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چکیده
اقلیم گرم و خشک شوشتر و نیازمبرم اهالی به آب و منابع آبی باعث ایجاد و شکل گیری بناهایی شد 
که دسترسی به آب را سهولت می بخشید. پایین بودن سطح رودخانۀ کارون نسبت به شهر شوشتر 
ساکنان منطقه را بر آن داشت که برای برطرف کردن مشکالت خویش به ایجاد دست کندها در بستر 
صخره ای شوشتر بپردازند و از طریق آن آب را تا مسافتی طوالنی جابه جا کنند. در شوشتر کاریزهایی 
وجود دارد که منبع آب آنها به جای مادرچاه، رودخانه است و به آن ُسفته گفته می شود. سفته یا 
تونل آب بر از تأسیسات آبی شوشتر است که بقایای آن به وفور دیده می شود و حتی بعضی از آن ها 

هم چنان مورد استفاده قرار می گیرند.
     ساختار سفته بدین گونه است که مجرایی از رودخانه حفر می کردند و تا جایی که می خواستند 
امتداد می دادند. به فواصل مشخص چاه های دیگر عمود بر مجرا حفر می کردند و مجرا را از چاهی به 
چاهی دیگر امتداد می دادند و آب را از این طریق به هرکجا که می خواستند منتقل می کردند.در مقالۀ 
پیش رو این گونۀ خاص از کاریز در شوشتر را بررسی کرده ایم و ضمن معرفی آن به عنوان نمونه ای 

از تأسیسات آب رسانی و دست کند شوشتر، به ریخت شناسی و توصیف آنها پرداخته ایم.

واژه های کلیدی
شوشتر، آب، کاریز )قنات(، ُسفته، معماری دست کند.
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مقدمه
» قنات مجموعه ای از چند میله و یک کورۀ زیرزمینی است که 
با شیبی کمتر از شیب سطح زمین، آب موجود در الیۀ آبدار 
مناط��ق مرتفع زمین یا رودخانه ها یا مرداب ها و برکه ها را به 
کمک نیروی ثقل و بدون کاربرد نیروی کشش و هیچ نیروی 
الکتریکی یا حرارت��ی با جریان طبیعی جمع آوری می کند و 
به نقاط پست تر می رساند« )به نیا، 1379 :9(. »در ایران بیش 
از پنجاه هزار رشته قنات وجود دارد« )کردوانی،1377 :18( 

که طول بعضی از آنها گاه به کیلومترها نیز می رسد.
     »هرچه باران س��الیانه مناطق بیش��تر باشد، طول قنات ها 
کمتر و مادرچاه آنها کم عمق تر اس��ت و برعکس هرچه باران 
سالیانه مناطق کمتر باشد طول قنات ها بیشتر و مادرچاه آنها 
عمیق تر خواهد بود. زیرا در نقاط پرباران آب های زیرزمینی را 
در عمق کمتر، ولی در نقاط کم باران آب های زیرزمینی را در 
عمق بیشتری بایستی جستجو نمود« )صفی نژاد،1356: 89(.

مهم تری��ن مس��ئله مقنی ایرانی جس��تجوی آب ب��وده و در 
دس��تیابی به این مهم موفق به حفر طویل ترین و عمیق ترین 
قنات ها ش��ده است. در اینجا این مسئله پیش می آید که چه 
علتی باعث ش��د مقنی شوشتری در منطقه ای که پرآب ترین 
رود ای��ران )کارون( جریان دارد زمین س��خت و صخره ای را 
بکاود و دست به ایجاد قنات بزند؟ علل ایجاد قنات در شوشتر 

چیست؟  

     در ش��هر شوش��تر علیرغم وجود آب فراوان به سبب پایین 
بودن س��طح آب رودخانه، نس��بت به سطح شهر)برای تأمین 
آب شرب( و سطح زمین های کشاورزی، دست به ایجاد قنات 
زدنده اند. در اینجا س��نگُبر1 )مقنی( ن��وع خاصی از قنات را 
حف��ر کرده که به جای اینک��ه از آبهای زیرزمینی بهره بگیرد 
از رودخانه ها تغذیه می ش��د. این گونه خاص از قنات ها را در 

شوشتر ُسفتهsofteh(2( می نامند.
قنات در شوشتر خود به دو گونه تقسیم می شود:

