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چکیده:
پیشینه تمدن ایران ،در جهان شناخته شده است .وجود سازههاي آبي در ايران مانند سدها ،بندها ،اشترگلوها ،مقسمها ،آسيابهاي آبي و آبانبارها ،قرنها قدمت داشته ،و نشان
از ژرفنگري ايرانيان و دانش فراوان آنان از مهندسي آب در آن دوران دارد .برخی از این آثار همچنان در حال بهره برداری هستند؛ برخی نیز بازسازی شده و بخوبی کار می کنند؛
و تعدادی نیز مرمت و حفاظت شده ،ولی کاربری آنها به سازه های مشابه و جدید در جوار آنها واگذار گردیده است .هدف اصلی از مقاله حاضر ،معرفی نمونه هائی از سازه های آبی
شاخص ماندگار در قلمرو ایران ،ضرورت حفاظت و مرمت برخی سازه های موجود ،و نوسازی سازه های بدیع برای ماندگاری میراث تاریخی ایران است .همچنین نوآوری در طرح
و ساخت سازه های آبی جدید بعنوان میراث تاریخی و فرهنگی عصر حاضر برای آیندگان این سرزمین ،باید مورد نظر قرار گیرد .ساخت و نمایش مدل های فیزیکی از سازه های
آبی ماندگار و یا بدیع ،در میادین و پارک های شهرهای ایران پیشنهاد می گردد. .
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.2بازسازی و بهسازی سازه های آبی ماندگار
پیشینه آثار ماندگار نشان می دهد که در دوره درخشش تمدن ها ،سازه های
بزرگ آبی ساخته شده و سپس در طول زمان و در دوران بعدی ،مجددا بازسازی
و یا بهسازی شده اند [ .]2نمونه بارز آن تحول طرح و ساخت کانال سوئز ،و
نقش میان دوره ای داریوش بزرگ در توسعه این کانال؛ و تالش های بعدی تا
به امروز است (شکل  .)1نمونه دیگر پل زمان خان (بر روی زاینده رود) است؛
که بارها بازسازی شده؛ و هنوز از جاذبه های گردشگری منطقه سامان محسوب
می گردد (شکل  .)2شبکه رود دز -بند میزان -رود گرگر -آبشار سیکا در شوشتر
(خوزستان) از آثار ثبت شده جهانی و ماندگار برای ایران است (شکل .)3
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-1مقدمه:
تمدن ایران عموما در منطقه ای با اقلیم خشک و نیمه خشک ،و در کنارهچشمه
ها و قنات ها و رودخانه هاقرار داشته است .سازههاي آبي باستاني مانند سدها،
بندها ،اشترگلوها ،مقسمها ،آسيابهاي آبي ،قنات ها و آبانبارها كه در ايران
وجود دارند قرنها قدمت داشته و بعضي از آنها هنوز هم وظايف عمده خود
را كه شامل آبرساني به اراضي كشاورزي ،مهار سيالب و يا ذخيره آب ميباشد به
خوبي انجام ميدهند .وجود اين سازههاي آبي باستاني نشان از ژرفنگري ايرانيان و
دانش فراوان آنان از مهندسي آب را در آن دوران دارد [ .]1نمونه های بارز آن :سد
میزان و مجموعه آبشار -آسیاب شوشتر در خوزستان؛ سد داریوش و پل -بند امیر
و شبکه فاضالب تخت جمشید در فارس؛ و سد کریت در خراسان جنوبی است.
برخی از این آثار عمرانی و تاریخی همچنان با مشخصات پیشین خود در حال
بهره برداری هستند (نظیر :سد میزان و قنات های یزد)؛ برخی نیز بازسازی شده و
بخوبی کار می کنند (نظیر :پل زمان خان بر روی زاینده رود)؛ و تعدادی نیز مرمت
و حفاظت شده ،ولی کاربری آنها به سازه های مشابه و جدید در جوار آنها واگذار
گردیده است (نظیر پل -بند امیر بر روی رود کر در فارس؛ و سد طرق در خراسان).
ترميم و بازسازي سازههاي باستاني بدون انجام مطالعات اوليه مانند هواشناسي،
هيدرولوژي،زمينشناسيساختگاهسازهآبي،شناسنامهوضعيتكيفيمصالحسازه،
لرزهخيزي ،مطالعات زيستمحيطي ،كشاورزي و اجتماعي ،اشتباهي جبرانناپذير
است .مرمت سازههاي باستاني بدون نظارت و هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي با
كارفرما و مشاور ،باعث وارد آمدن خسارتهاي غير قابل جبران به اين گنجينههاي
باستاني خواهد بود كه متاسفانه در بعضي نقاط اين امر اتفاق افتاده است.طرح
مرمت بند بهمن مربوط به دوران ساسانيان كه در حال حاضر نيز مورد بهرهبرداري
ميباشد ،از ديگر طرحهايي است كه توسط مشاور و با نظارت موسسه گنجينه
ملي مورد مطالعه قرار گرفته است [ .]2بازسازی و مرمت سد گلستان مشهد و
عباس آباد بهشهر نیز از پشتوانه مطالعاتی الزم برخوردار بوده است .نمونه دیگر
مديريت حفاظت بند امير در فارس بر روي رودخانه كر (با بيش از  1000سال
قدمت) با لحاظ اصول بنيادي حفاظت و احياء آثار فرهنگي -تاريخي بوده است.
حفاظت آثار باستانی از فرسایش آبی نیز ضروری است .نمونه موفق آن ،مطالعات
مربوط به شبكه آبرساني و دفع آبهاي سطحي تخت جمشيد به هنگام بارندگي بود؛
که با نظارت و همكاري موسسه گنجينه ملي آب ايران انجام گرديد [.]1
گزینه مرمت سازه های تاریخی ،گرچه باید در اولویت قرار گیرد؛ ولی برخی آثار
بجامانده قابلیت ترمیم و بازسازی را از دست داده اند .بطور مثال ،بازسازی سد
ایزدخواست و پل دختر بدلیل تخریب بیش از اندازه و نامطمئنی در پایداری پی،
مورد تردید است .از سوی دیگر ،تصمیم گیری های عجوالنه قبلی برای ساخت
سازه جدید درنزدیکی سد کریت و سد طرق (خراسان) ،عالوه بر صرف هزینه
و زمان بسیار زیاد ،در مرحله ساخت و بهره برداری آسیب های جدی به این
دو آثار وارد نمود؛ که مجوز سازمان ميراث فرهنگي را دریافت ننمود .بهرحال،
سازمان ميراثفرهنگي با اعمال مديريت صحيح ميتواند مهمترين عامل در حفظ
و حراست از اين سازههاي با ارزش آبي باستاني باشند.

