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مقدمه
در بسیاری از مناطق کم آب ایران از جمله نواحی مرکزی و جنوبی خراسان بزرگ از دیرباز مردم به اهمیت منابع آب و خاك در حفظ حیات
خود پی برده اند و در جهت حفاظت از آن تالشهای زیادی را صرف نمودهاند .استفاده از این تجربیات میتواند در شرایط بحرانی خشکی و
خشکسالی کنونی چشم انداز مناسبی برای جایگزینی با کشاورزی متکی به چاه و چاهداری باشد .نوشتار حاضر با هدف معرفی ابعاد مختلف استفاده
از بندسار به عنوان دانش سنتی بهره برداری از سیالب ها تهیه گردیده است و جنبههای مختلف احداث و بهرهبرداری از این سازهها را در منطقه
مطالعاتی (اطراف سبزوار) مورد بررسی قرار میدهد .بندسار عبارت از زنجیره ای از خاکریزهای کوتاه میباشدکه بطور پشت سر هم و در امتداد
خطوط تراز زمین به نحوی احداث میشود که روانابهای حاصل از بارندگی در باالدست خود را بطور مستقیم (از حوزه آبریز) و یا غیر مستقیم
(بصورت انحراف از مسیل های فصلی) درون خود مهار نماید .به این شکل رواناب به تدریج درون زمین باالدست بندها نفوذ نموده و باعث افزایش
رطوبت خاك میگردد .متناسب با فصل بارش ،ذخیره رطوبتی ایجاد شده در پروفیل خاك بالفاصله برای کشت انواع محصوالت کشاورزی
استفاده میشود .اولین و مهمترین نکته قابل توجه در این گزارش ،تنوع وگستردگی وسیع بندسارها در بستر مسیل های حوزه مورد مطالعه است که
نشانگر میزان زیاد وابستگی مردم از حیث اشتغال و تولید به کشاورزی بندساری در گذشته نه چندان دور (و تا حد کمتری در حال حاضر) میباشد.
گسترش زیاد این روش در منطقه همچنین بیانگر پتانسیل های دانش بومی برای بهره برداری بهینه از منابع آب و خاك در مناطق خشك و نیمه
خشك میباشد و لزوم توجه به این دانش را ضروری می نماید (شکل  8و .)2

شکل  :1نحوه قرارگیری خاکریزهای بندسار و آبگیری از مسیل

شکل  :2پراکنش بندسارها در استان خراسان بزرگ

سیمای منطقه مورد مطالعه
شهرستان سبزوار قدیم در غرب خراسان رضوی قرار دارد و با وسعتی برابر  28222کیلومترمربع از شرق با نیشابور ،در غرب با شاهرود و میامی ،از
شمال با اسفراین و جاجرم و از جنوب با بردسکن و کاشمر همسایه میباشد .این شهرستان اکنون به پنج شهرستان مستقل سبزوار ،خوشاب ،جغتای،
جوین و داورزن تقسیم شده است .متوسط بارش سالیانه شهرستان سبزوار (قدیم)  811میلیمتر است که بیش از  %39آن در فصل زمستان %29 ،در
پاییز و  %29در فصل بهار اتفاق میافتد .متوسط رطوبت نسبی  %22و متوسط درجه حرارت  8173درجه سانتیگراد میرسد .باد غالب منطقه از
شرق و شمال شرق و سرعت متوسط آن  3متر بر ثانیه است .اقلیم شهرستان سبزوار خشك و نیمه خشك میباشد.
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منابع آب
سبزوار علیرغم آب و هوای کویری دارای تعدادی رودخانه دائمی و فصلی میباشد .عمده ترین رودخانه منطقه کال شور است که عمال زهکش
اصلی منطقه است و پس از اختالط با رودخانه شور دیگری به نام جوین مشترکا کال شور خار و توران را پدید آوردهاند که نهایتا به بیابانهای
بیارجمند شاهرود و مزینان واقع در دشت کویر منتهی شده و در آنجا به زمین فرو میرود .آب این دو رودخانه در حال حاضر شور و غیر قابل
استفاده است و بجز در فصول بارندگی در سایر اوقات سال خشك میباشد .عالوه بر اینها رودخانههای دیگری در منطقه سبزوار جریان دارند که
مهمترین آنها مشکان ،کمایستان ،شهرستانك ،سنگرد و داورزن میباشند.

تاریخچه کشاورزی در منطقه
وضعیت کشاورزی را میتوان به دوره قبل و بعد از انقالب تقسیم نمود .کشاورزی در قبل از انقالب بیشتر متکی به استفاده از آب قنوات  ،چشمهها
و رودخانههای دائمی و فصلی و تعداد محدودی چاه عمیق (که عمدتا درمنطقه جوین حفر شده بود) بوده است .دیم کاری نیز سهم عمدهای در
کشاورزی این زمان داشته است .کشاورزی بندساری مهمتری روش سنتی رایج در منطقه بوده است که اختصاص به استفاده از سیالب داشته و
محصوالتی نظیر گندم  ،جو ،زیره ،تخود و گیاهان جالیزی مانند هندوانه و خربزه و تخم آفتابگردان و کنجد در آنها کشت میشده است .بعد از
انقالب تعداد چاهها بطور چشمگیری (نزدیك به  2222حلقه) افزایش یافته است که عمده تولید کشاورزی وابسته به آن میباشد.