1. قنات هایی که به مانند دیگر قنات های ایران از یک مجرا یا 
کوره و تعدادی میلۀ چاه تشکیل می شود و تنها تفاوت آن 
با دیگر قنات ها در سرمنش��أ آن است؛ این قنات ها به جای 

مادرچاه از رودخانه تغذیه می کنند )تصویر 1(.
2. قنات هایی که مانند تونل های آب بَر هس��تند و از یک مجرا 
تش��کیل ش��ده اند و به جای میلۀ چ��اه دریچه هایی به نام 
َدرکار3 دارند. سرمنش��اء ای��ن قنات ها نیز رودخانه اس��ت 

)تصویر 2(.
     ه��دف از انج��ام این پژوهش معرف��ی و بیان ویژگی های 
این گونۀ خاص از کاریز اس��ت. در این پژوهش ضمن معرفی 
تع��دادی از انواع س��فته های موجود در شوش��تر به بررس��ی 
ویژگی ه��ای س��اختاری و عل��ل ایجاد ه��ر ک��دام از آنها نیز 

پرداخته ایم.

تصویر 1. برش قنات )طرح از: نگارنده(.
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1.بررسی ویژگی سفته های شوشتر
اولین گونۀ قنات های شوشتر که به آن می پردازیم، قنات هایی 
هستند که به مانند دیگر قنات های ایران از یک مجرا یا کوره 
و تعدادی میله چاه تش��کیل شده اند اما سرمنشأ آن به جای 

مادرچاه رودخانه است.
     به نظر می رسد این گونه از قنات، اولین نوع قنات است که 
در شوشتر ایجاد شده است و گونه های دیگر بعدها با توجه به 
نیاز اهالی ابداع ش��ده اند.از این نوع قنات می توان قنات حاج 

سیف الدوله، قنات گلوگرد، و قنات مسجد جامع را نام برد. 

2. معرفی ُسفته های شوشتر
2. 1.قنات یا سفتة حاج سیف الدوله

ای��ن قنات به مانند دیگر قنات های ایران از یک مجرای افقی 
و تع��دادی میلۀ چاه عم��ود بر آن به فواصل معین تش��کیل 
ش��ده اس��ت. همان طور که پیش از این ذکر شد، تفاوت این 
قنات با دیگر قنات های ایران در سرمنشأ آن است، که به جای 

مادرچاه، رودخانه است.
     قنات حاج سیف الدوله در منطقه ای موسوم به سبزه میدان 
در ش��مال شهر شوشتر و در کنار رود کارون واقع شده است. 
دهانۀ آبگیر قنات در بدنۀ غربی رود کارون قرار دارد. قنات در 
راستای ش��رقی � غربی مسافتی حدود 2800 متر را پیموده 
و در نهایت در ش��مال ش��رق شوش��تر در کنار شاخۀشرقی 

)شطیط4( رود کارون خاتمه می یابد )تصویر 3(.

     وقتی ابتدای قنات، مسیر و انتهای قنات حاج سیف الدوله 
را بررس��ی می کنیم، این سؤال پیش می آید که چرا قنات در 
کنار رودخانه خاتمه می یابد؟ اگر علت ایجاد قنات آبرس��انی 
اس��ت،چرا قنات حاج س��یف الدوله آب را از رودخانه گرفته و 
مجدداً به رودخانه می رس��اند؟در بررس��ی مسیر حرکت قنات 
می بینیم که قنات از کنار رودخانه و تقریباً به موازات آن عبور 
کرده و در پایین دست یعنی حدود 2800 متر پایین تر مجدداً 
به رودخانه می ریزد. بنابراین علت ایجاد این قنات انتقال آب 
به منظور آب رسانی نیست، بلکه انتقال آب به منظور شکست 
فش��ار و نیروی آب اس��ت. از دالیل ایجاد این قنات با هدف 
شکست آب، مرمت دو س��ازۀ پایین دست رودخانه یعنی بند 

میزان5 و پل بند شادروان6 بوده است )تصاویر 3و4 و 5(. 
     در اینجا این س��وال پیش می آید که چرا برای انحراف یا 
شکست نیروی آب از تونل یا کانال آب بر استفاده نشده است؟ 
با بررس��ی کد ارتفاعی محل ش��روع قن��ات )39/15( و محل 
پایان قنات )37/65( در می یابیم که شیب محدودۀ مورد نظر 
بس��یار ناچیز است و در صورت حفر تونل یا کانال، آب در آن 
جاری نمی ش��ده است. بنابراین ناگزیر مقنی )سنگ بر( دست 

به ایجاد قنات در زمین سخت و صخره ای زده است.

