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  چكيده
هاي خروشان كاري سترگ و نمايندة دانش و مهارت مهندسان هر  هدايت و مهار و دربند كردن رودخانه

هايي كه مهندسان  . از تكنيكيده استطلب اي مي هاي ويژه سرزمين است و در هر عصر و دوراني تكنيك
اندازي است. آنان  »صندوق«و   »سلِّه«بستند  ها به طور موقت به كار مي ي مهار و هدايت رودخانهايراني برا

كردند و گاه  ها منحرف مي ها مسير رودخانه را به سمت آسياب بارش به كمك اين سازه گاه در فصول كم
تا جريانِ آبِ رودخانه را بند  كردند ها و بندها، برپا مي اين سدها را در زمان تعمير تأسيسات آبي، نظير پل

بياورند تا در روند تعميرات خللي ايجاد نشود. موضوع اين مقاله معرفي سازوكار اين سدهاي موقت است تا 
به كمك آن به تصوري اجمالي از تكنيكي تدبيري دست يابيم كه مهندسان ايراني آن را در رودهاي 

  بستند. خروشاني چون دز و كارون به كار مي
بند ميزان و پل شادروان در شوشتر  هاي آبي پل اسناد تاريخي دورة قاجاريه و در گزارش تعمير سازهدر 

شود. در اين مقاله ابتدا اسناد مورد پژوهش معرفي شده و سپس  ها ديده مي هاي برپايي اين سازه نشانه
شود. در  ها روشن  ين سازهشوند تا نحوة عملكرد و سازوكار ا هاي گوناگون اسناد با هم مقابله مي روايت

  .شود نهايت با تكيه بر اسناد، محل احتمالي برپايي سدها بر رود كارون و شهر شوشتر جانمايي مي
  
 

   ي كليديهاواژه
  .اندازي اندازي، صندوق هاي آبي، بند ميزان، پل شادروان، سله سازه
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  مقدمه
يابي به آب و هدايت   آب ماية آباداني است و دست

هاي جاري همواره از اولين موضوعات استقرار و  آب
هاي  نشيني با آب سكونت آدميان بر زمين بوده است. هم

اي از تصرف در زمين  جاري و رودهاي بزرگ نيازمند گونه
توان  خاكي است. اين اعمال را مي آبي ـ   در شكل عمليات

. 2. ايجاد مانع در برابر آب؛ 1از دو منظر دنبال كرد: 
اندازي  »صندوق«و   »سله«و حفاري در آب.  سازي پي

ـ خاكي براي ايجاد مانع در برابر آب   اي از اعمال آبي گونه
است كه مهندسان ايراني در دورة قاجاريه در مواجه با 

بستند. گاه در فصول  رودهاي بزرگ آن را به كار مي
باران به كمك اين سدهاي موقت مسير رودخانه را به  كم

كردند و گاه اين سدها را در  ا منحرف ميه سمت آسياب
ها و بندها، برپا  زمان تعمير تأسيسات آبي، نظير پل

  ها خللي ايجاد نكند.  كردند تا جريان آب در حفاري مي
در چندين سند تاريخي دورة قاجاريه از اين سدهاي      

موقت و نحوة عملكردشان ياد شده است؛ سندي مربوط به 
شاه و سندي دربارة تعمير زمان فتحعلي تعمير بند ميزان در

شاه. هدف اين مقاله معرفي پل شادروان در زمان ناصرالدين
سازوكار اين سدهاي موقت و پيگيري آن از منظر اسناد 
مذكور است تا به كمك آن به تصوري اجمالي از تكنيكي 
دست يابيم كه مهندسان ايراني آن را در مهار رودهاي 

بستند. در اين مقاله،  ارون به كار ميخروشاني چون دز و ك
هاي  ابتدا اسناد مورد پژوهش معرفي شده و سپس روايت

شود تا نحوة عملكرد و  گوناگون اسناد با هم مقابله مي
شود. در نهايت با تكيه بر  سازوكار سدهاي موقت روشن 

اسناد محل احتمالي برپايي سدها بر رود كارون و در شهر 
  ود. ش شوشتر جانمايي مي

  
  . معرفي اسناد 1

هاي آبي واقع در شهرستان  بند ميزان و پل شادروان از سازه

هاي گوناگون از  شوشتر اند كه در متون تاريخي به مناسبت
پيشينة ساخت هر دو به ) 1(تصوير آنها ياد شده است. 