اجرای بندسار
انتخاب محل اجرا ،مسیریابی خاکریزها و نهرها و همچنین چگونگی اجرای آنها به کمك افراد خبره و با تجربه انجام میگیرد .زمینی که برای
اینکار در نظر گرفته میشود جایی است که دارای حوزه آبریز وسیع ،زمین خاکی ،بدون سنگ و پستی و بلندی زیاد و کم شیب باشد .وجود سابقه
عبور سیل و کم و کیف آن در تعیین محل ایجاد بندسار بسیار اهمیت دارد .از جمله عوامل متعدد برای انتخاب ابعاد و تعداد بندها این است که در
زمینهای رسی مساحت بندها در مقایسه با زمینهای شنی بیشتر انتخاب میشود .دلیل این کار این است که آب در زمینهای رسی دیرتر نفوذ میکند و
بنابراین باید حجم آب بیشتری را درابتدای سیلگیری در خود جای دهد .میتوان پیشبینی کرد که هر چه شیب زمین کمتر باشد فاصله بندها از هم
میتواند بیشتر انتخاب شود .از طرفی فاصله بین بندها نباید زیاد باشد و یا ب ه تعبیر دیگر بندها باید کامال پشت سرهم بوده و بهم وصل شوند تا در
صورت تخریب بند باالیی ،رواناب در کمترین فاصله در پشت بند بعدی متوقف شود و از فرسایش خاك و اتالف آب جلوگیری گردد .این
موضوع به همراه مساحت حوزه و حجم سیالب مورد انتظار تعداد خاکریزهای (بندهای) یك بندسار را تعیین مینماید .معموال وجود عوارض
طبیعی مانند کال ،جاده و یا زمین همسایه ،طول بندها را محدود مینماید .برای شروع ،ابتدا مسیر خاکریزها با چشم مشخص و عالمت گذاری
(پیکه گذاری) میشود .سپس بفاصله یك متر از یکدیگر پیش و پس خاکریز را شخم زده و بکمك پنجه دستی ،بیل و یا گاوآهن تا ارتفاع دلخواه
خاکریزی میشود و سپس با رفت و آمد بر روی آنها و به کمك پا کوبیده میشود .خاکریز (زوله) بندسار روی خطوط تراز ساخته میشوند وبا
اینکار عملیات خاکی مورد نیاز بسیار کاهش مییابد .پس از اجرای بند در صورت نیاز باید اقدام به احداث نهر برای انتفال آب به داخل بندسارها
نمود .برای این منظور از یك طرف بند و با شیب مناسب ابتدا جوی کوچکی به موازات آبراهه اصلی (در کالبندها) احداث میشود و تا برخورد به
تراز کف آبراهه ادامه مییابد .بنابراین شیب و عمق آبراهه اصلی تعیین کننده طول نهر است .پس از اولین آبگیری ،گودیها خاکریزی و بلندیها
خاکبرداری میشود و در صورت مناسب بودن ،ابعاد آنرا اصالح و خاکریز ها را تقویت میکنند .موانع موجود در مسیر نهر (مانند میل چاه قنات)
دور زده میشود .برای تثبیت مسیر نهرها در ابتدا ستگهایی که از داخل بند جمع میشوند را روی دیوار نهر قرار میدهند و در دراز مدت هم
بوتههای موسوم به "هندبید" را در پای دیوار کشت میکنند تا برای همیشه از فرسایش پای دیوار جلوگیری شود .برای اجرای یك بند در سطح
یك هکتار نیاز به شصت نفر روز کارگر ساده و یا یك روز اجاره تراکتور همراه با پنج تا شش نفر نیروی انسانی میباشد.
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شکل  :3اجرای خاکریز (زوله) بندسار با امکاناب دستی (پنجهکش)

