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چكیده
اردشیر بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی، دشت فیروزآباد )اردشیرخوره/ گور( را به عنوان اولین تختگاه 
این  انتقال آب،  به كار بستن یک نظام منسجم و منظم  با  با كمک مهندسان خبره،  انتخاب و  خود 
دشت را برای استقراِر گسترده قابل سکونت كرد. این نظام مدیریت آب، چنان خوب به اجرا در آمده 
و  تجاری  مركزی  عنوان  به  ساسانی،  دولت  فروپاشی  از  بعد  قرن  چهار  تا  را  دشت  توانست  كه  بود 
كشاورزی در جهان آن روز، مطرح كند. بنا بر منابع تاریخی، قسمت اعظم زمین های كشاورزی دشت 
فیروزآباد به باغ هایی اختصاص یافته بود كه شهر گور )اردشیرخوره( را از هر دروازه تا فاصلۀ حدود 
یک فرسنگ )شش كیلومتر( در بر می گرفت. بنابراین مطالعه و شناسایی محدودۀ باغ های اردشیرخوره 
و راست آزمایی آنچه منابع تاریخی در این خصوص ذكر كرده اند، از مهم ترین اهداف پژوهش حاضر 
است. همچنین با توجه به رشد سریع شهرنشینی و از بین رفتن تدریجی شیوه های سنتی انتقال آب 
طی 50 سال اخیر، ضروری بود تا به باغداری و نقش آن در رشد صنعتی و كشاورزی شهر گور در 
دوران شکوفایی آن پرداخته شود. این پژوهش، با رویکردی تاریخی ـ تطبیقی و با استفاده از مطالعات 
دوران  در  اردشیرخوره  باغ های  محدودۀ  مطالعۀ  به  یکدیگر،  با  آنها  تطبیق  و  كتابخانه ای  و  میدانی 
نگارندگان، روشن ساخت كه آنچه در  باستان شناختی  اوایل اسالمی می پردازد. مطالعات  ساسانی و 
منابع تاریخی در مورد محدودۀ باغ های شهر اردشیرخوره آمده است، قابل اثبات است و حتی به نظر 

می رسد گسترۀ این باغ ها از هر دروازۀ شهر از یک فرسنگ نیز فراتر می رفته است.

واژه  های كلیدی: 
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مقدمه
در  ساسانی  شاهنشاهی  بنیانگذار  اردشیر  توسط  فیروزآباد  دشت 
قرن سوم میالدی، به عنوان اولین تختگاه ساسانیان انتخاب شده 
و نام آن اردشیر خوره )گور( گذاشته شد. اردشیرخوره )گور( در 
دورۀ ساسانی مركز كورۀ اردشیرخوره، یکی از پنج كوره فارس بوده 
است )استخری، 1373: 110(. از زمان اردشیر بابکان كه فیروزآباد 
)اردشیرخوره/ گور( اولین مركز دولت ساسانی شد، نظام مدیریت 
آب، نقش اساسی در حیات اجتماعی ساكنان دشت داشته است. 
كه  كرد  مشخص  نگارندگان  باستان شناختی  و  میدانی  مطالعات 
به كارگیری نظام منظم و منسجم انتقال آب در دشت فیروزآباد، 
مهم ترین بستر تولید ثروت، در حیات اجتماعی آن بوده است. به 
طوری كه در دوران ساسانی و قرون اولیۀ اسالمی، فیروزآباد را به 

مركزی تجاری و كشاورزی و صنعتی تبدیل كرد.
كشاورزی  محصوالت  از  تاریخی  منابع  در  اینکه  به  نظر       
به  آنها  فرآورده های  یا  محصوالت  این  و  شده  برده  نام  متنوعی 
صادر  آن روز  جهان  سرتاسر  به  مرغوب  تجاری  كاالهای  صورت 
قابلیت  فیروزآباد  دشت  كه  است  این  بر  فرض  است،  می شده 
كاشت و بهره برداری تمامی این محصوالت را داشته و با توجه به 
محیط جغرافیایی فیروزآباد، این دشت نقش مهمی نیز در ثبات 
تاكنون دربارۀ  اما  اطراف خود داشته است )تصویر 1(.  منطقه ای 
انجام نرسیده  باغ های اردشیرخوره، پژوهش مستقلی به  محدودۀ 
محدودۀ   و  تجاری  كشاورزی،  محصوالت  از  منابع  در  فقط  است. 
154؛   :1363 بلخی،  )ابن  است  آمده  میان  به  سخن  باغ ها  این 
شواهد  اینکه   .)49  :1366 حوقل،  ابن  143؛   :1373 استخری، 
باستان شناختی، تا چه حد می تواند گزارش جغرافی نویسان قرون 
اولیه اسالمی را تأئید كند؟ و محدودۀ اصلی باغ های شهر گور از هر 
دروازۀ آن چقدر بوده است؟ مسائلی است كه در این تحقیق در پی 
پاسخ به آن بوده ایم. می توان گفت آنچه منابع در خصوص باغ های 
اند، با شواهد باستان شناختی می خواند و  اردشیرخوره ذكر كرده 
بر آن صحه می گذارد. اگر چه رشد سریع شهرنشینی و كشاورزی 
جدید، بسیاری از شواهد باستان شناسی را از بین برده است، اما 
به كمک تحلیل عکس های هوایی، بقایای به جامانده از شیوه های 
انتقال آب و استفاده از نتایج باستان شناسان و پژوهشگرانی كه تا 
كنون در دشت فیروزآباد به تحقیق پرداخته اند، این پژوهش تا حد 
قابل توجهی به اهداف خود دست یافته است. بنابراین این پژوهش  

به عوامل شکل گیری باغداری در دشت فیروزآباد می پردازد.

پیشینۀ پژوهش 
در خصوص باغداری در اردشیرخوره در دورۀ ساسانی و اسالمی، 
تاكنون  چند  هر  است.  نگرفته  صورت  جامعی  پژوهش  تاكنون 
برخی  و  كرده  دیدن  آن  آثار  و  فیروزآباد  از  بی شماری  محققان 
میان می توان  از آن  اند، كه  پرداخته  پژوهش های میدانی  به  نیز 
اریک   ،)387  :1324( فالندن   ،)507 503ـ   :1385( دیوالفوا  به 
 Stein  ،)314  :1381( هرتسفلد   ،)43 40ـ   :1376( اشمیت 
)11-225 :1936(، واندنبرگ )1379: 47ـ 52(، دیتریش هوف 
)1366: 75ـ 99(، و رضا نوروزی )1384: 23ـ 337( اشاره كرد. 
در  آب  مدیریت  و  منابع  نقش  به  محققان  این  از  هیچ كدام  اما 
در  اردشیرخوره  باغ های  محدودۀ  و  گسترده  استقرار  شکل گیری 
این دشت نپرداخته اند. تنها در منابع دوران ساسانی و به خصوص 
قرون اولیۀ اسالمی، از پرآب بودن دشت و انجام یک عملیات وسیع 
باغ هایی  ایجاد  نهایت  در  و  گسترده  استقرار  آغاز  برای  زهکشی2 
میان  به  سخن  گور،  شهر  دروازۀ  هر  از  فرسنگ  یک  مسافت  به 
آمده است )استخری، 1373:143(. تحقیق حاضر بخشی از نتایج 
بررسی و شناسایی شیوه های انتقال آب دشت فیروزآباد در دوران 
انتقال آب در  ساسانی و اسالمی است كه به نقش نظام منسجم 
ذكر  به  الزم  می پردازد.  فیروزآباد  دشت  در  باغداری  شکل گیری 
آبرسانی در دوران  نیز دربارۀ سیستم های  پژوهش هایی  است كه 
باستان، توسط رابرت آدامز )1385: 8ـ 21( و جی ونکه ) 1381: 
597ـ 662( در دشت خوزستان و عباس مقدم )1384: 17ـ 546( 
و مهرنوش سروش )1393: 172ـ 181( در میان آب شوشتر انجام 

پذیرفته است.

