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شناسان سيستانی که اسير  اندر آن وقت آب. به بصره باز رفتچون فتح سيستان شد، ربيع بن زياد 

  :بودند، او را گفتند

. ، ما را و فرزندان ما را آزاد کنی؟ شرط کرد که آزاد کنم آب بيرون آوريمةاگر ما از بحر، ترا شاخ

پس ايشان اندر ايستادند و آب بيرون آوردند و سقايان بنی عامر ايشان کردند و اثر آن تا بدين 

  )گرديزي (∗.غايت هنوز مانده است

  

  مقدمه

يرمند بايستی  درست از آب هةمردم سيستان از روزگاران خيلی دور دريافته بودند که برای استفاد

چون . آن را مهار کنند و جلوی آن را بند بزنند تا از آب سرکش رودخانه به دلخواه استفاده شود

ائمی آن با آجر و دهای دلذا بن, المثل بوده لحاظ نداشتن سنگ و کوه هميشه ضربسيستان از 

و به واقع بايد آنها آور هستند  حيرتمانده از برخی از اين سدها  آثار باقي. شدند ساروج ساخته می

                                              
  ).فارسي(دالحي حبيبي ، عباالخبار زينگرديزي، ابوسعيد، . ∗
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ل سيستم نهر طعام که زمانی از سد رودبار مجزا برای مثا. را افتخاری برای سازندگانش دانست

  .طلبيد  کيلومتر طول داشت و طبعاً احداث و نگهداری آن کار عظيمی را می١٥٠دود شد، ح می

شود  ا ذکر میآنچه در اينج. پردازيم یدر اين مقاله به توصيف سدهای باستانی سيستان م  

 و ها  سال مطالعه و تفحص در مراجع و متون قديمی و جديد، و کاوشدهماحصل بيش از 

 قديمی اين مطالعه محدود به شناخت سدهای. های صحرائی در سيستان تاريخی است بررسي

ای که قوس  ا نقطهباشد، يعنی باالدست رودبار ي هيرمند از پائين دست منطقة پاللک و لندی می

 قبل از محل قطعاً. دهد ه جنوب به طرف غرب تغيير مجرا می هيرمند در آنجا از جهت رو ببزرگ

مذکور نيز سدهای کوچک و بزرگ ديگری برای استفاده از آب هيرمند در حوالی بست موجود 

 حوقل و مقدسی و ياقوت صريحاً ه استناد قول اصطخری و ابن ب١زيرا لسترنج. بوده است

عالوه بر اين منطق نيز . دگير هری است که از اين رودخانه آب میلين شنويسد که بست او می

ای مانند هيرمند در تمام   هم رودخانه بزرگ آنةکند که استفاده از آب يک رودخان حکم می

. ممکن بوده استعملی مشکل و بلکه غير, يا چند سدهای پائين دست آن بدون داشتن يک  بازه

القاعده و طبق  ة رودبار، علی هيرمند در منطقةناوة با از تنگبا اين حال چون سدهای باالتر

ة اين مطالعه توانستند به سيستان آب برسانند، لذا از محدود توپوگرافی قبلی و فعلی زمين، نمی

سدی که مطالعه شده، سد رودبار است که ) نسبت به سيستان(در واقع دورترين . اند خارج شده

  . رودبار قرار داشته استة نزديکی باالدست قصبةدر فاصل

های هاروت  و رودخانهفرآه رود در اين مقاله، به موضوع بندهای انحرافی روی خاشرود و   

های  ة سيستان در دورههای خاصی از کاس که قسمت و خوسپاس نيز پرداخته نشده است، در حالي

های  آبی رودخانهذکر مستحدثات . دان شده ه از خاشرود و رود فرآه مشروب میويژ همختلف، ب

 .طلبد ي سيستان، فرصت مجزائی را مةشمالی کاس

های سدهای قديمی هيرمند در سيستان، امروزه در خاک  جز دو سايت، تقريباً تمام سايت  هب  

با اين . ها را دشوار نموده است ن امر، کاوش و بررسی در اين سايتافغانستان قرار دارند، و همي

رداری ب رهای تحقيقاتی، بررسی و حتی بعضاً نقشهچوب بعضی سفحال، موفق شديم که در چهار
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های مختلف سدهای بزرگ  عمل آوريم و شناسائی سايت هها را ب اجمالی و کاوش در اين سايت

  .آنها را تکميل نمائيم) بندی زمان(تاريخی و کرونولوژی 

لی که فرصت ذکر نام قبل از بيان نتايج مطالعات، جا دارد در اينجا از برخی افراد مطلع مح  

به صورت يک به يک وجود ندارد، قدردانی گردد که اطالعات زيادی را که سينه به سينه  هآنها ب

ای سيستان و بلوچستان،  ضمناً از مسئولين شرکت آب منطقه. ه در اختيار ما قرار دارندآنها رسيد

فغانستان در  اةکتابخان( افغانيکا  مجلس، بيبليوتيکاة ملی، کتابخانةامور آب زابل و مسئولين کتابخان

 ة جغرافيائی لندن، کتابخان- انجمن سلطنتیةهای دانشگاه آکسفورد، کتابخان ، کتابخانه)بن آلمان

اورين نسپاک  مشة گاما در هندوستان، کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران، کتابخانةبريتانيا، کتابخان

ای  ها، مجموعه های اين کتابخانه  و همکاريها ة مساعدتشود که در ساي پاکستان، قدردانی می

 بخشی ضمناً. آوری گرديد ز منابع و مآخذ مربوط به جغرافيای تاريخی سيستان جمع کامل انسبتاً

از اين مطالعات، در چهارچوب يک قرارداد پژوهشی با سازمان مديريت منابع آب ايران انجام 

ه خاطر دکتر ايرج افشار سيستانی بشده که از سازمان مذکور و همچنين از جناب آقای 

  .گردد ة اين مقاله نيز سپاسگزاری میهای همه جانبه و تشويق ايشان برای ارائ مساعدت

  

  نوسانات رود هيرمند بين دو دلتاي شمالي و جنوبي

های سدهای قديمی هيرمند، اولين قدم، بررسی و تعيين مجاری  برای جستجو و شناسائی سايت

طور کلی، به اين نتيجه  هب. استاهای خود از نخستين دوران تا به امروز رود هيرمند در دلت

» پوده نی«يا » پودائی«يا » دور«ين مجرای هيرمند که آثار آن باقی مانده، رود تر ايم که قديمی رسيده

 از آن با عنوان ٢ مذکور در اوستا است و بطلميوسي»اورودا«ة  همان رودخاناست که احتماالً

که  ی بعدی رود دور است، يعنی زمانیها البته اين اشارات مربوط به دوران. برده است امن» پون ده«

شده و به شکل  جاری يی بهارها هنگام بارانهای مارگو سرچشمه گرفته،   دور از دشتةشيل

يار ی بسها اما در دوران. کرد ز جنوب به باتالق اشکين تخليه میای، جريان خود را ا رودخانه

 . مجرای اصلی هيرمند بوده است،و قبل از سکونت انسان اين رودخانهتر  قديمی
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مجرای رود پودائی توسط . تتر از بستر رود بيابان اس ر اصلی پودائی يا دور، بسيار پهنبست  

بستر پودائی، متشکل از آلوويال . ارتفاع فالت يا دشت اطراف، محدود شده است های کم ديواره

وف در شند و مناطق شرقی آن ی معرها چاه. است سفيد عاجی سفت و به رنگ) خاک رسوبی(

سنگ وجود دارد  نتهای بستر قديمی انبوهی از قلوهدر ا.  در بستر قديمی رودخانه قرار دارندتماماً

اين مجرای عظيم زمانی تعلق به رود هلمند داشته ولی بعدها . اند ة بادی پوشانده شدهکه با ماس

 صورت چنين در غير اين. ير مسير داده و به مجرای فعلی افتاده استهلمند جلوتر از گريشگ تغي

آب ايجاد شده و اين همه شن و قلوه  العاده کم ة آبخيز فوقتواند در يک حوز بستر عريضی نمی

توانسته در بستر رودخانه تشکيل  سنگ نمی ة آبدار متشکل از قلوهالي. سنگ به اينجا حمل گردد

زارهای   چمنأاز مبدشده ريان آب زيرزمينی از خط قديمی زهکشی که بگوئيم جآنگردد، مگر 

توانسته از  يز و نامطمئن منطقه، رود دور نمیی ناچها گريشک تراوش نموده است، ولی با بارش

. نمايدتأمين آب خود را شوند،  حلی که از طريق بارندگی تغذيه میهای م الية آبدار بستر چشمه

ی زمين داور را ها  کوهستانهای د، جريانات تراوش نموده از دامنهو آنکه بستر عميق خاشرمضافاً

 شرق ساروتار فعلی ة منطقر مجرای رود دور جاری بوده، قطعاًکه هيرمند د زمانی. کند قطع می

قسمت شرقی هامون  ةماند گودال عظيم دشت جهنم باقی. ه استکرد عنوان هامون عمل می هب

  .مذکور است

ترين مجرای هيرمند بدانيم، مجرای ديگری هم وجود دارد که متعلق  میا قدياگر رود دور ر  

ماقبل سکونت انسان در سيستان  بعد از رود دور بوده ولی کماکان مربوط به عصر اي به دوره

ه و يا ب» سينارود«يا » سنارود«شود، که البته با  نام سنارود ناميده می ه اين مجرا، امروزه ب.باشد می

. عصر اسالمی که يک کانال عظيم منشعب از رود هيرمند بوده، تفاوت دارد» سياهرود«قولی 

ای  خان يعنی بازه قديمی هيرمند، در شمال بندر کمالعنوان دومين مجرای  هسنارود مورد نظر ما ب

های تراکو و فالت يا دست مسکی جاری است، در  ة تند تپهکه رود فعلی هيرمند بين دو ديوار

مصب . دکن  آن جدا شده و در جهت شمال غربی ادامه پيدا می ديله ازمحلی موسوم به دک

که اين  زمانی.  در حال احداث است٤ نيمه آباد است که در محل آن مخزن چاه سنارود، خليج علی
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تعداد سه مجرای خروجی سنارود به .  عميق بوده استکرد، قطعاً عنوان هامون عمل می هخليج ب

  .ده استآباد، شناسائی ش ج علیخلي

وانستند با انشعاب يا شق نهر از ت ی زيادی وجود دارندکه میها ، محلدر طول مسير سنارود  

شد،  د که جريان سيالبی در آن جاری می سناروةبستر در. ندشواين رودخانه، آبياری و کشت 

اک ای تيره پوشيده شده، ولی در بسياری جاها محتوی خ ة قهوهای از ماس اگرچه امروزه با اليه

توانند به راحتی  لی رودخانه زياد دور نيستند و میها، از مجرای اص اين قسمت. خوب است

دهد که اين کشت و زرع هرگز   ولی آثار و شواهد موجود نشان می.آبياری و زير کشت بروند

  .العاده قديمی بوده و قبل از سکونت انسان، داير بوده است عمل نيامده، زيرا اين مجرا فوق هب

ی فعلی رسيم که آب در مجرا ای می سنارود را کنار بگذاريم، به دورهر مجاری رود دور و اگ  

علی و داير خان جاری بوده و بعد از آن به تناوب يا در حدود مجرای ف هيرمند تا حدود بندر کمال

رفته و يا در مجرای خشکرود فعلی موسوم به رود  هيرمند رو به سمت شمال و دلتای شمالی می

 شده و به اصطالح دلتای جنوبی جاری میبه سمت غرب ) يا ترقون(بان يا ترکون يا ترقو بيا

سمت به ) ی هيرمندها به عبارت بهتر سيالب(ای جريان اصلی رود هيرمند  البته اگر در دوره. است

، دلتای ديگر باير و غير مسکون نبوده، بلکه از طريق بندهای رفت می) شمالی يا جنوبی(يک دلتا 

شده و حتی در بعضی موارد، اين دلتای  ی بزرگ منشعب از هيرمند مشروب میها نحرافی و کانالا

وده نم ی هيرمند يا جريان اصلی هيرمند را دريافت میها که سيالبدوم، آبادتر از دلتائی بوده 

های مختلف احداث شده،  هيرمند در دورهبيشتر از نصف سدهای انحرافی اصلی که روی . است

ی انحرافی از سدهای مزبور به اراضی دلتائی که ها ن منظور بوده که آب را از طريق کانالبه اي

مين دليل، طبيعی است که اين  هبه. طور طبيعی از جريان آب هيرمند، محروم شده بود، برسانند هب

از دلتاهای شمالی يا سدها باالدست محلی باشند که آب هيرمند از آنجا، مسير خود را به يکی 

  .کرده است نوبی طی میج

يت بررسی و کاوش شده توسط  سا١١٤شناسی حدود  بندی نتايح مطالعات باستان از جمع  

  :ستدست آمده ا هشناسان مختلف، نتايج زير ب باستان
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 جريان رود هيرمند به :)الد مسيح پيش از مي1500 چهارم تا سال ةهزار(دوران ماقبل تاريخ . 1

