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Abstract 
Water and water management studies have long been a matter of concern to 
archaeologists. In Arrajan, one of the five regions (xora) in Fars during the 
Sasanian era, the remains of water installations are evidence of nature- 
culture interactions as well as of environmental behavior through time. 
Maroon and Khairabad Rivers, as two main water resources of the region, 
have long been subjected to control and management by societies. Based on 
the archaeological field surveys and the analysis of written primary sources, 
the dependence of Arrajan to these rivers in different periods and water 
management strategies and practices will be assessed across the Arrajan 
landscape. Written sources as well as recent geological surveys show that 
groundwaters in the region were of low quality and had not been suitable for 
agriculture and domestic use. As the prosperity of the region largely 
depended on an effective water management and sufficient knowledge of 
surface and subterranean water potential, the evolution of water management 
in Arrajan region lead us to be aware that any negligence in the issue of 
water management would lead to the decline and desertification of the 
landscape and vitiate its potential of to host human settlements.  
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جان (بهبهان)  از گذشته تا به امروز نقش آب و مدیریت آن در پویایی منظر ارَّ
 ٢افشین خسروثانی

 ، تهران، ایران.دانشگاه تهران شناسی دوران اسالمیانشجوی دکتری باستاند
 هایده الله

 ، تهران، ایران.شناسی دانشگاه تهراندانشیار گروه باستان
 ۰۶/۱۴۰۰/ ۳۱؛ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۲/۱۳۹۹/ ۱۷تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
اند. در ارجان، یکی از پنج خوره ت و کنترِل آب را درک کردههاست که اهمیِت مدیریشناسان مدتباستان

شود که حکایت از برهمکنش انسان و محیط دارد. با ایالت فارس، شواهدی از مدیریت آب مشاهده می
و با  جادشدهیاهای دور های آبی مختلفی وجود دارد که از گذشتهتوجه به محیط و منظر ارجان، سازه

های مارون و خیرآباد را مهار و مدیریت کنند. در مان گذشته موفق شدند آب رودخانهاستفاده از آنها، مرد
مانده و منابع مکتوب، به اهمیت مسئله آب در این منظر و جایاین نوشتار، با بررسی فرهنگ مادی بر

در دهد که ارجان های آبی نشان مینحوه مدیریت و کنترل آن پرداخته خواهد شد. حضور گستردۀ سازه
طور که منابع مکتوب نیز بر آن صحه های مذکور شدیدًا وابسته بوده، همانمختلف به آب رودخانه دوران

دهد که کیفیت ناسی نشان میـشهای زمینیـیرًا بررسـابع مکتوب و اخـدیگر، منگذارند. از سوِی می
لی مناسب نبوده است. درک های زیرزمینی ارجان نامطلوب بوده و برای امر کشاورزی و مصارف داخآب

دهد های سطحی و زیرزمینی و تأثیر آن بر توان منطقه نشان میهای کنترل و مدیریت آبو شیوه ها روش
که مدیریت بخردانه با شناخت درست توان بالقوه طبیعی و فرهنگی سرزمین شکوفایی این پهنه و 

 هایی را دربر داشته است. برعکس عدم شناخت آن دشواری
 

 های آبی، منظر فرهنگی، دوران ساسانی و اسالمی. مدیریت آب، سازه ارجان، های کلیدی:ژهوا
 

 .مقدمه۱
های اولیه بود. در واقع، توانایی آب از ضروریات زندگی بشر و نیروی حیات در تمدن

جوامع گذشته برای استفاده از قدرت آب باعث افزایش کشاورزی و اولین مراکز شهری 
که مورخان  طوریها از اهمیت باالیی برخوردار بود، بهآب برای این تمدن ،شد. بنابراین

کنترل و مدیریت موفق  .کنندای یاد میهای رودخانهعنواِن تمدناز این جوامع اولیه به
ارزشی که جوامع انسانی برای آب ). Mithen 2010آب تأثیر مهمی بر جوامع گذشته داشت (

منجر به  -های خانگی، تولیدات اقتصادی و مباحث آیینیاستفادهبرای زندگی،  -اندقائل
 ;Tempelhoff et al. 2009ها جریانات آب را کنترل و مدیریت کنند (این شد تا همۀ تمدن

Adams 1992; Collins 1990; Donahue and Johnston 1998; Miller 2001 یکی از اولین، اگر نه .(
های شهرمکتوب مستند شده است بین دولتورِت ص هایی که بهترین، جنگقدیمی

 .Tempelhoff et alهای آبیاری مربوط به آن بود (بر سر یک کانال آب و زمین الگاش و اوما
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). خواه آب برای تولید محصوالت غذایی، نوشیدن، مسائل بهداشتی یا دیگر 2 :2009
ای در پیشبرد نهادهای دهکنننیازهای مادی باشد، دسترسی و استفاده از آن نقش تعیین

 ).Ibidکند (انسانی ایفا می
ارجان یکی از مناطقی است که برای اعصار زیادی بخشی از ایالت فارس بود. در 

شود و آن را پنجمین خوره ایالت فارس هایی میکرات به این منطقه اشارهمنابع مکتوب به
های شناسی و دیگر ظرفیتریختنلحاظ زمیحال، این منطقه به این کنند. بامعرفی می

های فراوانی با خوزستان دارد. دارای دو رودخانۀ دائمی مارون و محیطی، مشابهتزیست
های دائمی در یک ریزند. وجود چنین رودخانهمی فارس جیخلخیرآباد است که هر دو به 

دشت صاف و محصور، حکایت از توان بالقوه منطقۀ ارجان در جذب سکونت و 
های هخامنشی و ساسانی در شهرهای دیگر خوزستان که شینی دارد. حکومتشهرن

تأسیسات آبی را ایجاد کنند و با  نیتر بزرگهایی بودند، موفق شدند دارای چنین ظرفیت
ها، آب را به شکل دلخواه و مطلوب خویش ها و جویصرف هزینه زیاد در ایجاد کانال

تای ـالنی در راسـات کـان نیز اقدامـدر ارجوب، ـمنابع مکت بر اساسمدیریت کردند. 
های منطقه به منظوِر تسهیل امور و کسب درآمد انجام شد. شواهدی برداری از زمینبهره

ها همچنان موجود کند، امروزه نیز در نزدیکی این رودخانهکه چنین موضوعی را تأیید می
ای ازجملۀ این شواهد ال صخره) و کانقناتزمینی (های زیربندها، کانالها، پلاست؛ پل

های انسانی در بستر پهنه (منظر) برای سازگاری و انطباق با هستند که حکایت از تالش
، استفاده بهینه از منابع موجود دارد. پرسش اصلی تر مهمهمه محیط پیرامون خویش و از 

نگاهی به این جستار چرایی و چگونگی مدیریت آب در پهنه (منظر) ارجان است. مختصر 
ای در این باره به ما عرضه کند. کنندهپاسخ قانع یتا حدودتواند توپوگرافی منطقه می

های دائمی برخوردار است، که قبًال اشارت رفت، این منطقه از نعمت رودخانهطور همان
ها چندان آسان نیست و انتقال آن به سطح دشت کاریست برداری از این آباما بهره

هاست که چیزی ل این دشواری ارتفاع سطح دشت نسبت به بستر رودخانهپرمشقت. دلی
هاِی شـته در همۀ بخـود دارد؛ البـاع وجـتالف ارتفـمتر اخ ۱۵الی  ۱۰در حدود 

که برخی از مورخان و  دشت این اختالف ارتفاع یکسان نیست. همچنان هاِی رودخانه
تا ها امکان عبور از این رودخانهکنند، در فصل زمستان اشاره می سانیسفرنامه نو

رسد که آن هنگام که شاهی یا حکمرانی می به نظرممکن بود. با این اوصاف، نا یحدود
و  داشتن نگاهقصد برپایی شهر یا استقراری بزرگ در این منطقه داشت، باید برای زنده 

زمینی های زیرلبند و کانااندیشید. ایجاد پلای اساسی میپویایی شهر و پیرامونش چاره
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اندیشی در راستای مدیریت آب در ارجان است. با ایجاد چنین یکی از مصادیق بارز چاره
گر، ـدیشود. از سوِی سر میـانه میـهایی است که امکان استفاده از آب رودخسازه