مبانی نظری
در خصوص باغداری و شکل گیری شهر گور و بناهای اطراف آن 
رمانتیک،  منظِر  از چند گونه  )یکی  معماری منظر  مقولۀ  به  باید 
برای درک  ...( توجه كرد.  شاعرانه، طبیعت گرا، كالسیک، مدرن، 
معماری منظر باید به مسائل زیست محیطی، منابع آب، آشنایی با 
پرداخته  منطقه  یک  در  و...  اقلیمی،  مسائل  كشت،  قابل  گیاهان 
شود )بقایی و دیگران، 1387: 85(. همان طور كه معماری منظر 
ریشه در طبیعت دارد. شهر اردشیرخوره و باغ های آن نیز از این 
مقوله مستثنی نیست. اردشیر عالوه بر انتخاب محیطی امن برای 
پوشش  معتدل،  هوای  و  آب  چون  دیگری  موارد  خود،  خاندان 
است.  داده  قرار  نظر  مد  نیز  را  آب  منابع  وفور  و  مناسب  گیاهی 
دشت فیروزآباد یک دشت میان كوهی كوچک است كه در اقلیم 
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و  این دشت دارای آب  قرار گرفته است.  ایران  نیمه خشک فالت 
كه  است،  زیرزمینی  و  فراوان سطحی  آب  منابع  و  معتدل  هوای 
اردشیر را برای ایجاد استقرار گسترده مجبور كرد، تا راهکارهایی 
ابن  110؛   :1373 )استخری،  بیندیشد  دشت  خشکاندن  برای 
بلخی، 1363: 154(. اردشیر دو بنای قلعه دختر و كاخ خود را در 
كوهستان احداث كرد. كاخ وی در كنار چشمه ها و بركه ای پرآب 
استقرار  بزرگترین  ایجاد  با  احداث شد.  تنگاب  در دهانۀ خروجی 
دسترس  در  آب  منابع  دشت،  میانۀ  در  اردشیرخوره/گور(  )شهر 
به  آب  انتقال  ویژۀ  یک طرح  اجرای  می نمود.  ناكافی  نظر  به  آن 
طول شش كیلومتر، آب بركۀ كاخ اردشیر را به شهر گور رساند. تا 
عالوه بر ایجاد یک آب نما در میانگاه شهر، تمامی زمین های داخلی 
شهر به مساحت 314 هکتار را سیراب كند )نوروززاده چگینی و 
دیگران، 1393: 160ـ 165(. در زمینۀ باغداری در تمامی سطح 
دشت توجه به سیستم انتقال آب امری ضروری است. استفاده از 
زیرزمینی  و  سطحی  آب  منابع  از  بهره وری  برای  قنات  فن آوری 
بلندی ها  و  پستی  تمامی  كردن  مشروب  برای  راهکار  بهترین 
بوده است. از طرفی توجه به آبادانی و كاشت درختان از ویژگی 
آموزه های دین زرتشتی است. ایجاد باغ ها در مقیاسی وسیع دارای 
نظمی خاص بوده و محورهای شعاعی كه از میانگاه شهر گور تا 
)هوف،  داشته  ادامه  شهر  حصارهای  پشت  كیلومتر   7/5 مسافت 
را  فیروزآباد  در دشت  باغداری  الگوی شکل گیری   ،)179 :1365
باغداری  در  منظر  معماری  به  توجه  موارد،  دیگر  از  داد.  تشکیل 
و شناخت نوع كاشت و بهره وری باال از گیاهان مساعد با محیط 
زیست است. بنابراین به سبب وجود آب و هوای معتدل، گیاهان 
گرمسیری و سردسیری كشت شدند، كه فرآورده های برخی از آنها 
به عنوان كاالیی مرغوب توسط بازرگانان به اقصي نقاط جهان صادر 
باغ های اردشیرخوره  بناها و  شده است. در نهایت معماری منظر 
عالوه بر جنبۀ زیبایی شناختی، موجب آسایش روح و روان اردشیر 
ساكنان  آسایش  و  رفاه  موجب  طرفی  از  و  شد.  جانشینانش  و 
و  ثروت  تولید  موجبات  زراعات  این  است.  بوده  نیز  اردشیرخوره 
ایجاد مکانی امن برای ساكنان دشت و بازرگانان و ساكنان بندر 
سیراف و نواحی اطراف  بوده است. این رویداد آنقدر اهمیت داشته 
كه با تغییر در نظام سیاسی و دینی توسط اعراب تازه مسلمان شده 
در  باغداری  و  استقرار  اصلی شکل گیری  پشتوانۀ  رفتن  بین  از  و 
تا قرن چهارم هجری  آنها  از  باغ ها و درآمد حاصل  اردشیرخوره، 
به قوت خود باقی مانده بود. تا آنجا كه امیر عضدالدوله دیلمی را 
در قرن چهارم هجری هرسال به آنجا می كشاند )مقدسی، 1361: 

644(. در نتیجه، پایداری و ثبات استقرار و بهره وری از زمین را 
ایم،  بوده  آن  تمامی سطح دشت شاهد  در  اخیر  تا 50 سال  كه 
باید مرهون نظام منسجم انتقال آبی دانست كه در دورۀ ساسانی 

پایه ریزی شد. 

روش پژوهش
برای ثبت و شناسایی محدودۀ باغ های اردشیرخوره روش میدانی 
تمام  بررسی،  مورد  كار گرفته شد.. منطقۀ  به  پیمایش  اساس  بر 
را شامل  مربع  به مساحت 275 كیلومتر  فیروزآباد  گسترۀ دشت 
می شود. رودخانۀ فیروزآباد از میانۀ دشت می گذرد و دشت را به دو 
بخش شرقی و غربی تقسیم می كند )تصویر 1(. در بررسی اخیر از 
این الگوی طبیعی استفاده كرده و شیوه های انتقال آب هر بخش 
رودخانه را جداگانه بررسی و شناسایی كرده ایم. سپس با تطبیق 
داده های باستان شناسی با منابع تاریخی، به نتایج قابل قبولی در 

خصوص محدودۀ باغ های اردشیرخوره دست یافته ایم.

دشت فیروزآباد
 52°50′ تا    52°15′ جغرافیایی   موقعیت  در   فیروزآباد  دشت 
طول شرقی و ′45 °28 تا ′15°29 عرض شمالی در ارتفاع 1327 
شده  واقع  فارس  استان  غربی  جنوب  در  دریا،  سطح  از  متری 
به مساحت 723 كیلومتر  میان كوهی  فیروزآباد یک دشت  است. 
مربع است كه  275 كیلومتر مربع از آن را دشت مسطح و 448  
كیلومترمربع آن را ارتفاعات تشکیل می دهد. فاصلۀ شهر فیروزآباد 
این  كلی  طور  به   .)1 )نقشۀ  است  كیلومتر   95 استان،   مركز  تا 
)بیات، 1373:  است  گرفته  قرار  منطقۀ كوهستانی  در  شهرستان 
317(. شهرستان فیروزآباد به علت برخورداری از اقلیم مناسب و 
بارندگی ساالنۀ بین 348 ـ 427 میلی متر، دارای پوشش  میزان 
دشت  اینکه  بر  عالوه  بارندگی  میزان  این  است.  متنوعی  گیاهی 
می دهد،  قرار  ایران  فالت  نیمه خشک  مناطق  جزو  را  فیروزآباد 
می كند  فراهم  دشت  ساكنان  برای  هم  را  دیم  كشاورزی  امکان 

)كردوانی، 1387، ج1: 16(.
جنگل های  حد  آخرین  آن  گیاهی  پوشش  گفت  می توان       
نیمه متراكم زاگرس است. پس از آن، به علت قرارگیری ارتفاعات 
از پوشش  تا سواحل خلیج فارس،  پایین تر  زاگرس در عرض های 
گیاهی آن به شدت كاسته می شود. در نتیجه فیروزآباد به سبب 
برخورداری از هوای معتدل، پوشش گیاهی مناسب از دیرباز خود 
پوشش  كلی  طور  به  است.  بوده  انسانی  اجتماعات  توجه  مورد 
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.)Google Earth 2010 :تصویر 1. تصویر هوایی دشت فیروزآباد )مأخذ 

نقشۀ 1. موقعیت شهرستان فیروزآباد در نقشۀ ایران )مأخذ: آرشیو استانداری فارس(.
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تورانی  ایران  زاگرس،  جنگل های  نوع  از  شهرستان   این  گیاهی 
درختان  ع  نو  از  آنها  جنگلی  گونه های  كه  است  عمانی  خلیج  و 
كیالک،  تنگرس،  ارژن،  كیکم،  كلخنگ،  بنه،  كوهی،  بادام  بلوط، 
سیب  وحشی،  گالبی  وحشی،  وحشی، سیب  گیالس  شیرخشت، 
بنگرو،  اوجا،  داغداغان،  وحشی،  انجیر  خرزهره،  پده،  بیده،  باغی، 
مورد،  زرشک،  چنار،  گردو،  شن،  ارس،  فزبین،  گنجشک،  زبان 
)احمدی، 1393: 11(  است  تاق  و  گز،  اسکنبیل،  كنار،  استبرق، 

) نقشۀ 2(.

