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 چکیده
یکی از و مدیریت منابع آب  در سرزمینی مانند ایران که بخش بزرگی از آن را مناطق نیمه خشک و خشک فرا گرفته، از دیر باز تأمین

 و طبیعت در آب یگذشته تا به امروز از چرخه از این امر موجب شده تا ایرانیانهای ساکنان این سرزمین بوده است. دغدغه مهمترین

حفاظت، مهار، آنان برای  .نمایندی عملی آن نیز توجه وافر هاجنبه به و داشته کافی اطالع( هیدرولوژی) سطحی هایآب مسائل

اند که هم سیساتی به وجود آوردهأ، تیا منابع آبی تحت االرضی های جاریها و آبآب رودخانه ازصحیح بهره برداری نگهداری و 

که از این حیث استان خوزستان در جنوب غرب ایران از  شوندمختلف ایران مشاهده می مناطقدر ها بر جای مانده از آناکنون آثار 

ها ای بزرگ و پُر آبی هم چون کارون، دز، کـرخه، جـراحی و زهـره با دههای برخوردار است. وجود رودخانهاهمیت و جایگاه ویژه

های مسطح و حاصلخیز، خوزستان را به مستعدترین نقطه برای سکونت ی فرعی و چشمه سارهای فراوان و همچنین دشتشاخه

سدهای مخزنی و بیِ تاریخی شامل انواع ی آسازه 300تا کنون بیش از مبدّل ساخته است.  -از گذشته تا به امـروز  -جوامع انسانی 

ها، آب انبارها و مواردی ، قنوات، آسیابهازهکشها و ی کانالشبکه ،هاها، تونلها، سوارهآب بندها، آبارهبندها،  -ها و پُلپُلانحرافی، 

ند یا بند موسوم به خلیل خان با آب ب. اندشدهساخته ای ویژهکه با مهارت  در سطح استان خوزستان شناسایی شده است از این دست

ی آبیِ تاریخیِ شناسایی شده در استان خوزستان شمار سازهی صفویه تا قاجاریه در ایران، یکی از جمله بیقدمتی مربوط به دوره

 شود.است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته می
 

 ه، اندیکا، خوزستان.ی آبی تاریخی، صفویه، قاجاریواژگان کلیدی: آب بند خلیل خان، سازه
 

 

 . مقدمه1
و مدیریت منابع آب  در سرزمینی مانند ایران که بخش بزرگی از آن را مناطق نیمه خشک و خشک فرا گرفته، از دیر باز تأمین          

های آن به زمیندستیابی به آب و انتقال ی جغـرافیایی در این محدودههای ساکنان این سرزمین بوده است. یکی از مهمترین دغدغه
های اند به تولید فرآوردهتوانستهچرا که با ساماندهی آبیاری و ایجاد نظام آبیاری می؛ بوده است گرهای اطراف کاری ستُمجاور و دشت

ای جدا شده از ها و یا نهرههای رودخانهدر ایران در کنارههای جوامع انسانی باستانی ، مراکز و کانونبه طور کلی .زراعی و باغی بپردازند
 سطحی هایآب مسائل و طبیعت در آب یچرخه از گذشته در ایرانیاناند. ها و کاریزها قرار داشتها و یا در مجاورت چشمههآن

بهره برداری حفاظت، مهار، نگهداری و نمودند. آنان برای ی عملی آن نیز توجه وافر میهاجنبه به و داشته کافی اطالع( هیدرولوژی)
-بر جای مانده از آناند که هم اکنون آثار سیساتی به وجود آوردهأ، تیا منابع آبی تحت االرضی های جاریها و آبز آب رودخانهاصحیح 
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ای که از این حیث استان خوزستان در جنوب غرب ایران از اهمیت و جایگاه ویژه شوندهای مختلف ایران مشاهده میدر استانها 
ی فرعی و چشمه ها شاخههای بزرگ و پُر آبی هم چون کارون، دز، کـرخه، جـراحی و زهـره با دهانهبرخوردار است. وجود رودخ

های مسطح و حاصلخیز، خوزستان را به مستعدترین نقطه برای سکونت جوامع انسانی از گذشته تا به سارهای فراوان و همچنین دشت
آب بندها،  -ها و پُلپُلسدهای مخزنی و انحرافی، آبیِ تاریخی شامل انواع ی سازه 300تا کنون بیش از امـروز مبدّل ساخته است. 

