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  چکیده
کیلومتري شهرستان چناران در استان خراسان  17سال در فاصله  400 -300بند تاریخی اخلمد با قدمت حدود 

اي ایران قدیم متر بنا شده و یکی از انواع بندهاي پایه 225اي وسیع با طول تاج این بند در دره .رضوي واقع شده است
سازي صورت گرفته در این بند است، که به علت قرارگیري بند بر روي فرد این بند پیهاي منحصر به از ویژگی .است

سازندگان این بند مبادرت به احداث شالوده با استفاده از سنگ الشه و  ها،آبرفت رسوبات آبرفتی و عدم امکان برداشت
این بند است که در سه سطح مختلف  در هاي آبگیربرج 4هاي این بند وجود از دیگر ویژگی. اندمالت ساروج نموده

این بند از مصالح سنگ، آجر، مالت ساروج، خاکستر و شفته آهکی  .نموده استامکان برداشت آب از بند را فراهم 
هاي فراوانی شده است، به نحوي که استفاده به علت استفاده مستمر طی سالیان دراز دچار آسیب .تشکیل شده است

با توجه به اینکه بند اخلمد، بنایی فرهنگی . اساسی به ترمیم و بازسازي این بند تاریخی است مجدد از آن مستلزم توجه
  . باشدتاریخی است، ترمیم  و بهسازي آن از لحاظ تاریخی و حفظ آثار باارزش نیاکان ما ضروري می  -

 .شناسی، ترمیمبند تاریخی اخلمد، آسیب :کلمات کلیدي
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Abstract 
Akhlamad Ancient barrier is  about 300-400 years old, 17 kilometers Chenaran city in Khorasan Razavi 
province is located. This barrier is in a broad valley with a crest length of 225 meters and one of  the basic 
types of  Iranian ancient batteries barriers. Unique features of  this barrier is construction  of  its foundation, 
the foundation has  been constructed of  rubble stone and Sarooj mortar because it is impossible to eliminate 
the alluvial sediments . Other features of  this barrier is  four towers in the barrier, provide three levels for the 
withdrawal of water. This barrier is composed  of  stone materials, brick, Sarooj mortar, ash and calcareous 
body. Due to continuous usage in  many  years, has been a lot of damage so that it  is necessary to repair the 
historical  barrier. Because of  Akhlamd  is historical and cultural construction, it needs to  improvement and 
rehabilitation  of  ancient barrier. 
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  مقدمه
بوده و آثار بیشمار  تامین آب به عنوان یک نیاز اساسی در کشور ما همواره مورد توجه

سدها و بندهاي قدیمی با قدمت , هاي انتقال آبکانال, قنات, انبارهاي آبی شامل چاه و آبسازه
  ). 1387نیا و همکاران، نجیب(چندهزار ساله در گوشه و کنار این سرزمین گواه این ادعاست 

میالد  سال بعد از 1000سال قبل از میالد تا  500شهر هخامنشی استخر که از 
ساختارهاي . هاستیکی از بارزترین این مثالترین شهر جهان در قدیم بوده است،  بزرگ

ها، ها، تونلهاي آبی، کانالشامل سدهاي انحرافی، آسیابدر این شهر هیدرولیکی برجاي مانده 
اولین بند قوسی جهان نیز به  ).Malekzadeh,  2007(باشد میها ساختارهاي کنترل آب و پل

این بند که به نام بند سربندایزدخواست مشهور است در . عتقاد مورخین متعلق به کشور ایران استا
  . )1362فرشاد، (کیلومتري جنوب اصفهان قرار دارد  41

  بند اخلمد حوزهموقعیت منطقه و مشخصات کلی 
کیلومتري شهر  82شرقی ایران، در استان خراسان رضوي، در فاصله بند اخلمد در شمال

کیلومتري شمال روستاي اخلمد احداث شده  5غرب شهر چناران و کیلومتري جنوب 17مشهد، 
  ). 1382مهندسین مشاور کاوش پی مشهد، (است 

  : شامل گیردمشخصات کلی حوزه آبریز رودخانه اخلمد که از ارتفاعات بینالود سرچشمه می
متوسط بارندگی ، عکیلومترمرب 118مساحت حوزه آبریز ، کیلومتر 26طول رودخانه 

متوسط تبخیر ، مترمکعبمیلیون 33/13آورد سالیانه حوزه به طور متوسط ، مترمیلی 2/250سالیانه
متوسط سالیانه ، و مترمکعب در ثانیه 3/181دبی حداکثر سیالب هزار ساله ،مترمیلی 1519سالیانه 

