مقاله
آرش پشوتن

دانش مهندسی در ایران

جستاری در

نیاز انس��ان به آب برای

پیشینه سدسازی ایران*

نظریه های علمی و فنی،
س��ـاخته ها و اکتشـاف

ه��ای مختلف ،ن��ه تنهـا
زیربنـای تمدن ایران را

تش��کیل داده است ،بلکه
همواره در طول تاریخ،

ادام��ه حیات باعث ش��د

فرهنگ های دیگر را نیز

که بش��ر اولی��ه از منابع

بهره مند ساخته است .شواهد و مدارک تاریخی نشان دهنده

آب برای ادامه زندگی و برآورد نیازهای خود اس��تفاده کند.

آن اس��ت که فالت مرکزی ایران و س��رزمین ه��ای پیرامون

ش��واهد تاریخی نشان دهنده آن است که مردمان دوره های

آن گاه��واره تمدن جهان بوده اس��ت .آنچه را که تمدن ایران

پارینه س��نگی و میان س��نگی معموالٌ در کن��ار رودخانه ها و

می نامیم مجموعه س��نت هایی است که با ویژگی هایی به نام

چشمه ها و منابع طبیعی آب اقامت می گزیدند.

فرهنگ ایرانی بر همه فالت ایران حاکم بوده و در فرهنگ های

در طی زمان ،بش��ر از مواد پیرامون خود برای ادامه زندگی

دیگر ملل نیز تأثیر داشته است.

و بهتر زیستن بهره برده و کم کم به ویژگی های آن ها دست

مهندس��ی و فن به خصوص در مورد آب در ایران همواره با

یافته و بدین ترتیب با پیدا کردن و پدید آوردن و س��ازندگی،

علم و هنر و مذهب رابطه ای ناگسستنی داشته است .بررسی

به طبیعت اطراف خود چیره ش��ده اس��ت .رفته رفته کش��ف،

نوش��ته ها و سفرنامه های تاریخ نویسان و جهانگردان قدیم

ش��ناخت و به��ره ب��رداری از م��واد و پدیده ه��ا و نوآوری و

همگی نش��ان می دهد که آب در نزد ایرانیان از اهمیت واالیی

آفرینش ابزارها ،وس��ائل ارتباطی ،ماشین ها و ساختمان ها

برخ��وردار بوده اس��ت و مردم ایران تا چه اندازه به مس��أله

سازمان یافته تر شده و در نتیجه تکمیل این دانش ها بشر هر

تأمین و ذخیره س��ازی و مراقب��ت از آب ها اهمیت می دادند.

چه بیشتر از طبیعت اطرافش بهره مند گشته است.

«اس��ترابو» جغرافی دان س��ده اول میالدی در این باره چنین

بررس��ی ه��ای تاریخی نش��ان م��ی دهد ک��ه دان��ش و فن در

نگاشته است که« :ایرانیان در آب جاری استحمام نمی کنند و

ای��ران از قدیم ترین دوران تمدن انس��انی پایه ریزی ش��ده و

الش��ه مردار نمی اندازند» و هم چنین «هرودوت» می نویسد:

در طی هزاران س��ال س��یر تکاملی خویش را پیموده اس��ت.
ـــــــــــــــــــــ

*

در قال��ب اخت��راع ه��ا،

نقل از فصلنامه تخصصی آبانگان ،شماره  -10زمستان 1375
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ایرانی��ان آب را نم��ی آالین��د و در آن دس��ت نم��ی ش��ویند و

در این س��رزمین بیش از هر نقطه دیگری رواج داش��ته است

از شواهد دیگر همگی موید آن هستند که ایرانیان در تأمین و

دسترنج افرادی است که امروزه اثری از نامشان نیست ولی

و آثار برجا مانده از زمان های گذش��ته ،دستاورد اندیشه و

نمی گذارند کسی آن را آلوده کند» .این نوشتارها و بسیاری

اثار اندیش��ه و کارهای انان در جای جای این سرزمین یافت

ذخیره و مراقبت از آب ها تا چه حد تبحر داشته و از دانش و

می شود.

فن باالیی بهره مند بوده اند.

پیدایش و توسعه کش��اورزی در جهان باستان ،وابستگی و

 -1سدسازی در ایران طی دوران های مختلف

مسلم می باش��د این که بهره برداری از آب های زیرزمینی از

رابطه مس��تقیم دارد ،بس��یار جال��ب خواهد بود اگ��ر بتوانیم



ب��ه دلیل این که توس��عه آبیاری ب��ا پیش��رفت و ترقی ملت ها

پیوند مس��تقیم با آبیاری و روش های آن داشته است .آنچه

تاری��خ س��اخت بندهای متع��ددی را ک��ه در ای��ران از دوران

طری��ق کندن چاه و به دنبال آن حفر قن��ات – که از ابتکارهای

کامالً ایرانی است – یکی از گام های نخستین در راه آب یابی

های گذش��ته باقیمـانده اس��ت ،تعیی��ن کنیم .متـأس��فانه این

در منـاطق��ی ک��ه ارتفـاع س��االنه بارندگی زیاد نبود ،مس��أله

تاریخی و آزمایش مصالح ساختمانی و مقایسه نوع و کیفیت

تم��دن هـ��ای قدیم میان��رودان و فالت ایران همیش��ه یکی از

خواهد شد تا به طور کلی سدها نسبت به قدمت ساختمانشان

امر بس��یـار دشوار است و ش��اید بتوان با مطالعه کتاب های

به طریق مصنوعی و با دخالت بشر به شمار می رود.

