
Abstract:
“Historical map of Karun river route toward Shushtar 
and the source of Zayandeh Rud” is among the historical 
map series of Khuzestan which was prepared and drawn 
by Abd Al-Ghaffar in Ramadan 25th, 1299AH. This map 
illustrates Karun River, Zardkuh Mountains, Dez river in 
Dezful, Kuhrang Mountain, Zayandeh Rud River as well as 
coal mines, farms and roads of the region. Najm Al-Mulk, 
the well-known engineer of Qajar era, has professionally 
implemented the mapping methods of those years to draw 
this map. In addition to Najm Al-Mulk’s services to modern 
engineering and topography of natural areas system of Iran 
and particularly of Khuzestan, the details of the map are also 
explained here. The title mentioned in its identity certificate 
which includes the main Karun River toward Shushtar and 
the source of Zayandeh Rud, has been chosen as the title of 
this research. Fortunately, it is known who has drawn this 
historical map; it is the late Haj Abd Al-Ghaffar Naj Al-Mulk 
(1839-1908AD), The engineer, historian and astronomer of 
Naseri era who played a significant role in preparing the 
geographical maps of Khuzestan. His scientific-engineering 
records are the indicative of his great activities in this field. 
Moreover, his “Khuzestan travelogue” is seen as a golden 
sheet of the history and geography of Khuzestan in Qajar 
era which can be a valuable heritage for future generations. 
Based on the data written on the map, it dates back to 
Ramadan 25th, 1299(1882AD). The name of the drawing 
location, Tehran, and the drawer’s, Abd Al-Ghaffar, have 
also been declared on the map. The year 1299AH coincides 
with 1260SH. Therefore, the map dates back to 136 years 
ago (based on solar calendar) and 141 years ago (based on 
lunar calendar). One of the most important traits of this map 
is illustrating the natural zones, the terrain as well as Karun, 
Dez and Zayandeh Rud rivers zones which have been shown 
using particular lines. The lawn and farming surroundings 
of Karun, Dez and Zayandeh Rud rivers in addition to the 
longitudinal and transverse shears of Karkonan Mountain 
are also reported on this map. The sentence “The scale is one 
part of 20000 parts” shows that the area scale is 1 to 20000 
which seems really small in comparison to the river length. 
The map dimensions are 48×69 cm which seems medium-
sized in comparison to the maps existing in the archives of 

Foreign Affairs Ministry. Among the series of the historical 
maps remained from Haj Abd Al-Ghaffar Najm Al-Mulk 
(Najm Al-Doleh), this map has outstanding traits such as 
showing natural resources including rivers, mountains, the 
lawn, farms and fertile lands since the ultimate goal has 
mostly been planning for agriculture and optimal exploitation 
of rivers as well as getting accurately acquainted with the 
region to obtain annual taxes. The historical map of “Karun 
toward Shushtar and the source of Zayandeh Rud” is a clear 
evidence of such attitude existence. Another noteworthy 
point is the longitudinal and transverse shears of Karkonan 
Mountain on such a scale which is a rare one compared to the 
other maps of Qajar era. This is the indicator of the late Najm 
Al-Mulk’s precision who was a distinguished cartographer 
of that era.
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چکیده
از سلسله نقشه های تاریخی دیگر دیار خوزستان می توان از »نقشه تاریخی آب کارون به طرف شوشتر 
و سرچش��مه زاینده رود« یاد کرد که در تاریخ 25 ماه رمضان 1299 هجری قمری توس��ط عبدالغفار 
نجم الملک تهیه و ترس��یم ش��ده است. این نقشه آب کارون، کوهس��تان های زردکوه، آب دزفول، کوه 
رنگ، معادن زغال س��نگ، آب زاینده رود و مزرعه ها و جاده ها را گزارش می نماید. نجم الملک مهندس 
برجس��ته دوره قاجار با مهارت ویژه توانس��ته شیوه نقشه کش��ی آن روزگار را به نمایش گذارد. در این 
جستار عالوه بر بیان خدمات نجم الملک در نظام مهندسی نوین ایران و نقشه کشی مناطق طبیعی ایران 

به خصوص حوزه خوزستان جزئیات نقشه نیز شرح و توضیح داده شده اند. 

واژه  های کلیدی 
کارون، نقشه تاریخی، عبدالغفار نجم الملک، دورة ناصری، شوشتر، خوزستان، زاینده رود
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مقدمه
در ادامة مطالعات نقش��ه های تاریخی، اینک نقش��ة ارزشمند  
دیگر درباره رود کارون در حوزه شوش��تر و سر چشمه زاینده 
رود معرفی و شناس��انده می شود، این نقش��ه درآرشیو مرکز 
اس��ناد و تاریخ دیپلماس��ی )وابس��ته به وزارت امور خارجه( 
نگهداری می شود که پس از مذاکره و مکاتبه با رئیس محترم 
وقت مرکز اس��ناد و تاریخ دیپلماسی )دکتر نظر آهاری( با دو 
نقش��ة دیگر آن دریافت نموده که شرح آن به محضر محققان 
و خوانندگان محترم تقدیم می ش��ود. در شماره 77 مجله اثر 
)تابس��تان 1396( نقشة تاریخی رود کارون و اراضی و نواحی 
خوزستان چاپ و منتشر ش��د. این نقشة تاریخی، با جزئیات 
بیش تر، رود کارون در حوزة شوشتر و سرچشمة زاینده رود را 

معرفي خواهد کرد. 
     مجدداً از دوست و همکارم جناب دکتر فرهاد فخار تهرانی 
به سبب تشویق و ترغیب شناساندن نقشه های تاریخی تشکر 

و سپاسگزاری می نمایم. 

ال�ف- عنوان نقش�ه در آرش�یو مرکز اس�ناد و تاریخ 
دیپلماسی: »آب کرن ]کارون[ به طرف شوشتر و سرچشمه 
زاینده رود« عنوان نقش��ة یاد ش��ده اس��ت. ما در این جستار 
عنوان خود نقشه را که در شناسنامه آن درج شده برگزیدیم 
که در اصل رود کارون اصلی در مس��یر شوش��تر و سرچشمه 

زاینده رود را دربر می گیرد. 
ب- نقش�ه نگار: خوشبختانه نقش��ه نگار این سند تاریخی و 
جغرافیایی مش��خص است. این نقشه توس��ط حاج عبدالغفار 
نجم المل��ک )1255- 1326ق( مهن��دس و م��ورخ و منجم 
دوره ناصری فراهم ش��ده، که نقش مؤثری در تهیه نقشه های 
مناطق جغرافیایی خوزس��تان داش��ته اس��ت. البته س��وابق 
علمی-مهندس��ی وی ه��م داّل بر فعالی��ت وی در این حوزه 
بوده و »س��فرنامة خوزس��تان« وی همچنی��ن برگی زرین از 
تاری��خ و جغرافیای دی��ار خوزس��تان را در دوره قاجار برای 
آیندگان ترس��یم می نمای��د )تصویر 1(. مرح��وم حاج میرزا 
عبدالغفارخان پس��ر آخوند مالعلی محم��د اصفهانی ملقب به 
نجم الدوله و نجم الملک از دانش��مندان و مهندس��ان برجستة 
دورة ناصری )قاجار( است. وی در سال 1255ه�.ق )مصادف 
با 1218ش( در اصفهان متولد و به سال 1326ه�.ق )مصادف 
با س��ال 1287ش( در سن 71 س��الگی در تهران درگذشت 
و در صفائیه )ش��هرری( به خاک سپرده ش��د. وی ریاضیات 
قدیمه را نزد پدر خودش میرزاعلی محمد فراگرفت. سپس در 
دارالفنون به تحصیل علوم جدید و بخصوص ریاضی پرداخت 
و سال ها به تدریس و تألیف در رشتة ریاضیات مشغول بود. 

نجم الملک س��ال ها مأمور اس��تخراج تقویم رس��می مملکت  
ب��ود. گذش��ته از تقویم ه��ای متع��دد، آث��ار دیگ��ری نیز در 

نج��وم و ریاض��ی تألیف و ترجمه کرده اس��ت. آثار و تألیفات 
وی عبارتن��د از: 1( آس��مان، در هی��أت و نج��وم؛ 2( اصول 
جغرافی��ا؛ 3( کفایةالحس��اب؛ 4( کفایةالهندس��ه، در اص��ول 
هندس��ه؛ 5( بدایةالجبر؛ 6( بدایةالحس��اب؛ 7( بدایةالنجوم؛ 
8( بدایةالهندسه؛ 9( التطبیقّیه، در مطابقه سال های تاریخی 
میالد مسیح. )دهخدا، 1377ش، ج14: 22355(. نجم الملک 
عالوه بر این آثار علمی، ده ها نقشة مهندسی از آثار و ابنیه و 
مناطق جغرافیایی و شهرها تهیه نموده که نمونه ای از آن در 

این مقاله آورده شده است. 
     ح��اج می��رزا عبدالغفارخان در ذی الحج��ه 1290قمری 
پس از فوت میرزا رضا نجم الملک، منجم باش��ی عباس میرزا 
نایب الس��لطنه به سمت منجم باش��ی گری و لقب نجم الملکی 
و چن��دی بعد ب��ه نجم الدوله ملقب گردید. یک��ی از کارهای 
حاج نجم الدوله منجم باش��ی این بوده که در زمان س��لطنت 
ناصرالدین شاه در موقع ساعت تحویل شمس به برج حمل در 
س��الم خاصی که در تاالر موزه در حضور شاه و رجال منعقد 
می گش��ت، او رسیدن ساعت و دقیقه تحویل را اعالم می کرد 