شکل  :4خانهبند ،محل توقف شبانه جهت حفاظت از سرما و حیوانات وحشی

آبگیری
شرایط آبگیری بداخل بندسارها اغلب به نحوی است که بنددار با توجه به مقدار سیالب و همچنین آماده بودن بند برای سیالبگیری اقدام به
انحراف سیالب بر روی بند میکند .قبل از شروع سیالب مقدار زیادی هیزم (چرخه) و سنگ جمع آوری و در محل آبگیری قرار داده میشود تا به
کمك آنها مقدار آب ورودی به نهر کنترل شود .با گذاشتن چرخه در مسیر کال باعث افزایش ورود سیالب بداخل نهر یا بند و برعکس با گذاشتن
مقداری چرخه در دهانه نهر باعث انحراف بیشتر آب به داخل کال و یا انسداد کامل آن میگردد ..این موضوع برای انواعی از بندسارها که دارای
حوزه آبخیز مستقل هستند و یا به عبارت دیگر رواناب بطور مستقیم از حوزه وارد آن میشود کارآیی ندارد .در این شرایط معموال ابعاد بندسار
متناسب با حداکثر رواناب مورد انتظار از حوزه انتخاب میشود .چنانچه مازاد بر نیاز بند آبگیری شود ،از طریق "پی گوشهها" که به کمك خاك و
سنگ و هیزم سفت و محکم شده اند به بندهای پایین دست انتقال داده میشود .آّبگیری از یك یا دوطرف کال ،از فاصله دور یا نزدیك از بند،
بطور مستقیم در داخل کال و یا از سریز بند باالیی انجام میشود .گاهی بك نهر اصلی وجود دارد که بعدا به چند نهر کوچکتر تقسیم میشود .باید
توجه کرد که فرصت آبگیری از سیل بسیار محدود است که باید حداکثر استفاده از آن را نمود .اگر در محل اتصال نهر دهانه کال کمی پهن تر از
سایر نقاط باشد ،مازاد سیالب راحتتر به راه خود ادامه میدهد و مشکلی برای نهر ایجاد نمیکند .همراه با سیالب همیشه خارو خاشاك (آب برد)
وجود دارد که بعد از پوسیده شدن تبدیل به منبع غذایی محصوالت کاشته شده گردیده و به همین علت در بندسارها کمتر از کود حیوانی و یا
شیمیایی استفاده میشود.
از خصوصیات بهرهبرداری از بندسار (بخصوص در انواع بندسار های کالبندی) این است که صاحب بند (بنددار) و آبیار (گاها باتفاق فرزندان و
فامیل) باید در هنگام بارندگی در محل حضور داشته باشند تا بتوانند سیالب را مدیریت نمایند و زمین را بطور یکنواخت آبیاری کنند .برای توقف
شبانه و حفاظت از سرما و گرما و یا خطر حیوانات وحشی از "خانه بند" که یك اطاقك گلی کوچك است استفاده میشود .در زمان بارندگی کم
چون تمام بند به اندازه دلخواه آبگیری نمیشود ،بنددار مجبور است که با استفاده از "میان پل" یا همان خاکریز های فرعی زمین را طوری تقسیم
کند که ارتفاع آب به اندازه کافی باال بیاید .در سیالب بعدی بخش آب نگرفته بند آبیاری میشود .فراموش نشود که برای تامین حداقل رطوبت
مورد نیاز گیاه بایستی پس از هر بار آبگیری تا ارتفاع الزم در بندسار آب وجود داشته باشد تا به تدریج نفوذ نموده رطوبت کافی را برای استفاده در
ماههای بعد تامین نماید .رسوبات ریزدانه که توسط سیالب وارد بندها میشود مانع نفوذ سریع آب به داخل خاك میگردد .از طرف دیگر همین
موضوع یعنی وجود ریزدانه باعث ایجاد ترك در خاك و تبخیر سریع رطوبت خاك میگردد.
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شکل  :5نمای یک بندسار در زمان آبگیری (راست) و بعد از نفوذ آب به داخل زمین و رسوبگذاری (چپ)

