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چکیده
نقشۀ تاریخی رود کارون و رود دز تا اراضی شعیبیّه، یکی از دقیق ترین نقشه های ترسیم  شده در دورۀ 
قاجار به شمار می آید که به احتمال قوی در اواسط دورۀ ناصری تهیه شده است. هرچند سال ترسیم 
رودخانۀ  در خوزستان  دارد.  فراوان  ارزش  تاریخی  از حیث  ولی  است  نامعلوم  آن  نقشه نگار  و  نقشه 
کارون و رود دز از اصلی ترین رودخانه ها به شمار می آیند و لذا نقش زیادی در شکل گیری تأسیسات 
آبی داشته اند. نقشۀ ترسیم  شده بر محور رود کارون و گزارش اراضی حوالی و حواشی رودخانه تنظیم 
شده است و مناطق و اراضی شعیبّیه، یکاویّه، کعده، عباسی، منصوریّه، سیدیّه و سویُنعی را بر اساس 
موقعیت جغرافیایی و یادکرد اسامی نواحی منطقۀ دو سوی رود کارون، تبیین و روشن کرده است. این 
نقشه تاریخی از جهت تاریخ جغرافیا و نقشه نگاری و نیز اسامی نواحی و شهرهای حوزۀ رود کارون در 

دورۀ قاجار از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

واژه  های کلیدی 
کارون، دز، بند قیر، اراضی و نواحی حوزۀ رود کارون، خوزستان، نقشه نگاری، دورۀ قاجار.
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مقدمه
از  دیگر  یکی  اینک  تاریخی،  نقشه های  مطالعات  ادامۀ  در 
نقشه های ارزشمند دربارۀ رود کارون و حواشی و اراضی آن 
رودخانه در خوزستان معرفی و شناسانده می شود. این نقشه 
تاریخ دیپلماسی )وابسته به وزارت  در آرشیو مرکز اسناد و 
از مذاکره و مکاتبه  امور خارجه( نگهداری می شود که پس 
با رییس محترم وقت مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی )دکتر 
نظرآهاری( با دو نقشۀ دیگر در اختیار نویسنده قرار گرفت و 

اینک خدمت محققان و خوانندگان تقدیم می  شود. 
     از دوست و همکارم عزیزم جناب دکتر فرهاد تهرانی بابت 
تشویق و ترغیب برای شناساندن اسناد و نقشه های تاریخی 

تشکر و سپاسگزاری می کنم. 

1. شناخت نامۀ نقشۀ تاریخی )مشخصات فنی نقشه(
تاریخ  و  اسناد  مرکز  آرشیو  در  نقشه  عنوان  الف. 

دیپلماسی
عنوان نقشه »زمین های مرکزی خوزستان در حوالی بند قیر 
دز  رود  و  کارون  رود  همراه  به  اهواز  جنوب  تا  شوشتر  در 
عنوان  این جستار  در  ما  است.  درج شده  )اراضی شعیبه(« 
این نقشه برگزیدیم که در اصل رود کارون  کوتاه تری برای 
اصلی در مسیر بین شوشتر و اهواز را در بر می گیرد )تصویر 

 .)1

ب. نقشه نگار 
متأسفانه نقشه نگار این سند تاریخی و جغرافیایی مجهول و 
نامشخص است ولی بر اساس نمونه های نقشه های دیگر که 
توسط مرحوم حاج عبدالغفار نجم الملک )1255ـ 1326ق( 
مهندس و مورخ و منجم دورۀ ناصری فراهم شده و خود نیز 
نقش مؤثری در تهیۀ نقشه های مناطق جغرافیایی خوزستان 
این  تهیۀ  در  نامبرده  که  زد  حدس  می توان  است،  داشته 
نقشه ها مؤثر بوده و البته سوابق علمیـ  مهندسی وی هم داّل 
بر فعالیت وی در این حوزه است و کتاب سفرنامۀ خوزستان 
در  خوزستان  دیار  جغرافیای  و  تاریخ  دربارۀ  زرین  برگی  او 

دورۀ قاجار است که میراثی ارزشمند برای آیندگان است. 

ج. تاریخ ترسیم نقشه
از نقیصه های این نقشه نبود تاریخ ترسیم نقشه است که در 
شناسنامۀ آن »نامشخص« قید شده است ولی بر اساس قرائن 
تاریخی که در ذیل نقشه نگار گفتیم، سال  های ما بین 1260 
اسامی  کرد.  تعیین  آن  ترسیم  زمان  می توان  را  تا1330ق 
ثبت  شده در نقشه نیز تا حدودی به این دورۀ تاریخی مربوط 
بوده است اما امروز برخی از این اسامی در منطقه تداول ندارد 

]و بر زبان نمی  آید[. 

د: ویژگی های نقشه
از ویژگی های مهم این نقشه بیان اعالم حوزۀ جغرافیایی و 
مناطق حواشی و اراضی رود کارون و دز است که با خطوط 
اراضی  همچون:  است،  شده  مشخص  نقشه  در  برجسته 
یکاویّه، کعده، عباسی، منصوریّه، عماشّیه، سیدیّه،  شعیبیه، 

سوینعی. 

تصویر 1. نقشۀ رود کارون و اراضی متصل به آن )مأخذ: مرکز اسناد و 
تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسالمی ایران(.

     دیگر مشخصۀ نقشه آن است که مناطق جنگلی و باغ  ها 
و درختان مسیر رودخانۀ کارون و دز در آن ثبت شده است. 
همچنین اسامی سازه های معماری همچون خانه ها و پل و 
نقشه  این  در  را  در آن مشخص کرده  اند.  امامزاده  و  قلعه 
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رودخانه با رنگ آبی و باغ  ها و جنگل ها را با زمینۀ زرد و راه  ها 
را با جوهر قرمز معین شده است و البته عالیم نقشه نیز در 

پای نقشه آمده است.

ه. عالمات نقشه
ذیل عالیم نقشه این موارد تعریف شده است:

1. رود و پل؛
2. جنگل؛

3. ده و قلعه؛
4. امامزاده؛

5. کوه و تپه؛
6. باغ و تکدرخت؛

7. راه.
     یکی دیگر از ویژگی های مهم این نقشه داشتن »عالمات 
تاریخی  دورۀ  آن  به  متعلق  نقشه ای  کم تر  که  است  نقشه« 

واجد چنین خصیصه ای است )تصویر 2(.

و. مقیاس نقشه

پنجاه  نقشه   »مقیاس  جملۀ  این  درج  با  نقشه  این 
هزار یک است« نشان داده که مقیاس آن یک پنجاه هزارم 
محاسبه شده است، که نسبت به طول رودخانۀ کارون منطقی 

به نظر می رسد )تصویر 2(. 

تصویر 2. عالمات و مقیاس نقشه.

ز. ابعاد نقشه 
سایر  به  نسبت  که  است  سانتی  متر   78/5×45 نقشه  ابعاد 
نقشه های موجود در آرشیو وزارت امور خارجه نسبتاً بزرگ 

ترسیم شده است. 
     این نقشه در اصل گزارش مسیر و جزئیات دو رود اصلی 
خوزستان یعنی کارون و دز در حوزۀ شوشتر تا نزدیکی های 

اهواز را شامل می شود و با بیان موقعیت جغرافیایی اماکن و 
روستاها و عوامل معماری طبیعی تکمیل و تتمیم یافته است. 
با توجه به ارزش و اهمیت رود کارون و رود دز شایسته است 
پیش از پرداختن به جزئیات نقشه، دو مدخل را به این دو 
رود اختصاص دهیم و سپس از بلوکات منطقۀ شمالی اهواز 
در مسیر کارون که در در این نقشۀ تاریخی اسامی برخی از 

روستاهای آن ذکر شده یاد کنیم. 

2. رود کارون
اند،  فراوان  و  که گسترده  با شاخه هاي فرعي  اش  کارون  رود 
جزو رودخانه هایی است که به خارج فالت ایران یعنی خلیج 
فارس می ریزد. جالب آن است که در متون کهن از آن به نام 
»تستر« و »شوشتر« نیز یاد شده است. لذا در این مبحث نیز 
بیشتر به معرفي این رودخانه پرداخته مي شود به سبب آنکه 

نقش زیادي در شکل گیري تأسیسات آبي داشته است.
     ابن حوقل نیز در کتاب صورةاالرض  نقشه اي از خوزستان 
»نهر  و  )شوشتر(  تستر  نهر  و  کارون  رود  از  و  کرده  تهیه 
مسرقان« و »شادروان« یاد مي کند و در ذیل نقشۀ او آمده 

است: 
     از میانۀ قسمت پایین نقشه نهر تستر )رود شوشتر( آغاز 
مي شود و سرانجام به دریا مي ریزد و در نزدیکي مصّب آن 
»الدجلۀالهوزا« درج شده است. در پایین نقشه طرف راست 
رود مذکور شهر »کرخه« و سپس بر کنارۀ رود، »تستر« و پس 
از آن»جندي سابور« و بعد »هرمز« و »جبي« دیده مي شود. 
در محاذات تستر )شوشتر( از رود شوشتر »نهر مسرقان« جدا 
شده، از شهر »عسکر مکرم« مي گذرد آنگاه به طرف راست 
مي پیچد و در نیمۀ چپ هرمز به رود شوشتر باز مي گردد و 
و  معروف(  )سد  »الشادروان«  پایین  طرف  در  هرموز  مقابل 
در باالي هرموز )سوق االربعاء( نوشته شده  است. در جانب 
راست نهر تستر و به موازات آن نهرالسوس )رود شوش( و در 
دو طرف راست آن شهرهاي قرقوب، الطیب، متوث، برذون، 
و بصني قرار دارد. رود دیگري در دهانۀ رود تستر )شوشتر( 
از طرف چپ بدان مي پیوندد و شهرهاي»الباسیان« و دورق 
در کنارۀ آن قرار دارند و در راهي که از دورق به چپ مي رود 
حوقل، 1345:  )ابن  نوشته شده  »اسک«  و  »دیرا«  نام هاي 

.)23
سپس ابن حوقل مي نویسد:

گرفته  قرار  هموار  و  مستوي   محلي   در  خوزستان   سرزمین  
آن   رودهاي   بزرگ ترین   است .  جاري   آب هاي   داراي   و   است  
شوشتر ]امروزه »کارون« گویند و کارون برگرفته از کوهرنگ 
تا با دجیل که  است. و عرب ها بدان دجیل اهواز می گفتند 
به  و  نشود  اشتباه  بغداد می گذرد  از دجله جدا شده شمال 
)لسترنج، 1373:  نیز می نامیدند  نهراالزرق  بطوطه  ابن  قول 
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معروف (  )سّد  است که  شاپور شادروان   و 252([   و 250   6
به   و  آمد  باال  آن   آب   تا  آن  ساخت   بر  دروازۀ  شوشتر  در  را 
این   و  دارد  قرار  مرتفعي   زمین   در  شوشتر  چه   رسید  شهر 
رودخانه  از پشت  عسکر مکرم  گذشته  به  اهواز مي رسد و پس  
از آن  به  رود »سدره « مي پیوندد و پس  از گذشتن  از حصن  
مهدي  به  دریا مي ریزد. و از ناحیۀ  شوشتر نیز رود مسرقان 
]این نهر اکنون به آب گرگر موسوم است. )لسترنج، 1373: 
254؛ مؤلف مجهول: حدود العالم، 1362: 46([  جاري  شده  
و پس  از عبور از عسکر مکرم  ـ که  آن  را به  دو نصف  مي کند 
ـ به  اهواز مي رسد و منتهي الیه  آن  همین  شهر است  و از آن  
مسرقان  رود  آن [  روي   بر  مکرم   عسکر  در  نمي کند.  تجاوز 
 ]پلي  بزرگ  به  اندازۀ  بیست  کشتي  ساخته  اند که  کشتيهاي  
بزرگ  در آن  رفت  و آمد مي کنند. اما آب  رودخانۀ  مسرقان  
)آب  گرگر( به  هیچ  رو به  هدر نمي رود بلکه  زمین هاي  نیشکر 
و درختان  خرمایي  که  در البه الي  آنها است  و نیز کشتزارها و 

جز آن  را سیراب  مي کند )ابن حوقل، 1345: 24ـ 25(.
     عالوه  بر ابن  حوقل ، متأخران  نیز از کشتیراني  در رود 
شوشتر یا کارون  یاد کرده  اند و نجم الملک  در باب  کشتیراني  
در حوزۀ  رودهاي  شوشتر )شاخه های کارون( مي نویسد: »و 
آب  دودانگه  از بنیسي  مي آید و آن  قریه اي  است  مقابل  شوشتر 
نیز گویند. کشتي  شراعي  االن  روي   را کارن  )کارون (  و آن  
آن  سیر مي کند و چهاردانگه  که  شطیط  نیز گویند کشتي  در 
روي  آن  سیر نمي کند اگر چه  آبش  زیاد است  ولي  پهن  است  
و کم عمق ، خطر زیاد دارد و آب  دزفول  قابل  کشتیراني  نیست  
چون  در زیر آب  خارها و چوب ها روییده  که  مانع  سیر کشتي  

مي شود و این  آب  را دز گویند« )نجم الملک، 1341: 50(. 
     یکی از ویژگی های مهم کارون کشتیرانی و مسافرکشی 
بوده که در این رودخانه انجام می گرفته و در دورۀ قاجار و 
پهلوی قیمت  آن به شرح زیر بوده است: »بنابراین  از راه هاي  
آبي  شوشتر که  در اوایل  قرن  بیستم  کشتیراني  در آن  انجام 
انگلیسي  »لینچ « در کارون    مي گرفت  کارون  بوده  و شرکت  
علیا یک  کشتي  بخاري  موسوم  به  »شوشان « دارد که  120 
تا  و  است   مسافر  به   منحصر  ولي   مي تواند  بارگیري   خروار 
شلیلي  که  در یک  فرسنگي  شوشتر واقع  است  مي رود و حد 
وسط  مسافرت  او تا محل  مذکور و مراجعت  به  اهواز در ماه  
سه  بار است  براي  مسافر از اهواز تا شلیله  30 تومان  و شلیله  
به  اهواز 25 قران  سطحه  8/0 تومان  7 قران . شرکت  ناصري  
هم  در کارون  علیا داراي  یک  کشتي  بخاري  است  که  قریب  
100 خروار بارگیري  دارد و هر ماهي  اقاًل دو بار خط  مذکور 

را سیر مي نماید« )نوربخش، 1369: 666( )تصویر 3(.

2. 1. ویژگي ها و شاخه هاي  رود کارون
لردگان ،  بروجن ،  شهرکرد،  شهرستان هاي   از  کارون   رود 
و  اهواز و خرمشهر مي گذرد  ایذه ، مسجد سلیمان ، شوشتر، 

استان هاي  چهارمحال  و بختیاري  و خوزستان  را در می نوردد. 
این  رود دائمي  است  و به  حوضۀ  خلیج  فارس  و دریاي  عمان  
مي ریزد. طول  رود 890 کیلومتر است. ارتفاع  سرچشمۀ  اصلي  
آن  3000 متر ]از سطح دریا[ و ارتفاع  ریزشگاه  آن صفر است . 
شیب  متوسط  رود 0/3 درصد است . مسیر کلي  رود نخست در 
جهت  جنوب  شرقی، سپس  غرب  و در شهرستان هاي  شوشتر 
میانگین   است.  غربی   جنوب   در جهت  خرمشهر   و  اهواز  و 
آبدهي  ساالنۀ  کارون  18700 میلیون  متر مکعب  در ایستگاه  
اهواز، 20177 میلیون  متر مکعب  در ایستگاه  رامین ، 10487 
میلیون  متر مکعب  در ایستگاه  گدارلندر، و 12125 میلیون  

متر مکعب  در ایستگاه  گتوند است .
    رودکارون  که  پرآب ترین  و طویل ترین  رودخانۀ  ایران  به 
شمار مي آید، از چشمه سارهاي  دامنۀ  کوههاي  ونگ  و زردکوه  
شمالي   غرب  کیلومتري    91 در  شوراب   دهستان   در  واقع  
شهرُکرد سرچشمه  گرفته  و به نام  آب  کوهرنگ  از دّرۀ  شرقي  
زردکوه  به  سوي  جنوب  شرقي  روان  مي شود. در دامنۀ  شمالي  
کوه  چهلخشت  با دو ریزابۀ  کوچک  مخلوط  مي شود و قبل  از 
ورود به  دریاچۀ  سد کوهرنگ  با یک  ریزابۀ  نسبتاً بزرگ  درهم  
مي آمیزد. پس  از ورود به  دریاچۀ  سد کوهرنگ  قسمتي  از آب  
 )¦Ka¦rkonan( کارکنان   کوه   شکم   در  که   تونلي   توسط   آن  
قسمت   و  مي ریزد  زاینده رود  سرچشمه هاي   به   شده   حفر 
دیگر آن  از سد عبور کرده  و از طریق  دّرۀ  شرقي  زردکوه  به  
دهستان  بیرگان  وارد مي شود. آنگاه کارون در این  دهستان  با 

تصویر 3. نقشۀ رودخانه های استان خوزستان )مأخذ: جغرافیای کامل ایران، 1366: 660(.

تصویر 3. نقشۀ رودخانه های استان خوزستان )مأخذ: جغرافیای کامل 
ایران، 1366: 660(.
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دو سه  ریزابۀ  نسبتاً عمده  مخلوط  مي شود و پس  از پیمودن  
مي شود.  وارد  دوآب   به  دهستان   قیصري   کوه   شرقي   دامنۀ  
در این  دهستان  نخست  با آب  دوآب  در هم  مي آمیزد و پس 
از  پشتکوه   دهستان   به   هفت کرتان   کوه   شرقي   دّرۀ   طي    از 
دهستان   این   در  داخل  مي شود.  بروجن   شهرستان   توابع 
از آن   بعد  و  با آب  تنگِ  محمود  با آب  کّري  سپس   نخست  
میان   دّرۀ   طریق   از  و  مي شود  مخلوط   سبزکوه   رودخانۀ   با 
 )Holen( هولن   وکوه   شمال (  )در  سبزکوه   و  لجن   کوههاي  
)در جنوب ( وارد دهستان  لردگان  مي شود. سپس در مقابل  
دماغۀ  شرقي  کوه  هولن  با رودخانۀ  کّره  مخلوط  شده  و رو به  
غرب  تغییر مسیر مي دهد و با پیمودن  دّرۀ  جنوبي  کوه  هولن  
از کنار روستاهاي  دشت  ارمند و سونک  )Sunak( مي گذرد 
و با چند ریزابۀ  کم اهمیت  مخلوط  مي شود. در ورود به  دّرۀ  
با آب  سرخون  مخلوط  شده  و در یک   جنوبي  کوه  دول گیر 
آب  با   )Kabusi( کبوسي   روستاي   کیلومتري  جنوب  شرقي  
 بازوفت  که  یکي  از ریزابه هاي  مهم  کارون  بهشمار مي آید، در 
هم  مي آمیزد و رو به  جنوب  به  دّرۀ  میان  کوههاي  شش بر )در 
شرق ( و آته  )در غرب ( وارد مي شود. در انتهاي  جنوبي  دّرۀ  
مزبور با رودخانۀ  ُمنج  مخلوط  مي شود و از طریق  دّرۀ  جنوبي  
کوه  آته  به سوي  روستاي  چته  )Celeh( روان  مي شود. در 
یک  کیلومتري  جنوب  غربي  روستاي  مزبور با رودخانۀ  خرسان  
مي شود،  محسوب   کارون   مهم   ریزابه هاي   از  دیگر  یکي   که  
مخلوط  شده  و به سوي  شمال  غربي  تغییر مسیر مي دهد و 
پس  از طي  بخشي  از دهستان  میانکوه  از استان  چهارمحال  و 
بختیاري  خارج  شده  و از طریق  دهستان  دنباله  رود به  استان  
خوزستان  وارد مي شود. آنگاه در   دهستان  دنباله رود با چند 
ریزابۀ  کوچک  و کم اهمیت  مخلوط  شده و رو به شمال  غربي  
 )Landar( وارد دهستان  سوسن  مي شود و دّرۀ  غربي  کوه  لندر
را با پیچ  وخم هاي  بسیار طي  مي کند و به  دّرۀ  شمالي  کوه  
دّرۀ   آب   با  نخست   دره   این   در  وارد مي شود.   )Gazir( گزیر 
با دور  با آب  سوسن  در هم  مي آمیزد و  برده نخش  و سپس  
زدن  کوه  گزیر به  سوي  جنوب  غربي  تغییر مسیر داده  و به  
آب   با  دهستان  نخست   این   در  مي شود.  وارد  ایوه   دهستان  
سرحوض  و سپس  با رود سبزآب  و رودخانۀ  مرغاب  مخلوط  
مي شود و رو به  غرب  به  دهستان  اندیکا از شهرستان  مسجد 
سلیمان  داخل  مي گردد و رو به  شمال  غربي  متوجه  شده  و 
با  مزبور  دهستان   در  مي شود.  وارد  اللي   دشت   دهستان   به  
با دور زدن   رودخانه هاي  شور و آب  کیارس  مخلوط  شده  و 
توابع  از  به  دهستان  عقیلي   برداگپ   و  کوههاي  کشگله  کوه  
دهستان   آن  به   از  پس   و  مي شود  وارد  شوشتر  شهرستان  
گتوند داخل  مي گردد و رو به  جنوب  متوجه  شده  و به  سوي  