 آثار قابل توجه سکونت انسان در دلتای شمالی در اين دوره .سمت دلتای جنوبی بوده است

 از ها  مجرای اصلی هيرمند بوده و جريان اصلی سيالبرود بيابان احتماالً.  نيامده استدست هب

رفته و بخش جنوبی کوه  اری حول و حوش آن به سمت شمال میمجرای رود بيابان و مج

رود شيله در . ی سنگين بوده استها بصورت هامون و در معرض سيال هخواجه همواره ب

صورت فصلی آب دريافت  هصورت ساالنه و يا حداقل ب هجنوب دشت زره و گودزره نيز ب

 .کردند می

  در يک زمان نامعلوم، احتماالً): پيش از ميالت مسيح600 تا 1500 يها سال(دوران شروع تاريخ . 2

مجرای رود بيابان باعث باال آمدن بستر آن  پيش از ميالد، تجمع رسوبات هيرمند در ١٥٠٠حدود 

های فرعی قديمی آن در جهت   ديگری را در امتداد يکی از شاخهشده و رودخانه به اجبار مسير

بدين ترتيب در دوران .  همين مجرای فعلی هيرمند بوده استدر حواليشمال انتخاب کرده که 

ادعلی فعلی، از مراکز سکونت در دلتای رفته و حدود ن تاريخ، هيرمند به دلتای شمالی میشروع 

توان   جنوبی به سمت دلتای شمالی را میاين تغيير مجرای هيرمند از دلتای. شمالی بوده است

 .دانست) مانند شهر سوخته(عامل اصلی از بين رفتن مراکز سکونت در دلتای جنوبی 

در اين دوره، احتماالً دلتای  ): قبل از ميالد مسيح200 تا 600ي ها سال( هلني - هخامنشيةدور. 3

بارزترين . شده است ي بوده و آب هيرمند کالً به دلتای شمالی جاری می غيرمسکونجنوبی کامالً

 غالمان، زارين يا درنگيانا و استحکامات سرخ دک ةهای متعلق به اين دوران، شهرهای دهان سايت

نداشته و  شروع تاريخ ةاوتی با دوروضعيت رود هيرمند در اين دوره، چندان تف. نادعلی بوده است

ی آبياری منشعب از هيرمند افزايش يافته ها های رودخانه و کانال فقط مراکز سکونت و شاخه

 .بودند

 در اين دوره سکاها قسمت :) بعد از ميالد مسيح200ميالد تا  قبل از 200سال ( اشكاني ةدور. 4

 ةتدريج توانستند منطق هب) ها پارت(انيان اما اشک. يستان را تحت کنترل خود درآوردندشرقی س

 مجبور شدند سيستان را تخليه کرده سکاها بعداً. روتار را متصرف شوندهامون، دلتای جنوبی و سا

بندی  تقسيم. دادند) سکستان(به سيستان  هلمند اکتفا کنند ولی نام خود را برای هميشه ةو به در
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نام  به(ة تحت تصرف اشکانيان و منطق) م آراکوزيانا هب( سکاها ة تحت سيطرةسيستان بين منطق

راکز معروف از م.  شبيه تقسيم فعلی سيستان بين ايران و افغانستان بوده استتقريباً) درنگيانا

 ة دهانةدر کوه خواجه، اماکنی در ساروتار، شهرستان و آتشکد) ها کاکيا (سکونت، شهر کاخا 

سد (ند به دلتای شمالی بوده، اما از طريق ايجاد بند چه جريان اصلی هيرماگر. المان بوده استغ

ه دلتای جنوبی و حوالی رامرود روی هيرمند، جريان آبی هم از مجرای رود بيابان ب) يا سرريز

 .رفته است می

 رود هيرمند کماکان به دلتای شمالی :) بعد از ميالد مسيح700 تا 200ي ها سال( ساساني ةدور. 5

مراکز . رسيده است حرافی آب مکفی به دلتای جنوبی میسدهای انجاری بوده و از طريق 

 ساسانی رشد کرده و اطراف هامون، ساروتار و دلتای جنوبی آباد ةسکونت عصر اشکانی، در دور

درست در شهر بزرگ زرنج در دلتای شمالی، پايتخت سيستان گرديد و در دشت زره . شدند

اراضی ساروتار در شرق هيرمند و غرب .  ايجاد شدندهای مبسوط آبياری جنوب رود بيابان، شبکه

بدين ترتيب در اين دوره، جريان اصلی هيرمند به . دشت مارگو تا حدود چخانسور توسعه يافتند

، آب رای رود بيابانريق کانال اصلی انحرافی منطبق بر مجدلتای شمالی بوده و دلتای جنوبی از ط

ه اين هم وجود دارد که ب) تر  احتمال وقوع ضعيفبا(البته يک فرض ديگر . کرد دريافت می

 ساسانی، هيرمند به دلتای جنوبی تغيير مسير داده و از دلتای ةزمانی در طی دور. استصورت  

ي ديگر،  و سپس در زمانانوشيروان از حيز انتفاع ساقط شد سد درنتيجهشمالی قطع گرديد، و 

ة اعراب، زيرا در هنگام حمل. مالی چرخيد از دلتای جنوبی به سمت دلتای شهيرمند مجدداً

اين فرضيه به شرطی قابل قبول است که در نظر بگيريم .  در دلتای شمالی بوده استهيرمند قطعاً

سد انوشيروان در زمان خسرو انوشيروان ساخته نشده و قدمت بيشتری دارد، چون احتمال اينکه 

 بار به اعراب به سيستان، هيرمند يک ة پيش از عصر انوشيروان و حمليدر مدت زمان کوتاه

توجه شود که رود .  به دلتای شمالی چرخيده باشد، بسيار کم استدلتای جنوبی و سپس مجدداً

بدين ترتيب که قبل از چرخش به . داده است هر چند قرن يک بار تغيير مجرا می هيرمند معموالً

 قرن به دلتای جنوبی ٢٥به مدت ه  قبل از ميالد، رودخان١٥٠٠ی ها دلتای شمالی در حدود سال

 قرن به دلتای شمالی ٢٦و بعد از آن حدود )  پيش از ميالد١٥٠٠ تا ٤٠٠٠ی ها سال(رفته  می
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به مدت )  بعد از ميالد١٠٨٠ی ها در حدود سال( و بعد از چرخش به دلتای جنوبی شد ميجاری 

ه دلتای شمالی برگشته است  ميالدی ب١٦٩٠ در حدود سال تای جنوبی رفت و مجدداً قرن به دل٦

 .کماکان در دلتای شمالی است)  سال٣٠٠حدود (و از آن زمان تا به امروز 

 ، اين دورهة بارزترين مشخص:) بعد از ميالد مسيح1400 الي 700ي ها سال(ة اسالمي اوائل دور. 6

و قرائن شواهد. استی و کيفی شهرها و مراکز سکونتی بزرگ مانند زاهدان و پيشاوران رشد کم 

دهد که اين دوره يک روند کلی حرکت و  های رود بيابان نشان می آوری شده از سايت جمع

دلتای شمالی کماکان داير . انتقال از روستاها به شهرها و مراکز بزرگ سکونت، حاکم بوده است

ج مرکز و پايتخت شهر معروف زرن. گرديد لتا جاری میبوده و جريان اصلی هيرمند به اين د

مناطق آبخور رود بيابان نيز کم و بيش مسکون بوده ولی جريان کمتری . شد يستان محسوب میس

يک جريان گشتانده شده به  جريان رود بيابان شد و عمالً ود هيرمند به آن رودخانه وارد میاز ر

آيد که در   تسلط اعراب بر سيستان چنين برمی از بيان تاريخی حوادث مربوط به.آمد حساب می

 هيرمند در دلتای شمالی جريان داشته، ولی در اواخر قرن يازدهم ةن هفتم ميالدی رودخانقر

بعد از آن، آب دلتای . ميالدی بار ديگر وارد مجرای رود بيابان و دلتای جنوبی گرديده است

 هيرمند در ةبدين ترتيب، رودخان. شده است أمين می تها شمالی از طريق بندهای انحرافی و کانال

د اواخر قرن يازدهم ميالدی از طريق مجرای رود بيابان به دلتای جنوبی رفته و تا آخر اين حدو

 دلتای شمالی نيز از طريق نيازآب مورد . در دلتای جنوبی بوده است)  ميالدی١٤٠٠(دوره 

 .شده است مين میی منشعب از آنها تأها سدهاي انحرافی و کانال

أخر اسالمی با عصر  متة دور:) بعد از ميالد مسيح1700 تا 1400ي ها سال(ر اسالمي دوران متأخ. 7

در شروع اين دوره، رود هيرمند به دلتای جنوبی و مسير رود بيابان جاری . شود تيموری آغاز می

نياز خود را اما دلتای شمالی هم از طريق سد انحرافی و حداقل هفت کانال عمده، آب مورد . بود

و بسياری از ) ساروتار( طاق ةعالوه بر ويران نمودن زاهدان و قلعتيمور لنگ . نمود دريافت می

وجود ,  سال يا بيشتر، قبل از تخريب آن٥٠٠قالع ديگر، بند رستم را نيز خراب کرد که حدود 

رخ داد و بعدها ) ش٧٦٣ /ق٧٨٨٥ /م١٣٨٣(ر اواخر قرن چهارده ميالدی اين تخريب د. داشت

سد جايگزين آن يعنی هاونک را خراب ) ق ٨١١ /ش٧٨٧ /م١٤٠٨به سال ( بار ديگر شاهرخ يک
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 به دلتای جنوبی محدود گرديد و ور و ساير بندها کشت و زرع عمدتاًبعد از تخريب بند مذک. کرد

 انشعابی رود بيابان آورده و در آنجا نهرهاي و ها  دلتای شمالی رو به اراضی اطراف کانالةسکن

حوش هلمند در پائين دست آن تا حول و  ةراضی دردر عين حال قسمتی از ا. سکنی گزيدند

ب از رود اصلی آبياری و زراعت های کوچک منشع  و کانالرودها توسط ة فتح، احتماالًقلع

ه زودی ملک نجاميد زيرا به طول ني آبياری دلتای شمالی زياد بةقطع آب شبک. گرديدند می

او بعد از . ده و به سيستان برگرددالدين توانست از محل اسارت خود در سمرقند فرار کر قطب

 فتح و همچنين دو سد ةانتصاب به حکومت سيستان توسط شاهرخ، پايتخت خود يعنی قلع

اين وضعيت تا بازگشت مجدد . انحرافی را ساخت تا آب مورد نياز دلتای شمالی تأمين گردد

 متأخر اسالمی ةدر دور.  ادامه داشتش١٠٧١ /ق١١٠٤/ م١٦٩٢رمند به دلتای شمالی در سال هي

 اغلب مناطق دلتای شمالی و جنوبی مسکون بوده ه طول انجاميد، تقريباً سال ب٣٠٠که حدود 

 .است

 ١٨ از اوائل قرن  دوران جديد:) بعد از ميالد مسيح تا عصر حاضر1700ي ها سال(دوران جديد . 8

د از اين چرخش، بع. است آن، بازگشت هيرمند به دلتای شمالی ةشود و مشخص ميالدی آغاز می

اين . رود بيابان تبديل به يک کانال با ظرفيت محدود شده و جريان بسيار کمتری داشته است

 کانال که بعد از خشک شدنگرفت، تا اين م کم و بيش مورد استفاده قرار میرودخانه تا قرن نوزده

سی سيستان بين دو خان در امتداد اين رودخانه و باالخره تقسيم سيا ساخته شده توسط ملک بهرام

تغيير مجرای هيرمند به .  برای هميشه از آب افتاد و افغانستان، دلتای جنوبی ظاهراًکشور ايران

اخان و تمامی خاکريزها و های عظيم بود که سد بولب دلتای شمالی در يک مقطع زمانی بين سيالب

 نصرو يا نصروان را ةيلرود هيرمند در دلتای شمالی، مسير ش. های ديگر را جاروب نمودند گوره

 کوچک نيز در شمال روستای ةيک برک. کرد د که از غرب زاهدان کهنه عبور میبرای خود برگزي

بعد . تدريج و به نوبت شکل گرفتنده ملک حيدری ايجاد شده و سه مسير مختلف از اين برکه ب

 ولی وجود داشتکه رود نصر هنوز  ت جنوب تغيير مسير داد و در حالیاز آن، رودخانه به سم

يستان شکل ليه جنوبی دشت سمجرای ديگر برای هيرمند در منتها اآب آن کم شده بود، يک 

بعدها دوباره اين . نمود های سه کوه عبور می آباد را دور زده و از تپه گرفت که داخل خليج علی
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لی جاری های قب ده و در حدود مسير نهر طاهری دههجا ش همجرای هيرمند به سمت سيستان جاب

ی ها  و با نام سال اخير بسيار زياد بود٣٠٠ در ر دشت سيستاننوسانات مجرای هيرمند د. شد