بهرهبرداری
سطحی که توسط رواناب پر آب میشود متناسب با حجم سیالب در هر سال تغییر میکند و بنددار هم متناسب با همین سطح آبگیری شده اقدام به
کشت محصوالت مورد نظر مینماید .مدیریت کشت در این گونه بندسارها بنحوی است که ،هر موقع از فصل سال در بند سیالب گیری صورت
گیرد ،بنددار برنامه خاصی برای کشت همان زمان دارد .چنانچه سیالب از اول مهر تا اول زمستان به وقوع بپیوندد ،کشت بعد از سیالب گندم و جو
خواهد بود و چنانچه سیالب در زمستان جریان پیدا کند آن را عالوه بر آبیاری تکمیلی محصول کاشته شده قبلی (گندم و جو) برای کشت زیره
سبز در نظر میگیرند .سیالب اواخر زمستان هم برای کشت نخود اختصاص مییابد .بارشهای بهاری نیز جهت آبیاری تکمیلی گندم و جو و نیز
کشت خربزه و هندوانه به مصرف میرسد .چنانچه گیاه آب مورد نیاز را دریافت کرده باشد ،به موقع رشد نموده و محصول میدهد ولی چنانچه
دچار تنش ناشی از کم آبی شده باشد ،به صورت سبز جمع آوری شده و دسته (بیده) میشود .این دسته ها در جایی خشك شده در زمستان به
مصرف خوراك دام میرسد.
کشاورزی بندساری از این مزیت برخوردار است که کشاورز متناسب با سیل دریافتی اقدام به کشت مینماید و چون این مقدار از سالی به سال
دیگر متغیر است بنابراین صرفهجویی زیادی در هزینههای تولید بوجود مییابد .به عبارت دیگر زمانی که بارندگی زیاد باشد ،مقدار بیشتری از بند
کشت میشود و زمانی که بارندگی کم باشد مقدار کمتری از بندسار زیر کشت میرود .در هنگام سیل یك یا دو نفر روی خاکریز بندسارها
حرکت نموده و مراقب هستند تا آب از روی بندها عبور نکند ،همزمان افراد دیگری مسئول هدایت آب از خروجی حوزه و یا کال بداخل نهر
آبگیر بندها میباشند .روند مدیریت کاشت در بندسارها به این ترتیب است که بعد از آنکه بند غرقاب گردید،بتدرج آبها به داخل زمین نفوذ کرده
و زمین خشك میشود .زمانیکه امکان عبور و مرور در روی زمین داخل بند فراهم شود (یا به اصطالح زمین گاورو شود) داخل بند شده و گودالی
حفر میشود .چنانچه عمق رطوبتی خاك به اندازه یك وجب باالی زانو رسیده باشد ،زمین برای کشت جالیز مناسب خواهد بود و در غیر
اینصورت باید تا زمان سیل بعدی و افزایش رطوبت خاك صبر نمود .در صورت کافی بودن رطوبت و اقدام به کشت باید جلو ورود مجدد سیالب
به بند گرفته شود و سیالب به بندهای بعدی هدایت گردد .اولین اقدام برای کشت در بندسار بر روی دیوار خاکریز بندها اتفاق میافتد که به کاشت
گیاهان بسیار زودرس مانند نوعی خربزه مخصوص بنام رحیمی اختصاص دارد .اینکار زمانیکه هنوز سیل فروکش نکرده و امکان ورود به داخل بند
وجود ندارد انجام میگیرد.
از مشکالتی که بطور معمول برای کشت در بندسار میتواند پیش بیاید این است که سیالب بطور یکنواخت در بند پخش نمیشود .در نتیجه قسمتی
از بند خشك و قسمتی از بند مرطوب و یا حتی ممکن است غرقاب باشد .حال اگر قرار است زمین با تراکتور شخم زده شود ،جدا کردن زمین برای
تراکتور کار آسانی نیست و همه زمین را بطور یکجا شخم میزند در حالیکه خاك قسمتی از بند خشك و قسمتی دیگر دارای رطوبت بیش از اندازه
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خواهد بود .از نکات دیگر بهره برداری از بندسار این است که بالفاصله بعد از شخم زدن برای کاشت اقدام به مالهکشی سطح خاك جهت
جلوگیری از بتخیر رطوبت میشود و بالعکس بعد از برداشت محصول ،زمین شخم زده میشود تا امکان نفوذ برای بارشهای بعدی وجود داشته باشد.

شکل  :6کاشت گیاه دارویی زیره سبز در بندسارها (راست) ،کاشت خربزه در همان بندها (چپ)

انواع بندسار
پلچهبند
پلچهبند ،بندهایی هستند که به نسبت از سایر انواع بندسار (که در ادامه معرفی شدهاند) کوچکتر هستند .این نوع بندسار از یك حوزه آبریز مستقل
تغذیه میشود و دارای یك پیش بند با ابعاد بزرگتر در باالدست خود هستند .پلچهبندها در زمینهای نستبا هموار ساخته میشوند .رواناب ابتدا وارد
پیشبند شده و تجمع مییابد و از آنجا به تدریج به داخل پلچهبندها هدایت میگردد .با توجه به محدودیت حوزه آبریز اینبندها ،معموال رطوبت
دریافتی تکافوی نیاز آبی گیاهان جالیزی و صیفیجات را نمینماید و تنها به کشت زیره و نخود و گاها گندم و جو در آنها اکتفا میگردد .به دلیل
مذکور الزم است تا از تلفات آب ولو به مقدار کم جلوگیری شود تا کشت مواجه با کم آبی نگردد .با توجه به حوزه آبخیز محدود میتوان انتظار
داشت که میزان تخریب ناشی از سیالب در این بندسار بسیار کم و قابل مهار باشد .با توجه به همین واقعیت اجرای پلچهبندها آسانتر و هزینه کمتری
نیاز دارد.