)بامداد، ج2: 273(.
      محمدحس��ن خان اعتمادالس��لطنه )از دش��منان ای��ن 
ش��خصیت علم��ی و فرهنگی( در یادداش��ت های روزانه خود 
)چهارشنبه 26 ش��عبان 1302ق.( می نویس��د: »امشب شاه 
بیرون ش��ام خورده بودند و نجم الملک منجم باش��ی را احضار 
فرموده که ستاره های آسمان را نشان بدهد«. و نیز می نویسد: 
»21 صفر 1306ق.: صبح دارالترجمه بعد خدمت شاه رسیدم 
وزراء خمس��ه بودند این چن��د روز که با ای��ن چند وزیر که 
عقل یک نفر را ندارند مشاوره می فرمایند می گویند به جهت 
س��د اهواز است. حاجی نجم الملک منجم باشی که از معلمین 
دارالفنون اس��ت و بعضی اطالعات از هندس��ه دارد اما ناقص، 
فقط چیزی که او را جلوه می دهد ریش انبوه و فلفل و نمکی 
اس��ت مأمور به بستن س��د اهواز شد تفصیلی هم در این باب 
امین السلطان نوشت که در روزنامه بنویسم. من از حاال عقیده 
خودم را می گویم اوالً نجم الملک مرد بس��تن این سد نیست 
البته دویس��ت هزار تومان به گ��ردن دولت خرج می اندازد یا 
کلیه س��د بس��ته نخواهد ش��د یا اگر هم چیزی ساخته شود 
در طغی��ان رود کارون معدوم می ش��ود خالص��ه به من چه« 

)اعتمادالسلطنه، 1389: 124(. 
     نجم الملک ابتدا در اوایل سال 1299ق. برای برآورد هزینة 
س��اختمان سد اهواز به همراه چند نفر مهندس به خوزستان 

رفت و پس از برآورد مخارج آن به تهران بازگشت. 
     اعتمادالس��لطنه در یادداشت های خود مجدداً می  نویسد: 
نه��ار، ولیعه��د،  از  »20 ربی��ع االول 1306 قم��ری: قب��ل 
نایب الس��لطنه و وزراء حضور بودند قرار بس��تن س��د اهواز را 
می دادند نجم الملک پن��ج هزار تومان عجالتاً خواهد گرفت و 
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می رود« )همان: 365(.
ج- تاریخ ترس�یم نقشه: تاریخ ترس��یم نقشه طبق تاریخ 
مندرج بر روی نقشه »25 رمضان المبارک سال 1299 ]ق[« 
قید شده است و به محل ترسیم نقشه: »طهران« و نقشه نگار: 
»عبدالغفار« نیز تصریح ش��ده است، س��ال 1299ق مصادف 
با س��ال 1260 هجری خورشیدی است. پس بنابراین قدمت 
نقش��ه 136 س��ال )طبق گاهشماری شمس��ی( و 141 سال 

)طبق گاهشماری قمری( می باشد. 
د: ویژگی ه�ای نقش�ه: از ویژگی های مهم این نقش��ه بیان 
حوزه های طبیعی و ناهمواری ها )کوه ها( و مناطق حواش��ی و 
اراضی رود کارون و رود دزفول )دز( و زاینده رود می باشد که 

آنها را با خطوط در نقشه مشخص نموده است.
دو دیگر در این نقش��ه مناطق چمن و زراعت مسیر رودخانه 
کارون و دز و زاینده رود را ثبت شده است، سوم مقطع طولی 

و عرضی کوه  کارکنان را نیز در نقشه گزارش کرده است.
ه�- مقیاس نقش�ه: این نقش��ه با درج این جمله: »مقیاس 
یک جزو از نقش��ه بیس��ت هزار جزو اس��ت« نش��ان داده که 
مقیاس مساحتی آن یک بیست هزارم محاسبه گردیده است، 
که نسبت به طول رودخانه تا حدودی کوچک به نظر می رسد. 
ز- ابع�اد نقش�ه: ابعاد نقش��ه 69×48 س��انتی متر است که 
نسبت به سایر نقشه های موجود در آرشیو وزارت امور خارجه 

متوسط ترسیم شده است. 
ای��ن نقش��ه در اصل گ��زارش مس��یر و جزئی��ات رود اصلی 
خوزس��تان یعنی: کارون به س��مت شوشتر می باشد و با بیان 
موقعی��ت جغرافیایی اماکن اتم��ام می یابد. باتوجه به ارزش و 
اهمی��ت رود کارون و رود دزف��ول )آب دزفول( و زاینده رود 
شایسته است پیش از پرداختن به جزئیات نقشه، سه مدخل 
را به این س��ه رود اختصاص دهیم و س��پس از س��ایر اعالم 

جغرافیایی متن نقشه که ذکر شده یاد کنیم. 

]2[ آب یا رود کارون
پیش از گزارش مدخل آب یا رود کارون، قابل یادآوری است 
که این مدخل و مدخل رود دز در ش��ماره 77 مجله اثر شرح 
و توصیف شده بود که در اینجا نیز جهت تبیین نقشه تاریخی 
ب��ه اختصار به آن پرداخته می ش��ود و خوانندگان را به مقاله 

قبلی در شماره 77 ارجاع می دهیم. 
     رود کارون با دریافت شاخه هاي  فرعي   گسترده  و فراوان به 
خلیج فارس می ریزد، و در متون کهن به نام تس��تر و شوشتر 
نیز از آن یاد ش��ده اس��ت. جه��ت اطالع بیش��تر مي توان به 
پژوهش مرحوم اس��تاد سیدمحمد محیط طباطبایی با عنوان 
»تحقیقی در لفظ کارون« مراجعه کرد. )محیط طباطبایی، یغما، 
14: 392- 396(. در این  مبحث به  س��بب  این که  این رود نقش  
زیادي  در شکل گیري  تأسیسات  آبي  داشته، به معرفي بیشتر 

آن مي پردازیم.

     ابن حوقل  ُکرد موصلي  در کتاب  »صورة االرض « نقش��ه اي  
از »خوزس��تان « تهیه  کرده  و در آن به رود کارون و نهر تستر 
)شوش��تر( و »نهر مسرقان « و »ش��ادروان « اشاره مي کند. در 
ذیل  نقش��ه  آمده  است : »از میانه ي  قس��مت  پایین  نقشه  نهر 
تستر )رود شوش��تر( آغاز مي شود و سرانجام  به  دریا مي ریزد 
و در نزدیکي  مصب ّ آن  »الدجلة  الهوزا« درج  ش��ده  اس��ت . در 
پایین  نقش��ه  طرف راس��ت  رود مذکور شهر »کرخه « و سپس  
ب��ر کناره ي  رود، »تس��تر« و پ��س  از آن  »جندي س��ابور« و 
بع��د »هرم��ز« و »جبي « دیده  مي ش��ود. در محاذات  تس��تر 
)شوش��تر( از رود شوشتر »نهر مس��رقان « جدا شده ، از شهر 
»عس��کرمکرم « مي گذرد آن گاه  به  طرف  راست  مي پیچدو در 
نیمه ي  چپ  هرمز به  رود شوشتر باز مي گردد و مقابل  هرموز 
در طرف  پایین  »الش��ادروان « )سد معروف ( و در باالي  هرموز 
)س��وق االربعاء( نوشته  شده  است . در جانب  راست  نهر تستر و 
به  موازات  آن  نهرالس��وس  )رود ش��وش ( و در دو طرف  راست  
آن  شهرهاي  قرقوب ، الطیب ، متوث ، برذون  و بصني  قرار دارد. 
رود دیگري  در دهانه ي  رود تستر)شوشتر( از طرف  چپ  بدان  
مي پیوندد و شهرهاي  »الباسیان « و دورق  در کناره ي  آن  قرار 
دارند و در راهي  ک��ه  از دورق  به  چپ  مي رود نام هاي  »دیرا« 

و »اسک « نوشته  شده .« )ابن حوقل، 1345ش، : 23()تصویر 2(
      ابن حوقل  س��پس مي نویس��د: »س��رزمین  خوزستان  در 
محلي  مس��توي  و هموار ق��رار گرفته اس��ت  و داراي  آب هاي  
جاري  اس��ت . بزرگ ترین  رودهاي  آن  شوشتر است که امروزه 
»کارون« گویند و کارون برگرفته از کوهرنگ است. و عرب ها 
بدان دجیل اهواز می گفتند تا با دجیل که از دجله جدا شده 
ش��مال بغداد می گذرد اش��تباه نش��ود و به قول ابن بطوطه 
نه��راالزرق نی نیز می نامیدند )لس��ترنج، 1373ش، ص 6 و 250 و 
252(.   شاپورشادروان  )سّد معروف ( را در دروازة  شوشتر بر آن  
ساخت  تا آب  آن  باال آمد و به  شهر رسید چه  شوشتر در زمین  
مرتفعي  قرار دارد و این  رودخانه  از پشت  عسکرمکرم  گذشته  
به  اهوازمي رسد و پس  از آن  به  رود »سدره « مي پیوندد و پس  
از گذشتن  از حصن  مهدي  به  دریامي ریزد. و از ناحیة  شوشتر 
نیز رود مس��رقان ]این نهر اکنون به آب گرگر موس��وم است. 
)لس��ترنج، 1373ش: ص 254؛ حدود العالم، ص 46([  جاري  ش��ده  و 
پ��س  از عبور از عس��کرمکرم  � آن  را به  دو نصف  مي کند � به  
اهواز مي رسد و منتهي الیه  آن  همین  شهر است  و از آن تجاوز 
نمي کند. در عس��کرمکرم  بر روي  آن  رود مسرقان پلي بزرگ  
به  اندازة  بیست کش��تي  ساخته اند که  کشتي هاي  بزرگ  در آن  
رفت  و آم��د مي کنند. اما آب  رودخانة  مس��رقان  )آب  گرگر( 
به  هیچ رو به  هدر نمي رود بلکه  زمین هاي  نیش��کر و درختان  
خرمایي  که  درالبالي  آنها اس��ت  و نیز کش��تزارها و جز آن  را 

