیتریجنوب

در جنوب این بخش از رودخانه، تمامی    حکایت از آن دارد که 
الیه پیوسته و همگی در منتهی  له قرهي طبیعی، به  هالیمس

 ). 1 ةشمار 2  شکل( زند یریمدشت به رودخانه 

 

 

  5له با ژرفاي حدود  ابتدا با احداث قره  رسدیمبه نظر  
ي اطراف در شمال و میانۀ بخش غربی  هانیزممتر از سطح  

شده    آورده آب زیرزمینی پایین    رودخانه تا حد ممکن، سطح 
احداث   با  میانۀ دشت،  ها قناتو سپس  و  دامنۀ کوه  در  یی 

ي زیرزمینی، آب مورد نیاز مزارع هاآب عالوه بر کنترل سطح  
در    اند کرده  نیتأمرا    سیتأستازه این  هازمانو  به  که  یی 

آب    هاچشمهو    ها قنات نبود،  قره  ها آننیازي  به  توسط  له 
له  . شش روستا در پناه و کنار قرهشدندیمرودخانه سرازیر  

نودران) نیز که آباد (. مجموعۀ چهارتاقی سلمت  اند شدهواقع  

به   استدورمتعلق  اسالمی  میانۀ  قرون  و  ساسانی   ة 
)Nowrouzi, 2005; Huff, 1987 در حاشیۀ آن قرار گرفته ،(

جریان داشت، اهالی بخش  دلیل آب دائمی که در آن  است. به
نیز   شکار  و  ماهی  صید  به  رودخانه،  پرداختند.  یمغربی 

هرنج   از  قسمتی  و  مظهر  روستاهاي  هاقناتهمچنین  ي 
له احداث شده است تا  و دهنو، در بدنۀ قره  آباد دولتنودران،  

را به    ها آنکشی در زمان الیروبی ساالنه، آب  عالوه بر امر زه
 ). 4 شکل(  راحتی الیروبی کنندرا به اههرنجله منتقل و قره

 

         
 له. قره3 شکل

 منبع: نگارندگان
 له ي نودران در بدنه قره هاقنات . بقایاي مظهر 4 شکل

 منبع: نگارندگان
 

 
له و باالبودن سطح از دیگر شواهد وجود آب دائمی در قره

) در اطراف  Murdي زیرزمینی، وفور درختچۀ «مورد» (هاآب 
از   طوالنی  کمربند  یک  پیش،  دهه  چند  تا  است.  آن 

ي مورد، از شمال تا جنوب بخش غربی رودخانه،  هادرختچه 
له وجود داشته است. امروزه بخش کمی از این  در اطراف قره

به که  مانده  باقی  پایینگیاه  و  جدید  کشاورزي  رفتن دلیل 
 ). 5 شکل( سطح آب زیرزمینی، در حال نابودي هستند

 

یی  بندهالیسعالوه بر موارد ذکرشده، شواهدي از احداث  
براي کنترل و هدایت سیالب، در دامنۀ کوه و ورودي برخی  

ي بخش غربی رودخانه وجود دارد؛ براي مثال در دهانۀ  هادره
تنگ خرفتخانه، در شمال روستاي دهبرم، دیواري به عرض  

  2  شکل(متر، به طول چند کیلومتر احداث شده  سانتی  90
به2شمارة   متأسفانه  که  دیگر،  )  کارهاي  و  دلیل کشاورزي 

 
 رودخانه . بقایاي درختان مورد در بخش غربی 5 شکل

 منبع: نگارندگان
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شده توسط  بخش کمی از آن باقی مانده است. در نقشۀ ارائه 
بخشی از حصار    را  آنف، وي این دیوار جانمایی شده و  هو

 ,Huff(  داند یم منظم یک عمارت، در شمال روستاي دهبرم  

دیوار 1  ةشمار  6  شکل(  ).1987 این  هوف،  نظر  برخالف   .(
  را  آنهیچ ارتباطی با عمارت مذکور نداشته است، بلکه باید  

تنگ   درون  چراکه  دانست؛  دشت  آب  دفع  نظام  از  جزئی 
مادرچاه  خرف دو  کمالها قناتتخانه،  روستاهاي  و  ي  آباد 

است و در آن سوي دیوار رو به دشت،    شدهخیرآباد احداث  

حسین  روستاي  قنات  عبور  و  هاآبراهآباد،  مسیر  پیر  برم  ي 
درنهایت   و  قنات  هانیزمبناب  و  استقرارها  کشاورزي،  ي 

؛  اندشدهآباد است که در بدنۀ رودخانه احداث  روستاي سهل
از   بخشی  مذکور  دیوار  را    هااستقرارگاهو    هاباغبنابراین 

له  و آب سرازیرشده از کوهستان را به قره  کرده یم محافظت  
با ایجاد کانالی در همین    دادهیمانتقال   است. حتی امروزه 

بخش و ایجاد بندهاي خاکی، سیالب را در شمال روستاي  
 . اندکردهله منتقل دهبرم به قره

 

 
 ی دفاعدیوارهاي  محل. دشت فیروزآباد و 6شکل 

 Huff, 1987منبع: 
 

زیادي   تعداد  احداث  با  امروزه  عمیق  هاچاهمتأسفانه  ي 
شدن مواجه  کشاورزي، بخش غربی رودخانه، با خطر خشک 

متر رسیده است.    100شده و سطح آب زیرزمینی به بیش از  
، گیاهان دارویی و...  هاشکارگاهي دایر،  هاقناتدیگر اثري از  

، نیست، اما با وجود  اندبودهکه همگی وابسته به آب دائمی  
پایین  ها قنات،  ها چشمه شدن  خشک  آب  رفتو  سطح  ن 

تا به امروز از تخریب مزارع و روستاها توسط    لهقرهزیرزمینی،  
له وجود ي فصلی جلوگیري کرده است. عالوه بر قرههاالب یس

نبوده است   ریتأثي طبیعی در مدیریت انتقال آب بیهالیمس
 که در ادامه به آن پرداخته شده است.

 

 هالیمس
در بخش غربی رودخانه آثار دیگري در ارتباط با مدیریت  
ادامۀ درة  است که  خرقه  یکی مسیل  دارد.  آب وجود  دفع 

هاي واقع در این دره  کوهستانی خرقه بوده است. آب چشمه 
سلمت  قنوات  خرقه،  آبراه  آب  مازاد  و  و  ي  هاالبیسآباد 

له ي غربی دشت فیروزآباد را در جنوب دشت، به قرههاکوه
نام «له  3شمارة    2شکل  (  کند منتقل می با  ). مسیل دیگر 

ی حاشیه جنوبی بخش غربی رودخانه  » تمام منگرك)بنگرو (
شرقی، از جنوب روستاي    -صورت غربیرا در بر گرفته و به

دولت  آبادنجف روستاي  غرب  در  و  قرهگذشته  به  له آباد 
 ). 4شمارة  2 شکل( وندد یپ یم

 

 

 گیلکله 
نام  به  مجزا  له  طول    یک  به  متر،    2800«گیلک»، 

ي قسمت شمالی بخش غربی رودخانه را به رودخانه  ها الب ی س 
آباد،  . مادرچاه و قسمتی از قنات روستاي سهل کند ی م سرازیر  

  ة شمار   2  ؛ شکل 7  شکل (   گیلک احداث شده است در حاشیه له 
). همچنین این له، مسیر عبور دو آبراه برم پیر و بناب است  5

.  شوند ی م ي اطراف آن تغذیه  ها چشمه که از برکۀ کاخ اردشیر و  
در    ها آن نداشتن به آب  و نیاز   ها آبراه براي الیروبی بخشی از این  

و بر روي    بر آب زمستان، محل انحرافی این دو آبراه، در بدنۀ پل  
 ت. گیلک ایجاد شده اس له 

 
 

 
 لک ی گ . له  7  شکل 

 منبع: نگارندگان 
 

 مدیریت دفع آب در بخش شرقی رودخانه 
تر است.  مساحت بخش شرقی رودخانه از بخش غربی بزرگ 

ترین استقرار، به مساحت  عنوان بزرگ در این بخش شهر گور به 
است.    314 گرفته  شکل  کوهستان    دورتادور هکتار  را  دشت 

این   ارتفاع  در شمال شرق دشت،    ها کوه فراگرفته و بیشترین 
ي ساالنه در  ها بارش پادناست.    کوه رشته متر مربوط به    2891