باغ های اردشیرخوره
در اواخر دورۀ اشکانی، اردشیر بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی دشت 
فیروزآباد را به عنوان مکانی امن برای ]استقرار[ خاندان ساسان در 
اردشیر، موجبات  نظر گرفت. شروع ساخت وساز در دشت توسط 
نارضایتی اردوان پنجم اشکانی را فراهم آورد. پس از غلبۀ اردشیر 
بر اردوان و تأسیس شاهنشاهی ساسانی، بناهای بیشتری در دشت 
فیروزآباد ساخته شد و نام آن را اردشیرخوره گذاشتند. نخستین 
این شهر  بنای  و  آورده  به میان  نامی  اردشیر خوره،  از  متنی كه 
را به اردشیر بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی نسبت می دهد، كتیبۀ 
است.  رستم  نقش  در  زرتشت  كعبۀ  به  معروف  بنای  در  شاهپور 
است:  شده  داده  نسبت  اردشیر  به  شهر  سه  بنای  كتیبه  این  در 
اردشیرفره، اردشیر خشنوم، و بهاردشیر. در كارنامۀ اردشیر بابکان 
نیز به این سه شهر اشاره شده است: رامش اردشیر )توج(، بوخت 

 :1369 فیروزآباد()كراچی،  )گور/  اردشیرخوره  و  )بوشهر(  اردشیر 
.)312

     طبری )قرن سوم( انگیزۀ اردشیر از ساخت اردشیرخوره را پیروزی 
بر مهرک نوشزاد، سردار شورشی و پیروزی نهایی بر اردوان پنجم، 
 .)97  :1391 شهبازی،  )شاهپور  می كند  بیان  اشکانی  شاه  آخرین 
عالوه بر طبری در كارنامه اردشیر بابکان )1390: 49( و دیگر منابع 
قرون اولیۀ اسالمی چون ممالک و مسالک استخری )1373: 111( و 
فارسنامۀ ابن بلخی )1363: 154( از تالش اردشیر  برای خشکاندن 
بدین  آمده است.  به میان  منابع آب، سخن  از  بهره برداری  و  دشت 
منظور كه دشت را برای استقرار و ساخت وساز گسترده مهیا كنند 
و سپس با ایجاد زمین های كشاورزی جدید به دشت رونق بخشند. 
شهر  این  تازه مسلمان،  اعراب  دست  به  ساسانیان  فروپاشی  از  پس 
توسط عثمان بن عامر در سال 29ق فتح شد )بالذری، 1364: 95(. 
در قرن چهارم هجری عضدالدوله دیلمی نام اردشیرخوره )گور( را به 

فیروزآباد تغییر داد )مقدسی،1361: 644(. 
     اردشیر خوره )گور( به لحاظ مکانی در مرز میان گرمسیرات و 
)نقشۀ  )استخری، 1373: 119(  واقع شده است  فارس  سردسیرات 
گیاهی  پوشش  و  معتدل  هوای  و  آب  دلیل  به  فیروزآباد  3(. دشت 
مناسبی كه دارد، از دیر باز مورد توجه بوده است، به طوری كه تا به 
به شمار می رود. دشت  از سکونتگاه های مهم عشایری فارس  امروز 
فیروزآباد به سبب برخورداری از منابع آب فراوان در دوران ساسانی 
و اوایل اسالمی، به اوج شکوفایی در امر تجارت و كشاورزی رسید 

نقشۀ 2. پوشش گیاهی شهرستان فیروزآباد )مأخذ: آرشیو استانداری فارس(.
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)نقشۀ 3(.
     بنا به گزارش استخری )استخری، 1373: 143( و ابن حوقل 
)ابن حوقل، 1366: 65( در قرن چهارم هجری مهم ترین محصول 
محصوالت  گالب،  كنار  در  و  بوده  گالب  اردشیرخوره،  تجاری 
عرق  خرما(،  شکوفۀ  )طارونه،  طلعانه  عرق  چون  دیگری  تجاری 
نیز  بنفشه  روغن  و  بید  روغن  زعفران،  عرق  )بومادران(،  قیصوم 
تولید می شده كه این محصوالت به تمام نقاط دنیای آن روز، از 
اسپانیا در غرب تا هند و چین در شرق، صادر می شده است. تمامی 
كاالهای تجاری اردشیرخوره از محصوالت كشاورزی تهیه می شده 
نگارندگان كه شامل شناسایی 52  بررسی و مطالعۀ  بر  بنا  است. 
تمامی  آب،  انتقال  مختلف  شیوۀ  پنج  با  می شود،  آبراه  و  قنات 
به  را  فیروزآباد  قابل كشت و حتی كوهپایه های دشت  زمین های 
كنار شناسایی شیوه های  در  نوشته  این  در  اند.   برده  زیر كشت 
پرداخته شد  نیز  قابل كشت  به محصوالت كشاورزی  انتقال آب، 
و محصوالت كشاورزی دورۀ ساسانی و اوایل اسالمی، با وضعیت 
باغداری و آب و هوایی این دشت تا یک قرن اخیر مطابقت داده 
شد. از میان این محصوالت تجاری تا به امروز گیاهان گل محمدی، 
فیروزآباد كشت می شود.  بنفشه در دشت  و  بومادران  گیاه  نخل، 
البته بومادران و بنفشه خودرو  هستند و  در بهار هر سال به وفور 

بیشتر  منابع،  اساس  بر  می رویند.  كشاورزی  زمین های  میان  در 
كه  بود،  یافته  اختصاص  محمدی  گل  به كشت  دشت  زمین های 
از آن گالب تهیه می كردند. بنا به نوشته های ابن بلخی  عالوه بر 
باغ های  در  سردسیری  و  گرمسیری  درختان  یادشده،  محصوالت 
اردشیرخوره به خوبی عمل می آمده است )ابن بلخی، 1366: 134ـ 
151(. برای مثال گردو كه یک درخت سردسیری است، در كنار 
كنار  در  به خوبی  است،  گرمسیری  كه یک درخت  درخت خرما 
هم در دشت فیروزآباد كشت می شوند )ابن حوقل، 1366: 49(. 
میرزا حسن فسایی و فرصت الدوله شیرازی دو نویسندۀ دورۀ قاجار 
چون  گرمسیری  و  سردسیری  گیاهان  و  درختان  انواع  وجود  از 
سیب، انار، نارنج، خرما، مركبات، گل سرخ، برنج، جو، گندم، پنبه، 
 :1367 )فسایی،  می دهند  گزارش  فیروزآباد  مزارع  در  حبوبات  و 
كاوش های  پی  در  فرصت الدوله، 1362: 111(. همچنین  1418؛ 
پذیرفت،  انجام  فیروزآباد  تنگاب  سد  پشت  در  كه  نجات بخشی 
كارگاه های استحصال آب انگور متعلق به دورۀ ساسانی به دست 
آمد )توفیقیان، 1388: 106ـ 118؛ توفیقیان، 1393: 207()تصویر 
2(. می توان گفت عالوه بر درختان فوق كه در گزارش های سیاحان 
بی شمار  درختان  است،  آمده  اسالمی  دوران  جغرافی نویسان  و 
دیگری چون انجیر، بادام، توت، و... نیز در كنار دیگر محصوالت 