در سطح استان  ها، آب انبارها و مواردی از این دست، قنوات، آسیابهازهکشها و ی کانالشبکه ،هاها، تونلها، سوارهبندها، آباره
ی ب بند یا بند موسوم به خلیل خان با قدمتی مربوط به دورهآ .اندشدهساخته ای ویـژهارت ـکه با مه خوزستان شناسایی شده است

ی آبیِ تاریخیِ شناسایی شده در استان شمار سازهی شهرستان اندیکا در یکی از جمله بیصفویه تا قاجاریه در ایران، در محدوده
 خوزستان است )رک. در ادامه(.

 

 . موقعیت جغرافیایی2
 ۴3درجه و  3۱دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و بین  ۵۲درجه و  ۴۹دقیقه تا  ۵3رجه و د ۴۹شهرستان اندیکا بین           
از سوی این شهرستان دقیقه عرض شمالی از خط استوا در حاشیه شرقی اسـتان خوزستان واقع گردیده است.  3۹درجه و  3۲دقیقه تا 

از طرف شمال و شمال شرق به استان  ،انب شمال به سردشت دزفولاز ج ،از شمال غرب به شهرستان اللی ،شرق به شهرستان ایذه
دو شهر ] آبژدان و قلعه شامل و  سوی جنوب و جنوب غرب به شهرستان مسجدسلیمان محدود گردیده استو از  چهارمحال و بختیاری

 (.۱3۹۵، ۱مانداری اندیکا)سایت فر استبا مرکزیت شهر قلعه خواجه آبژدان و چلو  ،)قلعه خواجه( سه بخش مرکزیخواجه [، 

و ارتفاعی   3۹S 03۵33۹6 3۵63۹۲۲(UTMکه نوشتار حاضر به معرفی آن اختصاص یافته است، در موقعیت جغرافیایی ) خلیل خانبند 
متر  300، تقریباً از توابع بخش مرکزی شهرستان اندیکا شهر قلعه خواجهجنوب غربی  یدر محدودهمتری نسبت به سطح دریا،  7۵8
قلعه  بهارتباطی قلعه خواجه  یآسفالته یسمت راست جادهمتری  30 یو به فاصله قلعه زراس –اللی  –از سه راهی قلعه خواجه  بعد

 (.۱)تصویر  است در پایین دست گورستان شهر قرار گرفتهزراس 
 

 
 (۲0۱۵)گوگل ارث،  . عکس هوایی از موقعیت بند قلعه خواجه، اندیکا۱تصویر 

 

های باز و های مرتفع با درهای گرم و نیمه خشک کوهستانی، دارای کوهدر منطقهز نظر شرایط زیست محیطی و اقلیمی بند مذکور ا
های پوشش گیاهی منطقه شامل درختچهدر بستر زمین شناختی سازند گچساران واقع گردیده است. ای کم وسعت های کوهپایهدشت

                                                 
1- 5http://farmandari-andika.blogfa.com/page/ [1395 ماه فروردین 15 دسترسی.] 
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های منطقه است؛ ارتفاعات منطقه دارای مسیر آبراهه یای و حاشیهتپه ماهورهای کوهپایه خار و نیز درختان پراکنده کُنار در دامنه
ای و مناسب جهت امور پوشش گیاهی درختان بلوط هستند. بستر طبیعی زمین سنگالخی با خاکی به رنگ قهوه ای روشن تا قهوه

های فصلی است می و مسیلـای دائهچشمههای فصلی، خـانهرود منطقه آب یکننده تأمین منابع است. مهمترین)دیم و آبی( زراعی 
 شده است. های فصلی احداثرودخانهیکی از بر روی بستر  خلیل خانکه بند 

 

 ی اثر. تاریخچه و وجه تسمیه3
است. پس گشته، ساخته شده ای که آب آن توسط جوی به پشت بند هدایت میی صفوی بر روی چشمهبند خلیل خان در دوره          

 ۱037کرد، برادرش خلیل خان در سال از مرگ جهانگیر خان بختیاری حاکم وقت که از سوی شاه عباس اول در منطقه حکمرانی می
وار اقامتگاه خـود، تصمیم گرفت آب  هجری قمری به امر شاه، امارت تمام مناطق بختیاری در اختیار گرفت. خلیل خان در منطـقه بُنه

های کشاورزی اطراف برساند. بر همین اساس حکم نمود که از هر منطقه را با کندن جوی و بستن بند به زمینی بزرگ آن چشمه
بی ترخان که همسر خود را از دست داده بود و فرزند خانواده یک نفر کارگر اجباراً و مجاناً جهت اتمام این کار حضور یابد. زنی به نام بی

ی رفتار ( مردم با مشـاهده۱3۹3ی سـردار اسعد )ه اجبار وادار به کندن زمین شد. طبق گفتهذکور نداشت، توسط مأموران خان ب
بی ترخان، به سر وی هجوم آورده و خان را به قتل رساندند. بند ی تهییج بیی خان که برای سرکشی آمده بود و بواسطهناجوانمردانه

ان صفویه به دستور خلیل خان حاکم وقت بختیاری ساخته شده و از این خلیل خان و جوی آب، همان بند و جوی آبی است که در زم
 روی به بند یا سد خلیل خان موسوم است.