کالچهبند
کالچهبند در مقایسه با پلچهبند بر روی اراضی با شیب بیشتر و تپه ماهورها احداث میشود و بنابراین احتمال سریز شدن آنها بیشتر است .به همین
منظور برای خروج مازاد آب از آنها از "گوشه" استفاده میشود" .گوشه" آب مازاد بند باالیی را به بند پایین دست منتقل میکند و هر ساله نیز
تعمیر و بازسازی میشود .مقدار رواناب در کالچه بند به نسبت بیشتر بوده و امکان کاشت صیفیجات نیز در آنها وجود دارد .در سیستم کالچهبند هم
مانند پلچهبندها بدلیل محدودیت حوزه آبخیز چنانچه مشکلی مانند تخرییب بندسار پیش بیاید خسارت چندانی وارد نمیشود زیرا حجم آب
استحصالی قابل توحه نیست .در مقایسه چون شیب کالچهبندها زیادتر از پلچهبند است میزان فرسایش ناشی از تخریب آنها هم به همان نسبت بیشتر
خواهد بود .این اتفاق میتواند در یك رگبار غیر منتظره و نادر اتفاق میافتد.
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شکل  :7ساخت پلچهبند در اراضی کم شیب ،خطوط ممتد موقعیت خاکریزها و خطچینها مرز پسزدگی آب در پشت بندها را نشان میدهند
(راست) ،ساخت کالچهبند در ارضی تپهماهوری(چپ)

بندسار دقزاری (ریگی)
در بندسار دقزاری هم مانند انواع قبلی جریان آب از یك حوزه آبخیز مستقل توسط نهری به داخل بندسار هدایت میشود با این تفاوت که حوزه
دارای یك خروجی مشخص به نام "سربرق" میباشد که جریان آب از آن نقطه به کمك یك یا چندین نهر تقسیم شده و به بندسارهای متعددی
در پایین دست هدایت میگردد .در محل "سربرق" بنددار با توجه به زمان و فصل وقوع سیالب ،نوع محصول کشت شده در بند ،مقدار سیالب ،و
سایر شرایط ( مثل آماده بودن بند برای سیالب گیری ) اقدام به سیالب گیری بر روی بند می کند پس از پر شدن هر بند مازاد آن از طریق پیگوشه
و یا "سنگورها" به بندهای پایین دست انتقال داده میشود .مقدار زمین که برای بند در نظر گرفته شده است متناسب با حداکثر سیالبی است که
احتمال وقوع آن می رود
حوزه آبریز بندهای دقزاری معموال آنقدر وسیع است که چندین بندسار را سیراب میکند .با توجه باینکه سطح حوزه آبخیز این بندها مشخص و
حجم رواناب آن قابل پیش بینی است ،لذا سطح کاشت هم متناسب با حجم رواناب مورد انتظار طوری انتخاب میشود که حتی در صورت
خشکسالی و کاهش بارندگی ،این بندسارها امکان آبگیری داشته باشند بصورتیکه در سالهای دارای بارندگی زیاد تعداد بیشتری بند و در خشك
سالیها سطح کمتری از بندها به زیر کشت میرود .بدلیل امکان کنترل ورود آب از نهر به داخل بندسار این امکان وجود دارد که در صورت عدم
نیاز در زمان وقوع سیل ،رواناب به بندسارهای دیگر هدایت شود و بندسارهایی که قبال آبگیری نموده و کشت شدهاند از خطر ورود سیالب مخرب
محافظت شوند .در هر حال با توجه به نیاز کشت ،امکان آبگیری مجدد نیز همواره فراهم است که به معنی امکان برداشت محصول بیشتر میباشد.
همچنین با توجه به ابعاد مشخص حوزه آبخیز ،مقدار حداکثر و حداقل رواناب قابل پیشبینی بوده و بندها کمتر در خطر تخریب ناشی از سیل قرار
میگیرند .در این نوع بندسار رسوبات فاقد درشت دانه و سنگ میباشد و در عوض رسوبات ریزدانه و حاوی خار و خاشاك (آب برد) است که
خود بعد از پوسیده شدن تبدیل به منبع غذایی برای تغذیه محصوالت میشود.
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شکل  :8بندسار دقزاری که رواناب یک حوزه مستقل (راست) را از محل خروجی (سربرق) توسط یک یا چند نهر به بندهای پایین دست هدایت
میکند (چپ)