 نقشۀ 3. اقلیم استان فارس )مأخذ: آرشیو سازمان هواشناسی فارس(.
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ذكر  به  است. الزم  كاشت می شده  فیروزآباد  در دشت  كشاورزی 
كوهی،  انجیر  چون  درختانی  دشت  اطراف  كوه های  در  كه  است 
بادام، بلوط، بنه، و كلخنگ كه دارای میوه های خوراكی هستند، 
فیروزآباد  قدیمی  باغ های  در  طرفی  از  می شود.  یافت  فراوانی  به 
گلشن،  باغ  نو،  باغ  فرنگی(،  )كاله  سلطان آباد  باغ  شاه،  باغ  چون 
می رسد  قاجار  تا  صفوی  دوران  به  آنها  قدمت  كه  بهادران  باغ  و 
)فرصت الدوله، 1362: 111(، تمامی درختان ذكرشده و بسیاری 
در  در همین خصوص  است.  داشته  وجود  دیگر  میوۀ  درختان  از 
كنار بررسی شیوه های انتقال آب دشت فیروزآباد، به جمع آوری 
و بررسی نام های قدیمی زراعت های این دشت نیز پرداخته شد. 
بسیاری از این مزارع پیشوند باغ دارند اما مشخص نیست متعلق 
به چه زمانی بوده اند. فقط  در اسناد رسمی و پالک های ثبتی از 
این نام های قدیمی استفاده شده است و هر مزرعه چند ده هکتار 
مساحت دارد. برای مثال می توان به مزارع صغاد و انارستان و باغ 
میری و باغ طاحونه در  فاصلۀ 2/5 كیلومتری بین شهر گور و شهر 
كنونی فیروزآباد اشاره كرد.  البته نباید از باغ های قدیمی منطقه 
بر  دیم  باغ های  این  ماند.  غافل  انار(  كوه  النارویه/  )جبل  كهنارو 
بلندای كوه های شرقی فیروزآباد موسوم به همین نام ایجاد شده 
بدون  و گردو  انجیر،  انار،  بادام،  انگور،  باغ ها درختان  این  در  اند. 
نیاز به آبیاری به فراوانی وجود دارند. هرچند مشخص نیست این 

باغ ها از چه زمانی ایجاد شده اند. تنها منبع تاریخی در این زمینه 
باغات  از  قاجار  است كه در دورۀ  فسایی  میرزا حسن  نوشته های 
انگوِر دیِم آن یاد كرده است )فسایی، 1378ج2: 1376(. وجود یک 
چهارطاقی )كهنارو( متعلق به دورۀ ساسانی و یک زیارتگاه به نام 
سلطان پیرغیب، نشان از استقرار در این منطقه در دوران ساسانی 
باغات  ثانوی  فراوردهای  یا  محصوالت  طرفی  از  دارد.  اسالمی  و 
از  انار(  انار )رب  و  انگور، میده3(  )مویز، شیره  انگور  كهنارو چون 
قدیم االیام دارای شهرت بسزایی در بین اهالی فیروزآباد و مناطق 
همجوار بوده است. صاحبان این باغ ها در زمستان در مناطق پست 
و دره های شرقی دشت فیروزآباد به سر می برند و در تابستان به 

مناطق مرتفع كه این باغ ها قرار دارند، كوچ می كنند.
     به هر حال اهمیت وجود درختان گوناگون در باغ های اطراف 
شهر اردشیرخوره )گور(، عالوه بر جنبۀ زیبایی شناختی و آسایش 
قرار گرفتن  دلیل  به  است كه  بدان خاطر  آن،  آرامش ساكنان  و 
قابل  و  فارس  سردسیرات  و  گرمسیرات  میان  مرز  در  فیروزآباد 
كشت نبودن اكثر این درختان، در مناطق گرمسیری و پایین دست 
نبود منابع آب كافی  تا خلیج فارس و همچنین  فیروزآباد  دشت 
این  برای  را  سوق الجیشی  موقعیت  یک  گرمسیری،  مناطق  در 
شهرستان فراهم آورده است. اما مهم تر آنکه بسیاری از محصوالت 
كشاورزی شهرستان فیروزآباد مثل گردو، خرما، انجیر، انگور، بادام، 

تصویر 2. بخشی از گارگاه استحصال آب انگور در پشت سد تنگاب فیروزآباد )توفیقیان، 1393: 207(.
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جو، گندم، برنج ... خود، یا فراورده های آنها، قابلیت نگهداری در 
زمان طوالنی را دارند. به همین منظور اگرچه در كنار محصوالت 
اینکه  دلیل  به  اما  نشده،  برده  آنها  از  نامی  اردشیرخوره،  تجاری 
بندر  و  دریا  طریق  از  اردشیرخوره  تجارت  و  درآمد  بیشترین  راه 
تجاری،  محصوالت  از  حاصل  سود  از  غیر  به  است.  بوده  سیراف 
دیگر فراورده های باغ های اردشیرخوره، نقش مهمی در تأمین مواد 
در  سیراف  بندر  تجاری  كشتی های  و  ساكنان  مایحتاج  و  غذایی 

دنیای آن روز داشته است.
     شهر اردشیرخوره )گور( چهار دروازه در جهات اصلی داشته است 
و ابن حوقل جغرافیدان قرن چهارم هجری عالوه بر جغرافی نویسان 
قرون اولیۀ اسالمی از وجود یک نظام آبیاری و قصرها و عمارت های 
مجزا از هم در حدود یک فرسنگ )6 كیلومتر( از هر دروازۀ شهر 
گور خبر می دهد )ابن حوقل، 1366: 49(. این توصیف ابن حوقل 
از دشت فیروزآباد در سه قرن اولیه اسالمی، نشان دهندۀ آبادی و 
سرسبزی تمامی دشت بوده است. می توان گفت این كار با توجه 
به عوامل محیط زیستی و جغرافیایی دشت، امکان پذیر نبوده مگر 
با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم با پشتوانۀ سیاسی، اقتصادی، 
اداری، مدیریتی، و بهره برداری درست از منابع آب. چراكه رودخانۀ 
فیروزآباد كه  عرض دشت را می پیماید، به طور متوسط 15 متر 
پایین تر از سطح دشت در جریان است. به همین منظور با انجام 
از رودخانۀ  راه كارهایی كه شامل احداث 10 قنات و دو آبراه كه 
تغذیه می شوند، قسمت اعظم زمین های بخش شرقی رودخانه را 
به زیر كشت برده اند )نقشۀ 4(. تهیه و اجرای نقشه ای برای آوردن 
آب از بستر رودخانه به سطح دشت، چنان دقیق انجام گرفته بود، 
كه تمامی ناهمواری های سطح دشت به خوبی پوشش داده شود. 
برای مثال قنات قطب آباد كه مظهر4 آن در قسمت شمال شرقی و 
پشت خندق شهر گور واقع شده است )نقشۀ 4(، به تنهایی توانایی 
مشروب كردن 700 هکتار از زمین های جنوب شرقی شهر گور را 

داشته است. 
رودخانۀ  بر  عالوه  هجری  پنجم  قرن  جغرافیدان  مقدسی       
كردن  مشروب  و  شرب  آب  برای  كاریزها  وجود  از  فیروزآباد، 
زمین های كشاورزی در سطح دشت خبر می دهد )مقدسی، 1361: 
استخری  چون  اسالمی  اولیۀ  قرون  جغرافی دانان  دیگر   .)444
)1373: 107(، ابن حوقل )1366: 49( و ابن بلخی )1363: 154(، 
نیز رودخانۀ فیروزآباد را مهم ترین منبع تأمین آِب دشت فیروزآباد 
دورۀ  نویسندۀ  فسایی  حسن  میرزا  نوشته های  اند.  كرده  معرفی 
قاجار، حکایت از پا بر جای بودن سیستم انتقال آب دوران ساسانی 

و اوایل اسالمی تا دورۀ قاجار دارد. او رودخانۀ فیروزآباد را مهم ترین 
منبع تأمین آب دشت معرفی می كند )فسایی، 1367: 1611(.

