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 چکیده:

های جاری در های رسـوبی حاصلخيز حاصل از رسوبات رودخانهی دشتاستان خوزستان در جنوب غربی ایران عمدتاً در برگيرنده

های زاگرس است. در این های جنوبی رشته کوهها و کوهپایهچنين دامنهمنطقه مانند کارون، کرخه، دز، مارون، زهره و غيره و هم

تاریخی نظير  -های آبی ی بهينه از آب و منابع آبی در طول هزاران سال به صورت سازهمحدوده آثار و شواهد مربوط به استفاده

ی انسان برای حفاظت، مهار، نگهداری تالش ویژه یکه بازگو کننده گرددمشاهده میپُل، سد، بند، قنات، آسياب آبی، کانال و غيره 

سيفون تاریخی این اشاره کرد.  "سيفون تاریخی گندی شاپور  "توان به می این آثاری از جمله ؛و بهره برداری صحيح از آب است

بند  -پُل "ن ویبا عنا ی سياه منصورقرار گرفتن بر روی رودخانهو همچنين ی نزدیکی به شهر باستانی گُندی شاپور که به واسطه

 ی ازکيلومتر 4ی و به فاصلهندی شاپور غرب شهر باستانی گُدر شود، هم شناخته می "گندی شاپور بند  -پُل " و "سياه منصور 

سيفون گندی شاپور که در روزگار ساسانيان ساخته شده و هم واقع شده است. در استان خوزستان ی دزفول به شوشتر تقاطع جاده

توسط  هـ..ش. 1394تا  1390های ی فوق الذکر طی سالاست. سازه ای از آن تخریب شده و از بين رفتههای عمدهبخشاکنون 

این حاضر به بيان نتایج  یمقاله کهمورد مطالعه قرار گرفت شناخت، عالج بخشی، مرمت و استحکام بخشی  نگارندگان به منظور

یابيم که امروزه روشن تون نه چندان کم شُمار مربوط به حفاظت آثار تاریخی در میمطالعات اختصاص یافته است. با نگاهی به م

داشتن و حفاظت از پيام مستور در اثر است. به داری کالبد کهن نيست، بلکه پاسشده که هدف از حفاظت اثر تاریخی صرفاً نگاه

 ت متوجه پيام اثر است.ی اثر تاریخی به عنوان جزئی از فرآیند جامع حفاظهمين ترتيب، مطالعه

 

 بند، خوزستان.   - سيفون، گندی شاپور، رودخانه سياه منصور، پُل واژگان کلیدی:
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 مقدمه: 

های جاری در های رسـوبی حاصلخيز حاصل از رسوبات رودخانهی دشتاستان خوزستان در جنوب غربی ایران عمدتاً در برگيرنده

های زاگرس است. در این های جنوبی رشته کوهها و کوهپایهزهره و غيره و همچنين دامنهمنطقه مانند کارون، کرخه، دز، مارون، 

تاریخی نظير  -های آبی ی بهينه از آب و منابع آبی در طول هزاران سال به صورت سازهمحدوده آثار و شواهد مربوط به استفاده

ی انسان برای حفاظت، مهار، نگهداری ی تالش ویژهکه بازگو کننده گرددمشاهده میپُل، سد، بند، قنات، آسياب آبی، کانال و غيره 

سيفون  "توان به می این آثاری از جمله (؛1350)برای اطالع بيشتر در این زمينه، رک. رضا،  و بهره برداری صحيح از آب است

قرار گرفتن و همچنين انی گُندی شاپور ی نزدیکی به شهر باستسيفون تاریخی که به واسطهاین اشاره کرد.  "تاریخی گندی شاپور 

غرب در شود، هم شناخته می "گندی شاپور بند  -پُل  " و "بند سياه منصور  - پُل "ن ویی سياه منصور با عنابر روی رودخانه

این  است.واقع شده در استان خوزستان ی دزفول به شوشتر تقاطع جاده ی ازکيلومتر 4ی و به فاصلهندی شاپور شهر باستانی گُ

 شود. منطقه در تقسيمات سياسی شهرستان دزفول امروزه با عنوان سياه منصور شناخته می

 

 شاپور: تاریخچه گندی

ساپور است. جغرافيادانان اسالمی این شهر را به خصب نعمت و نخل و زرع و )اِخ ( معرب این اسم جندی [ گ ُ ] شاپورگندی

، به از انطاکيه ))یعنی  (( وه اندوشاهپوهر ))است و اصل آن  (( گندشاه پوهر ))عرب شاپور مُگندی .اندهای بسيار ستودهرودخانه

بوده، وی از  م( 241-271) بر مشهور شاپور اول است. بانی آن بنا ((شهر شاپور بهتر از انطاکيه  ))به عبارت دیگر  و (( شاهپور

ندی شاپور از آغاز کار مرکزیت علمی یافت و حتی به نقل بعضی از گ. ای را به کار بنای آن شهر گماشتاسيران رومی دسته

به فرمان شاپور،  ای از کتب یونانی به پهلوی ترجمه شود و آنها را در شهر مذکور گرد آورند و گویامورخان شاپور فرمان داد عده

 یتيادورس طبيب نصرانی برای معالجه (م 310-379) شاپور مرکزیت طب یونانی یافته بود. در عهد شاپور دوم )ذواالکتافگندی

طبابت او معروف  یطریقه شاپور مستقر ساخت. وی در آن شهر اشتهار یافت وو شاپور او را در گندی شده خوانده دربار به شاهنشاه

ران بيت الباط )در بعداً به عربی درآوردند. بعد از نشر مذهب نسطوری در ای ((کناش تيادورس  ))شد و کتابی را منسوب بدو به نام 

 دینی یای ممتد در عيسویت داشت. یکی از بزرگترین مراکز مذهبی عيسویان ایران و یک حوزهگندیشاپور بود( که سابقه

ز تجمع علمای عيسوی و محل تعليم طب یونانی و آميزش آن با طب ایرانی و هندی شد و مراک مهمترین از و بزرگ( متروپوليتن)

عهد انوشيروان بيشتر برای آن حاصل گشت، چنانکه دانشمندان سریانی زبان ایرانی و علمای هندی و این ترقی خصوصاً در 

-گندی طب یزردشتی در آنجا مشغول کار بودند. توجه این علما کمتر به فلسفه و ریاضيات و بيشتر به طب بوده و اصوالً مدرسه

ی شهرت ارتقاء جسته بود. در این مدرسه از تجارب ملل مختلف یعنی عال مراحل به ساسانی عهد اواخر در آن بيمارستان و شاپور

صرفاتی قبول کردند ت با را آنها یشد ولی همهطب ایرانيان و هندوان و یونانيان و اسکندرانيان و علمای سریانی زبان استفاده می

 زیستند که به آموختن ای از اطباء هندی میشاپور عدهتر شده بود. در بيمارستان گندیچنانکه طب ایرانی از طب یونانی کامل
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آمد و در طب  اصول طب هندی اشتغال داشتند و چند کتاب از آثار طبی هند به پهلوی ترجمه شده بود که بعداً به عربی در

 یهتان و مدرساسالمی از این آميزش اثر فراوان باقی مانده و از ایران پيش از اسالم به مدن اسالمی نقل شده است. شهرت بيمارس

. کرد و از آن جمله است الحارث بن کلدة الثقفی طبيب معروف عربم به آنجا جلب میه را مجاور ملل محصلين شاپورگندی طب

ا قوت سابق باقی ماند چنانکه چون ابوجعفر منصور ب هم اسالمی یدورهسای آن تا مدتی از رؤاین مدرسه و بيمارستان و شهرت 

. ق. به بيماری معده گرفتار شد و طبيبان درگاه در عالج او فروماندند وی را به رئيس بيمارستان مذکور ـه 148دوانيقی در سال 

جورجيس با واگذاشتن ریاست بيمارستان به پسر خود بختيشوع به خدمت خليفه . یعنی بختيشوع پسر جورجيس راهبری کردند