سیراب  مي کند.« )ابن حوقل، 1345ش: 25-24(
     عالوه  بر ابن حوقل ، متأخران  نیز از کشتیراني  رود شوشتر 
یا کارون  یاد کرده  اس��ت  و نجم الملک  در باب  کشتي راني  در 
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حوزة  رودهاي  شوش��تر )شاخه های کارون( مي نویسد: »و آب  
دودانگه  ازبنیس��ي  مي آید و آن  قریه اي  است  مقابل  شوشتر و 
آن  را کارن  )کارون ( نی��ز گویند. کشتي ش��راعي  االن  روي  آن  
س��یر مي کند و چهاردانگه  که  ش��طیط  نیز گویند کشتي  در 
روي  آن  سیرنمي کند اگر چه  آبش  زیاد است  ولي  پهن  است  و 
کم عمق ، خطر زیاد دارد و آب  دزفول  قابل کش��تي راني  نیست  
چون  در زیر آب  خارها و چوب ها روییده  که  مانع  سیر کشتي  
مي ش��ود واین  آب  را دز گویند.« )نجم الملک، 1341ش: ص 50(. 
یکی از ویژگی های مهم کارون کشتی رانی و مسافرکشی بوده 
که در این رودخانه انجام می گرفته و در دوره قاجار و پهلوی 

قیمت ها نیز چنین بوده است:
     »بنابراین  از راههاي  آبي  شوشتر که  در اوایل  قرن  بیستم  
کش��تي راني  در آن  انج��ام  مي گرف��ت  کارون  بوده  و ش��رکت  
انگلیس��ي  »لینچ « در کارون  علیا یک  کشتي  بخاري  موسوم به  
»شوشان « دارد که  120 خروار بارگیري  مي تواند ولي  منحصر 
به  مس��افر است  و تا ش��لیلي 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 
قران  و ش��لیله  به اهواز 25 قران  س��طحه  0/8 تومان  7 قران . 
ش��رکت  ناصري  هم  در کارون  علیا داراي  یک کش��تي  بخاري  
اس��ت  که  قریب  100 خروار بارگیري  دارد و هر ماهي  اقاًل دو 

بار خط  مذکور را سیر مي نماید.« )نوربخش، 1362: 66(

سرچش�مه  و پیشینۀ  رود کارون : سرچشمه  رود کارون  از 
کوه  زرد بختیاري  ش��روع  و از جنوب  شهرستان  شوشتر وارد 
این  شهرس��تان  مي ش��ود. این  رودخانه  در ش��مال  شوشتر به  
دو قس��مت  شده  که  یک  ش��عبة  آن  از مشرق  شوشتر گذشته  
و ب��ه  »گرگر« یا »کارون « معروف  و دیگري  از غرب  شوش��تر 
گذش��ته  و »شطیط « نامیده  مي ش��ود. رود شطیط  در 2 هزار 
گ��زي  باختر بند قی��ر، به  رود »دز« پیوس��ته  ودر جنوب  بند 
قیر به  ش��عبة  اول��ي  کارون  ملحق  و به  طرف  جنوب  س��رازیر 
و پس  از عبور ازشهرس��تان  اهواز وارد شهرس��تان  خرمش��هر 
ش��ده  و باالخره  به  شط العرب  مي ریزد. به  گفته رزم آراء )حدود 
50 س��ال  پیش ( مقدار آب  رودخانه  کارون  طبق  صورت  ادارة  
کش��اورزي  140گز مکعب  در ثانیه  است . )رزمآراء، 1332ش، ج 
6، ص 29(. تنه��ا رود قابل  کش��تي راني  ایران  که  با ش��عباتش  
بزرگترین  رودخانه هاي  ایران  محس��وب  مي ش��ود رود کارون  
اس��ت . رس��وبات  این  رودخانه  جلگة خوزستان  را تشکیل  داده  
و همین  رس��وبات  اس��ت  که  کم کم  موجب  وسعت  این  جلگه  
گشته است . سرچشمه اش  از کوههاي  بختیاري  است  و در تمام  
امتداد خاک  خوزس��تان  با پیچ  وخم  بس��یار عبور مي نماید و 
منتهي الیه  غیرقابل  کش��تي راني  آن  شوشتر و از در خزینة  6 
فرسخي  میدان  تفتون  )مسجد سلیمان ( قابل  کشتیراني  است  
از این  محل  تا مکان دیگري  که  به  اس��م  بند قیر موسوم  است  

این  رود به  دو ش��عبه  تقس��یم  گشته  و امتداد آن  50 هزار گز 
اس��ت . یکي  از دو ش��عبه  را آب  بزرگ  یا کارون  اصلي  و شعبة  
دیگر آب  کوچک  و یاگرگر گویند. مصب  این  رودخانه  یا دلتاي  
کارون  عالوه  بر شعب  اصلي  آن  که  به  شط العرب مي ریزد شامل  
س��ه  شعبه  است : 1� کهنه رود � این  شعبه  ظاهراً قدیمي ترین  
ش��عبه  ومجراي  کارون  است  و از این  جهت  آن  را شط  قدیمي  
گفته ان��د. 2� رود ک��ور � چ��ون  قس��متي  ازآن  را گل  و الي  

فراگرفته  به  این  اسم  موسوم  شده  3� بهم شیر.
     رودخانة کارون  مانند گاماس��ب  به  وس��یلة ضمائمي  پرآب  
مي گ��ردد که  معروف ترین  آنها »آب  دیز« یا »آب  دز« اس��ت  
که  خود مرکب  ازدو شعبة  شمالي  و جنوبي  )است ( و چون  به  
وس��یلة  سد قدیمي  که  گویا با س��نگ  قیر محل اتصال  این  دو 
ش��عبه  را با کارون  س��اخته اند، از خیلي  قدیم  بند قیر نامیده  
ش��ده  این  رودخانه  از دو نظر قابل  توجه  اس��ت  و همین  باعث  
ش��ده  که  مهم ترین  رودخانه هاي  ایران  محسوب  گردد یکي  از 
حیث  آبیاري  و دیگري  در موضع  کشتیراني  )کریمی، 1371ش: 
صص 42-43( رود کارون  مانند بس��یاري  از رودخانه هاي  ایران  
س��طح  آبش  از اراضي  اطراف  پس��ت تر اس��ت  و بدین  واسطه  
اهالي نمي توانند مستقیماً از آب  رودخانه  جهت  نخلستان هاي  
خود اس��تفاده  کنند بلکه  مشروب  کردن  نخلستان ها نهرهاي  
عمود بر رودخانه ي  کارون  و بهم شیر و شط العرب  حفر نموده  
ودر موق��ع  جزر و مد ک��ه  در مدت  ش��بانه روز اتفاق  مي افتد 
نخلس��تان ها طبعاً مشروب  مي ش��وندبه  عالوه  موتورهایي  در 
کنار رودخانه  قرار داده اند که  به  وسیلة  تلمبه  آب  را در اراضي  
به جری��ان  درآورده  زراعت  مي نمایند. )کریمی، 1317ش: ص 82-
98 و 174-180 و 309-350(  پلي  آهني  بر روي  کارون  در کنار 
شهر اهواز بسته اند که  طویل ترین  پل  خط آهن  سراسري  ایران  
به  ش��مار مي رود. در تاریخ  ایران  باستان  ذیل  عنوان  »حرکت  
اس��کندر به  طرف  پارس « آمده  است : از شوش  اسکندر چهار 
روز راه  پیموده به  رود »پاسي  تیگرس « )pasitigres( رسید. 
یوناني ها نوش��ته اند که  سرچش��مه ي  این رود در کوهس��تان  
»اوکس��یان « )uxiens( واقع  و طرفین  این  رود به  مس��افت  
پنجاه  اس��تاد )تقریبا9250ً ذرع ( پر از جنگل  است ، این  رود، 
چون  از بلندي ها به  پس��تي ها مي ریزد، آبش��ارهایي  به  وجود 
م��ي آورد و بعد داخل  جلگه  ش��ده  مالی��م  حرکت  مي کند در 
اینجا عمق آن  به  قدري  اس��ت  که  قابل  کشتیراني  است  و پس  
از آن  که  60 اس��تاد طي  مسافت  کرد به خلیج  پارس  مي ریزد، 
از توصیفي  که  کرده اند معلوم  اس��ت  ک��ه  این  رود همان  رود 
کارون  اس��ت و نیز این  اطالع  به  دست  مي آید که  پارسي هاي  
قدیم  این  رود را »پس  تیگ��ر« )یعني  پس دجله ( مي نامیدند. 
زیرا همچنان که  از کتیبة  بیستون  داریوش  معلوم  است  دجله  
راپارس��ي هاي  قدیم  تیگر مي گفتند. )کتیبه ي  بیستون ، چاپ  
موزه ي  بریتانیا، س��تون  1، بند18( اگر چه  دیودور اس��م  این  
رود را تیگ��ر نوش��ته  ولي  از روایت  آری��ان  )کتاب  3، فصل  6، 
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بند3( و کنت کورث  )کتاب  5، بند3( معلوم  اس��ت  که  اشتباه  
کرده  و »پس  تیگره « صحیح اس��ت . )پیرنیا، 1362ش: ج 1، صص 