تأمی��ن آب و آبیاری اهمیت وی��ژه ای می یافت .از این رو در

آن ها به این هدف دست یافت .به هر حال در این قسمت سعی

اقدام ه��ای حکومتهـا برای آبادانی ،پدید آوردن و س��ـاختن

طبقه بندی شوند .البته همان طور که اشاره شد ،عمر سدهای

سیس��تم های آبی��اری و ذخیره آب بوده اس��ت به خصوص

ایران را نمی توان به طور قطع مطابق این گروه بندی دانست

در مناطق��ی ک��ه س��طح آب رودخانه پایین ت��ر از زمین های

و مطالع��ه و تحقیق های بعدی ب��رای تأیید و یا عدم تأیید آن

مجاور آن ها قرار داش��ت ،نیاز مبرم به آب برای کشاورزی

الزم خواهد بود.

موجب گردید که روش های مختلفی برای دس��ت یابی به آب

 -1سدسازی پیش از دوران هخامنشیان

باستان آب را با دست و با استفاده از خاصیت اهرم و وسیله

به درس��تی مشخص نیس��ت و امروزه نش��انه های برخی از

و رس��اندن آن به زمین های کشاورزی ابداع گردد .در مصر

تاری��خ پیدایش فن سدس��ازی در ایران ،مص��ر و میانرودان

ای به نام «ش��دوف» از رودخانه باال برده ،به س��طح باالتری

سدهای باستانی که در گذشته بسیار دور (حتی تا حدود سه

می ریختند که البته این روش با گذشت زمان به صورت نیمه

هزار س��ال قبل از میالد) در این سرزمین ها ساخته شده اند،

ماش��ینی درآم��د .در ایران باس��تان به علت پیش��رفت فن پل

در نقاط مختلف به چش��م می خورد .برخ��ی از فرمانروایان

سازی ،این عمل به وسیله ساخت پل های چند منظوره ای که

سلس��ه های قدی��م این مرزه��ا در تاریخ به کاره��ای آبادانی

بتوانند سطح آب رودخانه را تا ارتفاع مورد لزوم باال بیاورند

ش��هرت یافته ان��د و اجرای س��اختمان های زی��ادی به آن ها

(پل بند) انجام می گرفت .بسیاری از این پل بندها در زمان های

نس��بت داده شده اس��ت .از جمله این حکمرانان «سنا خریب»

مختلف قبل و بعد از اس�لام س��اخته شده اس��ت .برای مثال

پادشاه بابل است که کارهای آبی بسیاری چون کانال سازی

م��ی توان به یکی از قدیم��ی ترین انها که در هزاره اول قبل از

و بندسازی به دستور وی انجام گرفته است.

میالد در ش��هر بابل و بر روی رودخانه فرات س��اخته ش��ده

س��دهایی که از قدی��م در مصر و میانرودان و ایران س��اخته

است ،اشاره نمود و یکی دیگر از این پل ها که به عقیده برخی

ش��ده بود پس از مدتی از رسوب های رودخانه انباشته شده

اوج صنعت پل سازی در ایران به شمار می رود« ،پل خواجو»

و از بهره برداری موثر خارج گشته است .پاک کردن و تعمیر

ب��ر روی زاینده رود اس��ت .البته نمی توان گف��ت که ایرانیان

س��دها مانند س��اخت آن ها یک��ی از کارهای بزرگ به ش��مار

برداری بهینه از آب رودخانه به ساخت سدها روی آوردند،

دست حکومت ها انجام می ش��ده است .تاریخ نشان می دهد

اولی��ن قومی بودند که به منظور جم��ع آوری ،ذخیره و بهره

م��ی آمد که مانند س��ایر کارهای همگانی به ط��ور معمول به

اما آنچه که بیشتر تاریخ نویسان نیز به آن معترفند این است

که رونق اقتصادی ش��هرها در این مناطق همواره وابسته به

که دانش و فن سدس��ازی در ایران باستان به کمال رسیده و

برقرار بودن موثر سیس��تم های آب یابی ،آبیاری ،آبرسانی

در دوران های گذش��ته سدس��ازی و حفر کانال های آبیاری

 .چند س��دی که در ردیف س��دهای باس��تانی در ادامه ذکر می گردد همگی از روی مدارک و مراجع
قابل دسترس��ی نگارنده تهیه شده است و بدون شک سدهای دیگری نیز در نقاط مختلف ایران وجود
دارند که بررسی نشده یا نامشان ذکر نگردیده است.

 .بین النهرین
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سده چهارم پیش از میالد کامالً رایج بوده است.

افزون بر بندهایی که در زمان هخامنشیان بر روی

فرات و اروند رود س��اخته شد ،سدهای دیگری نیز

در فارس ایجاد گردید .با این که از تمامی س��دهای
ساخته ش��ده در زمان هخامنشیان آثاری در دست

نیس��ت ،ول��ی پایه های برخ��ی از بندهای��ی که تا به
امروز روی رودخانه ه��ای آن منطقه برجای مانده

اس��ت ،مربوط به دوران هخامنش��ی است .از جمله
ای��ن بندها »بن��د ناصری» در  48کیلومتری ش��مال

بند بهمن

غربی تخت جمش��ید (ب��ر روی رود کر) اس��ت .در

نزدیکی ش��هر کوار در جنوب شیراز سد دیگری بر
روی رودخانه «مند» س��اخته ش��ده است که به «بند

و ارتباطی بوده است و از این دیدگاه سدها نقش برجسته ای
را ایفا می نموده اند.

 -2-1سدسازی در دوره هخامنشیان

بهمن» معروف اس��ت .طول بدنه این سد در حدود یکصد متر

و بلندای آن بیس��ت متر است .اکنون بخش عمده ای از پشت



با تش��کیل سلسله هخامنشیان و اقتدار حکومت مرکزی و به

سد به وسیله گل و الی پر شده است.