ي فراوان، بخش شرقی رودخانه را،  ها دره مناطق کوهستانی با  
،  ها دره . انتهاي خروجی تعدادي از این  دهد ی م قرار    ر ی تأث تحت  

ي عوامل  کار دست نزدیک به رودخانه بوده است و بدون تغییر و  
ي آن درة زالویی در  ها نمونه .  زد ی ر ی م به رودخانه  انسانی، سیالب  
نقاره  تل  انتهاي  شرق  دیگري  و  اردشیر  کاخ  شمال  در  خونه، 

لهراسب در جنوب شرقی دشت است    2  شکل (   خروجی درة 
 ). 7و    6شمارة  

برازه، از این الگوي طبیعی    ها آن   رأس مهندسان اردشیر و در  
ي  ر ی گ شکل راي  ند و به همین منظور، ب داشت دشت آگاهی کاملی  

شهر   از  محافظت  استقرارها،  (   رخوره ی اردش و  دیگر  و  گور) 
. در آغاز دورة ساسانی، شهر  اند ده ی ش ی اند ي  ا ماهرانه راهکارهاي  

ي زراعی، در پناه یک نظام دفع آب از  ها ن ی زم گور، روستاها و  
تا   کوهستان  شکل  ها انه ی م دامنۀ  دشت  نظر  اند گرفته ي  به   .

ي دفع آب، داراي عرض زیاد و عمق کم  ها کانال بیشتر    رسد ی م 
به بوده  که  از  اند  کمتر  متوسط،  سطح    2طور  به  نسبت  متر 

دلیل رشد  به   ها آن . امروزه بیشتر  اند داشته ي اطراف عمق  ها ن ی زم 
یی  ها تنها آن و    رفته سریع شهرنشینی و کشاورزي جدید، از بین  

. این مدیریت  رند ی گ ی م که هنوز مورد استفاده قرار    اند مانده باقی  
در    ها ي آباد یري  گ شکل دفع آب، مانند بخش غربی رودخانه، در  

مهمی    کنار  بسیار  نقش  دفع  د خود،  بر  عالوه  همچنین  ارد. 
دلیل آب دائمی یا فصلی که در  ي سطحی، به ها آب سیالب و  

به   ها آن  داشته،  نیزارهایشان    عنوان شکارگاه جریان  از  و حتی 
کردن انبار غالت استفاده  و درست   ها خانه براي پوشش سقف  

 است.   شده ی م 
و  زیریپ  دامنه  از  آب،  نقشۀ دفع  ي خروجی  هادهانهي 
. بنا به نظر هوف، خطوط  شودیم ي کوهستانی شروع  هادره

  شده ینمشعاعی شهر گور، تنها به داخل حصار شهر محدود 
ي  هاقسمتو در تمام جلگۀ فیروزآباد ادامه داشته است، اما با  

 5/7  باًیتقري را به قطر  اگوشه  20مستقیم یک چندوجهی  
به   چندپاره.  پوشاندیمکیلومتر   را  در  حصار  شاهد  عنوان 

را در ارتباط با حفاظت   ها آني کوهستان نام برده و هادامنه 
شه عمدة  محورهاي  به  نسبت  مهم،  امکنۀ  معرفی  از  گور  ر 

). نگارندگان با  2شمارة    6  ) (شکلHuff, 1987(  کرده است
ي  هادامنهنظر هوف دربارة کاربري چندپارة حصاري که در  

دو   تنها  زیرا  نیستند؛  موافق  است،  شده  احداث  کوهستان 
نمونه از این دیوارها را نام برده که بخشی کوچک و مجزا از  

وجهی که  آن بیست  و با  شوندیمسایر نقاط دشت را شامل  
،  هاوارهید ، چندان متصل نیستند. دوم اینکه این  کندیماشاره  

 سال ǀ 42 شمارة ǀ 2 تابستان 1400
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 گیلکله 
نام  به  مجزا  له  طول    یک  به  متر،    2800«گیلک»، 

ي قسمت شمالی بخش غربی رودخانه را به رودخانه  ها الب ی س 
آباد،  . مادرچاه و قسمتی از قنات روستاي سهل کند ی م سرازیر  

  ة شمار   2  ؛ شکل 7  شکل (   گیلک احداث شده است در حاشیه له 
). همچنین این له، مسیر عبور دو آبراه برم پیر و بناب است  5

.  شوند ی م ي اطراف آن تغذیه  ها چشمه که از برکۀ کاخ اردشیر و  
در    ها آن نداشتن به آب  و نیاز   ها آبراه براي الیروبی بخشی از این  

و بر روي    بر آب زمستان، محل انحرافی این دو آبراه، در بدنۀ پل  
 ت. گیلک ایجاد شده اس له 

 
 

 
 لک ی گ . له  7  شکل 

 منبع: نگارندگان 
 

 مدیریت دفع آب در بخش شرقی رودخانه 
تر است.  مساحت بخش شرقی رودخانه از بخش غربی بزرگ 

ترین استقرار، به مساحت  عنوان بزرگ در این بخش شهر گور به 
است.    314 گرفته  شکل  کوهستان    دورتادور هکتار  را  دشت 

این   ارتفاع  در شمال شرق دشت،    ها کوه فراگرفته و بیشترین 
ي ساالنه در  ها بارش پادناست.    کوه رشته متر مربوط به    2891

ي فراوان، بخش شرقی رودخانه را،  ها دره مناطق کوهستانی با  
،  ها دره . انتهاي خروجی تعدادي از این  دهد ی م قرار    ر ی تأث تحت  

ي عوامل  کار دست نزدیک به رودخانه بوده است و بدون تغییر و  
ي آن درة زالویی در  ها نمونه .  زد ی ر ی م به رودخانه  انسانی، سیالب  
نقاره  تل  انتهاي  شرق  دیگري  و  اردشیر  کاخ  شمال  در  خونه، 

لهراسب در جنوب شرقی دشت است    2  شکل (   خروجی درة 
 ). 7و    6شمارة  

برازه، از این الگوي طبیعی    ها آن   رأس مهندسان اردشیر و در  
ي  ر ی گ شکل راي  ند و به همین منظور، ب داشت دشت آگاهی کاملی  

شهر   از  محافظت  استقرارها،  (   رخوره ی اردش و  دیگر  و  گور) 
. در آغاز دورة ساسانی، شهر  اند ده ی ش ی اند ي  ا ماهرانه راهکارهاي  

ي زراعی، در پناه یک نظام دفع آب از  ها ن ی زم گور، روستاها و  
تا   کوهستان  شکل  ها انه ی م دامنۀ  دشت  نظر  اند گرفته ي  به   .

ي دفع آب، داراي عرض زیاد و عمق کم  ها کانال بیشتر    رسد ی م 
به بوده  که  از  اند  کمتر  متوسط،  سطح    2طور  به  نسبت  متر 

دلیل رشد  به   ها آن . امروزه بیشتر  اند داشته ي اطراف عمق  ها ن ی زم 
یی  ها تنها آن و    رفته سریع شهرنشینی و کشاورزي جدید، از بین  

. این مدیریت  رند ی گ ی م که هنوز مورد استفاده قرار    اند مانده باقی  
در    ها ي آباد یري  گ شکل دفع آب، مانند بخش غربی رودخانه، در  

مهمی    کنار  بسیار  نقش  دفع  د خود،  بر  عالوه  همچنین  ارد. 
دلیل آب دائمی یا فصلی که در  ي سطحی، به ها آب سیالب و  

به   ها آن  داشته،  نیزارهایشان    عنوان شکارگاه جریان  از  و حتی 
کردن انبار غالت استفاده  و درست   ها خانه براي پوشش سقف  

 است.   شده ی م 
و  زیریپ  دامنه  از  آب،  نقشۀ دفع  ي خروجی  هادهانهي 
. بنا به نظر هوف، خطوط  شودیم ي کوهستانی شروع  هادره

  شده ینمشعاعی شهر گور، تنها به داخل حصار شهر محدود 
ي  هاقسمتو در تمام جلگۀ فیروزآباد ادامه داشته است، اما با  

 5/7  باًیتقري را به قطر  اگوشه  20مستقیم یک چندوجهی  
به   چندپاره.  پوشاندیمکیلومتر   را  در  حصار  شاهد  عنوان 

را در ارتباط با حفاظت   ها آني کوهستان نام برده و هادامنه 
شه عمدة  محورهاي  به  نسبت  مهم،  امکنۀ  معرفی  از  گور  ر 

). نگارندگان با  2شمارة    6  ) (شکلHuff, 1987(  کرده است
ي  هادامنهنظر هوف دربارة کاربري چندپارة حصاري که در  

دو   تنها  زیرا  نیستند؛  موافق  است،  شده  احداث  کوهستان 
نمونه از این دیوارها را نام برده که بخشی کوچک و مجزا از  

وجهی که  آن بیست  و با  شوندیمسایر نقاط دشت را شامل  
،  هاوارهید ، چندان متصل نیستند. دوم اینکه این  کندیماشاره  
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و   اندشدهي کوهستانی احداث هادرهدر محل خروجی  قاًیدق
، شبیه حصار یک قلعه یا شهر به یکدیگر  ها آن گاه سروته  هیچ

شناسی  ي باستانهای بررسدر    هکنیامتصل نشده است. سوم  
یک  هاغبامحدودة    اوالًجدید،   از  بیشتر  اردشیرخوره،  ي 

فرسنگ است که در منابع تاریخی آمده و حتی این محدوده  
ن   نظر  موردکیلومتر    5/7از   م  زیهوف  مرودیفراتر    توانی. 