2. 2.قنات گلوگرد
این قنات در ش��هر گتوند در ش��مال شوشتر قرار دارد. دهانۀ 
آبگی��ر آن که در ح��ال حاضر ب��ه زیر آب رفته در حاش��یۀ 

تصویر2. برش سفته )طرح از: نگارنده(.
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تصویر4. مسیر حرکت قنات سیف الدوله با پیکان نشان داده شده است.
)مأخذ: آرشیو پایگاه میراث جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر، 1335(.

تصویر3. موقعیت قنات سیف الدوله نسبت به شهر شوشتر
)مأخذ: آرشیو پایگاه میراث جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر(.
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رودکارون که از گتوند می گذرد، واقع ش��ده اس��ت. از جمله 
بقایای قنات گلوگرد چند میلۀ چاه اس��ت که در میان مزارع 
کشاورزی قرار دارد. این قنات به دو رشته تقسیم می شده که 
آب رودخانه را به دو روستا می رسانیده است )تصاویر 6 و 7(.

     »روزگار قدیم در حوالی ش��هر باغ و بوستان نبود و مزارع 
صیف��ی صحرای گتوند و جوبن��د بود که از قنوات گلوگرد که 

تصویر5. دهانۀ آبگیر قنات سیف الدوله در بدنۀ رود کارون )مأخذ: آرشیو علی محمد چهارمحالی(.

تصویر6. دهانۀ آبگیر قنات گلوگرد در بدنۀ رود کارون در گتوند
)مأخذ: آب و فن آب و آبیاری در ایران باستان،1350 :164(.

تصویر7. میله چاههای قنات گلوگرد در گتوند
)مأخذ: عنایت و دیگران،1350 :164(.

پادش��اهان کیان احداث نموده بودند و هنوز هس��تند آب به 
آنجا جاری می شد...« )جزایری،1173ق:4(.

2. 3.قنات مسجد جامع
ای��ن قن��ات از نهر داریون7 تا مس��جد جامع شوش��تر امتداد 
داش��ته اس��ت. )تصویر 8( از دالیل ایجاد این قنات آبرسانی 
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به مسجد جامع ش��هر بوده که دسترسی به رودخانه نداشته 
اس��ت. در دین مبین اس��الم نظافت و طهارت به مس��لمانان 
بسیار سفارش شده است. بنابراین در کنار مسجد جامع شهر 
حمام و وضوخانه وجود داش��ته اس��ت و این موضوع ضرورت 

وجود آب و ایجاد قنات را ایجاب می نماید.
     طول قنات مس��جد جامع حدوداً 840 متر بوده است که 
در حال حاضر بقایایی از آن برجای نمانده اس��ت. در بررسی 
تصاویر هوایی قدیمی س��ه میله چاه در کنار نهر داریون دیده 
می ش��ود که احتمال م��ی رود متعلق به قنات مس��جد جامع 
باش��د. آبگیری این قنات از نهر داریون به این سبب است که 

سطح آب داریون باالتر از آب شطیط و گرگر است.
     گون��ۀ دیگر از قنات ها یا س��فته ها ک��ه در اینجا به آن ها 
خواهیم پرداخت قنات هایی هس��تند که از لحاظ س��اختاری 
مانن��د تونل های آب بَر هس��تند. این س��فته ها از یک مجرا و 
دریچه هایی به نام َدرکار تش��کیل ش��ده اند. این سفته ها در 
بدنۀ حاشیۀ رودخانه حفر شده اند و دریچه های آن به صورت 
افقی در بدنۀ رودخانه ایجاد ش��ده اس��ت. از این نوع س��فته 
می توان به س��فتۀ باغ خان و سفتۀ باغ سیدباقر اشاره کرد که 

تصویر8.از راست:مسجد جامع، میلۀ چاههای قنات و نهر داریون
)مأخذ: آرشیو پایگاه میراث جهانی سازههای آبی تاریخی شوشتر(.

هردو در بدنۀ صخره ای نهر گرگر8 حفر شده اند.