شکل  -2پل زمان خان ،زاینده رود ،سامان(عکس از یاسی)1378 ،

شکل  -3بند میزان (رود دز) و مجموعه آبشاری سیکا ،شوشتر (نجفی و همکاران،
)1388

قنات (ترکیبی از چاه ها و تونل زیرزمینی) ،بدون تردید از ابتکارات ایرانیان
برای تامین و انتقال آب از زیرزمین به مناطق خشک و نیمه خشک ،از حدود
 3000سال پیش بوده است .سپس در کشورهای دیگر خاور میانه (عمان) و
در کشورهای آفریقائی گسترش یافت .همچنین ،آب انبارها بصورت مخازن
زیرزمینی برای نگهداشت آب از تبخیر ،گرمایش و آلودگی در مناطق مختلف
ایران دیده می شوند .سیمای طرح قنات و آب انبار در شکل  4نمایش داده
شده است [.]3
پایداری ساختگاه ،معماری زیبا و مصالح بادوام در محیط آبی از مشخصات سازه
های مشهوری نظیر سی و سه پل (زاینده رود ،اصفهان) و پل دزفول (با قدمت
 1500ساله) است ،که هنوز کارآئی دارند (شکل .)5

شکل  -4نمایش عمومی طرح قنات و آب انبار(اسفندیاری)1386 ،

شکل  -5نمونه ای از پل های مشهور ایران (نجفی و همکاران)1388 ،

شکل  -1توسعه طرح و ساخت کانال سوئز در گذر زمان (نجفی و همکاران)1388 ،

مرمت سازه های تاریخی و ماندگار آب ایران ،برای توسعه دانش فنی و بومی
و برای احیای صنعت گردشگری ضروری است .بازسازی این سازه ها نیازمند
مطالعات جامع و همسو با معیارهای حفاظت از میراث تاریخی -فرهنگی است.
نمونه موفق آن ،بازسازی بند فیض آباد و بند تیلکان (شکل  )6در استان فارس
است [ .]1سازه های ترکیبی پل -بند از آثار ماندگار ایران هستند .يك نمونه
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خوب مديريت ،ترميم و طرح افزايش ارتفاع بند امير در فارس بر روي رودخانه
كر با بيش از  1000سال قدمت ميباشد .در سال  ،1382مطالعات مشاورين
ً
مغاير با اصول بنيادي حفاظت و احياء آثار فرهنگي -تاريخي شناخته شد .نهايتا
سازمان ميراث فرهنگي و گنجينه ملي آب با احداث بند جديدي در باالدست
بند امير با در نظر گرفتن تاثير آن بر روي بند باستاني امير موافقت نمودند ،كه
پس از مطالعات الزم اين طرح بصورت شکل  7اجرا گرديد [ .]1نمونه های
دیگر بازسازی با هدف گردشگری ،پل سید محمد بر روی زنجانرود ،و مجموعه
"قنات -آب انبار -رختشوی خانه" در محدوده شهر زنجان (شکل  ،)8و آب
انبارهای شهر قزوین است.