رسد و در طول عمر طوالني خود  روزگار پيش از اسالم مي
وره از اين تعميرات در دورة اند. يك د  بارها تعمير شده

قاجاريه صورت گرفته است. داستان اين تعميرات و روايت 
آن در اسناد تاريخي اين فرصت را فراهم كرده است تا با 

اندازي و تكنيكي در سدسازي موقت  موسوم به سله
  اندازي آشنا شويم. صندوق

شاه قاجار و به فرمان  تعمير بند ميزان در زمان فتحعلي     
فرزند ارشد او، محمدعلي ميرزا دولتشاه انجام شد. يكي از 

 البيان فائقاش به نام سادات جزايري شوشتر در مقدمة كتاب
آورده است. دربارة علت تعمير  روايتي مفصل از تعمير بند 

بند ميزان آمده است كه اين بند از زمان نادرشاه شكسته 
استاد ميرزا  آبي شده بودند. مانده و مردم شوشتر دچار بي

ق به فرمان دولتشاه از كرمانشاه 1222ابراهيم باشي در سال 
به شوشتر احضار و مأمور تعمير بند شد. تعمير بند سه 

انجام  هاي فراوان و در نهايت با موفقيت به  سال با سختي
). بند ميزان امروز 173ـ 170: 1381رسيد (كسروي،  

ي آن محمدعلي همچنان باقي است و نزد مردم به نام بان
  شود. ميرزا  خوانده مي

شاه تعمير پل شادروان شوشتر در زمان ناصرالدين
شاه در  انجام شد. بنا به گفتة احمد كسروي ناصرالدين

هاي پادشاهي خود به آبادي خوزستان بسيار توجه  ميانه
داشت و به همين منظور افراد سرشناس و متخصص را 

الملك  يكي از آنها حاج نجم فرستاد.مي براي بازديد به آنجا 
سفرنامة باشي بود كه در كتاب سفرنامة خود ( منجم

) از تعمير پل شادروان ياد كرده است. سند ديگر خوزستان
هاي  خاطرات و نامهدربارة تعمير پل شادروان كتاب 

هاي  است. او كه در سال السلطنه مافي خان نظامحسينقلي
ان شده بود، در سال شاه حاكم خوزستآخر عمر ناصرالدين

ق تالش كرد تا پل شادروان را تعمير كند اما 1307
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). اين 235رغم تالش بسيار كاري از پيش نبرد (همان،  علي
السلطنه را كرزن، سياحتگر [و سياستمدار]  اقدامات نظام

زمان با حاكميت او در شوشتر حاضر بود،  انگليسي كه هم
ايران و قضية كتاب نقل كرده است. اين نظرات انتقادي در 

آمده است. عالوه بر اسناد مكتوب مربوط به دورة  ايران
قاجاريه از تحقيقات ميداني هم براي بررسي صحت و سقم 

ها بهره گرفتيم، زيرا هنوز خاطره و ياد اين تكنيك در  داده
 1اذهان مردم مانده است.

 

 
 پل و زانيم بند تيموقعبند ميزان.  پل )2پل شادروان؛ ) 1. 1تصوير

 سازمان: مأخذ( 1335 سالدر  شوشتر ييهوا ةنقش در شادروان
 ).كشور يبردار نقشه

  
  . معرفي سلِّه و صندوق2

سلِّه در زبان محلي اهالي خوزستان به معناي سبد و زنبيل 
در اصطالح مهندسي و  2گذارند. است كه در آن ميوه مي

-Cho)» (چو سله«) يا Sal’le» (سله«ساخت بند منظور از 

sal’leh  سبدهاي چوبي بزرگي است كه از بيد جنگلي يا

 برايكردند و به  سنگ پر مي بافتند و آنها را با قلوه كُنار مي
 3انداختند. منحرف كردن مسير رودخانه آنها را به آب مي

سله سبدي است كه از «كه نظام مافي گفته است: چنان
با كنند و  بافند و پر از سنگ مي چوب بيد جنگلي مي

هاي علفي كشتي و ريسمان كتاني قوي به هم  ريسمان
اندازند به قدر عمق آب دو  وصل كرده و به جلوي آب مي

مرتبه و سه مرتبه بر روي هم، همه را با ريسمان به هم 
). به اين تكنيك 128: 1361(نظام مافي، » كنند وصل مي

با  پژوهشگري 4شود. اندازي يا سبداندازي هم گفته مي سله
هاي ميداني خود نحوة ساخت اين سبدها  ه بر پژوهشتكي

را چنين بيان كرده است: ابتدا براي ساخت هر سبد چند 
قطعه چوب (ترجيحاً از چوب درخت كُنار) به قطر حدود 