ا محدودة  بباغ  نیگفت  است    لومتریک  12-10  نیها 
)Ahmadi et al., 2016در نقاط   یی هامحوطه  نکهیا م). چهار

چهارتاق تل  چون  دشت  چهارتاق  گانیبا   یمختلف  تل    ی و 
اAhmadi, 2018(  اند شده  یی شناسا  محمدآباد  با  که    ن ی) 

خارج از  به  رخورهیاردش  یاگر قرار بود خطوط شعاع   ،حساب
وجهی از یک بیست   شتریب  باید  باشد،   شده  دهیحصار شهر کش

به دیدة    را تشکیل دهد؛، بنابراین این نظر هوف را هم باید
 تردید نگریست.

به محل عبور    قیدق  ینگاه   باآمد،    انیاز آنچه به م  ریغ   به
زمآبراه  ،ها قنات و  اهم  یپ   ،يکشاورز  يهانیها  و    تیبه 

  ي وارید  از  هوف  مثال  يبرا  ؛برد  میخواه  وارهاید  نیاحداث ا
  ی فالت سنگ  ک ی  که  بردیم   نام   ی غرب  شمال بخش    يانتها  در

)  Huff, 1987(  است  دهرا محصور کر  شایجنوب  يهاو دامنه
دفع آب    تیریاز مد   یجزئ  واره،ید  نیاما ا  ، ) 2  ةشمار  6  شکل(

شرق  نه  است،  البیس  یانحراف  بند  کی  ورودخانه    یبخش 
  هیقنات با منبع تغذ   کی  آن،  جنوب  در  چراکه  ي؛گرید  زیچ

  و از رودخانه    هیقنات و دو آبراه با منبع تغذپنج  از مادرچاه،  
نبود   جهیدرنت  ؛ اند احداث شده  گور  شهر  آب  انتقال  ستمیس
فراوانی به بخشی    بیآس  هرساله  تواندیم)  بندلی(س  وارید  نیا

از نظام مدیریت انتقال آب بزند؛ به عبارت گویاتر، نبود این 
امکان شهرنشینی و کشاورزي را در بخش بزرگی از    بندلیس

. پس از احداث بند فوق، در انتهاي غربی  بردی مدشت از بین  
 آنشدة پشت آوري ي جمعها آبدیوار کانالی وجود دارد که 

). متأسفانه از 8شمارة    2  شکل(  کندیمبه رودخانه منتقل    را
انده است.  دلیل توسعۀ شهر اثري باقی نمبقایاي این بند، به

را    بندهاآب ي دیگري از این  هانمونهخوشبختانه نگارندگان  
. نمونۀ  اندافتهي کوه شمالی دشت ی هادرهدر دهانۀ برخی از  

تا   نام ماالچه است که  به  آن در شمال روستاي جایدشت، 
روستاي    100حدود   ساکنان  زندگی  محل  پیش،  سال 

است.  بوده  فعلی  ).  9شمارة    2  شکلو    8شکل  (  جایدشت 
از    ها الب یس سرازیرشدن  از  و  هادرهپس  کوهستانی  ي 

یی به هاکانال، از طریق  بندهالیسشدن در پشت این  جمع 
«دَلوار دَلوار  نام  به  آب  دفع  اصلی  شاخۀ  » Dalvar  -یک 

 ).10شمارة   2 شکل( اندشدهیممنتقل 
 

 
 رودخانهدر دهانۀ درة ماالچه در بخش شرقی  بندلیس. 8 شکل

 منبع: نگارندگان
 

 ) Dalvarدلوار (
ترین اثر بخش شرقی رودخانه در مدیریت دفع  دلوار مهم

آن، از شرق    برِآب   کیلومتر طول دارد و حوزة  14آب است.  
و در    شودیمدشت فیروزآباد که «جایدشت» نام دارد، شروع  

ي دیگر بخش شرقی رودخانه را در بر هاقسمت مسیر خود،  
 کوه شرقی دشت قرار دارددامنۀ  گیرد. همۀ مسیر آن در یم
گذاري آن به دلوار این است ). دلیل نام10شمارة    2  شکل(

؛  شودیملی دلوار تلفظ  وار بوده و در زبان محکه در اصل دره
به کوهستان و طرف دیگر آن به دشت  زیرا یک طرف آن 

و طرحاب یمکان.  شودیمختم   بهی  دلوار،  مسیر ریزي  عنوان 
ي  هانیزماصلی دفع آب در بخش شرقی رودخانه، تخریب  

ي  هاالبیسکشاورزي را به کمترین حد ممکن رسانده است.  
و   آبراه  دو  آب  مازاد  و  از    قنات  10فصلی  تغذیه  منبع  با 

قنات، با منبع تغذیه از مادرچاه، توسط آن به   15رودخانه و 
 ).9 شکل( شودیمرودخانه سرازیر 

 

 

 

 
 آن. دلوار و عبور قنات لهراسب از زیر 9 شکل

 منبع: نگارندگان
 

ي محل خروج نظام دفع آب،  زیرطرح توجه  نکتۀ جالب
در هر دو بخش رودخانه است که بسیار هوشمندانه به اجرا  

قره همانند  دلوار  خروجی  است.  در  درآمده    نیتریجنوبله، 
معنی که مازاد  ؛ بدینشودیم بخش دشت، به رودخانه سرازیر  

هیچ از  آب  در    هاالبیسو    ها چشمه ،  هاقنات،  ها آبراهکدام 
رودخ به  از ارودخانهي  هاقنات.  زند یرینمانه  میانۀ دشت  ي 

نقطۀ   نیتری جنوبدهانۀ خروجی تنگاب تا روستاي دهبین در  
کشیده   به  اندشدهدشت  دشت  میانۀ  در  سیالب  انتقال   .

 توانستهیم  ها قناترودخانه، عالوه بر تخریب بدنۀ رودخانه و  

زراعی،  هانیزم را تحت    هاباغي  میانۀ دشت  استقرارهاي  و 
و   ریتأث به دشت  دلوار که  غربی  قرار دهد. در حاشیۀ  خود 
ي از سنگ و مالط گچ اوارهیدي زراعی مرتبط است،  هانیزم

یا    اندکردهاحداث   ازحد،  ي بیشهابارشتا در زمان طغیان 
). در  10  شکل (  ي کشاورزي نزندهانیزمسیالب آسیبی به  

جنوب  الیه  عنوان شاخۀ اصلی دفع آب، در منتهیانتها دلوار به
رودخانه  به  دهبین  روستاي  شرق  در  و  فیروزآباد  دشت 

هرنج  زدیریم از  بخشی  و  مظهر  و  هاقنات.  «سرتل»  ي 
کردن مازاد  تا با اضافه  اندگرفته«سرگر»، در بسترِ دلوار قرار  

ي فوق امکان به هاقناتهاي بخش شرقی رودخانه به آب  ب آ
جنوب  هانیزمبردن  زیرکشت  در  را  بیشتري  کشاورزي  ي 

شرقی دشت فراهم کنند. در طول مسیر «دلوار»، عالوه بر  
ادامه   به حیات خود  امروز  به  تا  از گذشته  استقرارهایی که 