شهر شوشتر روان  مي شود.
با  شوشتر  خاوري   شمال   کیلومتري   هشت  در  کارون       
رودخانۀ  شور مخلوط  مي شود و پس  از عبور از شهر شوشتر 

اصلي  شاخۀ   دو  به   و  شده   متوجه   جنوب  غربي   سوي   به  
یا رود کارون    شرقي  و غربي  تقسیم  مي گردد. شاخۀ  شرقي  
و شاخۀ  غربي  یا شطیط  دهستان  میان آب  را در برمي گیرند. 
شاخۀ  شرقي  پس  از مخلوط  شدن  با رودخانۀ  هورام  در بند 
نیز  همان جا  در  و  شده   متصل   غربی  شاخۀ   به   مجدداً  قیر 
کارون  به   ریزابۀ   مهم ترین   و  بزرگ ترین   که   دز  رودخانه   با 
دهستان   به   آنجا  از  سپس  مي آمیزد.  هم   در  مي آید  شمار 
عناقچه  از شهرستان  اهواز داخل  مي گردد و با پیمودن  پیچ  
پس   و  مي شود  روان   اهواز  شهر  سوي   به  فراوان   خم هاي   و 
از طي  دهستان  اسماعیلیه  به  دهستانهاي  برزین  و خرمان  
از شهرستان  خرمشهر داخل  مي شود. کارون در شرق  شهر 
نام   به   خرمشهر به  دو شاخه  تقسیم  مي گردد. شاخۀ  شرقي  
رودخانۀ  بهمن شیر رو به  سوي  جنوب  شرقي  جریان  یافته  و از 
طریق  خور موسي  به  خلیج فارس  راه  مي یابد و شاخۀ  غربي  که  
از جنوب  خرمشهر مي گذرد به  رودخانۀ  اروندرود یا شط العرب  

مي ریزد )جعفری، 1376: 342- 344(.

2. 2. سرچشمه  و پیشینۀ  رود کارون
سرچشمۀ  رود کارون  از زردکوه  بختیاري  شروع  و از جنوب  
شهرستان  شوشتر وارد این  شهرستان  مي شود. این  رودخانه  
از  آن   شعبۀ   یک   که   شده   قسمت   دو  به   شوشتر  شمال   در 
مشرق  شوشتر گذشته  و به  »گرگر« یا »کارون « معروف  است 
و دیگري  از غرب  شوشتر گذشته  و »شطیط « نامیده  مي شود. 
»دز«  رود  به   قیر،  بند  باختر  گزي   هزار   2 در  شطیط   رود 
پیوسته  و در جنوب  بند قیر به  شعبۀ  اولي  کارون  ملحق  و به  
طرف  جنوب  سرازیر می شود و پس  از عبور از شهرستان  اهواز 
وارد شهرستان  خرمشهر شده  و باالخره  به  شط العرب  مي ریزد. 
به  گفته رزم آراء )در حدود 70 سال  پیش ( مقدار آب  رودخانۀ  
کارون  طبق  صورت  ادارۀ  کشاورزي  140 گز مکعب  در ثانیه  
است )رزم آراء، 1332: 29(. تنها رود قابل  کشتیراني  ایران  که  
با شعباتش  بزرگ ترین  رودخانۀ  ایران  محسوب  مي شود کارون  
است . رسوبات  این  رودخانه  جلگۀ  خوزستان  را تشکیل  داده  
این  جلگه   است  که  کم کم  موجب  وسعت   و همین  رسوبات  
با  و  است   بختیاري   کوه هاي   کارون   سرچشمۀ  شده  است . 
پیچ  و خم  بسیار از خاك  خوزستان  عبور مي کند. منتهي الیه  
از درخزینه  ]در[ 6  و  غیرقابل  کشتیراني  آن  شوشتر  است 
فرسخي  میدان  نفتون  )مسجد سلیمان ( قابل  کشتیراني  است.  
از این  محل  تا مکان  دیگري  که  به  اسم  بند قیر موسوم  است ، 
امتداد آن  50 هزار  و  تقسیم  می شود   به  دو شعبه   رود  این  
و  اصلي   کارون   یا  بزرگ   آب   را  شعبه   دو  از  یکي   است .  گز 
شعبۀ  دیگر  را آب  کوچک  یا گرگر گویند. مصب  این  رودخانه  
به  شط العرب  که   آن   اصلي   بر شعب   عالوه   کارون   دلتاي   یا 
 مي ریزد، شامل  سه  شعبه  است : 1. کهنه رود: این  شعبه  ظاهراً 
قدیم ترین  شعبه  و مجراي  کارون  است  و از این  جهت  آن  را 
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شط  قدیمي  گفته  اند؛ 2. رود کور: چون  قسمتي  از آن  را گل  
و الي  فراگرفته  به  این  اسم  موسوم  شده؛  3. بهمن شیر.

این   پرآب ترین  دهانۀ  کارون  محسوب  مي شود  رود دز       
رودخانه  مانند گاماسب  به  وسیلۀ  ضمائمي  پرآب  مي گردد که  
معروف ترین  آنها »آب  دیز« یا »آب  دز« است  که  خود مرکب  
از دو شعبۀ  شمالي  و جنوبي  است . و چون  سدی قدیمي  گویا 
با سنگ  قیر در محل  اتصال  این  دو شعبه  با کارون  ساخته  
این  رودخانه  نامیده  شده  است.  قیر  بند  از خیلي  قدیم   اند، 
 از دو نظر قابل  توجه  است  و همین  باعث  شده  که  مهمترینِ  
و  آبیاري   حیث   از  یکي   محسوب  گردد:  ایران   رودخانه هاي  
دیگري  در موضع  کشتیراني  )کریمی، 1371: 42ـ43(. سطح  
آب  رود کارون  مانند بسیاري  از رودخانه هاي  ایران  از اراضي  
اطراف  پست تر است  و بدین  واسطه  اهالي  نمي توانند مستقیماً 
از آب  رودخانه  جهت  نخلستان هاي  خود استفاده  کنند. بلکه  
رودخانۀ   بر  عمود  نهرهاي   نخلستان ها  مشروب  کردن   برای 
کارون  و بهمن شیر و شط العرب  حفر کرده  و در موقع  جزر 
اتفاق  مي افتد نخلستان ها طبعاً  و مد که  در مدت  شبانه روز 
مشروب  مي شوند. به  عالوه  موتورهایي  در کنار رودخانه  قرار 
داده  اند که  به  وسیلۀ  تلمبه  آب  را در اراضي  به  جریان  درآورده  
زراعت  مي نمایند )کریمی، 1317: 82ـ 98 و 174ـ 180 و 
اهواز  کنار شهر  بر روي  کارون  در  آهني   پلي   309ـ 350(. 
بسته  اند که  طویل ترین  پل  خط آهن  سراسري  ایران  به  شمار 
مي رود. در تاریخ  ایران  باستان  ذیل  عنوان  »حرکت  اسکندر 
به  طرف  پارس « آمده  است : از شوش  اسکندر چهار روز راه  
پیموده  به  رود »پاسي  تیگرس « )pasitigres( رسید. یونانيها 
»اوکسیان «  در کوهستان   این  رود  که  سرچشمۀ   نوشته  اند 
اِستاد  پنجاه   مسافت   به   رود  این   طرفین   و  واقع    )uxiens(
از  چون   رود،  این   است.  جنگل   از  پر  ذرع(   9250 )تقریباً 
بلندي ها به  پستي ها مي ریزد، آبشارهایي  به  وجود مي آورد و 
بعد داخل  جلگه  شده  مالیم  حرکت  مي کند در اینجا عمق  آن  
به  قدري  است  که  قابل  کشتیراني   است  و پس  از آن  که  60 
استاد طي  مسافت  کرد به  خلیج  پارس  مي ریزد. از توصیفي  
که  کرده  اند معلوم  است  که  این  رود همان  رود کارون  است  و 
نیز این  اطالع  به  دست  مي آید که  پارسي هاي  قدیم  این  رود را 
»پس  تیگر« )یعني  پس دجله ( مي نامیدند. زیرا همچنانکه  از 
کتیبۀ  بیستون  داریوش  معلوم  است  دجله  را پارسي هاي  قدیم  
تیگر مي گفتند )کتیبۀ  بیستون ، چاپ  موزۀ  بریتانیا، ستون  1، 
بند 18(. اگر چه  دیودور اسم  این  رود را تیگر نوشته  ولي  از 
روایت  آریان  )کتاب  3، فصل  6، بند3( و کنت  کورث  )کتاب  
5، بند3 ( معلوم  است  که  اشتباه  کرده  و »پس  تیگره « صحیح 