4ـ2ـ سفته باغ خان
این س��فته در بدنۀ صخره ای نهر گرگر و به موازات آن ایجاد 
شده است. دهانۀ آبگیر سفتۀ باغ خان در محوطه آسیاب ها و 
آبشارها9 قرار دارد. این سفته پس از طی مسیری حدود 450 
مت��ر به باغ خان10که در مکانی پایین تر از محوطۀ آس��یاب ها 
و در حاش��یۀ نهر گرگر قرار دارد، می رسد. کاربری این سفته 
آبرس��انی به باغ خ��ان و حمام خان)حمام��ی در نزدیکی باغ 

خان( است )تصویر 11(.
     علت ایجاد سفتۀ باغ خان با هدف آبرسانی به باغی که در 
حاشیۀ نهر گرگر قرار دارد، باال بودن سطح باغ نسبت به سطح 
آب گرگر بوده است.کد ارتفاعی دهانۀ آبگیر سفته37/20 وکد 
ارتفاعی خروجی مجرای س��فته 29/55 است. بنابراین شیب 
)اختالف ارتفاع( حدود 8 متر کافی س��ت تا آب به راحتی در 
مجرای س��فته جاری شده و به باغ برسد. این سفته همچنان 

کاراست و آب در مجرای آن جاری ست.
     تفاوت سفته های باغ خان و باغ سیدباقر با سفته های حاج 

به مسجد جامع ش��هر بوده که دسترسی به رودخانه نداشته 
اس��ت. در دین مبین اس��الم نظافت و طهارت به مس��لمانان 
بسیار سفارش شده است. بنابراین در کنار مسجد جامع شهر 
حمام و وضوخانه وجود داش��ته اس��ت و این موضوع ضرورت 

وجود آب و ایجاد قنات را ایجاب می نماید.
متر بوده است که  840 طول قنات مس��جد جامع حدوداً
در حال حاضر بقایایی از آن برجای نمانده اس��ت. در بررسی 
تصاویر هوایی قدیمی س��ه میله چاه در کنار نهر داریون دیده 
می ش��ود که احتمال م��ی رود متعلق به قنات مس��جد جامع 
باش��د. آبگیری این قنات از نهر داریون به این سبب است که 

سطح آب داریون باالتر از آب شطیط و گرگر است.
گون��ۀ دیگر از قنات ها یا س��فته ها ک��ه در اینجا به آن ها 
خواهیم پرداخت قنات هایی هس��تند که از لحاظ س��اختاری 
مانن��د تونل های آب بَر هس��تند. این س��فته ها از یک مجرا و 
دریچه هایی به نام َدرکار تش��کیل ش��ده اند. این سفته ها در 
بدنۀ حاشیۀ رودخانه حفر شده اند و دریچه های آن به صورت 
افقی در بدنۀ رودخانه ایجاد ش��ده اس��ت. از این نوع س��فته 
می توان به س��فتۀ باغ خان و سفتۀ باغ سیدباقر اشاره کرد که 

تصویر8.از راست:مسجد جامع، میلۀ چاههای قنات و نهر داریون
)مأخذ: آرشیو پایگاه میراث جهانی سازههای آبی تاریخی شوشتر(.

هردو در بدنۀ صخره ای نهر گرگر8 حفر شده اند.

4ـ2ـ سفته باغ خان
این س��فته در بدنۀ صخره ای نهر گرگر و به موازات آن ایجاد 
شده است. دهانۀ آبگیر سفتۀ باغ خان در محوطه آسیاب ها و 
قرار دارد. این سفته پس از طی مسیری حدود 450  آبشارها9
مت��ر به باغ خان10که در مکانی پایین تر از محوطۀ آس��یاب ها 
و در حاش��یۀ نهر گرگر قرار دارد، می رسد. کاربری این سفته 
آبرس��انی به باغ خ��ان و حمام خان)حمام��ی در نزدیکی باغ 

خان( است )تصویر 11(.
علت ایجاد سفتۀ باغ خان با هدف آبرسانی به باغی که در 
حاشیۀ نهر گرگر قرار دارد، باال بودن سطح باغ نسبت به سطح 
آب گرگر بوده است.کد ارتفاعی دهانۀ آبگیر سفته37/20 وکد 
است. بنابراین شیب  ارتفاعی خروجی مجرای س��فته 29/55
)اختالف ارتفاع( حدود 8 متر کافی س��ت تا آب به راحتی در 
مجرای س��فته جاری شده و به باغ برسد. این سفته همچنان 

کاراست و آب در مجرای آن جاری ست.
تفاوت سفته های باغ خان و باغ سیدباقر با سفته های حاج 

78



تصویر10. پالن سفتۀ باغ های خان و سیدباقر )طرح از: نگارنده(.

