
 

 برخی مسائل فنی و حقوقی در رابطه با بندسار 
  
 1خدري،محمود عرب

  عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

  چکیده
-ند بدون آنکه هزینهشوبرداري میبهرهتوسط کشاورزان ساخته و هاي دور در خراسان کشتزارهاي سیالبی بندسار از گذشته

اگر چه منافع ساخت بندسار براي بسیاري از مسئولین وکارشناسان روشن است، در عمل این . اي را به دولت تحمیل کنند
براي یافتن . شودباشد و کارهاي حمایتی به ندرت مشاهده میول میهاي اجرایی مسئمورد توجه دستگاه روش سنتی کمتر

ن مسئله پس از مروري بر پیشینه تاریخی بندسار، برخی از مسائل فنی و حقوقی مرتبط با بندسار و موانع توسعه چرایی ای
 کی يحداکثر مساحت کل بندسار براي موجود، مالکیت بندسارهاآن در چند بخش مشتمل بر وضعیت حقوقی و قانونی 

و  يزداریآبخ يها برنامه قیضرورت تطبو  به بندسار یعیمنابع طب یاراض لیتبد ،مزارهایساخت بندسار در  د، منطقه
  .در این مقاله مورد بحث قرار گرفته و تشریح شده است دستي پایینمنابع آب و خاك حوضه باالدست با بندسارها تیریمد
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  مقدمه
-جنوبی، رضوي و بخش هاي زیادي از سه استان خراسانک فناوري باستانی کشاورزي سیالبی است که در بخشبندسار ی

هاي موقت سیالبی، عالوه بر تولید برزگران این مناطق با استفاده از جریان. هایی از جنوب خراسان شمالی متداول است
  . کنندمحافظت می برخی از محصوالت کشاورزي مورد نیاز خود، آب و خاك را نیز

هاي دیگر اگر روش). 1381خدري و همکاران، عرب(هزار هکتار برآورد شده است  400مساحت بندسارها به طور تقریبی 
، Kowarو  Rahbar(، قرعه در داراب فارس )1382مرندي و همکاران، حسینی(نظیر خوشاب و دگار در بلوچستان 

ها نیز در نظر گرفته شود، و صدها هزار هکتار سکوبندي دامنه) 1393پور، حسینچوپانی و (، تیربند در بندرعباس  )1997
  . دهدهاي سنتی را نشان میرسد که اهمیت روشمساحت این گونه اراضی به بالغ بر یک میلیون هکتار می

ها را حداقل در حد اکثر مالکین، ارثی بودن بندسار. ي ساخت بندسار، اطالعات دقیقی در دسترس نیست در مورد تاریخچه
ترین بندسارها، در چند مورد مصاحبه سنجی از زمان ساخت قدیمیسنهاي به رغم فقدان داده. انددو نسل اعالم کرده

تر  در هر محل، برخی از بندسارها شناخته شده. اندسال قبل اشاره داشته 200تا  150میدانی، اهالی به احداث بندسار در 
بند "و  "بند باروت کوبان"، "بندحاجى محمدباقر"هاى  رگ در مناطق گود مرکز شهر بیرجند به نامسه بند بزمثال . هستند
دراواخر بهار پس از فروکش  آبگیري وهاى زمستانى و بهارى  سیالببا  1330هاى  این بندها تا سال. وجود داشت "خیرآباد

و در حال حاضر به دلیل قرار ) 1393ی، خراسان جنوبپرتال استان (شد  می کشت ن، درآنها جالیزمیخم زش کردن آب و
تواند به هاي علمی میچنین بندسارهایی که همچنان فعال هستند به روشمطالعه . اندگرفتن در بافت شهري از بین رفته

  .تعیین سابقه تاریخی بندسارها کمک کند
که در حدود هزار ) به کوشش جعفر شعار 1373 ناصر خسرو قبادیانی،(در کتاب تاریخی و کم نظیر سفرنامه ناصر خسرو 

هاي جمع آوري آب باران در منطقه طبس، فردوس، گناباد و قاین  ها و حوض سال پیش به نگارش در آمده، به وجود  قنات
 در نزهۀالقلوبنیز ) به کوشش دبیرسیاقی 1381( یحمداهللا مستوف. اشاره شده، ولی از بندسارها اسمی به میان نیامده است