 و بود ترجمه و أليفرارخليفه چندی در بغداد بماند. وی از دوستداران تدرآمد و پس از معالجت منصور نزد وی تقرب یافت و به اص

 شاپورگندی علمی یحوزه. های مذکور به عربی درآورددانست چندین کتاب در طب از زبانو سریانی نيک می پهلوی و یونانی چون

 .(246تا  147 : 6813 )کریستن سن،  ا از دست دادر خود سابق مقام یافت بغداد شهرت که هجری سوم قرن از

 

 سیفون تاریخی گندی شاپور:

تنی سياه ای که قبل از پُل بُی آسفالتهکنار جادهدر شاپور و  گندیگندی شاپور در غرب بقایای شهر سيفون ی آبی موسوم به سازه

ی ون تاریخی که به واسطهسيفرود، واقع شده است. این ی ارتباطی دزفول به شوشتر جدا شده و به طرف شوش میمنصور از جاده

 و "بند سياه منصور  - پُل "ن ویی سياه منصور با عناقرار گرفتن بر روی رودخانهو همچنين نزدیکی به شهر باستانی گُندی شاپور 

  ست.اواقع شده  شوشتر -ی دزفول ی از تقاطع جادهکيلومتر 4 تقریباًی فاصله، در شودهم شناخته می "گندی شاپور بند  -پُل  "

 سی. مک رابرت. شد منطقه صنعت و کشت یتوسعه یپروژه عطف ینقطه شمالی خوزستان. م 1960 یدهه زمانی محدوده در

 1960 - 61 زمستان در را ایفشرده بررسی سدها، و هاکانال از سيستمی ساخت برای مقدماتی کارهای از بخشی عنوان به ادمز،

گندی شاپور انجام ی محوطههای محدودی را در در همين راستا، ادمز کاوش .(1962ادمز، ) داد انجام خوزستان دشت در ميالدی

ی سيفون را نيز سازهعالوه بر این، . (1963ی محوطه را ترسيم نمود )برای اطالع بيشتر، رک. ادمز، و بر این اساس نقشه داد

تاریخی  –ی آبی ای نسبتاً طوالنی، مجدداً سازهپس از وقفه .(1968برای اطالع بيشتر رج. ادمز، ، 1شکل ) بررسی و مطالعه نمود

مورد مطالعات شناخت، عالج بخشی، مرمت و هـ شمسی  1394تا  1390های مذکور توسط سازمان آب و برق خوزستان در سال

 .که نوشتار حاضر به بيان نتایج این مطالعات اختصاص یافته است استحکام بخشی قرار گرفت
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 (1968ادمز، ) ی سياه منصورو موقعيت رودخانه نقشه گندی شاپور -1ل شک

 

 :سازهتحلیل ساختار 

که  ،غربی احداث شده و از سه قسمت اصلیِ الف( بند، ب( پُل –سيفون تاریخی گندی شاپور به خط مستقيم و در جهت شرقی 

 رک. در ادامه(.؛ 1تصویر ) ده، تشکيل یافته استخل بند ایجاد شکه دا ،ج( تونل انتقال آب )سيفون( روی بند ساخته شده و

 

 
 (1394تصویر هوایی سيفون گندی شاپور )گوگل ارث،  -1تصویر 
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 الف( بند:

عدد و در ميان آن  8های پُل به تعداد ی سياه منصور، بندی است که بر روی آن پایهقسمت اصلی این سازه در عرض رودخانه

ست. این تونل آب بر )سيفون( به منظور عبور آب به شهر گُندی شاپور ساخته شده و آب از طریق تونلی با طاق هاللی ایجاد شده ا

های پُل در قسمت شرق و با به غير از سه قسمت مذکور، پس از پایه گشته است.ی دز بوده، تأمين میکانالی که متصل به رودخانه

شود و پس از آن بنای دیگری به شکل قف آن فرو ریخته، دیده میمتری از آن، یک بنای مستطيل شکل که س 10ی حدوداً فاصله

ی خود بنای اولی را ( در نقشه1968رابرت ادمز ) ، قرار گرفته است.ن سقف که مقطع آن در جنوب مسطح بودهضلعی و بدو 5

است. ظاهراً دليل  ور یاد کردهبند به عنوان پُل سيفونی سياه منص –معرفی نموده و از این پُل 1آسياب و دومی را بنای پيش آمده

جهت  غرب اثر نسبت به شرق بزرگتر است.ی تونل انتقالی آب است. مقطع ورودی تونل در وی برای این نام گذاری به واسطه

 Cو  Bو بنای احتمالی آسياب و پيش آمده را با حروف  8تا  1های ها را از سمت شرق به غرب با شماره، پایهدر مطالعاتسهولت 

-1تصویر و  2که شبيه به دریچه است، اختصاص داده شد )شکل  4و  3های ی بين پایهنيز به حفره Aایم. حرف خص نمودهمش

1 .) 

 
 طرح سيفون گندی شاپور -2 شکل

 
 نمایی از سيفون گندی شاپور -1-1 تصویر

 

                                                 
1- Head Box  
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ی ی دز به واسطهی مرکزی بند، شامل تونلی است که آب رودخانهاست. هستهمتر  6ها و حدود عرض بند کمی بيشتر از عرض پایه

ی دیگری قرار ندارد و ی شرقی پُل هيچ پایهشده است. با توجه به اینکه پس از آخرین پایهآن به طرف دیگر شهر منتقل می

متر است، این احتمال وجود دارد که  15دهيم ی تونل احتمال میی آن نيز تا ساختمان مستطيل شکلی که آن را دریچهفاصله

و امروزه به  متر است 50ها که تقریباً های جانبی پُل در انتهای پایهپهنای قبلی رودخانه کمتر از حالت فعلی آن بوده و شاید دیواره

 رودخانه دانست. های اثر در زمان طغيانی ریزش دیوارهعلت این امر را باید در نتيجه باشد.بوده متر رسيده،  70بيش از 

های نامنظم )سنگ سنگ ی آن شامل قلوهمتر و مصالح به کار رفته در دیواره 4ها در نمای جنوبی بيش از ارتفاع بند از سطح پایه

تخریب قسمت خارجی  در نمای جنوبی، به علتی بند و الشه(، ماسه سنگ و مالت ساروج است. تنها در قسمت غربی، روی دیواره

رتب است، که داخل بند و بر روی ـاده شده است. متـاند، استفکه منظم و به صورت خفته و راسته چيده شده هاییآن از آجـر

 های هاللی تونل، از آجر استفاده شده باشد.طاق

ی مکعبی های تراش داده شدهمتر ماسه سنگ 5/1بخش تشکيل شده است؛ در مرکز و به عرض  3ی بند از سطح فوقانی دیواره

آن نيز به علت افزایش مقاومت طاق تونل در برابر فشار وارده  از قلوه سنگ استفاده شده است کهل قرار دارد و در دو طرف آن شک

متر از آن بر  10ی پایه پُل قرار دارد که در سمت غرب آخرین پایه و با فاصله 8ی بند از نيروی پُل بر روی آن است. بر روی دیواره

 سانتيمتر است. 90دیواری قرار دارد که ارتفاع امروزی آن یک متر و عرض آن ، تونل روی سقف مقطع ورودی

ی گذر زمان پُر متر قرار دارد که امروزه داخل آن در نتيجهسانتی 80ای به شکل دایره به عرض حفره 4و  3 یی شمارهبين پایه

متر فاصله دارد. با توجه به اینکه تنها  15ی شرقی ز پایهشود که اولی اساختمان دیده می 2شده است. در سمت شرق هم بقایای 

ای ندارد و احتماالً رسد، لذا این بند دریچهی بند میی سياه منصور به باالتر از دیوارهدر مواقع بارندگی شدید و طغيان، آب رودخانه

 ها، محل سر ریز آب اضافی پشت آن بوده است.ی بين پایهفاصله

 