تصویر9. باغ های خان و سیدباقر در دو سوی نهر گرگر

)مأخذ: آرشیو پایگاه میراث جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر(.
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س��یف الدوله و مس��جد جامع در میلۀ چاه های آن است. میلۀ 
چاه در س��فته های باغ خان و باغ سیدباقر افقی است و َدرکار 
نامی��ده می ش��ود. درکارها به مثابه دریچ��ۀ تنقیه و هوادهی 
مجرای س��فته عمل می کنند. گاهی نیز م��ازاد آبهای جاری 
در مجرای س��فته از طریق درکار به رودخانه می ریخته است.

س��نگ بُر فاصلۀ درکارها از یکدیگر را بر اساس تشخیص خود 
و در محل مورد نیاز تعیین می کرده است و در بدنۀ صخره ای 
س��فته جهت تنقی��ه و الیروبی و همچنی��ن هوادهی چندین 
درکار ایج��اد می ک��رد. ابعاد َدرکار به اندازه ای اس��ت که یک 
انس��ان در حالت  چندک و چمباتمه از آن عبور کند )تصویر 

.)12

تصویر12.نمایی از درکار در بدنۀ صخره ای نهر گرگر

)مأخذ: آرشیو پایگاه میراث جهانی سازه های آبی تاریخی شوشتر(.

2. 5.سفتة باغ سیدباقر
این س��فته در حاش��یۀ ش��رقی نهر گرگر ایجاد شده است، و 
طولش حدود 1070 متر اس��ت. این س��فته کار آبرس��انی به 
باغ س��ید باقر11 را انجام می دهد. این باغ نیز بمانند باغ خان 
در حاش��یۀ نهر گرگر قرار دارد اما به س��بب باالبودن س��طح 
باغ نس��بت به سطح نهر، آبگیری نمی ش��ده است. این سفته 
از تونلی در محوطۀ آس��یاب ها و آبش��ارها آبگیری می ش��ود. 
ش��یب مناسب مجرای سفته سبب می شده که آب به راحتی 
به س��وی باغ جاری شود. در ش��رق بدنۀ صخره ای نهر گرگر 

چندین درکار وجود دارد که متعلق به باغ سیدباقر هستند.

3.روش کار
در پژوهش پیش رو ابتدا به مطالعه کتب تاریخی شوشتر که 
مطالب��ی در بارۀ با تونل، کانال های آبرس��انی و قنات ها یافت 
می ش��د، پرداختیم. س��پس مکان هایی ک��ه در کتب مذکور 
به آنها اش��اره شده بود بررس��ی میدانی کردیم. متأسفانه در 
بررس��ی میدانی به غیر از س��فته های باغ خان و س��یدباقر از 

دیگر قنات ها یا سفته ها اثری نیافتیم.
     مطالعۀ عکس های هوایی قدیمی شوش��تر که حومۀ بافت 
کهن را دس��ت نخورده نشان می داد، بسیار مفید واقع شد. در 
بررس��ی این عکس ها مس��یر حرکت قنات حاج سیف الدوله و 
میلۀ چاه های آن به خوبی نمایان بود. همچنین در مس��یری 

تصویر 11.نمایی از درون سفتۀباغ خان )مأخذ: آرشیو علی محمد چهارمحالی(.
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که برای قنات مس��جد جامع فرض می ش��د سه حلقه از میلۀ 
چاه ها قابل رؤیت بود.

     در ای��ن پژوه��ش از کتاب هایي که موضوع ش��ان قنات و 
روش های احداث آن بود نیز بس��یار به��ره گرفتیم. اطالعات 
ش��فاهی جناب آقای چهارمحالی همکار ارجمندمان در ادارۀ 

میراث فرهنگی شوشتر کمک بسیاری به ما کرد.   