ن مشاور کاوش پی شرکت مهندسی(می باشد  گراددرجه سانتی 1/9درجه حرارت در محل بند 
  .)1386 )1( مشهد،

  هاي بندبررسی ویژگی
داراي تاج به  این بند. اي ایران دانستبند اخلمد را شاید بتوان یکی از انواع بندهاي پایه

و ارتفاع  متر 5/13متر و در بستر  11متر، عرض تاج  225دیواره مستقیمی به طول حدود  صورت
دهنده بند شامل پایه، برج آبگیر و خروجی آن و تشکیل هاي مختلفبخش. متر است 12فعلی آن 

) پایه(نیمه استوانه  9بند اخلمد در فواصل مختلف سراب و پایاب به کمک  .باشدپناه میجان
متر است و به سمت باال ضخامت آن کاسته  5/4قطر این نیمه استوانه در پایین . شودتقویت می

مصالح به کار رفته در . ها قطورتر استیز از دیگر نیمه استوانهشود، نیمه استوانه میانی دیواره نمی



 

 

هاي بند عالوه چهار عدد از پایه .باشدهاي آبگیر، سنگ و مالت ساروج میها به جز برجساخت پایه
  . دادندبر کاربرد براي تقویت بند، به عنوان آبگیر هم عملکرده و عمل آبگیري را انجام می

پناهی به ارتفاع یک متر بوده است، که با ند در سمت مخزن داراي جانقسمت فوقانی دیواره ب
. خوردهایی از تاج آثار آن به چشم میاکنون در قسمتاستفاده از مصالح سنگی ساخته شده و هم

باشد، به چشم ز مصالح آجري میهمچنین در همین قسمت آثار نماسازي تاج که با استفاده ا
  . خورد می

  فته در ساختمان بنامصالح به کار ر
مالت ساروج، شفته آهکی چوب، آجر،  ،مصالح به کار رفته در ساختمان بند شامل سنگ

در ساختمان بند از  .باشدترین مصالح تشکیل دهنده سنگ میاصلی و خاکستر بوده و در ساخت بنا
ها، در جدر داخل برهمچنین . هاي آن استفاده شده استهاي آبگیر و خروجیآجر در ساخت برج

هاي خروجی آب، تیرهاي چوبی تعبیه گذشته براي باال و پایین رفتن از آن و دسترسی به دریچه
  . کرده بودند

  بررسی قدمت بند در منابع تاریخی
تاریخ دقیق ساخت و بانی بند اخلمد به درستی مشخص نیست و در این  مورد در منابع 

ب جغرافیایی مفصل ایران بند اخلمد را از اقدامات در کتا. مختلف اظهار نظرهاي متفاوتی شده است
آقاي دکتر غالم رضا  ).1362بدیعی، (آبیاري عصر صفوي می داند ولی زمان آن ذکر نشده است 

د را به دوران صفویه نسبت کوروس در کتاب آب و فن آبیاري در ایران باستان تاریخ بناي اخلم
سال  300آینده بناي سد را مربوط به  - حال  -ته گذش ،در کتاب نگرشی به سدهاي ایران .دهد می

در کتاب منابع و مسائل آب استان خراسان احداث این بند را به ). 1372فرهنگی، (قبل می داند 
  ).1370والیتی و توسلی، (دهند دوران صفویه نسبت می

  هاي وارده به بندعوامل مخرب و آسیب
برداري و هاي بند ناشی از عوامل طبیعی، عوامل اجتماعی و بهرهرسانعوامل مخرب و آسیب

  هاي ایجاد شده در بدنه و حریم بنا شاملها و تخریبآسیب. می باشدنگهداري نادرست از این بند 
  جدایش قطعات تشکیل دهنه بند  -1

دن مالت و جدایش هایی که بند در تماس با آب بوده است، شاهد شسته شدر محل
هاي آبگیر، همچنین بر اثر حرکت آب در محل خروجی برج . دهنده بند هستیمقطعات تشکیل



 

 

هاي بند گاهتکیهها در محل جدایش و ریزش سنگ. سازي و بستر زیر پی هستیمشاهد فرسایش پی
  . ها شده استدر هر دو قسمت سراب و پایاب منجر به اتصال ضعیف بدنه در این قسمت

  زلزله -2
اي شدید را چشیده است، بند اخلمد در تاریخ حیات خود ظاهرا فقط یک بار طعم زلزله 

شرکت مهندسین مشاور ( اي قوي آسیب جدي به آن وارد نشده استکه به لحاظ داشتن شالوده
  .)1386 )2( کاوش پی مشهد،

  رویش گیاهان -3   
ها در ها و درختها، درختچهها، علفچها، قارها، کپکرویش انواع گیاهان شامل گلسنگ 