متر  تهيه  2تا  5/1متر و به طول تقريبي  سانتي 10تا  7
ها را با  كردند. سپس افراد با همكاري يكديگر اين چوب مي
بستند و  هاي نازك درخت به شكل مخروط به هم مي هشاخ

هاي كف رودخانه آنها را در  پس از پر كردن با قلوه سنگ
مسير مورد نظر به صورت رديفي در كنار يكديگر قرار 

) طرح احتمالي 2دادند. طرح شماتيك زير (تصوير  مي
  ها و طرز قرارگيري آنها در رودخانه است.  سله

داد. نجاران و  بندها را تشكيل مي ها بدنة اصلي صندوق
بنايان درون هر صندوق را ـ كه طولي حدود دو متر و 
ارتفاعي حدود سه متر داشت ـ با خاكستر و آهك و 

ها را  صندوق  كردند. سپس رديف هاي كوچك پر مي سنگ
هاي كتاني  هاي آهنين و به كمك ريسمان با ميخ و طوق

توار سد شكل بگيرد. بستند تا ديوارة اس محكم به هم مي
ها و نيز روي آنها را با قير اندود  سپس درزهاي صندوق

: 1361، 1؛ نظام مافي، ج50: 1340كردند (جزايري،  مي
128.(
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ها و طرز قرارگيري آنها در رودخانه  . طرح احتمالي سله2 تصوير

 (ترسيم: نگارنده).
      
ن عملكرد كلي اصلي سله و صندوق ممانعت از جريا     

آب است. اين ممانعت از جريان آب ممكن است براي 
كاهش شدت جريان آب يا بستن كامل آن باشد. مثالً در 

استاد «...[اندازي ياد شده است:  تعمير بند ميزان از سله
بست و  هاي قوي مي هاي بسيار بزرگ به چوب ميرزا] سله

ها و اطراف و جوانب آنها را به  انداخت و ميان سله مي
گرفت و پشت آنها از  كرد كه زور آب را مي ر ميسنگ پ

چنين در ). هم1340:50(جزايري، » شده بود آب منكشف
اند (نظام مافي،  ها بهره برده  تعمير پل شادروان از اين سازه

  ). كرزن از اين تعمير ياد كرده است:128: 1361
قسمت شكستة آن [پل شادروان] بعد از تأخيري 

راي نوسازي قسمتي كه فرو ب 1889طوالني در سال 
اي نمودند  ريخته بود اقدام كردند. ابتدا سعي بيهوده

كه بند را دوباره بسازند، ولي آب آن را برد. سرانجام 
السلطنه مافي كه نتوانسته بود مستقيماً از عهدة  نظام

اين كار برآيد در صدد برآمد با سبدهايي كه از سنگ 
خانه سدي موقت انباشته بودند قدري باالتر در رود

بسازند و منظور هم ظاهراً اين بود كه جريان قسمتي 
از آب را منحرف و از فشار زياد آن جلوگيري و به 

  ).51: 1388تعميرات اقدام كنند (جرج كرزن. 
ها در گزارش عبدالغفار در  نمونة ديگر كاربرد سله

ساخت سد ناصري (اهواز) آمده است. او كاربرد اين 
را كاهش فشار و شدت آب پشت سد هاي موقت  سازه

  معرفي كرده است:
...معلوم است يك سد اهواز تنها طاقت گردانيدن آن 
همه آب را ندارد و كدام نهر گنجايش ضبط آن همه 
آب را دارد. البد از باال سدهاي خرد به تدريج 

شاخه به چپ و راست برده اند و آب را شاخه ساخته 
اي  سبك شده به اندازه اند تا در اهواز خيلي قليل و 

كه گنجايش دو نهر طرفين را داشته و آنچه فاضل از 
شده در حدود سبعه به سدهاي سله  سد خارج مي

  ).34: 1341گرفتند (عبدالغفار،  مي

 
 

 ةمقال: مأخذ( دز ةرودخان در يا سله موقت يسدها عملكرد .3تصوير 
 ي).اسالم مهندس ةمنتشرنشد

 
اي، انحراف مسير  هاي سد سلهيكي ديگر از عملكرد     

آب و هدايت آن به سمتي ديگر مثالً به سمت 
ها اين  هاست. مثالً در شهرستان دزفول آسيابان آسياب

ها بر  سدهاي موقت را براي هدايت آب به سمت آسياب
بستند و فشار و شدت آب را  رودخانة پرخروش دز مي