بهان ـلف بهـهای مختشـها در بخاهـهایی که ظرف چند سال گذشته بر روی چبررسی
ها بسیار نامطلوب است. دربارۀ دهد که کیفیت آب بیشتر چاه، نشان میعمل آمدهبه

-شود، بهکرات اشاره میها و کیفیت نامطلوب آنها در منابع مکتوب نیز بهبودِن چاهشور
گذراندند و متعاقب آن که ساکنان منطقه بخشی از سال را با مشقت و سختی میطوری 

-های دورشرایط ساکنان مجبور بودند تا از محلشدند؛ در این هایی میدچار بیماری
که طور دست با َمشک آب حمل کنند و چنین زحمتی را متحمل شوند. بنابراین، همان

توان منابع مکتوب و فرهنگ مادی نشان داده خواهد شد، می بر اساسدر این مقاله 
های یت آبگفت که تداوم و پویایی ارجان در طول ایام بیشتر مدیون کنترل و مدیر

 ) بوده است. های دائمیرودخانهروزمینی (
 پیشینۀ تاریخی ارجان.٢

های مداوم میان این دو قدرت گردید تا اینکه مجاورت ایالم نو با آشوریان منجر به درگیری
های دشمنانه میان دو سرزمین، دولت مرکزی ایالم نو در عاقبت به دلیل تداوم سیاست

حال، این ). با ۳-۱۵: ۱۳۹۶پور و کائید، ایمان(به تاریخ پیوست قرن هفتم ق.م برای همیشه 
به  یتا حدودشد، توانست ارجان که جزو مناطق شرقی سرزمین ایالم نو محسوب می

حیات فرهنگی خود ادامه دهد و نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایالم نو به دربار 
با پیداشدِن گورستان دورۀ ایالمی  ).Henkelman and Khaksar 2014: 210هخامنشی ایفا کند (

و جام معروف کیدین هوتران، پژوهشگران و محققان به بررسی و شناسایی منطقۀ ارجان 
 ;Alizadeh 1985؛ ۲۳۳: ۱۳۶۱(توحیدی و خلیلیان، ویژه دورۀ ایالم پرداختند در دوران تاریخی به

Majidzadeh 1992; Alvarez Mon 2006.( هخامنشی و ۀ ااینکه ارجان در دور) یالم و یا ادوار بعد
اشکانی) شهری وسیع بوده یا یک استقرار کوچک بر ما روشن نیست و در این باره شواهد 

از وقایع مهم در تاریخ ارجان به عبور اسکندر مقدونی از این کافی در دست نیست. 
به ایران توان اشاره نمود. در قرن چهارم ق.م، که اسکندر به همراه لشکریانش منطقه می

لشکر کشید، پس از نبردهای معروف گرانیک، ایسوس و گوَگِمل و سقوط آسیای صغیر و 
: ١٣٥٠(جوکار قنواتی، تصرف شوش، به سمت پایتخت هخامنشیان یعنی پارسه روانه شد 

. اسکندر بعد از فتح خوزستان، از راه لرستان، رامهرمز و ارجان به سوی اصطخر تاخت )٢٣
میان ارجان و  ).٢٥: ١٣٥٠؛ جوکار قنواتی، ٣٣٩ -٣٤١: ١٣٦١الملک، ؛ افضل٣٤٧ -٣٤٨: ١٣٨٠(سایکس، 

اند؛ ای بسیار سخت است که مورخان اسکندر شرحی راجع به آن نوشتهرامهرمز دره
کنند. زمانی که اسکندر به این منطقه رسید به ها از این دره با نام اوکسین یاد مییونانی

از این راه سخت عبور کند، اما سرانجام در نتیجۀ اطالعاتی که اندیشید که چگونه این می
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؛ جوکار ۳۴۸: ۱۳۸۰سایکس، (کند گذارد از این مسیر عبور مییکی از اهالی در اختیار وی می
اسکندر سپس به طرف دربند پارس که امروزه تنگ َتکاب گویند، حرکت  .)۲۵: ۱۳۵۰قنواتی، 

برزن و برزن مواجه شد و سرانجام موفق شد آریووکرد. در اینجا اسکندر با مقاومت آری
اقبال ؛ پیرنیا و ١٤١٣ -١٤١٥، ١٣٧٥؛ پیرنیا، ٣٧٦ -٣٨١: ١٣٧٥(اقتداری، لشکریانش را از پای درآورد 

های نظر وجود ندارد و درهدربارۀ موقعیت و محل دربند فارس اتفاق ).١١٦: ١٣٧٩، آشتیانی
اند مئی، تنگ تامرادی را با این محل یکی دانستهاحمد، بوالفرایس، َکت بهاطراف بابا

همان "راکا" دهد که جان مانوئل کوک احتمال می ).١٣٧٥؛ اقتداری، ١٣٥٠(جوکار قنواتی، 
-این تنها یک احتمال است و شواهد محکمههرچند که  ).٥٩: ١٣٨٥(کوک، ارجان باشد 

شناختی که ما را از هد باستانتنها شادر ادوار بعدی نیز  پسندی در این باره وجود ندارد.
های دورۀ الیمایی در نگارهسازد، وجود سنگحضور اشکانیان در این منطقه آگاه می

شناسی که اخیرًا در منطقه به های باستان). در بررسیHaerinck 2003(شمال بهبهان است 
ه است دست آمدهای سفالی مربوط به دورۀ هخامنشی و اشکانی بهانجام رسیده، یافته

منابع مکتوب، این منطقه در دورۀ ساسانی به انضمام  بر اساس ).۱۳۹۷(آزادی و همکاران، 
گردد و از این زمان است که این های دیگر تبدیل به پنجمین خوره ایالت پارس میبخش

 :Jackson Bonner 2015؛ ۱۳۷۱؛ دینوری، ۱۳۴۶(حمزه اصفهانی، یابد والیت بیش از پیش اهمیت می
370(. 

 های آبی پهنۀ ارجانسازه.۳
های دیگری از قبیل آسیاب، حمام مارون، دو پل علیایی و سفالیی و سازه بر روی رودخانۀ

بند کارکردی چندگانه داشته اند. برخی از آنها ازجمله پلو قنات در اطراف آن قرار گرفته
-ی متفاوتی ایجاد شدههااست. همچنین، بر روی رودخانۀ خیرآباد، آثار دو پل که در دوره

شود. شایان ذکر های قنات و آسیاب نیز مشاهده میها، میلهبر پلاند، وجود دارد. عالوه 
های آبی زیادی شناسایی شد، اما در این جستار تنها است که در بررسی پهنۀ ارجان سازه

ی منطقه هاقنات منطقۀ َگرِمز و چاه-هاِی آبِی نزدیِک رودخانۀ مارون، کانالبه سازه
 رهیو غها انبارها، آسیابها، آبمانند برکهپرداخته و از ذکر و توضیح دیگر تأسیسات آبی 

 ).۱) (تصویر ۱۳۹۴؛ رایگانی، ۱۳۹۷(برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به: خسروثانی، خودداری خواهد شد 
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 ).۱۳۹۷نیا، . پراکنش فرهنگ مادی پهنۀ ارجان (نقشه از محسن بهرامی۱تصویر 

 بند ارجانپل.۴
دهند؛ تنها ثعالبی دانان ساخت آن را به دورۀ قباد اول نسبت میبیشتر مورخان و جغرافی

: ۱۳۶۹(ثعالبی، داند است که ایجاد آن را به عصر شاپور بزرگ و به دست اسرای رومی می
(گاوبه، داند پل شادروان شوشتر می تر کوچکهاینس گاوبه این پل را نمونۀ  ).۳۴۲-۳۳۸

بند برجای مانده، شامل بقایایی از سد، شالوده پل و آنچه که امروزه از این پل ).۳۷۳: ۱۳۷۷
-صورِت نسبتًا های پل است. هاینس گاوبه که منطقه را به شماری از پایهتعداد انگشت