رفاه اجتماعی اجتناب ناپذیر می نمود .این مس��أله موجب آن

مختلف ایران س��اخته ش��ده که یا به کلی ویران گش��ته اند یا

بدون ش��ک در زمان هخامنش��یان س��دهای دیگری در نقاط

تبع آن یکپارچگی مرزها ،توسعه کشاورزی به منظور تأمین

در زمان ساس��انیان و پس از آن دوباره بازسازی شده اند.

گش��ت که در دوران حکومت هر یک از پادشاهان هخامنشی

«هرودوت» تاریخ نویس یونانی به سد بزرگی در شمال ایران

بنده��ا و ش��بکه های مختل��ف آبی��اری و آبرس��انی در نقاط

و در حدود خوارزم اش��اره می کند و می نویس��د«:ایرانی ها

مختل��ف ایران (به خص��وص نواحی جن��وب و جنوب غربی)

س��دی بزرگ ساخته اند که از ش��گفتی های صنعت و موجب

ساخته شود.

از میان نوشته ها و سفرنامه های تاریخ نویسان و جهانگردان

تعجب یونانیان خواهد ش��د .به وسیله بندها آب های فراوانی

بس��یاری در نقـ��اط مختل��ف کش��ور ب��ه خصوص ب��ر روی

خور کش��اورزی اس��ت به اختیار دول��ت درآورده تا قبایل و

را ب��ر زمین های پهناور مس��لط کرده ،زمی��ن هایی را که در

گذش��ته می توان دریافت که در دوران هخامنش��یان سدهای

عش��ایر و سایر کس��انی که از لحاظ آب در مضیقه هستند از

رودهای دجله و فرات س��اخته شده بود« .استرابو» در مورد

آن بهره مند گردند».

س��دهای ای��ران چنین م��ی گوی��د« :ایرانیان ب��رای آن که در

 -3-1سدسازی در دوران ساسانیان

هن��گام ی��ورش خارجیان از حرکت آن ها به س��مت باالی این



اقدامات ساس��انیان در زمینه ایجاد تأسیسات زیربنایی نظیر

دو رودخان��ه (دجله و فرات) جلوگیری کنن��د ،بر روی آن ها

جاده ،پل ،سد و کانال های آبرسانی نشانه ای از توجه آنان

سدهایی س��اخته بودند ،ولی اسکندر وقتی به آن ها رسید تا

به برنامه ریزی های عمرانی است و از پیش می توان پذیرفت

می توانست آن ها را ویران کرد».

البته جزییات س��دهایی که اس��کندر به آن ه��ا برخورد کرده

که شکوفایی زندگی شهری با توجه به جمعیت رو به افزایش

سدها ویران شده اند یا خیر تردید بسیار است و نیز این که

در آن دوران شکس��ت س��پاه روم و در نتیجه وجود اسیران

ش��هرها بدون وجود تجهیزات فوق امکان پذیر نبوده اس��ت.

بود ،مش��خص نیست و هم چنین در این که به دستور وی این
ایرانیان برای جلوگیری از پیش��روی دشمنان سدها را ایجاد

فراوان رومی باعث گش��ت که در بسیاری از کارها از نیرو و

ک��ه آبیاری با به��ره وری از بند در ف��رات و اروند در حدود

ساخت بناهای مختلف و به خصوص سدها به کار می بردند،

فکر این افراد اس��تفاده شود .روش های متفاوتی که آنان در

می کردند نمی تواند کامالً درس��ت باش��د .اما مسلم آن است
 .عمر سدها بین  2000تا  2500سال.

اشاره شده است.

 .4برخی بر این عقیده اند که اسکندر نه تنها سدها را ویران نساخت ،بلکه فرمان تکمیل و حفر
کانال های جدید را نیز صادر کرد.

 .این بند بعدها در دوران حکومت آل بویه بازسازی شده است.

 .نام دیگر رود دجله است که در برخی از کتابهای پارسی میانه و نیز شاهنامه فردوسی به آن

 .عمر سدها بین  1300تا  1700سال.
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موجب گردید که س��دهای این دوران ب��ا آمیخته ای از دانش

درازای این س��د  65متر و پهنای آن حدود  6متر می باش��د.

که در ساخت آن از مهندسان و کارگران رومی استفاده شده

را یکی از اولین بندهای قوسی دنیا دانست .بدنه سد از سنگ

از ویژگی های این بند قوس��ی بودن آن اس��ت و می توان آن

پیشینیان ایرانی و دانش رومی ساخته شود .یکی از بندهایی

الش��ه ،مالت گچ و س��اروج و نمای آن از س��نگ تراش��یده با

است« ،بند میزان» یا سد «شادروان» در شوشتر است.

این سد که در زمان شاپور ساسانی و در سال  280میالدی

اندود ساروج ساخته شده است.

متر پهنا می باش��د و در امتداد یک پی س��نگی مناسب ساخته

 -بند «عقیلی» که در ش��مال شوشتر بر روی رودخانه کارون

دیگر سدهای مهم این دوران عبارتند از:

احداث ش��ده اس��ت ،دارای  250متر درازا و حدود  10الی 12

ساخته شده بود و متأسفانه بقایای آن در طغیان سال 1347

ش��ده است .هسته آن از سنگ الشه با مالت سیمـان و نمـای

رودخانه به کلی از بین رفته است.

س��د از س��نگ تراش است که با بس��ت های آهنی و سربی به

 -پل بند «گرگر» واقع در شوش��تر که کانال های آس��یاب های

یکدیگر پیوند یافته اند .نکته حائز اهمیت در مورد ساخت این

گرگر از پشت آن سرچشمه می گیرند.