آنان ). 3دادند (تصوير  ها افزايش مي براي حركت آسياب
كردند، چه  ها را مجدداً برپا مي بايد ساالنه اين سازه

هاي موقت را ويران  در فصول پربارش اين سازه  بارندگي
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  كرد. مي
نمونة ديگري از عملكرد سله در انحراف آب را       
توان در شهرستان شوشتر و بر رودخانة شُطيط دنبال  مي

ز آن استفاده كرد كه براي هدايت آب به داخل نهر داريون ا
دانيم در زير قلعة سالسل كانالي وجود دارد كه  شد. مي مي

ساند  ر اي از رودخانة شطيط را به نهر داريون مي شاخه
). از گفتگو با اهالي شهر مشخص شد كه هر 4(تصوير 

بارش كه سطح آب رودخانه كاهش پيدا  سال در فصول كم
شد تا  ب ميهايي نص كرد در مقابل دهانة اين كانال سله مي

با ايجاد مانع، شدت و فشار آب ورودي به درون كانال را 
هاي مقابل  افزايش دهد. حدس ما اين است كه سازه

ش 1335ورودي كانال داريون كه در عكس هوايي سال 
  ).5هاست (تصوير  شود، تصويري از سله ديده مي

  

  
. ورودي 3اي؛  . سدهاي موقت سله2رودخانة شطيط؛ . 1. 4تصوير 

  . نهر داريون 5. قلعة سالسل؛ 4كانال داريون؛ 
 .برداري كشور) (ترسيم: نگارنده) سازمان نقشه: مأخذ(

  
اندازي و  بنابر آنچه آمد اجماالً با سله و صندوق
اندازي در  عملكردشان آشنا شديم و دريافتيم كه از سله
ها يا در  انحراف جريان رودخانه، مثالً به سمت آسياب

شد.  در ورودي كانال داريون استفاده مي تقويت شدت آب،
اي از رودخانة  چنين اگر بنا بود به علتي آب شاخههم

خروشاني چون كارون را مسدود كنند، ابتدا با برپايي چند 
دادند و سپس به  ها شدت آب را كاهش مي رديف از سله
هاي عظيم چوبي مسير رودخانه را بند  كمك صندوق

روايت داستانِ تعمير بند ميزان و پلِ  آوردند. ادامة مقاله  مي
شادروان است تا در جريان روايت داستان اين تعميرات با 

  تر آشنا شويم.سازوكار اين تكنيك بيش
 

  
   اي تصوير احتمالي سدهاي سله.5تصوير 

 .)برداري كشور سازمان نقشه: مأخذ(
   

  .  داستان تعمير بند ميزان و پل شادروان3
ميزان از زمان نادرشاه ويران شده بود و بند  گفتيم كه پل

ق 1222آبي شده بودند. در سال  مردم شوشتر دچار بي
شاه قاجار، استاد  محمدعلي ميرزا دولتشاه، فرزند فتحعلي

ميرزا ابراهيم باشي را از كرمانشاه به شوشتر احضار كرد تا 
بند را تعمير كند. او در اولين اقدام مصالح و ادوات  پل

فراهم كرد كه نشان از حجم باالي كار و اهميت  بسياري را
  آن دارد.

بعد از ورود استاد ميرزا به حضور اقدس به عهدة اهتمام او 
مقرر فرمود كه مصالح و ادوات آن كار را از سنگ و هيمة 

پزي و خشب آالت سلّه و صندوق و اجرت نجاران و  آهك
اكمل بنايان و عمله فحله و بهاي هيمه و غير ذلك بر وجه 

شد  واليت دستگير مي كش كه از و(؟) منتظم...  چون هيمه
كرد حكم شد كه جمعي تبردار در  كفايت آن كار پرآزار نمي
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بري  هاي خداآفرين كنار رودخانه منزل ساخته به هيمه بيشه
ها از آنجا نزديك به واليت حمل و نقل  اشتغال و به كشتي
ها  وق به كشتيپزي و مصالح سله و صندنمايند و هيمه آهك

  ).49: 1340آوردند (جزايري،  نيز عالوه بر حيوانات مي
السلطنه مافي، حاكم  مسئول تعمير پل شادروان نظام
شاه موظف به اين كار  خوزستان بود كه از طرف ناصرالدين

باشي از   شده بود. او نيز همچون استاد ميرزا ابراهيم
ت. عالوه بر وران ياد كرده اس مقدمات تهية مصالح و پيشه