   ب( پُل

که بوده اولين پایه به شکل ناقص  بند و بدون سقف باقی مانده است.ل بر روی پایه پُ 8بقایای تر نيز اشاره شد، ونه که پيشهمان گ

 متر فاصله دارد. 10ریباً بيش از ی تونل در سمت غرب تقبا دهانهی مذکور است. پایهی غربی آن فرو افتاده نيمه

ها بر خالف جریان آب نوک تيز بوده و اند. مقطع پایهمتر از هم قرار گرفته 4ی تقریباً هها به صورت پيوسته و با فاصلاین پایه

اند و نمای شمالی آنها نوک تيز و نمای ضلعی 7ها به شکل ه طور کلی، پایهب ضلعی است. 3قسمت عقبی آنها صاف و به شکل 

ششی از ساروج حداقل از کف پایه تا ارتفاع یک متری دیده متر، پو 15ی ی هشتم و با فاصلهشان صاف است. پس از پایهجنوبی

ها را به شکل سنگ و ساروج است؛ قلوه سنگ همصالح به کار رفته در پُل با توجه به آنچه که امروزه مشخص است، قلو شود.می

از چوب در سقف بين  سنگ و مالت شفته آهک است. احتماالً هاند و قسمت داخلی آن مخلوطی از قلومنظم در قسمت خارج چيده

 ا استفاده شده است. هپایه



 

7 

 

 

 )سیفون( ج( تونل آبرسانی

ی ی دز از عرض رودخانه است. ارتفاع دهانهآبِ رودخانه کرد آن انتقالِقرار دارد و عملبند  - دار و داخل پُلاین تونل به شکل طاق

هایی در قسمت فوقانی است. طول امروزی تونل دارای دریچهمتر و عرض آن نيز به همين اندازه است. طاق آن هاللی و  3/3تونل 

ل عبارتند از ماسه مصالح تون های روسوبی دشت مدفون است.ی آن در بستر شرقی رودخانه زیر خاکمتر بوده و ادامه 150بيش از 

رسد. به ندرت به یک متر می ها متغيير واست. ابعاد ماسه سنگبه عنوان مالط استفاده شده ساروج از  کهسنگ، قلوه سنگ، آجر 

 متر است.سانتی 38×38×10آجرها نيز دارای ابعاد 

ی ماسه سنگ اجرا شده است. با توجه به فشار وارده از سطح فوقانی که به تونل به شکل هاللی و رومی است که به وسيلهطاق 

متر بوده و ارتفاع سقف طاق تا کف پُل نيز  2از  های دو طرف طاق بيششود، ضخامت پایههای پُل ایجاد میی سنگينی پایهواسطه

متر  3/3تونل به منظور افزایش استحکام طاق از ماسه سنگ است. دهانه و ارتفاع این طاق  متر است. پوشش اصلی طاقِسانتی 50

ئه نموده، دیواری که از این سازه ارا ای( در نقشه1968است. قسمت آغازین این تونل در قسمت غرب کامالً مشخص است. ادمز )

طی بررسی  بند نشان داده است. - تر از پُلی شمالی طاق را ترسيم کرده و کانال انتقال آب از دزفول را کمی پایينمتصل به پایه

کرد انتقال آب کانال را به ی کانال که عملصورت گرفته توسط نگارندگان، امروزه نه تنها آثاری از دیوار شمالی متصل به دهانه

ارائه نموده در  ادمزاین وضعيت با آنچه که  خل تونل داشته، وجود ندارد بلکه این دیوار در ضلع جنوبی آن قرار گرفته است.دا

  تناقض است.

ی تونل و اليه غربی آن وارد شده، مشخص است که بر روی دیوارهی تونل در منتهیبا توجه به آسيبی که به قسمت جلوی دیواره

از آجر جهت استحکام بيشتر استفاده شده است. این آجرها در جهت طاق و به شکل  -نس ماسه سنگ است که از ج -طاق آن 

اند. پوشش خارجی طاق با قلوه سنگ در دو طرف پوشانده شده است. استفاده از آجر تنها در قسمت ایستاده و مایل به کار رفته

و  8ی ی بين پایهی این آجر چينی را ما در فاصلهچرا که ادامه ست،رفته اهای پُل، آن هم در ضلع شمالی به کار زیرین پایه

وجود دارد،  Aی و دریچه 1ی ای که بين طاق شمارهی تونل در غرب نداریم و در قسمت شرق نيز با توجه به وجود حفرهانهـده

تا سطح پُل در قسمت شرقی کمتر از  متر است. ارتفاع دیوار فوقانی طاقسانتی 38×38×10دیده نشده است. ابعاد این آجرها 

 یابد.متر در شرق کاهش میسانتی 30متر در غرب به سانتی 60قسمت غربی است و این اختالف از 

 

 ها:دریچه -

ی مذکور از سازهای که ( در نقشه1968ی آن مشخص است. ادمز )هایی بوده که در قسمت شرق پُل دو دریچهتونل دارای دریچه

 )رک. در ادامه(.عنوان کرده است [ Head Box]اولين بنا را آسياب و دومی را بنای پيشامده  ،ارائه نموده
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ی کوچکی بوده است را به متر این امکان را که این قسمت نيز دریچهسانتی 80با عرض  4و  3ی ی شمارهای بين پایهوجود حفره

اند. جهت توضيح، این ها ساختهتر از سایر دریچهقسمت، ابعاد آن را کوچکها در این آورد. با توجه به قرار گرفتن پایهوجود می

 اند.گذاری و مشخص شدهنام Cو  A،  Bها از شرق به غرب با حروف دریچه

سنگی ساخته  متر است که در بستری ماسهسانتی 80ای به قطر و به صورت دایره 4و  3های : این دریچه بين پایهAی دریچه -

قرار گرفتن ی توان در نتيجهمی را های دیگر کوچکتر استی مذکور نسبت به دریچهت. علت این که شکل و ابعاد دریچهشده اس

به طور کامل پوشيده شده و آثار چندانی از آن قابل  Aی (. در حال حاضر، روی دریچه1968ست )ادمز، دانهای پُل آن در بين پایه

 .(2تصویر و  3)شکل  رؤیت نيست

 
 4و3، حدفاصل پایه Aگندی شاپور، دریچه مسدود شده  سيفونطرح  -3شکل 

 
 4و3، حدفاصل پایه Aگندی شاپور، دریچه مسدود شده  سيفون -2 تصویر

 

متر در قسمت سانتی 70متر است و دارای یک ورودی به عرض  60/10×70/2: این دریچه مستطيل شکل با ابعاد Bی دریچه -

ی تونل ساخته شده و ارتفاع و ریخته و تنها آثار طاق آن مشخص است. این اطاق در قسمت باالی دیوارهغربی است. سقف آن فر

متر قرار دارد که به شکل پشتيبانی  2متر است. در قسمت غرب آن سکویی به ارتفاع یک متر و عرض  2تر از فعلی آن کمی بيش

( 1968)فرو ریختن سقف و بافت آواری ناشی از آن مشخص نيست. ادمز  ی غربی اطاق است. کف اطاق نيز به علتمتصل به دیواره

 مکان قرار گرفتن چرخاب، تنوره و سایر تأسيسات مرتبط ر نظير ـواهدی مبتنی بر این امـور را آسياب دانسته است اما شـبنای مذک
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های داخلی اطاق ر قسمت فوقانی دیوارهشود. مصالح بنا قلوه سنگ، ماسه سنگ و مالت ساروج با پوشش گچ است که ددیده نمی

 .(3و تصویر  3)شکل  شوددیده می

      
 Bجانمایی دریچه سيفون گندی شاپور،   -3شکل 

 

تقریباً در انتهای تونل، در سمت شرق پُل گندی شاپور قرار دارد. پس از  Bی متری از دریچه 30ی حدود صله: با فاCی دریچه -