س��د ،ایجاد کانال انحرافی برای منحرف کردن آب رودخانه

 -بن��د «عی��ار» واقع در رود گرگ��ر که فقط آث��ار جزیی از آن

در زم��ان عملی��ات س��اخت می باش��د ک��ه با توج��ه به حجم

باقی است.

بس��یار زی��اد آب رود کارون ،در آن تاری��خ عملیات بس��یار

دش��واری بوده اس��ت .در کتاب «تحف��ه العالم»

درباره س��اختمان این سد چنین آمده است... :
مهندس��ان بعد از آن که ت��رازوی آب را برآورد

نمودند دیدند که به س��بب بس��یاری رودخانه و
ش��دت جریان آب ساختن شادروان محال و ...

مگر آن که آب را اوالً به طرف دیگر جاری نمایند
ت��ا آب از رودخانه منقطع گردد ،بعد از س��اختن
ش��ادروان ب��از آب را به این طرف س��رازیر کند
و آن رخن��ه را ببندن��د ...و چن��ان کردن��د که از

زی��ر کوه مذکور الی بند قیر که دوازده فرس��نگ

کامل اس��ت ببرند و آب را بدان طرف گردانند تا
بند میزان

شادروان و بند میزان تمام شد...

10

یکی دیگر از سدهای دوران ساسانی سد دامغان
بوده است« .ابودلف» سیاح سده چهارم هجری

می نویس��د :در آنجا (دامغان) س��د عجیبی برای تقس��یم آب

 -بند «خداآفرین» یا «ماهی بازان» واقع در رودخانه گرگر که

ای واقع در کوه بیرون می آید و پس از جریان به وسیله این

 -پل بند «شوش��تر» که دارای  40دهانه و درازایی حدود 500

فقط آثار جزیی از آن باقی است.

وجود دارد که از آثار دوره ساس��انی است .آب آن از مغازه

متر بوده است.

سد به یکصد و بیست قسمت برای آبیاری بیست قریه تقسیم

 -پل بند «دزفول» که در شهر دزفول بوده است و فقط جزیی

می ش��ود .مق��دار آب هیچ یک از این جوی ه��ا به نفع صاحب

از آن به چشم می خورد.

آن زیاد نمی ش��ود و نیز ممکن نیست دو جوی به هم آمیخته

 -پل بند عظیم «خداآفرید» در اهواز که هنوز آثار جزیی از آن

شوند.

به چشم می خورد.

س��د دیگری که در آن دوران س��اخته ش��ده اس��ت سد «ایزد

بندهای دیگ��ری نیز روی رودخانه های مارون ،مند ،کرخه،

خواست» در ده کیلومتری جنوب دهکده ایزد خواست است.

کارون و هم چنین در جزیره های خلیج فارس س��اخته ش��ده

 .شادروان به ضم دال سراپرده و فرش منقش و بساط گرانمایه را گویند و چون زمین رودخانه را
به زیبایی با سنگ فرش کرده بودند آن پل بند را شادروان نامیدند.

بود که اکنون فقط آثار بسیار کمی از آن ها موجود است.

 -4-1سدسازی در دوره های اولیه اسالمی

 .برخی معتقدند که این کار شاید برای نخستین بار در تاریخ سدسازی انجام گرفته است.
.10کریمی ،بهمن ،راه های باستانی و پایتخت ها ی قدیمی ایران 1329 ،ش.
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سنگ و صهروج در پیش و پس بند و آنگه این بند
ب��رآورد از معجون صهروج و ریگ ریز ،چنان که
آهن بر آن کار نکند و هرگز خللی آن را نرس��د...

و جوی ها س��اخته اند بر آن و جمله نواحی کربال
باالیین آب از این بند می باید .درازای این س��د در

حدود  100متر و پهنای آن حدود  20متر و بلندای
آن از کف دریاچه حدود  15متر اس��ت .ساختمان

بدنه س��د از سنگ و س��اروج ساخته شده است و
روی تاج س��د پلی آج��ری با س��یزده دهانه برای

عبور و مرور س��اخته اند که متأس��فانه بعضی از

بند کبار

آن ها درهم ریخته اس��ت ،بلندای س��طح پل از تاج

در حدود  12متر است.

ساختمانی و مهندسی سدس��ازی دوران های پیش از اسالم

برخ��ی از بندهای دیگر س��اخته ش��ده در دوران حکومت آل

دنبال شد و گاهی نیز به روش های پیشین نوآوری هایی نیز

بویه بدین شرح است:

اضافه گشت .در ضمن بسیاری از سدهای پیش از اسالم در

 -بند«فیض آباد »13که در طول رودخانه س��اخته شده است و

ایران به دست ایرانیان مسلمان مرمت شد.

درازایی در حدود  200متر دارد .پهنای آن در قسمت باال بین

در زمانی ک��ه خلفـای عباس��ی دارای قدرت زیـ��ادی بودند،

 5تا  12متر است و بلندای بند در حدود  3الی  4متر می باشد.

بندهـایی که در زمان هـای گذش��ته س��اخته شده بود مرمت

ساختمان بند از قلوه سنگ و مالت ساروج است.

می ش��د و م��ورد به��ره ب��رداری قرار م��ی گرف��ت .از جمله

 -بن��د «تیلکـ��ان» ،درازای ح��دود  162مت��ر و پهنـ��ای آن در

سیستم هـای آبی که مس��ـلمانـان از پیشینیـان به ارث بردند

قسمت تـاج حـدود  7/5متر و در پی حدود  16متر می باشد.

ش��بکه های آبیاری شوش��تر ،اهواز ،قی��ر و دزفول بود .این

بلندی بند نیز در حدود  6متر است .بند از قلوه سنگ و مالت

س��اختمان ها به دس��ت ایرانیان پس از اسالم مرمت گردید و

ساروج ساخته شده است.