)1410-1409
     رودخانه  کارون  که  در نزد اهالي  آن  سامان  و مطابق  اصطالح  
محلي  نام  واحدي  دارد،ول��ي  ظاهراً بنا به  گفته  کرزن  امالي  
واقعي  آن  � کورن  مش��تق  از کوهرنگ  اس��ت  که سرچشمه ي  
اوست . بس��یاري  از جهانگردان  مجراي  علیاي  این  رودخانه ي  
بزرگ  را طي کرده  و شناخته اند و »استک « در سال  1881 م  
سرچشمه ي  مشهور آن  را بازدید کرده  بود. ودر سال  1890 م  
 )sawyer( جریان  قوي  و پر پیچ  و خم  آن  را س�رگرد سایر
از اعضاي دس��تگاه  اطالعات  لش��کر هند با عبور از گردنه ها و 
دّره هاي  جبال  آن  حدود تعقیب  نموده است . در قلب  سرزمین  
بختیاري  رش��ته  کوه هاي  رفیع  »کوهرنگ « یا جهان  بین  واقع  
اس��ت  که  تقریب��اً 13000 پا ارتف��اع  دارد. از این  مرکز عمده  
که  در عین حال  سرچش��مه ي  بزرگترین رودخانه هاي  ایران  به  
ش��مار مي رود و سرحد بین  حوزه هاي  متفاوت  طوایف  متعدد 
است رودخانه ي  کارون  به  سوي  جنوب  و زاینده  رود به  سمت  
مشرق  جاري  است  که  اولي  به خلیج فارس  مي ریزد و دومي  نیز 
از زی��ر طاق هاي  پل  اصفهان  مي گذرد. در قله هاي  به  نام هفت  
تن  )که  گویا هفت  نفري  منظور اس��ت  که  اولین  و آخرین  بار 
تا قلّه ي  آن  رفته اند( سرچش��مه هاي  اصلي  کارون  واقع  ش��ده  
است . چهارده  میل  پایین تر چشمة  بسیار جالب توجه  زردکوه  
قرار دارد که  »اس��تک « و بانو »بیش��اپ « به  آنج��ا رفته اند و 
اهل  محل  اشتباهاً سرچش��مه ي  کوهرنگ  یا کارون  مي نامند 

)تصویر 3(.

به  گزارش  کرزن : از ش��کافي  که  در تخته سنگ  عریاني  است  
آب  با فش��ار پرشکوهي خارج  مي شود و غرش کنان  به  حوضي  
که  به  ارتفاع  چهل  پا در پایین  واقع  اس��ت  فرومي ریزد. از آنجا 
رودخانه  با حّدت  تمام  در مجراي  اصلي  خود تا پنج  میلي  امتداد 
دارد و بعداز آن  تا شوشتر که  به  خط  مستقیم  هفتادوپنج  میل  
مي باش��د و سپس  در مسیر پیچ  و خم دارتا 250 میل  از میان  
عالي ترین  چش��م انداز از کوهس��تاني  جهان  سیر مي کند و در 
خالل  این جریان  تا 9000 پا سقوط  مي نماید. پهناي  متوسط  
معمول��ي  آن  حتي  در مس��یر علیا 50 تا100 ی��ارد )هر یارد 
91/44 سانتي متر( است ، ولي  گاهي  در بین  گردنه هایي  دچار 
تنگنا مي شود که  دیواره هاي  سنگي  چند ضلعي  آن  1000 تا 
3000 پا ارتفاع  دارد و از آنجا به صورت  نوار س��بز فام  دایمي  
در جلگ��ه  فرو مي ریزد و در نقط��ه اي  به  نام  »علي  کوه « تمام  
آب آن  در شکافي  که  فقط  نه  پا عرض  دارد متراکم  مي گردد.

در مس��یر 100 مایل��ي  اّول��ي،  رودخانه ي  کارون  به  س��مت  
جنوب شرقي  جاري  است ، بعد باانحرافي  شدید به  جنوب غربي  
جاري  مي شود به  صورت  مجراي  پنجاه  میلي  از میان رشته هاي  
متقاطع  کوهس��تاني  مي گذرد و باز ص��د میل  دیگر در جهت  

ش��مال غربي  بر خالف مس��یر اصلي ، ولي  در موازات  آن  سیر 
مي کند و سرانجام  به  طرف  جنوب  در تنگه هایي  که ویرانه هاي  
دو بناي  ساس��اني  مش��رف  بر آن  است  به  دش��ت  عقیلي  وارد 
مي ش��ود، س��پس  به وس��یله ي  گردنه  دیگر به  ک��وه  فدلک  یا 
صخ��ره ي  ش��ني  در باالي  شوش��تر وارد صحراي خوزس��تان  

مي گردد.
     ط��ي  ای��ن  جریان  قرین  س��رگرداني ، چند ش��عبه  به  آن  
مي پیوندد و مهم ت��ر از همه  که  به اندازه ي  خود کارون  پر آب  
اس��ت ، آب  بزوفت  یا رودبار اس��ت  که  از س��مت  شمال غربي  
دربس��تري  ک��ه  تقریباً م��وازي  جری��ان  خط  س��یر مبدأ آن  
اس��ت  بدان  ملحق  مي ش��ود. ش��عبه هاي قابل  ذکر دیگر یکي  
رودخانه اي  است  در سمت  ش��رقي  که  از آب  لبریز دریاچه ي  
چاقخورتشکیل  مي یابد و نهري  هم  از جانب  شمال  که  نام  آن  
بهش��ت آباد یا درکش  ورکش  اس��ت  که چهارمحال  را مشروب  
مي سازد و نزدیک  دوپلون  )دوپل ها( آب  سبز و به  آن  مي ریزد 
که همچنین  به  این  نامها نامیده  مي ش��ود: دهي نور، دیناران  و 
آب  گ��وراب ، و از جنوب  هم  آب برس  از ک��وه  دنیا. و از اینجا 
تا شوش��تر نیز چندین  ش��عبه ي  دیگر به  آن  مي ریزد که  آب  
زیادي  ندارند و از آن  جمله  چند ش��ورابه  یا آب هایي  است  که  
با مواد نفتي  آمیخته  است .« )کرزن، 1367ش: ج2، فصل 24، صص 

)383 -381

)Dez( 3[ آب دزفول یا رودخانه  دز[ 
در نقش��ه تاریخی، بخشی از رودخانه دز به نام »آب دزفول« 
نمایانده ش��ده که از کوهرنگ سرچش��مه می گی��رد و لذا به 
س��بب نام ه��ای گوناگون رودخانه دز، به ش��رح و گزارش آن 
می پردازیم: رودخانه  دز در اس��تان هاي  لرس��تان  و خوزستان  
ج��اري  اس��ت  و حوضه ي  آبری��ز آن خلیج فارس  اس��ت . طول  
رودخانه  515 کیلومتر و ش��یب  متوسط  آن  0/4 درصد است . 
ارتفاع  سرچشمه  به طور متوسط  2000 متر و ارتفاع  ریزشگاه  
25 متر است . مس��یر کلي  آن  جنوبي است . میانگین  آب دهي  
س��االنه  7396 میلی��ون  مترمکعب  )ایس��تگاه  تله زنگ ( و در 
ایس��تگاه  بامدژ 7161 میلیون  مترمکعب ؛ و میانگین  بارندگي  
س��االنه  680 میلي متر وس��عت  حوضه ي آبگی��ر آن  21100 

کیلومترمربع  است  )جعفري، 1379: 79( )تصویر 4(.

]4[ آب زاینده رود
مهم تری��ن رود دائ��م و درون بوم��ی در حوضه آبری��ز ایران 
مرکزی. نام این رود در منابع به صورت های، زنرود، زرین رود، 
زنده رود، َزِرنرود، َزنَدرود، َزَرنرود آمده است )ابن ُرسته: 161؛ ابن 
خرداذب��ه: 176؛ ابن َحوَقل: 363؛ مقدس��ی: 23؛ ماَفّروخی: 5،9،48،58؛ 

حمداهلل مستوفی:216(.
     به نظر می رس��د نام گذاری زاینده رود بی ارتباط با فراوانی 
آب آن نبوده اس��ت، چراکه از سرچش��مه ت��ا مصب، آب آن 
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همواره روبه زایندگی و افزایش داش��ته است )حمداهلل مستوفی، 
216؛ هنرف��ر:2( به گفته ابن رس��ته )ص 155( اردش��یر بابکان 
)حک ومت: 226-241م( نام آن را زرین رود نهاده بوده اس��ت. 
یکی از علل افزایش آب زاینده رود وجود چش��مه های متعدد 
آهکی )کارس��تیک ”karstic«( به ویژه در سرچش��مه است 
)رامشت و همکاران:24(؛ همچنین برخی واژه »ِزنده« در زنده رود 
را به معنای بزرگ )برهان قاطع، ذیل »زند«( و »زرن«، »زرین« و 
»زرینه« را در برخی صورت های نام این رود برگرفته از زر یا 
زرد و نام سرچشمه آن، زردکوه، دانسته اند )تحویلدار: 37؛ جناب 