ف تونل تا چند متر مشخص است و سپس در زیر خاک مدفون شده است. این امر با توجه به رسوبات سطح ی سقاین دریچه، ادامه

الی آن شبيه ـطع شمـضلعی نامنظم است که مق 5های بعدی شده است. شکل این دریچه، هـان ماندن دریچـدشت موجب پنه

ای مستطيل شکل به ند است. این دریچه به شکل محفظهی بهای پُل نوک تيز و مقطع جنوبی آن صاف و هم سطح با دیوارهپایه

 60های آن در سمت شرق و غرب پنج ضلعی ساخته شده است. ضخامت دیواره یپایه متر است که داخل آن 30/2×70/2ابعاد 

است. ابعاد آجرها متر و مصالح آن قلوه سنگ و ساروج سانتی 90متر است. ارتفاع امروزی این بنا سانتی 100متر و در جنوب سانتی

ی جنوبی که تا پایين تونل ادامه دارد، به کار رفته است. در حال متر و مالت آن ساروج و آجر تنها در دیوارهسانتی 32×32×8

 .(4و تصویر  4شکل ) شودحاضر بر روی این دریچه مصالح بتنی مشاهده می

  
 cپل بند سياه منصور ، دریچه  -4شکل                            C، جانمایی دریچه سيفون گندی شاپور -4شکل                               
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  ی عملکرد تونل )از دیدگاه فنی(:شیوه

ی این تونل آبی منفذدار که در داخل پی پُل به صورت سنگ چين و در دو طرف رودخانه قرار دارد، به منظور انتقال آب از رودخانه

گذشته، ساخته شده است. پی ی فعلی سياه منصور میور چندین کيلومتر فاصله دارد و از زیر رودخانهدز که با شهر گندی شاپ

کيلومتر دورتر  14سراسری پُل آن به صورت دیواری است که کانال زیر زمينی بستر رودخانه را قطع کرده است. این کانال آب را از 

 کند.ریان دارد، به شهر هدایت میی دز که در تمام طول سال آب در آن جو از رودخانه

بند دزفول عالوه بر حل مشکالت ترددی بين دو طرف رودخانه به منظور تأمين آب کشاورزی و نيز آب شرب برای  - ساخت پُل

ن عبور توان از آاتخاذ تدابيری دارد تا آب را ب ی سياه منصور در مسير این کانال نياز بهگندی شاپور نيز بوده است. وجود رودخانه

های زمستانی و اوایل بهار ی سياه منصور فصلی بوده و در زمان بارندگیداده و به شهر رساند. از طرفی با توجه به این که رودخانه

 اند.شده، نياز به پُل عبوری نيز بوده است که ساسانيان با ساخت پُل بند گندی شاپور این مشکل را حل نمودهپُر آب می

آب جمع شده در پشت بند را به  اند تا بدین وسيلهشهر گندی شاپور، بندی بر روی سياه منصور ایجاد کرده برای انتقال آب به

. این تونل شامل (5)تصویر  رار داشته به شهر برسانندـی آن در قسمت غربی ساحل سياه منصور قی تونلی که دهانهوسيله

رسد تونل نسبت به نظر می اند.ی سنگ و ساروج محکم نمودهبه وسيلههای داخل تونل را دار کجی است که کنارهی شيبمحفظه

یابد. از باالی قسمت طاق تونل، متر شيب داشته و وقتی که آب درون آن است، به سمت جلو در آن جریان میسانتی 30به بستر 

تر قرار دارد. از طرفی، کف ليه پایينی اوی پُل، به سمت جنوب شرقی سطح بستر به نظر بيش از نيم متر نسبت به نقطهدر پایه

متر سانتی 10متر است که شيب آن نسبت به بسترش، بيشتر از  3کمی بيسشتر از  Bی تونل نيز از مدخل ورودی آسياب دریچه

ر ، نيز همين گونه است. به طور خالصه بعد از فرو افتادن آب دCی ی نزدیک ساحل شرقی، دریچهاست. این امر در تنها پایه

متر سانتی 20ی شيب موجود به حرکت در آمده که مدخل خروجی سطح آن بيشتر از قسمت زیرین تونل اصلی، آب به واسطه

( این حالت را با توجه به 1968گردد. ادمز )تر از قبل است. این امر موجب افزایش فشار آب و حرکت آن به سمت جلو میپایين

 تر است، شبيه سيفون وارونه بيان کرده است.نال بازتر و در شرق بستهکا یعملکرد آن که در سمت غربی دهانه

شده و افتد که مدخل آبگيری آن زیاد میمتر است. عملکرد این سيستم زمانی اتفاق می 3/3دار تونل به درازا و پهنای ورودی طاق

درون تونل، با گچ و ساروج پوشيده شده  متر سنگ باالی طاق،سانتی 35رفته است. در حدود سطح آب در داخل تونل باال می

ی باز شده است. این احتمال وجود دارد که سطح آب به ندرت باالتر از سطح سنگ باالی طاق برسد. این پوشش در قسمت دهانه

ر به نظر کمتر از یک متر است. در این قسمت مشخص است که عمق طبيعی کانال بيشتر از یک مت - Cی دریچه - بنای پيشامده

یافته است. این ی تونل بيشتر از آبی بوده که در آن جریان میبا این حساب، ظرفيت بالقوه نيست و شاید کمتر از این حد نيز باشد.

توان پذیرفت که آب هميشه با قدرت و عمل عمل، احتماالً برای سهولت در الیروبی و تميز کردن داخل تونل بوده است و می

رفته، آن وقت عمل ان نداشته است. اگر فرض کنيم که عمق طبيعی آب از سطح اندود شده باالتر نمیسيفونی در داخل تونل جری

 ی پهنای تونل.متر باشد؛ حتا با در نظر گرفتن کاهش قابل مالحظهسانتی 40تا  35توانسته بيشتر از آب می
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ادل نيست. مترتب است، وجود ـرب شهر متعـاورزی و شُیافته، با مقدار آب مورد نياز کشمقدار آبی که از این طریق انتقال می

ی جنوبی آن مشخص است، به جهت بر طرف کردن سایر های متعدد که امروزه آثار آن هم سطح با این تونل و در کنارهکانال

 نيازهای شهر بوده است.

ی مذکور قصد انتقال زندگان سازهکند که سای تونل در جنوب شرقی نسبت به غرب آن به وضوح مشخص میضخامت کاهش یافته

ی سياه منصور ادامه دارد و با توجه به اند. انتهای تونل به طرف داخل شهر و در ساحل شرقی رودخانهآب را به سوی جلو داشته

. محل شهر ادامه داشته استاین که سطح آن در این قسمت در زیر خاک مدفون است، این احتمال وجود دارد که تونل مذکور تا 

های این کانال بوده های هوایی در شهر مشخص است، احتماالً مربوط به دریچهی قائمه که از روی عکسهایی با زاویهوجود دریچه

 است.

 
 ، جبهه جنوبی و شرقیگندی شاپور سيفون -5تصویر 

 

   مصالح:

وه سنگ و آجر است و مصالح ترکيبی آن بند گندی شاپور شامل ماسه سنگ، قل - ی سيفون یا پُلمصالح به کار رفته در سازه

ها به ها متغيير و به ندرت طول آنمتر است. ابعاد ماسه سنگسانتی 32×32×8اند از ساروج و گچ. ابعاد آجرهای به کار رفته عبارت

 . (11تا  6)تصاویر  رسدبيش از یک متر می
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 در تونل آبی،و مالت  آجرترکيب مصالح   - 7تصویر   ، و سنگ همراه با مالت آجرمصالح، ترکيب  -6تصویر 

 سيفون گندی شاپور در نزدیکی                 سيفون گندی شاپور               نمای 

   
 مصالح، نمونه آجرهای به کار رفته ساسانی -8 تصویر

   
سيفون گندی شاپوردیکی مصالح به کار رفته تونل آبی، نز -9 تصویر     
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 سيفون گندی شاپوربه همراه مالت،  آجرمصالح سنگ و  -10تصویر 

   
 سيفون گندی شاپوربه همراه مالت،  آجرمصالح سنگ و  -11 تصویر

 

 سیستم آبرسانی گندی شاپور و بازسازی فرضی آن

استفاده  Cو  Bی ، به ترتيب از عناوین دریچه(1968) زپيش روی به جای بنای آسياب و پيشآمده طبق اظهارات ادمسطور در 

های مورخين چندان قابل تصور های مادّی و نوشتهبه طور کلی، بازسازی سيستم آبرسانی گندی شاپور با توجه به داده شده است.