عالوه بر آن به سیستم آبیاری شوشتر سد دیگری به نام سد

 -بن��د «م��وان» ب��ا درازای ح��دود  66متر و پهن��ای آن حدود

«بولیتی» س��اخته شد .این س��د روی رود گرگر ساخته شده

 8مت��ر اس��ت .هم چنی��ن بلن��دی بن��د در ح��دود ش��ش مت��ر

ب��ود و همراه آن چرخ ها و آس��یاب های آب��ی روی رودخانه

نصب شده بود.

 -5-1سدسازی در دوران آل بویه (دیلمیان)

م��ی باش��د .بن��د از س��نگ و آج��ر و مالت س��اروج س��اخته
شده است.

11

 -بند خاکی «دختر» که در ش��مال دریاچه بختگان قرار دارد.

بن��ا ب��ه گفت��ه تاری��خ نویس��ان ،دوران آل بوی��ه از نقطه نظر

بلن��دای این بند در حدود  6ال��ی  7متر و درازای آن در حدود

سدس��ازی و کاره��ای آب��ی یک��ی از دوران های درخش��ان

 870متر می باش��د .پهنای بند در ت��اج 15 ،متر و در پایه 23

تاریخ فنی ایران به ش��مار می رود .یکی از کارهای برجسته

متر است.

سدس��ازی در دوران آل بوی��ه احداث بند «امی��ر »12در فارس

از دیگر بندهای دوره آل بویه می توان به بند «حس��ن آباد»،

در س��ال  349هجری می باشد .این سد که در  35کیلومتری

بند «جهان آباد» و بند «دروازه قرآن» در شیراز اشاره کرد.

ش��مال شرقی شیراز بر روی رودخانه کر احداث شده است،

 -6-1دوره غزنویان

14

هنوز پس از گذش��ت حدود یک هزار س��ـال دایر می باش��د«.

از بندهایی که گفته می شود در دوران غزنویان ساخته شده

اب��ن بلخی» (اوایل ق��رن شش��م) در فارس��نـامه دربـاره این

اس��ت ،می توان به پل «بند طوس »15و بند «شش طراز» اشاره

س��د می نویس��د :بند عضدی هم آن اس��ت که در جهان مانند

کرد .بند ش��ش طراز در  25کیلومتری غرب کاش��مر ساخته

آن نیس��ت و صنعتش آن اس��ت که این نواحی کربال پیش از
ای��ن بند صحرا ب��ود بی آب  ...پس ش��ادروانی عظیم کرد از

 .13برخی معتقدند که این بند بازمانده یک بند قدیمی از دوران هخامنشی است که در زمان آل بویه
دوباره تعمیر و احیا شده است.

 .11عمر سدها در حدود  1000سال.

 .14عمر سدها در حدود  900سال

 .12احداث این بند را به عضدالدوله ( 338-373هـ) یکی از پادشاهان این سلسله نسبت می دهند.

 .15احداث این پل بند منسوب به دختر فردوسی شاعر شهیر ایرانی است.
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ش��ده است .جنس س��اختمان این
بند از س��نگ شکس��ته رودخانه و
مالت آهکی می باش��د .نکته قابل

مالحظه در مورد این س��د وجود

آب پخش��ان (مقسم) آن می باشد

که در فاصله پنج کیلومتری پایین
دس��ت سد س��اخته ش��ده است و

آب را ب��رای اس��تفاده  5روس��تا

تقسیم می کند.

 -7-1دوره ایلخانیان

16

در دوران ایلخان��ی و در ح��دود
س��ال های  680تا  683هجری بند
بند فریمان

بزرگی در جنوب ش��رقی س��اوه

و در  37کیلومت��ری آن ب��ر روی

رودخانه قره چای (که در گذشته

سد از گل و الی پر شده است.

به گاومها ش��هرت داشت) احداث

شد .این سد وزنی دارای  65متر درازا می باشد و بلندای آن

 -8-1دوره صفویه

آهکی) و مالت آهک که مقاومت بس��یار خوبی دارد س��اخته

کارهای چش��مگیری در زمینه پل س��ازی و سدسازی انجام

18

در دوران سلسله صفوی که حدود  250سال به درازا کشید،

در حدود  30تا 35متر است .سد از سنگ شکسته کوه (سنگ

گرفت .از جمله س��دهایی که در دوران صفویه احداث ش��د،

ش��ده و از لح��اظ موقعی��ت در محل بس��یار خوبی بنا ش��ده

می توان به س��د «فریمان» اش��اره کرد .تاریخ ساخت این بند

اس��ت .17از دیگر بندهایی ک��ه در دوران ایلخانی��ان در ایران

ساخته شده است می توان به سد «کبار» اشاره کرد .این سد

که در  90کیلومتری جنوب ش��رقی مشهد و در  12کیلومتری

است .بلندای سد در حدود  26متر و درازای آن در باال حدود

مشخص نیست .از س��تون هرمی شکلی که در وسط سد بنا

فریمان بر روی رودخانه فریمان احداث شده است به درستی

در  25کیلومتری جنوب قم در دره ای  Vش��کل س��اخته شده

ش��ده اس��ت ،چنین به نظر می رس��د که س��د یکبار در ادوار

 55متر اس��ت .پهنای س��د حدود  4/5الی  5متر می باشد .این

گذشته مرمت شده است .قسمتی از پشت سد با گل و الی پر

س��د از نوع قوسی با شعاع ثابت اس��ت و یکی از قدیمی ترین

ش��ده است ،ولی هنوز قابل استفاده می باشد .برخی دیگر از

س��دهای قوسی می باشد .گزینش محل مناسب و نیز انتخاب

سدهایی که در دوران صفویه ساخته شده اند عبارتند از:

فرم قوسی آن که برای نوع دره و کوه مناسب است نمایانگر

 -بند «قهرود» که در  30کیلومتری جنوب غربی کاش��ان قرار

مهارت و کاردانی مهندس��ان آن در امر سدسازی می باشد.