با توجه به اینکه ).۳۷۳: ۱۳۷۷(گاوبه، کند متر ذکر می ۱۸۰جامع مطالعه کرده، طول پل را 
توجهی از پل در گذر زمان از بین رفته است، تخمین واقعی طول، ارتفاع و لحجم قاب

مانده از پل چند متر ارتفاع دارند های باقیپایهها از یکدیگر آسان نخواهد بود. فاصلۀ پایه
ضلعی  ٦ها به شکل های آنها محکم و استوار است. مقطع پایهو هنوز سنگ و ساروج

شکن قرار تیز آن و به عبارتی قسمت آبربی اضالع نوکاست که در دو سوی شرقی و غ
هایی جهت عبور آب است. ازجمله دالیلی که در دارد. دیوارۀ بند صاف و دارای دریچه

بند مؤثر بوده، فشار آب در هنگام طغیان و پرآبی رودخانه است. تخریب و ویرانی این پل
ۀ بند آن و در قسمتی از دیوارپایه از پل ارجان و  ٣در قسمت ساحل جنوبی، بقایای 

های عبور آب از آن و نیز کانال آبگیر هایی از دیوارۀ بند، دریچهساحل شمالی قسمت
منابع مکتوب و  بر اساس ).٨: ١٣٨٣جلودار، (اسمعیلی) آن باقی مانده است ٤تصویر قنات (

-بند را میلگاهنگاری پبند مربوط به دورۀ ساسانی است؛ فرهنگ مادی، تاریخ ایجاد پل
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بندها های پلبند ارجان با پایههای پل) شباهت پایه۱: این موارد بیان کرد بر اساستوان 
سنگ ین ماسهـکل دورچـایه که به شـ) فن ساخت این پ۲در ساحل غربی رود کرخه. 

های اند قابِل مقایسه با دیگر پایهنگ پر کردهـسساخته شده است و داخل آن را با قلوه
بیه ـان شـبند ارجالح پلـ) مص۳تر و دزفول است. ـهرهای شوشـی ساسانی در شهاپل
سنگ، ساروج و آجر سنگ، قلوهبندهای ساسانی خوزستان است که شامل ماسهپل

های کنار رودخانه و یا کانال بند با انحراف آب از طریق قنات) فن ساخت این پل۴است. 
) عملکرد ۵بند دزفول است. بنا، شبیه پل بستر رود جهت ساخت کردن خشکانحرافی و 

بندهای ها) شبیه سایر پلو نیرودهی جهت آسیاب یرسان آبگانه (ارتباطی، آبدهی و سه
 ).١٤: ١٣٨٣جلودار، (اسمعیلی بند شوشتر و دزفول است ساسانی ازجمله پل

مله دالیل های اطراف رودخانه ازجنمودِن آسیابها و فعالانتقال آب رودخانه به قنات
های مرغوب در این بخش از منطقه و سرعت بند بوده است. وجود زمینمهم ایجاد این پل

های بند بوده باشد. در بخشتواند از عوامل مؤثر در ایجاد این پلتوجه آب نیز می قابِل 
از  های این بخشبند گزارش نشده است؛ زمینجنوبی ارجان شاهدی دال بر وجود پل

ها انبار در این قسمتهای آبی همچون آبت کشاورزی باال را نداشته و سازهمنطقه ظرفی
با انجام محاسباتی، ابراهیم رایگانی حجم آب در  ).۱۸۶: ۱۳۹۴(رایگانی، قابل مشاهده است 

های کشاورزی ها به زمینمتر مکعب برآورد کرده که از طریق قنات ۱۸۳۷۵۰سد ارجان را 
شده است. محاسبۀ دیگری که در کار رایگانی استفاده میهدایت و برای دیگر مصارف 

وسیلۀ روز از سد ارجان به شود، برآورد حجم آبی است که در طول یک شبانهدیده می
چیزی در حدود  یمحاسباتشود؛ رقم های کشاورزی میها تخلیه و روانۀ زمینقنات

 ).۱۸۷: ۱۳۹۴ایگانی، (ر توجهی است است که در نوع خود رقم قابِل  مترمکعب ۲۷۲۱۶



 منظر ارجان (بهبهان) از گذشته تا به امروز ییایآن در پو تیرینقش آب و مد /182

 
 

 ).۲۳: ۱۳۸۳جلودار . بقایای بند ارجان بر روی صخره طبیعی (اسمعیلی۲تصویر 

 
 ).۱۳۹۷اردیبهشت  ۲۸بند ارجان (عکس از افشین خسروثانی، های پل. نمایی از پایه۳تصویر 
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 ).۲۵: ۱۳۸۳جلودار . دریچه ورودی آب به دهانه قنات (اسمعیلی۴تصویر 

 های ارجانقنات.۵
آبی بوده و یا ایران خاستگاه قنات بوده است و در طول تاریخ در مناطقی که دچار کم

ها دشوار بوده (در اینجا ارجان) این روش را جهت دسترسی مستقیم به آب رودخانه
های گوناگون خلق کردند. در ارجان با توجه به اینکه منظور استفادهدسترسی به آب به

تر است، ایجاد متر پایین ۱۵الی  ۱۰ها نسبت به سطح دشت به اندازه نهبستر رودخا
رسید. قبًال اشاره کردیم که از طریق بند آب را در می به نظرهایی ضروری چنین سازه

رساندند. در اینجا به نحوۀ های مختلف میانداختند و به بخشبه جریان می ها قنات
 های مختلف پهنۀ ارجان پرداخته خواهد شد. خشها و انتقاِل آب به بقرارگیری قنات

متر است و  ۲۰طور متوسط های آن بهرودخانۀ مارون دبی بسیار باالیی دارد و پادگانه
متر  ۲۰شود بیش از در ابتدای رودخانه در جایی که بقایای تأسیسات آبی مشاهده می

شود که زیادی دیده میهای در دشت بهبهان قنات ).۱۴۶: ۱۳۹۵(مقصودی و همکاران، است 
اسدآباد و قالند در سمت راست های اند؛ قناتتلفی ایجاد شدههای مخهرکدام در زمان
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رودخانه، قنات منصوریه، قنات آبیاری، قنات شهر، قنات میلک، قنات جونو، قنات 
های قنات در محدودۀ شهر اند. تعداد میلهالسبید در ساحل چپ رودخانه از آن جمله

چاه در این محدوده حکایت از تراکم میله است که این میزان حلقه ۱۲۰۰یش از بهبهان ب
های کشور توفیراتی دارد؛ های این منطقه با دیگر قناتهای قنات دارد. قناتزیاد میله

های مناطق مختلف ایران قنات کند درحالیکه مادرچاهمادرچاه از آب رودخانه تغذیه می
های چاه تفاوت فاحشی . تراز ارتفاعی مادرچاه با سایر میلههای زیرزمینی استدر سفره

ها بوده و نزدیک به ها و استقرارگاهها در زیر خانهقناتندارد. مظهر قنات در برخی از رشته
متر است که با در نظر گرفتن تعداد  ۱۵چاه سطح زمین نیست. عمق متوسط هر میله

-شود. طول مجرای رشتهکیلومتر می ۱۸های عمودی چاه، طول کل حفاریحلقه ۱۲۰۰
 ۴ها تا قناتحال، طول برخی از رشتهکیلومتر است. با این  ۲طور متوسط قنات به

ها کمتر از یک متر و دهانۀ برخی دیگر بیش از چاهکیلومتر است. دهانۀ برخی از حلقه
ه است که دو رشته قنات در جهت مسیر رودخانۀ تاب (مارون) امتداد داشتسه متر است. 