 نيست. 

متری غرب و  250های کم ارتفاع قرار داشته که مکان آن در هایی که ادمز در جندی شاپور حفاری نموده در بين تپهیکی از تاشه

های ای از شنی مذکور تودهمتری تاشه 1/2متر بوده است. در عمق  5×5شمال غربی تل خانه بوده است. این تاشه دارای ابعاد 

پراکنده بوده است.  مترسانتی 16ی گلی آبرسانی به قطر دست نخورده ثبت شده است. همچنين در طول دشت چندین تنبوشه

 های دست نخورده یافت شده است. در همين سطح و در ی شنمتری و باالی الیه 2الی در این تاشه در عمق ـای سفلوله یا تنبوشه
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های قرار داشته است که در ميان آن مقادیر کمی سفال ،اندیک گذرگاه آب که از سنگ و آجرهای ساسانی بوده ،قسمت دیگر تاشه

ی دیگر بدست آمده ی تانگ و چند قطعهی سفالی با لعاب سفيد مشابه ظروف دورهاسالمی و سفال نوع سامره و یک کاسهاوایل 

)ادمز،  اندهای اسالمی قرار داشته و دارای لعاب آبی و سبز بودهتر از سفالی ساسانی کمی پایينهای سفالی دورهاست. گونه

1968). 

ی آغازین این شبکه نياز به ط به لوله کشی و هدایت آب به داخل شهر بوده است. هر چند یافتن نقطهرسد این آثار مربوبه نظر می

هایی که از طریق بند گندی شاپور و امتداد آن به طرف داخل شهر با دریچه –پُل حفاری گسترده دارد ولی وجود تونل آبرسانی 

بسته به کند که این سيستم وامتداد کانال تشخيص داده شد، مشخص میها اشاره نموده و مربوط به اعکس هوایی که ادمز به آن

 هم بوده است.

 

 ای بر آسیب شناسیمقدمه

کند. شود و شکل آنرا دچار فرسایش و زمينه تخریب را در ساختار آن فراهم میای است ناهنجار که در بنا ایجاد میآسيب پدیده

، توزیع نيروها و ایز هر اقدام مرمتی است. نوع مصالح، پيوند اجزای سازهام قبل اترین اقدشناسی به مفهوم عام آن اساسیآسيب

شوند. فرسودگی بنای تاریخی مين ایستایی و ماندگاری بنا محسوب میأوع از عوامل و شرایط الزم برای تناپایداری مصالح در مجم

-، اجتماعی و یا زیستاند طبيعیرسان عواملیا آسيبکند. عوامل مخل یشرایط مناسبی را برای عملکرد عوامل مخل فراهم می

د که در تغيير شکل و ها هستننشای از کُرسانند. عوامل مخل مجموعهشناختی که به بناهای تاریخی آسيب میمحيطی و زیست

عنوان انجام  شناسی بهثرند. مداخالت حفاظتی و مرمتی بستگی تام به نوع و عملکرد عوامل مخل دارند. آسيبؤتخریب بنا م

، ام نشودـصحيح و مدون انج یاس یک برنامهـهای وارده به بناهای تاریخی اگر بر اسمطالعات دقيق در راستای شناخت آسيب

، درمان بيمار را که تشخيص نادرست عوارض یک بيماریطور  راهکارهای مرمتی مفيد باشد. همان یتواند به خوبی در ارائهنمی

 کند. درمان را طوالنی می یدچار اختالل و دوره

 

 روند آسیب شناسی بناهای تاریخی

های فنی و تجربی استوار است. به بيان دیگر شناسی یک بنای تاریخی نيازمند مداخله بر پایه مشاهدات عينی و بررسیآسيب

-م در مطالعات آسيبهای وارده بر پيکر بنا مهمترین گاگيری کردن صحيح برای آسيبدرست دیدن و سپس بررسی و نتيجه

های فنی به مشخصات عينی که از خصوصيات یک پذیری از بررسیها و قابليت برگشتبندی صحيح یافتهشناسی است. طبقه

 نمایيم.روند بررسی آسيب در بناهای تاریخی را مرور می 1در جدول  ثير مستقيم دارد.أگيری صحيح تآیند است ، بر نتيجهفر
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 ها در بناهای تاریخیی بررسی آسیبشیوه -1ل جدو              

 درک وشناخت عالئمی که ما را در آسيب شناسی یاری می دهند.

      
ی

ی تاریخ
ی آسيبها در بناها

شيوه بررس
 

 کنترل تغيرات و تحول این نشانه ها و عالئم )مونيتورینگ(

 تعبير و تفسير عالئم

 جستجووتحقيق به دنبال عوامل مخرب

 ص در مورد منابع آسيبتفح

 اختالالت موثر در حفظ بنا

 اختالالت بدون اهميت برای حفظ بنا ارزیابی و سنجش عالئم

 اختالالت موثر در حفظ خصوصيات ویژه و ارزشهای تاریخی/ فرهنگی بنا

 

 شناسایی آسیب ها در بنای تاریخی

 بررسی عوامل آسیب رسان وارد به بنای تاریخی

 :خل درونی بناعوامل م -

بيرونی و  یتأثير عوامل فرساینده و تغيير دهنده دارای نگاه و رویکردی بيرونی است.بررسی عوامل آسيب رسان به اثر تاریخی غالباً 

، با این حال بررسی عوامل داخلی مؤثر بر گرداندنمود بيشتر آن در اکثر موارد تأثير عوامل داخلی را پوشش داده و مخفی می

 ات اثر تاریخی به دليل تأثير قابل مالحظه آن ضروری است.تغيير

 این عوامل داخلی موثر بر آسيب دیدگی را در سه محور می توان مورد ارزیابی قرار داد:

 استقرار آن. یر انتخاب محل احداث پل بند و نحوهمشکالت موجود د –الف 

 ل بند.پُگرفته شده در ساخت  مشکالت موجود درمصالح و مالت بکار –ب 

 مشکالت موجود در تکنيک، فن آوری و روش ساخت. -پ

 

 انتخاب محل بنای تاریخی و نحوه استقرار آن: -الف

، رطوبت نسبی هوا و مهمتر از همه جریان آب رودخانه اقليمی از قبيل باد، باران، برف خارجی بنا در مقابل عوامل یمقاومت پوسته

فرسودگی بنا  یدالیل مهمی درباره یتواند عرضه کنندههای سال، مبحثی است که میحرارت طی روز یو چگونگی تغيير درجه

افتد حائز اهيمت است، بدین ترتيب بنا و زمين اتفاق می ءبنا و محل اتصال و اتکا یباشد، به همين ترتيب شناخت آنچه بين بدنه

 آید.ی در میل بند و محل استقرار آن به صورت بخش مهمی برای بررسموضوع بستر پُ
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 رفته در ساخت بنای تاریخی: عوامل مربوط به استخوان بندی و  مصالح و مالت بکار -ب

سازی خواهد بود، در مقاطع افقی و  زنده موجودیت و جامعيت کالبدی بنا را که در هر صورت موضوع اصلی مداخله، تعمير یا باز

چوب عوامل رار داد و دالیل فرسودگی و تضعيف با خرابی آن را در چهارتوان مورد مطالعه قهم پيوسته میه عمودی متفاوت و ب

 شود.بندی آن جستجو کرد. این امر در سطوح زیر بررسی میای بنا یا استخوانشالوده -ساختمانی

یژگی چسبندگی های مختلف همراه با در نظر گرفتن ميزان و والف: بررسی مصالح ساختمانی بکار رفته در بنا و تنوع آنها در بخش

 های عمر بنا.و ثبات آنها در سال

-ها، ستوناستوار سازی آن دخالت دارند )سقفهای مختلف بنا هر یک به نحوی در ب: بررسی آن عناصر ساختمانی که در قسمت

شود. محسوب میها، دیوارها و...( و شناخت وضع کاریرد استاتيکی این عناصر اولين قدم در راه شناخت وضع پایداری عمومی بنا 

 نقش ساختار این عناصر را در رابطه با مصالح ساختمانی باید بررسی کرد.