اصفهانی: 51؛ ورهرام: 128؛ جواهرکالم:4-3(.
     زاینده رود با جهت عمومی شرقی، از سرچشمه اش )زردکوه 
در رش��ته کوه زاگرس(، تا مصب آن در بات��الق گاوخونی، به 
طول حدود 405 کیلومتر در استان های اصفهان و چهارمحال 
و بختی��اری جریان دارد. زاین��ده رود، برخالف رودهای دیگر، 
سرچش��مه واحدی ن��دارد و در سرچش��مه، از چش��مه های 
متعددی چون چش��مه جانان و چهل چشمه تشکیل می شود. 
البته با انتقال مصنوعی آب سرش��اخه های کارون به این رود، 
درواقع زاینده رود از دو شاخابه اصلی و یک شاخابه مصنوعی 
تشکیل می شود؛ یکی رود دائم آب زری، به طول حدود هفده 
کیلومتر، در 54 کیلومتری مغرب شهرکرد، دیگری رود دائم 
َچمِ َدر، به طول حدود سیزده کیلومتر، در حدود 35 کیلومتری 
ش��مال فریدون ش��هر در اصفهان، و آب تونل کوهرنگ که از 
دریاچه س��د کوهرنگ، در دامنه غربی کوه کارکنان در هفتاد 
کیلومتری شمال غربی ش��هرکرد منشعب می شود. زاینده رود 
ابتدا با جهت شمال ش��رقی در شهرستان فریدون شهر جریان 
می یابد، سپس در این شهرستان با گذر از دره میان کوه های 
ُگرگانَ��ک )در ش��مال( و قلع��ه آخوند )در جن��وب(، پس از 
دریافت آب َدّره دولت آباد در شهرس��تان شهرکرد به دریاچه 
س��د زاینده رود )سد ش��اه عباس( در مغرب اس��تان اصفهان 
می ریزد. در اینجا ش��اخابه دیگری با نام پاِلسجان/ پالسگان، 
به طول 85 کیلومتر، با جهت ش��مال غربی به جنوب ش��رقی 
به کناره غربی دریاچه س��د زاینده رود می ریزد )هنرفر، همانجا؛ 
جعف��ری، ج1: 417؛ ج2: 81، 247؛ ج3: 636، 963؛ فرهنگ جغرافیایی 
رودهای کش��ور، ج3: 48-49؛ حس��ینی اَبَری، 1379ش: 33-54(. پس 
از دریاچة این س��د، زاینده رود به سوی جنوب جریان می یابد 
و به شهرس��تان چادگان در اس��تان اصفهان وارد می ش��ود. 
زاینده رود در این شهرستان به سوی جنوب شرقی تغییر مسیر 
می دهد و با ورود به قس��مت های شمالی استان چهارمحال و 
بختیاری، آبادی های دهس��تان هوره در شهرستان سامان را 
آبیاری می کند. س��پس از استان چهارمحال و بختیاری خارج 
و وارد شهرس��تان لِنجان در اس��تان اصفهان می شود. در این 
شهرس��تان، زاینده رود با گذر از ش��هرهای باغ بهادران، سده 
لنجان، َچمِ ُگردان و اراضی جنوب زرین ش��هر )مرکز لنجان(، 
در آبادی ش��یخ آباد، با رود شور طالخونچه مخلوط و به سمت 

شمال ش��رقی منحرف می شود و پس از طی دامنه شرقی کوه 
قلعه بزی، به سوی شمال غربی جریان می یابد. این رود پس از 
عبور از دهس��تان اُشیان )در شهرستان لنجان( در شهرستان 
فالورجان جریان می یابد و با گذر از دهس��تان های اُشترجان/

اشترگان و ُس��هر و فیروزان، اراضی شرقی شهر پیر بکران، و 
ش��هر ِکلیشاد و سوِدرجان در این شهرستان و شهر ُدرچه پیاز 
)در شهرس��تان خمینی ش��هر(، به سمت مش��رق جاری و به 
شهرس��تان اصفهان وارد می ش��ود. در این شهرستان، پس از 
عبور از نواحی جنوبی ش��هر اصفهان، زاین��ده رود آبادی های 
دهس��تان ِکرارج، بَراآن جنوبی، براآن ش��مالی، جی، َجرقویه 
س��فال و گاوخون��ی را آبیاری می کند و با گذر از ش��هر َورَزنه 
و آبادی قلعه ری��زی، در حدود 29 کیلومتری جنوب ش��رقی 
ورزنه در نزدیک آبادی ش��اخ کنار به باتالق گاوخونی می ریزد 
)جعفری، ج2: 247-249؛ افش��ین، ج1: 66-68؛ نقش��ه عمومی اس��تان 
اصفهان؛ ایران. وزارت کش��ور، ذیل »اس��تان چهارمح��ال و بختیاری« و 
»اس��تان اصفهان«، به نقل از ش��فقی، 1395ش، ج21: 219( به پندار 
برخی جغرافی ن��گاران متقدم، زاین��ده رود، پس از ریختن به 
گاوخونی، با طی مسافتی )نود یا شصت فرسخ( در زیرزمین، 
در کرمان بر زمین ظاهر شده به دریای عمان می ریخته است 
)اب��ن خرداذب��ه: 20؛ ابونَُعیم اصفهان��ی، ج1: 30؛ قزوینی، 229؛ حمداهلل 
مستوفی، 216-217(، که با دالیل علمی، در درستی این مطالب 

تردید شده است.
     پهنای زاینده رود در قس��مت علیا به ده متر، در قس��مت 
میانی )پل زمانخان در شهرس��تان س��امان و باغ بهادران( به 
حدود 25 متر، و در قس��مت س��فالی رود )پانزده کیلومتری 
جن��وب  غربی ش��هر اصفهان و در مجاورت آبادی س��یان( به 
حدود هش��تصد متر هم می رس��د )افش��ین، ج1: 67(. در طول 
مس��یر رود، پانزده ایستگاه آب س��نجی )هیدرومتری( و 48 
ایستگاه تبخیر و باران س��نجی مستقر است )فرهنگ جغرافیایی 

رود های کشور، ج3: 51(
     بنابر منابع قدیم، در اطراف رود قریه ها، مزارع و آسیاب های 
بسیاری وجود داش��ت. همچنین وجود کاخ های زیبا برکرانه 
رود بر زیبایی آن می افزود. زیباترین دروازه شهر اصفهان نیز 
در کنار زاینده رود قرار داش��ت )ابن رس��ته: 161-162؛ ابن حوقل: 

363-366؛ یاقوت َحَموی، ذیل »َزنَدروذ«(.)تصویر 5(
     ب��رای اس��تفاده بهین��ه از آب زاین��ده رود، در این منطقة 
کم آب، آن را سهیمه بندی کرده بودند؛ در سده های نخستین 
اس��المی مانند دوره ساسانیان، آب این رود در رستاق االنجان 
میان رس��تاق های جی، ماربین، االنجان، براآن، طس��وج روذ 
و ُرَویدش��ت تقس��یم می ش��د. در واقع برای هر ی��ک از این 
نواحی س��هم معین��ی در روزهای خاصی مقرر ک��رده بودند. 
)ابن رس��ته، 155؛ ابن حوقل، 365-366(. در دوره صفوی )حک ومت: 
907-1135ق(، آب زاین��ده رود بنابر »طومار ش��یخ بهایی«، که 
انتساب آن به سبب تناسب نداشتن سال تنظیم آن )923ق( 
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با زندگی شیخ بهایی )متولد 953( پذیرفتنی نیست، به 360 
روز تقس��یم می ش��د و از اول آذر ت��ا 75 روز پ��س از نوروز، 
برداش��ت آب از زاینده رود برای همه آزاد ب��ود؛ از روز هفتاد 
و شش��م، در 165 روز باقی مانده، آب زاینده رود به 33 س��هم 
تقسیم می شد که هر سهم معادل پنج شبانه روز بود )بهاءالدین 
عامل��ی: 2، 10، و جاهای دیگر؛ ورهرام: 132-133؛ طومار ش��یخ بهایی(. 
ت��ا پیش از کم آبی دهه 1380ش، آب زاینده رود کمابیش بر 
اس��اس طومار شیخ بهایی تقسیم می شد. تعداد 71 آبراهه در 
کرانه راست و 77 آبراهه در کرانه چپ زاینده رود از طریق نه 
آبراهه اصلی و شعب فرعی آن ها در سطح شهر توزیع می شده 
اس��ت )جناب اصفهانی: 54؛ رزم آرا، ج10: 102-103؛ محمودیان: 99-
100( ش��فقی )ص 133( معتقد است برخی آبراهه ها در طومار 
شیخ بهایی نبودند و بعدها احداث شدند. تقسیم آب زاینده رود 
و به کارگیری آن در جهت سرسبزی اصفهان و در کشاورزی 
اطراف این شهر و سود سرشاری که از پرداخت حقابه نصیب 
دربار شاهان می ش��د، توجه بسیاری از سیاحان اروپایی را به 
ویژه در دوره صفوی به خود جلب کرد، از جمله ژان باتیست 
تاورنیه )Jean Baptiste Tavernier( فرانسوی )تاورنیه: 1336(، 
انگلبرت کمپفر آلمان��ی )Engelbert Kaemprfer( )ص 187-

188( و نیکوال سانس��ون )Nicolas Snson( فرانسوی )ص66(. 
برای اط��الع بیش تر از تعداد و نام مادی ها )نهرهای کوچک( 
و مق��دار حقابه هر یک از مادیه از دوره صفوی به بعد به آثار 
افضل الملک )43، 46-47( و جناب اصفهانی )54( مراجعه شود. 

)شفقی، 1395ش: ج21: 220(  

آثار و ابنیه تاریخی حوزه زاینده رود: زاینده رود، که یکی 
از مهم تری��ن مناب��ع تأمین آب در مرکز ایران ب��ود، از دیرباز 
در ش��کل گیری تمدن ش��هری س��هم عمده ای داشته است. 
آث��ار متعددی که تاکنون باقی مانده مؤید این مطلب اس��ت، 
ازجمله: تپه های باستانی در قسمت علیای زاینده رود با آثاری 
از کوره های سفالگری در آن ها )منتظری: 126؛ رامشت و همکاران: 
21(؛ آثار ش��هرها و قلعه ه��ای قدیم در مس��یر زاینده رود، از 
جمله قلعه و ش��هر قدیم خولنج��ان/ خان لنجان در اصفهان، 
دژ یا آتش��گاه ماربین در شهرستان خمینی شهر، قلعه قورتان 
در بخش بُن رود شهرس��تان اصفهان، شهرهای قدیم فیروزان 
)فالورجان( و فارفاآن )ر.ک. مهری��ار، 1382-1387ش، ج1: 361-

364، 730-732(؛ پل ه��ای قدی��م چ��ون زمانخان )س��امان(، 
فالورجان )َورگون(، سی وس��ه پل )اهلل وردیخان(، جویی/جوبی 
)پل(، خواجو و پل شهرستان در ناحیه جی )افضل الملک: 4-46؛ 
محمودیان: 134-174؛ نیز ر.ک. اصفهان؛ پل؛ فالورجان؛ لنجان(؛ و آثار 
بناه��ای قدیم، مانند بند مروان – که بنای آن را به مروان بن 
َحَکم )خلیفه اموی، حکومت: 64-65( یا فردی با نام مروان از 
خاندان ابی ُدلَف که در زمان عباسیان )حکومت: 656-132( 
حاکم اصفهان بود نسبت داده اند، بند ُجندیج/جندیچ )اهلل قلی 

یا فیض آباد( که تاریخ بنای آن را پیش از صفویه دانس��ته اند، 
بند شانزده دیه )یا شامانلو( از دوره صفوی، بندگلی که تاریخ 
بنای آن معلوم نیس��ت اما ظاهراً پس از جندیچ ساخته شده 
اس��ت، همه بندهای مذکور در طومار شیخ بهایی دارای سهم 
بودند )ارب��اب اصفهان��ی: 113؛ حس��ینی ابری، 1379ش: 163-170؛ 

جابری انصاری، ج1: 11(.