     پس از بررسی و شناسایِی شیوه های انتقال آب دشت فیروزآباد، 
مشخص شد كه عالوه بر آب رودخانه، با احداث و بهره برداری از 
چشمه های  مادرچاه5و  از  تغذیه  منبع  با  قنات  زیادی  تعداد  آب 
اردشیرخوره را در زمینۀ  دائمی و فصلی در تمامی سطح دشت، 
كشاورزی، تجارت، صنعت و هنر به اوج شکوفایی رسانده اند. در 
برای  آبراه  از 46 قنات و 6  مجموع در دوران ساسانی و اسالمی 
اند  برده  بهره  دشت  كشاورزی  زمین های  تمامی  از  بهره برداری 
از  استفاده  می توان گفت   .)4 )نقشۀ  )احمدی، 1393: 97ـ 99( 
در  آب  منابع  از  بهره برداری  برای  راهکار  بهترین  قنات،  فناوری 
و  آگاهانه  تالش  نشان دهندۀ  خود  این  كه  است،  بوده  دسترس 
شناخت كافی ساسانیان از جغرافیای طبیعی دشت فیروزآباد است 
)نمودار 1(. پس از جانمایی قنوات و آبراه ها بر نقشه، مشخص شد 
كه حدود باغ های اردشیرخوره، تنها از دروازۀ شمالی شهر حدود 
یک فرسنگ )6 كیلومتر( است و محدودۀ این باغ ها، از دروازه های 
گور  دروازۀ شرقی شهر  از  و  كیلومتر  غربی، حدود 10  و  جنوبی 
اینکه  علت  می رسد  نظر  به   .)5 )نقشۀ  می رسد  كیلومتر   12 به 
باغ های اردشیرخوره  اولیۀ اسالمی محدودۀ  جغرافی نویسان قرون 
را از هر دروازۀ شهر گور، حدود یک فرسنگ گزارش كرده اند، این 
از دروازۀ  به شیراز  ارتباطی شهر گور  راه  االیام  قدیم  از  بوده كه 
برای  را  این مسافت  شمالی صورت می پذیرفته و جغرافی نویسان 

دیگر دروازه های شهر گور نیز در نظر گرفته و تعمیم داده اند.

                       

نمودار 1. آمار كل قنوات و آبراه های دشت فیروزآباد )تهیه از: نگارندگان(.
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و  اردشیرخوره  باغ های  محدودۀ  تاریخ گذاری  خصوص  در       
قنات های آن باید گفت كه پس از بررسی و شناسایی شیوه های 
انتقال آب دشت فیروزآباد مشخص شد كه در كنار اكثر قنات ها 
بناها و محوطه هایی وجود دارند كه دیتریش هوف )هوف، 1366: 
به  )نوروزی، 1384: 40ـ 333(،  را  آنها  نوروزی  رضا  و   )98-81
دوران ساسانی و اوایل اسالمی منسوب كرده اند. در نتیجه بسیاری 
از این محوطه ها چون تل محمدآباد، تل قلعه، تل زینعلی، و تل 
اند )نقشۀ  نقاره خانه به عنوان مسیرآب مورد استفاده قرار گرفته 
5(. همچنین در كنار برخی از قنات ها آتشکده هایی ساخته شده 
جمله  آن  از  فیروزآباد  شرقی  جنوب  در  حسین آباد  آتشکده  كه 
است. آقای عسکری چاوردی شرحی دربارۀ پاِی آتشدان آن نگاشته 
است )عسکری، 1389: 35(. همچنین بخش جنوب شرقی دشت 
فیروزآباد كه شامل درۀ لهراسب و روستاهای سرتل و حسین آباد 
از میانۀ  پایین تر  ارتفاع  قرار گرفتن در  به علت  و سرگر می شود، 
دشت ـ كه این اختالف ارتفاع به حدود 80 متر می رسد ـ موجب 
شده تا این بخش برای تبدیل شدن به نخلستان مناسب باشد. تا 
حدود یک قرن پیش این نخلستان ها پا برجا بوده است )تصویر3(. 

دیتریش هوف قنوات جای دشت و قنات و باغ ها و مزارع برنج درۀ 
می كند  معرفی  ساسانی  دورۀ  مزارع  بازماندۀ  آخرین  را  لهراسب 
)هوف، 1366: 87(. نگارندگان در بررسی اخیر موفق شدند. یک 
به  را  )تصویر4(،  احداث شده  دوطبقه  به صورت  كه  قنات  رشته 
همراه آبراهه ای )تصویر5(، در میان درۀ چال كفتاری در شرق درۀ 
لهراسب شناسایی كنند. آب این قنات به مصرف نخلستان هایی كه 
در دامنۀ كوه در شرق روستای لهراب احداث شده اند می رسیده 
است. بنابراین میزان زمین هایی كه در درۀ لهراسب به امر باغداری 
هکتار   600 حدود  به  داشته  اختصاص  نخلستان  خصوص  به  و 

می رسد.
    عالوه بر موارد ذكرشده، دیتریش هوف ادامۀ محورهای شهر 
گور را ـ كه از میانگاه آن شروع می شود ـ تا شعاع 7/5 كیلومتری 
از خارج از حصار و خندق اطراف شهر شناسایی كرده است )هوف، 
1365: 179(. اما متأسفانه با اجرایی شدن طرح شركت زراعی در 
فیروزآباد،  اراضی دشت  نتیجۀ تسطیح  دهۀ 1350 شمسی و در 
تمامی تپه ها و محوطه های اطراف شهر گور و سطح دشت از بین 
قرار  كوهپایه ها  در  كه  محوطه هایی  و  شاخص  آثار  تنها  و  رفت 
داشتند تا به امروز باقی مانده است. این امر تا به آن حد پیش رفته 

نقشۀ 5. نقشۀ جانمایی قنوات و محدودۀ باغ های اردشیرخوره )گور( از دروازه های شهر گور )ترسیم از: نگارندگان(.
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است كه خطوط تقسیم بندی داخلی شهر گور در عکس های هوایی 
امروزی دیگر قابل ردیابی نیست. در نهایت از تمامی گسترۀ دشت 
فیروزآباد كه 275 كیلومترمربع )27500 هکتار( را شامل می شود، 
زمین های  كل  وسعت  شهرنشینی،  سریع  رشد  علت  به  امروزه 
زیركشت با به كار بستن تمامی امکانات امروزی در حوزۀ كشت 
و آبیاری، فقط به حدود 18 هزار هکتار می رسد. رشد سریع شهر 
كنونی فیروزآباد و دیگر روستاهای دشت، باعث از بین رفتن چند 
میزان  بنابراین  است.  شده  كشاورزی  زمین های  از  هکتار  هزار 
اوایل  و  ساسانی  دوران  در  فیروزآباد  دشت  كشاورزی  زمین های 
اسالمی می بایست بیش از 18000 هکتار باشد. الزم به ذكر است 
كه شهر فیروزآباد در قرون نهم و دهم هجری از شهر گور به مکان 
بین رفتن چندین هزار  از  امر موجب  این  یافت.  انتقال  فعلی آن 
آبراه  از زمین های كشاورزی شد كه در گذشته توسط دو  هکتار 
گرگان و كتاب آبیاری می شدند )احمدی، 1393: 13( )نقشۀ 4(.

تصویر3. درختان نخل درۀ لهراسب در بخش جنوب شرقی دشت 
فیروزآباد )عکس از: نگارندگان(.

تصویر4. یکی از میله های قنات چال كفتاری در درۀ لهراسب 
)عکس از: نگارندگان(.

تصویر 5. آبراهۀ چشمۀ فصلی درۀ چال كفتاری در شرق روستای 
لهراسب )عکس از: نگارندگان(.