ي ساسانی و قرون اولیۀ هادوره، آثاري نیز متعلق به  اندداده
مشاهده   میان  شودیم اسالمی  آن  از  قالت    توانیم .  به 

محمحسن  تل  چهارتاقی  آباد،  تل  و  بوگندو  آب  تل  دآباد، 
،  هاسفالي  نگارگاه). براساس  11  شکل(  محمدآباد اشاره کرد 

اولیه  هامحوطه  قرون  و  ساسانی  دوران  به  متعلق  فوق،  ي 
 ). Ahmadi, 2018; Nowrouzi, 2005(  اسالمی هستند

 

     
 دلوار . بقایاي دیوار حفاظتی در بدنۀ 10 شکل

 منبع: نگارندگان
 آن کنار در. دلوار و تل محمدآباد 11 شکل

 منبع: نگارندگان
 

عنوان شکارگاه استفاده  سال پیش، به  60از دلوار تا حدود  
ابنمی است.  پنجمشده  (قرن  وجود  ق   .ه   بلخی  از   (

 Ibn al(  ي بسیار در سطح دشت خبر داده است.هاشکارگاه

Balkhi, 1987  این برپابودن  از  نیز  تا    هاشکارگاه). شیرازي 
استدورة   داده  گزارش  از Shirazi, 1983(  قاجار  پس   (
در منابع    آنچهشده و مصاحبه با مردم بومی،  ي انجامهایبررس

 سال ǀ 42 شمارة ǀ 2 تابستان 1400
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 آن. دلوار و عبور قنات لهراسب از زیر 9 شکل

 منبع: نگارندگان
 

ي محل خروج نظام دفع آب،  زیرطرح توجه  نکتۀ جالب
در هر دو بخش رودخانه است که بسیار هوشمندانه به اجرا  

قره همانند  دلوار  خروجی  است.  در  درآمده    نیتریجنوبله، 
معنی که مازاد  ؛ بدینشودیم بخش دشت، به رودخانه سرازیر  

هیچ از  آب  در    هاالبیسو    ها چشمه ،  هاقنات،  ها آبراهکدام 
رودخ به  از ارودخانهي  هاقنات.  زند یرینمانه  میانۀ دشت  ي 

نقطۀ   نیتری جنوبدهانۀ خروجی تنگاب تا روستاي دهبین در  
کشیده   به  اندشدهدشت  دشت  میانۀ  در  سیالب  انتقال   .

 توانستهیم  ها قناترودخانه، عالوه بر تخریب بدنۀ رودخانه و  

زراعی،  هانیزم را تحت    هاباغي  میانۀ دشت  استقرارهاي  و 
و   ریتأث به دشت  دلوار که  غربی  قرار دهد. در حاشیۀ  خود 
ي از سنگ و مالط گچ اوارهیدي زراعی مرتبط است،  هانیزم

یا    اندکردهاحداث   ازحد،  ي بیشهابارشتا در زمان طغیان 
). در  10  شکل (  ي کشاورزي نزندهانیزمسیالب آسیبی به  

جنوب  الیه  عنوان شاخۀ اصلی دفع آب، در منتهیانتها دلوار به
رودخانه  به  دهبین  روستاي  شرق  در  و  فیروزآباد  دشت 

هرنج  زدیریم از  بخشی  و  مظهر  و  هاقنات.  «سرتل»  ي 
کردن مازاد  تا با اضافه  اندگرفته«سرگر»، در بسترِ دلوار قرار  

ي فوق امکان به هاقناتهاي بخش شرقی رودخانه به آب  ب آ
جنوب  هانیزمبردن  زیرکشت  در  را  بیشتري  کشاورزي  ي 

شرقی دشت فراهم کنند. در طول مسیر «دلوار»، عالوه بر  
ادامه   به حیات خود  امروز  به  تا  از گذشته  استقرارهایی که 

ي ساسانی و قرون اولیۀ هادوره، آثاري نیز متعلق به  اندداده
مشاهده   میان  شودیم اسالمی  آن  از  قالت    توانیم .  به 

محمحسن  تل  چهارتاقی  آباد،  تل  و  بوگندو  آب  تل  دآباد، 
،  هاسفالي  نگارگاه). براساس  11  شکل(  محمدآباد اشاره کرد 

اولیه  هامحوطه  قرون  و  ساسانی  دوران  به  متعلق  فوق،  ي 
 ). Ahmadi, 2018; Nowrouzi, 2005(  اسالمی هستند

 

     
 دلوار . بقایاي دیوار حفاظتی در بدنۀ 10 شکل

 منبع: نگارندگان
 آن کنار در. دلوار و تل محمدآباد 11 شکل

 منبع: نگارندگان
 

عنوان شکارگاه استفاده  سال پیش، به  60از دلوار تا حدود  
ابنمی است.  پنجمشده  (قرن  وجود  ق   .ه   بلخی  از   (

 Ibn al(  ي بسیار در سطح دشت خبر داده است.هاشکارگاه

Balkhi, 1987  این برپابودن  از  نیز  تا    هاشکارگاه). شیرازي 
استدورة   داده  گزارش  از Shirazi, 1983(  قاجار  پس   (
در منابع    آنچهشده و مصاحبه با مردم بومی،  ي انجامهایبررس
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بخشی از   شود. در زیر  دتأیی  تواندیمتاریخی گزارش شده،  
که آب دشت را پس    اندکردهدلوار، قنات لهراسب را احداث  

درة   به  آن،  غربی  حاشیۀ  و  کوهستانی  بخش  از  عبور  از 
انتقال   ). هوف احداث چند قنات  9  شکل(  دهدیملهراسب 

کشی اردشیر در شرق دشت فیروزآباد را جزئی از برنامۀ زه
اساس  داند یم نقشی  لهراسب  قنات  که  است  معتقد  در  و  ی 

ي جنوبی شهر گور هانیزم  در   ي زیرزمینیهاآبآوردن  پایین
)، اما نگارندگان عالوه بر بررسی کامل آثار  Huff, 1987(  دارد

به آب  انتقال  مدیریت  با  با مدیریت  هانام  مرتبط  مرتبط  ي 
. به هر حال در  اندپرداخته انتقال آب در دشت فیروزآباد نیز  

و شمال شرق دشت،    5در جنوب شرق    و  قنات  15شرق 
قنات احداث شده است. این تعداد قنات بیشتر از آن چیزي 
است که در نقشۀ هوف ارائه شده است. برخالف نظر هوف  

احداث    توانینم که  از    هاقناتپذیرفت  تغذیه  منبع  با 
و   براي خشکاندن  تنها  رودخانه،  بخش شرقی  در  مادرچاه، 

احداث شهر   تینهادر  و  ینیرزمیزي  هاآببردن سطح  پایین
ي بخش شرقی رودخانه و  ها نیزمگور بوده باشد؛ زیرا بیشتر  

قنات با    10ي اطراف شهر گور را، دو آبراه و  هانیزمویژه  به
رودخانه سیرا از  تغذیه  بیشتر اند کردهیمب  منبع  بنابراین  ؛ 

و    ها قنات مادرچاه در شمال شرق، شرق  از  تغذیه  منبع  با 
و بیشتر براي آبیاري و به   شدهجنوب شرقی دشت احداث  

کشت استفاده هانیزمبردن  زیر  خود  اطراف  کشاورزي  ي 
از طرفی منبع  شده به مدت    نیتأماند.    800آب شهر گور 

کۀ کاخ اردشیر در بخش غربی  . ق) از بره  400  -م   224سال (
رودخانه بوده است. بعد از آن، تا حدود دو دهه پیش نیز از 

مشروب   رودخانه   Nowrouzzadeh(  است  شده یمآب 

Chegini et al., 2014  .(احداث    توانیم در    ها قناتگفت 
ي  هاآبآوردن  بخش شرقی رودخانه، ارتباط کمتري با پایین

 است.  داشته زیرزمینی 
یک    درخصوص تنها  گفت،  باید  لهراسب  قنات  نقش 

مجراي زیرزمینی براي انتقال آب به درة لهراسب احداث شده  
مسیر  چراکه  معین؛  ارتفاع  اختالف  با  قنات  دو  نه  است 

نشان   دلوار  به  آن  اتصال  و  لهراسب  قنات    دهد یمانحرافی 

پایین لهراسب براي  قنات  احداث  به  آب دشت  بردن سطح 
با ایجاد کانالی    اند توانسته یمراحتی  یان بهنیاز نبوده و ساسان