انتق�ال آب از کوهرن�گ و دامنه ه�ای ک�وه کارکن�ان 
ب�ه زاین�ده رود: در دوره صف��وی، اقدامات��ی جهت افزایش 
آب زاین��ده رود از طری��ق انتقال آب کوهرن��گ به آن صورت 
گرفت که همگی ناتمام ماند، از جمله از زمان شاه طهماس��ب 
)حکوم��ت:  اول  ش��اه عباس   ،)984  -930 )حکوم��ت:  اول 
996- 1038( و ش��اه عباس دوم )حکوم��ت: 1052- 1077( 
)اسکندرمنش��ی، ج2، ص 949- 950، 959؛ منج��م ی��زدی، ص 244؛ 
سانس��ون، ص 66- 67؛ تحویل��دار، ص 37؛ زمانی پ��ور، ص 35- 45(. 
در دوره پهلوی دوم، در دامنه ش��رقی کوه کارکنان، در 5ر1 
کیلومتری جنوب شرقی ش��هر ِچلِْگرد با ایجاد تونلی معروف 
به تون��ل اول کوهرنگ، که در مهر 1332 بهره برداری ش��د، 
س��االنه حدود 250 میلیون مترمکعب آب از دره کوهرنگ به 
زاینده رود منتقل می ش��ده اس��ت. پس از حفر تونل اول، سّد 
بتنی زاینده رود )تاریخ شروع 1334ش و خاتمه 1349ش( در 
محل ایسی س��و، احداث شد )فرهنگی، 1372ش، ص 92؛ حسینی 
ابری، 1379ش، ص 181؛ جعفری، ج3، ص 316؛ محمودیان، ص 116- 
119(. در 1366ش، برای مهار کردن و برگرداندن س��رریز آب 
تونل و شعب آب کوهرنگ و ماربران )که به کارون می ریخت( 
به  زاینده رود، س��د و تونل دوم کوهرنگ در چهار کیلومتری 
سد و تونل اول احداث شد )فرهنگی، 1372ش، ص 156؛ حسینی 
ابری، 1379ش، ص 181- 182(. سپس در آبان 1386، به جهت 
انتقال آب ه��ای باقی مانده سرش��اخه های منطقه کوهرنگ و 
ش��هریاری به زاین��ده رود، در نوزده کیلومت��ری جنوب غربی 
فارس��ان و س��ی کیلومتری جنوب ش��رقی تونل و س��د دوم 
کوهرنگ، س��د و تونل سوم بر روی رودخانه کوهرنگ ساخته 
ش��د )جعفری، ج3، ص 674؛ نقش��ه ناهمواری ها و حوضه رودخانه های 
ای��ران(. در کنار انتقال آب کوهرنگ به زاینده رود، برای انتقال 
آب از زاینده رود به نواحی کاشان و یزد، در 1390ش عملیات 
حف��ر تونل گالب یک )به ط��ول 5ر 10 کیلومتر( پایان یافت 
که آب شرب شهرستان های کاشان و آران و بیدگل را تأمین 
می کرد. همچنین طرح انتقال آب زاینده رود به شهرهای یزد، 
اردکان، میبد، زاْرچ و اَش��ِکذر در استان یزد اجرا شد )حسینی 
اب��ری، 1379ش، ص 182؛ اب��رار اقتصادی، ش 2253، 26 اردیبهش��ت 

1385، ص 4؛ شریف نیوز، 1384ش؛ خبرگزاری آنا، 1393ش(.
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]5[ زردکوه
زردکوه یا زرده کوه که در نقش��ه  تاریخی به شکل خط ممتد 
از کوهرن��گ آغاز ش��ده و بخش اصلی از نقش��ه را فراگرفته 
کوهی اس��ت در لرستان و مس��کن لُرها و آب کرنگ ]= کوه 
رنگ[ که رودخانه ای اس��ت مشهور از طرف آن کوه آید و به 
نواحی صفاهان ]اصفهان[ گذرد. )تبریزی، برهان قاطع؛ انجمن آراء؛ 
آنندراج ذیل واژه(. به این سلس��له، زردکوه بختیاری یا کوهرنگ 
نیز گویند که دنباله کوه هفت تنان اس��ت و رود بازفت که از 
ش��عب کارون است، از کوهرنگ سرچشمه می گیرد. )مستوفی، 
نزهةالقل��وب، ج4: 195؛ 215-216؛ کیه��ان، جغرافی��ای طبیع��ی: 53؛ 

دهخدا، 1377ش، ج9: 12829(

]6[ کوهرنگ
ن��ام دّره و همچنین رودخانه ای اس��ت در زردکوه بختیاری. 
رودخان��ه کارون که از زردکوه بختیاری سرچش��مه می گیرد 
و در باختر اصفهان واقع ش��ده است، سرچشمه آن کوهرنگ 
ن��ام دارد. آب کوهرنگ پس از طی یک کیلومتر و نیم به آب 
دیگری به نام شیخ علیخان متصل و از این نقطه به نام کارون 
به طرف اهواز رهس��پار می شود. مقدار آب در نقطه اتصالی از 
5 الی 45 متر مکعب در ثانیه می باشد. اقدام برای الحاق آب 
کوهرنگ به زاینده رود به روایتی از زمان ساس��انیان و تحقیقاً 
از زمان شاه عباس ش��روع گردیده است و امروزه آثار بزرگی 
از ای��ن اقدامات به یادگار مانده اس��ت ک��ه عبارتند از: برش 
ش��اه عباس )تراشه یا ش��کاف( و سد ش��اه عباس که سه پایه 
ب��زرگ آن هنوز روی رودخان��ه کارون در محل اتصال آبهای 
کوهرنگ و شیخ علیخان باقی است. اما پیوستن آب کوهرنگ 
به زاینده رود تا س��ال 1327ه�.ش. تحقق پیدا نکرد و در مهر 
ماه همین سال حفر تونل آغاز شد و در مهر ماه 1332ه�.ش. 
افتتاح گردید. فاصله تونل کوهرنگ به اصفهان از طریق دامنه 
نجف آباد 230 کیلومتر است. )رزم آرا، فرهنگ جغرافیایی ایران، ج1؛ 

دهخدا، ج12: 18761(. 
کوهرنگ دنباله کوه هفت تنان اس��ت ک��ه زردکوه بختیاری 
نیز نامیده می ش��ود... و یکی از شعبه های کارون از کوهرنگ 

سرچشمه می گیرد. )جغرافیای طبیعی کیهان، ص 53(. 

]7[ کوه کارکنان
از کوه های رشته کوه زاگرس که ارتفاع آن از سطح دریا 2850 
متر اس��ت و در جنوب ش��هر چلگرد و در غرب شهرکرد واقع 
ش��ده و سد و تونل کوهرنگ در مجاورت آن واقع شده است. 
زاینده رود که یکی از مهم ترین رودخانه های ایران محس��وب 
می شود از دو ریزابة اصلی چم در و آب زری توأم با آب تونل 
کوهرنگ واقع در کوه کارکنان دهس��تان پش��تکوه موگوئی، 
شهرس��تان فری��دن در 64 کیلومتری جن��وب باختری داران 

سرچشمه می گیرد. )جعفری، 1379ش، ج2: 247(

]8[ مقطع طولی و عرضی کوه کارکنان
ویژگی دیگر نقش��ه نجم الملک ترسیم مقطع طولی و عرضی 
ک��وه کارکنان با »مقیاس یک جزو از پنج هزار جزو اس��ت« 
)برای مقطع طولی 1/5000 یک پنج هزارم( و »مقیاس یک جزو 

از هزار جزو است« )برای مقطع عرضی 1/1000 یک هزارم(.
اهمیت ک��وه کارکنان برای نجم الملک تا این حد بوده که در 
یک نقشه مقطع طولی و عرضی آن را به عنوان سرچشمه آب 

زاینده رود ترسیم نماید. 

]9[ معدن ذغال سنگ
این معدن در نزدیکی کوهرنگ یکی از برجس��تگی های نقشه 
نجم الملک است. معلوم است استخراج زغال سنگ )به عنوان 
منبع س��وخت( در زمان ترسیم نقش��ه )1299ق( از اهمیت 
ویژه برخوردار بوده است. ذغال سنگ یا ذغال معدنی به گفته 
بیرونی در الجماهر همان »احجار الس��ود« یا »حجر موسی« 
می باشد که معادن آن در نزدیکی کوهرنگ ترسیم شده است. 
یکی از عوامل بسیار مهم که تأثیر فوق العاده زیادی در بهبود 
و توس��عه وضع اقتصادی کش��ور دارد وجود ذخایر زیرزمینی 
و مع��ادن اس��ت چنانچه در ه��ر منطقه معدنی اکتش��اف و 
بهره برداری ش��روع گردد آن منطقه به سوی عمران و آبادی 
می رود. معاون ذغال سنگ در استان های خوزستان و اصفهان 
و یاسوج و سایر نقاط جنوب غرب ایران در دوره قاجار نیز که 
هنوز معادن عظیم نفت و گاز طبیعی کشف و استخراج نشده 

بود از منابع تأمین انرژی محسوب شده است. 