های ارجان  ). سرچشمۀ قنات٥کردند (تصویر  تا نزدیکی پل سفالیی ارجان ادامه پیدا می
یکی از این  علیایی یعنی همان جایی که سد قرار دارد، است. در قسمت باالیی پل

شود و در منطقه شمال شهر ارجان، این قنات با  ها، نزدیك رودخانه منشعب می قنات
- یابد. به سوی ارجان جریان می  کند و از پل علیایی مستقیمًا به قنات دیگری برخورد می

ها در شمال شهر تقسیم و از طریق قنات کوچکی به داخل  رسد که آب این قنات نظر می
موازات ها در ناحیۀ شهر که به رسیده است. دو رشته از این قناتها می شهر و خانه

). سه قنات دیگر، آب را به طرف ٦ند (تصویر اند، هنوز وجود دار  ها قرار داشته خیابان
اند که قسمتی از این آب در شهر و مابقی برای  کرده جنوب شرقی شهر هدایت می

یك رشته قنات دیگر هم که  شده است.های کشاورزی و زراعتی اطراف استفاده می زمین
گرفت به سد ارتباطی نداشت، از چند کیلومتری باالی سد در تنگ تکاب سرچشمه می

رسد احتماًال بعد از ویرانی ارجان و انهدام سد بکان ایجاد شده باشد. نظر می که به
اکنون در سازمان  ای در تنگ تکاب آمده است که هم اطالعاتی دربارۀ این قنات در کتیبه

الدوله  ). این کتیبه توسط احتشام٧شود (تصویر  شبکۀ آبیاری مارون نگاهداری می
هـ.ق در محل  ١٢٩٦ند معتمدالدوله فرهادمیرزا ـ حاکم بهبهان در سال سلطان میرزا ـ فرز 

 ).١٣١: ١٣٨٦(سیاهپور، تنگ تکاب بهبهان نصب شده است 
توان مدعی شد که سیستم آبیاری و آبرسانی ارجان به به استناد منابع مکتوب، می

صرخسرو نیز از نا شده است.ها هدایت می ای بوده که آب از طریق زیرزمین به خانه گونه
های  آب در هر جای شهر در خانه از طریق لوله«گوید:  های آب زیرزمینی می لوله

های جنوب شهر هایی به باغ وسیلۀ قنات  زیرزمینی وارد و پس از مصرف، بقیۀ آن به
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منابع  ).١١٩ -١٢٠: ١٣٣٥(ناصرخسرو، » شده است تا برای کشاورزی استفاده شودهدایت می
کنند. برای نمونه، مقدسی چنین از رونق کشاورزی در این منطقه یاد می کراتمکتوب به
ارجان والیت بسیار مهمی است. محیطی دشتی، کوهستانی، دریایی و «کند: اشاره می

های آن فراوان است. عضدالدوله پر از درختان نخل و انجیر و زیتون و دخل و نعمت
عرب بلندی نام است و از داشتن ارجان گفت مقصود من از داشتن عراق دیلمی مکرر می

: ۱۳۶۱(مقدسی، » دخل آن است. این شهر خزانه فارس و بارانداز خوزستان و اصفهان است
کند دانان دوران اسالمی که به محاسن ارجان اشاره مییکی دیگر از جغرافی ).۶۳۴

ل و ارجان شهری بزرگ و پرنعمت است. درختان نخ«گوید: اصطخری است که چنین می
های سردسیری و گرمسیری در آن بسیار است و آن شهری است بری و زیتون و میوه

» بحری و دشتی و کوهستانی و آب در آن جاری است و از آنجا تا دریا یک منزل راه است
کند و حمدالله مستوفی در قرن هشت هـ.ق. به ارجـان اشاره می). ۱۲۸: ۱۳۴۰(اصطخری، 

ها باشد آن زمین را ربعی نیکو است و از همه نوعی میوه«د : کنآن را اینچنین توصیف می
و خرما بسیار بود و در آنجا انار ملیس سخت نیکو باشد و مشمومات خوب بود و در آن 

های در ارجان فعالیت ).۱۷۷: ۱۳۶۲(مستوفی، » حدود قالعی است چون قلعه طیغور و کالت
شد. کاالهایی به نقاط دیگر صادر می شده است و از این شهراقتصادی زیادی انجام می

» انبار آذوقه فارس و غله خوزستان و اصفهان است«کند که ارجان مقدسی نیز اشاره می
 ).۶۷۲: ۱۳۶۱(مقدسی، 

 
 ).Google Earth 2018های ارجان (. تصویر هوایی قنات۵تصویر 
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 ).۱۳۹۷ردیبهشت ا ۲۸های ارجان (عکس از افشین خسروثانی، . نمایی از قنات۶تصویر 

-های گذشته استفاده و سازههای آبی دورهدر ارجان دوران اسالمی همچنان از سازه
های جدیدی نیز ایجاد گردید. منابع مکتوب راجع به نحوۀ آبرسانی و مدیریت آب ارجان 

کنند، اما از رونق و آبادانی این منطقه در قرون اولیه اسالمی اطالعات زیادی عرضه نمی
توان کنند. در نبود شواهد قطعی دربارۀ مدیریت و توزیع آب در این دوران، مییاد می

دانان و مورخان مسلمان را راجع به پویایی و رونق این منطقه پذیرفت و های جغرافیگفته
ترین اقدامات در دورۀ قاجار، ایجاد نظام آبرسانی مناسبی برای منطقه متصور شد. از مهم

الدوله بود که توانست مشکل آب منطقه را رفع نماید. احتشام هایی توسطقناترشته
الدوله قریب به دوازده سال حاکمیت کهگیلویه و بهبهان را در دست داشته است؛ احتشام

وی دو دورۀ پنج ساله و هفت ساله را در کهگیلویه و ارجان گذرانده و با اقداماتش منطقه را 
الدوله در دورۀ اول الی این مناطق گردید. احتشامسامان داده و باعث رضایتمندی اهوسر

هـ.ق حاکم کهگیلویه  ۱۲۹۸تا  ۱۲۹۱هـ.ق و در دورۀ دوم از سال  ۱۲۸۵تا  ۱۲۸۱از سال 
بود؛ اقدام اصلی ایشان ایجاد قنات ناصری در دورۀ اول حکومت خود بر منطقه بوده 

دارد که در آن به شرح  ایالدوله در نزدیکی بهبهان در تنگ تکاب کتیبهاست. احتشام
پردازد و همچنین به شرح استعفای عنواِن والی کهگیلویه و ارجان میانتصاب خویش به

تصویر ) (۱۲۶-۱۲۷: ۱۳۸۶سیاهپور، پردازد (خود و همراه صاحبقران عازم فرنگ شدن، می
۷.( 
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 ).www.irandidar.comالدوله در تنگ تکاب (. نمایی از کتیبه احتشام۷تصویر 

الدوله در دورۀ اول حاکمیت طور که قبًال اشارت رفت، بیشتر اقدامات احتشامهمان
ایشان در کهگیلویه و بهبهان صورت پذیرفته است. وی مخارج شخصی در عمران و آبادی 

. رسیدگی )۸۲۵: ۱۳۶۷فسایی، (حسینیها کرده است منطقه صرف کرده و در این راه کوشش
رسد معضل نظر میاف آن، در اولویت قرار گرفته بود. بهبه مشکالت شهر و نواحی اطر 

آبی و آب تلخ و شور چاه بوده است؛ همچنان که در متن کتیبه به این اولیه و مهم شهر بی
گذشت به چون در خود قصبه آب جاری نبود و بر مردم سخت می«شود: معظل اشاره می

همایونی صادر شد که قناتی  الجوانب حکمعرض حضور همایون رسانیدم. از جانب سنی
به هر قسم است برای شهر جاری کنم. پس از زحمت زیاد از تحتانی رودخانه کردستان به 

 ).۱۲۶ -۱۲۷: ۱۳۸۶(سیاهپور، » امبهبهان جاری کرده و اسم آن را قنات ناصری گذاشته
ن وۀ انتقال آب چنیـبهان و نحـهای ذخیره آب در بهفسایی دربارۀ آب و مکانحسینی
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چون از قدیم در بلده بهبهان آب جاری نبود و در خارج دروازه صبوی بهبهان «نویسد: می
انبار بزرگ ساخته بودند که آنها را از آب مزرعه جداول حومه بهبهان پر سه حوض آب

فسایی  ).۸۲۵: ۱۳۶۷فسایی، (حسینی» بردندها آب میکرده، و جماعت سقا، با مشک به خانه
در فصول تابستان و پاییز، که مزارع محتاج آب بودند، زمینداران و «د: گویدر ادامه می