گرفته است و ساختمان آن را به زمان شاه عباس اول نسبت

بدنه س��د از مصالح سنگ الشه با مالت ساروج ساخته شده

می دهند .پشت این سد از گل و الی پر شده است.

و در نمای آن از قطعات س��نگ مکعب مس��تطیل ش��کل همراه

 -پ��ل بند «خواج��و» که س��اختمان آن مربوط به زمان ش��اه

با مالت ساروج اس��تفاده شده است .بند دیگری که در زمان

عب��اس دوم اس��ت و در ش��هر اصفهان ب��ر روی زاینده رود

ایلخانیان س��اخته شد ،بند قوس��ی «طبس» است .این سد در

ساخته شده است.

 400کیلومت��ری جنوب غربی مش��هد در دره ای بس��یار تنگ

 -بند «اخلمد» که از آثار دوره ش��اه عباس دوم است و در 82

قرار گرفته اس��ت .زیرس��ازی ای��ن س��د در دوره صفویه با

کیلومتری جنوب شرقی مشهد بر روی رودخانه اخلمد احداث

آجرهای این دوره تقویت شده است .در زمـان حاضر پشت

شده است .ساختمان سد با سنگ و مالت آهک بنـا شده است

و برج های آبگیر آن از آجر و مالت آهک می باش��د .درازای

 -1 16عمر سدها در حدود  700سال

بن��د  220مت��ر و پهنای آن  11متر و بلن��دای آن در حدود 12

 -2 17س��د جدید س��اوه پس از مطالعات دقیق مهندس��ی در فاصله بس��یار نزدیکی از این سد بر روی
رودخانه احداث گردید به طوری که س��د قدیم به زیر آب رفت و این مس��أله نش��ان دهنده دقت باالی
انتخاب محل توسط مهندسان سد قدیم می باشد.

 -3 18عمر سدها حدود  300تا  400سال
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مت��ر اس��ت .در طول بند و در فواصل مختل��ف پایه های نیمه

آن ها بس��یار دش��وار می باش��د .برای نمونه می توان به سد

رس��د در این بند س��رریز پیش بینی نشده اس��ت و در مواقع

 -2-2انتخاب مصالح

اس��توانه ای برای تقویت بند احداث ش��ده اس��ت .به نظر می

«ساوه» (که شرح آن قبالً ذکر شد) اشاره کرد.

مهندسان و سدسازان ایران باس��تان مصالح به کار رفته در

طغیان رودخانه آب از روی س��د می گذش��ته و خسارت های

سدهای خود را با دقت بسیار انتخاب می کردند و در هر سد

زی��ادی وارد می کرده اس��ت .س��د در حال حاض��ر غیرقابل

از بهترین مصالح اطراف که با نوع س��د نیز همخوانی داشته

استفاده می باشد.

 -بن��د «کری��ت» ک��ه در  400کیلومت��ری جنوب غربی مش��هد

اس��ت ،بهره می جس��تند .مصالحی که در سدس��ازی از آنها

از ن��وع قوس��ی ب��وده اس��ت و بلن��دای آن را در ح��دود 100

آهک و س��اروج .ش��اید بتوان از شکل و اندازه های آجرهای

اس��تفاده می شده اس��ت ،عبارت بودند از سنگ ،آجر ،مالت

س��اخته ش��ده و اکنون غیرقابل اس��تفاده می باش��د .این سد

به کار رفته در س��دها و مقایسه آن ها با سایر بندها و بناهای

مت��ر تخمی��ن زده اند که ب��ا توجه به بلندی بس��یار زیادش از

دیگر به عمر حقیقی سدها پی برد.

شاهکارهای مهندسی در آن دوره به حساب می آید.

از دیگر بندهای س��اخته ش��ده در دوره صفوی��ه می توان به

 -3-2پی سازی

 -بند «کالت» در  90کیلومتری شمال مشهد

پل و س��د با آن روبه رو بوده اند ،س��اختن شالوده پل و بند

یکی از مسائلی که مهندسان ایران باستان همواره در ساختن

موارد زیر اشاره کرد:

درون آب بوده اس��ت .برای س��اختن سدها عموماً

جری��ان آب رودخانه را منحرف می کردند و آنگاه
در زمین خش��ک کار را انجام م��ی دادند (مانند بند

امی��ر و بن��د می��زان) به هر ح��ال اجرای پ��ی پل ها

و س��دها در این س��رزمین هم��راه ب��ا به کاربردن
ابداع��ات و روش های س��اختمانی جدیدی بوده و

این مس��أله به نحو شگفت انگیزی در این سرزمین
حل می شده اس��ت« .مس��عودی»  19شرح ساختن
سد «س��کندر»  20به دست انوش��یروان را در کتاب

خوی��ش چنین نقل می کند :چ��ون ملوک ناحیه باب

بند طرق

و اب��واب 21و جب��ل قب��خ به قلم��رو وی م��ی تاختند
بدانجا ش��تافت و دیوار معروف (س��د س��کندر) را