بندی بنا باید در تمام جهات مورد شناخت و بررسی قرار گيرد. بهترین بيانگر وضع ساختمانی از نظر بنا یا استخوان یج: شالوده

ها( در بنای قدیمی است. برای ها و تاقتغيير شکل قوس -هاترک -هاهای موجود )افتایستایی و پایداری در ایستایی، تغيير شکل

ها راهی جز تجسم صحيح روابط عناصر های فوق بعد از تصویر کردن آنها در مقاطع و نقشهبررسی و تفسير هر یک از تغيير شکل

روی آنها در محل وجود ندارد.  ملضعی به نيروهای فشاری و کششی و تأهای موساختمانی در امر انتقال نيروها و جواب گویی

نا )در رابطه ی عملکرد استاتيکی بهای بعدی در تدوین شناخت علمی وضع موجود، از یک طرف انجام محاسبات علمی طریقهقدم

که با هایی است های ثابت یا عبوری( و از طرف دیگر استفاده از مدلثير باد، زلزله، ارتعاشات ناشی از دستگاهبا نيروهای زنده، تأ

 گيرد.شوند و کارهای آزمایش بر آنها در کارگاه ساختمانی صورت میمقياس مناسب از بنا ساخته می

 

 تکنیك، فن آوری و روش ساخت: -پ

ای از روش ساخت مرسوم بوده تاریخی گونه یشود. در هر دورهآفرینش آن مربوط می یاین مورد مربوط روش ساخت بنا در دوره

های مغول و بعد آن ها در دورهخصوصيات زمان ساخت آن بنا بوده است. به طور مثال لزوم ساخت و ساز خرابینياز است که پيش

دقتی در این امر گشته و نبود افراد متخصص در این دوره و نياز فراوان به بناها سبب تسریع امر ساخت و ساز و به دنبال آن بی

این فن ساخت و روش ساخت در ذات بنا نسوخ نموده است و ممکن است به مرور زمان نموده است. لذا است، در این راستا الزم می

 .(2)جدول  های وارده بر بنا به سبب همين دليل عمده باشدبسياری از آسيب
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 های داخلی موجود در بناهای تاریخی و نحوه طبقه بندی آنهابررسی آسیب -2جدول 

 موقعيت نامتجانس استقرار بنا

 ) طبيعت( يمدر اقل

 عدم سازگاری صحيح

 با محيط زیست

 نابودی عنصر حياتی آب مانند قنات ، رودخانه و دریاچه

 نابودی محيط زیست اطراف جنگل

 عوامل مرکب فوق

عدم استقرار صحيح بنا در 

 ) اقليم( فضای طبيعی

عدم شناخت  عناصر طبيعی و معادن موجود در طبيعت محيط و بقيه 

 مانی بویژه مالتهاعناصر ساخت

 بکارگيری عناصر نامناسب با محيط اطراف

 عوامل مرکب فوق

ضعف شناخت در بکارگيری صحيح 

 فنون اجرایی) عناصر سازه ای(

 فونداسيون

 های باربربناالمان

 هاپوشش

 آناليز نيروها

ضعف شناخت در بکارگيری تکنولوژی 

 ساخت عناصر و اجزا
 آب - خاک - مالت - چوب - آجر - کاشی

 

  :خل خارجی  بناعوامل مُ -

بندی شود. سوای زمين لرزه که منجر به تغيير شکل استخوانثير این دسته از عوامل در آغاز بيشتر روی پوسته خارجی دیده میتأ

ی زیر توجه بندی شدهتوان به هر یک از عوامل ردهشود. در این باره میو سپس به هم خوردن وضع تعادل اوليه خارجی بنا می

 داشت:

 ثير مداوم روی بنا )باد، باران، برف، سرما و گرمای متناوب، رطوبت و غيره(أای با تعوامل طبيعی دوره -

 بينی نشده )زمين لرزه، سيل، طوفان(عوامل طبيعی غير مترقبه آنی و تقریباً پيش -

های طبيعت در اطراف های مصنوعی تا از بين بردن ویژگیا و جنگلهعوامل انسانی و مربوط به محيط طبيعی: از احداث دریاچه -

های ها و پخش مواد شيميایی در فضای زیستی )به و جود آوردن ترکيبها و بناهای مرتفع، احداث کارخانهشهرها، احداث خيابان

ارتعاش )از  یهای توليد کنندههای مغزی بناها به خصوص در مناطق مرطوب( به وجود آوردن دستگاهجدید شيميایی روی بدنه

 ها، ترامواها و...( ها تا فرودگاهکارخانه

 :ی طرحهای آسیب شناسانهتدقیق  دیدگاه

قابل بررسی های فرسایشی، ساختاری و منظری سه گروه آسيبی سيفون گندی شاپور در های ولرده بر سازهبه طور کلی آسيب

 است )رک. در ادامه(.
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 سایشی:آسیب های فر -الف

های پدید آمده در آنها، ها و عارضهرسانند و تخریبایی که به شکل ظاهری بنا صدمه میهسيب های فرسایشی عبارتند از آسيبآ

های فرسایشی پایداری بنا را تهدید مل ویرانگر درخور توجه است. آسيبدر کوتاه مدت جزئی و در دراز مدت و با تأخير مدائم عوا

 آورند. ر نشوند به شکل بنا لطمه وارد میصورت مطلوب مهاه نچه بنمی کنند، اما چنا

ماسه توسط بيل مکانيکی است؛  ز شن و، خالی کردن بستر رودخانه اگندی شاپوربند  -ل مهمترین آسيب فرسایشی وارد آمده به پُ

 .پی داشته استدگی و ریختگی مصالح را در خور مشهود است که ها کامالًی پایهبدنهآثار تخریبی آن بر 

، قطع درختان باالدست بوده که رژیم فرسایش را سرعت بخشيده است و با سيفون گندی شاپوردیگر آسيب فرسایشی وارد آمده به 

 .(15تا  12)تصاویر  اطراف را کامالً تخریب کرده است یمحوطه گذشت زمان، این آسيب فرسایشی، ظاهر و شکل بنا و

 

   
 آسيب دیدگی سيفون گندی شاپور - 13تصویر     آسيب دیدگی پایه سيفون گندی شاپور، -12تصویر                        

 

    
 سيفون گندی شاپور، انواع آسيب های فرسایشی -14تصویر 
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 سيفون گندی شاپور، انواع آسيب های فرسایشی - 15تصویر 

 های ساختاری:آسیب-ب

رفع آسيب آورند؛ عوارض خطرناکی پدید میمعموالً  ها،ایی و باربر ساختمانهای شالودهر بخشهای ساختاری به خصوص دآسيب

یزد، بر کنند فروحی از بنا که شکل آن را تعيين میسطو اس است. اگر سقف، دیوار و کالًگير و بسيار حسّهزینه، وقت رآنها پُ

هایی از آنها، تصویری ذهنی از وضعيت که به دليل فروریختن بخشی قدیمی شود. بسيارند بناهاموجودیت بنا دچار اختالل می

و  16ویر ا)تص توان به تفصيل به موارد زیر اشاره کردهای مهم ساختاری میدشوار و حتی ناممکن است. از آسيباوليه و اصلی، 

17): 