]10[ چمن و زراعت و مزرعه
در نقشه نجم الملک فضاهایی را به نام چمن و زراعت و مزرعه 
در کن��ار رود کارون و زاینده رود گزارش کرده که با توجه به 
محصوالت کش��اورزی خوزس��تان و چهارمحال و بختیاری و 
اصفهان و کهگیلویه و بویراحمد و س��ایر استان های همجوار 
در دامنه های زاگرس و تشکیل جلگه های وسیع زمینه تولید 
محصوالت فراوانی همچون نیشکر، گندم، جو و برنج و نباتات 
علوف��ه ای و حبوبات و دانه های روغنی و باغ های انواع میوه را 
فراه��م نموده به همین دلیل در نقش��ه چمن و زراعت مورد 

توجه نقشه نگار )نجم الملک( بوده است. 

]11[ نتیجه گیری
در سلسله نقش��ه های تاریخی برجای مانده از حاج عبدالغفار 
نجم المل��ک )نجم الدوله(، این نقش��ه تاریخ��ی از ویژگی های 
برجسته نقشه نگاری منابع طبیعی رودخانه ها و کوه ها و چمن 
و زراع��ت و زمین ه��ای مرغوب برخوردار ب��وده و البته هدف 
نهایی نقشه نگاری غالباً جهت برنامه ریزی اوضاع کشاورزی و 
بهره برداری بهینه از آب رودخانه ها و ش��ناخت دقیق منطقه   
برای وصول مالیات های س��االنه بوده است. نقشه  تاریخی آب 
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تصوير 1. نقشة آب كارون به طرف شوشتر و سرچشمة كارون )مأخذ: مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه(
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تصویر 3. نمودار حوضة آبگیر رود کارون )مأخذ: جعفری، 1379ج2: 343(.

تصوير 2. نقشة حوضه هاي آبريز رودخانه هاي ايران )مأخذ: كارتوگرافي سحاب(.
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تصوير 3. مسير رودخانة كارون )مأخذ: جعفری، 1379ج2: 343(.تصویر 1. نمودار حوضة آبگیر زاینده رود )مأخذ: جعفری، 1379ج2: 248(.
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تصویر 2. نمودار حوضة آبگیر رود دز )مأخذ: جعفری، 1379ج2: 227(.

تصوير 4. نمودار حوضة آبگير  رودهاي خوزستان و لرستان )مأخذ: جعفری، 1379ج2: 227(.
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تصوير 5. نمودار حوضة آبگير زاينده رود )مأخذ: جعفری، 1379ج2: 248(.
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کارون به طرف شوش��تر و سرچش��مه آب زاینده رود ناظر به 
همین موضوع اس��ت. نکت��ه دیگر در این نقش��ه بیان مقطع 
عرض��ی و طولی کوه کارکنان براس��اس مقیاس مورد نظر که 
در کنار نقش��ه های دوره قاجار کم سابقه است و نشان از دقت 

مرحوم نجم الملک نقشه نگار برجسته قاجاری دارد. 

کتاب نامه 
آقابزرگ طهرانی، شیخ محمدمحسن )بی تا(: الذریعه الی تصانیف    −

الشیعه )جلد3(؛ مؤسسه اسماعیلیان، چاپ قم. 
آقابزرگ طهرانی، شیخ محمدمحسن )بی تا(: الذریعه الی تصانیف    −

الشیعه )جلد19(؛ مؤسسه اسماعیلیان، چاپ قم. 
آقابزرگ طهرانی، شیخ محمدمحسن )بی تا(: الذریعه الی تصانیف    −

الشیعه )جلد24(؛ مؤسسه اسماعیلیان، چاپ قم. 
آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن )1404ق(: طبقات اعالم الشیعه   −
)ج1(؛ تحقی��ق: علینقی منزوی؛ دارالکتاب العربی، بیروت )چاپ 

اول(؛ مطبعه سعید، چاپ دوم، مشهد. 
ابن حوقل موصلی )1345ق(: صورةاالرض؛ ترجمه جعفر ش��عار؛   −

بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
ابن خردادبه، ابوالقاس��م عبیداهلل بن عبداهلل )1889م(: المسالک   −

و الممالک؛ بریل، لیدن.
ابن ُرس��ته، ابی علی احمد بن عمر )1892م(: االعالق النفیسه؛   −

بریل، لیدن. 
ابن ُرسته، احمدبن عمر )1380ش(: االعالق النفیسة؛ ترجمه و   −

تعلیق: حسین قره چانلو؛ امیرکبیر، تهران.
ابونَُعیم صفهانی )1931- 1934م(: کتاب ذکر اخبار اصبهان؛ به   −

کوشش سون. د. درینگ، چاپ لندن.
ارب��اب اصفهانی، محم��د مهدی ب��ن محمدرض��ا )1340ش(:   −
نصف جهان فی تعریف االصفهان؛ به کوش��ش منوچهر س��توده، 

امیرکبیر، تهران.
استین، س��راورل )1329ش(: راه های باس��تانی و پایتخت های   −

قدیمی غرب ایران؛ ترجمه بهمن کریمی، بی نا، بی جا.
اسکندرمنشی، اسکندربیگ ترکمان )1350ش(: تاریخ عالم آرای   −
عباس��ی )جلد دوم(؛ به کوشش ایرج افش��ار، امیرکبیر و تایید، 

تهران- اصفهان. 
- اعتمادالس��لطنه محمدحس��ن خان،1350، روزنام��ه خاط��رات 
اعتمادالس��لطنه، ب��ا مقدمه و فه��ارس ایرج افش��ار، چ2، تهران 

امیرکبیر.
افش��ین، یداهلل )1373ش(: رودخانه های ایران )جلد اول(؛ چاپ   −

تهران. 
افض��ل الملک، غالمحس��ین )1380ش(: س��فرنامه اصفهان؛ به   −
کوش��ش ناصر افشارفر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان 

چاپ و انتشارات، تهران. 
اقتداری، احمد )1359ش(: خوزس��تان و کهگیلویه و ممس��نی   −
)جغرافی��ای تاریخی و آثار باس��تانی(؛ انجمن آث��ار ملی ایران، 

شماره 149، تهران. )جلد سوم درمجموعه آثار خوزستان(.
اقتداری، احم��د )1375ش(: آثار و بناهای تاریخی خوزس��تان   −
)بخش اول: دیار شهریاران(؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران 

)چاپ دوم(.
امام شوش��تری، س��ید محمدعلی )1331ش(: تاریخ جغرافیایی   −

خوزستان؛ امیرکبیر، تهران.
بامداد، مهدی )1371ش(: شرح حال رجال ایران )در قرن 12و   −

13و 14 هجری(؛ ج2، انتشارات زوار، چاپ چهارم، تهران.
بهاءالدی��ن عاملی )1307ش(: طومار ش��یخ بهایی؛ به کوش��ش   −

کاظم سمیعی، چاپ اصفهان. 
پیرنیا، حس��ن مشیرالدوله )1362ش(: ایران باستان )جلد اول(؛   −

دنیای کتاب، تهران.
تاورنیه  ژان باتیست، 1336، س��فرنامة تاورنیه، ترجمة ابوتراب   −

نوری، انتشارات سنائی، تهران.
تبریزی، محمدحس��ین بن خل��ف )1361ش(: برهان قاطع؛ به   −

تصحیح محمد معین، امیرکبیر، تهران.
تحویل��دار، حس��ین بن محمدابراهی��م )1342ش(: جغرافی��ای   −
اصفهان؛ به تصحیح منوچهر س��توده، مرکز مطالعات دانش��کده 

ادبیات دانشگاه تهران، تهران. 
تفضلی، آذر؛ فضایلی ج��وان، مهین )1372ش(: فرهنگ بزرگان   −
اس��الم و ایران؛ آس��تان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسالم، 

تهران.
جابری انصاری، محمدحس��ن )1378ش(: تاریخ اصفهان )جلد   −
اول(؛ به کوشش جمشید مظاهری )سروشیار(، مؤسسه انتشارات 

مشعل، اصفهان. 
جن��اب اصفهان��ی، عل��ی )1376ش(: االصفه��ان؛ ب��ه تصحیح   −

محمدرضا ریاضی، سازمان میراث فرهنگي، تهران.
جعفری، عباس )1376ش(: گیتاشناسی ایران )جلد اول: رودها   −
و رودنامه ایران(، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 

تهران.
جعفری، عباس )1376ش(: گیتاشناسی ایران )جلد دوم: رودها   −
و رودنامه ایران(، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 

تهران.
جعفری، عباس )1376ش(: گیتاشناسی ایران )جلد سوم: رودها   −
و رودنامه ایران(، سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، 

تهران.
جواه��رکالم، عل��ی )1348ش(: زنده رود ی��ا جغرافیای تاریخی   −

اصفهان و جلفا؛ ابن سینا، تهران.
حس��ینی ابری، حس��ن )1379ش(: زاینده رود از سرچش��مه تا   −

مرداب؛ نشر گلها، اصفهان.
حس��ینی اب��ری، حس��ن )1382ش(: »زاین��ده رود و اصفهان«؛   −
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، س��ال 18، شماره 3، صص 163-

170، مشهد. 
دهخدا، علی اکبر )1377ش(: لغت نامه )جلد 10: شمس- علی(؛   −
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زیرنظر محمدمعین و جعفر ش��هیدی؛ دانش��گاه تهران، مؤسسه 
لغت نامه دهخدا، تهران. 