ی میراث فرهنگی خوزستان مورد بازدید قرار گرفته و پیشنهاد ثبت در فهرست آثار ملی برای نخستین بار توسط کارشناسان ادارهاین بند 
هـ.  ۱387ی مسجد سلیمان و اندیکا در سال شناختی منطقههای باستانی مذکور در جریان بررسیزهبرای این اثر ارائه گردیده است. سا

 ۱3۹۱(. عالوه بر این، به طور مجدد در سال ۱387ش. بازدید و برای نخستین بار مستند نگاری و ثبت گردید )عبداللهی و گراوند، 
ی مسجد سلیمان و اندیکا مورد بازدید قرار گرفت و با کد اختصاری طقههای باستان شناختی منهـ.ش. و در فصل دیگری از بررسی

An 001  ،(. به جز موارد مذکور هیچ گونه پژوهش یا مطالعات دیگری در خصوص بند ۱3۹۱ثبت گردید )سرداری زارچی و سلطانی
 خلیل خان صورت نگرفته است.  

 

 . معرفی اثر4
های ای دائمی و نیز مسیلکه آب آن از طریق چشمه ای فصلیبر روی بستر رودخانه خان خلیلبند از نظور موقعیت مکانی           

طولِ تاجِ بند در احداث شده است.  غربی در امتداد شیب کُند و طبیعی زمین -گردد، با جهت شرقیفصلی ارتفاعات منطقه تأمین می
متر است. از سنگ به عنوان عنصر  ۵خامت این بند در قسمت پایه رسد. ضمتر می ۵متر و ارتفاع آن از کف تا سطح تاج به  ۹0حدود 

های پشتیبان استفاده شده است. از مصالح بکار رفته در ی اصلی و پایه شمعاصلی و عمده در ساخت بند، شفته ریزی، سـاخت دیواره
ظم و نامنظم برای روکار دیوار و نیز استفاده های تراشیده شده در ابعاد هندسی منتوان به الشه سنگ در درون دیوار، سنگاین بند می

 (. ۲از مالت ساروج برای اتصاالت و بندکشی در بدنه اشاره کرد )تصویر 
ی بند است که بر مقـاومت و پایداری آن در های میانی بدنهاز موارد مهّم فنّی در سـاختِ بند وجود چهار سکوی پشتیبان در قسمت

-های کشاورزی پشتِ بند و یا سراب بند هدایت میهایی به زمینریق کانالافـزوده است. آبِ پشت بند از طبرابر حجم سنگین آب می

ها و یا از طریق سر ریز شدن از باالی بند به پشت ی خروجی و کنترل آب بوده و آب از طریق کانالشده است؛ بند فاقد هر گونه دریچه
 ای نیز کاربری داشته است.ند مذکور جهت تردد و رفت و آمد عموم در دو سوی بستر رودخانهعالوه بر این، بیافته است. آن جریان می

ها و شیب زمین در یکی از نظر موقعیت مکانی، محل احداث بند خلیل خان با توجه به موقعیت زمین ریخت شناسی، شناخت ناهمواری
-ست و اراضی کشاورزی پایین دست احداث شده است، اما به نظر میاز بهترین نقاط به منظور نگهداری و انتقال آب به مناطق دور د
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شناختی و میزان استحکام پی محل احداث بند چندان توجهی نشده است )رک. به بخش آسیب شناسی در همین  رسد به ساختار زمین
ن و بر آورد میزان بارندگی و مساحی نوشتار(. عالوه بر این، ساخت بند نیاز به مطالعات پایه و آب خیز داری و نیز شناخت شیب زمی

 رسد این مسائل نیز با دقت قابل توجهی در ساخت این اثر در نظر گرفته شده باشند.حوزه آب خیز منطقه دارد که به نظر می
 

  
 (۱3۹۵. نمایی از بند خلیل خان، قلعه خواجه، اندیکا )عکس از نگارنده، ۲تصویر 

 ر چپ: دید از غربتصویر راست: دید از جنوب /  تصوی
 

 