رک و غيره از اين ، پريان مشت)م١٨٩٦(، رود علمدار، پريان داخلی  جروکیةمختلفی چون شيل

ند، دار مستقيم با سدهای قديمی هيرمند نيرحال چون اين مجاری ارتباطه به. شود مجراها ياد می

حاليه، مجرای اصلی هيرمند بعد از کهک، رود پريان مشترک و . شود از توصيف آنها خودداری می

 يستان همريزد و رود فعلی س ه چونگ درازگو و باتالق اشکين میسپس شيله چرخ است که ب

  .شود است که در محل کهک از هيرمند جدا می اصلی ديگر آن ةشعب

  

  دروش شناسائي سدهاي قديمي هيرمن

ختلف و مراکز اصلی  مةهيرمند در دلتای شمالی و دلتای جنوبی در ازمنبا شناخت مجاری اصلی 

مين آب عنوان منبع تأ هی دائمی بها که الجرم نياز به کانال(های تاريخی متفاوت  سکونت در دوره

  .گردد ای احتمالی سدهای قديمی تسهيل میه ، کار جستجوی سايت)داشتند

 بزرگ که هر يک از آنها يا هر گروه از آنها مربوط به يک نهرهاي  وها توصيف کانال  

 اين مقاله خارج است، اما در ةباشند، از حوصل ة تاريخی میوضعيت هيدروگرافی در يک دور

شناسائی سايت سدها و تعيين هويت بندهای مذکور در مراجع قديمی از اطالعات حاصل از 

ترديد هر يک از اين  زيرا بی. عمل آمده است زيادی به  بسيارةی اصلی، استفادها شناخت کانال

 با شده و ايـن انشعاب، معموالً از مجرای اصلی رود هيرمند جدا می، باالخره در يک محل ها کانال

به حوالت کتاب » تاريخ االمم االسالميه« در ٣خضری. گرفته است صورت میکمک سد انحرافی 

يافت  امتداد می) رودخانه(از درياها ) که( جوی کنی ةوسيل هب«: نويسد  می٤يوسفامام ابو» الخراج«

بستند و مقدار فراوان آب را در جوی بسيار کالن  اوالً بر دريا بند می). گرفت آبياری صورت می(

 کوچک و فرعی برای آبياری جدا کردند و بعد از آن از همان جوی کالن، انهار متعدد و میجدا 

به موجب احکام اسالمی، کندن انهار و . ی باالی زمين بودها  آبشد و اين طرز استفاده از می

  .».شد المال داده می وظايف دولت بود و مخارج آن تماماً از بيتاصالح مجاری آن از 
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های تاريخی مختلف  ة رود هيرمند در دورهی عمدها با شناخت شعب اصلی و کانال  

 جالبی ةبرای مثال نکت.  محدود نمائيم سدهای قديمی را تا حدودیيی جستجوها توانستيم محل

آيد، آن است که  دست می ه ب٥ی توصيف شده توسط اصطخریها که از تجزيه و تحليل کانال

شده که  برگرداندن آب استفاده میرغم جريان هيرمند به دلتای شمالی، هنوز از سدهائی برای  علي

  .ار داشتندخان امروزی قر  مجرای هيرمند در شمال بندر کمالالجرم روی

اوت آشنای يک اليه رسوبات با همان تف) کم(های افقی کيم  شيب دشت مارگو دارای اليه  

روپوش کنگلومرای سست . باشد رنگ، می رنگ يا تقريباً سفيد و يک اليه رس قرمز کم سبز کم

 دارای همين مصالح خاکی بوده و در  نيز تقريباًتراس جنوبی رودخانه. روی دشت، ضخيم است

 و برآمدگی خاصی را ايجاد رسوب كرده رس محکم کيم در عرض بستر رودخانه ةاصلی، اليفو

جا و آنجا در ی سخت و متراکم واقع در زير آب رودخانه که اينها قدما از همين رس. نموده است

. اند ة آب را روی آنها احداث نمودهکنند سد تنظيماند، استفاده کرده و بند يا  بستر رود کشيده شده

ت مارگو به طرف مجرای رودخانه  دشةه که ديوارشدهای رس محکم، باعث  همين رگه

ها به مرور خورده شده و  تر، بين اين رگه ی سستها صورت مضرس درآيد، زيرا خاک به

ترين آنها پوزماشی در  روفاز جمله مع. اند آمده تشکيل دماغه يا پوز را دادهی رس برها قسمت

ی که در آن بايد به محل ديگر. باشد خان می ز باالدست بندر کمالاای  مالحظه قابل ةفاصل

يا سرگه يا آب سرگاه . بود) تپه رستم(يم، سرگاه سيستان يا دمب رستم پرداخت جستجوی سد می

نام اين محل . گردد  میشود که از آن به بعد سيستان آغاز ای تلقی می پخش سيستان معموالً نقطه

ترين قسمت فالت يا دشت مسکی  اين نقطه شمالی. ای آن است و معنخود گويای اين قدمت

از سرگاه .  فتح جلو آمده استةای از دشت مارگو تا حدود قلع صورت پوزه و دنباله هاست که ب

  .کند  شرقی و جنوب شرقی انحنا پيدا میسيستان به بعد، اين فالت يا دشت در جهت

های  ر جنوب و جنوب شرق خرابهاست که دای مثلثی شکل  مكان مهم ديگر، محدوده  

ای، قرار دارد که تمام تغييرات هيرمند در پاياب آن، در مرور زمان، از  های ماسه زاهدان، بعد از تپه

الساقين است که طول هر  ين محدوده به شکل يک مثلث متساویا. ده استشاين مثلث آغاز 

 آن در شمال ةجنوب و قاعد  درس مثلثأ کيلومتر، ر٦/٥ آن ة کيلومتر و قاعد١٠ساق آن حدود 
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 ةهر زمان که رود هيرمند به دلتای شمالی و دشت سيستان امروزی وارد گرديده، نقط. واقع است

  کوچکی، طبعاًةچنين محدود. شروع آن در دلتای مذکور، در داخل همين مثلث قرار داشته است

ر مختلف کم و بيش از هم کند که مسيرهای قديمی هيرمند در دلتای شمالی، در ادوا ايجاب می

يد در های مختلف، هميشه باعث شده که مجاری جد در واقع، وجود لورگ.  کرده باشندتبعيت

آيد که يک مجرا در چند  تر ايجاد شوند و اغلب پيش می حول و حوش همان مجاری قديمي

نوسانات الذکر و  ة مثلثی شکل فوق وجود محدودضمناً. وده است تاريخی، مسير رودخانه بةدور

ر جنوب و جنوب شرقی زاهدان عموماً شسته شده هيرمند در آن، باعث گرديده که آثار قديمی د

  .از بين بروندو 

م و در بعضی موارد نزديک های کي ة هيرمند که تماماً روی رگهسدهای شناسائی شددر ذيل   

 خالصه ذکر ورتص هده بودند، نامبرده شده و مشخصات و موقعيت هر يک بشها احداث  به پوزه

يچ نوع بندی باقی نمانده و اصوالً شود که از دوران ماقبل تاريخ، آثار ه  اضافه می.شوند می

تفاده آوری احداث بند در آن دوران وجود نداشته است، لذا انحراف و هدايت آب هيرمند با اس فن

 فنی ةه و به ابنيوجه وسيع نبود های آبياری به هيچ گرفته، شبکه از شيب طبيعی زمين صورت می

گيری و  های انشعاب کاري ة ريزه محدود به توسع، کارهای آبیةنياز نداشته و قسمت عمد

  .بندی آب بوده است تقسيم

  

   سد غالمان،)سد جمشيد( سد كوشك -1

آيد که تمدن شهر سوخته و دلتای رود تراکو با تغيير مجرای  نظر می هذکر شد، بطور که قبالً  همان

ة ماقبل تاريخ نيز مطالعات نشان داده که حتی در دور. لتای شمالی، از بين رفته استهيرمند به د

های ماقبل  ايترفته و لذا بعضی س ة نادعلی می آب به دلتای شمالی و منطقمقدار كمي احتماالً

در آن وجود داشته است )  سال قبل از ميالد نوشته٣٠٠٠ قدمت آنها را تا ٦که گيرشمن(تاريخ 

اما بعد از تغيير جريان اصلی هيرمند به دلتای شمالی و از بين ). با عصر شهر سوختههمزمان (

رفتن اراضی شهر سوخته و دلتای رود بيابان، سکونت و اراضی کشاورزی در حدود نادعلی 

های  آوری سدسازی و سيستم فن. تر ايجاد شده است ه يافته و يک سيستم آبياری دائمیتوسع
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ع تاريخ است که با در همين دوران شرو.  استيافتهده يا گسترش شن ايجاد آبياری نير به تبع آ

  .شويم د احداث شده روی هيرمند مواجه میترين س اولين و قديمی

ای و  دهند که اولين پادشاه اسطوره د سيستان را به جمشيد نسبت میترين س بنای قديمی  

برداری از آن، بسيار   اين سد و دوران بهرهبنای. آيد شمار می ة پادشاهی ايران به سلسلةاوليمؤسس 

 کيلومتری باالدست روستای خوابگاه و حدود ٦/٥محل آن روی هيرمند، در حدود . قديمی است

های  خرابه. ة گاوک بوده استنام کوشک در مقابل قلع های کوچکی به ابه کيلومتری باالدست خر٣

 رود ةاين خليج در کنار.  قرار دارد خليج کوچکیة که در دهاناستای واقع  مزبور روی تپه

 در يجاد شده که قطر بزرگتر آن کامالًهيرمند از فرسايش و هوازدگی دشت مستطيلی شکلی ا

مشرف است و در شرق آن بعضی  جنوب و رأس جنوبی آن به رود هيرمند فعلی -امتداد شمال

  . وجود دارند»هفترکند«نام  های نسبتاً جديدتر به خرابه

وجود داشت، بستر هيرمند در ) يا سد کوشک(لوم نيست که وقتی سد جمشيد  معدقيقاً  

که ز اينولی صرف نظر ا. کرد الذکر عبور می ة شرقی دشت فوقمجرای فعلی واقع بود يا از زاوي

ده  کانال بسيار قديمی باقی مان٤قل داهای هفترکند، آثار ح رودخانه کجا بوده، در شمال خرابه

دو رشته از . استی ، هنوز قابل رديابها ة خاکريزهای کناری کانالماند از باقياست که امتداد آنها 

ز هفترکند بوده  کيلومتر باالتر ا٢/٥ ايد حدوداً، بآنها انشعاب ة نقطو بايد بزرگ بوده ها اين کانال

نهر هم بجا مانده که از محل سد به سمت مغرب کشيده شده بود و امروزه به آن آثار نهری . باشد

غالمان، مانند  فرسخ ابتدای مسير نهر ١٢حدود . گويند المان و به خود سد بعضاً بند غالمان میغ

شهر کاخ گلشن زرنگار را تأمين شود که آب  ه و گفته میود رود هيرمند بسيار عريض بودخ

  .کرده است می

د ی دو طرف مجرای رودخانه که از سها و کانال) بعد از سد(مجرای شمالی هيرمند   

سدهای از ساير )  ميالدی٧آغاز قرن ( ساسانی ة تا پايان دوروشک و در قرون بعد يعنی حدوداًک

عنوان مثال  ساختند که به اطق مختلفی را مشروب میشدند، من باالدست سد کوشک، منشعب می

، شهرستان ) فعلیةنزديک سکوه( سام ةدر دشت سيستان امروزی در حدود کوه خواجه، در قلع

، پايتخت سيستان در دوران )در محل نادعلی(توان گفت که بنای کی  می. ع بودندو غيره واق
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در دوران هخامنشی اين شهر به حيات خود ادامه داد، ولی . بود) قبل از هخامنشی(شروع تاريخ 

 ةبعد از دهان.  غالمان منتقل گرديدةدر دهان) ٧به نقل از کتزياس) (گلشن زرنگار(پايتخت به زرين 

 کيلومتری انتهای ٩/٧پايتخت به رام شهرستان يا ابر شهريار انتقال يافت که در حدود غالمان، 

 نادعلی يا بنای کی، اين بار ز رام شهرستان، مجدداًبعد ا. های زاهدان قرار داشت جنوبی ويرانه

نهر سجستان مذکور در مراجع تاريخی تا حدود . سيستان گرديد) پايتخت(تحت نام زرنج کرسی 

 و بعد از آن در جهت شمال  حول و حوش مسير امروزی جاری بودرستان در مسيریرام شه

مجرای اصلی رود . رده استک  ادامه پيدا میغربی در امتداد رود نصروی متأخر يا رود نياتک فعلی

داشت زيرا در   حول و حوش مسير نادعلی جريان میهيرمند بعد از سد، بايد در جهت شمالی

های بنابراين مسير. ساختند يد زرنج را در موقعيت نادعلی نمی جدةحکومصورت دارال غير اين