شدند و در سالی سه الی چهار ماه، اهالی انبارها میکشاورزان مانع از آمدن آب در آب
ع را چنین ـالدوله که وضها گذران داشتند. احتشامبهبهان به آب تلخ و شور چاه خانه

رساند و ورًا شرح واقعه را به سمع نظر امنای دولت میافتد و فبیند به فکر چاره میمی
السلطنه، حاکم فارس، در خدمت خواستار اقدام مناسب در این باره شد و چون حسام

الدوله پذیرفته شد و شروع و اتمام امنای دولت تکرار این مطلب نمود، درخواست احتشام
هذا، مع ).۸۲۸(همان: دادند  له قراروالدامـشـهده خود احتـعملیات آبرسانی را به ع

الدوله سه نفر مقنی از کازرون به بهبهان آورد و زیر نظر حاجی محمدکاظم شاعر احتشام
شیرازی مشهور به کدخدا که در ساخت و ایجاد قنات دستی داشت، قرار داد و شروع به 

 بر این سه نفر، نه مقنی دیگر، زیر نطر حاجی حفر و ایجاد قنات کردند. عالوه
محمدکاظم، به حفر قنات و جداول پرداختند. این دوازده نفر مقنی ماهر و کاردان به 
سرپرستی حاجی محمدکاظم، ظرف مدت سه سال تالش و فعالیت، موفق به ایجاد قنات 
و جداول آب شدند و آب را از دروازه فیلی بلده بهبهان وارد نموده و از دروازه شمالی بیرون 

شاه قنات ناصری نام نهادند را به احترام و لطف صاحبقران ناصرالدیننمود و نام این قنات 
 ). ۸) (تصویر ۸۲۷-۸۲۹(همان: » و به قنات ناصری شهرت یافت

 
برداری هجری شمسی، سازمان نقشه ۱۳۲۷الدوله در منصوریه بهبهان (تصویر . موقعیت قنات احتشام۸تصویر 

 کشور).
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هایی که در اتـشود که قننباط میـچنین است ریفارسنامه ناصاز متن کتیبه و روایت 
ای که مردم از آن استفاده ازهـها سـته بودند. تنـدند، رو به ویرانی رفـاد شـته ایجـگذش

انبار بود. نکتۀ دیگر اینکه حکومت قاجار نقش مستقیم و اصلی را در ایجاد و کردند آبمی
ا ایجاد کانالی آب نهر مارون به منطقۀ در دورۀ معاصر، بکند. مرمت قنات ارجان ایفا می

فرهنگیان و سپس به حوالی محل فعلی سیلوی بهبهان رسید. نهر آب پس از عبور از 
اکنون ). جایی که هم٩تصویر رسید () به اول خیابان تختی میباغ میرزامنطقه سیلو (

شد و می در اینجا استخری بود که آب در آن جمع ۱۳۶۵مسجد تختی قرار دارد. تا سال 
(گفتگوی کرد آب همین استخر کار می که با یک آسیاب هم در اینجا وجود داشته است

 ).١٣٩٧اردیبهشت  ٣١الله دینی، شخصی با حبیب

 
 .)۱۳۹۷الله دینی (اردیبهشت های حبیبگفته بر اساس. جایابی نحوه انتقال آب به شهر ۹تصویر 

 قنات َگرِمز-کانال.٦
رسد کانالی به طول ه رود خیرآباد به بخش علیایی دره زیدون میای کدر دو سوی گردنه

کنده شده و آب رودخانه مزبور با خلق تأسیساتی وارد این  دو تا سه کیلومتر در صخره
شده است شود هدایت میشده و به جلگه کوچکی که امروزه َگرِمز نامیده میکانال می

قنات این است که در اینجا برای آبگیری از -نال). مراد از کا۱۰(تصویر  )۳۲۷: ۱۳۷۷(گاوبه، 
رودخانه ابتدا با ایجاد این کانال آب را از بستر رودخانه وارد آن نموده و سپس در جایی که 

چاه و کانال زیرزمینی بوده این اقدام صورت پذیرفته است. به بیانی امکان حفر حلقه
نۀ مارون در این است که در اینجا های رودخاهای این منطقه با قناتدیگر، تفاوت قنات

شود، اما در آنجا های زیرزمینی (قنات) میای وارد کانالآب ابتدا از طریق کانال صخره
شده است. احمد اقتداری های زیرزمینی میبند وارد کانالآب رودخانه به وسیلۀ پل
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 ).۳۱۷: ۱۳۷۵اری، (اقتدداند ای را مربوط به دورۀ پیش از اسالم میقدمت این کانال صخره
منابع  ).۳۲۷: ۱۳۷۷(گاوبه، هاینس گاوبه تلویحًا به ساسانی بودِن این سازه اشاره دارد 

کنند. زمانی که هاینس گاوبه به مطالعه مکتوب راجع به این سازۀ آبی توضیحی ارائه نمی
آن  گونه منبع بصری ازهایی به آن دارد و هیچو بررسی این مناطق پرداخت، اندک اشاره

کند؛ مشخص نیست که او از نزدیک این مکان را دیده یا از اهالی این منطقه ارائه نمی
شنیده است. ابراهیم رایگانی با جزئیات بیشتری به این سازه پرداخته و مستنداتی از آن 

رایگانی معتقد است که آب شرب اهالی زیدون  ).۱۹۴-۲۰۴: ۱۳۹۴(رایگانی، ارائه کرده است 
های کشاورزی باالدست رودخانه در زمین (همانجا).شده است قنات تأمین می از طریق این
). اعتقاد بر این است که این ۱۱توان مشاهده نمود (تصویر را می های قناتبقایای میله

یافته است، اما با توجه به اینکه امروزه ها تا شهرهای ساحلی خوره ارجان امتداد میقنات
ای شود، پذیرش چنین مسئلهات در این مناطق مشاهده نمیهای قنشواهدی از میله

 . )۱۳۹۴؛ رایگانی، ۱۳۷۵(بنگرید به: اقتداری، آسان نیست 
ۀ با نگاهی به عظمت این سازه و مواد و مصالح ساخِت آن، باید اذعان کرد که ساز

هوای خشک فالت وموجود توسط دولتی توانمند و متمول ایجاد شده است. به دلیل آب
کننده در تأمین امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، آب نقش محوری و تعیین

 .Manuel et al(محلی طور های آبیاری اولیه بهکند. محققان اذعان دارند که نظامایفا می
شدند، اما در دورۀ ساسانی این مهم با همکاری این ساخته و مدیریت می )18 :2018

در این دوره، شاهد ایجاد و ). Wilkinson et al. 2012: 5( تپذیرفشاهنشاهی صورت می
ای در خوزستان و میانرودان هستیم. پادشاهانی همچون های آبی گستردهتأسیس سازه

شاپور اول، قباد و انوشیروان تأسیسات عظیمی را در این مناطق احداث و متعاقب آن از 
نی، سیاسی و اقتصادی دورۀ ساسانی های دیعواید چنین اقداماتی بهره بردند. در حوزه

های مختلف در رابطه تأکید مشترکی بر مدیریت آب شده و یک نوع همپوشانی بین حوزه
 با مدیریت آب وجود داشته است.