 است  )پیرنیا، 1362ج1: 1409ـ 1410( )تصویر 3(.
     رودخانۀ  کارون  در نزد اهالي  آن  سامان  و مطابق  اصطالح  
محلي  نام  واحدي  دارد، ولي  ظاهراً بنا به  گفتۀ  کرزن  امالي  
که  سرچشمۀ   است   کوهرنگ   از  مشتق   »کوَرن«   آن   واقعي  

رودخانۀ  این   علیاي   مجراي   جهانگردان   از  بسیاري   اوست . 
و استک  در سال  1881م   را طي کرده  و شناخته  اند  بزرگ  
سرچشمۀ  مشهور آن  را بازدید کرده  بود و در سال  1890م  
سرگرد سایر )sawyer( اعضاي  دستگاه  اطالعات  لشکر هند 
و  گردنه ها  از  عبور  با  از  را  آن   خم   و  پرپیچ   و  قوي   جریان  
دّره هاي  جبال  آن  حدود تعقیب  نموده  است . در قلب  سرزمین  
بختیاري  رشته کوه هاي  رفیع  کوهرنگ یا جهان بین  واقع  است 
 که  تقریباً 13000 پا ارتفاع  دارد. از این  مرکز عمده  که  در 
عین  حال  سرچشمۀ بزرگ ترین  رودخانه هاي  ایران  به  شمار 
مي رود و سرحد بین  حوزه هاي  متفاوت  طوایف  متعدد است، 
رودخانۀ کارون  به  سوي  جنوب  و زاینده رود به  سمت  مشرق  
جاري  است  که  اولي  به  خلیج فارس  مي ریزد و دومي  نیز از زیر 
طاق هاي  پل  اصفهان  مي گذرد. در قله هاي  موسوم به  هفت  
تن  )که  گویا منظور تسمیۀ آن یاد هفت  نفري  است  که  اولین  
کارون   اصلي   سرچشمه هاي   رفته  اند(  قلّۀ    تا  بار  آخرین   و 
جالب  بسیار  چشمۀ   پایین تر  میل   چهارده   است .  شده   واقع  
 توجه  زردکوه  قرار دارد که  استک  و بانو بیشاپ  به  آنجا رفته  
اند و اهل  محل  اشتباهاً آن را سرچشمۀ کوهرنگ  یا کارون  

مي نامند.
عریاني   تخته سنگ   در  از شکافي  که   به  گزارش  کرزن       
به   غرش کنان   و  مي شود  پرشکوهي خارج   فشار  با  آب   است  
حوضي  که  به  ارتفاع  چهل  پا در پایین  واقع  است  فرومي ریزد. 
از آنجا رودخانه  با حّدت  تمام  در مجراي  اصلي  خود تا پنج  
میلي  امتداد دارد و بعد از آن  تا شوشتر که  به  خط  مستقیم  
هفتادوپنج  میل  است و سپس  در مسیر پیچ  و خم دار تا 250 
سیر  جهان   کوهستاني ِ  چشم انداِز  عالي ترین   میان   از  میل  
تا 9000 پا سقوط  مي کند.  این  جریان   مي کند و در خالل  
تا100  علیا 50  در مسیر  آن  حتي   معمولي   متوسط   پهناي  
بین   در  گاهي   ولي   است ،  یارد 91/44 سانتي متر(  )هر  یارد 
چند  سنگي   دیواره هاي   که   مي شود  تنگنا  دچار  گردنه ها 
ضلعي  آن  1000 تا 3000 پا ارتفاع  دارد و از آنجا به  صورت  
نوار سبزفام  دایمي  در جلگه  فرو مي ریزد و در نقطه اي  به  نام  
»علي کوه « تمام  آب  آن  در شکافي  که  فقط  نه  پا عرض  دارد 

متراکم  مي شود.
به  سمت  جنوب   مایل نخست  کارون  در صد  رودخانۀ       
جنوب  به  سمت  شدید  انحرافي   با  بعد  است ،  جاري   شرقي  
 غربي  تغییر مسیر می دهد و به  صورت  مجرایی  پنجاه  میلي  
صد  باز  و  مي گذرد  کوهستاني   متقاطع   رشته هاي   میان   از 
مایل  دیگر در جهت  شمال غربي  )برخالف  مسیر اصلي  ولي  
به  طرف  جنوب  در  و سرانجام   موازات  آن ( سیر مي کند  در 
تنگه هایي  که  ویرانه هاي  دو بناي  ساساني  مشرف  بر آن  است  
به  وسیلۀ  گردنۀ دیگر  به  دشت  عقیلي  وارد مي شود. سپس  
به  کوه  فدلک  یا صخرۀ شني  در باالي  شوشتر ]رسیده[ وارد 

صحراي  خوزستان  مي شود.
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آن   به   شعبه   چند  سرگرداني ،  قرین   جریان   این   طي        
پرآب   کارون   خود  به  اندازۀ  که   آنها  مهم ترین  و  مي پیوندد 
است ، آب  بازوفت  یا رودبار است  که  از سمت  شمال  غربي  در 
بستري  که  تقریباً موازي  جریان  خط  سیر مبدأ آن  است ، بدان  
رودخانه اي   یکي   دیگر  ذکر  شعبه هاي  قابل   مي شود.  ملحق  
است  در سمت  شرقي  که  از آب  لبریز دریاچۀ  چاقخور تشکیل  
بهشت آباد  آن   نام   که   شمال   جانب   از  هم   نهري   و  مي یابد 
را مشروب  مي سازد  یا درکش ورکش  است  ـ که  چهارمحال  
که  مي ریزد  آن   به   سبزو  آب   )دوپل ها(  دوپلون   نزدیک   و  ـ 
 همچنین  به  این  نامها نامیده  مي شود: دهي نور، دیناران  و آب  
گوراب / و از جنوب  هم  آب برس  از کوه  دنیا ]به آن می ریزد[. و 
از اینجا تا شوشتر نیز چندین  شعبۀ دیگر به  آن  مي ریزد که  
آب  زیادي  ندارند و از آن  جمله  چند شورابه  یا آب هایي  است  
381ـ  1367ج2:  )کرزن،  است«  آمیخته   نفتي   مواد  با  که  

.)383

2. 3. نقش  رود کارون  در شکل گیري  تمدن  و تأسیسات  
آبي 

دوره هاي   از  گران بهایي   آثار  کارون  رود  حوزۀ  شک   بدون  
ماقبل  تاریخ  و تاریخي به خصوص  ایالمي ، هخامنشي ، الیمائي ، 
پارتي،  و ساساني  را در دل  خود نهفته  است . پل  گرگر و پل بند 
میان  که  بنیاد هر دو از زمان  ساسانیان  است  و پل هاي  معروف  

به  پل  شاه علي  و پل  عسکر نزدیک  حصار قدیمي  شهر شوشتر، 
بند معروف  به  بند دختر از زمان  ساساني ، بند میزان  که  آب  
رودخانه  کارون  را به  دو شعبۀ گرگر و شطیط تقسیم  مي کند، 
پل  قدیمي  به  طول  550 متر که  داراي  چندین  دهانۀ مخروبه  
است و با سنگ هاي  تراشدار از نوع  سنگ هاي  کبوتردره  )کوه 
و  گرفته  قرار  در جبهۀ شمالی شهرستان شوشتر  کبوتردره 
استودان های فراوانی از زمان ساسانی بر سینه این کوه وجود 
دارد( در زمان  ساساني  ساخته  شده،  و وجود دخمه هاي  زیاد 
ساساني  در دل  کوه  کبوتردره  و آثار ساختمان  و بناهاي  دورۀ  
ساساني  در این  محل  ـ که  احتیاج  به  حفاري  دارد ـ و از همه  
جدید  شهر  زیر  در  بسیاري   تصفیه خانه های   وجود  جالب تر 
شوشتر است  که  معروف  به  سردابه  یا شبستان  است و همگي  
در دل  صخره هاي  طبیعي  حفر شده  اند و داراي  کانال کشي  و 
مجراي  آب  تصفیه شده  هستند و انتساب  آن  به  دورۀ  ساساني  
قطعي  است . تمامي  این  آثار و بناهاي  تاریخي  مرهون  موهبت  
طبیعي  کارون  است  که  شهر شوشتر را جزیره وار در دوران  
تاریخي  احاطه  کرده  است ، بدین  معني  که  رود کارون  از بند 
شمال  شرقي  شهر )بند میزان ( به  دو رشته  منشعب  مي شود، 
شوشتر  شرق   ناحیۀ  اعظم   قسمت   که   شرقي   شمال   رشتۀ  
انشعاب   و  مي شود  خوانده   گرگر  به  نام   مي کند  مشروب   را 
را  شوشتر  شهرستان   جبهۀ  غربي   شطیط   رود  نام   به   دیگر 
و  بند  داراي   که   عظیم   رودخانۀ  دو  هر  و  مي کند  آبیاري  

تصویر 4. تقسیم رود کارون در شوشتر به دو شاخۀ اصلی )مأخذ: جغرافیای کامل ایران، 1366: 659(.
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آب بخش هاي  متعدد و پل هاي  بسیاري  بوده  است  در حدود 
30 کیلومتري  جنوب  غربي  شوشتر در محلي  به  نام  بند قیر 
به  هم  مي پیوندند و این  موقعیت  موجب  پیدایش  تمدنهاي  
مختلفي  در این  ناحیه  شده  است  که  احتماالً بیشتر آنها در 
قیر  بند  تا  آن   دنبالۀ   و  فعلي  شوشتر مدفون  شده   زیر شهر 
ادامه  دارد. از جملۀ این ]تمدن ها[ آثار واقع  در سه کیلومتري  
جنوب  شرقي  شوشتر در اراضي  معروف  به  ماهي بازان  است  
که  احتماالً مکان  قدیمي  شهر دستووا بوده  که  شامل  آثاري  
پیشرفت   مدارج   و  است   و ساساني   پارتی   و  الیمائي  دورۀ  از 
به   پس  شاید  آن   از  و  اسالم  طي  کرده   تا صدر  را  تمدن   و 
علت  خراب  شدن  سد اصلي  و آمدن  سیل  به  صورت  ویرانه اي  
درآمده  و متروك  شده  است  و تا کنون  که  قسمت  شمالي  آن  
را باغها  و مزارع  فراگرفته  است،  مسکون نشده  ولي  شکاف هاي  
در  گرگر  رودخانۀ  به  سوي   فروکش  سیل   دّره هاي   و  عمیق  
جبهۀ  شرقي  و برشهاي  متعدد در ناحیۀ غربي  آن  به  طرف  
رودداریان  و شطیط  دالّ  بر آن  است  که  مدت  مدیدي  در زیر 
سیالب  باقي  مانده  و خسارات  و لطمات  زیادي  دیده  است . اما 
با همۀ  این  لطمات  از نظر مطالعۀ  علمي  و کاوشهاي  باستاني  