 ، انشعاب فعلی رود پرياند کم و بيش باباي)  ساسانی- اشکانی-هخامنشی(هيرمند در آن دوران 

 حدود شهر رستم المان بهغقبل از نهر سجستان نيز، نهر . رود سيستان باشدشبيه مشترک و 

  .رفته است می) گلشن زرنگار(

 ١١ ساسانی نيز بازسازی شده و تا حدود ربع آخر قرن ةترديد سد جمشيد بعد از دور بی  

ترين انهار سيستان را   بزرگش٣٣٠/ م٩٥١ در سال اصطخری. ميالدی مورد استفاده بوده است

توان آن را کانال   ساير جغرافيانگاران به تحقيق میهای وی و ينارود ناميده که با تفسير نوشتهس

کند از طرف راست هيرمند منشعب ی دانست که در باالی روستای خوابگاه، حدود هفتربزرگ

 برگردانده قرار داشته تا جريان سينارود توسط آن روی هيرمند بندی که در اين محل. گرديد می

شد که  چپ از همين بند، نهر شعبه جدا می ةاز کنار.  سد جمشيد بوده استةشود، بازسازی شد

 ة قنات بوده و بعد از عبور از حاشي-صورت کانال  کيلومتر اول آن به تناوب به١٩ ا ت١٦در حدود 

اين نهر قابل توجه، نقشی همانند رود . رفته است مال کنونی میجنوبی دشت سيستان به سمت ور

  .سيستان فعلی داشته است

  



 

  

 شناسي ايران  باستان64

  سد يكاب, )سد چشمكا( سد انوشيروان -2

ن سد روی هيرمند و در سرگاه سيستان، مقابل اي. دومين سد قديمی، سد نوشيروان است

ای از کيم که در  است، روی رگهپوزمسکی يعنی محلی که کيلومترها از محل سد جمشيد باالتر 

 اين رگـه از بين برآمدگی يا تپة ساحل راست که .عرض بستر رودخانه کشيده شده، قرار داشت

نام اين . شود تانی قرار دارد آغاز میة باسرف به رودخانه بوده و بر روی آن تعدادی خرابمش

معنای   به»تيلگ «.کوه باشد لگبرآمدگی تيرکوه است و احتمال دارد که نام مذکور تيلکوه يا تي

در .  قبرستان باشدةماند الذکر به اين ترتيب شايد در واقع باقي ة فوقتپ. استقبرستان يا قبر 

در کنار . اند ، کنده شدهاست که در رسواقع يمی ی قدها ارتفاع، گودال ة کم اين تپةت در رويقحقي

ز جنس کيم ای ا محمدخان سابق، تپه دمپ کالن و ده دوست ةالذکر در نزديکی تپ موضع فوق

يکی . شود يا دک ديلم ناميده می) ة ديلهقل(نام دک ديله  ة کوچک روی آن بهوجود دارد که با قلع

 ة قلعظاهراً. زاران انوشيروان بوده استاز کارگاز روايات حاکی از آن است که ديله، نام يکی 

 اين واحد، ةوظيف. مذکور به اين نيت ساخته شده بود که محل استقرار يک واحد نظامی باشد

اين نقطه . حراست از سرريز يا بندی بود که روی هيرمند در پائين دست اين نقطه قرار داشت

اين قسمت از مجرای هيرمند، مشترک بين . خان واقع است  کيلومتر در شمال بندر کمال١٩ود حد

 فتح، آخرين پايتخت ملوک کيانی سيستان قبل از ةقلع. باشد ة فعلی و همچنين سنارود میرودخان

دک ديله واقع ) پائين دست( کيلومتری شمال ١٣ حکومت مستقل، در حدود ةسقوط آنها از اريک

رت يک کانال صو هی راست اين سد، بی قديمی زرکن و زورکن از ساحل يا انتهاها کانال. است

د يعنی ی انشعابی خوها اين کانال يگانه، ارتفاع الزم آب در کانال. شده است واحد و يگانه جدا می

کانال ساحل راست سد مذکور، در واقع، منبع تأمين آب اراضی . نمود زرکن و زورکن را تأمين می

در حال اين اراضی . نشعابی مذکور بودی اها ساحلی راست هيرمند و محدوده تحت پوشش کانال

طبق روايات موجود، کانال زورکن قبل از کانال زرکن ساخته شده .  باير و متروکه هستندحاضر

  .بود

يل اسالم از سد انوشيروان جدا های ساسانی و اوا ی زرکن و زورکن در دورهها ه کانالچاگر  

. کار گرفته شدند به) رود طعام( در چهارچوب سيستم ديگری شدند ولی بعدها مجدداً می
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دهد که  ، نشان می دشت باقی ماندهةهای کناری اين دو کانال که هنوز آثار آنها در چند نقطزخاکري

در يک مسير واحد، دو کانال مختلف و متمايز، متعلق به دو زمان تاريخی مختلف وجود داشته 

 شود به اين معنی که ظاهراً  خاکريزها دو قسمت مختلف ديده می اينةماند در باقي. است

ی زرکن ها  کانالبه اين ترتيب قطعاً.  بنا شده استخاکريزهای جديدتر روی خاکريزهای قديمی

  .اند ة اسالمی هم بازسازی شدهو زورکن در دور

 از سمت ظاهراً. ه سد زاهدان هم موسوم استب) سد دک ديله يا دک ديلم(سد انوشيروان   

اين .  سرپوشيده بودبخشي از آنيز، به شمال کشيده شده بود که چپ يا مغرب اين سد نهری ن

 فرسخ باشد که در ٢٤نهر به احتمال زياد بايد همان نهر بزرگ شهر سابوری شاه به طول حدود 

های شهر ساووری شاه در داخل هامون،  خرابه. ون سابوری قرار داشته استشمال غرب هام

قتی و.  هيرمند نداشته استةشهر بستگی کامل به رودخانالبته تداوم حيات . بسيار قديمی هستند

توانسته از  رسيد، آب زراعی و مصرفی شهر و اراضی اطراف آن می آب هيرمند به اين منطقه نمی

های آب نيز برای تأمين آب  چاه. رسيد، تأمين گردد  رود فرآه که به هامون ساووری میجريان

  .مصرفی وجود داشتند

) قرون اخير( شرقی زاهدان بعدی، در ادامه از محلی که بعدها ة شيلنهر سابوری شاه با  

موسوم به شهر (اهدان های قديمی شهر ز ة خرابی داشک ادام.كرد  عبور ميداشک ناميده شد،

. آيد شمار می  چون برج افغان، بوالئی قديم، تپة کوهلک و رنده به مناطقیبود و در زمرة) سيستان

کنند که اگر اين  را القا می شرقی زاهدان يا نهر سابووری شاه ةر شيلاين اماکن تصويری از مسي

مسير رود فعلی نياتک در پائين . شود ی می جالبةگيری شود، منتهی به نتيج مسير، روی نقشه پي

. ت شرقی زاهدان دانسةتوان در همان مسير ادامه شيل  محل اتصال آن به رود ملکی را میدست

دليل مسدود شدن  ند به سمت دلتای شمالی برگشت، به هيرم مجدداً سال پيش،٣٠٠وقتی حدود 

 در اين مسير د نتوانست مجدداً هيرمنة شرقی زاهدان، رودخانةقسمت اول يعنی باالدست شيل

هم از مجاری کهن هلمند   آننصرو را برای خود باز نمود که مجرای رود درنتيجهجاری گردد و 

  .بود
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وان، اراضی  هم گفته شد، از سد انوشيرطور که قبالً همانعالوه بر نهر سابوری شاه،   

 - اشکانیةاراضی ساروتار در شرق مسير فعلی هيرمند در دور. شدند ساروتار نيز مشروب می

ة دشت مسکی به سمت شرق و  فتح، پوزةدر مجاورت قلع. اند ساسانی و بعد از آن، داير بوده

درست در جنوب سرگاه .  سرگاه سيستان است اين پوزه،ةترين نقط چرخد و شمالی جنوب می

اروتار  تا مجاورت ساين کانال ظاهراً. قابل تشخيص استرات مسير يک کانال قديمی، سيستان، اث

ها و آثار باستانی است که در  رين قسمت مجموعه مبسوطی از خرابهت ادامه داشته است که جنوبی

های ديگری نيز وجود  ي از کانالآثار. ندشرق مجرای فعلی هيرمند و غرب دشت مارگو قرار دار

آثار دو کانال بسيار مهم زرکن و زورکن نيز در . دارد که در جهت شرقی يا شمال شرقی هستند

ده دوست محمد شروع شده کانال زرکن در شرق مجرای هيرمند از همسايگی . اين منطقه هستند

ير هيرمند امتداد داشته کن به موازات مسکانال زور. ه داشته استو تا غلغله در شمال ساروتار ادام

  . رفته است و نهايتاً به شمال چخانسور می

ها در حوالی کوردو، زيارت اميران صاحب و چگينی تا به سمت  شکوفائی بعدی تمدن  

ی زرکن و زورکن ها شمال چخانسور، نرسيده به محل خروج جريان رود خاش، را بايد به کانال

های مجاور پوست گاو، چپو، دوال  ها در قصبه ترين خرابه لبته قديمیا. هد ساسانی نسبت دادع

 راست ة نهر منشعب از کران٥ تا ٤ ةپوش با مجموع ة سياهخدايداد، گل سفيد و نيشک و خواج

دند، زيرا انهار زرکن و زورکن عهد ساسانی قبل از رسيدن ش خاشرود در شهرستان کده آبياری می

اما بازسازی انهار زرکن و زورکن در قالب سيستم . شدند شک میة پوست گاو و چپو خبه منطق

   . بعد از اسالم باعث شد که آنها تا کده و چگينی برسندةنهر طعام در دور

 در  بند يکاب نام برده شده که ظاهراًالملوک، از بندی موسوم بهءدر مراجع قديمی مانند احيا  

 فتح و نواحی شرقی آن را ةد توانسته آب قلعاين بن. همان محل بند نوشيروان ساخته شده بود

  کانال انحرافی ديگری از اين بند نيز در ساحل چپ مجرای شمالی وجوداحتماالً. تأمين نمايد

لی هيرمند عمل آمد آثار بسيار قديمی کانال در مغرب مجرای فع در بازديدهائی که به. داشته است

  . کانال يکاب است همان کانال موسوم بهمشاهده گرديد که ظاهراً
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 در مورد بند يکاب ٩اسميد منصبان ميسيون حکميت گلد ، يکی از صاحب٨اوئن اسميت  

ة چپ رودخانه قرار دارد و  مرتفع رسی در کنارة فتح يک تپةدر باالدست قلع«: نويسد می

  قديمی معرف آن است کهةاين قلع. شود ديمی در قله و باالی تپه ديده می قةهای يک قلع خرابه

 قبل، يکی از بندهای متعددی که در عرض هلمند زده بودند، در مجاورت اين قلعه قرار ها سال

اين بند از . کرده است ة فتح را تأمين مینام اين بند، ديله يا بند يکاب بوده و آب قلع. داشته است

مت  قسدرنتيجههم ولی بدون خاکريزی داخل آن، ساخته شده بود و ه های گز بافته ب سرشاخه

در حقيقت تنها هدف از ساخت بند، . کرد های بند عبور می های شاخه اعظم آب از الی شکاف

ی آبياری واقع ها  آن به کانالبرگرداندنباال بردن تراز سطح آب در پشت بند به منظور انحراف و 

طور هم  شد که بنای اين بند به دوران قديم تعلق دارد و همين گفته می. ر باالدست بند بوده استد

  . »اند  واقع در باالدست آن از بين رفتهی آبياریها بود زيرا امروزه تمام آثار و عالئم بند و کانال

د تری هم وجو يد که در محل بند يکاب، سد قديمیآ اوئن اسميت نيز برمیاز توصيف   

مان بند  يکاب ه معتقد است که بند يکا يا١٠برعکس، تيت. باشد داشته که همان بند نوشيروان می

 ١١محمد اعظم سيستانی. خان قرار داشته است ه و در محلی باالتر از بندر کمالرستم بود

شوند، که  را نيز يادآور میيک آب = يک او= نام بند يکه بندی بهامروز مردم گاهگاهی «: نويسد می

ی بوده که ا گونه  نوشته شد که سد يکاب به١٢الملوکءدر احيا. » همان بند يکاب استمنظور قطعاً

البته با توجه به . داشتند وضدار و کندرآب خود را دريافت میاز آن سرابان، بيابان، رامرود، ح

توانسته دلتای جنوبی را مشروب  رسد، بند يکاب نمی نظر نمی ت آن، اين جمله صحيح بهموقعي

  .سازد

بود، تا اينکه  ميالدی پابرجا ١١تا اواخر قرن ) بعدها سد يکاب(رحال سد انوشيروان ه به  

بعد از آن، . رود هيرمند به طرف دلتای جنوبی تغيير مجرا داده و سد مذکور از انتفاع ساقط شد