بندسار کالبندی
بندهایی هستند که از مسیل (کال) آبگیری مینمایند و بنابراین در نزدیکی و اطراف کالها جاییکه براحتی بتوان آبگیری نمود ،احداث میشوند.
میزان آبگیری از کال بر اساس حجم آورد سیالب و ظرفیت بندها با قرار دادن گیاهان خودروی محلی در دهانه نهر آبگیر کنترل میشود .از همین
گیاهان برای حفاظت دهانه ورودی آبگیر هم استفاده میشود .چنانچه آبگیری تنها از یك طرف انجام شود به آن کالبند یکطرفه میگویند .در
خیلی از موارد (بخصوص در دشتها) کالبند میتواند از دو طرف آبگیری کند .این بشرطی است که در دو سمت بند کال وجود داشته باشد .در این
وضعیت بندها شانس بیشتری برای سیالبگیری دارند زیرا گاهی که کال یکطرف آب ندارد ،بندسار میتواند از کال طرف دیگر (بشرط وجود
سیالب) آبگیری کند .اغلب شرایط طوری است که -بخصوص در مناطق کوهستانی -یك کال ،بندهای دوطرف خود را تغذیه میکند .در مناطق
تپهماهوری این امکان وجود دارد ک ه بند از یکطرف توسط کال و از طرف دیگر از رواناب اراضی شیبدار مشرف به آن (هرده) بطور مستقیم
بهرهمند شود .بنا به تجربه و طی سالیان مشخص میشود که از هر کال چند نهر میتوان منشعب شود .معموال کالهایی که طویل تر بوده و یا از به هم
پیوستن چند کال فرعی بوجود میآید پر آبترند .در مناطقی که سیالب کالها اضافه تر از زمینهای حاشیه کال باشد ،کشاورزان به منظور استفاده
بهتر و مناسب تر از این از آب ،با ساخت نهرهایی سیالب را به بندسارهای دورتر هدایت می نمایند .از مشکالت بندسار کالبندی تغییرات ساالنه
مسیر کال اصلی است که مرتبا منجر به کم و زیاد شدن طول نهرها و تغییر مسیر آنها میگردد .همچنین شن برداری از کف کالها و گود شدن آنها
منجر به ایجاد مشکالت برای آبگیری از آنها میشود که در این صورت باید با ادامه مسیر نهرها را اصالح نمود.

شکل  :9بندسار کالبندی که از کال واقع در یک طرف یا دوطرف خود آبگیری میکند (راست) و شرایطی که بندسار از یکطرف بوسیله کال و از
طرف دیگر بطور مستقیم از حوزه آبخیز مجاور تغذبه میشود (چپ)
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بند پشتیبان (زیربند)
بند پشتیبان به بندهایی اطالق میگردد که در انتهای سلسله بندهای اصلی بندسار ساخته میشود و عملکرد آن طوری است که اگر چنانچه به هر
دلیلی بندهای اصلی تخریب گردد و سیالب موجود در بندسار تخلیه شود ،جریان آب وارد این بندها (بند پشتیبان) میشود و به این طریق از هدر
رفتن آن جلوگیری میشود .پشتیبان بند یا بند پشتیبان ورودی مستقلی ندارد و در شرایط عادی آب قابل توجهی پشت آنها جمع نمیشود .پشتییان
بندها معموال طویل هستند و مانند یك کاسه سایر بندها را در خود احاطه نمودهاند و همچنین خاکریز (زوله) آنها بلندتر از سایر بندها است .از آنجا
که این بندها معموال آبگیری نمیشوند ممکن است دیواره آنها در اثر حفر سوراخ توسط حیوانات و یا تردد احشام صدمه ببیند و در موقع الزم
خوب عمل نکند.

بش بند
بندهایی هستند که در عرض رودخانه های فصلی و عمود بر جریان آب در مسیلهایی که آورد نسبتا کمی دارند ساخته میشوند .جریان آب پس
از پر کردن بند باالدست از طریق سریزهای انتهایی (پی گوشه) به بندهای پایین دست منتقل میشود .با توجه به ورود مستقیم سیالب به داخل بند،
رسوبات درشتدانه در بند باالدست و ریزدانه از طریق پی گوشه به بندهای پایین دست منتقل میشود .کشت و کار در اینگونه بند ها به دلیل امکان
وقوع سیالبهای پشت سر هم و زیر آب رفتن محصوالت کشت شده از ریسك باالیی برخوردار است .با وجود خطر غرقاب شدن اینگونه بندها،
ولی معموال عملکرد محصول در آنها بسیار بیشتر از سایر انواع بندسار میباشد .در صورت وقوع سیل با حجم زیاد خطر تخریب دیواره بش بند و
وارد آوردن خسارت به بندهای پایین دست وجود دارد .در صورت تخریب بند رسوبات درشت دانه بسرعت شسته شده و کانالی عمیق در دیواره
بشبند از خود بر جای خواهد گذاشت .در موقع سیل یك یا دو نفر روی دیواره بش بند راه می روند تا از تخریب ناگهانی آن جلوگیری نمایند و
افراد دیگر آب خروجی سیالب را از طریق نهر هایی که از دو سوی بش بند جدا می گردد به بند های پایین تر انتقال می دهند .برای جلوگیری از
کاسته شد ذخیره سیالب و کارایی بتدها ،همه ساله باید رسوبات داخل بش بندها برداشته شود.