شدة پل شادروان را باز كردند تا  هاي مسدود اين، ابتدا دهانه
با مسدود كردن بند در يك سمت، آب بتواند از سوي ديگر 

  به جريان خود ادامه دهد:
السلطنه مافي] در كنار رود شطيط، زير پل چادر  خودم [نظام

زدم. عمله در دزفول و شوشتر خبر كرديم، ششصد نفر 
هايي كه در يك  سيصد نفر شوشتري... اول چشمهدزفولي و 

طرف محل شكستگي بود، براي جريان آب شكافتيم با 
زحمت زياد معلوم شد كه در زمان شاپور هم سد را از 

ها از محلي  اند، زيرا كه چوب پوسيدة صندوق صندوق بسته 
بعد از آن نه دهنة سد زير پل را  .كه شكافتيم، محسوس شد

ير هر يك ده سنگ و بيست سنگ آب برود، به قسمي كه از ز
مجراي آب كرديم و از مقابل محل شكسته به دو چشمه 

اندازي شد تا كنار شمالي رودخانه به طور فاصله، بناي سله
  ).128: 1361مورب (نظام مافي، 

بند ميزان احداث سدهاي  رسد در تعمير پل به نظر مي
و تا رسيدن  باشند  موقت را از طرفين رودخانه آغاز كرده

  اين دو بخش كناري به هم كار ساخت سد را ادامه داده
اندازي  باشند. به اين ترتيب كه ابتدا از طرفين رودخانه سله

اند و  بسته   اند؛ يعني سبدهايي را با ريسمان به هم  كرده
اندازي كه  اند. بعد از سله ريخته    درون و اطراف آنها سنگ

هاي چوبي  ،  صندوقموجب كاهش شدت آب شده بود
اند و درون آن را با  بزرگ را در بستر رودخانه قرار داده 

  اند: سنگ و ساروج پر كرده 
استاد ميرزا [...] اواسط سال بيست و دو مقارن آفتاب با سد 
شروع نمود و چنان كرد كه اوالً از طرف باغ عيدك سله 

وي هاي ق هاي بسيار بزرگ به چوب انداختن آغاز نمودند سله

ها و اطراف و جوانب آنها  انداخت و ميان سله بست و مي مي
گرفت و پشت آنها از  كرد كه زور آب را مي را به سنگ پر مي

هاي كلفت بسيار بزرگ كه به  شده بود. صندوق  آب منكشف
هاي آهنين قوي و مستحكم و روي آنها را بقير  ها و طوق ميخ

تابيده مقّير و اندود نموده بودند در آن زمين منكشف از آب 
انداختند و جوف آنها را به سنگ و ساروج در كمال  مي

 كردند. در بعضي جاها سه صندوق استحكام و استواري پر مي

رفت و به  ر عرض و بعضي چهار و پنج صندوق به كار ميد 
 همين دستور از زير باغ عيدك تا وسط رودخانه سله و

اي  صندوق انداختند و به فاصلة سي و چهل ذرعِ شاه، رخنه
گذاشتند كه آب از آن رخنه برود دو دانگه  در ميان كار مي

كش آورد و اين رخنه را نفس ريخت و به بند زور نمي مي
كه كار به وسط رودخانه رسيد و آن جايي از  گفتند تا آن يم

  ).  50 :1340گفتند (جزايري، رودخانه بود كه آن را ساباطي مي
اي به نام  از نكات فني گزارش باال ايجاد رخنه

در بند است. براي جلوگيري از شدت آب در » كش نفس«
 كردند. به هنگام طغيان رودخانه از اين تكنيك استفاده مي

هاي  حلي رايج در سازه  كش تكنيك و راه رسد نفس نظر مي
آبي شوشتر است. شاهد رواج اين تكنيك اين است كه 

كش معروف  بند لشكر (در جنوب شوشتر) به نفس پل
كش بند ميزان را در عكس هوايي سال  چنين نفساست. هم

 ).6توان تشخيص داد (تصوير  مي 1335
  

  
  )برداري كشور سازمان نقشه: مأخذ( كش بند ميزان نفس.6تصوير 
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السطنه مافي روند برپايي سد را اين چنين شرح  نظام     
متر را  22متر و عرض  450داده كه بندي به طول حدود 

به طور مورب از محل شكستگي پل شادروان تا ضلع 
بودند. از مشكالت فني   شمالي رودخانه احداث كرده

  احداث سد، عمق متفاوت آب بود. 
-..و از مقابل محل شكسته به دو چشمه فاصله، بناي سله.