  .خان منتقل گرديدند تای شمالی، به باالدست بندر کمال دلةکنند  مشروبسدهای
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  سد هاونك, )سد ترقو( سد رستم -3

 با جريان آب به دلتای ين بند مستقيماًا. استترين بند قديمی روی رود هيرمند  سد رستم، معروف

بند رستم در موضعی باالتر از بند نوشيروان قرار . و دلتای شمالی ارتباط دارد) رود بيابان(جنوبی 

ان روايات مربوط به بند رستم نسبت به بندهای جمشيد و نوشيروان متعلق به دور. داشته است

 بند رستم های تاريخی هم از در نوشته. تر هستندو قابل استنادتر   دقيقدرنتيجهجديدتری بوده و 

عد شود که بسياری از جغرافيانگاران ايرانی و عرب از زمان اصطخری به ب اشاره می. ياد شده است

 هر سد قديمی را بند رستم  ميالدی،٢٠ و ١٩شناسان غربی قرون  و بعضی جغرافيادانان و باستان

ي مشخص، که در رستم يا بند ترقو، سدی بوده در محلاين مطلب صحيح نيست و بند . اند ناميده

  .شود ذيل توضيح داده می

در حدود ربع آخر قرن يازده ميالدی، رود هيرمند مسير خود را از دلتای شمالی به جنوبی   

برای جبران اثرات تغيير مسير مذکور، يک بند . عوض کرده و در امتداد رود بيابان جاری گرديد

اين سد، .  شد تا برقراری جريان مکفی آب به دلتای شمالی را تأمين نمايدبزرگ و اساسی احداث

 زمان احداث دقيقاً. خان ساخته شد الدست بندر کمال بارريز بزرگی بود که در عرض رودخانةس

 نام اين بند در تاريخ ظاهر شده ولی  ش٧٦٢ /م١٣٨٠/ ق٧٨٥در سال . و با قطعيت معلوم نيست

 عمر شهر زاهدان در تاريخ مورد بحث از. ی قديمی و باستانی ياد شده استعنوان يک بنا هاز آن ب

البته . باشد) زاهدان(گذشت و بند رستم نيز بايد به همان قدمت شهر سيستان   سال می٤٣٠حدود 

 ها تر، از مدت  سرريز مورد نظر در يک محل قديمیممکن است، وقتی تغيير مسير هيرمند رخ داد،

ات، به سد در اين صورت، رواي.  احيا شده باشدبعد از تغيير مسير، مجدداًاشته و پيش وجود د

  .گردد و مبدأ و منشأ اصلی آن فراموش میشود  احيا شده نسبت داده می

 سال يا بيشتر، قبل ٥٠٠به اين ترتيب، بند رستمی که تيمور خراب کرد، ممکن است حدود   

 رستم، ی آبياری منشعب از بندها روايات موجود در مورد کانال. از تخريب آن وجود داشته است

وده دار ب  ماه از سال آب٩، ظاهراً ها اين کانال. د بند هستندتر از روايات راجع به خو گوياتر و دقيق

 ماه از سال نيز، که فصل طغيان رود بود، جريان سيالبی از بند ٣. کردند و اراضی را مشروب می

بند رستم که توسط يکی از . گرديد ابان و هامون و همچنين گودزره میگذشته و وارد رود بي
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سالطين کيانی بعد از تغيير مسير هيرمند و جاری شدن آن در مجرای رود بيابان احداث و يا 

 کيلومتری باالدست بندر ٨تا  ٦/٥بازسازی گرديد، در عرض بستر رود هيرمند در حدود 

ای از  شود و رگه ر اين قسمت، بستر رودخانه تنگ مید.  رودين قرار داشتةخان مقابل قلع کمال

خوبی   رودخانه نيز در اين محل، بهةهر دو کنار. کيم در سرتاسر عرض رودخانه وجود دارد

 جمع شده در پشت اين بند، آب. دهند ارتفاعی را تشکيل می  و پرتگاه کم شدهمشخص و تثبيت

آب مصرفی .  چهار برجک در شرق بند امتداد داشتة که تا دهکدداد ای را تشکيل می درياچه

کانال قديمی به سمت شمال جاری دلتای شمالی از اين درياچه تأمين و در مجرای يک 

  .گرديد می

اين نقشه  (ش تهيه کرد١٢٥١قشه از سيستان ايران را در حدود سال  که اولين ن١٣کرمانی  

 ولی دسترسی به آن ميسر  گاما در هندوستان استةامروزه از بين رفته و اگر باشد در کتابخان

د است که اين بند را بند ترقو خان عالمت بن دو فرسخ باالی بندر کمال«: نويسد ، می)نشد

رو به شمال داشته از سمت شمال رود به مغرب و قدری  میگويند نهری که از بند آب بر می

اين بندر را به جهت ترقو .  نهر از بيست تا سی ذرع استةدهن. رود چهارده فرسخ مسافت می

 آجر از تمام بند .اند برده مند نهر کشيده به شهر ترقو آب میبسته بودند و از سمت جنوب رود هير

  ». بند بسته شود ديگر آب پائين نخواهد رفتچنانچه حال هم اين. و آهک بوده است

قبل از «: کند  به آن اشاره می١٤طور قطع، بند يا سد ترقو، همان بندی است که سايکس هب  

سد مذکور تا محلی که . بودندتيمور لنگ، رود هيرمند را در سمت جنوب غربی رودبار سد زده 

نام بند  سد بزرگ بدواً بهنام اين . شته است زيادی نداةشود، فاصل خان ناميده می فعالً بندر کمال

از بند اغوه، اکوه، اغوان، . ناميده شد)  افغانةتحريف شد(سيستان بود که بعدها سد اغوه يا اغوان 

 ةشد که ترغ ة وسيعی آغاز میترع، )نام بند برمکا آمده  به١٥ کانلیةکه در نقش(افغان يا اوک 

راجع ژنرال هوتوم شيندلر که . نمود ن را مشروب می دلتای جنوبی سيستاحوضدار نام داشت و

 را در زمان ها  اظهار داشت که افغاننگارنده تاريخ ايران اطالعات جامع و بسيطی دارد، به به

رای بار دوم سيستان را پس از  ب ش٧٦٢ /م١٣٨٣ /ق ٧٨٥تيمور در . ناميدند ، اغوان میصفويه
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 بند که معروف به بند رستم بود و بعداًروف محل را عام مرد و زن و بچه فتح کرده، بند مع قتل

  .»اغوان يا افغان ناميده شد خراب و ويران ساخت

ای از  در قسمت باالی آن مجموعه. ده بودبند رستم از آجر پخته، آهک و ساروج ساخته ش  

از آنجا که . کردند ب سيالبی را به طرف غرب هدايت میهای رسی بزرگی قرار داشت که آ لوله

در . يابان ايمن نبودشد، لذا بستر عريض رود ب اين بند به رود بيابان سرازير میجريانات سيالبی از 

هائی که در روی تراس رود مذکور باقی مانده و مربوط به دوران قبل از تخريب بند  واقع، خرابه

 ه کشت وهای رود شيل در عوض در آن دوران کناره.  داردباشند، نشان از همين مسئله رستم می

مون سيستان در ی سيالبی از رود بيابان وارد هاها  و مسکونی بوده است، زيرا آبشد زرع می

  .شد گرديد و در آن قسمت پخش می جنوب کوه خواجه می

ی زرکن و زورکن که در دوران بعدی جزوی از نهر ها در اينجا الزم است در باب کانال  

بوده و های مختلفی برقرار   طعام در دورهت که نهرواقعيت آن اس. طعام شدند، توضيح داده شود

.  مورد استفاده قرار گرفته استای مختلف با تغييرات اندکی مجدداًه ی نهر در دورهها مسير تراس

برای مثال از آثار ظاهری معلوم است که نهر . اندازد ی جغرافيانگاران را به اشتباه میهمين امر، بعض

گردد تا بتواند با شيب  ة شمالی هيرمند منشعب میبرجک از کنارطعام در بين رودبار و چهار 

 به همين ١٦راولينسون.  در هزار آب را به اراضی آبخور خود در دلتای شمالی برساند٣ تا ١طبيعی 

که هنوز هيرمند  که، اولين بار نهر طعام در حالي در حالی. هر طعام اشاره کرده استعنوان ن هکانال ب

هم   ايجاد گرديد تا آب به شهر زرنج برسد و دليل آنش١٠١/ م٧٢٢ بود، به سالدر دلتای شمالی 

  .گود افتادن هيرمند بود

ی زرکن و زورکن ها اهميت نهر طعام و کانال.  فتح استة بعدی، موضوع نهر قلعةمسئل  

از اين . يابـد اسالمی افزايش میدوران آغاز  مداوم فضاهای مسکونی بعـد از ةهمراه با توسع

 فتح ةدليل که خود منطقاين گرديد و به  تم برای آبياری منطقة ساروتار و غلغله نيز استفاده میسيس

در . تح وارد ادبيات شده است فة کانال يا نهر قلعةکرده، لذا واژ م از اين سيستم انهار استفاده میه

وپوگرافی نسبت به که از نظر تاست  فتح، تابع تراس ديگری ةکه بايد فرض نمود که نهر قلع حالی

شده در  از هيرمند جدا می) ی از بند رستميعن(خان  ام که بين چهار برجک و بندر کمالکانال طع
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 فتح تا آغاز قرن حاضر خوب باقی مانده بود، اما باد و ةنهر قلع. تری قرار داشته است سطح پائين

ة سيالبی صحبت  يک فاجعدر اين رابطه هميشه از. آب آثار آن را تا به امروز محو نموده است

 فتح را ويران ةتری اطراف قلع ها و سطوح پائين  ميالدی، تمام تراس١٩ اواخر قرن شود که در می

وايات معتبر، در ضمن آن فقط اين سيالب بايد خيلی وحشتناک بوده باشد، زيرا بنا به ر. نمود

 اشاره به سيل نوح کالن سيالب مذکور قطعاً.  تاريخی بيرون آب مانده بودةهائی از قلع قسمت

 مترمکعب در ثانيه ١٧٠٠٠ دارد که در طی آن پيک سيالبی هيرمند حدود ش١٢٦٣ /م١٨٨٥سال 

اين ارقام را از .  ميليارد مترمکعب بوده است٢٨و در طول يک سال آبی، آبگذر هيرمند در حدود 

 از سيالب ١٧ات مکماهونايم و با گزارش زره مربوط به آن سال برآورد کردهداغ آب در حاشيه گود

از سيستان گذشته، وقوع سيل ) بعد از پيک سيالب( که در آن سال ١٨مرک. مذکور در تطابق است

  .را گزارش نموده است

 بديهی است مرتباً. کرد ران اسالمی نهر طعام را تغذيه میل دوبدين ترتيب بند رستم در اواي  

  ازی بعدها  افزايش ارتفاع بند نيز تا زمانشد و ت میبر استحکام سد رستم افزوده شده و مرم

 مراکز ةها بايد توسع همزمان با اين پيشرفت. دامه داشتچرخش هيرمند به دلتای جنوبی ا

ی ارتباطی ها از طريق کانال. سکونت و تمدن به سمت شمال شرق و شرق را از نظر دور نداشت

اصلی و موجود نهر طعام نال جوی کهنه، نهرهای زرکن، زورکن و جوی زرکن نو، که از کا

 کوردو و زيارت اميران صاحب، چگينی، پشت گاو، ةاند، فضاهای مسکونی حوم منشعب شده

به سمت شرق هدايت اينها آب هلمند را بيشتر . شدند دايداد، گل سفيد و نيشک تغذيه میدوال خ

ه تا نواحی نيشک  چيزی کوجود آمد، هاند، تا باالخره يک سيستم ارتباطی با خاشرود ب نموده

  .کرد کفايت می

نمايد که بقايای  ای توصيف می گونه های زورکن و زرکن را دقيقاً به آن  کانالاصطخری مسير  

ی تاريخی را، در ها  خاصی از اين تراسةباز. ی هوائی قابل رؤيت استها آن هنوز هم در عکس

قط به شکل ی آن زمان، که فها شيب طولی کف کانال. سفر تحقيقاتی به اين منطقه برداشت کرديم

 در هزار ٣، حدود صفر در هزار تا )دليل تأثيرات ناشی از فرسايش زمين به(کلی قابل قبول است 

چند مقطع عرضی از اين ).  کيلومتر بود٤ برداشت شده به طول ةباز(به سمت شمال بوده است 
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تا شرق و شمال شرق های هلمند   در جنوب غربی نزديکی١٩.ده استش هم برداشت ها کانال

.  متر بود٥ تا ٤حسب ساختار ظاهری، بين ر در هزار، ب٥/٠نادعلی، عمق مقاطع در شيب ثابت 

تر  علت پائين هب.  مشاهده شد٧ تا ٥هماهنگ با آن، عرض کانال هم که اغلب مستطيلی بود، بين 