     در اواخر قرن چهارم هجری، شاهد از بین رفتن رونق تجاری 
اردشیرخوره هستیم. اما عامل اصلی این تغییرات نه در خود دشت 
فیروزآباد، بلکه در ارتباط مستقیم با وضع حکومت مركزی و حیات 
تجاری بندر سیراف بوده است. در خصوص افول رونق تجاری دشت 
فیروزآباد، كه از اواخر قرن چهارم هجری آغاز شد باید گفت كه 
با مرگ عضدالدوله دیلمی به سال 372ق فارس و نواحی جنوبی 
ایران، دچار كشمکش های سیاسی بین جانشینان وی شد )زركوب 
این كشمکش ها،  با طوالنی شدن  شیرازی، 1389: 123ـ 132(. 
فارس رو به انحطاط رفت و این رویدادها اثر مستقیمی بر تجارت 
فارس و در نتیجه مهم ترین بندر تجاری خلیج فارس »سیراف« در 
قرون چهارم و پنجم هجری گذاشت )وثوقی، 1383: 13(. حیات 
تجاری شهر گور و بسیاری از مناطق همجوار، در گرو حیات بندر 
سیراف بود. زلزله ای كه در حدود 366ق در سیراف رخ داد، این 
 .)637  :1361 )مقدسی،  ساخت  بدل  مخروبه ای  به  را  مهم  بندر 
جایگاه  انتقال  باعث  سیاسی،  كشمکش های  همراه  به  اتفاق  این 
احیای  در  فارس  حاكمان  تالش های  و  شد  كیش  جزیره  به  آن 
دوبارۀ بندر سیراف بی نتیجه ماند )ابن بلخی، 1363: 136(. پس 
این  كرد.  آغاز  را  خود  افول  دوران  نیز  گور  شهر  اتفاقات،  این  از 
راه  سر  بر  مهم،  توقفگاه های شهری  و  منزلگاه ها  از  یکی  شهركه 
رویدادهای سیاسی  نتیجۀ  در  بود،  بندر سیراف  به  تجاری شیراز 
كه در قرون چهارم و پنجم هجری در فارس رخ داد و همچنین 
تجاری  رونق  بر  مستقیمی  اثر  كه  سیراف  بندر  افتادن  رونق  از 
سطح  تا  تجاری اش  رونق  گذاشت،  فیروزآباد  دشت  كشاورزی  و 
منطقه ای پایین آمد. بعد از مقدسی )قرن پنجم هجری( و ابن بلخی 
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)قرون پنجم و ششم هجری(حرف تازه ای از این شهر و محصوالت 
ششم  قرن  جغرافیدان  قزوینی  است.  نیامده  میان  به  آن  تجاری 
هجری در كتاب آثارالبالد و اخبارالعباد )قزوینی، 1373: 224( و 
یاقوت حموی جغرافیدان قرن هفتم هجری در كتاب معجم البلدان 
بود،  قباًل ذكر شده  بازگویی آن چه  به  تنها  )حموی،1362: 56( 
پرداخته و از دورۀ ایلخانی تا دورۀ قاجار دیگر نامی از فیروزآباد، در 
منابع  به میان نیامده است. اردشیرخوره )گور( كه تا اواخر قرن 
بود،  شاهان  دربارهای  زبانزد  تجاریش  محصوالت  هجری  چهارم 
دچار فروپاشی تدریجی شد. تجارت آن تا حد منطقه ای تنزل یافت 
و به تدریج كارگاه های گالب گیری و شیشه گری آن به میمند در 
45 كیلومتری شمال شرق فیروزآباد، انتقال یافت، كه تا به امروز 
انتقال، امالک میمند و  این  از  هم فعال هستند )تصویر 6(. پس 
سود حاصل از باغات گل و گالب گیری آن در قرن هشتم هجری 
توسط تاشی خاتون مادر شیخ ابواسحاق اینجو وقف بقعۀ احمد بن 
موسی )شاه چراغ( در شیراز شد. از خانواده هایی از قرن هشتم تا 
دورۀ قاجار متولیان این امر بوده  اند، نام برده شده است )فسایی، 
1367ج2: 1565؛ فرصت الدوله شیرازی، 1362: 110(. با این حال 
وجود آثاری چون چهارطاقی سلمت آباد، امامزاده داوود، و تل قلعۀ 
جای دشت در دشت فیروزآباد، نشان از ادامۀ حیات اجتماعی آن 

در بین قرون هفتم تا دهم هجری دارد )هوف، 1366: 97؛ نوروزی، 
 .)239 ،223 :1384

     در نهایت می توان گفت كه ساكنان دشت فیروزآباد، حیات 
منسجم  و  منظم  نظام  یک  به كارگیری  مدیون  را  خود  اجتماعی 
انتقال آب در دورۀ ساسانی هستند. این مردمان از این مهم آگاهی 
داشته و تمام تالش خود را در حفظ و نگهداری آن به كار بسته  اند. 
اما با اجرای قانون اصالحات ارضی و حفر چاه های عمیق كشاورزی 
و در نتیجه رشد سریع شهرنشینی، بزرگ ترین ضربه به شاهرگ 
وارد  حیاتی دشت فیروزآباد، در هجده قرن حیات اجتماعی آن، 
آمد. امروزه تنها چهار آبراه و یک قنات از تمام آثار شیوه های انتقال 
آب در گذشته باقی و فعال مانده  اند كه تنها نمونه هایی  كوچک از 
یادگارهای باارزش نظام منسجم و منظم بهره برداری از منابع آب 

در دورۀ ساسانی هستند.

بحث
مقیاس  یک  در  آب  انتقال  و شیوه های  منابع  مطالعۀ  با  كنون  تا 
گسترده، به اثبات و تطبیق منابع تاریخی با محیط جغرافیایی یک 
منابع  در  است. هرچند  نشده  پرداخته  باغداری  زمینۀ  در  ناحیه، 
مقیاس های  در  باغ  احداث  و  آبیاری  نظام های  وجود  از  تاریخی 

تصویر6. یکی از كارگاه های سنتی گالب گیری و عرقیات در میمند )عکس از: نگارندگان(.
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ابن  گزارش  به  می توان  میان  آن  از  كه  است،  رفته  بزرگ سخن 
بلخی از باغ های نوبنجان فارس در قرن چهارم هجری اشاره كرد. 
او باغ های نوبنجان را با غوطۀ دمشق، سغد خراسان، شعب بوان 
و مرغزار شیدان در دنیای آن روز قابل قیاس دانسته است )ابن 
بلخی، 1363: 147(. اما باز مطالعه ای دربارۀ مکان یابی و شرایط 
اقلیمی این باغ ها صورت نگرفته است. دیگر مطالعات صورت گرفته 
می گیرد،  بر  در  را  كوچک  مقیاسی  معموالً  ایرانی  باغ های  دربارۀ 
و  معماری  جنبه های  و  سلطنتی  باغ های  به  بیشتر  آنها  در  و 
تفریحی این باغ ها پرداخته شده است، كه از آن میان می توان به 
باغ های سلطنتی پاسارگاد در دوران هخامنشی )استروناخ، 1379: 
155( و باغ های جهان نما ]و[ دلگشا در شیراز در دوران اسالمی 
به  نوعی  به  یا   .)56 35ـ   :1394 دیگران،  و  )تقوایی  كرد  اشاره 
پرداخته  فارسی  زبان  و  ایرانی  فرهنگ  در  باغسازی  و  باغ  نقش 
شده است )براتی، 1383: 3ـ 15(. یکی از نکته های جالب توجه 
فراوانی  سود  و  اقتصادی  جنبۀ  اردشیرخوره،  باغ های  احداث  در 
است كه در طول دوران ساسانی و چهار قرن اولیۀ اسالمی از این 
به  است كه كم تر  این خود موضوعی  است.  آمده  به دست  باغ ها 
آن پرداخته شده است. هرچند مطالعاتی كه دربارۀ باغ های قرن 
باغ ها  این  نشان داده كه  پذیرفته،  انجام  دوازدهم هجری همدان 
دارای اهمیت اقتصادی نیز بوده است )هیکو ماگوچی، 1387: 95ـ 
108(. در نهایت می توان گفت مطالعه دربارۀ محدودۀ باغ های شهر 
اردشیرخوره در دوران ساسانی و اوایل اسالمی با توجه به اطالعات 
فیروزآباد  دشت  در  آب  انتقال  منسجم  نظام  از  به دست آمده 
راه گشای  می تواند  و  گرفته  بار صورت  اولین  برای  )اردشیرخوره( 
ایران  سرزمین  نیمه خشک  و  خشک  مناطق  در  بعدی  مطالعات 
باشد. در  این خصوص می توان به سیستم شش كیلومتری انتقال 
آب چشمۀ كاخ اردشیر به میانگاه شهر گور اشاره كرد، كه عالوه بر 
ایجاد یک آب نمای مدور به فاصلۀ 400 متری در اطراف منار شهر، 
تأمین آب مصرفی ساكنان شهر گور و باغ های محدودۀ داخلی شهر 
را نیز بر عهده داشته است )نوروززاده چگینی و دیگران، 1393: 
160ـ 165(. این موضوع بدان جهت اهمیت دارد، كه آب نماهای 
موجود در باغ های ایرانی چون باغ فین كاشان، عباس آباد بهشهر، 
و... كه به صورت فواره هایی در میان حوض های آب جانمایی شده 
اند، سابقۀ شان از دورۀ صفویه عقب تر نمی روند. اما سیستم انتقال 
آب شهر گور و آب نمای آن، پیشینۀ ایجاد آب نماهایی كه سیستم 
اصلی آن به صورت محصور و در زیر زمین پی ریزی شده است را به 
حدود 1800 سال پیش می رساند. از طرفی مساحت شهر گور به 