4.نتیجه گیری
به نظر می رس��د در روش های آبرسانی در ایران، پیچیده ترین 
روش در قنات صورت بسته است. در زمین صخره ای شوشتر 
ایج��اد پیچیده ترین روش انتقال آب س��خت ترین راهکار نیز 
بوده اس��ت. در اینجا کلنگ سنگ بُر است که بر صخره کارگر 

می شود و او را در حفر قنات به موفقیت می رساند.
     در مقایس��ۀ تطبیقی س��اختار قنات های شوش��تر با دیگر 
قنات ه��ای ایران درمی یابیم که قنات های شوش��تر که با نام 
خاص ُسفته )softe( خوانده می شوند، گونه ای خاص از قنات 
هس��تند که از ابداع��ات مردم جنوب غرب ای��ران و باألخص 
شوش��تر و دزفول هستند. با توجه به اینکه شوشتر منطقه ای 
پرآب اس��ت، علت ایجاد ای��ن قنات ها را بای��د انتقال آب به 
منظور دسترسی ساکنان دور از آب و همچنین شکستن فشار 

آب یا انحراف آن دانست.
سفته یا قنات های شوشتر به دو گونه تقسیم می شود:

1. قنات هایی ک��ه بمانند دیگر قنات های ایران از یک مجرا یا 
کوره و تعدادی میلۀ چاه تشکیل می شود و تنها تفاوت آن 
با دیگر قنات ها در سرمنش��أ آن است؛ این قنات ها به جای 

مادرچاه از رودخانه تغذیه می کنند.
2. قنات هایی که مانند تونل های آب بَر هس��تند و از یک مجرا 
تش��کیل ش��ده اند و به جای میلۀ چ��اه دریچه هایی به نام 

َدرکار دارند. سرمنشأ این قنات ها نیز رودخانه است.
     با توجه به ویژگی خاص این نوع از آب برهای دس��ت کند 
شوش��تر که بیانگر و معرف هنر سنگ بُر شوشتری در پیوند با 
دانش هیدرولیک هستند، لزوم حفظ و نگهداری آثار موجود و 
شناسایی و احیای آثار مدفون شده به شدت احساس می شود.

پي نوشت ها
. س��نگ بُر و سنگ تراش است. بسیاري از آثار تاریخي موجود در   1
ش��هر شوشتر از س��نگ و صخره درآمده است و به دست توانا و 

کلنگ تیز استادان سنگ بر خلق شده اند. 
.نوعی از قنات در شوش��تر اس��ت که منشأ آن به جای مادرچاه،   2

رودخانه است.
.دریچه هایی در سفته های آب بر برای هوادهی و تنقیه.   3

. رود کارون پس از ورود به شهر شوشتر توسط سازۀ بنِد میزان   4
به دو شاخه به نام های شطیط و گرگر تقسیم می شود.

.بند میزان از س��ازه های دورۀ ساس��انی در شوش��تر است که به   5
همراه چند س��ازۀ آبی دیگر در فهرس��ت میراث جهانی به ثبت 
رسیده است. بند میزان رود کارون را به دو شاخۀ شطیط و گرگر 
تقس��یم می کند و باعث تنظیم ش��دن جریان آب کارون بین دو 

شاخۀ شطیط و گرگر می شود.
6  .پل بند ش��ادروان از س��ازه های آبی شوشتر است که به دستور 
ش��اپور ساسانی به طول 500 متر ساخته شده است و 44 دهانه 

دارد. این اثر در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.
.نهر باستانی داریون از ش��اخۀ شطیط رود کارون منشعب شده   7
اس��ت و اراضی کش��اورزی می��ان آب در جنوب شوش��تر را آب 
می دهد. این اثر در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.

. نهر گرگر توس��ط بند میزان از رود کارون جدا ش��ده اس��ت و   8
در مس��یر دست کند خود جاری می ش��ود. نهر باستانی گرگر در 

فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.
. مجموع��ه ای متش��کل از عناصری چ��ون کانال ه��ا، تونل ها و   9
آس��یاب ها، یک سازۀ هیدرولیکي بزرگ را تشکیل می دهد که با 
هدف بهره گیري از قدرت نیروي آب به منظور اس��تفاده در امور 
صنعتي احداث شده است. عالوه بر آن ریزش پسآب آسیاب ها از 
فراز صخره ها بر س��طح رودخانه باعث ایجاد آبشارهاي مصنوعي 

شده است.
. از باغ های شکل گرفته در حاشیۀ نهر گرگر است که متعلق به   10

دورۀ قاجاریه است. باغ خان از امالک خاندان مرعشی است. 
. از باغ های تاریخی شوشتر است که در حاشیۀ نهر گرگر شکل   11

گرفته است.
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