 ها  کانالر چگينی، در سمت غرب و شمال زيارت اميران صاحب و در جواها بودن سطح زمين

 متر ارتفاع دارند، ٢/٥ود خاکريزها که بقايای آنها هنوز هم حد.  در خاکريز ساخته شده بودندکالً

 در مثالً(تر است  آنجا که زمين کف کانال کمی مرتفع. اند مطمئناً دارای ابعاد بسيار بزرگی بوده

  به اين ترتيب ظاهراً.اند دهبدون خاکبرداری کف کانال، عرض کانال را وسعت دا, )شرق چگينی

  . متر متغير بوده است١٣ تا ٨عرض کانال بين 

خان که در   فرسخ است و گاهاً با بند کمال٢خان حـدود  فاصلة سد رستم تا بندر کمال  

خان وجود ندارد و قطعاً بند  ة بند در کمال سابقکه در صورتی. شود مراجع ذکر شده، خلط می

خان، يک  در بندر کمال. خان ذکر شده است جای بندر کمال ه باًزبور اشتباهخان در مراجع م کمال

 بلوچ از ي از رؤسايخان، يک ای وجود دارد که توسط کمال ة قلعهماند اهميت و باقي آبادی بی

چون اين آبادی در گذشته و قبل از تقسيم سياسی سيستان، .  سنجرانی ساخته شده استةطايف

نام بندر به آمدند، لذا  ه از سرحد، جالق و مکران به هيرمند می کئی بودها محل اطراق تمام کاروان

خان نموده و  ای به بند کمال ، به صورتی غير دقيق، اشاره راولينسونمثالً. خود گرفته است

مستحدثات رودبار بعدها با سد ديگری، در محل بريدگی ساحل چپ هلمند و عبور «: نويسد می

از اين نقطه به . شود ميل گرديد که سد کمال ناميده میکجوی گرشاسب به بخش جنوبی دلتا ت

رسد که در  ض فالت جنوبی گذشته و به محلی می عبور به رود هلمند از عرةبعد، کانال در زاوي

  ».نام رامرود ناميده شده است  به٢٠ ماژورلووهنقشة

نی آن ه خود گرفت، يع بازسازی شده و نام سد هاونک بسد رستم بعد از تخريب، مجدداً  

در دوران گرشاسب با سنگ و آهک ساخته شده و حيات سيستان به آن وابسته بوده «سدی که 

 رزان و حصار طاق و تا ةای بوده که از قلع گونه  تمدن و زندگی سمت شرقی هلمند به.است

هاي مختلف شهر از آنجا آب   و قسمتها  ساختمانة شهر و پشت شهر و شايد تا اوق، کليةدرواز

، ٢١ سد هاونک آن سدی نيست که بقايای آن را فريهقطعاً). الملوکاحياء(» .اند داشته  میدريافت
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خان ذکر کرده و نيز   آن را در حدود بندر کمال٢٣اند ولی با سدی که ييت  ديده٢٢پاتينسون و پوالک

  .سدی که سايکس آن را بند آکوا ناميده، مطابقت دارد

را ، بقايای محل سد هاونک ١٩٧١يد صحرائی به سال در يک بازد«: نويسد  می٢٤ريدر ماخر  

ة خان پيدا کرديم، که بالفاصله باالتر از محل تجمع آب، از کنار  کيلومتری شمال بندر کمال٣در 

ة  کيم واقع در بستر هلمند که تا کنارة برآمدةروی رگ) گير ة موجدامن(دار شرق هلمند  شيب

نال بزرگ و هنوز هم انشعاب يک کا. بود، قرار داشتتر غربی آن در ايران گسترش يافته  مسطح

د و موازی آن قرار باشد که به مجرای سابق نهر طعام که در شرق هلمن اصلی قابل شناسائی می

. د قرار دارد متری باالتر از تراز ميانگين امروزی هلمن٥آن در ارتفاع ف اگر ک. شود دارد، وارد می

 در آن صورت است كه قبول موردگيری  اين نتيجه. »است  متر٦ق آن و عم متر ٧پهنای کف آن 

م خواهند بود که هر دوی آنها به تناوب  هسد رستم و سد هاونک دو سد متمايز ولی نزديک به

ی آبرسانی به برا) چه با نام سد رستم و چه با نام سد هاونک( نهر طعام و بعدها ةابتدا برای تغذي

ريدرماخر اضافه . ه شده بودندساخت) رفته دلتای جنوبی میکه هيرمند به  زمانی(دلتای شمالی 

يد که برای ايجاد و اين سد در دوران بعدی، با موفقيت تبديل به سد معروف رستم گرد«: کند می

  .»کننده بوده است ل و شرق را تا نواحی نيشک، تعيينهای شما شکوفائی، تمدن

 رخ داد و نام سه بندی که  ق٨١٠/ ش٧٨٦ /م١٤٠٧کشی شاهرخ به سيستان در سال لشکر  

اونک، بند بلواخان و بند يکاب الملوک، بند هء احياةتوسط وی تخريب گرديد، طبق نوشت

الملوک اشاره شده که بند هاونک در زمان گرشاسب ساخته شده و ء در احياضمناً. باشند می

خ به سيستان، يعنی نام هاونک قبل از لشکرکشی شاهر بندی به.  و اشرف بندها بوده استترين مهم

شد،  نند سد رستم توسط تيمور تخريب میگرنه ماوم تيمور به سيستان وجود نداشت وزمان هج

 الملوک که بند هاونکء بعد از تيمور ساخته شده، اما ذکر اين مطلب در احيالذا بند هاونک قطعاً

يعنی بند هاونک د رستم و بند هاونک است، در زمان گرشاسب ساخته شده، تأييدی بر تطابق بن

تيت برعکس معتقد است که بند يکاب همان .  آن بوده استةدر محل بند رستم و بازسازی شد

  .دهد و البته توصيفی در باب هاونک نمیبند رستم بوده 
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، ويران شده و  سال قبل از تهاجم شاهرخ، توسط تيمور لنگ، جد شاهرخ٢٥سد رستم   

ويرانی آن را ذکر » صاحبقرانملفوظات « در ٢٦تيمورو » ظفرنامه« در ٢٥الدين علی يزدی شرف

جای  بعد از هجوم تيمور، به» ...لرزه بر اندام بند رستم افتاد و مفاصلش از هم برآمد ... «(اند  کرده

الدين ساخته شد که عمل  سط تيمور، سد هاونک توسط ملک قطبسد رستم ويران شده تو

االت جنگی جديد ما اين تالش هم در فعل و انفعدهد، ا انجام آبرسانی به دلتای شمالی را مجدداً

که (عالوه بر بازسازی سد رستم يا سد ترقو . با شکست مواجه گرديد) هجوم شاهرخ به سيستان(

 فتح و سد انحرافی موسوم به بند ة جديد يعنی قلعةلحکومادار, )خود گرفته نام سد هاونک ب

ولی شاهرخ سدهای هاونک، بولباکا و يکاب را . دالدين ساخته شدن بولباکا نيز توسط ملک قطب

  .ويران کرد تا جريان آب به دلتای شمالی قطع گردد

  

  )بلواخان( سد بولباكا -4

ای از کيم  الدين، روی رگه ان، بلواخان يا حمزه بلواخان نيز در زمان ملک قطبسد بولباکا يا بولباخ

اين بند به دقت تمام ساخته شده و . وددر عرض رودخانه در پائين دست پوزماشی احداث شده ب

 نيشک ة فتح، بلکه مناطق دورتر تا ناحيةی انشعابی از آن، نه تنها آب قلعها قادر بود از طريق کانال

  .را تأمين نمايد

گاه قرار  پخش يا تقسيم ة فتح، سرگاه سيستان، آب کيلومتری شمال قلع٣ حدود ةدر فاصل  

از اينجا به . دگرد در محل سد بوالباخان، تقسيم میرود هلمند منشعب از  دارد که در آن آب نهر

ارت عمران يا به حوالی آن ختم بعد، نهر بزرگی در مسير قديمی زرکن جريان داشت که به زي

ة آن از اين نهر مشروب اراضی واقع در مجاورت اين نهر و نواحی دور و نزديک حاشي. شد می

 ٧ر حدود  که از سد بولباکا روی هيرمند دبودال بزرگی  مسير کانةاين نهر ادام. گرديدند می

خان به  ک روايت نقل شده توسط سردار کمالطبق ي. شد گاه، شروع می کيلومتر باالتر از تقسيم

کانال بزرگ . ده است مسير اين کانال بزرگ را کيخسرو با کشتی پيموت حکميت انگليسی،هيئ

.  راست بند بزرگ بولباکا در پوزماشی بوده استةمذکور در واقع محتوی جريانات سرريز کنار

ز طرف چپ اين بند به سمت  بزرگی که اةهای کانال يا رودخان های مجرا و کناره مانده باقي
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 ةدست شاهرخ تيموری، کانال يا رودخان با تخريب بند بولباخان به. مشخص استرفته  مغرب می

ی از سمت چپ سد بولباکا در همان مسير ترديد دو کانال بزرگ انشعاب بی. شدمذکور هم خشک 

  .و امتداد کانال انشعابی سمت چپ سد رودبار ساخته شده بود

ت حکميت انگليسی به دستور ناصرالدين شاه همراه هيئم، بنا ١٨٧٢کرمانی که در سال   

پوزه ماشی تپه و ماهور است و آثار آباد و «: نويسد يد به سيستان عزيمت کرده بود، میگلداسم

 مادرشاه، آثار بستن بند است که با آجر و آهک در برابر پوزه ماشی و قلعة. رسد نظر می هابه بخر

نهر سمت شمال ده فرسخ رو به مغرب و بعد . بسته بودند و از دو طرف آن نهر کشيده شده بود

نهر سمت جنوب هيجده فرسخ رو به مغرب بوده . اند ست و چهار فرسخ به طرف شمال بردهبي

 زرع ٣٠ تا ٢٥ نهرها ةدهن. ذا از محل بند آب را بر دو طرف رود هيرمند سوار کرده بودندل. است

اين بند را بند گرشاسبی . دگوين ی نهر زرکن و ديگری نهر زورکن میحال اين دو نهر را يک. است

  .»گويند

تند که ها، مربوط به پشت گاو هس اولين خرابه«: نويسد  به نقل از ژنرال پوالک میدکتر بيلو  

 گرشاسب قابل نام جوی نها مسير يک کانال قديمی بزرگ بهبين آ. نزديک رودبار قرار دارند

ة جنوبی دشت سيستان را مشروب  نيم،شود، کانال مذکور در گذشته گفته می. تشخيص است

 جمشيد و ة ما مسير اين کانال قديمی را، که گويا در اصل توسط گرشاسب، نو...ساخته است  می

 در اين کانال ظاهراً. ايل تعقيب کرديم چند متاتم احداث شده، از چهار برجک به پائين، جد رس

آنچه که دکتر بيلو توصيف . ».ساخته است  و کل اراضی شهر زره را مشروب میگذشته، ترقو

توانسته   میکرده، مسير کانال منشعب از هيرمند در حوالی اتصال آن به رود بيابان است که ظاهراً

که هيرمند  طبعاً زمانی. سرچشمه گرفته باشد از سد رودبار همچنين سد بولباکا و ز سد رستم،هم ا

، نيازی به اين کانال نبوده ) ميالدی١٨ل قرن ي تا اوا١١اواخر قرن (رفته  به سمت دلتای جنوبی می

ب از سد ، در عوض جوی گرشاسب منشعه استشد ود به خود به رود بيابان وارد میو آب خ

  . هيرمند در ساحل چپ آن را مشروب سازدةتوانست اراضی در بار يا سد بولباکا میرود

نام سه بندی که توسط شاهرخ تخريب شده، ) الملوکءغير از احيا(در مراجع تاريخی ديگر   

، بند راشکک يا راسکک و بند بولغان ذکر و نوشته شده که هر )ر سيستانشه(صورت بند شهر  هب



 

  

 شناسي ايران  باستان76

 بند بولغان همان بند بولباکان يا بولباکا بوده است ظاهراً. اند ان رستم پابرجا بوده بندها از زم اينةس

. ترين سدها بين سدهای فوق ياد شده است ترين و بزرگ عنوان يکی از محکم هو از آن ب

) هاونک(اين بند «: نويسد دست شاهرخ می ءالملوک در بيان واقعة تخريب سدهای سيستان بهاحيا

 ا بود خراب ساخت، تا بلواخان برفت و همه را خراب کرد و از آنجا به خشکرودکه اشرف بنده

ه در جهت باالدست رودخان) بولباکا(دهد که سد بلواخان  اين جمله نشان می. »مراجعت نمود

  آن با بندرةموضع پوزماشی و فاصل. داشته است) سد رستم( زيادی از سد هاونک فاصلة

  .صيف هماهنگی داردخوبی با اين تو هخان ب کمال

زمان (م ١٨تا اوايل قرن ) م١٥اوايل قرن (وم تيمور و شاهرخ به سيستان چه از زمان هجاگر  

رفت، ولی  ر اصلی هيرمند به دلتای جنوبی می، نه)چرخش مجدد مجرای هيرمند به دلتای شمالی