حدود 314 هکتار می رسد. از این میزان تنها 14 هکتار آن میانگاه 
و  باغداری  گستردگی،  لحاظ  از  بنابراین  می شود.  شامل  را  شهر 
به خصوص باغ های خصوصی و سلطنتی شهر گور به مراتب بزرگتر 
و وسیع تر از باغ های موجود در جای جای ایران بوده است. یکی از 
دالیل این امر، میزان و نقش منابع آب است. آب اكثر باغ های ایران 
از قنات ها و چشمه ها تأمین می شود، و میزان آبدهی این منابع بر 
با  بنابراین میزان آب موجود  باغ مؤثر بوده است.  طرح ریزی یک 
مقدار زمینی كه برای احداث یک باغ در نظر گرفته می شود، رابطۀ 
مستقیم دارد. اما بركۀ كاخ اردشیر كه تنها بخشی از آب آن را در 
دورۀ ساسانی به شهر گور انتقال داده اند، آن قدر پرآب است كه 
تا به امروز به تنهایی حدود 700 هکتار از زمین های زراعی بخش 

غربی رودخانه فیروزآباد را مشروب می كند. 

نتیجه گیری
ساسانیان با اجرای یک طرح منظم و منسجم بهره برداری از منابع 
را  فیروزآباد  اداری، و فنی قوی، دشت  با پشتوانۀ سیاسی،  و  آب 
كردند.  تبدیل  آب  انتقال  شیوه های  از  عیار  تمام  الگوی  یک  به 
انتقال آب، شهر فیروزآباد  به كار بستن شیوه های منظم و دقیق 
كشاورزی  و  صنعتی  و  تجاری  مركزی  به  را  گور(  )اردشیرخوره/ 
تبدیل كرد كه محصوالت تجاری آن به خاطر مرغوبیتی كه داشت 
به تمام نقاط دنیای آن روز صادر می شد. این در صورتی است كه 
دشت فیروزآباد توسط كوه ها محصور و دسترسی به آن نیز مشکل 
است. همچنین به علت دور بودن از راه های تجاری بعد از اردشیر 
بابکان، این شهر تحت شعاع دیگر مراكز شهری فارس چون استخر 
این حال شاهد آن هستیم كه  با  قرار گرفت.  بیشاپور  و داراب و 
تا قرن چهارم هجری در اوج شکوفایی بود و  اردشیرخوره )گور( 
نهایتاً با از رونق افتادن بندر سیراف در اواخر قرن چهارم هجری و 
نبود حکومت مركزی قوی در فارس، دشت فیروزآباد نیز رونق خود 
را به تدریج از دست داد و تجارت آن تا سطح منطقه ای پایین آمد. 
ثروت در  تولید  انتقال آب، مهم ترین بستر  به كارگیری شیوه های 
این دشت بوده است. علیرغم فروپاشی حکومت ها و ویرانی بناهای 
واقع در دشت، نظام و شیوه های انتقال آب، در طول 18 قرن از 
آغاز استقرار گسترده در آن از بین نرفته و در حفظ و بهره برداری 
از آنها تمام و كمال كوشش به عمل آمده است. تنها تغییری كه در 
نتیجۀ از رونق افتادن تجارت دشت فیروزآباد رخ داد، از بین رفتن 
كارگاه های صنعتی و در نتیجه محدود شدن تولیدات تجاری آن 
بود. در نهایت كارگاه های گالب گیری و شیشه گری آن به میمند 
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در 45 كیلومتری شمال شرق شهر فیروزآباد منتقل شد.
دشت،  زمین های  تمامی  انجام گرفته،  بررسی های  اساس  بر       
قرار  بهره برداری  مورد  نیز  آن  دورتادور  كوه های  دامنه های  حتی 
گرفته  اند. دشت فیروزآباد در راستای شمال غربی ـ جنوب شرقی 
كشیده شده است و شیب آن نیز در همین جهت است و اختالف 
ارتفاع بخش جنوب و جنوب شرقی دشت نسبت به میانۀ آن، باعث 
شده در باغداری درختان متنوعی كاشته شود. برای نمونه می توان 
فیروزآباد  شرقی  جنوب  بخش  در  لهراسب  درۀ  نخلستان های  به 
بنا  )خرما(  آن  اصلی  از محصول  استفاده  بر  اشاره كرد كه عالوه 
بر منابع تاریخی از شکوفه آن عرق طلعانه )طارونه( تهیه می شود 
دیگر  است.  بوده  اردشیرخوره  تجاری  محصوالت  مهم ترین  از  و 
محصوالت تجاری از گیاهانی چون گل محمدی، بومادران، بنفشه، 
و بید... حاصل می شده است. این گیاهان به فراوانی تا به امروز در 

این دشت كاشته شده یا به صورت خودرو رشد می كرده اند. 
     گزارش جغرافیدانان قرون اولیۀ اسالمی درباره محدودۀ باغ های 
دهانۀ  به  كه  شهر  شمال  در  تنها  است.  اثبات  قابل  اردشیرخوره 
باغ ها  منتهی می شود، طول  اردشیر  كاخ  و  تنگاب  تنگۀ  خروجی 
جنوبی  و  شرقی  و  غربی  جهت های  در  است.  فرسنگ  یک  برابر 
یک  از  بیش  به  باغ ها  محدودۀ  گسترۀ  گور(،  )شهر  اردشیرخوره 
و  باستان شناختی  شواهد  به  توجه  با  همچنین  می رسد.  فرسنگ 
تولیدات  اقالم  فیروزآباد،  دشت  زیست بوم  و  جغرافیایی  موقعیت 
این  كه  محصوالت]ی  این  تمامی  و  است  اثبات  قابل  آن  تجاری 
برداشت شان  و  كاشت  امکان  می شده[  حاصل  آن  از  تولیدات 
تجاری  محصوالت  كنار  در  است.  بوده  میسر  دشت  خود  در 
آن،  زمین های كشاورزی  و  باغ ها  فراورده های  دیگر  اردشیرخوره، 
نقش بسزایی در تأمین آذوقه و مایحتاج كشتی های تجاری كه در 
با اجرای  اند، داشته است. ساسانیان  بندر سیراف پهلو می گرفته 
یک نظام دقیق بهره برداری از منابع آِب در دسترس، عالوه بر اینکه 
دشت فیروزآباد را تا چهار قرن بعد از فروپاشی شاهنشاهی ساسانی 
در تجارت و كشاورزی به اوج شکوفایی رساندند، موجبات تداوم 
حیات اجتماعی این دشت را تا به امروز فراهم آورده اند. شناسایی 
آن  آبنمای  و  گور  شهر  آب  انتقال  كیلومتری   6 سیستم  ثبت  و 
عالوه بر اثبات آنچه منابع تاریخی در این خصوص گزارش كرده 
اند، ثابت كرد كه پیشینۀ ایجاد آب نماهایی كه امروزه در باغ های 

ایرانی شاهد آن هستیم به اوایل دورۀ ساسانی می رسد. 
     در اردشیرخوره شاهِد مراحِل ایجاد یک شهر از ابتدا به ساكن 
و استقرارهای گستردۀ پیرامونی و در كنار آن، آنچه موجبات تداوم 

اجتماعی، تجاری، فرهنگی، و هنری شده، هستیم كه در  حیات 
موجود  آب های  منابع  از  استفاده صحیح  نحوۀ  و  شناخت  نتیجۀ 
آمده است.  بارش های ساالنه پدید  و  زیرزمینی  و  از سطحی  اعم 
شناختن  در  كوچک  هرچند  قدمی  تا  شده  تالش  نوشته  این  در 
اثرات باغداری در یک دشت وسیع برداشته شود و امید است كه 

راه گشای مطالعات بیشتر در این خصوص باشد.