گرفت تا در حوزه مدیریت آب و ۀ ساسانی، حکومت تمام تالشش را بکار میطی دور
این اقدامات را در میانرودان و خوزستان آبیاری اقدامات کالنی انجام دهد. امروزه، نتیجۀ 

. ساسانیان بیشتر تمرکزشان را )Adams 1981; Wenke 1975(وضوح مشاهده نمود توان بهمی
های آبی گذاشتند، زیرا که کنترل و مدیریت آب در افزایش قدرت اقتصادی بر روی برنامه

بند نال، قنات و پلهای آبرسانی ازجمله، کاو سیاسی سهمی بسزا داشت. ایجاد سازه
کرد. طی دورۀ ساسانی، شاهان ساسانی بر روی همچنین اعتبار سیاسی را تعیین می

های آبی کالن متمرکز شدند. اعتقاد بر این است که محبوبیت شاه ساخت سیستم
ساخت هایی که آن شاه طی حکومتش میساسانی از طرف عوام بر طبق تعداد قنات



 191/ 1400 تابستان، 26 یاپیپ ةشمار -2 ة، شمار13 ةدور ،�و��ھای ع�وم �ر��ی

 
 

حال، اگر پادشاهان این با  ).English 1968: 178 -79؛  ۳۳: ۱۳۴۶(حمزه اصفهانی، شد ارزیابی می
در حفظ و نگاهداری ثروت مادی شاهنشاهی در برابر شیطان مانند قحطی و فساد 

خوردند، ممکن بود به دالیل مذهبی از قدرت خلع کردند و یا شکست میکوتاهی می
غان و رقیبان او ـبود، ماه مادی نیز ناکام میشوند. همچنین، اگر شهنشاه در ایجاد رف

. به )Choksky 1988: 36(های مذهبی او را از قدرت خلع کنند آموزه بر اساستوانستند می
های حکومتی های آبی و سدسازیترین کانالگواهی منابع مکتوب و فرهنگ مادی، بزرگ

دان خلق شده است در دورۀ ساسانی و همچنین، دوران اسالمی در سرزمین میانرو
)Campopiano 2012: 19.( واسطۀ سه های کشاورزی در این منطقه (دل ایرانشهر) به زمین

؛ ۱۳۸۰(نک: یاقوت شدند شبکه بزرگ منشعب از رودهای دجله، فرات و نهروان آبیاری می
Christensen 2016(های های آبی کالنی در میانرودان بر روی رودخانه. خلق چنین نظام

گی همچون دجله و فرات و همچنین، مهار و توزیع آب تنها با حضور یک حکومت بزر 
برای  ).۱۳۹۶فر (نک: سراج و یوسفیپذیر و میسر بود قدرتمند با ساختار اداری قوی امکان

شدند، همه از هایی مانند عقبه و سوره (سوریت) که از فرات منشعب مینمونه، کانالی
: ۱۳۸۷فر، (اسماعیلی و عادلکه در دل ایرانشهر ایجاد شدند  های دولت ساسانی بودندسازه

افزون بر اینها، نهرهای خسروانی و بابک در بغداد، نهر َنْرُس که نرسه، فرزند و  ).۱۳
های بسیاری را های کشاورزِی قریهجانشین بهرام، در نواحی کوفه ایجاد کرد و زمین

ی است که حکایت از حضور قدرتمند های حکومت ساسانکرد، همگی ساختهآبیاری می
دانیم می ).۴۸۷۵: ۱۳۶۲؛ طبری، ۲۸۰: ۱۳۸۰(یاقوت، و مؤثر دولت در امر آبیاری و آبرسانی دارد 

های میانرودان از کشتزارهای سلطنتی بودند و عواید حاصل از آنها یکجا وارد که زمین
ها و فته در این زمینشده است. بنابراین، حکومت با آگاهی از سود نهخزانه حکومت می

های آبی در پهنۀ میانرودان کرده بود برداری منظم از آنها، مبادرت به ایجاد نظامبهره
شود های ذکرشده روشن می. زمانی اهمیت گفته)۲۹۵: ۱۳۷۹؛ رحمتی، ۴۰: ۱۳۹۱(مسعودی، 

ن که نگاهی به درآمد مالیاتی حکومت ساسانی در اواخر این دوره داشته باشیم؛ همچنا
 ۶۰۰میلیون درهم از درآمد  ۴۲۰های ابن خردادبه و طبری پیداست،که از گزارش

میلیون درهمی حکومت ساسانی در زمان فرمانروایی خسروانوشیروان از میانرودان تأمین 
چهارم درآمد ؛ چیزی قریب به سه)۱۸۹۰: ۱۳۶۲؛ طبری، ۲۰: ۱۳۷۱(ابن خردادبه، شد می

شد. درآمدهای مشابهی در زمان قباد و صل میحکومت ساسانی از این منطقه حا
با این اوصاف،  )۱۷۰-۱۷۱: ۱۳۶۹(آلتهایم، خسروپرویز از این منطقه گزارش شده است 

رسد که حکومت ساسانی در امور آبیاری و آبرسانی بسیار پویا و قوی نظر میمنطقی به
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و نگاهداری و باشد. بالذری نیز به این نکته اذعان دارد که حکومت مسئولیت حفظ 
توانست از پس چنین امر های آبرسانی را بر عهده داشت و تنها او بود که میمرمت شبکه

 . )al-Balādhurī 1924: 77-105؛ ۲۱۴-۲۲۸: ۱۳۴۶(بالذری، دشواری برآید 
های آبیاری در میانرودان و نواحی توان گفت که شبکهدر یک نگاه کلی و جامع، می

انی به تمام مزارع کشاورزی را داشتند و با استفاده از چنین گانۀ آن، وظیفۀ آبرسشش
های آبیاری بود که این منطقه شاهد فراوانی محصوالت و غنای کشاورزی بوده شبکه

آمد. های سترگ تنها از عهدۀ یک دولت مقتدر برمیاست. ایجاد و نگاهداری این نظام
کندن کانال برای انتقال آب به ها، حفر و مواردی ازجمله، سدبندی در مسیر رودخانه

مهمتر، خلق نظام حقوقی ویژه در رابطه با توزیع و تقسیم همه  های کشاورزی، اززمین
وغیره همگی مستلزم حضور فعال حکومت و  )۹۴-۹۵: ۲۲(ماتیکان َهزار داِتستان، فصل آب 

عواقب انگاری و کوتاهی حکومت در این حوزه نهادهای وابسته بدان بوده است. سهل
ها در ایجاد، حفظ داشته است؛ یاقوت حموی به نقش مهم حکومتخطیری به دنبال می

کند و معتقد است که بدون دخالت دولتی، امکان های آبیاری اشاره میو نگاهداری نظام
پذیر نبود. وی در همین رابطه به قصور و غفلت های آبی شهرها امکانایجاد و حفظ سازه
های آبی کشور امـابودی نظـها را ویرانی و نـجۀ کوتاهی آنـند و نتیکسالجقه اشاره می

های بسیاری دهد نهروان و رودخانهکه او گزارش می . آنگونه)۵۷۸: ۱۳۸۰(یاقوت، داند می
نابود شدند و شاهان در بازسازی آنها اهمال کردند و همین باعث شده تا کشور تا در سدۀ 

ها و روایت منابع با توجه به گزارش ).۶۳۹(همان: نباشد هفتم هـ.ق چیزی جز یک ویرانه 
ومت، ایجاد ـمایِت حکـحت که در صورت عدمـته اذعان داشـتوب، باید به این نکـمک

های آبی کالن، نگاهداری و انتقال آب از سوی نهادهای غیردولتی تاحدودی نظام
مطالعه کرد و آن را ساختۀ  قنات َگرِمز را باید با چنین دیدگاهی-بود. کانالناممکن می

 یک حکومت توانگر و ماهر در امر آبیاری و آبرسانی دانست.    
پی بردن به انگیزه واقعی پشت ایجاد این کانال و قنات تاحدودی دشوار خواهد بود اما 

یدن به ـشـین داشت که برای رونق بخـتوان یقبا نگاهی به کشاورزی این قسمت می
است که  فارسنامه ناصریقناتی خلق شد. در -خش، چنین کانالهای مرغوب این بزمین

هایی از بهبهان این شود. امروزه در بخشهایی از بهبهان اشاره میبه کشت برنج در بخش
) (Wenke 1975)، ونکه Canard 2002)، َکَنغ ((Adams 1962َادمز شود. محصول به فراوانی کشت می

به کشت برنج در مناطقی که دارای نظام آبیاری  )Kirkby 1973) و کرکبای ((Watson 1981واتسون
هایی که ساسانیان اداره و برای آنجا پیشرفته هستند اشاره دارند و معتقدند در سرزمین