 -بند «سالمی» در  200کیلومتری جنوب مشهد

بر مش��ک های پرباد از پوس��ت گاو با س��نگ و آهن و س��رب

 -بند «طرق» در  15کیلومتری مشهد

ب��ه قعر دریا رفت و دیوار از آب باال آم��ده بود .آنگاه مردان

 -بند «گلستان» در  30کیلومتری شمال مشهد

به پا کرد که هر چه دیوار باالتر رفت مش��ک ها فروتر ش��د تا

 -بند«اشرف» در  5کیلومتری جنوب بهشهر

ب��ه زی��ر آب رفته ب��ا کارد و خنجر مش��کهـا را بش��کـافتند و

 -بند «قزوین» در  160کیلومتری شمال غربی تهران

دیوار در دل آب به قعر دریـا اس��توار ش��د ک��ه تاکنـون یعنی

از دیگر کارهای دوران صفویه آغاز ساختمان تونل کوهرنگ

به س��ال س��یصد و سی و دو بجاس��ت و این قسمت دیوار را

 -2خصوصیات فنی سدهای باستانی ایران
 -1-2انتخاب محل سد

مانع آن شود .

بوده است.

که به دریاس��ت صد (س��د) گویند که اگر کش��تی بدانجا رسد
22

 .19ابوالحسن علی بن حسین مسعودی تاریخ نویس قرن چهارم

در تمام��ی نقاط��ی که س��دهای باس��تانی ایران بنا ش��ده اند،

 .20در این که چرا این سد ،سد سکندر نامیده می شود نظر بسیار است که می تواند از این پندار عوام
که انجام هر کار غیرممکن را به اسکندر مقدونی نسبت می دادند نشأت گرفته باشد .به هر حال بحث
در این باره از حوصله این مقاله خارج است.

ش��رایط طبیعی از لحاظ تنگی دره ،اس��تقامت کوه ها و  ...به
خوبی رعایت شده اس��ت .بیشتر این سدهـا در بهترین محل

 .21باب االبواب یا دربند ناحیه ای است در دامنه جنوبی جبال قفقاز و ساحلغربی دریای خزر که
اکنون جزیی از خاک کشور آذربایجان به حساب می آید.

ممکن احداث و اغلب در نقاط کوهس��تانی و دور از دس��ترس

س��اخته ش��ده اند که حتی امروزه نیز دسترسی به بعضی از

 .22روش گفته شده برای ساخت این سد حتی اگر صرفاً زاییده فکر مردم آن دوران بوده باشد باز
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در آن زمان شرایط شالوده ریزی نیز در سدها کامالً متفاوت

ای ش��کـل بوده ،به فاصله هـای معینی از یکدیگر قرار دارند.

کف رودخانه بود ،پی س��ازی س��دها محکم و بس��یار خوب

به ص��ورت دیوار حایل ج��دار بند را تقویت م��ی کند .برخی

س��د فریمان نیز در وس��ط پایه هرمی ش��کل عظیمی دارد که

بوده اس��ت .در بعضی نقاط که سنگ بستر بسیار نزدیک به

معتقدند که این پایه بعدا ً برای تقویت س��د ساخته شده است

س��اخته شده است و حتی پس از گذش��ت قرن ها و با وجود

 -5-2برج های آبگیر

این که پش��ت دیواره س��د از رسوبات پر ش��ده است ،پابرجا

ارتفاع س��دهای مخزنی ایران بین  15تا  40متر است .بدیهی

می باشد.

در موارد نیز که امکان خاکبرداری در زیر س��د برای رسیدن

است که مهار کردن فشار آب در مواقع بازکردن سد به منظور

طبقـات رس��وبی کف رودخـانه س��ـاخته ش��ده ان��د و بدیهی

آورد .ایرانی��ان برای حل این مش��کل راه حل مناس��بی یافته

بهره برداری ،برای س��ازندگان سدها مشکالتی به وجود می

به س��نگ بس��تر وجود نداش��ته اس��ت ،س��دها اغلب بر روی

بودند .بدین صورت که در باالدس��ت سد و چسبیده به بدنه،

اس��ت که موجودیت س��دهایی که در چنین شرایطی بنا شده

برج هـایی از اجر یا سنگ از کف پی تا تاج سد بنا می کردند.

اند با گذشت زمان به مخاطره افتاده است .مانند سد «ساوه»

در ارتفاع های مختلف معینی از این برج ها سوراخ های افقی

و سد «شش طراز» کاشمر و ...

 -4-2ش��کل س��دها از لح��اظ مقاوم��ت و انتق��ال
نیروی آب

تعبیه ش��ده ب��ود که با مخزن و دریاچه س��د ارتباط داش��ت.

سدهای باس��تانی ایران را می توان به سه دسته
وزنی ،قوس��ی و پایه دار تقس��یم نمود که هر یک
در شرایط خاص خود ایجاد شده اند.

 -1-4-2سدهای وزنی

مطالعات انجام ش��ده بر روی س��دهای باستانی

ای��ران نش��ان می ده��د ک��ه روش ه��ای طراحی
س��دهای وزنی قدیمی تقریباً مش��ابه همان روش
هایی اس��ت ک��ه امروزه ب��ه کار برده می ش��ود.
بیشتر این سدها طوری ساخته شده اند که فشار
افقی آب با تقویت ابعاد سد مهار می گردد.