شکل  -9نابسامانی ها در بازسازی آثار تاریخی آب (عکس از یاسی)1383 ،
 -3شبیه سازی سازه های بدیع آبی
شبیه سازی نمونه های بارز از سازه های تاریخی،زمینه آشنائی با پیشینه دانش
و فن آوری ایرانیان را فراهم می سازد .نمونه مدل های کوچک مقیاس از سازه
های آبی عصر حاضر در مجموعه موزه آب ،پارک پردیسان تهران ،در شکل
 10نمایش داده شده است [ .]4همچنین احداث سازه های بزرگ مقیاس
جذابیت بیشتری برای گردشگری فراهم می سازد .نمونه بارز آن ،شبیه سازی
پل -بند خواجو (بر روی زاینده رود ،اصفهان) ،پل الکساندر (بر روی رودخانه
سن ،پاریس) ،دروازه قرآن (شیراز) و مسجد طرح عثمانی در شهرک پوتراجایا
(پایتخت دولتی کشور مالزی) در سال  2002است (شکل .)11

شکل  -6بازسازی بند انحرافی تیلکان ،استان فارس (جوان)1393 ،
شکل  -10مدل های کوچک مقیاس از سازه های آبی عصر حاضر ،موزه آب ،پارک
پردیسان تهران (عکس از یاسی)1388 ،

شکل  -7سیمای بند امیر ،رود کر ،استان فارس (جوان)1393 ،
بازسازی سازه های آبی بدون مطالعه جامع در خصوص عوامل تخریب ،بدون
توجه به بهسازی طرح برای ماندگاری و مقاومت در برابر سیالب ،و اصرار بر
احیای دقیق سیمای طرح پیشین ،نه تنها به تخریب های متناوب سازه دامن
زده؛ بلکه پایداری و سیمای طرح را نیز مخدوش نموده است ] .[4مثال بارز آن،
عاقبت پل باراندوز در شکل  9است .همچنین ،ناسازگاری هدف گردشگری با
پایداری پل و رودخانه نیز از آثار نابسامانی در احیای سازه های آبی است ،که در
تصویر شکل  9برای پل گرگانرود مشاهده می گردد.

26

شماره سوم

پاییز 1395
فصلنامه
علمی تخصصی

شکل  -8نمونه های بازسازی سازه های تاریخی و معاصر آبی ایران (عکس از یاسی)1385 ،

شکل  -11شبیه سازی سازه های بارز باستانی ایران و جهان در شهرک
پوتراجایا ،مالزی (عکس از یاسی)1391 ،
-4نوآوری در طرح وساخت سازه های آبی
نوآوری در طراحی و ساخت سازه های بدیع آبی ،باید مورد نظر قرار گیرد .بازنگری
در پیشینه معماری ایرانیان و جهان ،تدقیق روش ها و مصالح ساخت ،و طرح
اهداف چند منظوره برای ساخت و بهره برداری از سازه ها و سامانه های آبی
جدید ،راهگشای خلق میراث تاریخی و فرهنگی عصر حاضر برای آیندگان این
سرزمین است .بطور مثال ،سد کوتاه پناه کندی ،حدود  90سال پیش ،بصورت
زیگزاگی (با هسته رسی و پوشش سنگ و مالت) در ماکو (شمالغرب ایران)
ساخته شد .برج آبگیر با هدف دو منظوره (انتقال آب و رسوب زدائی) طرح
گردید؛ و هنوز برای تامین آب کشاورزی استفاده می گردد (شکل  .)12نمونه
مشابه آن با دانش و فنآوری جدید ،و با هدف گردشگری ،بصورت "پل -سرریز"
با پالن "زیگزاگی -ذوزنقه ای" در دریاچه مصنوعی شهرک پوتراجایا (مالزی)
در شکل  13نشان داده شده است .در باالدست این سرریز زیبا ،سیمای پل
الکساندر (بر روی رودخانه سن ،پاریس) نیز دیده می شود .یادآوری می گردد
که ،گرچه سیمای این دریاچه به گردشگری و اکو توریسم می ماند؛ ولی نقش
بنیادی آن بعنوان یک مخزن تاخیری برای کنترل سیالب شهر است[ .]4نتایج
مطالعات جریان بر روی سرریز های خطی و زیگزاگی (شکل  )14نشان داد که،
سرریزهای با پالن قوسی از نظر هیدرولیکی (راندمان انتقال آب از روی سرریز)،
زیست محیطی (خود پاالئی آب) و چشم انداز (زیبا سازی) کارائی برتری دارند
]5و .[6در صورت حضور آثار تاریخی در مجرای اصلی رودخانه یا در سیالبدشت
رودخانه ،احداث سرریزهای زیگزاگی درنزدیکی آنها گزینه برتری نسبت به دیگر
سرریزهای خطی (با تاج ثابت یا دریچه دار) است.