اندازي شد تا كنار شمالي رودخانه به طور مورب. ما در 
ودو ذرع و در طول چهارصدوپنجاه ذرع بايد  عرض بيست

جلوي آب را با اين سله بگيريم كه آب برگردد به طرف نه 
چشمة شكافته. اما عمق آب جايي بود چهار ذرع و جايي الي 

ازده ذرع... بعد از اين كه آب جاري بسته شد،  تا هر كجا دو
كه آب راكد و رطوبت زياد هست، درزهاي صندوق را از قير 

هاي  بندند و ميان صندوق را پر از آهك و خاكستر و سنگ مي
كنند و به هم وصل كرده، چهار صندوق و ده  كوچك مي

و  هاي كتاني بندند با همان ريسمان صندوق به قعر آب مي
اندازند تا از آب خارج شود و  چندين طبقه بر روي هم مي

بتوانند بر روي او بنايي بنيان نمايند. از يك طرف نجار و 
بند مشغول كار بودند و از طرفي آالت و و ادوات  سله
  ). 128: 1361آوردند (نظام مافي،  مي

اندازي در بند ميزان با پل شادروان  طريقة صندوق
خشك  ها را بر بسترِ نيمه ند ميزان صندوقمتفاوت بود. در ب

رودخانه قرار دادند. اما در تعمير پل شادروان آب رودخانه، 
تري نسبت به قبل، همچنان جاري بود. البته با شدت كم

هاي پر از هوا به نقاط  ها را به كمك مشك پس صندوق
ها آنها را  مورد نظر هدايت كردند و بعد با پر شدن صندوق

  كردند تا در آب فرو رود: سنگين مي
...وضع انداختن صندوق اين است كه اطراف آن را مهار 

دارند يا به  هاي علفي ضخيم جمعي نگاه مي نموده با طناب
جا كه بندند تا در روي آب قرار بگيرد همان ميخ طويله مي

بايد فرو رود چهار مشك خالي پر از هوا هم به اطراف آن 
معي عملجات به آداب مشخص اند آن وقت بنا و ج بسته 

اند به سرعت و به اندازه و   سنگ و آهكي كه قبالً تهيه نموده
هايي  ريزند در صندوق و اين جمله با آب نسبت مشخص مي

شود  ها وارد شده مخلوط شده صندوق ممتلي مي كه از رخنه
  ).  51: 1341رود (عبدالغفار،  و در آب فرو مي

كه بند به ميانة  در روند ساخت بند ميزان  وقتي
رسيد، شدت زياد جريان آب مانع از قرار دادن رودخانه مي

شد. راهكاري كه استاد ميرزا در نظر گرفت اين  ها مي سله
بود كه آب را به طرفين متمايل كند و از شدت آن در وسط 

  ها به هم برسد. بكاهد تا دو طرف سله
از رودخانه كه كار به وسط رودخانه رسيد و آن جايي  ...تا آن

گفتند... الحاصل كار كه به آنجا رسيد  بود كه آن را ساباطي مي
گذشت فرصت سله انداختن  زور و هجوم آب از حد اعتدال

انداختند فوراً آن را غلطانيده و به دره  داد سله كه مي نمي
لهذا كار را از وسط موقوف و از جانب ديگر كه   انداخت مي

رد سله انداختن شروع نمودند و به زمين باغ دهكي اتصال دا
انداختند و به سنگ و  باز به همان دستور سله و صندوق مي

گذاشتند  مي كش نفس كردند و هر قدري مسافت ساروج پر مي
تا آن كه آن هم به حوالي وسط رودخانه نزديك به كار اول 

هاي دو طرف به شدت  كش رسيد و با آن كه آب از همة نفس
ريخت در آن وسط به مرتبة زور او  ميجاري جريان و هجوم 
غلطانيد و از  الفور او را مي انداختند في بود كه سله را كه مي

برد و استاد ميرزا در كار متفكر و  گرفت و مي دست عمله مي
زور متحير مانده بعد از فكر بسيار و از جور آن رودخانة ژرف

اه شمار رأي زرين و فكر متين او به اين نهج ر انديشة بي
نموده شد كه از هر يك از طرفين وسط كار به قدر هفت 

و   هشت زرع به جا گذاشته متصل به بند سله انداختن شروع
اندك اندك از هر دو طرف ميل به جانب آن طرف ديگر 

انداختند و به آن حسن  نموده و به سينة آب مخروطي سله مي
عالوة كرد و  وسط به طرفين ميل مي  تدبير روز به روز آب از