ي زیرزمینی میانۀ دشت را به دلوار سرازیر هاآبله،  شبیه قره
احداث قنات لهراسب، دالیل دیگري   رسد یمکنند. به نظر  

بر    داشته است. عالوه  بیرون  مقاله  این  از حوصلۀ  است که 
صورت شناسباستانمطالعات   مطالعات  دربارة  ی،  گرفته 

شمسی، سطح آب زیرزمینی در   1371ي آب در سال هاچاه
متر    26تا    16بخش شرقی رودخانه، در اطراف شهر گور، بین  

است بوده  نوسان  همچنین  Ahmadinejad, 2016(  در   .(
رارگرفتن سازندهاي مارنی گروه فارس، بین  دلیل حائل قبه

در   ارتفاعات  و  مانع  هادامنهدشت  دشت،  شرقی  شمال  ي 
سبب شرق سفرة  . بدینشودیم ارتباط سفره آبرفتی و آهکی  

، پتانسیل کمتري براي تغذیۀ  آنآبرفتی در مقایسه با غرب  
) که این امر Ahmadinejad, 2016(  ي زیرزمینی داردهاآب 

براي  دلی  تواندیم زیرزمینی هاآب بودن سطح  ترنییپالی  ي 
بخش شرقی رودخانه در مقایسه با بخش غربی آن باشد. به  

فرعی    رسد یمنظر   و مسیرهاي  در   را  آندلوار  بیشتر  باید 
دفع   با  آب  هاالبیسارتباط  مازاد  دفع  و  فصلی  ،  هاقناتي 

 مطالعه کرد.   هاآبراهو  هاچشمه 
 خندق 
ي فرعی و مهم مدیریت دفع آب بخش  هاشاخهیکی از  

شرقی رودخانه «خندق» نام دارد. این خندق در شمال تل  
پیوندد. کاربري خندق که امروزه در  یممحمدآباد، به دلوار  

و   فاضالب  دفع  شده،  واقع  شهر  شهر هاآبزیر  سطحی  ي 
مهم   دالیل  از  یکی  شاید  است.  شهر ریگشکلفیروزآباد  ي 

اردشیر شهر  ترك  از  پس  فیروزآباد،  (کنونی  گور)،  خوره 
کنونی  شهر  زیرا  است؛  بوده  خندق  همین  وجود  و  احداث 
فیروزآباد را در پناه خود داشته و سیالبی را که از کوه شمالی 

گذاري آن به  ، حفظ کرده و دلیل نامشدهیمدشت سرازیر  
خندق با حفاظت بخش شمالی شهر کنونی فیروزآباد ارتباط  

ر بحوزة آبو    رسد یمکیلومتر    5/4داشته است. طول آن به  
تا شمال شهر کنونی هان یزمآن   ي شمال شرقی شهر گور 

 ). 11شمارة  2شکل  و 12 شکل( فیروزآباد بوده است
 

 

 

 
 روزآبادیف . بخشی از خندق شهر 12 شکل

 منبع: نگارندگان
 

 گور  شهر
یافتن به شواهدي  یکی از نتایج خوب این پژوهش، دست

نشان   که  شرقی   دهدیماست  بخش  در  را  گور  شهر  چرا 
احداث   و  اندکردهرودخانه  شناسایی  شواهد،  این  از  یکی   .

ي تا  ریگشکلآب شهر گور از آغاز    نیتأممستندنگاري منابع  
). Nowrouzzadeh Chegini et al., 2014(دورة معاصر است  

طرحی نیز   ستیبا یمآب    ن یتأممسلم است، پس از    آنچهاما  
پیش باشد.  براي دفع آب شهر گور  ذکر    ترشیپ بینی شده 

ر جنبۀ امنیتی در برابر مهاجمان، براي شد که خندق عالوه ب
ي فصلی نیز کاربرد داشته است.  هاالبیسمحافظت شهر از  

این   نقشۀ   نقطهانتخاب  بر  عالوه  رودخانه،  بخش شرقی  از 
ایجاد یک   و  آب  میانگاه شهر  نماآبانتقال  در  ویژه  گور ي 

)Nowrouzzadeh Chegini et al., 2014 از دوربودن   ،(
اهاالب یس فصلی  دشت  ي  میان  به  شمالی  کوه  از  که  ست 

  ی ک ینزداست؛ به همین دلیل شهر گور را در    شدهیمسرازیر  
به    200حدود  ( نسبت  بلندي  یک  روي  و  رودخانه  متري) 

ي اطراف آن، هان یزم. شیب  اندکردهي اطراف ایجاد  هانیزم
از   دیگر  یکی  است.  دشت  شرق  جنوب  و  جنوب  طرف  به 

ازحد  ین موضع، باالبودن بیشي شهر گور در اریگشکلدالیل  
ي زیرزمینی در بخش غربی رودخانه، نسبت به بخش  هاآب 

  توانسته یمشرقی آن بوده است. باالبودن سطح آب زیرزمینی  
باشد که ممکن بوده    وسازساختمانعی براي حجم عظیمی از  

قرارگیري   آنکه  ترمهمزمان، سبب فرونشست شود.    مروربه
منابع   تا  است  از دشت، سبب شده  نقطه  این  در  شهر گور 

با   آب  باشد.  هاوهیشمختلف  دردسترس  انتقال  مختلف  ي 
قرن   4شاید یکی از دالیل استمرار سکونت شهر گور تا حدود  

شدن مراکز  پیش نیز همین بوده است. در مقایسه با متروك
استخر، دا راب و  شهرنشینی دیگر ساسانی در فارس، چون 

مراتب   به  استمراري  گور  شهر  تجربه    تریطوالنبیشاپور،  را 
میان   در  و  گور  شهر  شمال  در  است.  ي  هانیزمکرده 

کشاورزي، لهی به نام مشتگان وجود داشته و وظیفۀ آن، دفع 
هاي شمالی شهر ي فصلی و انتقال آب تمامی زمینهاالب یس

امروزه  گور) به خندق اطراف شهر بوده است.  خوره (اردشیر 
ي کشاورزي جدید، از این له اثري نیست. هاتیفعالعلت  به

به هر حال دروازة جنوبی شهر گور، محل خروج آب مازاد  
ي در محل  اآبراههشهر و خندق اطراف آن است. هنوز بقایاي  

 ). 13 شکل( ی مانده استباق  این دروازه و در میانۀ خندق 
 

 
 گور شهر. بقایاي آبراهۀ خروجی آب در دروازة جنوبی 13 شکل

 منبع: نگارندگان
 

توجه در نظام دفع آب شهر گور، نزدیکی آن نکتۀ جالب 
و   شهر  مازاد  آب  اردشیر،  مهندسان  است.  رودخانه  به 

صورت ترین مسافت به رودخانه، چه بهرا در کوتاه  ها الب یس
انتقال   زیرزمینی  یا  در  اندندادهسطحی  رودخانه  .  بدنۀ 

ي دشت را تغذیه هانیزمیی احداث شده که بیشتر  هاقنات
آسیبکنندیم سبب  .  رودخانه،  بدنۀ  از  بخش  هر  دیدن 

و    ها قناتتخریب   آب  انتقال  مدیریت  نظام  از  بخشی  و 
خشک باعث  مزارع،  درنهایت  رفتن   هاباغشدن  میان  از  و 

گور   شهر  پیرامونی  ا  شدهیم استقرارهاي  اهمیت  ین است. 
که احداث شهر گور با شهر   شودیمموضوع زمانی مشخص  
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 روزآبادیف . بخشی از خندق شهر 12 شکل

 منبع: نگارندگان
 

 گور  شهر
یافتن به شواهدي  یکی از نتایج خوب این پژوهش، دست

نشان   که  شرقی   دهدیماست  بخش  در  را  گور  شهر  چرا 
احداث   و  اندکردهرودخانه  شناسایی  شواهد،  این  از  یکی   .