هاي مختلف ارائه داده شرح مختصري از محصوالت کشاورزي و منابع آب آبادي) سال پیش 700نوشته شده در حدود (
فردوس (، تون )از جمله بیرجند، قاین، طبس، کاشمر و گناباد(هاي دو منطقه قهستان و خراسان در میان آبادي. است

 تیبه غا ياول حصار ...: گویدمیفردوس  شرحدر او . شده استتنها شهري است که در آن به وجود بندسار اشاره ) کنونی
در  ها ها در گرد بازار و باغات و توتستان دارد و بازار درگرد حصار درآورده و شهر و خانه آب یب قیبزرگ نهاده و خندق عم

و در آن  برند یو آب بِدان غله م رندیگ یزارها بندها بسته که آب باران م زار در گرد باغات و در گرد غله ها و غله گرد خانه
هاي زیرزمینی در ایران  قدمت تغذیه آب) 1372(کوثر  ....  باشد یم نیریش تیکه به غا کنند یزراعت م آب یبندها خربزه ب
شود که ساکنین شمال شرقی ایران  داند و متذکر می سال پیش یعنی قبل از اختراع قنات مربوط می 3000را به بیش از 

این نظریه با توجه به سادگی و . اند کرده تغذیه می) در بندسارها(ها  رزمینی خود را با آبیاري سیالبی مخروط افکنههاي زی آب
  .رسد پیچیده نبودن بندسار در مقایسه با قنات منطقی به نظر می

  اي از فعالیت آبخیزداري بندسار، نمونه
 شکل. ش و درخوري است که باید مورد توجه مسئولین قرار گیردفعال بودن بندسارها با این سابقه تاریخی موضوع با ارز

به روش مشارکتی توسط تعدادي  1391دهد که در سال  بندسار روستاي محمدآباد پسکوه قاین را نشان می 122نقشه ) 1(
شکل نشان  جزئیات مختلفی در این). 1392شریعتی و همکاران، (از مالکین ترسیم شده و موید فعال بودن بندسارها است 

توان به موقعیت بندسارها در اطراف روستا، موقعیت بندسارهاي افراد مختلف نسبت به هم، محل  داده شده است که می
  . رود، جهت جریان، موقعیت قلعه قدیمی و کویر اشاره کرد عبور خشکه



 

توان ،  می)1392و همکاران، شریعتی (فوق یک تا دو هکتار در نظر گرفته شود  اگر مساحت هر بندسار بر اساس گزارش
با فرض مالکیت هر سه بندسار توسط یک کشاورز، حدود . هزار بندسار در خراسان بزرگ وجود دارد 300گفت در حدود 

شود و این روش به طور کامل توسط خود مردم اجرا می. یکصد هزار کشاورز آبخیزدار در مناطق داراي بندسار وجود دارد
استحصال سیالب ساالنه به حجم یک میلیارد متر مکعب به . کنداخت و نگهداري به دولت تحمیل نمیاي را از نظر سهزینه

گنجایش این بندسارها با فرض . دهد، اهمیت این روش سنتی را بیش از پیش نشان می)1371اسماعیلی، (وسیله بندسارها 
  . شودارد مترمکعب میمتر ارتفاع آب در یک نوبت آبگیري معادل دو میلی 5/0قابلیت ذخیره 

سازمان  يزداریمعاون آبخبه عنوان مثال، . شوداین در حالی است، که ساالنه مبالغ هنگفتی صرف آبخیزداري کشور می
اعالم  الیر اردیلیم 800و  هزار کرا ی يزداریآبخ يها طرح ياجرا يبرا 1391  اعتبار سال ي،زداریها، مراتع و آبخ جنگل

پس از بهبهان  يزداریو آبخ یعیطب اداره منابع سیرئدر آذر ماه همین سال،  .)الف 1391فارس، خبرگزاري (کرده است 
وقوع سیل و وارد شدن خساراتی به منازل مسکونی و ادعاي برخی از مسئولین شهري مبنی بر شکسته شدن بندهاي 

-اند، بیان میبخوبی عمل کردههرستان ش نیا احداث شده دربزرگ بند  30بند کوچک و  400آبخیزداري، با اعالم این که 
 200به  دیجد ياحداث بندها يو برا ریال اردیلیم 20به  ساله دارد 25که قدمت  بندهابرخی از  ریتعم يبراکند که 

   .)ب 1391خبرگزاري فارس، (است  ازیاعتبار ن ریال اردیلیم
ها، و برداري و توسعه آنعالقه مردم به حفظ و بهرههاي مشابه و آشنایی و با این مقدمه، نظر به قدمت بندسارها و روش