حائز اهمیت  تاریخي  است  مخصوصاً از نظر وسعت .
     طول  منطقۀ ماهي بازان  یا شهر قدیم  دستووا از شمال  
به  جنوب 2 کیلومتر و از شرق  به  غرب  نیز در همین  حدود 
یعني  فاصله  بین  دو رودخانۀ گرگر و داریان  است. رودخانۀ 
آثار ماهي بازان  را  اثر تغییر مسیر قسمت  مهم    گرگر که  در 
تغییر  اولیه   اثر همان  طغیان   در  احتماالً  است   نموده   ویران  
حاشیۀ   در  اولیه   محل   از  متر   500 از  بیش   و  داده   مسیر 
آثار  از  قسمت   این   درنتیجه   و  رفته   جلو  اراضي  ماهي بازان  
باستاني  طعمۀ  طغیان  رودخانه  شده  و از بین  رفته  است . ولي  
مي تواند  علمي   حفریات   اثر  در  باقي مانده   آثار  روي هم رفته  
بسیاري  از تاریکي هاي  تاریخي  زمان  الیمائيها  و پارت ها و 
ساسانیان  را در این  مکان  روشن کند و به خصوص  موقعیت  
شهر باستاني  دستووا را که  بسیاري  از کتب  قدیم  موقعیتش را 
در این  حدود ذکر کرده  اند، آشکار خواهد ساخت . شرف الدین  
چنین   دستووا  شهر  مورد  در  شوشتر  دانشمندان   کتاب   در 
مي نویسد: »دستووا به  فتح  دال  و سکون  بین  مهملین  و ضم  
بالد خوزستان   از  بلدي   الف،   بعد  و  واو  فتح   و  دونقطه   تای 
است . دستووا شهر یا قصبه اي  بوده  در حدود هزار متر از شهر 
شوشتر دور و در جنوب  واقع  و هنوز نهِر او معروف  است  به  
نهِر دستووا و از این  به  جز خرابه ها و آثاري  بیشتر باقي  نیست  
و محالت  غربي  شوشتر که  امروز به  نام  محلۀ  موگهي  است  به  
مناسبت  اینکه  جانب  این  شهر بوده،  هنوز به  محلۀ  دستووا 
بقعۀ علي  کمدرده   نزدیکي هاي   از  این  شهر  و  است   معروف  
معلوم   آن  چنین   ویرانه هاي   از  و  مي شود  دراز شروع   درۀ   و 
تاریخ  خرابي   و  است   بوده   ایالمي  عظیمي   مي شود که  شهر 
آن  معلوم  نیست« )اقتداری، 1375: 786ـ 790( )تصویر 5(. 

3. رودخانۀ  ِدز 
جاري   خوزستان   و  لرستان   استان هاي   در  دز  رودخانۀ  
رودخانه   طول   است .  آن  خلیج  فارس   آبریز  حوضۀ   و  است  
ارتفاع  است .  آن  4/0 درصد  متوسط   و شیب   کیلومتر   515
و  متر   2000 متوسط   طور  به  دریا  سطح  از  آن   سرچشمۀ 
ارتفاع  ریزشگاه  آن 25 متر است . مسیر کلي  آن  در راستای 
جنوب  است . میانگین  آبدهي  ساالنۀ آن 7396 میلیون  متر 
مکعب  در ایستگاه  تله زنگ، و 7161 میلیون  متر مکعب  در 
ایستگاه  بامدژ است و میانگین  بارندگي  ساالنۀ  حوضۀ  آبگیر 

680 میليمتر و وسعت  آن  21100 کیلومتر مربع  است .
ایران  است        رودخانۀ دز که  یکي  از پرآب ترین  رودهاي  
از ریزابه هاي  بي شمار و چشمه سارها و آب خیزهاي  ارتفاعات  
رودخانۀ   نام   به   و  مي گیرد  اراك  سرچشمه   سربند  دهستان  
سفید  کوه هاي   شمالي   دامنۀ   خم   و  پرپیچ   دّره هاي   از  تیره  
و سیاه  و بُناد مي گذرد و به  دهستان  ژان  از توابع شهرستان  
وارد  کوهستان   از  خروج   از  پس   و  مي شود  وارد  بروجرد 
دهستان  کاغه  مي شود. در این  دهستان  با رودخانۀ  بیاتون  و 
آب سرده  مخلوط  مي شود و رو به  سوي  جنوب  خاوري  روان  
مي گردد و در شهر دورود با رودخانۀ  ماربره  مخلوط  مي شود و 
به  رودخانۀ  سزار تغییر نام  مي دهد )حجم  آب  ساالنۀ  رودخانۀ 
است (.  مکعب   متر  میلیون    457 دورود  ایستگاه   در  تیر 
رودخانۀ  سزار که  گاه  به  آن  آب  دز نیز مي گویند، نخست  به  
دّرۀ  غربي  کوه  دوشدراز وارد مي شود و به  موازات  خط آهن  
و   )Pariz( پریز  کوه هاي   میان   دّرۀ   از  اندیشمک   ـ  دورود 
شهرستان   از  زز  دهستان   به   مي گذرد   )Taxtkuh( تختکوه  
الیگودرز وارد مي شود. در این  دهستان  با رودهاي  گهررود و 
با  از مخلوط  شدن   آب  گورکش  مخلوط  مي شود. آنگاه پس  
آب  پسیر به  دّرۀ شرقي  کوه هاي  کهک  )Kahak( و کتلسیاه  
با رودهاي   از روستاي  ده سفید  از عبور  وارد مي شود و پس  
چم چید و شباندر مخلوط  مي شود. سپس  با آب هاي  واسک  
و زز در هم  مي آمیزد و ضمن  عبور از دّرۀ  میان  کوه هاي  زاغه  
وارد  الیگودرز  شهرستان   از  ماهرو  دهستان   به   مخمل کوه   و 
مي گردد. در این  دهستان  با آب  مامون  و سپس  با آب سرخ  
از دّرۀ  میان  کوه هاي  چلن   از عبور  مخلوط  مي گردد و پس  
)Celan( و مقابل گیر با رودخانۀ  للري  مخلوط  مي شود و به  
رودخانۀ  ساالنه   آب   )حجم   مي دهد  نام   تغییر  دز  رودخانۀ 

سزار 1/318 میلیون  متر مکعب  است (.
     رودخانۀ  دز رو به  جنوب  از دّرۀ  تنگ  و پرپیچ  و خم  غربي  
و  مرادخاني  مي گذرد  و علي    )Kulehrat( کوه هاي  کوله رات 
پس  از مخلوط  شدن  با رودخانۀ بختیاري  به  سوي  دّرۀ  میان  
کوه هاي  مالگه ُمراد و ُکرناس  روان  مي شود و پس  از آمیختن  
با رودخانۀ کرناس  به  دّرۀ  غربي  کوه  برآفتاب  وارد مي شود و 
اندیمشک  رو به  جنوب  جریان   به  موازات  خط آهن  دورود ـ 
مي یابد و در سر راه  با آب  گوربه  مخلوط  مي شود و از کنار 
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تصویر 5. رودخانۀ کارون و اراضی خوزستان با تأسیسات تاریخی )مأخذ: کورس، 1350: 185(.
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ایستگاه  تله زنگ  مي گذرد و در مقابل  دماغۀ  جنوبي  کوه  دز 
نخست  با رود شیوین  و سپس  با آب  تهالب  مخلوط  مي شود 
و از طریق  درۀ شمالي  کوه  لنگر به  سوي  دریاچۀ  سد دز روان  
دمدم ،  همچون   رودخانه هایي   با  مزبور  دریاچۀ  در  مي گردد. 
مازو، لیوس،  و گالل  تنگسر مخلوط  مي شود و پس  از عبور 
از سد به  دّرۀ تنگ  غرب  ارتفاعات  قلعۀ  شهیان  و شرق  کوه  
مختار داخل  مي شود و از طریق  دهستان هاي  لیوس  و شهي  و 
سردشت  به  شهرستان  دزفول  وارد مي گردد و پس  از مخلوط  
شدن  با رودخانۀ  تابیران  از شهر دزفول  مي گذرد و در دشت  
باالرود  با  نخست   اینجا  در  پخش  مي شود.  دزفول   جنوبي  
طریق  دهستان هاي   از  آن   اصلي   شاخۀ   و  مي گردد  مخلوط  
بنوار ناظر و قبله اي  و شمعون  و شرتي  به  شهرستان  شوشتر 
وارد مي شود. در این  شهرستان  نخست  با رودخانۀ  گالل  درهم  
شادبه   و  سردارآباد  و  ولي   شاه   دهستان هاي   به   و  مي آمیزد 
شهرستان هاي   میان   مرز  و  مي شود  وارد  شوشتر  شهرستان  
اهواز و شوشتر را تشکیل  مي دهد و باالخره  در بند قیر واقع  
کارون   رودخانۀ   به   اهواز  خاوري   شمال   کیلومتري    40 در 