ي تا  ریگشکلآب شهر گور از آغاز    نیتأممستندنگاري منابع  
). Nowrouzzadeh Chegini et al., 2014(دورة معاصر است  

طرحی نیز   ستیبا یمآب    ن یتأممسلم است، پس از    آنچهاما  
پیش باشد.  براي دفع آب شهر گور  ذکر    ترشیپ بینی شده 

ر جنبۀ امنیتی در برابر مهاجمان، براي شد که خندق عالوه ب
ي فصلی نیز کاربرد داشته است.  هاالبیسمحافظت شهر از  

این   نقشۀ   نقطهانتخاب  بر  عالوه  رودخانه،  بخش شرقی  از 
ایجاد یک   و  آب  میانگاه شهر  نماآبانتقال  در  ویژه  گور ي 

)Nowrouzzadeh Chegini et al., 2014 از دوربودن   ،(
اهاالب یس فصلی  دشت  ي  میان  به  شمالی  کوه  از  که  ست 

  ی ک ینزداست؛ به همین دلیل شهر گور را در    شدهیمسرازیر  
به    200حدود  ( نسبت  بلندي  یک  روي  و  رودخانه  متري) 

ي اطراف آن، هان یزم. شیب  اندکردهي اطراف ایجاد  هانیزم
از   دیگر  یکی  است.  دشت  شرق  جنوب  و  جنوب  طرف  به 

ازحد  ین موضع، باالبودن بیشي شهر گور در اریگشکلدالیل  
ي زیرزمینی در بخش غربی رودخانه، نسبت به بخش  هاآب 

  توانسته یمشرقی آن بوده است. باالبودن سطح آب زیرزمینی  
باشد که ممکن بوده    وسازساختمانعی براي حجم عظیمی از  

قرارگیري   آنکه  ترمهمزمان، سبب فرونشست شود.    مروربه
منابع   تا  است  از دشت، سبب شده  نقطه  این  در  شهر گور 

با   آب  باشد.  هاوهیشمختلف  دردسترس  انتقال  مختلف  ي 
قرن   4شاید یکی از دالیل استمرار سکونت شهر گور تا حدود  

شدن مراکز  پیش نیز همین بوده است. در مقایسه با متروك
استخر، دا راب و  شهرنشینی دیگر ساسانی در فارس، چون 

مراتب   به  استمراري  گور  شهر  تجربه    تریطوالنبیشاپور،  را 
میان   در  و  گور  شهر  شمال  در  است.  ي  هانیزمکرده 

کشاورزي، لهی به نام مشتگان وجود داشته و وظیفۀ آن، دفع 
هاي شمالی شهر ي فصلی و انتقال آب تمامی زمینهاالب یس

امروزه  گور) به خندق اطراف شهر بوده است.  خوره (اردشیر 
ي کشاورزي جدید، از این له اثري نیست. هاتیفعالعلت  به

به هر حال دروازة جنوبی شهر گور، محل خروج آب مازاد  
ي در محل  اآبراههشهر و خندق اطراف آن است. هنوز بقایاي  

 ). 13 شکل( ی مانده استباق  این دروازه و در میانۀ خندق 
 

 
 گور شهر. بقایاي آبراهۀ خروجی آب در دروازة جنوبی 13 شکل

 منبع: نگارندگان
 

توجه در نظام دفع آب شهر گور، نزدیکی آن نکتۀ جالب 
و   شهر  مازاد  آب  اردشیر،  مهندسان  است.  رودخانه  به 

صورت ترین مسافت به رودخانه، چه بهرا در کوتاه  ها الب یس
انتقال   زیرزمینی  یا  در  اندندادهسطحی  رودخانه  .  بدنۀ 

ي دشت را تغذیه هانیزمیی احداث شده که بیشتر  هاقنات
آسیبکنندیم سبب  .  رودخانه،  بدنۀ  از  بخش  هر  دیدن 

و    ها قناتتخریب   آب  انتقال  مدیریت  نظام  از  بخشی  و 
خشک باعث  مزارع،  درنهایت  رفتن   هاباغشدن  میان  از  و 

گور   شهر  پیرامونی  ا  شدهیم استقرارهاي  اهمیت  ین است. 
که احداث شهر گور با شهر   شودیمموضوع زمانی مشخص  
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بیشاپور و خندق آن مقایسه شود. برخالف شهر گور، بخش  
شمالی و غربی شهر بیشاپور، در کنار و چسبیده به رودخانۀ 

است.    شده یم  ن یتأمشاهپور است و آب خندق از این نقطه  
،  ردیگیمخندق شهر که بخش شرقی و جنوبی شهر را در بر  

در   آن  شاهپور    شمالانتهاي  رودخانۀ  به  .  ونددیپ یمغرب، 
قرارگرفتن انتهاي خندق به رودخانه، مشکلی براي سیستم 

اما برخالف  14  شکل(  آوردینم  وجود  بهانتقال آب شهر    ،(

اطراف   و خندق  مازاد شهر گور  آب  بیشاپور،  از  شهر  شهر، 
طریق هرنج قنات منارو که در جنوب شهر و نزدیک دروازة 
جنوبی است، به دلوار و شاید به قنات درة لهراسب در جنوب 

انتقال   گور  شهر  زمینۀ   افتهییمشرقی  در  مهمی  نقش  و 
است داشته  دشت  ساکنان  براي  صنعتی  و   باغداري 

)Ahmadi et al., 2016 .( 

 

 

 
 رودخانه. خروجی خندق شهر بیشاپور به 14 شکل

 منبع: نگارندگان
 

 )Abkhal(خل  آب  
بخشی دیگري از نظام دفع آب دشت فیروزآباد، مربوط  

این  هاسازهبه   از  یکی  است.  آبی  خل   آب،  ها نمونه ي 
)Abkhalنام دارد که در دیگر جاهاي ایران با نام خالب نیز ( 

 ;Malekzadeh & Malekzadeh, 2018(  شودیم یاد  

Javaheri & Javaheri, 2006  .(انتقال مازاد آب در    خلآب
پل و  قنات  آبراه،  آسیاب،  مثل  بناهایی  با  بندهاست.  ارتباط 

در   آن  کار   هاابیآسکاربرد  آسیاب  که  است  زمانی    براي 
یا به تعمیر نیاز داشت؛ به همین منظور، یک مسیر   کردینم

از رسیدن آب به تنوره آسیاب در نظر گرفته   انحرافی قبل 
ی بتوان آسیاب را تعمیر کرد. نمونۀ دیگر  راحتبهتا    شد یم

پل در  که  است  انحرافی  مسیر  خل،  رفته   کار  بهبندها  آب 
ایجادشده در    است. شیرازي از این واژه، براي مسیر انحرافی

). براي  Shirazi, 1983(  بند بهمن کوار استفاده کرده است
هرنج  ها آبراهالیروبی   برخی    هاقنات،  به    هاقناتیا  نیاز  که 

نظر   در  آب  انحرافی  مسیر  یک  نیز  دارند  تعمیر  و  الیروبی 
براي    شده یمگرفته   البته  از  هاقناتو    ها آبراهاست.  که  یی 

در بستر   هاآن ا بستن آب در سرآب  ، ب شوند یمرودخانه تغذیه  
، اما آب خل، بیشتر شدهیم الیروبی راحت انجام    کار  رودخانه،

با منبع تغذیه   هاقناتبا منبع تغذیه از چشمه و    هاآبراه براي  
 توانیمي آن را در دشت فیروزآباد  هانمونهاز مادرچاه است.  

گیلک  مسیر انحرافی دو آبراه برم پیر و بناب دید که روي له
ي ساالنه در  هایروب یالتا    اندشدهو شرق کاخ اردشیر احداث  

انجام شود.    ترراحت صورت قنات هستند،  آبراه و بخشی که به
قنات    ها نمونهبراي مسیر انحرافی قنات نیز یکی از بهترین  

ي مدیریت انتقال  هاسازهنظیرترین  لهراسب است؛ یکی از کم
آب دورة ساسانی که منبع آب آن در دشت فیروزآباد بوده و  

متر در دل کوه، آب را به درة    480با حفر قناتی به طول  
و   داده  انتقال  دشت  شرق  جنوب  در  آباد    را  آنلهراسب 

در برخی موارد امکان    نکهیابودن و  دلیل پرآب، اما بهاندکرده

 

 

وجود داشته است، قبل از مسدودشدن مسیر قنات در کوه  
انحرافی را به صورت قنات رسیدن قنات به کوه، یک مسیر 

خروج   محل  و  کرده  قرار    را  آن درست  دلوار  ؛  انددادهدر 
 بهبراي آن    توانستهیمبنابراین الیروبی و دیگر مشکالتی که  

آب   وجود این  طریق  از  بخش  آید،  در  است.  خل حل شده 
از آبها نمونهغربی رودخانه، به   خل و قرارگرفتن مظهر یی 