 های تحت فشار و پيچش به طرف نقاط در معرض نيروی بيشتر خورده شدن قسمت -

 های فرعی و موضعی در استخوان بندی بنااُفت -

 از هم پاشيدگی آنها یتغيير شکل، شکم دادن و ترک خوردن عناصر ساختمانی بر اثر کاهش مقاومت عناصر و در نتيجه -

 هم به دليل از ميان رفتن استحکام آنها های عمود برخمش، چرخش و یا کشش در دیواره -

 هاکل اتصاالت مفصلش در ارتباط با شآثار خمش و کمان -

 کالبدی باربر یهای موضعی در شالودهفتکم دادن عناصر عمودی به دليل اُش -

 های موضعیلی عناصر ساختمانی ناشی از تخریبها و خورده شدن بافت داخها، ترکشکستگی -

 های طاقریختگی -

 ی بندهایی از قلوه چينی دیوارهتخریب بخش -

 بند یها و دیوارهقيم رطوبت به درون سازه در پایهتریختگی آمود و نفوذ مس -

 مسدود شدن دهانه -
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 سيفون گندی شاپور، انواع آسيب های ساختاری -16تصویر 

 

  
 ، انواع آسيب های ساختاریسيفون گندی شاپور -17تصویر 

 

 :های منظریآسیب -پ

اطراف بنا و بافتی که بنا در آن واقع  یدهند. محوطهتحت تأثير قرار می اهایی که منظر بنا رهای منظری، عبارتند از آسيبآسيب

رود. عوامل مهمی در ت، منظر اصلی بنا نيز  از بين میعرف هویت بنای تاریخی است و درصورت تخریب بافشده است، در اصل مُ

ن، بنا فاقد کاربری شده و ز آن که به مرور زماهای منظری دخالت دارند، از جمله نداشتن کاربری اصلی بنا و عدم استفاده اآسيب

 فصلی سياه  یانهـ، خشک شدن رودخاپورـون گندی شـسيفکند. در منظر و شکل ظاهر بنا را تهدید میکه این آسيب شود رها می
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ینکه آب عامل ، منجر به رهاشدگی سازه شده و در اثر عدم کاربری و ادز و عدم رسيدن آب کافی به سازهمنصور، کم شدن آب 

 ندی شاپور خالی از سکنه شده و بنا کامالً رها شده است.گحياتی و اساسی حضور انسان در یک مکان مانند شهر است، شهر 

سيفون های منظری وارد شده به بنا هستند که در از جمله آسيبها حاصل از آنها ای حاصل از جنگ، بمباران و تخریبهآسيب

 ر به دليل بمباران و جنگ در یک بازه زمانی، تأثيراتی در منظر بنا داشته است. نيز این آثا گندی شاپور

های یک بنای تاریخی نيز از جمله آسيبهای انجام شده در اطراف ون با یک بنای تاریخی و یا تخریبساخت و سازهای غيرهمگ

کردند، خطراتی از جمله در اطراف بنا کار میکه  تخریب درختان و لودرهاییسيفون گندی شاپور منظری وارد شده به بنا است. در 

 .(18و  17ویر ا)تص اندهای منظری به بنا وارد کردهاختاری و تهدید پی سازه و آسيبهای سآسيب

 

  
 سيفون گندی شاپور، انواع آسيب های ساختاری -17تصویر 

 

  

 سيفون گندی شاپور، انواع آسيب های ساختاری -18تصویر 
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 گیری:نتیجه

به علت فقدان منابع آبی مطمئن در  است کهشاپور، وجود سيستم آبرسانی پيشرفته آن ندیگیکی از مهمترین دالیل رونق 

گندی غربی و چسبيده به شهر  یفصلی سياه منصور در گوشه یشده است. وجود رودخانهمیاز رودخانه دز تأمين پيرامون شهر 

شده است. منبع آبی قابل اعتمادی برای شهر نبوده، مانعی طبيعی بر سر راه انتقال آب به شهر محسوب میعالوه بر این که شاپور 

شده از آن می (( دز ))آب  لکانار شدن آن از آب در فصل زمستان و اوایل بهار، به طور طبيعی موجب ایجاد اخالل در چرا که پُ

اند را ساخته بند -لساحل غربی سياه منصور، پُ ل رفت و آمد ساکنين شهر بهاست. ساسانيان برای رفع این مشکل و از طرفی مشک

 کرده است. را به شهر هدایت می (( دز ))که آب کانال تعبيه شده تونلی قسمت زیرین آن در که 

 -لشده بود. پُ اردشير اول ساخته یبند دزفول قرار داشته است که در دوره -لشاپور به احتمال قوی پشت پُندیگسرآب کانال 

شوشتر با ایالت غربی  و شاپورندیگکه ارتباط ایاالت شرقی چون شوش، بند دزفول، عالوه بر اهميت ارتباطی و سوق الجيشی آن 

های متعددی که جهت آبياری انال. کاستجه را آسان کرده بود، از نظر کشاورزی و بازرگانی نيز در خور تو و ... چون ایوان کرخه

های بسياری را تحت پوشش قرار داد. عمومی و دولتی گردید و زمين یمدهاراعی ایجاد شده بود، موجب افزایش درآهای ززمين

عبور کرده و به  ،پذیرفتبندی که روی آن رفت و آمد انجام می -لسياه منصور از داخل پُ یاین کانال پس از رسيدن به رودخانه

 رسيده است. مصرف شهر می

 به آجر و سنگ قلوه سنگ، ماسه شاپورندیگ در)سيفون(  آن زیرین تونل و بند - لح اصلی به کار رفته در پُبه طور کلی مصال

 لپُ یگانه هشت هایپایه از وارده فشار برابر در تونل مقاومتافزایش  علت به آب انتقال تونل طاق .است گچ و ساروج مالت همراه

ین احتمال وجود ، ايستء مصالح موجود در دشت دزفول نجز که سنگ، ماسه از ادهاستف به توجه با. سنگ است ماسه از آن روی

های تونل در قسمت زیرین پایه یانتقال داده باشند. جرز بيرونی دیوارهمکان شوشتر به این ی منطقهها را از دارد که ماسه سنگ

-ل نيز از قلوه سنگهای پُ. پایهبهره گرفته شده است به عنوان مالتساروج است و از ل پوششی از آجر و بر روی آن قلوه سنگ پُ

-بستاز دار ها احتماالًمتری پایه 2تری و ارتفاع بيش از م 3 تضخاماند. برای ساختن، با توجه به که در ساروج خوابانده استهایی 

نی را به اند، سپس ردیف بيروهر کردو داخل آن را با قلوه سنگ و شفته آهک یا ساروج پُ شدهی چوبی به شکل پایه استفاده ها

 4 یها و سطح صاف فوقانی آن از یک طرف و فاصلهاند. فقدان انحناء الزم در پایههای بزرگ چيدهصورت منظم، با قلوه سنگ

 ند ازب - لقابی شکل و از چوب بوده است. این پُ ها احتماالًدهد که سقف بين پایهگر، نشان میدیگر از طرف دیمتری آنها از هم

 . بوده است ساسانی یسياه منصور در دوره ی. علت آن هم کم عرض بودن رودخانهاستهای ساسانی با سقف مسطح معدود پل

ل، موجب گستردگی امروزی بستر های پُسایش تدریجی کنارهها بوده و فرهنای قبلی رودخانه محصور در پایهپ اشاره کرد باید

های انتهایی هر طرف با پایه ی. این امر را با توجه به فاصلهاستبرابر حالت قبلی آن  3آن حدود  یرودخانه در عرض شده که اندازه

رق ـضخامت کمتر طاق تونل در شرف دیگر، ـاز ط .کنيمهای دیگر عنوان میتونل و فقدان اثر یا داغ پایه یترین دریچهنزدیک

 دهد. می ل نيز این مطلب را موجه جلوهنسبت به پُ لهای پُپایه
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آن به داخل شهر، این احتمال  یه منصور و ادامهايسی رودخانهل انتقال آب پس از عبور از عرض پوشيده ماندن تون با توجه به سر