ولی بازدیدهاي میدانی حاکی از . ها حمایت به عمل آیدرسد از ساخت آنها به دولت، منطقی به نظر میعدم تحمیل هزینه
سط سال و کمتر که تو 50تا  30با عمر حدود چند سال و بندسارهاي با عمر  "نوگیر"کم بودن بندسارهاي جدید یا 
تري است که از اجداد آنان به جا مانده اند در مقایسه با بندسارهاي قدیمی ها ساخته شده کشاورزان فعلی و یا پدران آن

ساخت و مرتبط با  یو حقوق یاز نکات فن یمقاله، برخ نیدر ابه نظر می رسد موانعی در این زمینه وجود دارد که . است
  .شودیم حیتشرهاي جدید بندسارتوسعه 

  



 

   

  
  نقشه ترسیم شده از موقعیت بندسارهاي روستاي محمدآباد توسط مالکین بندها - 1 شکل

  )1392شریعتی و همکاران، (



 

  مالکیت بندسارها
با توسعه شهرنشینی و . اراضی در گذشته عمدتاً از نظر کشاورزي و دامپروري و در وهله دوم از نظر مسکن اهمیت داشتند

 130در کشور ما بالغ بر . ویژه در اطراف شهرها پیدا نمود مسکن و صنعت اهمیت بیشتري به هاي صنایع، زمین از دیدگاه
سابقه  مانده و گونه اراضی که به صورت کاربري طبیعی باقی این. دهند ها تشکیل می میلیون هکتار از اراضی را مراتع و بیابان

به هاي عمومی  انفال و ثروت ءجز اراضی مذبور). 1384عمید، ( گویند شته باشند را اصطالحا موات میبرداري ندا و بهره ءاحیا
بندسارها عموماً در . ندجزء اراضی ملی قلمداد شد 1341حساب آمده و مطابق قانون موسوم به اصالحات ارضی از سال 

و  يو مرزبند نیرگرداندن زمقانون مدنی، ب 144تا  140مطابق مواد . شوند گونه اراضی ساخته می اطراف روستاها در این
هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک شناخته شده و  احیاء اراضی موات ، به عنواننیآب در زم يمجرا بیترت

   .)1380، عبده يبروجرد( شود آن می
ابق سوباشند، با توجه به   ساخته شده) 1341(قانون ملی شدن اراضی  تصویب تاریخ از قبلالقاعده، بندسارهایی که  علی
شوند  مستثنیات به اراضی اطالق می. به حساب آیند اشخاص مستثنیات   جزو اراضیبایست  ها می در آن و کشاورزيء احیا

که تا تصویب قانون مذکور، از نظر عرفی جزء اراضی کشاورزي آبی یا دیم و داخل مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا 
هاي آب یا  قرار گرفتن در حوزه آبیاري یک منبع آبی، تحجیر شده و وجود جوي عالوه، خصوصیاتی از قبیل به. واقع باشند

هاي خاکریز نسبتاً مرتفع محصور بوده و  بندسارها به دلیل اینکه با دیواره. شود خانه براي شناسایی این اراضی استفاده می
  گیرد و داراي بند انحرافی، نهر صورت می ها کشاورزي اند و در آن ها ساخته شده افکنه عمدتاً به طور مجتمع روي مخروط

. شوند احداث شده باشند، مستثنیات قلمداد می 1341بند و نظایر آن هستند به شرط آنکه قبل از سال آبرسان، خانه
برداشته  1337که در سال  1:50000هاي هوایی  تر از زمان اصالحات ارضی بر روي عکسشناسایی بندسارهاي قدیمی

. رودبرداشته شده است براي این منظور به کار می 1346نیز که در سال  1:20000هاي عکس. انجام است اند قابلشده
و ) در شرایط فقدان محصول(هاي با اندازه بزرگ، تن روشن رسوبات نهشته شده بندسارها با توجه به شکل مستطیلی کرت

ش اطراف که فاقد الگوي خاص هستند به راحتی تمیز تر اراضی سنگفر در مقایسه با تن تیره) در صورت کشت(تن تیره 
  ). 2شکل (تر هستند هاي آن کوچکو اندازه کرت در این عکس، باغات و اراضی زراعی آبی تن تیره. شودداده می