مي ریزد )جعفری، 1376ج2: 226ـ 228(.
زاگرس   کوهستاني   عظیم   رشته هاي   از  دز  رودخانۀ        
نیست   نقشه   به  گفتۀ  کرزن  دو  سرچشمه  مي گیرد و حتي  
که  شاخه هاي  آن  را یکسان  درج  کرده  باشد، ولي  تحقیقات  
نهر  دو  که   است   کرده   ثابت   سال  1890م   در  سایر  سرگرد 
عمده  به  آن  وارد مي شوند که  یکي  از بروجرد جاري  است  و 
سیالخور را مشروب  مي سازد، و دیگري  فریدن  علیا را مشروب  
و از بزنوئي  عبور مي کند. حوزۀ  پایین  یا جنوبي  رودخانه  بعد 
از عبور از دزفول  و گذشتن  از میان  ناحیۀ  جنگلي  که  هیچ  
شخم کاري  نشده  است  در بند قیر وارد کارون  مي شود. از این 
عبور کرده   دفعه  کشتي   فقط  یک   به  گفتۀ کرزن    رودخانه  
است  به  این  معني  که  »سلبي « و »الیارد« با کشتي  »آشور« 
در اواخر بهار 1842م  بعد از آنکه  با موفقیت  شطیط  و گرگر 
را طي  کرده  بودند این  نهر را نیز سیر کردند. این  دو نفر که  
با زحمت  بسیار از مسیر پیچ  وخم دار آن  گذشته  سرانجام  به  
نقطه اي  موسوم  به  قلعه بند که  درست  در 25 میلي  راه  آبي 
 بند قیر بود، آمدند و در آنجا مشاهده  کردند که  رودخانه  را 
جزیره  و سّدي  صخره اي  به  دو شاخه  منقسم  ساخته  است  و 
از شکافي  که  در سّد شرقي  بود نفوذ کرده  و چند میل  جلوتر 
متوجه  شدند که  رودخانه  کم عمق ، ولي  جریان آب  قوي  است . 
پس  ناچار به  بند قیر مراجعت  کردند. کرزن  مي افزاید که  تا 
آنجا که  اطالعات  دارد از افراد انگلیسي  کسی با کشتي  در این 

 رودخانه  سیر ننموده  است  )کرزن، 1376ج2: 435ـ 436(.
از کوهستان  به  دشت   یا آبدیز چون   دز  یا آب ِ       رود دز 
مي رسیده  است  ـ بنا بر آثاري  که  تاکنون  ویرانه هاي  آنها باقي 
اطراف   اقوام  ساکن   تمهیدات   با  آغاز  از همان   ـ  است    مانده  
خود مورد بهره برداري  قرار مي گرفته  است . امروزه  آثاري  در 

غرب  شهر دزفول  به  صورت  ویرانه هایي  بازمانده  است که  از 
باالرود  بند  باالیي ،  باالرود  بند  نامهاي :  به   جنوب   به   شمال  
پاییني ، بند شیرزاد کشته ، اوسیوآي  گله گه ، اوسیوآي  رعنا، 
خوبي   به   آثار  این   همۀ   در  و  مي شوند  نامیده   دزفول   پل   و 
معماري  قبل  از اسالم  در اساس  و بنا و آثار و بناهاي  دوران  
است . در حالي  که   نمایان   بعدي   ادوار  تعمیرات   اسالمي  در 
آثار  به  عنوان   آنها  نامي  از  از کتب  جغرافیایي   در هیچ  یک  

شاپوري  یا ساساني  برده  نشده  است .

4. بلوکات قدیم حوزۀ رود کارون و دز
اعالم  و  روستاها  اماکن  و  اسامی  به  پرداختن  از  پیش 
جغرافیایی ثبت شده در نقشۀ تاریخی شایسته است راجع به 
بلوکات حوزۀ رود کارون و دز )بین شوشتر و اهواز( شرحی 
نوشته شود که در تبیین اعالم نقشه مفید فایده است: حوزۀ 
جغرافیایی شرق و غرب رود کارون که شهرها و روستاهای 
زیادی را در فاصلۀ بین شهرستان های شوشتر و اهواز در بر 
می گیرد، در روزگار پیشین دارای بلوك بسیار و مزارع فاریاب 
و بی شمار بوده که همگی جایگاه کشت نیشکر و حبوبات و 
درختان خرما و میوه ها بوده و این همه در نتیجۀ جوی هایی 
که از باالی سد اهواز از رودخانه جدا می شد یا از پایاب نهر 
مسرقان یا شاخه های دز و کرخه که به این حدود می آمد، 
شاداب و آباد بود. اما در قرون وسطی که سد )شادروان اهواز( 
شکست و نهرها خشکیدند، کم کم زارعان پراکنده و مزارع به 
شوره زار تبدیل شد. خاك اهواز در نتیجۀ گذشتن آب کارون 
از میانۀ آن به دو منطقه تقسیم می شود، منطقۀ شرقی و آن 
دهستان با وی است که بلوکهای حصینه و زرگان و شاخۀ 
آن دهستان های شاهپور  غربی  منطقۀ  و  است  آن  بنه جزء 
)شاوور( و عناقچه و نهر هاشم را تشکیل می دهد. ما در اینجا 
بلوك یا دهستان هایی که در نقشه از آنها یاد شده گزارش 

می کنیم: 

4. 1. دهستان باوی
از طرف شمال محدود است به درۀ هدام که آن را از خاك 
خّران بلوك شوشتر جدا می کند و از سمت مشرق به خاك 
جراحی و رغیوه رامهرمز و از طرف جنوب به خاك خرمشهر 
بلوك  و  کارون  رود  به  غرب  طرف  از  و  شادگان  مرداب  و 
حصینه که سابقاً جزء والیت شوشتر بوده است. در شمال این 
دهستان بلوك زرگان )زرقان( در باالی اهواز و بلوك شاخه 
بنه در شرق آن واقع است. سکنۀ این دهستان طوائف باوی، 
زرگان، حمید، و نواصر است که پیوسته ریاست آنان در دست 
»ویس«  قصبۀ  آن  دهدارنشین  و  است.  بوده  زرگان  مشایخ 
است. بلوك مسروقان قدیم و والیت عسکر مکرم در این خاك 
بوده است. در قصبۀ ویس مقبره و زیارتگاهی است و گویند 
صاحب قبر اویس قرنی است ولی مسلم است که اویس در 

78



جنگ صفین کنار فرات شهید شده است نه در کنار کارون. 
و  بوده  آباد  صفویه  زمان  از  و  است  قدیمی  ویس  آبادی 
انگور آن در خوزستان به خوبی معروف است. جایگاه بلوك 
مسروقان )مسرقان( و شهرهای والیت عسکر مکرم در اطراف 
این قصبه بوده است. در اینجا در چندین جا تپه های بزرگ 
و کوچک و آثار جوی های بسیار دیده می شود و از این تپه 
آبادی  بسیار  بلوك  مسروقان  می آورند.  بیرون  آجر  و  سنگ 
بوده است در جنوب شهر عسکر مکرم و این مطلب از دقت 
در عبارات تاریخ طبری )طبری، 1969ج 9: 529-527(. و 
که  نقشه ای  و  و 224(  )مستوفی، 1362: 170  نزهةالقلوب 
برای خوزستان ترسیم کرده است و همچنین از مالحظۀ رود 
مسروقان و شاخه های آن در خاك حصینه و تالقی آنها در 
حدود ویس، آشکار می شود. مزارع نیشکر خوزستان چنانکه 
اصطخری ]صاحب مسالک و ممالک[ تصریح می کند بیشتر 
در این بلوك بوده است. و این بلوك به تصریح نویسندگان 
دارای  آثار،  گواهی  و  التقاسیم[  اَْحسن  ]در  مقدسی  به ویژه 
سوق  مسرقان،  بلوك  مرکز  و  است.  بوده  بسیار  آبادی های 
رود  کردن  پیدا  راه  درنتیجۀ  بلوك  این  و  است  بوده   الثلثاء 
مسروقان )گرگر( ]سلطانی بهبهانی و دیگران مسرقان ثبت 
کرده  اند[ به دجیل )شطیط( که درنتیجه آب از جوی های 
آن بریده شده است، ویران گردیده و سکنه اش پراکنده شده 
چنانچه  بوده.  خوزستان  بلوكهای  آبادترین  بلوك  این   اند. 
اصطخری گوید: »در تمامی خوزستان با اینکه آبادی آن به 
مسرقان  از  ارزانتر  و  آبادتر  جایی  است،  رسیده  نهایت  حد 

نیست«.
     جای شهر سوق االربعاء باید در باالی قریۀ کریت کنونی 
بوده باشد و شهر شوراب در بلوك شاخۀ کنارۀ کوپال بوده 
است. اُزم که ذکرش درکتاب ها آمده است در شش فرسنگی 
الخراج  کتاب  در  جعفر  بن  قدامۀ  است.  بوده  اهواز  شرقی 
گوید: »از سوق  االهواز تا جویرول دو فرسنگ و از آنجا تا ازم 
چهار فرسنگ است« )امام شوشتری، 1331: 110؛ اقتداری، 

1359ج3: 712ـ 713(.

4. 2. دهستان عناقچه
نام این بلوك در نقشۀ تاریخی آمده و امام شوشتری نوشته 
سمت  و  کارون  و  دز  رود  کناره های  در  بلوك  »این  است: 
شمال غربی اهواز واقع است و عناقچه نام طایفۀ مشایخ آن 
باالی  در  شرقی  ساحل  در  که  شعیبیه  زمین  است.  حدود 
خاك عناقچه واقع است بیشتر جزء والیت شوشتر محسوب 
بسیار  نواحی  از  یکی  پیشین  روزگار  در  بلوك  این  می شود. 
نام داشته است و خاك  و مناذر کبری  بوده  آباد خوزستان 
شعیبیه مناذر صغری؛ دو شهر بوده است که هر کدام دهات 
بسیاری در اطراف خود می داشته است«. یاقوت حموی گوید: 
»مناذر کبری و مناذر صغری دو شهر است در خوزستان. اول 

کسی که آنها را آباد کرد و جوی آنها را درآورد اردشیر پسر 
بهمن بزرگ پسر اسفندیار پسر گشتاسب بوده است« )یاقوت 

حموی، 1965ج4: 160(. 
     آثار جوی ها و آثار سدی شکسته در دهانۀ نهری که در 
شمال خاك عناقچه جاری بوده و آب دز در آن روان بوده 
باقی مانده است و اعراب آن را العمی یعنی نهر کور می نامند. 
شهر مناذر گویا در جایی بوده است که اکنون در غربی حله 
و دله خرابه های بسیاری است که آنها را »العزیز« گویند و از 
این حدود تا اهواز آثار ساختمان ها و ابنیه بسیار دیده می شود 
و در هور شلتاغه، غربی حله و دله نیز آثار آبادی بسیار است و 
این خرابه ها و تل و تپه ها نشان می دهد که این بلوك مانند 
مسرقان که در ساحل شرقی برابر آن واقع بوده، خیلی آباد و 
دارای دهات بسیاری بوده است. چون قضایای خوارج در این 
این آبادی ها در کتب  از  نام برخی  افتاده است  اتفاق  حدود 
مانده است، مانند: دوالب دلوث، کرنباء، سوالف، دیر حمیم، 
میجاس، کریج، و نیار، که در اشعار عرب نام آنها وارد شده 

است« )امام شوشتری، 1331: 106- 114(.