 بند بولباکا را دداًمود، زيرا بعد از شاهرخ، مجن دلتای شمالی هم طبعاً سهم آب خود را دريافت می

 به دلتای شمالی خان که آب هيرمند مجدداً ند و اين بند تا زمان ملک فتحعلیبازسازی نمود

اما يک سال پيش از مرگ ملک حمزه در . کرد دودی آب دلتای مذکور را تأمين میبرگشت، تا ح

 بولباکا را  هلمند پيشروی کرده بودند، بندةر دربش، يک ستون از عساکر هندی که ١٠٢١سال 

. ويران کردندتخريب و  فتح را مدتی محاصره و نواحی اطراف آن را ة سپس قلع،تخريب نموده

ام لذا تم. گاه سيستان به دلتای شمالی مختل گردد جريان آب از سرگاه يا تقسيماين کار باعث شد 

  .آب شدند ی عليا بیها بخش و آب رودخانه به نواحی سفلی رفت

  

   سد كزك-5

ة  ريش٢٧البته کرک ايزيدور خاراکسی. زک اولين بار توسط اصطخری ذکر شده است کةواژ

 صورت گرفت، مبتنی بر ٢٩ که توسط دخويه٢٨تری دارد، ولی استناد اين واژه به بالدزی قديمی

 کانال ،جای کانال کرک  بالدزی بهةدر اصل نوشت. قياس با متون ديگر از جمله اصطخری است

  .گرديده استذکر ) نوق، هوک(نوک 

د تردي شود که کانال کرک بی از توصيف اصطخری در باب کانال و سد کزک معلوم می  

 زرنج به هرات از روی ةاين همان کانالی بوده که جاد. ساخته است ة کرکويه را مشروب میمنطق
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صطخری در توصيف ا. گذشت پيشاوران جديد میآن با يک پل مرتفع بين کرکويه و باشر يعنی 

ی زره رسد و  باقی که بماند، در رود کزک به دريا)از آب هيرمند(«: نويسد ی سيستان میاه جوي

 خود البلدان معجمهای بالدزی را در کتاب   که نوشته٣٠ياقوت حموی» .اند آنجائی که بندی بسته

 ٣١مقدسی. ای از سنارود نوشته است و آن را شعبهکار برده  را به» کزک «ةنقل کرده، نيز واژ

 ةمنظور مقدسی يکی از پنج درواز» .کرد ، زرنج را آبياری میبند کزک در کرکوی«: نويسد می

در بعضی نسخ خطی اصطخری . شارستان زرنج بوده که رو به سمت شمال و خراسان داشت

 ةماند نام بستر و مجرائی بوده که آخرين باقي, رحال هر دو واژهه به. شود ديده می» کزک«ة واژ

در آن جاری بود و بندی به همين نام روی اين مجرا ساخته شده بود تا از ورود ی هيرمند ها آب

را » کرک«راولينسون . عمل آورد هی رودخانه به درياچه، جز در موارد سيالبی ممانعت بها آب

يف شده توسط ايزويدور توص» کرک«و نيز » کرکويه«دهد و آن را در ارتباط با شهر  ترجيح می

  .داند خاراکسی می

نال کرک آمد، در مسير خود کا ارتش عرب که از جنوب به زاليق می«: نويسد راولينسون می  

الذکر را  بالدزی کانال فوق. ساخت را قطع نمود، که احتماالً بخش اطراف کرکويه را مشروب می

 رأی داده »کرک« متون ديگر از جمله اصطخری، به نفع نويسد، ولی دخويه، با مقايسة می» نوک«

با حذف نقطه از کزک، را ، »کرک« بنده شخصاً. باشد ة ياقوت میکه بدون شک همان نوشتاست 

 آخرين قسمت اين کانال ضمناً. ه جاری بوده است، زيرا اين کانال به کرکويدهد ترجيح می

کرده  عبور از کرکويه قطع می زرنج به هرات را بعد از  در مجرای هلمند بوده و جادةمانده باقي

 بالدزی در مورد کرک و هلمند، هر دو ة که نوشتتوان چنين استنباط كرد مي ترتيب، بدين. است

  ».اشاره به يک مجرا دارد

ة آن به نتيج ة بیسدی که بنا به قول اصطخری برای ممانعت از هرز رفتن آب هيرمند و تخلي  

ی تخت پل آبی رودخانه، ساخته شده بود، بايد در پائين دست يا شمال غرب هامون در فصل کم

های گز مرتباً بازسازی و  يل، يک بنای موقت بوده و با شاخهاين سد، به اقوی دل. بوده باشد

و آنچه آب آن باقی ماندی در شهر کزک رفتی و در اينجا بندی بود که از «. گرديد احداث می

، اراضی در اثر وجود اين سد» .جريان آب بحيره زره مانع آمدی و در اوقات آبخيزی از بين رفتی
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ار پوشانده شده و در سيالب کامالً  هامون قرار دارند و گاهی با نيزةزيادی که امروزه در حاشي

سد ( خروجی رود هلمند به هامون ةوجود سد نزديک دهان. شدند شوند، آبياری می غرقاب می

. آورد مرور از رودخانه را نيز فراهم می امکان عبور و در چند کيلومتری تخت پل، ضمناً, )کرک

ه و ، بين کرکوشاهرچند.  در باالدست بند، عمق آب جمع شده، زياد و غير قابل عبور بودطبعاً

  .دست نيامده است نادعلی، آثار پل ديگری به

اما خود باشترود .  روی باشترود و در حدود کرکويه بوده استبدين ترتيب، بند کرک قطعاً  

واقعيت آن است که باشترود . بهام داردکه دومين نهر توصيف شده توسط اصطخری است، ا

گرديد و چنين موضعی،  مند، بايد از سمت چپ آن منشعب میعنوان يک نهر منشعب از هير هب

 راست هيرمند در محل سد ةی زرکن و زورکن از کنارها  زيرا کانال،شناسائی نشده است

پ آن، از هيرمند جدا ة چ راست سد جمشيد و نهر شعبه از کنارةانوشيروان و سنارود از کنار

در پائين دست سد جمشيد . شدند، و جائی و لزومی برای انشعاب نهر باشترود وجود نداشت می

ة چپ رودخانه از ساحل چپ هيرمند در حدود بند کهک و نهر زاليق از کنار) ميله(نيز نهر ميلی 

 که باشترود از تيت معتقد است. ندشد آباد فعلی از هيرمند منشعب می در حدود روستای شريف

جدا شده و مسير ) سد باباخان( چهل ميرز ةهای قلع چپ هيرمند در بندی باالدست خرابهسمت 

شت جنوبی رود بيابان را مشروب  جوی گرشاسب و رود بيابان ادامه يافته و دةماند آن در باقي

عالوه اگر  هب.  صحيح نيست زيرا ارتباطی با کرکويه و بند کرک ندارداين نظر قطعاً. ساخت می

ی سيستان به هرات ها رود بيابان فرض کنيم با شرح راه باشترود را موضعی در قسمت انتهائی

  .کند مطابقت پيدا نمی) ٣٢اصطخری، قدامه بن جعفر بغدادی(

ابهام باشترود تواند  ی در مورد انهار زرنج دارد که میشرح متفاوت» التقاسيم احسن« در مقدسی  

نزلی زرنج نهر طعام از گشت، در يک م وسيلة آب هلمند مشروب می هنج بشهر زر«: را رفع کند

نام  يد و از آن جوی ديگری بهرس به نيشک میداد تا  شد و تمام روستاها را آب می آن جدا می

باشترود که تا کزک طول داشت جاری شدی، که در اينجا بندی را بر آن ساخته بودند تا آب آن 

تفاوت » .يره به طول زياده از بيست فرسخ و عرض يک منزل افتاده استبه بحيره نيفتد و اين بح

دا  از هيرمند جمتن اصطخری، نهر باشترود مستقيماًاين متن با متن اصطخری در آن است که در 
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ودی بوده که از ر مقدسی، باشترود، رنظ بدين ترتيب به. ساخت را سيراب میو روستاهای متعدد 

. رفته و سد کرک روی آن قرار داشته است ده و به حوالی کرکويه میش سيستم نهر طعام جدا می

. روی يک نهر آبياری نبوده است) کرک(اين عقيده را هم بايد رد کرد، زيرا لزومی به احداث سد 

ن، باشترود، نام به اين ترتيب تنها حالت ممکن و صحيح، همان نظر راولينسون است که مطابق آ

سد کرک هم روی مجرای . وده و کانال انشعابی مجزائی نبوده است رود هيرمند بآخرين بازة

  .هيرمند زده شده است

  

  )سد ساروتار( سد رودبار -6

 ٨٠٠ کوچک تشکيل شده بود که حدود ة از دو قلعوزه، نام يک منطقه است ولی سابقاًرودبار امر

ی در باالدست قصبة  کمبه فاصلة. رودخانه بودندساحل سمت چپ  و در تندمتر با هم فاصله داش

واقع در پائين دست پاللک و لندی، محل يک سد قديمی )  کرباسکةباالی قلع(قديم رودبار 

. سوم استاين سد، به سد رودبار يا سد ساروتار مو. است که با آجر و آهک احداث کرده بودند

 هم نداشته و تر از سد بولباکا است، هر چند که فاصلة خيلی زيادی از سد ساروتار بسيار قديمی

. ی چپ انشعابی آنها تحت عنوان جوی گرشاسب، بعد از پوزماشی مسير مشترکی دارندها کانال

نام  د هلمند در نزديکی قصبة کوچکی بهاز ديشو گذشته و بعد از عبور از رو«: نويسد  میفريه

 يک ةماند يباقآثار و نزديک جائی که مخفی شده بوديم . الی درختان مخفی شديم هرودبار در الب

با اندازة يک يارد مربع سد قديمی وجود داشت که پاية آن داخل رودخانه بود و از آجرهائی 

در ) بند(به فاصلة کمی در باالدست اين خاکريز . ده بودم، ساخته شده بودمشابه آنچه در فرآه دي

ائی متصل و ه لند و قديمی وجود داشت که به تپههای آجری ب ارههر دو کنارة رود هلمند، ديو

  ».های قديمی بودند که البته چيز زيادی از آنها باقی نمانده بود قطعاً متعلق به قلعه

ت هلمند در حدود ی قديم، يک کانال بزرگ از باالدسها در زمان«: نويسد  میراولينسون  

کارهای انجام شده برای سدبندی رودخانه . شد که جوی گرشاسب نام داشت رودبار منشعب می

العاده عظيم و  های مذکور، فوق پ، طبق توصيف آقای فريه از خرابهراف اين کانال به چو انح

ا در تراز کمی باالتر، به طول حدود جوی گرشاسب همان مسير رودخانه ر. آور بوده است حيرت
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جا وارد دلتای  ی به دلتای جنوبی برسد و از همانکند تا به اولين دره و گشودگ  کيلومتر طی می٨٠

. ».دهد  خود را از غرب به شمال تغيير میکه رود هيرمند مسير شود، در حالی ی میجنوب

را توصيف کرده  پاتينسن را مأمور بازديد از رودبار کرده و نامبرده نيز اين سد راولينسون، ظاهراً

م از ١٨٤١ی و دستورالعمل بنده در سال پاتينسن که تحت راهنمائ«: نويسد راولينسون می. است

ژنرال پوالک نيز جديداً از . ورده استعمل آ هر ديدن کرد، توصيف مشابهی از سد باستانی برودبا

  .»اين محل بازديد نموده است

صورت کانال انشعابی سد بولباکا  هبه احتمال زياد کانال انشعابی چپ سد رودبار بعدها ب  

شمارد   کانالی میکند، آن را راولينسون از جوی گرشاسب صحبت میوقتی . بازسازی شده است

  .که از سدی در حدود رودبار روی هيرمند، از اين رودخانه در سمت چپ جدا شده است

عمل آورديم، خان محل از اين  هش از چهار برجک و رودبار ب١٣٦٨در بازديدی که سال   

 ماندة ديوارهای آجری هم پيدا بودند، اما بسياری از آجرها بعدها سد و کانال خبر داشت و باقي

 متر ٦ در يک کانال اصلی عميق به عمق ضمناً. اند کار رفته هی مسکونی بها در ساختن ساختمان

رسد که سد رودبار دارای  نظر نمی هب. پيدا شدند) به سختی سنگ(ماندة اين آجرهای پخته  باقي

 بيلو -گروه پوالک. رودخانه نيز بوده باشد) شمال(کانال اصلی انحرافی از سمت راست 

هرچند که . اند ودخانه در اين قسمت مشاهده نکردهنيز کانالی در سمت راست ر) ش١٣٥١(

 باالی قلعة کرباسک عالمت بستن بند است که بيست و دو فرسخ نهر کشيده«: نويسد کرمانی می

رسيد که واژة  نظر می هب. »ين نهر سمت شمال رود استا. نامند شده، اين بند را بند ساروتار می