پي نوشت ها
و شناسایی شیوه های  »بررسی  پژوهشی  از طرح  بخشی  مقاله  این   .  1
كه  است،  اسالمی«  و  ساسانی  دوران  در  فیروزآباد  دشت  آب  انتقال 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  همکاری  با 
پژوهش سازمان  مالی كمیتۀ  و حمایت  فرهنگی(  میراث  )پژوهشگاه 

آب منطقه ای فارس به انجام رسیده است.
2. خشکاندن آب زمین )فرهنگ فارسی معین، ذیل »زهکشی«(.

3. از شیرۀ انگور و آرد برنج محصولی مقوی به نام میده )Meydeh( تهیه 
می شود. تهیه و عرضۀ این فرآورده تنها توسط باغداران منطقۀ كهنارو 
صورت می پذیرد. این فرآورده را می توان مدت زمانی طوالنی نگهداری 

كرد )نگارندگان(.
4. »جایی كه آب از مجرای )كوره( قنات خارج و ظاهر می شود یا به زبان 
ساده محلی یا جایی كه آب قنات، آفتابی می شود، مظهر  نام دارد« 

)سیدسجادی، 1361: 84(.
5. »مادرچاه در حقیقت منبع اصلی تغذیۀ قنات و بخشی از قنات است 
كه باید در سرتاسر سال آب آن را تولید و تأمین كند و از این جهت 
قرار  آبده  طبقات  در  معموالً  مادرچاه ها  است.  خاصی  اهمیت  دارای 
گرفته  اند و عمیق ترین چاه از سری چاه های عمودی قنات به شمار 
تشکیل  را  آنها  آبی  منابع  زیرزمینی  آبهای  كه  قنواتی  در  می روند. 
قنات كه  از مظهر  تره كار(  )در قسمت  قنات  میلۀ  دورترین  می دهد، 
معموالً دارای عمق بیشتری نسبت به سایر میله ها است، مادرچاه نام 

دارد«)سیدسجادی، 1361: 71(.
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تقوایی، حسن و منصوره طاهباز و سمانه متقی پیشه. )1394(. »نقش   −
سایه در باغ ایرانی )بررسی شرایط آسایش اقلیمی در باغ جهان نما و 

باغ دلگشا(«. در مجلۀ مطالعات معماری ایران، ش 7، ص 35- 56.
تنگاب  محوطۀ  از  به دست آمده  »آثار   .)1388( حسین.  توفیقیان،   −

فیروزآباد«. در مجله اثر، ش 45، ص 106ـ 120.
ساسانی  دوران  در  ایران  تاریخی  بنادر   .)1393( حسین.  توفیقیان،   −
و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  سازمان  تهران:  چ1.  اسالم.  صدر  و 

گردشگری.
حموی، یاقوت. )1362(. معجم البلدان. ترجمۀ محمد پروین گنابادی.   −

تهران: انتشارات امیركبیر.
دیوالفوا، ژان. )1385(. سفرنامه. ترجمۀ علی محمد فره وشی. چ 17.   −

تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محمد  به كوشش  زركوب شیرازی، معین الدین. )1389(. شیرازنامه.   −
جوادی جدی و احسان اهلل شکرالهی. چ1. تهران: مؤسسۀ ترجمه و نشر 

آثار هنری )متن(.
میان آب  دشت  شناسایی  و  »بررسی  مهرنوش.)1393(.  سروش،   −
گردهمایی  سیزدهمین  مقاالت[  ]مجموعه  در  شوشتر«.  شهرستان 

باستانشناسان ایران: 10ـ 12 اسفندماه، ص172ـ 181.  
سیدسجادی، سیدمنصور. )1361(. قنات كاریز. چ1. تهران: انتشارات   −

انجمن فرهنگی ایتالیا ـ ایران.
بخش  )ترجمۀ  ساسانیان  تاریخ   .)1389( علیرضا.  شهبازی،  شاهپور   −
چ1.  بلعمی(.  تاریخ  با  آن  ومقایسه  طبری  تاریخ  كتاب  از  ساسانیان 

تهران: نشر دانشگاهی. 
شیرازی، فرصت الدوله. )1362(. آثار العجم. تهران: انتشارات بامداد.  −

فسایی، میرزاحسن. )1367(. فارسنامۀ ناصری. ج2. به كوشش منصور   −
رستگار فسایی. تهران: انتشارات امیركبیر.

تهران:  نورصادقی.  ترجمۀ حسین  اوژن. )1324(.  سفرنامه.  فالندن،   −
انتشارات اشراقی.

ترجمۀ  اخبارالعباد.  و  آثارالبالد   .)1373( محمد.  بن  زكریا  قزوینی،   −
جهانگیر میرزا  قاجار. تهران: انتشارات امیركبیر.

تهران:  فره وشی.  بهرام  ترجمۀ   .)1390( بابکان.  اردشیر  كارنامۀ   −
انتشارات دانشگاه تهران.

در  شاهنامه«.  روایت  به  )1369(.»اردشیرخوره  انگیز.  روح  كراچی،   −
فرهنگ، ش 7، ص311ـ 320.

انتشارات  تهران:  چ7.  مناطق خشک. ج1.   .)1387( پرویز.  كردوانی،   −
دانشگاه تهران. 

امیر  انتشارات  تهران:  ج2.  فارسی.  فرهنگ   .)1371( محمد.  معین،   −
كبیر.

فی  التقاسیم  احسن   .)1385( احمد.  بن  محمد  ابوعبداهلل  مقدسی،   −
معرفة االقالیم. ترجمۀ علینقی منزوی. تهران: انتشارات كومش.

مقدم، عباس. )1384(. بررسی های باستان شناختی میان آب شوشتر.   −
تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی.

نوروززاده چگینی، ناصر و احمد صالحی كاخکی و حسام الدین احمدی.   −
آب  انتقال  شناسایی شیوه های  و  )بررسی  تا شهر  كاخ  »از   .)1393(
اردشیرخوره )گور( در دوران ساسانی و اسالمی«. در مجلۀ پژوهش های 

باستان شناسی ایران، دورۀ 7، ش4، ص 153ـ 173.
شیراز:  فیروزآباد.  باستان شناسی  بررسی   .)1384( رضا.  نوروزی،   −
انتشارات دانشنامۀ فارس؛ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فارس.

واندنبرگ، لویی. )1379(. باستان شناسی ایران باستان. ترجمۀ عیسی   −
بهنام. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

وثوقی، محمدباقر. )زمستان1383(. »پس از یک هزاره باز هم سیراف«.   −
در نامۀ انجمن، ش 16، ص6ـ 19.

)تغییر  ساسانی  و  پارت  دورۀ  در  ایران  »غرب   .)1381( جی.  ونکه،   −
به  ایران.  باستان شناسی غرب  باستی. در  ترجمۀ زهرا  شاهنشاهی(«. 
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كوشش فرانک هول. تهران: انتشارات سمت.
همایون  ترجمۀ  باستان.  شرق  در  ایران   ،)1381( ارنست.  هرتسفلد،   −
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  انتشارات  تهران:  صنعتی زاده. 

فرهنگی.
در  افسر.  كرامت اهلل  ترجمۀ  »فیروزآباد«.   .)1366( دیتریش.  هوف،   −
شهرهای ایران«. به كوشش محمدیوسف كیانی. ج2. تهران: انتشارات 

جهاد دانشگاهی، ص 79-95.
ترجمۀ محمدرحیم  )1365(. »شهرهای ساسانی«.  دیتریش.  هوف،    −
به  ایران.  در  شهرسازی  و  شهرنشینی  به  اجمالی  نظری  در  صراف. 

كوشش محمدیوسف كیانی. تهران: جهاد دانشگاهي، ص 176-204.
در  باغداری  و  باغ  بارۀ  در  آكو. )1387(. »یادداشتی  ماگوچی،  هیکو   −
مجله  در  مثمر.  مینا  ترجمۀ  میالدی(«.  هجدهم  قرن  )اوایل  همدان 

وقف، میراث جاویدان، ش61، ص 95ـ 108. 
- Stein. A.( 1936).“An archaeological tour in the ancient 

Persis, From Shiraz to Jahrom and Khafr”. Iraq3, pp.111-

225.
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