4. 3. مناذر کبری و صغری
رودهای گرگر و شطیط و دز در 25 میلی شوشتر در آخر 
میانآب و بند قیر فعلی یکی شده و کارون بزرگ را تشکیل 
می دهد. و به طوری که شیخ جمال الدین محمد بن ابراهیم 
وطواط )کتبی( وراق )متوفی 718ق( در کتاب مناهج الفکر و 
مباهج العبر به نقل از کتاب البلدان یعقوبی ذکر نموده، کارون 
و دز در کنار مناذر الکبری که از بالد باستانی خوزستان است 
به هم می پیوسته  اند و با این برهان معلوم می شود که محل 
مناذر کبری درست برابر پوزۀ بند قیر بوده است. مناذر کبری 
و مناذر صغری دو شهر و والیت بوده  اند که اول کسی که آنها 
را آباد کرده است اردشیر )هخامنشی( پسر بهمن بزرگ پسر 
تاریخشان در  اسفندیار پسر گشتاسب بوده است که ذکر و 
کتب فتوح و اخبار خوارج آمده است. ابوایوب موریانی خوزی 
)وزیر منصور دوانیقی خلیفۀ عباسی( اهل قریه موریان بود 
که موریان یکی از دیه های مناذر کبری بود که در برابر دماغۀ 
بند قیر قرار داشته است. اردشیر هخامنشی آنجا را شهر و 
والیت کرد و رود کده ]کعده[ آن را حفر کرده است )سلطانی 

بهبهانی، 1343: 12ـ 13(.

در  و  شده  کشف  ایالمی  آثار  بلوک شعیبیه  در  اما   .4  .4
بقعۀ نبی جرجیس در شعیبیه سنگ محکوك ایالمی به خط 
ایالمی قدیم و از دوران شیلهاك این شوشیناك کشف گردیده 
است که در موزۀ شوش نگهداری می شود )شرح این سنگ 
ایالمی را در جلد اول دیار شهریاران تألیف احمد اقتداری، 

فصل آثار شوشتر: بقعه نبی جرجیس مالحظه کنید(.
     طبق سرشماری محمدعلی امام شوشتری در کتاب تاریخ 
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جغرافیایی خوزستان، شهرهای قدیمۀ خوزستان که در خاك 
و در  اند  داشته   قرار  اهواز  و  و شوشتر  کارون  رود  اطراف  و 
است  رفته  نام  آنها  از  اوائل  قرون  اسالمی  جغرافیایی  متون 
عبارت اند از: مناذر کبری و مناذر صغری و یکی نزدیک پوزۀ 
بند قیر و دیگری در اطراف قریۀ ویس یا در خاك شعیبیه 

بوده است. 
     جوزوك، سوق االربعاء، سوق الثلثاء که مرکز مناذر کبری 
بوده، حصن مهدی باسیان، شوراب، بندم الدورق، سند، جبی 
یا جبا، بیره، و روستاها یا شهرها یا شهرك هایی به نام: بذان، 
مشکوك  و  قریۀالرمل  کلیوان،  متوث،  بیرود،  بصنا،  برذون، 
است  بوده  خاك  قطعه  این  دیگر  شهرك های  و  شهرها  نیز 
که اکنون جز در کتب جغرافیایی قرون اوائل اسالمی نشانی 
و  تحقیقات  شوشتری  امام  مرحوم  نیست.  دست  در  آنها  از 
شهرهای  و  اهواز  قدیمۀ  آثار  توضیح  در  را  خود  حدسیات 
قدیمه اهواز به تفصیل بیان کرده است )اقتداری، 1359ج3: 

716ـ 717(. 

5. اماکن و روستاهای حوزۀ جغرافیایی موضوع نقشه
اماکن و روستاهای مذکور در  و توضیح  نقشه شرح  این  در 
نقشۀ تاریخِی حواشی و نواحی رود کارون به ترتیب از ضلع 
شمالی اهواز و از بند قیر که رودخانه دز به کارون می پیوندد 
به  به ترتیب گزارش می شود. اسامی قدیمی و کهن و غالباً 
زبان عربی اند که در آن دوره مرسوم و معمول بوده است. با 
این حال برخی از این اسامی مثل شعیبیه و ویس و منصوریه 

کاربرد خود را حفظ کرده  اند:

5. 1. شعیبیه
مرکزی شهرستان شوشتر،  از دهستان شاه ولی بخش  دهی 
آن  آب  و  بوده  تن   200 آن  جمعیت  اول  پهلوی  دوره  در 
و  غالت،  آن  عمده  محصول  می شود.  تأمین  دز  رودخانه  از 
آبادی را »خماس« هم می گویند.  این  اتومبیل رو دارد.  راه 
)رزم آراء، 1332: ذیل »شعیبیه«؛ لغتنامۀ دهخدا، 1377ج9: 
14310(. در نقشه بخش اراضی شعیبیه از مجرای رودخانۀ 

دز، چم عبید، ]و[ مجرای سابق رودخانۀ دز یاد شده است. 

5. 2. بلوک عناقچه
نام شعبه ای  به  اصل  عنافجه[ »در   =[ کردیم  یاد  آن  از  که 
است از قبیله آل کثیر، از قبایل خوزستانی که در شبلی میان 
سیاه چادرها متوقف هستند. و نیز در قریۀ شعیب ]شعیبیه[ 
قریب سیصد خانوار ]طبق آمار پهلوی اول[ و در مقرنات کنار 
رود کارون در حله و دله، هشتاد خانوار از اعراب عنافجه آل 
کثیر هستند. قسمتی از این اعراب در نعیمه و بعضی در قریۀ 
شعیب میان دو رود شوشتر ساکن اند« )کیهان، 1311: 91؛ 

دهخدا، 1377ج11: 16386(.

5. 3. یکاویّه
»دهی است از دهستان میانآب )بلوك عنافجه( بخش مرکزی 
شهرستان اهواز، واقع در 35000 گزی شمال خاوری اهواز 
و 13000 گزی خاور راه آهن )کنار رود دز(. سکنه آن ]طبق 
سرشماری دورۀ پهلوی اول[ 430 تن است. آب آن از رودخانه 
دز و راه آن در تابستان اتومبیل رو است. تّپه مرتفع و مدوری 
به نام »یشان ارمن« وجود دارد که آثار قدیمه در آن مشاهده 
می شود. ساکنین از طایفه عنافجه هستند« )رزم آراء، 1332: 
نقشه در  ذیل »یکاویّه«؛ دهخدا، 1377ج15: 23811(. در 
بخش یکاویّه از پیر کاظم سلطان، خضره، جاسم،  و عنافجه 

یاد شده است. 

5. 4. کعده یا گعده یا گعیده
»دهی است از دهستان میانآب )بلوك عنافجه( بخش مرکزی 
شهرستان اهواز، واقع در 27 هزارگزی شمال خاوری اهواز و 
تهران. هوای آن گرم و  به  اهواز  راه آهن  8 هزار گزی خاور 
سکنه  اول[  پهلوی  دورۀ  سرشماری  ]طبق  تن   160 دارای 
است. شغل  آن غالت  و محصول  از گرم چاه  آن  است. آب 
قالیچه بافی  آنان  دستی  صنایع  و  گله داری  زراعت،  اهالی 
است. راه آن در تابستان اتومبیل رو می باشد. ساکنان از طایفه 
دهخدا،  »گعیده«؛  ذیل   :1332 )رزم آراء،  هستند«  مروانه 

1377ج12: 19182(.
     در این حوزه جغرافیایی در نقشه از قبرالحسن، سدره 
معذك، مزاونه، طن و دادی، ربّ العزیز یا ُسرخه، و عشر غالم 
یاد شده است. در فرهنگ جغرافیایی رزم آراء از قصبه ای به نام 
سرخه با این شرح یاد شده است: »قصبه ای در دهستان بن 
ُمعالی بخش شوش شهرستان دزفول. دارای 200 تن سکنه 
است. آب آن از رودخانه کرخه. محصول آن غالت، برنج، و 
کنجد است. ساکنین از طایفۀ عشایر ]عرب[ می باشند. دارای 
»سرخه«(.  ذیل   :1332 )رزم آراء،  است«  ژاندارمری  پاسگاه 
این روستا بعید است با سرخۀ مذکور در نقشه مطابقت داشته 

باشد که نام دیگرش َرّب  العزیز است. 

5. 5. حوزۀ شوشتر و بند قیر
در نقشه از کاروانسرا، چند خانه، مسرقان، رودخانۀ شطیط، 
رودخانۀ دیز، آثار نهر سابق، بُُهر، باغ و مؤسسات نفت جنوب، 
یاد شده  ابومزبوه  بهائی، و  باغ و قلعه، طایفه  شری و مری، 
است. چون در ذیل رود کارون و دز )حوزۀ جغرافیایی شوشتر( 
به این اعالم جغرافیایی اشارت رفته و توضیح و تبیین شده 

است در اینجا نیازی به تکرار آن نیست. 