تواند داراي تحدید حدود اختصاصی باشد که  سار جزء مستثتیات بوده و میدالذکر، زمین بن با توجه به همه دالیل فوق
احداث شده یا فاقد  1341لیکن، در مواردي که بندسار پس از سال . شود مالحظه می) 3( شکلاي از آگهی مربوطه در  نمونه

تی را براي زارعین و شکالمستندات الزم براي نشان دادن قدمت آن باشد، جزء اراضی ملی محسوب شده که این امر م
شریعتی و (در گزارش نهایی طرح توسعه پایدار روستاي محمدآباد پسکوه قائن . مالکین این اراضی بوجود آورده است

مطابق ادعاي اهالی، کشت و کار در این اراضی از . ، به فقدان سند مالکیت بندسارها اشاره شده است)1392همکاران، 
مطابق گزارش مذکور، برخی از این بندها به ارث رسیده و یا به هنگام ازدواج به عنوان . تهاي دور متداول بوده اس زمان

  .شود که نیاز به بررسی دارد مهریه زنان مطرح شده است، لیکن همچنان جزء اراضی ملی محسوب می



 

  
  1337نمایی از  بندسار در اولین سري عکس هوایی مربوط به سال  - 2 شکل

  
  

  
  هی تحدید حدود اختصاصی یک بندسار در حوزه ثبتی سبزوارنمونه آگ - 3 شکل



 

  حداکثر مساحت کل بندسار براي یک منطقه
گونه در صورتی که هیج. تر استیکی از نکات مهم در ساخت هر بندسار جدید، کمتر شدن سهم حقابه بندسارهاي قدیمی

باید چقدر باشد؟ اصوال، در ساخت بندسار باید  منعی براي گسترش بندسار نباشد، حد نهایی مساحت بندسارهاي هر آبخیز
با ساخت تعداد زیاد بندسار، ممکن است آب کافی قابل . به مساحت حوضه  باالدست و حجم رواناب موجود توجه شود

اگر مالکین مناطق نزدیک به سراب، حقابه اراضی پایاب را رعایت نکنند، احداث بندسار جدید نزدیک به . استحصال نباشد
بنابراین، بررسی حقابه افراد پایین دست قبل از . شود دست می ب مانع از رسیدن آب الزم به بندسارهاي قدیمی پایینسرآ

دست از حیز انتفاع  چه، ممکن است با ساخت بندسار جدید، بندسارهاي قدیمی در پایین. هر گونه اقدامی ضروري است
  .خارج شود

در این ارتباط، بر حسب گزارش برنامه . بر حسب مساحت آبخیز باالدست است ، تعیین مساحت بندساریک راه علمی ساده
درصد در  6تا  3، نسبت سطح کشتزارهاي سیالبی به مساحت آبخیز باالدست )1983(محیط زیست سازمان ملل متحد 

ان انجام نگرفته، براي آنکه اگرچه تا کنون پژوهشی در این ارتباط در ایر. گیري شده است اي در آریزوناي آمریکا اندازه منطقه
شود نسبت مساحت بندسار به مساحت حوضه در مناطق خشک و احتمال استحصال سیالب افزایش یابد، توصیه می

تر در نظر  تواند بزرگ مرطوب، می خشک و نیمه بدیهی است این نسبت در مناطق نیمه. باشد 1:20تا  1:10فراخشک بین 
سبت مساحت بندسار به مساحت آبخیز، عالوه بر مقدار بارش آبخیز باالدست به ضریب باید توجه داشت که ن. گرفته شود

در مناطقی که ضریب تغییرات بارش باالست، مساحت بندسارها . تغییرات بارش منطقه و ریسک قابل قبول نیز بستگی دارد
ر حال، باید در نظر داشت که باید اجازه داد به ه. تر نیز هدر نرود هاي پرباران توان طوري در نظر گرفت که رواناب سال را می

  . تر جاري شود محیطی به مناطق پایین که بخشی از رواناب براي اهداف زیست
براي یک آبخیز یکصد هکتاري، ) خشک(هاي ذکر شده در باال، به عنوان مثال در شرایط اقلیمی بیرجند  با فرض نسبت

 5، سطح بندسار باید کمتر از )اقلیم فراخشک(در شرایط طبس . ز کندهکتار تجاو 10حداکثر مساحت بندسار نباید از 
شوند، و  بندي می پذیري کم طبقه شناسی نفوذناپذیر یا با نفوذ هایی که از نظر سنگ در حوضه. هکتار در نظر گرفته شود