بند اخملد

 -2-4-2سدهای قوسی

مطالعات باس��تان شناس��ی نش��ان می دهد که
23

ایرانی��ان قب��ل از رومی��ان در س��اختمان های خ��ود از قوس

برای آبگیری از باالترین سوراخی که در زیر آب قرار گرفته

ایران��ی با اط�لاع از خصوصی��ات قوس و ط��رز باربری آن

فش��ار هیدرواس��تاتیک را داراس��ت قابل دسترسی بوده ،در

بود استفاده می شد .بدین ترتیب همواره نقطه ای که کمترین

به عنوان عنصر باربر اس��تفاده کرده اند .اس��تادان سدساز

ب��ا دادن انحن��ای افق��ی ب��ه بدنه س��دها روش جدی��دی را در

نتیجه بستن و باز کردن سوراخ ها آسان تر انجام می گرفته

اختراع س��دهای قوسی را به ایشان نسبت داد .در ایران چند

سوراخ آبگیری ساخته می شد تا بندبان بتواند از داخل چاه،

اس��ت .دور هر برج پله حلزونی ش��کلی از ت��اج تا پایین ترین

سدس��ازی خود به وجود آوردن��د و به احتمال زیاد می توان

سوراخ های افقی را باز کرده ،یا ببندد.

سد قوسی وجود دارد که شرح آن ها آمده است.

این روش آبگیری در اغلب سدهای باستانی ایران وجود دارد

 -3-4-2سدهای پشت بنددار

س��دهایی هستند که جداره به نسبت نازکی دارند و به وسیله

و در بعضی از سدها دو برج آبگیر موجود است (سد قمصر)

نریمـان از این نوع هس��تند .در س��ـد اخلمد پـایه هـا استوانه

قرار دارند که این طرز آبگیری با آبگیری دیگر سدهای ایران

در ش��ش طراز کاش��مر دو چاه آبگیری در مجاورت یکدیگر

پایه هایی در نقاط مختلف تقویت ش��ده اند .س��د اخلمد و سد

متفاوت است.

هم نشان دهنده دانش و فن بسیار باالی مهندسان آن روزگار است .چرا که این روش مبنای روش
بسیار جدیدی است که امروزه برای ساخت پایه اسکله ها در نقاط مختلف دریا استفاده می شود.

 -6-2کانال های انتقال آب

 .23در هفت تپه خوزستان
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بیش��تر موارد آب از دریاچه س��د توس��ط دریچه های آبگیر
به چاه فرمـ��ان ریخته ،از آنجـا وارد ک��ف طبیعی رودخـانه

می ش��ده و س��پس از این راه برای آبیـ��اری مزرعه ها مورد
اس��تفـاده قرار می گرفته است .بررس��ی های تاریخی نشان

می دهد که در بیش��تر سدهای قدیم آبگیری به همین صورت

بوده است.

در س��د «کب��ار» آب از چاه فرمان به کمر س��د م��ی ریزد و از

آنجا در کانالی که در کوره کنده شده است با ارتفاعی حدود

 20الی  25متر باالتر از سطح رودخانه و موازی با آن حرکت

می کند.

 -7-2مهار سیالب ها

در بیشتر سدهای ایران آبهای ناشی از سیل که بیش از حجم

منابع

مخزن س��د بوده اند از روی بدنه س��د سرریز می کرده است.

مانند بندهای «امیر» و«س��اوه» .در چنین مواردی شکس��تگی
ناشی از ریزش آب به پایین سد موجب تخریب پی ها شده ،در

نتیجه سوراخ شدن زیر پی ،سدها از کار افتاده اند (سد ساوه،
ش��ش طراز ،قمصر و  )...در برخی از س��دها این مشکل را با

ایجاد س��رریزهای رودگذر در کناره س��د حل کرده اند که در

این موارد آس��یب کمتری به سدها وارد آمده است .البته نباید
از نظر دور داشت که اغلب این سدها متعلق به زمانی در حدود

 1000تا  2500س��ال قبل می باشند و ممکن است سیلهایی با
دوره بازگشت بسیار بزرگ در این دوران اتفاق افتاده باشد.

در بند «امیر» چون ظاهرا ً پی ریزی س��د مناسب بوده است،

در پای سد حوضچه آرامشی طبیعی به وجود آمده است که
وضعیت و اس��تحکام آن با نیرو و انرژی آب های طغیانی در
حال تعادل بوده و در نتیجه موجبات تخریب سد را به وجود

 -1غالمرض��ا ک��ورس ،عنای��ت ال��ه رض��ا ،محمدعل��ی امام

نیاورده است.

شوش��تری ،عل��ی اکبر انتظام��ی ،آب و فن آبی��اری در ایران

باستان.

سخن آخر

 -2دکت��ر مه��دی فرش��اد ،تاری��خ مهندس��ی در ای��ران ،بنیاد

آنچه واضح اس��ت پیشینه سدسازی در ایران به دوران های

نیشابور چاپ دوم.1362 ،

س��دهای مختلف موجود ،دش��وار می باش��د و تنها با تحقیق

ش��هر نشینی ایران در گذر زمان ،انتشارات فرهنگسرا ،چاپ

 -3محمدرض��ا تق��وی نژاد دیلم��ی ،معماری ،شهرس��ازی و

بس��یار قدی��م باز می گ��ردد .اما تعیی��ن تاریخ دقیق س��اخت

اول.1363 ،

و بررس��ی متن های مختلف تاریخ��ی و نیز آزمایش مصالح

 -4مرتضی سرمد ،حقوق آب ،جلد اول.

و مقایس��ه بنا های مختلف ساخته شده از نظر سبک ساخت،

 -5دایره المعارف بزرگ اسالمی ،جلد .7

می توان تا حدودی به زمان ساخت سدها پی برد.

ب��ه طور کلی بح��ث در مورد آب ،چگونگی بدس��ت آوردن و

 -6علی اکبر دهخدا ،لغت نامه.1336 ،

است و این جستار بخشی کوچک از آن می باشد.

ملی سدهای بزرگ ایران ،وزارت نیرو.1372 ،

 -7بیژن فرهنگی ،س��دهای ایران (گذشته حال ،آینده) ،کمیته

اس��تفاده از آن در ایران باس��تان مقوله بس��یار گس��ترده ای
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