 آسیب شناسی اثر. 5
های شرقی و های جدی در دو سـوی کالبد سـازه در بخشدر مشـاهدات اولیه از بند خلیل خـان در وضعیت کنونی، آسیب          

ظر ی سازه و نشست بخش اعظمی از آن است که به نشود؛ آسیبی مشهود در سمت شرقی بند شامل شکستگی بدنهغربی دیده می
رسد در ادوار گذشته اتفاق افتاده باشد و امروزه به دلیل تجمع بافت رسوبی در بخش شمالی آن، به وضعیت ثابت و ایستا رسیده می

تری نیز بخش غربی این اثر را دچار تخریب و دگرگونی نموده و باعث جدایش بخش عظیمی از سازه و ریختگی است. آسیب جدی
نسبت به بخش شرقی متأخرتر بوده و در اثر سست شدن کالبد سازه و عدم توجه و درمان به موقع و  مصالح آن شده است. این آسیب

 صحیح در این بخش شکل گرفته است.
 

  
 . نمایی از سازه،ی بند خلیل خان، دید از جنوب غرب۴ی بند خلیل خان، دید از جنوب شرق       تصویر . نمایی از سازه3تصویر 

 (۱387(                                            )عبداللهی و گراوند، ۱387ند، )عبداللهی و گراو
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هجری شمسی(، آسیب ایجاد شده در بخش شرقی سازه، به شکل  ۱387تر اثر )تصاویر مربوط به سال ی تصاویر قدیمیبا مشاهده
یز وجود حجم عظیم رسوبات در این بخش است. اما سازه در کنونی بوده و تغییر چندانی در نشست ایجاد شده رخ نیافته که دلیل آن ن

هـ. ش، خالی شدن مقدار زیادی از  ۱387بخش غربی آن دچار تغییرات بسیاری در طی این زمان شده است. تصاویر مربوط به سال 
رسد که عامل است. به نظر می دهد که همین عامل وضعیت سازه را بسیار ناپایدار و سست نمودهمصالح کالبدی در پای بند را نشان می

ی بند و انجام نشدن عملیات پی ایجاد این آسیب و خالی شدن مصالح در بخش غربی، آسیب ساختاری و عدم اجرای صحیح سازه
 (.۴و  3سازی در این بخش باشد )تصاویر 

ران احداث شده است. ماهیت سـازند همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، بند خلیل خان از نظر زمین شناختی بر روی سازند گچسا
گردند. چنانکه در تصاویر مربوط به ی آبرفتی روی آن چنان است که بر اثر جریان آب شسته شده و دچار فرسایش میگچساران و الیه

بر  شود، کالبد بند با مصالح سنگی و مالت آهکی بر روی بستر سست زمین اجرا شده است کههجری شمسی مشاهده می ۱387سال 
ی یکپارچه سنگی گردیده است که این اثر شدت جریان آب در طی زمان، خاک بستر شسته شده و باعث خالی شدن سطح زیرین سازه

 (.6و  ۵تری به اثر در گذر زمان شده است )تصاویر های جدیعامل باعث ایجاد آسیب
 

  
 ی غربیی سازه در جبهههای تخریب شده. نمایی از بخش6تصویر      در جبهه غربی  . نمایی از بخش های خالی شده بستر ۵تصویر                     

 (۱3۹۵(                            دید از جنوب غربی )نگارنده، ۱387ی بند خلیل خان )عبداللهی، گراوند، سازه

 

شهود است که عامل پیشگفته باعث ایجاد هجری شمسی به طور کامل م ۱3۹0-۹۱های در تصاویر جدیدتر از سازه مربوط به سال
شکست در این بخش شده است که به دلیل عدم رسیدگی و انجام اقداماتی جهت رفع خطر و همچنین جریان شدید آب بر اثر توزیع 

ی بند به دلیل رسوبات ایجاد شده و تمرکز در این بخش، به طور کلی دچار شکستگی و غیر یکنواخت حجم آب خروجی در بدنه
 ریختگی مصالح سازه شده است.