تر  تعیین دقیق. باشد تواند بزرگتر مرطوب نسبت مساحت بندسار به سطح آبخیز می خشک و نیمه همچنین در اقالیم نیمه
  .این نسبت در شرایط مختلف نیاز به تحقیقات بعدي دارد

  ساخت بندسار در  دیمزارها  
هاي موقتی فقط محدود به مناطق یکی از سواالتی که وجود دارد این است که چرا باید آبیاري سیالبی با استفاده از جریان

توان گفت که در گذشته جمعیت کم و در در توضیح این مطلب می .پذیر نیست باشدکه دیمکاري با باران امکان خشک
به این دلیل روستائیان این مناطق کمتر . هاي مناسب براي کشت و کار آبی و دیم فراهم بودمناطق نیمه خشک، زمین

زمان پرآبی  الزم به ذکر است که کشت گندم نیم دیم با یکی دو بار آبیاري در. احساس نیاز به آبیاري سیالبی داشتند
هاي کوتاه مدت و موقتی آبخیزهاي کوچک که در ولی استفاده از جریان. هاي فصلی متداول بوده استرودخانه از جریان

هاي مناسب براي ترویج بنابراین یکی از محل. هاي دیم معمول نیستافتد براي آبیاري عرصهزمان وقوع باران اتفاق می
با رسوبگیري از . ها در مناطق نیمه خشک  استها و فالتافکنهدیم روي مخروطهاي ساخت بندسارهاي جدید، عرصه

ساخت بندسار در این . شوندتر میهاي سیالبی و اصالح خاك و ذخیره رطوبت بیشتر، محصول این اراضی اقتصاديجریان
  توان می کشاورزان دیمکار، آموزش  براي. گونه منع حقوقی نداردگونه اراضی با توجه به مالکیت خصوصی افراد، هیچ

   .کرد  بینی  پیش از بندسارها رابازدید   هاي برنامه  همراه به   مدت  کوتاه  آموزش  هاي دوره



 

  تبدیل اراضی منابع طبیعی به بندسار
مناطق اصوال در . مسائل حقوقی از نظر مالکیت آب و اراضی در ساخت بندسار بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد

کاربري . رسدخشک، ساخت بندسار جدید باید در اراضی مرتعی روستاها انجام گیرد که با قوانین موجود مغایر به نظر می
جا که بسیاري از اراضی با کاربري منابع طبیعی جزء اراضی  از آن. قبلی زمین عمده بندسارهاي موجود نیز مرتع بوده است

مراتع و آبخیزداري کشور قرار دارند، شایسته است مجوزهاي الزم از دستگاه مذکور و  ها، ملی و تحت مدیریت سازمان جنگل
  . ادارات تابعه آن اخذ شود

طبیعی کشور وجود دارد این است که با توجه به ارزش بسیار زیاد   هاي منابع هاي مسئول عرصه سوالی که در برابر دستگاه
توان به مردم اجازه داد که با ساخت بندسار به احیاء  و نظایر آن، آیا میساخت بندسار از نظر کشاورزي و تغذیه آبخوان 

اراضی موات پرداخته و سپس آن را تملک نمایند؟ با توجه به باال رفتن قیمت اراضی به ویژه در اطراف شهرها، این موضوع 
بنابراین، الزم است . بب شودممکن است به نوعی هجوم افراد سودجوي غیرکشاورز براي تملک اراضی حاشیه شهرها را س

یک راه قابل . مرتفع گردد ساخت بندسار يبرا یعیمنابع طب یاراض يموانع واگذار اي در این ارتباط تدوین و قواعد ویژه
  .برداري کشاورزي سیالبی استپیشنهاد، اجاره طوالنی مدت اراضی منابع طبیعی منحصرا براي بهره

  بل نفوذسطوح غیر قاساخت بندسار در اطراف 
امکان ساخت . هاي آسفالت در سطح کشور اضافه شده است هاي اخیر سطوح غیر قابل نفوذ زیادي نظیر جاده در سال

در این شرایط ویژه، رواناب فاقد رسوب . آوري شده وجود دارد هایی و هدایت رواناب جمع بندسار در مجاورت چنین عرصه
  .شود لیت ذخیره رطوبت خوبی داشته باشد توصیه میاست و بنابراین در جاهایی که خاك اولیه قاب

  هاي آبخیزداري و مدیریت منابع آب و خاك حوضه باالدست با بندسارها تطبیق برنامه
هاي دولتی در حوزه آبخیز باالدست مناطق داراي بندسار بر اجراي عملیات مدرن آبخیزداري و سدسازي توسط دستگاه 