هاي متاسفانه در بخش. شودهاي بند شامل روي تاج، بدنه و پاي بند مشاهده میتمامی بخش
دهد این موضوع نشان می. شودمرمت شده توسط میراث فرهنگی هم آثار رشد گیاهان دیده می

آثار رشد گیاهان در محل   1ل در شک .هنگام مرمت نسبت به حذف ریشه گیاهان اقدام نشده است
  .شودبند مشاهده می

  
  رویش درخت در برج آبگیر جناح راست – 1 شکل

  عدم مدیریت صحیح در حفاظت و نگهداري از بنا -4
 بند،  جمع شدن رسوبات در سراببه علت نبود مدیریت صحیح در نگهداري از بنا شاهد 

برج آبگیر جناح چپ جهت عبور آب توسط اهالی روستا قبل از احداث کانال در زیر  حفره ایجاد
قرارگیري باغات و ، و عبور جاده، نصب دکل تلفن و برق، ایجاد کانال انتقال آب، انتقال آب

عالوه بر آن،  مرمت هاي صورت گرفته در این بند نیز، . هستیم هاي کشاورزي در مخزن بند زمین
  .فته استبه شکل صحیح صورت نگر

رسد که مرمت اولیه صورت گرفته در بند به علت چنین به نظر می: اولین مرمت –
 )2( شرکت مهندسین مشاور کاوش پی مشهد،( تخریب ناشی از سیالب و یا زلزله بوده است



 

 

هایی براي مرمت بند از مصالح به کارگرفته شده در بند، استفاده شده است ولی در قسمت .)1386
مرمت به درستی صورت نگرفته و با وجود ساختار آجري در قسمت زیرین این  آبگیر هاياز برج

همچنین محل خروجی برج آبگیر در جناح راست . ها، از همان مصالح سنگی استفاده شده استبرج
  .کامال با مصالح سنگی پوشانده شده و اثري از آن نیست

شرکت ( 1384در سال  اي خراسانمرمت صورت گرفته توسط سازمان آب منطقه –
ه در حین تزریق شیره بتن به بیرون تراوش کرد که .)1386 )2( مهندسین مشاور کاوش پی مشهد،

تزریق در دو سمت پایاب و سراب و در محل سومین پایه از جناح چپ قابل این آثار  اکنونمه و
  .مشاهده است
شرکت مهندسین ( 1384مرمت صورت گرفته توسط سازمان میراث فرهنگی در سال  –

مرمت تنها در بخش پایاب بند و در محل جناح راست صورت  .)1386 )2( مشاور کاوش پی مشهد،
طور که ذکر شد در اولین مرمت بند خروجی برج آبگیر جناح راست کامال همان .گرفته است

ا در مرمت بند ر 1384میراث فرهنگی نیز بدون توجه به این موضوع و در سال . پوشانده شده است
مرمت ناصحیح صورت گرفته در  3و  2در شکل  .این قسمت دوباره به همان صورت انجام داده است

  .شودمحل بند مشاهده می

   
  مرمت غیر اصولی و پوشانده شدن خروجی برج آبگیر  - 2 شکل

  
  )پایاب(زدگی بتن در حین تزریق آثار بیرون  –3شکل

  
  



 

 

  گیرينتیجه
مصالح به کار رفته در ساختمان متر و   225اي با طول تاج پایهبند اخلمد از نوع بندهاي 

ترین مصالح سنگ اصلی. باشدآجر، مالت ساروج، شفته آهکی و خاکستر بوده می ،بند شامل سنگ
   .سازنده این بند بوده و از کوههاي مجاور تهیه شده است

ه علت وقوع سال از زمان احداث آن ب 400- 300بند تاریخی اخلمد با گذشت حدود 
هاي و عدم توجه به ترمیم و بازسازي آن، دچار هاي انسانی آسیبعوامل طبیعی، اجتماعی و دخالت

هاي صورت گرفته طی سالیان اخیر چندان حتی مرمت. هاي جدي و فراوانی شده استآسیب
مت این با مر. اي موارد چهره بند را مخدوش کردده استبخش و مفید نبوده و حتی در پارهرضایت

بند عالوه بر حفظ این اثر تاریخی، جاذبه گردشگري این منطقه افزایش یافته که خود کمکی به 
  . مردم ساکن در این مناطق خواهد بود

  تقدیر و تشکر
دانند تا از همکاري صمیمانه مهندسین مشاور کاوش پی همکاران مقاله بر خود الزم می

  .قدردانی نمایند اطالعات،اطر در اختیار گذاشتن به خاي خراسان، و گنجینه آب منطقهمشهد 
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