شده است. سود حاصل های آبیاری و آبرسانی طراحی کردند، مرتب برنج کشت مینظام
دیگر،  سوِی  صول باغات بود. ازمراتب بیشتر از سود حاصل از کشت محاز کشت برنج به
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اندازه مالیات جو و گندم بود که این موضوع خود حکایت از اهمیت نرخ مالیات برنج هم
ترین که قبًال اشارت رفت، یکی از مهمطور همان ).Canard 2002: 154-156( این محصول دارد

فتد، آبیاری ای خوزستان کشت برنج اتفاق بیدالیلی که باعث شد در سرزمین جلگه
شود شاپور گزارش میدر شهرهای شوشتر و گندی). Watson 1981: 228-229(پیشرفته بود 

 :Wenke 1975(شد که این محصول کشت و سود سرشاری نصیب دولت مرکزی ساسانی می
ای بود و برای شده دارای نظام آبرسانی پیشرفتهمانند شهرهای ذکرارجان نیز به .)87

ی از شرایط نسبتًا مناسبی برخوردار بود. حال باید به این مسئله کشت چنین محصول
 توانست کشت شود. هایی از سال میبپردازیم که برنج در چه ماه

شده عنوان محصول تابستانی (در این صورت نیازمند آبیاری کنترلتواند هم بهبرنج می
رای محصول بیشتری . برنج آبی دا)Canard 2002: 158(است) و هم زمستانی کشت شود 

کند . کرکبای اشاره می)Rezakhani 2015: 99(تواند مردمان بیشتری را تغذیه کند است و می
شد و نیاز عنواِن یک محصول زمستانی کشت میبایستی بهکه در دورۀ ساسانی، برنج می

های وشحال، بخاطر ر این . با )Kirkby 1973: 17- 18(رفت خود کنار میبهبه آبیاری خود
عنواِن یک محصول رسد که برنج بهنظر میبه )plot rotation(چرخش کاشت محصول 

داد که محصوالت زمستانی مانند گندم و جو نیز شد و این اجازه میتابستانی کشت می
بایستی شده در خوزستان میکند که برنج کشتونکه اشاره میکشت شود. همچنین، 
یزارهای برنج ـگ مادی شالـاما با توجه به این که فرهنشده است، طی زمستان کشت می

). Wenke 1975: 88(دست نیامده با کشت این محصول در تابستان نیز موافق است به
کند که این متون به ماریوس َکَنغ شواهد مکتوبی از آثار جغرافیایی صدر اسالم فراهم می

با توجه به اینکه  .)Canard 2002: 158-159(کنند کشت برنج در فصل تابستان اشاره می
رود که این پذیرد، این احتمال میامروزه در این بخش از ارجان کشت برنج صورت می

 .شده استای در گذشته نیز کشت میمحصول با توجه به ایجاد چنین سازۀ آبی پیشرفته
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 ).١٣٩٧اردیبهشت  ٦ای گرمز (عکس از افشین خسروثانی، . کانال صخره١٠تصویر 

 
 ).Google Earth 2021های قنات گرمز (. نمایی از میله۱۱تصویر 

 های زیرزمینیآب.۷
توجهی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی دارند. در شناختی آثار قابلعوامل زمین

-ها با توجه به نقش مهم شکستگیها بسیار بارز است. گسلمیان این عوامل، نقش گسل
ای بر وضعیت فراوانی و کیفیت منابع آب کنندهطور تعیین، بههای جاریها در نفوذ آب

ها از نظر مکانی ارتباط زیرزمینی تأثیرگذارند. بین پدیده گسل و پیدایش چشمه
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-های زیرزمینی و تغذیهها بر جهت و سرعت حرکت آبتنگاتنگی وجود دارد و شکستگی
-ریختگیری سیمای زمینهای فعال همچنین در شکلها تأثیر دارد. گسلکنندۀ دشت

های آبرفتی وسیع در جوار ارتفاعات مؤثر است. ها و نهشتهافکنهشناسی همچون مخروط
های جاری در این مناظر و نفوذ ها سبب ایجاد مجاری هدایت آبدیگر، گسلسوِی از 

شوند و این مهم خود حکایت از تأثیر پدیده گسل بر وضعیت بیشتر آب به درون زمین می
 ).Medel and Armienta 2004: 477; Lippmann et al. 2000( منابع آب است

ها وجود دارد که ها و شکستگیهای زیادی از گسلمجموعه ،مطالعهدر منطقۀ مورِد 
-جا کردهاند و واحدهای سنگی را جابهبا الگوهای مشخصی نسبت به یکدیگر قرار گرفته

سل اصلی زاگرس، گسل کازرون، گسل میشان، توان به گها میاند. ازجملۀ این گسل
). ١۲تصویر گسل آغاجاری، گسل ارجان، گسل بهبهان، و گسل رگ سفید اشاره نمود (

تعداد  ).٤٢-٤٣: ١٣٩٦(مقصودی و همکاران، های فرعی زیادی نیز در منطقه وجود دارد گسل
کرات به مکتوب نیز بهبودِن منطقه دارد. منابع خیزهای منطقه، حکایت از زلزلهزیاد گسل

کنند و زلزله را یکی از عوامل مهم در تخریب ارجان در گذر ایام های ارجان اشاره میزلزله
ات ـرکـندۀ حـدهانـشـن، نـنیـچـها، هملـتعداد گس ).١٣٧٠(امبرسز و ملویل، دانند می

است. از تأثیر قرار داده شدت تحتساختی در ادوار مختلف است که منطقه را بهزمین
ش و سطح ایستایی ـقیمی بر پیدایـبودِن آن تأثیر مستدیگر، حضور گسل و فعالسوِی 

های رسد، در بهبهان، گسل فعال الگوی جریان سفرهنظر میهای زیرزمینی دارد. بهآب
تأثیر قرار داده است و همچنین شدت و ضعف سطح ایستایی آب آب زیرزمینی را تحت

شود. شایان ذکر است که خیزی کنترل میال و شدت لرزهزیرزمینی توسط گسل فع
های مختلف و مقایسه آن با سطح تراز آب زیرزمینی و بررسی میزان بارش در سال

خیزی در حوضه آبخیز نقش مهم گسل را در سطح تراز آب همچنین بررسی شدت لرزه
د بود اما فعالیت هایی که میزان بارش زیاکند. برای نمونه، در سالزیرزمینی ثابت می

ساختی اندک بوده سطح تراز آب زیرزمینی باال بوده است؛ به سخنی دیگر، آب زمین
هایی که بارش اندک بوده و زیرزمینی در عمق زیاد جریان داشته است. متقابًال، در سال

ساختی نیز وجود داشته، آب زیرزمینی نزدیک به سطح زمین جریان داشته فعالیت زمین
 در بهبهان، میزان سطح ایستایی در نوسان بوده است. به ).٦٥: ١٣٩٦ی و یوسفی، (کیاناست 

ای باال آمده بود مالحظهقابلطور هجری شمسی سطح ایستایی به ٦٠که در دهه طوری 
و سطح تراز پایین رفته بود. به بیانی دیگر، آب زیرزمینی نزدیک به سطح زمین جریان 

فتاد و هشتاد هجری شمسی، بر روی هم، سطح تراز آب های هداشته بود. اما در دهه
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های زیرزمینی تر جریان داشته است. جهت آبزیرزمینی پایین بوده و آب در اعماق پایین
). از شمال شرق به سمت غرب سطح ایستایی ١٣تصویر غربی است (–بهبهان شمال شرقی

سخنی دیگر، آب زیرزمینی در های زیرزمینی باال آمده و سطح تراز پایین رفته است. به آب
ته کیفیت ـته است. در چند سال گذششح زمین جریان داـطـت نزدیک به سـدسپایین

، ١٣٨٢-١٣٩٢های زیرزمینی بهبهان مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند. بین سالهای آب
های چاه با هدف تهیۀ نقشۀ کیفیت آب زیرزمینی در بخشحلقه ٢٠برداری از  نمونه

 ١٨). نتایج نشان داد که ١٤تصویر ( )Ehya and Marbouti 2018: 63(بهبهان انجام شد مختلف 
 ٣٢مطالعه دارای منابع آب زیرزمینی با وضعیت مناسب،  درصد از سطح منطقۀ مورِد 