ی گز( اشاره نمود که این عامل به های خودرو )از گونهتوان به رشد گیاهان و درختچهاز دیگر عوامل آسیب رسان بر روی این اثر می
ث تخریب آن ها و فشار ناشی از آن به بافت یکپارچه سنگی باعتواند در اثر رشد ریشهعنوان یکی از عوامل بیولوژیک آسیب رسان می

شود که دلیل آن از بین رفتن توزیع یکنواخت بار ها مشاهده میای بسیاری بر روی جدارههای سازه(. همچنین ترک6گردد )تصویر 
 (. 7های مختلف است )تصویر سازه و سست شدن بستر و نشست آن در بخش
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 های ایجاد شدهها و شکستگی. نمایی از ترک7تصویر         د  ی بنلبد سازهها بر کا. نمایی از رشد گیاهان و درختچه6تصویر           
 (۱3۹۵ی بند، دید از جنوب )عکس از نگارنده، بر روی بدنه      (             ۱3۹۵س از نگارنده، دید از جنوب غربی )عک                     

 
 

 گیری. نتیجه6
ی اندیکا های آبی تاریخی شاخص در منطقهی صفویه تا قاجاریه در ایران از جمله سازهوط به دورهبند خلیل خان با قدمتی مرب          

آن های فراوان ساکنان ی آبی در این منطقه نشانگر وجود دغدغهها سازهگردد. ساخت دهدر شمال شرق استان خوزستان محسوب می
رسد ی جغرافیایی، با این حال به نظر میجود منابع آبی مناسب در این محدودهاست. علیرغم وبوده نسبت به تأمین و مدیریت منابع آبی 

چرا که با ساماندهی و ایجاد نظام ؛ بوده است گرراف کاری ستُـهای اطتـاور و دشـهای مجدستیابی به آب و انتقال آن به زمین
هایی بدین منظور و با این مقیاس نیازمند یک ا این حال، ایجاد سازه. بهای زراعی و باغی بپردازنداند به تولید فرآوردهتوانستهاری میـآبی

های ای اقتصادی کافی و مطلوب است؛ چنانچه بند خلیل خان به منظور آبرسانی به زمینساختار سیاسی با ثبات، توأم با پشتوانه
 دستور وی احداث گردید. ، در زمان قیادت خلیل خان و بهکشاورزی پایین دست و همچنین به منظور عبور و مرور

های تراش الشه و سنگ بند خلیل خان بر اساس الگوی معماری بومی منطقه یعنی به صورت سنگ چین با استفاده از قطعـات سنگ
رسد در انتخاب محل احداث بند بیش از آنکه زیر ساخت زمین خورده و همچنین مالت ساروج احداث شده است. با این حال، به نظر می

تی محل اثر مد نظر باشد، به ریخت شناسی بستر رودخانه توجه شده باشد؛ چنانکه دقیقاً در محل پیچ )مآندر( بستر رودخـانه در شناخ
ی بند هیچ گونه در بدنهیافته، بند خلیل خان احداث گردیده است. عالوه بر این، محلی که شدت جـریان آب تا حدودی کاهش می

های کشاورزی پایین دست هایی به زمینعبیه نشده بوده و آبِ ذخیره شده در پشتِ بند از طـریق کانالی خروجی و کنترل آب تدریچه
ی چهار سکوی پشتیبان در بدنه با ایجادهمچنین، ت. گرفته اسشده و بدین گونه فرآیند آبرسانی صورت میو یا سـرابِ بند هدایت می

در برابر حجم سنگین آب پشت آن افزایش دهند. با این حال، عدم وجود بستر زمین  بند سعی بر آن شده تا مقاومت و پایداری آن را
های زیرین بند شده است. عالوه بر عامل فوق، ساختی مناسب و مستحکم در پی بند، منجر به شسته شده سطح بستر و متعاقباً قسمت

ها و در نهایت شکست و ها، گسترش آناد انواع ترکعدم رسیدگی، گسستگی در مصالح و سایر عوامل فرسایش طبیعی، منجر به ایج
  تخریب کامل کالبد اثر شده است.

 
 

 . مراجع7

ی کل میراث فرهنگی، صنایع . عبدالهی، مصطفی، گزارش مقدماتی بررسی باستان شناسی شهرستان مسجد سلیمان، در آرشیو اداره۱
 .۱387دستی و گردشگری استان خوزستان، 
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ی کل میراث لیرضا و سلطانی، ایوب، گزارش مقدماتی بررسی باستان شناسی شهرستان اندیکا، در آرشیو اداره. سرداری زارچی، ع۲
 .۱3۹۱فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خوزستان، 

. تهران: نشر خالصه االعصار فی تاریخ البختیار: تاریخ بختیاری، علیقلی بن حسینقلی، بختیاری اسعد سردارو ، عبدالحسین سپهر. 3
 .۱3۹3اساطیر، 
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