شکل  -12سد مخزنی پناه کندی ،ماکو -با پالن زیگزاگی (عکس از یاسی،
)1388

[ ]1جوان ،م .)1393( .سازه های آبی باستانی استان فارس ،همایش تابستانی
دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
[ ]2نجفی ،ع ،.جوان ،م .و یاسی ،م .)1388( .سازه های آبی تاریخی ایران-
درس های آموختنی ،همایش میراث سازه های آبی در ایران ،دانشگاه یزد،
یزد ،ایران.
[ ]3اسفندیاری ،ا .)1386( .قنات :بدیع ترین سامانه آبیاری باستانی ایران،
همایش بین المللی تاریخچه آبیاری و زهکشی ،تهران ،ایران.
[ ]4ياسي ،م .)1393( .ساماندهی رودخانه های شهري سازگار با مديريت
بحران ،زيست بوم رودخانه و رعايت منظر شهري .كنفرانس ملي فرصت ها و
پتانسيل هاي رودخانه كارون ،اهواز ،ایران.
[ ]5ياسي ،م .و محمدی م .)1386( .بررسي سرريزهاي زيگزاگي با پالن
قوسي .مجله پژوهشي علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه صنعتي
اصفهان ،ايران ،جلد  ،11شماره  ،41صفحه .1 -14
[ ]6عزیزپور ،ب .)1393( .آبشستگی پائین دست مدل سرريزهاي زيگزاگي.
پايان نامه كارشناسي ارشد رشته سازه هاي آبي ،تحت راهنمائي دكتر مهدي
ياسي ،گروه مهندسي آب ،دانشگاه اروميه ،ايران.

مرمت ،شبیه سازی و نوآوری سازه های
بدیع آبی  :راهگشای میراث آیندگان ایران

مراجع

شکل  -13سیمای "پل -سرریز" با پالن "زیگزاگی -ذوزنقه ای" در شهرک
پوتراجایا ،مالزی (عکس از یاسی)1391 ،

شکل  -14مقایسه جریان بر روی سرریزهای خطی و زیگزاگی (عزیزپور و یاسی،
)1393

 -5نتيجه گيري
ایرانیان سهم قابل توجهی در خلق و توسعه دانش و فنآوری سامانه های آبی
داشته اند .برخی از آثار عمرانی و تاریخی آب ایران ،هنوز در حال بهره برداری
هستند .حفاظت و مرمت سازه های تاریخی و ماندگار آب ایران ،برای توسعه
دانش فنی و بومی و برای احیای صنعت گردشگری ضروری است.
بازسازی این سازه ها نیازمند مطالعات جامع و سازگار با معیارهای حفاظت از
میراث تاریخی -فرهنگی باید باشد .نوآوری در طراحی و ساخت سازه های بدیع
آبی ،بعنوان میراث تاریخی برای آیندگان این سرزمین ،باید مورد نظر قرار گیرد.
در خلق آثار نوین ،بازنگری در پیشینه معماری ایرانیان و جهان ،تلفیق روش
ها و مصالح ساخت سنتی و مدرن ،و دوام طرح برای بازه زمانی طوالنی در
آینده ،ضرورت دارد .در صورت حضور آثار تاریخی در مجرای اصلی رودخانه یا
در سیالبدشت رودخانه ،احداث سرریزهای زیگزاگی با پالن قوسی گزینه برتری
نسبت به دیگر سرریزهای خطی است .احداث پارک گنجینه آب ،برای ساخت
مدل های فیزیکی از سازه های آبی باستانی و عصر حاضر؛ و نمایش نوآوری ها
در خلق آثار جدید و ماندگار آبی ،در حداقل یک شهر از هر یک از استان های
ایران ،با محوریت دانشگاه های استانی ،پیشنهاد می گردد .تهیه اطلس سامانه
های آبی باستانی و معاصر ایران برای نمایش مستند جانمائی و معرفی شناسه
هر یک از این آثار ضروری است.
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