). عالوه بر  4  شکل(  له اشاره شدي نودران در بدنه قرههاقنات
نیز وجود  هاقنات،  ها آن  براي الیروبی مشکل    داشته یی  که 

گزینی آن، امکان ایجاد  بودن یا مکاندلیل پرآبو به  اندداشته 
است.  نداشته  وجود  قنات  خود  یا  مظهر  در  انحرافی  مسیر 

آن قنات کتک است. براي حل این مشکل چهارپایی  مصداق  
رفتن  تا با راه  کردندیمگاو) را وارد هرنج قنات    خصوصبه(

در مسیر آب، سبب به هم خوردن و به حرکت درآمدن گل  
  .و الي اضافی و حمل آن با جریان به خارج بشود

 

 بحث 

ي شهر و بناهاي اطراف آن باید به مقولۀ ریگشکلدربارة  
از چند گونه   رمانتیک، شاعرانه،  منظر (معماري منظر یکی 

درك  گراعت یطب براي  کرد.  توجه  و...)  مدرن  کالسیک،   ،
مسائل   به  باید  منظر  آب،  طیمحست یزمعماري  منابع  ی، 

قابل گیاهان  با  یک  آشنایی  در  و...  اقلیمی  مسائل  کشت، 
که   طورهمان).  Baghaei et al., 2008(  منطقه پرداخته شود

و  اردشیرخوره  شهر  دارد،  طبیعت  در  ریشه  منظر  معماري 
ي آن نیز از این مقوله مستثنا هاباغاستقرارهاي پیرامونی و  

نیستند. اردشیر عالوه بر انتخاب محیطی امن براي خاندان  
خود موارد دیگري مانند آب و هواي معتدل، پوشش گیاهی  

ر منابع آب را نیز مدنظر قرار داده بود. دشت  مناسب و وفو
اقلیم  در  که  است  کوچک  میانکوهی  دشت  یک  فیروزآباد 

گرفته    خشکمه ین قرار  ایران  و  استفالت  آب  دشت  این   .
هواي معتدل و منابع آب فراوان سطحی و زیرزمینی دارد که  
تا   کرد  مجبور  گسترده  استقرار  ایجاد  براي  را  اردشیر 

براي بیندیشد   راهکارهایی  دشت   ,Estakhri(  خشکاندن 

.1994; Ibn al Hawqal, 1987; Jeyhani, 1989; Ibn al 

Balkhi, 2006; Ferdowsi, 1994.( 

ي مدیریتی انتقال آب، نظام دفع آب است هاوه یشیکی از  
مطالعه تاکنون  مقیاس  که  یک  در  تاریخی  منابع  دربارة  اي 

ن  آن  محیط جغرافیایی  با  آن  تطبیق  و    انجام احیه  گسترده 
نشده است. باید نظام دفع آب را همواره یک زیرساخت براي 
را   مهم  این  گرفت.  نظر  در  کوچک  و  بزرگ  استقرارهاي 

وجو کرد. توانایی مدیریت  در منابع تاریخی نیز جست  توانیم
داشته  اهمیت  بسیار  بانیان شهرها  و  براي حاکمان  سیالب 

نام مهندسانی که در زمینۀ فناو انتقال آب  است. حتی  ري 
آورده شده است؛  اندداشته تخصص   پادشاهان  نام  کنار  ، در 

براي مثال به دستور اردشیر بابکان سرسلسلۀ ساسانی تقسیم  
زه  رودندهیزاآب   و  وردان  مهربن  دست  دشت  به  کشی 

انجام شده است  ,Ibn al Balkhi(  فیروزآباد به دست برازه 

2006; Isfahani, 1988  بر عالوه  شهر ریگشکل).  ي 
گور/ جور) در دشت فیروزآباد که نظام دفع آب  (  رخورهیاردش

 توان یمدر ساخت آن از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است،  
زه توسط  به  شیراز  دشت  ي،  ریگشکلدر    هاقناتکشی  

کرد تاب اشاره  آن  مردمان  براي  استقرار  ادامۀ  و    آوري 
)Javaheri & Javaheri, 2006  گفت نظام    توانیم). در نهایت

ي مهم فناوري انتقال آب است که  هاشاخهدفع آب یکی از  
تاب و  استقراري  الگوي  در  مهمی  یک  نقش  مردمان  آوري 

، اطالعات  رسدیمناحیه براي ادامۀ حیات داشته است. به نظر  
آمده از نظام منسجم انتقال آب در دشت فیروزآباد  دستبه

ي مطالعات بعدي در مناطق  راهگشا  ندتوایم(اردشیرخوره)  
 . خشک سرزمین ایران باشدخشک و نیمه 

 

 ي ر ی گ جه ی نت 

ي  ها نه ی زم ها در  نظام اداري یکپارچۀ ساسانیان سبب شد آن 
ي چشمگیري  ها شرفت ی پ سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فنی،  

یافتن به فناوري انتقال آب  ، دست ها شرفت ی پ کنند. یکی از این 
به  این فناوري  قدري اهمیت داشت که زیرساختی  بوده است. 

ي  رأ ي مراکز شهرنشینی در هر مکان که  ر ی گ شکل مناسب براي  
است. در کنار آن    کرده ی م و عقیدة شاهان ساسانی بوده، فراهم  

عنوان اولین  توانسته درآمدهاي حاصل از توسعۀ کشاورزي را به 
درآمد دولت ساسانی معرفی کند. اجراي هدفمند نظام  منبع  
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وجود داشته است، قبل از مسدودشدن مسیر قنات در کوه  
انحرافی را به صورت قنات رسیدن قنات به کوه، یک مسیر 

خروج   محل  و  کرده  قرار    را  آن درست  دلوار  ؛  انددادهدر 
 بهبراي آن    توانستهیمبنابراین الیروبی و دیگر مشکالتی که  

آب   وجود این  طریق  از  بخش  آید،  در  است.  خل حل شده 
از آبها نمونهغربی رودخانه، به   خل و قرارگرفتن مظهر یی 

). عالوه بر  4  شکل(  له اشاره شدي نودران در بدنه قرههاقنات
نیز وجود  هاقنات،  ها آن  براي الیروبی مشکل    داشته یی  که 

گزینی آن، امکان ایجاد  بودن یا مکاندلیل پرآبو به  اندداشته 
است.  نداشته  وجود  قنات  خود  یا  مظهر  در  انحرافی  مسیر 

آن قنات کتک است. براي حل این مشکل چهارپایی  مصداق  
رفتن  تا با راه  کردندیمگاو) را وارد هرنج قنات    خصوصبه(

در مسیر آب، سبب به هم خوردن و به حرکت درآمدن گل  
  .و الي اضافی و حمل آن با جریان به خارج بشود

 

 بحث 

ي شهر و بناهاي اطراف آن باید به مقولۀ ریگشکلدربارة  
از چند گونه   رمانتیک، شاعرانه،  منظر (معماري منظر یکی 

درك  گراعت یطب براي  کرد.  توجه  و...)  مدرن  کالسیک،   ،
مسائل   به  باید  منظر  آب،  طیمحست یزمعماري  منابع  ی، 

قابل گیاهان  با  یک  آشنایی  در  و...  اقلیمی  مسائل  کشت، 
که   طورهمان).  Baghaei et al., 2008(  منطقه پرداخته شود

و  اردشیرخوره  شهر  دارد،  طبیعت  در  ریشه  منظر  معماري 
ي آن نیز از این مقوله مستثنا هاباغاستقرارهاي پیرامونی و  

نیستند. اردشیر عالوه بر انتخاب محیطی امن براي خاندان  
خود موارد دیگري مانند آب و هواي معتدل، پوشش گیاهی  

ر منابع آب را نیز مدنظر قرار داده بود. دشت  مناسب و وفو
اقلیم  در  که  است  کوچک  میانکوهی  دشت  یک  فیروزآباد 

گرفته    خشکمه ین قرار  ایران  و  استفالت  آب  دشت  این   .
هواي معتدل و منابع آب فراوان سطحی و زیرزمینی دارد که  
تا   کرد  مجبور  گسترده  استقرار  ایجاد  براي  را  اردشیر 