ین مطلب با رسيده است. اوجود دارد که آب تونل جهت مصرف عمومی ساکنين شهر بوده و آب اضافی آن به مصرف کشاورزی می

 یشاپور، نمونهندیگکه کانال انتقال آب از دز به  اضافه کرد . بایداستهای متعدد در منطقه قابل بررسی التوجه به بقایای کان

چگونگی انتقال آب و  یمنحصر به فرد و بی نظيری است که مشابه آن در دیگر شهرهای ساسانی به دست نيامده است. محاسبه

  است.قابل مقایسه  با تکنيک امروزی انتقال آبته که جریان آن در تونل، به قدری دقيق انجام گرف

تر از قسمت خروجی آن در ه این طریق که قسمت ورودی را پهنآن ب خروجیایجاد تفاوت در ضخامت دو سر تونل در مدخل و 

از به شکل شترگلویی جهت جلوگيری  هواکشهای ساخت دریچه بوده است.جهت ایجاد حرکت و سرعت جریان آب  اند،هنظر گرفت

تعيين دقيق  - تونل و تخریب آن یها به بدنههای سطحی و طغيان رودخانهر بودن تونل از آبنيروی حاصله از فشار آب در زمان پُ

به طور به خوبی و  - شاپور و ایجاد شيب الزم در کانال، جهت حرکت متعادل آبندیگکيلومتری شهر تا  14کت کانال از مسير حر

 نيان اجرا شده است. دقيق توسط ساساکامالً 

غربی  یترین دریچه را به آخرین پایهکند و نزدیکل سيفونی سياه منصور عنوان میاین بنا را با نام پُ اتشدر مطالع( 1968) ادمز

کرد تونل تنها به این دليل که قسمت غربی آن گشادتر از . عنوان سيفون وارونه برای عملنموده استآسياب معرفی  ل احتماالًپُ

که در  است Aکند احتمال دادن آسياب بودن دریچه بدان اشاره می ادمزیگری که مطلب د .استبوده قسمت خروجی یا شرقی آن 

 .)رک. در ادامه( ل، آسياب معرفی کرده استأخود آن را با عالمت سو ینقشه

های مربوط به ز جای چرخاب، اطاقگونه آثاری ا هيچکه  آب و سپس ساختار آن توجه به عرض کم عبور ابقابل ذکر است که 

های ها، شبيه پایهبا توجه به این که ساختار دریچهو همچنين  شودآسياب کردن و سایر تأسيسات مورد نياز یک آسياب، دیده نمی

 عنوان گاننگارند ؛نيستو از نظر مرمتی و یا بازسازی، هيچ مدرکی در دست است ل با اندکی تخریب در قسمت فوقانی آن پُ

 هواکشچاه  ارده است. ما این بنا رـمز هم این بنا را با تردید آسياب معرفی کداچنانچه خود  ؛دندانآسياب را برای آن، صحيح نمی

 1سقف و ارتفاع  تونل آسيب نرسد. پوشش یتا به دیواره ایمدانستهر آبی تونل و عملی جهت جلوگيری از فشار آب در زمان پُ تونل

. این مطلب و وجود بوده استا به نظر جهت جلوگيری از کثيف شدن آب و وارد شدن آبهای سطحی به آن همتری دریچه 2تا 

 هایی که از طریقنل به طرف داخل شهر و آثار دریچهتو یو ادامه نمودهمز حفاری داای که نشهاهای سفالی در داخل تتنبوشه

شهر  عمومیکرد انتقال آب سالم جهت مصرف شاپور عملدیگنل د، بيانگر این مطلب است که تونهای هوایی مشخص گردیعکس

های متعدد دیگر یافته است. وجود بقایای کانالمیهای کناری شهر، انتقال به زمين های اضافی آن هم احتماالًرا داشته است و آب

ست. توضيحات ذکر شده در باال در کرده اآب مورد نياز کشاورزی دشت را به صورت روباز تأمين می، منشعب از دز به این سمت

رده است و نشان ـکرد تونل قابل قياس با روشی است که کرجی در قرن سوم هجری آن را مطرح کمورد تکنيک ساخت و عمل

شاپور اجرا شده است و آگاهی کرجی در مورد آن ندیگشرح داده شده به مقدار زیادی در دهد که اصول فنی که توسط کرجی می

. با توجه (1388)برای اطالع بيشتر، رک. کرجی،  است شده عنوان با توجه به منابع پيشينيان کنداشاره میاو نيز خود  همچنان که

 ان ـد. این که وضعيت بنا در زمشودیده میایی ـهتفاوتز از محل کشيده، ـمداای که نتایج آن با نقشه یایسهـبه بررسی محل و مق



 

24 

 

 

ولی بدان اشاره خواهيم  بر ما پوشيده استزمان پياده شدن آن بر روی کاغذ اشتباهاتی صورت گرفته،  مز به این شکل بوده یا دردا

م شده يرستشمالی طاق بقایای دیواری  یمز در قسمت مدخل ورودی کانال در سمت شرق و چسبيده به پایهدا یدر نقشه. کرد

متر به سمت بيرون و یک  شمالی طاق که حدوداً یاری چسبيده به پایهکه امروزه نه تنها اثری از آن وجود ندارد بلکه بقایای دیو

شود. این که کانال انتقال از دز به شهر در ساحل غربی سياه منصور به صورت تونل روباز بوده یا بسته دیده می ،غرب ادامه دارد

 . مشهود نيستکه امروزه وجود دارد بند  - لولی کانال دیگری در سمت شمال پُيست چندان مشخص ن

های مهم شاپور به یکی از قطبندیگبر شهر گذاشته موجب شده است که  های آب انتقال یافته از دزاما تأثيراتی که کانال

های ر مدارک مستندی چون بقایای کانالهای مورخين و چه از نظتبدیل شود. این امر چه در نوشته ساسانی هکشاورزی در دور

... باعث شده بود تا عالوه بر و مواردی دیگرتوليدات فراوان برنج، گندم، جو، نيشکر، حبوبات، صيفی جات آبياری ثابت شده است. 

 تأمين نيازهای غذایی محل، مازاد آن به ایاالت جبال و نواحی شمال خوزستان، خراسان و دیگر شهرها صادر شود. 

بوده است. این که تأسيسات در  یشاپور شهری مهم و آبادندی، گاندردهکبند دزفول آبگيری می - لها، از پُتا زمانی که این کانال

ل و به غير از قسمت فوقانی پُسيفون یا پُل بند گندی شاپور در بررسی يست. مشخص ن دقيقبه طور اند مانی از کار افتادهچه ز

د. شوگونه آثار مرمتی بر روی آنها دیده نمیچو هياست ها سالم ل، سایر قسمتمتر در زیر پُ 15شمالی بند به عرض حدود  یدیواره

شاپور و آسيب ندیگل شود. پس تخریب کانال انتقال آب و پُها فقط در قسمت سقف دیده میاین آسيب دیدگی در مورد دریچه

ی شهر، آسيب ترین دليل از کار افتادن سيستم آبرسانن این تأسيسات باشد. به نظر عمدهتواند عامل از بين رفتدیدگی آن نمی

آب را به هزاران انتقال  یهایی که وظيفهالبند دزفول و یا عميق شدن رودخانه بوده است این امر موجب شده تا کان -لدیدن پُ

اند، آبگيری نشوند و رفته رفته این منطقه اهميت خود را از دست بدهد، از طرفی شاپور و خود شهر را داشتهندیگهکتار از اراضی 

فراهم کرده است. لذا این را های جدی به شهر و سيستم آبرسانی داخلی آن لی به شهر و غارت آن موجبات آسيبف مححمله طوای

 چنانکه یاقوت حموی این مطلب را بيان داشته است. ؛شودهجری متروک می 6شهر حداقل از قرن 
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