5. 6. عباسّیه
بخش  عنافجه(  )بلوك  میان آب  دهستان  از  است  »دهی 
مرکزی شهرستان اهواز. واقع در 28 هزارگزی شمال خاوری 
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ناحیه ای  کارون(.  )کنار  راه آهن  خاور  هزارگزی   17 و  اهواز 
دوره  آمار  )طبق  تن   175 گرمسیر،  دشت.  در  واقع  است 
می شود.  تأمین  کارون  رود  از  آن  آب  دارد.  سکنه  پهلوی( 
گله داری  و  کشاورزی  به  اهالی  است.  غالت  آن  محصوالت 
در  راه  است.  قالیچه بافی  آنان  دستی  صنایع  دارند.  اشتغال 
تابستان اتومبیل رو می باشد ]دورۀ پهلوی اول[. در این آبادی 
 :1332 )رزم آراء،  می شود«  مشاهده  قدیمی  بسیار  نهر  آثار 
ذیل »عباسّیه«؛ دهخدا، 1377ج 10: 15695(. در این بخش 
از نقشۀ تاریخی از اسامی طایفۀ عربی، آثار نهر سابق، سید 

شاذ، اراضی حله و دله، آثار نهر، و اصبع یاد شده است. 

5. 7. منصوریّه
دهی از دهستان میان آب )بلوك عنافجه( است که در بخش 
دارد  سکنه  تن   375 و  است  واقع  اهواز  شهرستان  مرکزی 
ذیل   :1332 )رزم آراء،  اول[.  پهلوی  دورۀ  سرشماری  ]طبق 
دیگر  روستایی   .)21658 1377ج14:  دهخدا،  »منصوریّه«؛ 
حوزۀ  در  دارد.  وجود  نام  همین  به  بهبهان  شهرستان  در 
منصوریه که امروزه نیز به همین نام مشهور است از اماکنی 
یاد  تاریخی  نقشۀ  در  رودخانه  و  بنگان  طابفه  ویس،  چون 
شده است. رزم آراء می نویسد: »ویس: دهی است از دهستان 
باوی، بخش مرکزی شهرستان اهواز با 100 تن سکنه ]آمار 
قرنی  اویس  نام  به  زیارتگاهی  اول[.  پهلوی  دورۀ  جمعیتی 

دارد« )رزم آراء، 1332: ذیل »ویس«(.

5. 8. َعماشّیه
بخش  عنافجه(  بلوك  )از  میانآب  دهستان  از  است  »دهی 
آمار  ]طبق  سکنه  تن  دارای 185  اهواز،  شهرستان  مرکزی 
دورۀ پهلوی اول[. آب آن از رودخانۀ کارون تأمین می شود. 
نام  به  محل  دو  از  آبادی  این  است.  غالت  آن  محصول 
آن  ساکنان  است.  شده  تشکیل  دو  عماشیَّه  و  یک  عماشیَّه 
از طایفۀ بنی صمیمی لویمی هستند« )رزم آراء، 1332: ذیل 
در  شوادی  نام  به  جایی  از  عماشّیه  بخش  در  »عماشّیه«(. 

نقشۀ تاریخی یاد شده است. 

5. 9. سیدیّه
بخش  عنافجه(،  )بلوك  میانآب  دهستان  از  است  »دهی 
تن ]در دورۀ  دارای جمعیت 100  اهواز.  مرکزی شهرستان 
پهلوی اول[. آب آن از رودخانۀ کارون و محصول آنجا غالت، 
در ساحل کارون لوبیا و خیار می کارند. شغل اهالی زراعت و 
حشم داری و صنایع دستی آنان قالیچه بافی است« )رزم آراء، 
در   .)13880 1377ج9:  دهخدا،  »سیدیّه«؛  ذیل   :1332
بخش سیدیّه از اسامی سید شربیگ، عبد و زهرا، اُبُْب قال، 
مجرای سابق کارون، زرگان و دو محل دیگر در نقشۀ تاریخی 

یاد شده است. 

5. 10. سویُن عی
الیه ضلع جنوبی نقشه از جایی به نام سویُن عی  در منتهی 
سیدسلطان،  خانۀ  اسامی  بخش  این  در  و  شده  برده  نام 
سیدعنایت، زمین بکعشیه، شبیشه، زرگان، و دو مکان دیگر 
»شبیشه:  می نویسد:  رزم آراء  شبیشه  دربارۀ  است.  شده  یاد 
دهی از دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. دارای 
از چاه  اول[. آب آن  75 تن سکنه ]طبق آمار دورۀ پهلوی 
و محصول آن غالت است« )رزم آراء، 1332: ذیل » شبیشه 
«(. در خصوص زرگان نیز کیهان می گوید: »زرگان: قسمتی 
از قبیلۀ باوی از قبایل خوزستان را گویند« )کیهان، 1311: 

ذیل »زرگان«(.

5. 11. بند قیر
به سبب اهمیت و ارزش بندقیر که در نقشه نشان داده شده، 
توضیح کوتاهی الزم به نظر می رسد: بند قیر در 48 کیلومتري  
شمال  اهواز و در سه  کیلومتري  مصب  کارون  به  سه شطون  
)سه شطون  محل  تالقي  سه  رودخانۀ  کارون  و شطیط  و دزفول  
است  که  تمام  این  سه  را پیش  از مخلوط  شدن  کارون  نامند( 
قرار داشته  است  و قسمتي  از خرابه هاي  آن  هنوز نمایان  است . 
اراضي  که  در زیر این  سد قرار داشته  و از آن  مشروب  مي شده  
در حدود 150 هزار هکتار است. سابقاً تمام  اراضي  بین  بند 
قیر تا اهواز فاریاب  بوده  و انواع  و اقسام  نباتات  در این  ناحیه  
نیشکر  قسمت   این   عمدۀ   محصول   و  مي شده   زرع   و  کشت  
بوده  است  که  هر ساله  مقادیر خیلي  زیادي  شکر از محصول  
این  اراضي  تهیه  و به  معرض  فروش  مي رسیده  است  )استین، 

 .)108 :1329
     در دورۀ  قاجار در کنار بند قیر تلگرافخانه اي  نیز توسط  
گزارش   نظام السلطنه   مي شود.  بنیاد  مافي   نظام السلطنه  
که  بلیتي   به   ملتقاي  شطیط   در  هم   قیر  بند  »در  که   کرده  
 همانجا هم  رود دزفول  داخل  مي شود، بناي  تلگرافخانه  شد« 

)نظامالسلطنه مافی، 1363: 131(.

5. 12. سد شعیبیه
 در اراضی شعیبیه که در نقشه از آن یاد شده نیز یک سّد 
تاریخی بر جای مانده است. این سّد بر روي  رودخانه  دز  در 
هزار   12 و  بوده  واقع   شوشتر  غربي   جنوب   کیلومتري    24
هکتار از اراضي  شعیبیه  را مشروب  مي کرده.  پایۀ ستون هاي  
این  سّد در رودخانه  به  خوبي  نمایان  است )استین، 1329: 

.)108
و  اعالم  مهم ترین  اصل  در  مدخل های جغرافیایی  این       
تاریخی  نقشۀ  در  که  بودند  تاریخی ای  و  جغرافیایی  اسامی 
در مسیر رود کارون از آنها یاد شده است و جهت دوری از 
تطویل مقاله از شرح و توضیح بیشتر آنها صرف نظر شد و به 

همین مقدار بسنده شد. 
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امروزه از مسیر شوشتر و بند قیر تا به نزدیکی اهواز جاده ها 
به دو مسیر اصلی تقسیم می شود: 

.1 مسیر یکم: شوشتر ـ بیر کوری ـ گاوسوار ـ درخزینه ـ آب 
گنجی ـ خزینه ـ صلیعه. 

.2 مسیر دوم: شوشترـ گاللک ـ نور ـ محمدی ـ مهدی آباد ـ 
شهرك زارعی ـ عرب اسد ـ عرب حسن ـ دلفیه ـ ولی آباد 

ـ دارویژه ـ نداقیه ـ عناقچه.
     این دو مسیر در محل به نام ماّلثانی تالقی پیدا می کنند. 
و ویس که در نقشۀ تاریخی در ضلع غربی منصوریه واقع شده 
است و درست نیز ترسیم شده با ماّلثانی در شمال آن 17 
اهواز  تا  کیلومتر فاصله دارد و سپس مسیر رودخانۀ کارون 
ادامه می یابد که بخشی از آن امروزه در داخل محدودۀ اهواز 

قرار گرفته است )الجوردی، 1387: نقشه های 53 و 65(.
     در وضع جغرافیایی کنونی و نقشه های ترسیم شده امروزی، 
تفاوت هایی در ثبت و ضبط روستاها و اماکن و اراضی حوزۀ 

نقشۀ تاریخی دیده می شود.

نتیجه گیری
نشان  دز  و  کارون  رودخانۀ  حوزۀ  تاریخی  نقشۀ  به  توجه 
و  رودخانه  و  طبیعی  منابع  نقشه نگارِی  سنت  که  می دهد 
کوه ها و دشت ها و زمین های مرغوب مورد اهتمام دولتمردان 
دورۀ قاجار بوده است تا بتوان بر اساس این نقشه های طبیعی 
تجاری  و  سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  برنامۀ  تاریخی  ـ 
ریخت. این نقشه ضمن نشان دادن بافت جغرافیایی و طبیعی 
تاریخی،  ابنیۀ  و  آثار  از  بسیاری  اطالعات  دز  و  کارون  رود 
دارد که در دوره  را در خود  آبی  و سازه های  آثار  و  خانه ها 
قاجار پابرجا بوده یا آثاری و اطاللی از آن وجود داشته است. 
به هر روی نقشه تاریخی رود کارون نشان از دقت و تسلط 
نقشه نگاران در ترسیم آن داشته که توانسته  اند با ریزبینی 
عالئم نقشه نگاری و مقیاس آن را نیز درج کنند. البته نباید 
زحمات نقشه نگاران روس را در دورۀ قاجار و نیز تالش های 
دورۀ  نقشه نگاری  در  را  نجم الملک  عبدالغفار  حاج  ارزشمند 
قاجار نادیده گرفت که بی گمان اگر اهتمام اینان نبود امروزه 

چنین نقشه های ارزشمندی در اختیار محققان نمی بود. 
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