ريخت و زور آن از وسط  ها شده از آنها مي كشآب نفس
ها به هم  كاستن گرفته در مدت دو ماه كمابيش طرفين سله
ّها  هاي سله رسيده آب وسط منحصر شد به قليلي كه از فرج

ريخت پس صندوق انداختن در وسط بنا نهادند و يكصد  مي
روج باال سا نفر تمام صندوق انداخته و جوف آنها را به سنگ

  ). 52: 1340آورده شروع به نصف دويم نمودند (جزايري، 
در داستان تعمير هر دو پلْ گزارشي از طغيان ناگهاني      

آب و ويراني سدها آمده است. ويراني پل بند ميزان به اين 
  شرح است:

...شروع به نصف دويم نمودند كه در اين بين باران باريد و 
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قتي كه مجموع بنايان و عمله بر آب سيل طغيان نموده در و
خبر هجوم  ها مشغول كار بودند بي ها و صندوق باالي سله

هاي وسط با مردماني  ها و صندوق سيل رسيده مجموع سله
كه باالي آنها به كار اشتغال داشتند را به صدمه و زور آب از 

كه هر   هم گسيخته و چنان از جا برداشته و از هم پاشيده
و هر شاخچه و پارچة چوبي جداگانه بر روي  اي  تخته پاره

  ).53كرد (همان، ص  آب شناوري مي
هاي بسيار سدهاي موقت پل شادروان  به علت بارندگي

  هم به اين ترتيب از بين رفت:
اندازي را از دو طرف شمالي آورديم كه دو ذرع فاصله سله

داشت... من [نظام السلطنه مافي] هم در روي سلة طرف 
دفعه معلوم شد از ييالقات بارندگي شد و دم كه يكشوشتر بو

اش نيز تغيير كرد و يك صداي آب رو به زياد گذاشت، رنگ
ها برخاست و حالت زلزله دست داد. معلوم شد  مهيبي از سله
ها گسيخته است. چنان صداي مهيبي از پاره شدن  كه ريسمان

ها به همديگر برخاست كه  ها و خوردن سله ريسمان
جات روي سد از دو طرف فرار كردند... اغلب عمله را  عمله

خورد و  ها به هم مي هم با سله آب برد و متصل سنگ سله
هايي كه  خاست. صندوق صداي شليك توپ از زير آب بر مي

مهيا كرده بوديم در روي سد قديم كه فرداي آن روز به آب 
  ).130: 1361بيندازيم، همه را آب برد (نظام مافي، 

ستاد ميرزا علت ويراني سد را اصرار و تعجيل در ا     
دانست:  احداث بند و منتظر نماندن براي اتمام زمستان مي

و استاد كه اين اساس مالحظه نمود دانست كه اصرار و «
تعجيل در كار موجب ندامت است لهذا دست از كار باز 
داشته آنچه از دو طرف بند تمام شده بود به ساروج و 

حكم نمود عمله را مرخص نمود به قرار آنكه اندود و مست
بعد از انقضاي زمستان و موسم انقطاع باران باز بر سر كار 

) در 54: 1340(جزايري، » آمده حاضر و آماده باشند
السلطنه  خصوص ويراني سدهاي موقت پل شادروان نظام

خود معتقد است بارندگي نابهنگام سبب ويراني شده 
بود علت خرابي پل شادروان محل  اما كرزن معتقد  5است.

  نادرست سدها بوده است:
  

...اما سد جديد [بر پل شادروان] را با حداقل مهارت فني 
ريزي كرده بودند، زيرا كه محل آن را در نامساعدترين  طرح

-گوشة رودخانه انتخاب كردند و به جاي اينكه از يك كنار به

ديگر وارد آمده تدريج پيش رفته باشند تا فشار آب به كنارة 
باشد، كار را از دو جانب رودخانه آغاز كردند و در نتيجه 
تمام آب از ميان شكاف باريكي كه در وسط ايجاد شده بود با 
فشار بسيار جريان يافت و تعقيب و تكميل كار را غير مقدور 
ساخت. لذا آن اقدام بيهوده را ناتمام رها كردند و از شكافي 

ري شد و در ضمن كارهايي كه در يارد آب خروشان جا 15
كم خراب و ناپديد شد و  دو طرف انجام داده بودند كم

كلي تعجبي نكردم وقتي اطالع دادند كه از آن اقدام به
اند و عمق رودخانه نيز در محل شكاف بيست   منصرف شده

  ). 51: 1388تر رفته است (كرزن،  پا پايين
سرانجام اين طور كه در مقدمه به آن اشاره شد، همان

داستان به تعمير نهايي بند ميزان (بعد از سه سال تالش و 
ممارست) و رها كردن پل شادوران و خرابي آن تا به امروز 

  ختم شد.
  