دهخدا، علی اکب��ر )1377ش(: لغت نامه )جل��د 11: علی آباد –    −
قورثا(؛ زیرنظر محمدمعین و جعفر ش��هیدی؛ دانش��گاه تهران، 

مؤسسه لغت نامه دهخدا، تهران.
دهخدا، علی اکبر )1377ش(: لغت نامه )جلد 12: قورج – گیانا(،   −
زیرنظر محمدمعین و جعفر ش��هیدی؛ دانش��گاه تهران، مؤسسه 

لغت نامه دهخدا، تهران.
دهخ��دا، علی اکب��ر )1377ش(: لغت نامه )جل��د 14: معتمد –    −
ن��وال(؛ زیرنظر محمدمعین و جعفر ش��هیدی؛ دانش��گاه تهران، 

مؤسسه لغت نامه دهخدا، تهران.
دهخ��دا، علی اکبر )1377ش(: لغت نام��ه )جلد 15: نواله – ی(؛   −
زیرنظر محمدمعین و جعفر ش��هیدی؛ دانش��گاه تهران، مؤسسه 

لغت نامه دهخدا، تهران.
دهخ��دا، علی اکب��ر )1377ش(: لغت نام��ه )جل��د 7: خدیجه-    −
دودیه(؛ زیرنظر محمدمعین و جعفر ش��هیدی؛ دانش��گاه تهران، 

مؤسسه لغت نامه دهخدا، تهران.
دهخدا، علی اکبر )1377ش(: لغت نامه )جلد 9 زراد – ش��مس(؛   −
زیرنظر محمدمعین و جعفر ش��هیدی؛ دانش��گاه تهران، مؤسسه 

لغت نامه دهخدا، تهران.
دهخدا، علی اکبر )1377ش(: لغت نامه )جلد 14: معتمد- نوال(؛   −
زیرنظر محمدمعین و جعفر ش��هیدی؛ دانش��گاه تهران، مؤسسه 

لغت نامه دهخدا، تهران.
رامش��ت و هم��کاران )علیرض��ا عباس��ی و مجی��د منتظ��ری(   −
)1378ش(: »تح��ول تاری��خ طبیعی زاینده رود و ش��کل گیری 
مدنیت در حاشیه آن«؛ پژوهشهای جغرافیایی، شماره 36 )مهر 

1378ش، صص 24-21(.
رزم آرا، عل��ی )1330ش(: فرهن��گ جغرافیایی ایران )جلد 10(؛   −

دایره جغرافیایی ستاد ارتش شاهنشاهی ایران، تهران. 
رزم آراء، علی )1320ش(: جغرافیای نظامی ایران )خوزس��تان(؛   −

بی نا، تهران.
رزم آراء، علی )1332ش(: فرهنگ جغرافیایی ایران )جلد ششم(؛   −

انتشارات سازمان جغرافیایی ارتش شاهنشاهی، تهران.
زمانی پور، باب��ک )1380- 1381ش(: »ویژگی های طرح انتقال   −
آب کوهرن��گ )کارون( به زاین��ده رود در عصر صفوی«؛ فرهنگ 
بام ایران، شماره 12 و 13 )زمستان 1380 و بهار 1381، صص 

)45-35
سانسون فرانس��وی، نیکوال )1377ش(: سفرنامه سانسون: وضع   −
کش��ور ایران در عهد شاه سلیمان سفوی؛ ترجمه محمد مهریار، 

نشر گلها، اصفهان.
س��حاب، محمدرضا )1387ش(: اطل��س ابتدایی ایران و جهان؛   −

مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب، تهران. 
س��لطانی بهبهانی، علی )1343ش(: »خوزستان«، مجله کانون   −

وکالی دادگستری، سال 16، شماره 94، تهران.

ش��فقی، س��یروس )1381ش(: جغرافی��ای اصفهان؛ دانش��گاه   −
اصفهان.

ش��فقی، س��یروس )1395ش(: »زاینده رود«. دانش��نامه جهان   −
اسالم )جلد21(، زیرنظر غالمعلی حدادعادل؛ بنیاد دایرةالمعارف 

اسالمی، تهران.
طب��ری، محمدبن جری��ر )1352ش(: تاریخ طب��ری )جلد 11:   −
تاریخ الرس��ل و الملوک(، ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ بنیاد فرهنگ 

ایران، تهران. 
فرج��ی، عبدالرضا و دیگ��ران )1366ش(: جغرافیای کامل ایران   −
)جل��د اول(؛ وزارت آم��وزش و پ��رورش، س��ازمان پژوه��ش و 

برنامه ریزی آموزشی، تهران. 
فرهن��گ جغرافیایی رودهای کش��ور )جلد س��وم(، )1381ش(؛   −

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران. 
فرهنگی، بیژن )1372ش(: نگرش��ی بر سدهای ایران: گذشته،   −

حال و آینده؛ کمیته ملي سدهاي بزرگ ایران، تهران. 
قزوین��ی، زکریابن محمد )بی تا(: آثار الب��الد و اخبار العباد؛ دار   −

صادر، بیروت. 
ک��رزن، جرج.مان )1367ش(: ایران و قضیه ایران، ترجمه وحید   −

مازندرانی؛ انتشارات علمی و فرهنگی، تهران )2جلد(.
��ل تاریخی غرب  کریم��ی، بهم��ن )1317ش(: جغرافیای ُمَفصَّ  −

ایران؛ چاپخانه سعادت، تهران.
کمپفر آلمانی؛ انگلبرت )1360 و 1363 ش(: س��فرنامه کمپفر؛   −

ترجمه کیکاوس جهانداری، خوارزمي، تهران.
کورس، غالمرضا و دیگران )1350ش(: آب و فن آبیاری در ایران   −

باستان؛ وزارت آب و برق، تهران. 
کیهان، مسعود )1311ش(: جغرافیای سیاسی ایران )جلد دوم(،   −

مطبعه مجلس شورای ملی، تهران.
الج��وردی، محمدحس��ین )1387ش(: اطل��س جام��ع ایران،   −
گردآوری: محمدحس��ین الجوردی و حامد همراه؛ انتش��ارات با 

فرزانگان، تهران.
لسترنج، گی )1373ش(: جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت   −
شرقی، ترجمه محمود عرفان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 

تهران. 
مافروخی، مفضل بن سعد )1322ق/ 1933م(: محاسن اصفهان؛   −

به کوشش جالل لدین حسینی طهرانی، مطبعه مجلس، تهران.
محمودیان، محمد )1348ش(: زاینده رود اصفهان؛ دانشگاه   −

اصفهان. 
مدرس تبریزی، محمدعلی )بی تا(: ریحانةاالدب )جلد شش��م(؛   −

چاپخانه شفق، چاپ سوم، تبریز. 
محی��ط طباطبایی، س��یدمحمد )1340ش(: »تحقیقی در لفظ   −

کارون«؛ مجله یغما، سال 14: صص392- 396.
مس��توفی، حم��داهلل )1362ش(: نزهةالقلوب، ب��ه تصحیح گای   −

لسترنج؛ دنیای کتاب، تهران. 
معل��م حبیب آبادی، میرزا محمدعل��ی )1377ش(: مکارم اآلثار   −
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)جلد5(؛ انتشارات کمال، بی جا.
مقدس��ی، ابوعبداهلل محمدبن احمد )1906م(: احسن التقاسیم   −

فی معرفة االقالیم؛ بریل، چاپ لیدن. 
منتظری، مجید )1386ش(: »شناسایی و تحلیل روند خشکسالی   −
اقلیمی زیر حوضه های زاینده رود در نیم سده گذشته«؛ فصلنامه 

تحقیقات جغرافیایی، سال 22، ش 4 )زمستان 1386ش(.
منجم ی��زدی، جالل لدین محمد )1366ش(: تاریخ عباس��ی یا   −

روزنامه مالجالل؛ به کوشش سیف اهلل وحیدنیا، وحید، تهران. 
مؤلف مجهول )1362ش(: حدودالعالم من المشرق الی المغرب؛   −
به کوشش منوچهر ستوده؛ کتابخانه طهوری، تهران )چاپ دوم(.

مهری��ار، محمد )1381ش(: »فرهن��گ جامع نام ها و آبادی های   −
کهن اصفهان )جلد اول(«؛ فرهنگ مردم ایران، اصفهان. 

نجم المل��ک، عبدالغفارب��ن علی محم��د )1341ش(: س��فرنامه   −
خوزس��تان، به کوش��ش محمد دبیرس��یاقی؛ انتش��ارات علمی، 

تهران، چاپ دوم: 1362ش.
نظام الس��لطنه مافی، حس��ین قلی خان )1363ش(: خاطرات و   −
اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی )باب اول(، به کوشش: 
معصومه مافی، منصوره اتحادیه و س��یروس سعدونیان و حمید 

رام پیشه؛ نشر تاریخ ایران، تهران )چاپ دوم(.

- نوربخش، حس��ین، 1362، خلیج فارس و جزایر ایران، کتابخانه 
سنائی، تهران.

وره��رام، غالمرض��ا )1369ش(: جغرافیای تاریخ��ی زاینده رود؛   −
فصلنام��ه تحقیقات جغرافیایی، س��ال 5. ش��ماره 2 )تابس��تان 

1369ش(، مشهد. 
هنرفر، لطف اهلل )1357ش(: »زاینده رود در گذرگاه تاریخ«؛ هنر   −
و مردم، دوره 61، شماره 187؛ اردیبهشت 7531، صص 2-71، 

اداره کل مردم شناسي و فرهنگ عامه، تهران. 
یاقوت حموی، ش��هاب الدین )1965م(: معجم البلدان )جلد 4(،   −

کتابخانه اسدی، چاپ افست، تهران.
یاقوت حموی، ش��هاب الدین )1965م(: معجم البلدان )جلد 2(،   −

کتابخانه اسدی، چاپ افست، تهران.

نشریات و خبرگزاری ها:
ابرار اقتصادی، ش 2253، 26 اردیبهشت 1385.  -

)http:sharifnews.com( شریف نیوز، 1384ش  -
)www.ana.ir( خبرگزاری آنا، 1393ش  -
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