). در ١٥تصویر درصد دارای وضعیت نامناسب است ( ٤٩درصد دارای وضعیت متوسط و 
آب زیرزمینی از کیفیت نسبتًا متوسطی برخوردار  نواحی شمالی و جنوبی دشت بهبهان،

: ١٣٩٣بهبهانی و همکاران، (مزارعیهای مرکزی دشت دارای کیفیت نامناسب است و قسمت
های زیرزمینی که قبًال اشارت رفت، منابع مکتوب نیز از نامطلوب بودِن آبطور . همان)١٠

 الی شده بود.کنند و همین باعث مشکالتی در زندگی اهارجان یاد می
 

 
 ).٤٣: ١٣٩٦های منطقه ارجان (مقصودی و همکاران، . نقشه گسل١٢تصویر 
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های زیرزمینی ها و سطح ایستایی آبها در سفره زیرزمینی بهبهان، جهت چاه. نقشه پراکنش نوع نهشته١٣تصویر 

)Ehya and Marbouti 2018: 64.( 

 
 ).Ehya and Marbouti 2016: 2( های مختلف شهر بهبهانده در قسمتشبرداریهای نمونه. نقشه چاه١٤تصویر 
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 ).۱۰: ۱۳۹۳بهبهانی و همکاران بندی کیفیت آب شرب بهبهان (مزارعی. نقشه پهنه۱۵تصویر 
 نتیجه.۸

های جوی شود. به دلیل ریزشبارش محسوب میخشک و کمارجان در زمرۀ مناطق نیمه
-هایی که بستر آنها با سطح دشت اختالف ارتفاع قابِل هاندک در ارجان و وجود رودخان

آید. بنابراین، شمار میهای اساسی بهتوجهی دارد، تأمین و ذخیرۀ آب یکی از چالش
برداری بهینه از آب منظور بهرهساکنان و حکمرانان این منطقه راهکارهای گوناگونی را به

نظر گذشت. هر زمان که تأسیسات آبی اند که در صفحات گذشته شرح آنها از بکار بسته
ارجان فعال و مورد استفاده بود، رونق کشاورزی را شاهد هستیم و زمانی که از تخریب و 

شود، سیمایی متفاوت توأم با دشواری و رکود را بودِن این تأسیسات گزارش میغیرفعال
 بینیم.می

این رابطه شایان های آبی موضوعی است که در نقش حکومت و مردم در خلق سازه
بند و قنات) ارجان را دورۀ های آبی (پلتوجه است. منابع مکتوب تاریخ خلق سازه

اند. اگرچه تاریخگذاری موثقی وجود سخندانند و بر سر این موضوع همساسانی می
های آبی، ندارد، با توجه به فعالیت مستمر ساسانیان در حوزه کشاورزی و خلق نظام

های آبی ذکرشده توسط شاهنشاهی ساسانی خلق رسد است که سازهنظر میمحتمل به
شده باشند. شایان ذکر است که در دورۀ بعد از شاهنشاهی ساسانی، حاکمان این منطقه 

های آبی اقداماتی را به انجام رساندند. مورد روشن در خلق، نگاهداری و مدیریت سازه
الدوله قاجار شاهد هستیم که احتشام دخالت حکومت مرکزی در امر آبرسانی را در زمان
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های ارجان را آغاز با حمایت دولت مرکزی و بکار گماشتِن افراد متخصص کار احیای قنات
از  های بزرگهزینۀ طرحنماید. بر روی هم، کند و معضل اصلی شهر را برطرف میمی

 به قدیم هایزمان از آنها تعمیر و های بزرگکندن آبراهه و بندها و سدها بستن قبیل
 تقسیم و توزیع است، هزینۀ رسیدهمی هاها و خانهمحله از جایی که آب به و عهدۀ دولتها

است. مدیریت آب تنها به مقوله توزیع و تقسیم آب محدود  بوده ساکنان عهدۀ به آب
اندازی، مرمت و حراست از های آبی تا ایجاد و راهشود، بلکه از ایده خلق چنین نظامنمی

 شود.          ها را نیز شامل میآن
 منابع

 بر اساسورآباد بهبهان ـهای منطقه منصگیلوان، مجید، نویافتهآزادی، احمد؛ قزلباش، ابراهیم؛ کوهی
-۱۲۰ صص ،۱۳۹۷، سال دوم، ۴ ۀ، شمار شناسی پارسهمطالعات باستانشناسی، های باستانبررسی

۹۹. 
انتشارات سازمان  ،، ترجمۀ امیرهوشنگ امینی، تهرانوران باستانهای اقتصادی در دکمکآلتهایم، فرانتس، 

 .۱۳۶۹انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 
مؤسسه مطالعات  ،، ترجمۀ سعید خاکرند، تهرانمسالک و ممالکعبدالله، بنخردادبه، ابوالقاسم عبیداللهابن

 .۱۳۷۱و انتشارات تاریخی میراث ملل، 
انتشارات بنگاه ترجمه و نشر  ،، باهتمام ایرج افشار، تهرانمسالک و ممالک اصطخری، ابواسحاق ابراهیم،

 .۱۳۴۰کتاب، 
، علمی پژوهشی تاریخ ۀفصلنامفر، باقرعلی، نظام آبیاری ایران در روزگار ساسانیان، اسماعیلی، پوریا؛ عادل

 .١-٢٢ صص،١٣٨٧، ٨ ۀسال سوم، شمار 
ۀ مجموعاخته بناهای آبی محور مارون در شهر بهبهان، در اسماعیل، مطالعه بازشنمحمد، جلوداراسمعیلی

، ١٣٨٣شناسی، ) هنر و باستان١٣٨١خردادماه  ٣٠-٢٧شناسی (مقاالت نخستین همایش ملی ایران
 .١-٢٧صص 

، تصحیح منصوره اتحادیه (نظام مافی) و سیروس سعدوندیان، التواریخافضلالملک، غالمحسین، افضل
 .۱۳۶۱ایران، انتشارات تاریخ  ،تهران

 ،)، چاپ دوم، تهران۳( خوزستان و کهگیلویه و ممسنی و جغرافیای تاریخی و آثار باستانیاقتداری، احمد، 
 .۱۳۷۵انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

انتشارات آگاه،  ،، ترجمۀ ابوالحسن رده، تهرانهای ایرانلرزهتاریخ زمینامبرسز، ن. ن، و ملویل، چ، پ، 
۱۳۷۰. 

 ،نژاد و حمیدرضا پیغمبری، تهران، ترجمۀ حسین حاتمیتاریخ در بستر جغرافیایست، دابلیو. گوردون، ا
 .١٣٩٢انتشارات پژوهشکده تاریخ اسالم، 

های شرقی ایالم: َارجان و ایذه در انتقال فرهنگ ایالم نو به  پور، محمدتقی؛ کائید، زهرا، نقش سرزمین ایمان
 .١-٢٥ صص،١٣٩٦)، ٢( ٨، جستارهای تاریخیپارس، 

 .١٣٣٧انتشارات نقره،  ،، ترجمۀ محمد توکل، تهرانفتوح البلدانیحیی، بالذری، احمدبن
انتشارات بنیاد  ،، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، تهرانفتوح البلدان (بخش مربوط به ایران)یحیی، بالذری، احمدبن

 .١٣٤٦فرهنگ ایران، 
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انتشارات  ،، چاپ دوم، پژوهش سعید عریان، تهرانهزار رای حقوقی)مادیان هزار دادستان (مرد، بهرامان، فرخ
 .۱۳۹۳علمی، 

 .۱۳۷۵انتشارات دنیای کتاب،  ،، چاپ هفتم، تهرانتاریخ ایران باستانپیرنیا، حسن، 
 ،، چاپ نهم، تهرانتاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه، عباس، اقبال آشتیانیپیرنیا، حسن؛ 

 .۱۳۷۹م، انتشارات خیا
، ۹ - ۸ - ۷ ۀ، شمار اثربهبهان،  -توحیدی، فائق؛ خلیلیان، علیمحمد، گزارش بررسی اشیاء آرامگاه ارجان

 .۲۳۲-۲۹۰صص، ۱۳۶۱
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