شکل  :11نمونه یک بشبند که مستقیما بر روی مسیل ساخته شده و پس از تلهاندازی رسوبات درشت دانه رواناب را از طریق دو انتها به بندهای پایین
دست انتقال میدهد

نگهداری از بندسارها
برای جلوگیری از کاهش ظرفیت بندها و تخریب آنها در اثر سریز شدن ،داخل بندها هر ساله رسوب برداری شده و رسوبات آن بر روی دیواره
خاکریزها پخش میشود .بنابراین اغلب الزم است تا به کمك رسوب برداری نسبت به افزایش مجدد ظرفیت بندها و بطور همزمان افزایش ارتفاع
خاکریزها اقدام نمود .گاهی نیز بجای این کار در پایان سیالب با گل آلود کردن آب ،این رسوبات را به بندهای پایین دست انتقال میدهند .همچنین
معمول است که رسوبات حاصل از سیالب در قسمتهایی که ممکن است مانع آبگیری مجدد بگردد ،در اول پاییز هر سال برداشته شود .در عین حال
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خاك زیادی نباید از بندها برداشت گردد چون این رسوبات از هر دو جهت اصالح بافت خاکهای درشت دانه و نیز حاصلخیزی آنها مفید هستند..
پس از رسوب برداری زمینها را باید برای کشت آینده تسطیح نمود.
چنانچه آب از باالی خاکریزها عبور کند ،وارد بند پایینی شده و با افزایش حجم آب ،بندها بصورت سلسله وار تخریب میشوند .زمانیکه یك بند
تخریب میشود ،الیه ای از خاك داخل بند پایین دست را پای محل برش خورده (شکاف) جمع نموده و سپس بکمك ابزار دستی مانند بیل و دمز
اقدام به بستن محل میشود .کوبیدن خاك در هنگام پر کردن محل شکاف بسیار مهم است .موضوع دیگر مربوط به تخریت بندسار توسط
حیوانات مانند روباه و موش است .النه موش علیرغم اندازه کوچك تهدید بزرگ برای بندسار محسوب میگردد و بخصوص زمانی که سیالب در
شب اتفاق بیافتد ،بخاط عدم دید کافی منجر به تخریب کل بند خواهد شد .در مورد خرابی بندها توسط حیواناتی نظیر موش باید توجه کرد که از
بین بردن سوراخ های موش بدون مباره با خود موش کاری بیهوده است که باید مد نظر قرار گیرد .شیوه های زیادی برای مباره با موش وجود دارد
که برای اطالع از آنها باید به منابع مربوطه مراجعه نمود.

شکل  :11تخریب زنجیرهای بندسارها (راست) نمای نزدیک قسمتی از یک بند تخریب شده (چپ)

مبارزه با علف هرز
مباره با علف هرز در بندسار یکی از مشکالت کشت بندساری محسوب میشود و دقت و انرژی زیادی صرف از بین بردن آن میشود .بذر علف
هرز عالوه بر ریزش مستقیم ضمن چرای دام در مراتع وارد بدن حیوانات شده و همراه با مدفوع در حوزههای آبریز پخش میشود .سپس این بذور
تجمع یافته در سطح حوزه توسط رواناب حاصل از بارندگی به داخل بندسار سرازیر میگردد و به مجرد مساعد شدن هوا و دریافت رطوبت کافی
سبز میشوند .شروع گلدهی علفهای هرز قبل اینکه بذری تولید شود بهترین زمان برای شخم زدن زمین است که به آن "گل شور کردن" میگویند.
پس از انجام یك شخم سطحی اقدام به ماله کشی و سپس مبادرت به کشت مینمایند.

روش کشت خربزه
برای کشت خربزه حداقل سه نفر نیروی کار (معموال یك مرد به همراه دو زن) کار کاشت را انجام میدهند  .به این نحو که بکنفر (معموال مرد) با
بیل خاك خشك سطحی را تا جایی که به خاك مرطوب برسد کنار زده و آنگاه با همان بیل خاك زیرین را خوب خرد و زیر و رو میکند .سپس
شکافی به عمق چند سانتیمتر در خاك ایجاد و نفر دوم که بذر را به همراه دارد (این بذر باید حداقل  21ساعت در داخل آب نگهداری تا رطوبت
الزم را کسب کند در غیر اینصورت زمان زیادی طول خواهد کشید تا بذور سبز گردند) دو تا چهار عدد (برای هندوانه) و  3تا  82عدد (اگر
خربزه باشد) در داخل شکاف ایجاد شده ریخته و با دست مقداری خاك نرم را از کنار شکاف برداشته بر روی بذر قرار میدهند .بعد از سبز شدن
محصول در حالی که گیاه به مرحله چهار تا پنج برگی رسید باید یکی از بهترین و شادابترین بوته ها نگهداری و بقیه بوتهها حذف گردند .توجه
شود که هرگز نباید برای حذف گیاهان آنها را از خاك بیرون کشید ،چون این کار به ریشه بوته صدمه وارد میکند بلکه برگهای اضافی را باید با
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وسیله تیزی قطع نمود .بعد از حذف بوته های اضافی (یکه کردن) شکافی که هنگام کاشت در خاك ایجاد شده را میپوشانیم تا از تبخیر رطوبت
پای بوته جلوگیری به عمل آید.