  .در سمت جنوب رود هيرمند قرار داشته است) جوی گرشاسب( بوده و نهر مذکور شمال، اشتباه

  

  )خان ابوالفتح( سد باباخان -7

آباد و اشکينگ،  ر باالدست چهار برجک، مقابل حسين کيلومت١٢در بازديدهای صحرائی حدود 

خان  بوالفتحنام بند باباخان و يا ا ههای محل ب د مشاهده شد، که به قول قديمیعالمت بستن بن

ود  و به مسافت حدکشيده بودند که آثار آن باقی بوداز سمت شمال رود نهر . معروف بوده است

. رساند ة فتح می فتح و اراضی اطراف قلعة اين نهر آب را به قلعظاهراً.  کيلومتر ادامه داشت٦٠
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 بود که نهر ترقو، تری قرار داشته و منطبق بر تراسی ق از نظر توپوگرافی در سطح پائينکانال فو

م گفته  هطور که قبالً همان. نيز به آن تراس تعلق داشت) رستم يا هاونک(منشعب از بند ترقو 

که  فتح ةآثار نهر قلع.  در همان مسير بوده استنيز قطعاً) نهر طعام(تر  شد، کانال بزرگتر و مرتفع

اما باد و آب اثرات آن را تقريباً ود، ، باقی مانده ب٢٠ تا آغاز قرن تری بوده، ظاهراً در تراس پائين

باعث اصلی اين تباهی بوده، که در ) م١٨٨٥(ظاهراً سيالب وحشتناک نوح کالن . محو کرده است

لعه فتح،  در منطقة ق٣٣توماس هولديچ.  فتح بيرون آب مانده بودةطی آن فقط قسمت فوقانی قلع

 متر ٥ت و قلعه نقش بسته و حداقل های دش م را ديده که بر کرانه١٨٨٥آثار سيالب خطرناک 

  .ارتفاع داشت

طخری نيز از يک اص. نام چهل ميرز وجود دارد پائين دست سد بولباکا، يک محل بهدر   

دهد که در  می کيلومتری باالدست چهار برجک خبر ٥نام چهل ميرز در حدود  پادگان مخروبه به

 ساخته يرای حفاظت از يک کانال اصلی آباين پادگان ب. دار قرار داشته است ة شيبارتفاع يک پل

  .روز آبدهی داشته است  ساعت شبانه٢٤بود و در تمام مدت شده 

عنوان دارالحکومه ساخته  ة فتح بهخان همزمان با انتخاب قلع  سد باباخان يا ابوالفتحظاهراً  

به  ق و ٨٠٠/ ش٧٧٦ /م١٣٩٧ فتح و سد باباخان در حدود سال ةزمان احداث قلع. شده است

  .م بوده است١٤٢٢قولی 

 ميالدی، سدهای جمشيد، ١١قبل از چرخش هيرمند به دلتای جنوبی در اواخر قرن   

خان ساخته شده بودند، و  گی روی هيرمند در پائين دست کمال، کهک که جمل)يکاب(انوشيروان 

ترود، نهر ی اصلی منشعب از آنها مانند زرکن و زورکن، سنارود، نهر شعبه، باشها همچنين کانال

رغم  اما بعد از فتح اسالمی، علي. ساختند ق اراضی دلتای شمالی را مشروب میميلی و نهر زالي

که از هيرمند در نام طعام ساخته شد   نهری بهرفت، طور طبيعی به دلتای شمالی می هاينکه هيرمند ب

ل فتح يتا اوا. از باال بوددليل اين امر نياز به کانالی در تر. گرديد منشعب میخان  باالدست سد کمال

ولی . خان نياز نبود به شق نهر از آن در باالدست کمالاسالمی رود هيرمند سطحی باالتر داشت و 

 در عصر خالفت يزيدبن عبدالملک، عامل مال و خراج و ش١٠١ /م٧٢٢/ ق١٠٤در آخر سنة 

ة معروف  بر دروازنماز و حرب سيستان، قعقاع بن سويد نهری از هلمند به شهر زرنج کشيد که
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کند و ) قعقاع(رود طعام او , پيشترين کسی به سيستان«:  آمده٣٤در تاريخ سيستان. گذشت طعام می

  در محل سه بعدی رستم از هيرمند جدانهر طعام احتماالً» . حاجت نيامدیپيش از آن به کندن

و ساير انهار  نهر طعام را همراه باشترود، سينارود ش٣٣٠ /م٩٥١اصطخری در سال . شد می

سيستان از سد  در سرگاه ابتداتر زرکن و زورکن که  ی قديمیها کانال. ان وصف کرده استسيست

  .شدند، بعدها به نهر طعام متصل شدند انوشيروان منشعب می

که در اين زمان رود هيرمند به الدی ادامه داشت، تا اين مي١١اين وضعيت تا اواخر قرن   

اد و سدهای جمشيد و انوشيروان و يکاب و کهک ديگر آبی از هيرمند دلتای جنوبی تغيير مجرا د

ساخته يا بازسازی و محکم شد تا در ) ترقو(از اين زمان به بعد بود که سد رستم . دريافت نکردند

سد رستم، در همان محلی بود که . شروب سازدچهارچوب سيستم نهر طهام دلتای شمالی را م

ة بند رستم به حدود سال بدين ترتيب سابق. شد هيرمند جدا می طعام توسط سدی از رقبالً نه

م در مراجع ظاهر شده، ولی قطعاً از ١٣٨٠ بند رستم اولين بار در سال گردد، ولی نام م برمی٧٢٢

دقيقاً معلوم ) ساروتار(ة سد رودبار سابق. م نيز تحت همين نام وجود داشته است٩٥٠حدود سال 

 هيرمند در سمت چپ رودخانه و همچنين آبرسانی به ةری اراضی درخاطر آبياه  بنيست و ظاهراً

که  احتماالً زمانی. ، ساخته شده است)رفت که هيرمند به دلتای شمالی می زمانی(دلتای جنوبی 

و نياز به نهر طعام پيش آمد، سد رودبار نيز برای ايجاد کانالی ) م٧٢٢تا حدود (هيرمند گود افتاد 

هرحال اين سد، نسبتاً قديمی  به. طرف دلتای جنوبی، ساخته شده استدر ارتفاع باالتر به 

 شمالی از آب افتاد، ولی ملک دلتای، )م١٣٨٣(د رستم توسط تيمـور خريب سبا ت. باشد می

 ضمناً. سد بولباکا را احداث نمايدالدين توانست سد رستم را تحت نام سد هاونک احيا و  قطب

  .در فاصلة يکی دو دهة بعد ساخته شد)  فتحةقلع(پايتخت جديد سد باباخان نيز برای تأمين آب 

  

   بند كهك يا بند سيستان-8

وجود داشته که از آن رود يا نهر ) البته نه با اين نام(در حدود محل بند کهک، يک بند قديمی 

ای را  رود در فهرست اصطخری است و منطقهه، پنجمين نهر ميل. گرديد منشعب می) ميله(يلی م

رسند، رود ميله را  نظر می  هم بهآباد، مربوط به ساخت که امروز حدود ميل قاسم وب میمشر
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ة آباد در کتيب ة قاسم قبل از آن هم وجود داشته، ولی نام سازندذکر کرده و قطعاً) م٩٥١(اصطخری 

  .ذکر شده است) م١٢١٥فوت (الدين حرب  آن، تاج

شناسيم، اولين  می) مند در يکی دو قرن اخيری هيرمجرا(صورتی که امروزه  هاما بند کهک، ب  

. زده شد) مجرای نادعلی(مالی  روی مجرای شش١٢٠٠ /م١٨٢٠ة ی نخست دهها بار حدود سال

محمد اين بند را  ش به منظور ايجاد رود تاج١٢٣٤ /م١٨٥٥محمدخان سربندی در سال  تاج

صورت گرفته ی بعد ها سالئی در محل بند کهک در جا جابه هم يک احتماالً. تر نمود مستحکم

ش ساختمان بند کهک را باز هم ١٢٥٠ی ها الملک در حدود سال بعدها امير حشمت. است

، رودخانه از حدود خواجه احمد تغيير مجرا م١٨٣٩ /ش١٢١٨اما قبل از آن در سال . محکمتر کرد

شد و  ميده مین افتاد که رود علمدار ناداده و در يک مسير جديد به دک تير و به باتالق اشکي

بعد از احداث يک سد که ناموفق بود، باالخره سدی ساختند که مسير . آب ماند سيستان غربی بی

نام مادرآب وصل  سط يک برکه بهرفت تو کوهه میجديد هيرمند را به مجرای قبلی آن که به س

تثبيت ) نرود سيستا(با ايجاد مادرآب به تدريج دو شاخة پريان مشترک و کانال بزرگ . کرد می

  .گرديدند دند که در محل کهک از هم مجزا میش

بر روی هيرمند در محلی بالفاصله پائين دست نقطة ) بند کهک(هر ساله بند گزی سيستان   

ب رود سيستان، دليل افزايش ميزان آ بعدها به. شد زده میانشعاب کانال اصلی يا رود سيستان 

به . د، بر کشش رود سيستان افزوده شدشايجاد آب نهرهاي که مسير جديد ويژه بعد از آن به

جای يک بند از دو بند گزی استفاده کنند که يکی روی  هقسمی که اهالی به تدريج مجبور شدند ب

ت کهک روی دو محل هر دو بند در پائين دس. شد د و ديگری روی رود سيستان زده میهيرمن

ق مرتباً و هر ساله ١٣٥٧ /م١٩٣٨ /ش١٣١٧زی تا سال احداث اين دو بند گ. رود موصوف بود

تا اينکه بعد از سال مذکور، به مدت دو سال هيچ بندی زده نشد زيرا گودی . گرفت صورت می

ناسب و مطلوبی بين آنها تقسيم طرز م طور طبيعی به ههر دو رودخانه در حدی بود که آب ب

 سيستان به ميزان قابل انة، رودخم١٩٤٠ /ش١٣١٩بعد از سال . گرديد و نيازی به بند نبود می

 در ...«شد  می) هيرمند مرزی(ای عميق شده، به قسمی که آب کمتری وارد پريان مشترک  مالحظه

تحت اين شرايط الزم بود که فقط . »...ساختند  مینهری كم  دست) مجرای پريان مشترک(آن 
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بدين . مند مرزی گرددب باال آمده و بتواند وارد رود هيرآروی رود سيستان بند زده شود تا سطح 

تر از کهک زده  اله فقط روی رود سيستان در پائين شمسی هر س١٣٢٠ترتيب بند گزی در دهة 

بعد از ( شمسی به بعد ١٣٢٦ل  از ساضمناً.  رود پريان مشترک جاری شودشد تا آب به می

 ميانکنگی ر آبياری آب به کانال جديداالحداث به منظوبرگرداندناز اين بند گزی برای ) م١٩٤٧

م هيرمند به مسير پريان داخلی ١٨٩٦در سيالب سال (ان داخلی گرديد، زيرا پري هم استفاده می

سيالبی، آنهم  بادی پر شده بود که آب جز در موارد ةبه حدی با ماس) تغيير مجرا داده بود

 سال باالخره در حدود. د رود مشترک وارد پريان داخلی گردتوانست از ی باال، نمیها سيالب

دار در همان محل بندهای گزی موقت روی رود سيستان احداث  ش يک سد بتنی دريچه١٣٣١

تا حدود (که نهر آذر فعال بود  زمانی. ده و به سد کهک معروف استشد که تا به امروز باقی مان

کنگی از طريق کانال شد، زيرا آب منطقة ميان نام سد ميانکنگی هم ناميده می ، اين سد به)ش١٣٤٠

  .گرديد آذر تأمين می

  

  بندهاي فرعي قديمي و سدهاي امروزي

گر نيز همواره از بند ی ديها  و انحراف آن به کانالها ترديدی نيست که برای باال آوردن آب کانال

ه در خود برخالف بندهای اصلی روی هيرمند، شناسائی بندهای فرعی ک. شده است استفاده می

ده، غير ممکن است و های زمانی متفاوت زده ش تلف در دورههای مخ  و شيلهها دشت روی کانال

فرسايش آبی دد و های متع زيرا در اثر غرقابی. اند فقط بخشی از آنها تعيين هويت و شناسائی شده

از جملة اين بندهای فرعی . است از بين رفته و بادی، آثار اين بندها در دل دشت سيستان کامالً

  :ره نمودی زير اشاها توان به نام می

 بند ، بند مودود، بند شيخ لنگ، بند علمدار، بند ملک محمود، بند تلوخان، سربند، بند پوزه-

  .، بند پريان بند لخشک،)مچی( بند ماشی ،خاک سفيد  بند،شاگل

سدهای موجود و امروزی نيز شامل سدهای بتنی کهک، زهک، سيستان، شيردل، گلمير و   

) در دست احداث (٤سد چاه نيمة  و ١نند سد چاه نيمة نواحداث گلمير و سدهای خاکی ما

  .باشند می
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