  . خاتمه: محل احتمالي احداث سدها4
توان محل تقريبي سدها را حدس زد.  با توجه به اسناد مي
و دهك (كه دانيم كه مكان باغ عيدك  دربارة بند ميزان مي

در متن به آن اشاره شده) در ضلع جنوبي رودخانه است و 
توان فرض كرد بال ديگر سد از روي خود بند ميزان  مي

شد تا با برپايي آن شاخة گرگر مسدود شود  آغاز 
  ).7(تصوير

دربارة پل شادروان در اسناد اشاره شد كه اولين اقدام     
پل بوده است تا  هاي مسدود السلطنه باز كردن چشمه نظام

آب پشت سد بتواند جريان پيدا كند. با توجه به اين نكته و 
چنين مورب بودن سد كه در اسناد به آن اشاره شد، هم
) از محل قرارگيري سد 8توان چنين تصوري (تصوير  مي

  داشت. 
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  شده بر بند ميزان.موقت احداث. محل احتمالي سد 7تصوير 

)كشور برداري سازمان نقشه: مأخذ(  
  

 
  شده بر پل شادروان.. محل احتمالي سد موقت احداث8تصوير 

  )برداري كشور سازمان نقشه: مأخذ(
  

  ها: پانوشت
نشده با عنوان  اي چاپ پژوهشگري به نام اسالمي در مقاله .1

از سازوكار اين » اي موقعيت رودخانة دز و سدهاي سله«
ركني بابت در تكنيك خبر داده است. از آقاي مهندس نوشاد 
  شان هاي ارزنده اختيار قرار دادن اين مقاله و همچنين راهنمايي

  سپاسگزار ايم.

زنبيلي كه چيزها در آن گذارند و هر  :س َل ْ ل َ ] (ع ا)[ سله« .2
سبدي كه مارگيران مار در آن كنند  .سبد را نيز گويند عموماً

  ».سله«دهخدا، ذيل  نامة لغت». خصوصاً
بك و سبك سبدها و سازوكار آن شباهت بسياري سازة مش .3

با سازة امروزي گابيون دارد و الزم است در مجالي ديگر 
  اي صورت گيرد.چنين مقايسه

ق در 1267ذيل حوادث سال اتفاقيه  وقايعدر روزنامة  .4
ياد شده است: » اندازي سبد«خوزستان از اين تكنيك با عنوان 

ر در ضمن آن متصور است يكي از كارهاي عمده كه خير كثي«
بستن بند در كنار پل شوشتر است. از آنجا كه همت 
اعليحضرت پادشاهي مصروف به آبادي ممالك محروسه است 

اند كه بند مزبور بسته شود و سدي هم در  لهذا مقرر فرموده 
نهر مشهور به نهر هاشم بندند از قراري كه نوشته بودند درين 

اند و روزي   به اتمام روزها بند و سد مزبور نزديك
كنند و كمي  هزاروپانصد نفر عمله در سر بند مزبور كار مي

بند مزبور تمام بشود و بعد از آن » سبداندازي«مانده است كه 
  ).197: 1373، اتفاقيه روزنامة وقايع » (بند را بندند

بر من   صيبتى كه بعد از سه ماه تمام رياضت سر پلم« .5
وارد آمد اين است: عصر غره محرم از دو السلطنه مافي]  [نظام

قدر سه ه سد كرده بودم كه ب  طرف، آب رودخانه را با سله
ذرع الى هفت ذرع فاصله مانده بود تا دو طرف بهم متصل 
شود. چون ديگر مصالح و اسباب كار نداشتم، دست برداشتم. 

خبر زور آورد و به كلى  دو ساعت از شب رفته، آب از خدا بى
را شكست و برد. آن شب دوم محرم   م سد سلهنصف تما

براى من و تمام اجزاء و حاجى استاد على، مثل شب 
(نظام مافي، » عاشوراى اصحاب حضرت سيد الشهداء گذشت

  .)378: 1361، 2ج
ها و  . انجام اين پژوهش بيش از هر كس مديون راهنمايي6

زحمات ارزشمند آقاي دكتر فرهاد تهراني است. صميمانه 
هاي  شان هستيم و از ايشان بابت راهنماييدان زحماتقدر
  شان سپاسگزار ايم.دريغ بي
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