براي بیندیشد   راهکارهایی  دشت   ,Estakhri(  خشکاندن 

.1994; Ibn al Hawqal, 1987; Jeyhani, 1989; Ibn al 

Balkhi, 2006; Ferdowsi, 1994.( 

ي مدیریتی انتقال آب، نظام دفع آب است هاوه یشیکی از  
مطالعه تاکنون  مقیاس  که  یک  در  تاریخی  منابع  دربارة  اي 

ن  آن  محیط جغرافیایی  با  آن  تطبیق  و    انجام احیه  گسترده 
نشده است. باید نظام دفع آب را همواره یک زیرساخت براي 
را   مهم  این  گرفت.  نظر  در  کوچک  و  بزرگ  استقرارهاي 

وجو کرد. توانایی مدیریت  در منابع تاریخی نیز جست  توانیم
داشته  اهمیت  بسیار  بانیان شهرها  و  براي حاکمان  سیالب 

نام مهندسانی که در زمینۀ فناو انتقال آب  است. حتی  ري 
آورده شده است؛  اندداشته تخصص   پادشاهان  نام  کنار  ، در 

براي مثال به دستور اردشیر بابکان سرسلسلۀ ساسانی تقسیم  
زه  رودندهیزاآب   و  وردان  مهربن  دست  دشت  به  کشی 

انجام شده است  ,Ibn al Balkhi(  فیروزآباد به دست برازه 

2006; Isfahani, 1988  بر عالوه  شهر ریگشکل).  ي 
گور/ جور) در دشت فیروزآباد که نظام دفع آب  (  رخورهیاردش

 توان یمدر ساخت آن از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است،  
زه توسط  به  شیراز  دشت  ي،  ریگشکلدر    هاقناتکشی  

کرد تاب اشاره  آن  مردمان  براي  استقرار  ادامۀ  و    آوري 
)Javaheri & Javaheri, 2006  گفت نظام    توانیم). در نهایت

ي مهم فناوري انتقال آب است که  هاشاخهدفع آب یکی از  
تاب و  استقراري  الگوي  در  مهمی  یک  نقش  مردمان  آوري 

، اطالعات  رسدیمناحیه براي ادامۀ حیات داشته است. به نظر  
آمده از نظام منسجم انتقال آب در دشت فیروزآباد  دستبه

ي مطالعات بعدي در مناطق  راهگشا  ندتوایم(اردشیرخوره)  
 . خشک سرزمین ایران باشدخشک و نیمه 

 

 ي ر ی گ جه ی نت 

ي  ها نه ی زم ها در  نظام اداري یکپارچۀ ساسانیان سبب شد آن 
ي چشمگیري  ها شرفت ی پ سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فنی،  

یافتن به فناوري انتقال آب  ، دست ها شرفت ی پ کنند. یکی از این 
به  این فناوري  قدري اهمیت داشت که زیرساختی  بوده است. 

ي  رأ ي مراکز شهرنشینی در هر مکان که  ر ی گ شکل مناسب براي  
است. در کنار آن    کرده ی م و عقیدة شاهان ساسانی بوده، فراهم  

عنوان اولین  توانسته درآمدهاي حاصل از توسعۀ کشاورزي را به 
درآمد دولت ساسانی معرفی کند. اجراي هدفمند نظام  منبع  
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منسجم انتقال آب در دورة ساسانی، دشت فیروزآباد را به یک  
  خشک مه ی ن ي انتقال آب در مناطق  ها وه ی ش عیار از  الگوي تمام 

از   یکی  است.  کرده  تبدیل  ایران  نظام،  ها ی ژگ ی و فالت  این  ي 
ی و مازاد  ي فصل ها الب ی س ي مدیریت دفع  ها وه ی ش ي  ر ی کارگ به 

این نظام، عالوه  ها آبراه آب قنوات و     بر کارکردست. با اجراي 
ي اضافی را براي مصارف صنعتی و کشاورزي  ها آب اصلی آن،  

. مطالعات میدانی نگارندگان، مشخص کرد که  اند کرده استفاده  
استقراري دشت   الگوي  در  اساسی  نقش  آب،    داشته مدیریت 

آن    ي میانۀ دشت، در کنار که بیشتر استقرارها طوري است؛ به 
  رخوره ی اردش ي شهر  ر ی گ شکل الگوي    آنکه   تر مهم .  اند گرفته شکل  

گفت پس از   توان ی م گو/ جور) نیز بر همین اساس بوده است.  ( 
، هنوز  آب قرن از آغاز استقرار گسترده، نظام منسجم دفع    18

نقش اساسی در حفاظت از استقرارها در برابر سیالب دارد. به  
بین  ها بارش متوسط    رسد ی م نظر   ساالنه    400تا    300ي 
متر، عالوه بر امکان کشاورزي دیم، تهدیدي جدي براي  میلی 

به حساب  ها ن ی زم و    ها باغ ،  ها گاه سکونت  ؛  د ی آ ی م ي کشاورزي 
دفع   منسجم  نظام  اجراي  با  در  آب درنتیجه  ساسانی،  دورة  ، 

آب    ها الب ی س  مازاد  مد   ها آبراه و    ها چشمه ،  ها قنات و  یریت  را 
ي  ها وه ی ش . یکی از نتایج مهم این پژوهش، شناسایی  اند کرده ی م 

نامی ویژه دارند.    نکه ی ا   تر مهم مختلف دفع آب است.   هرکدام 
شناسی  در ارتباط با زمین ریخت   ها وه ی ش گذاري این  تفاوت در نام 

باشد    ه ی پا کوه ست. هرگاه این فناوري در  ها آن و محل قرارگیري  
طرف  و  کوه  طرفش  یک  دلوار    که  آن  به  دشت،  دیگرش 

، اما اگر همین امر در میانۀ دشت اجرا شود و کل یا  ند ی گو ی م 
. اگر  شود ی م صورت طبیعی باشد، به آن له گفته  بخشی از آن به 

این نظام در کنار استقرار بزرگی چون شهر باشد، خندق نام دارد  
  خل  ي آبی باشد، به آن آب ها سازه مستقیم با    و هرگاه در ارتباط 

 . شود ی م خالب) گفته  ( 
دالیل     به  پرداختن  پژوهش،  این  دستاوردهاي  دیگر  از 
در  ر ی گ شکل  که  است  رودخانه  شرقی  بخش  در  گور  شهر  ي 

این    رو ن ی ا تحقیقات محققان مورد توجه قرار نگرفته است؛ از  
ي شهر گور، ارتباط مستقیمی با  ر ی گ شکل ایده مطرح شد که  

آب و مدیریت انتقال آن داشته است. از نقش میزان و سطح  
بر دشت و درنهایت   ها الب ی س  ر ی تأث ي زیرزمینی گرفته تا  ها آب 

ي ویژه در میانگاه شهر گور  نما آب آب و ایجاد یک    ن ی تأم شاهد  
بودن دشت  در منابع تاریخی دربارة پرآب   آنچه نتیجه    هستیم؛ در 

اجراي یک نظام  فیر  وزآباد آمده است، واقعیت داشته و بدون 
مدیریت انتقال آب، امکان استقرار گسترده و کشاورزي وسیع  

براساس مطالعۀ   انتقال  ها وه ی ش میسر نبوده است. همچنین  ي 
ساسانی هستند که  دورة  ، متعلق به  ها آبراه و    ها قنات آب، بیشتر  

ن پژوهش سعی شد تا  . در ای اند بوده ) فعال  ش   . ه ( 1340دهۀ  تا  
ي مدیریتی  ها نظام گامی کوچک در راستاي شناسایی بخشی از  

شود و ضمن راهگشایی براي    برداشته انتقال آب دورة ساسانی  
مطالعات بیشتر، شاید بتوان الگویی براي شناخت موارد مشابه  

 . در دیگر مناطق ایران ارائه کرد 
 

 

 ي سپاسگزار 
این مقاله بخشی از دو طرح پژوهشی «مطالعه و شناخت 

خشک فالت ایران؛ مورد ي انتقال آب در مناطق نیمههاوه یش
و   فارس»  فیروزآباد  دشت  شناسایی  «مطالعاتی  و  بررسی 

فیروزآباد   شهرستان  نقشۀ    منظوربهتکمیلی  تهیۀ 
شناسی  شناسی» است که با مجوز پژوهشکدة باستانباستان

 . راث فرهنگی و گردشگري انجام شده استپژوهشگاه می
 

 منابع مالی 
 .ندارد 

 

 تعارض منافع 

تعارضی در منافع انتشار این مقاله میان نویسندگان وجود  
 .ندارد
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