اقتصادی و اجتماعی
تولید در بندسار غیر از هزینه های احداث اولیه هزینه چندانی ندارد و بهمین خاطر درآمد آن با کشاورزی آبی قابل رقابت و حتی میتواند به مراتب
بیشتر باشد .برداشت از بندسار به نحوی است که با وجود ریسك ناشی از وقوع خشکی و خشکسالی ،کاهش درآمد در زمان ترسالی جبران پذیر
میباشد .از نظر اهمیت و جایگاه بندسار در بین مردم همین بس که سند این زمینها به عنوان مهریه ازدواج زن و شوهر قرار داده میشود .از نظر
حقوقی اولویت سیالبگیری کالها با نهرهای باالیی و بندهایی است که در حاشیه کال هستند و در زمان سیالب میتوانند به هر نحوی که میتوانند
اقدام به سیالبگیری نمایند به شرطی که این اقدام آنها موجب خرابی سایر بندها نشود .تنها در صورت عدم نیاز بندهای باالتر ،بندداران پایین دست
به ترتیب نسبت به انحراف سیالب اقدام میکنند .همچنین کسی حق تغییر مسیر سیالب را از آبراهه اصلی خود ندارد.

کیفیت آّب
کیفیت آب سیالب بر خالف جریان پایه موجود در بعضی از کالهای محل ،اغلب برای کشاورزی بسیار مناسب است

مشکال ت بندسارها
از آنجا که بندسارها جز مستثنیات هستند راحتتر میتوان آنها به دیگران انتقال داده و یا تغییر کاربری داد .امکان اخذ مجوز برای ایجاد تاسیساتی
مانند مرغداری و غیره براحتی امکان پذیر است و قابل خرید و فروش نیز میباشند .از طرف دیگر تقسیم شدن بندسارها در بین ورثه آنها را از حالت
اقتصادی خارج میکند و استفاده از آنها برای هیچکدام از مالکین جدید به صرف نخواهد بود .همچنین انجام دستکاری در حوزه های آبریز و
تبدیل آنها به زمینهای زراعی مانع از جریان سیل به سمت بندسارهای قدیمی میشود .خشکسالی های پی در پی نیز باعث میشود تا مردم بندها را
رها نموده و در نتیجه در اثر سیالب ناگهانی این بندها که به دلیل عدم توانایی مالی صاحبانشان آماده سازی نشده اند دچار تخریب مضاعف
میگردند .سایر مواردی که میتوان در مورد مشکالت بندسارها بیان نمود به قرار زیر است:
 بینظمی سیالبها از کار افتادگی بنددارها درآمد پایین کشاورزی بندساری و در نتیجه مهاجرت نیروهای فعال و جوان به شهرها -تغییر کاربری زمینهای بندسار برای عبور جاده ،حفر چاه و کشت آبی

پیشنهادات
 اختصاص اعتبار برای ترمیم بندسارها جلوگیری از تقسیم شدن بندسارها عدم سختگیری منابع طبیعی برای توسعه بندسارها -در اختیار گذاشتن تسهیالت و حمایت از طرف دولت

تشکر و قدردانی
این تحقیق با حمایت مالی انجمن سیستمهای سطوح آبگیر باران انجام گرفته شده است که بدینویسیله از هیئت مدیره محترم این انجمن بخاطر
اعطای مجوز ارائه این نتایج در نشستهای علمی مرتبط تشکر و قدردانی به عمل میآید .همچنین از مسئولین ایستگاه تحقیقات سبزوار که نهایت
همکاری را در تهیه این گزارش نمودهاند تشکر میگردد.
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واژه شناسی
بند :در زبان فارسی دیواری است از جنس سنگ و سیمان و یا آهن وخاك که در مسیر جریان آب و به منظور مهار سیالب و آبیاری زمین های
اطراف ساخته میشود .در جوامع روستایی مالکین بند را بنددار مینامند.
پل :خاکریزی که مری بین زمین های کاشته شده را تشکیل میدهد و یا اطراف یك زمین را برای نگهداری اب محصور میسازد،
پلچه :پل  +چه که منظور خاریز کوچك است
پیش بند :بندی که در باالدست بندسار احداث میشود تا رسوبات درشت دانه دانه را در خود نگه داشته و سیالب را نیز تا اندازهای تسکین بدهد
بیده :علوقه سبز و تازه جو و گندم که پس از جمع آوری بهم تابیده شده و در انبار خشك میشود تا در فصل زمستان به مصرف خوراك دام برسد
زوله :خاکریز
پی گوشه :دو انتهای بندها را که قرار است مازاد آب را به بندهای پایی دست منتقل کنند
میان پل :خاکریزهای فرعی که برای تقسیم بند به بندهای کوچکتر احداث میشود
کال :مسیل های فرعی و فصلی آب باران
هرده :حوزه آبریز فرعی که رواناب آن مستقیم وارد بندسار میشود
گل شور :شخم مخصوصی که برای از بین بردن علف هرز انجام میشود