-بندسارهاي پایین "حقابه"اي در مسیر جریان آب، باید  در ساخت هر نوع سازه. گذاردمیها تاثیر کارایی صحیح این عرصه
چنانچه بند یا سدي در حوضه باالدست . ها وابسته است ها به استحصال سیالب زیرا ادامه حیات آن. دست مد نظر قرار گیرد

بعالوه، تقریبا کل رسوب معلق . ره شوداحداث شود، ممکن است کلیه آب یا بخش قابل توجهی از آن در مخزن سد ذخی
دست از دیدگاه  به این ترتیب، بندسارهاي پایین. شود هاي سیالبی پس از آرام شدن آب در مخزن نهشته می جریان

نیز  "حق رسوب"یا  "حق خاك"بنابراین باید به حقابه، . کشاورزي سیالبی و استحصال سیالب ارزشی نخواهند داشت
  .شود گذاران به این مسئله و نظر مالکین بندسارها در ادامه تشریح می ه از عدم توجه طراحان و سیاستسه نمون. اضافه شود

. کند ، بخشی از رواناب ورودي، از مسیلی است که از کنار قله کوه علیان عبور میپسکوه قائندر روستاي محمدآباد 
برخی از مالکین . آب در مخزن پشت آن شده است بندخاکی احداث شده روي این مسیل، سبب ذخیره مقدار قابل توجهی

. ها نرسیده است  اند بر این باورند که با ساخت این بند خاکی، آب به بندهاي آن بندسارهایی که از این مسیل حقابه داشته
  ). 1392کاران، شریعتی و هم(گذاري براي انتقال آب ذخیره شده در مخزن براي آبیاري بندسارها را دارند  ها پیشنهاد لوله آن

در . استفردوس  ياز فرماندار تیدرشکا یمل يفردوس به مجلس شورا انیدهستان سرا هايبندسار نیمالک نامهسند دوم، 
سد  را شود یاز آن مشروب م هاکه بندساررا  )خشکه رود زو(زو   قصد دارد جلو دهنه کالدولت که این نامه، اظهار شده 

 شود یم بیتخرها  ها، آنبندسار با نرسیدن آب به زیراعمل را دارند  نیاز ا يریو جلوگ یدگیدرخواست رسشکات . کند
  ).1394آرشیو مجلس، (



 

سومین مورد، احداث شبکه پخش سیالب بر آبخوان توسط پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري در جنوب نوفرست 
، شبکه پخش سیالب با خاکریزهاي بسیار ین شکلدر ا). 4شکل(وجود دارد بیرجند است که در آن تعداد زیادي بندسار 

  .تري دارند قابل تمیز استطوالنی از بندسارها که خاکریز کوتاه

 
  بندسارها در قسمت پایین و چپ و شبکه پخش سیالب در مرکز عکس - 4شکل 

  هاي دولتی از احداث بندسارضرورت حمایت دستگاه
نیز مؤثر هستند و  ها آبخوان  در تغذیه  زراعی  بر تولید محصوالت  عالوه  سیالبی  کشتزارهاي  عنوان  بندسارها به  اینکه  نظر به

از قبیل وزرات نیرو و  دولتیهاي  نسازما شود اند، لذا پیشنهاد می نداشته  دولت  براي  اي هزینه  گونههیچ  دیگر تاکنون  از طرف
خود   جدي  مورد حمایت  موثر است  مصنوعی  در تغذیه  که  هایی سازه  عنوانه بندسار را ب  هاي شبکه  ها و مراتع،سازمان جنگل

  ساخت  محدودیت موانع حقوقی، به ویژه  بر رفع  عالوهبه این منظور،  .دورنآ  عملهب  قانونی  حمایت آن  از احداثو  قرار دهند
همانگونه که از . شود  داده  بیشتر روستاییان  هر چه  شویقت  نیز براي کم  با بهره  مناسب  هاي ، وام ملی  بندسار در اراضی

شود با پرداخت مبالغی به صورت تشویقی به کشاورزان صاحب بندسار که سفره ها قیمت آب پمپاژ شده اخذ میمالکین چاه
 . هاي آب زیرزمینی کمک کردتوان به متعادل شدن سفرهکنند، میهاي آب زیر زمینی را تغذیه می

هاي داراي  طبیعی و آبخیزداري شهرستان  دلیل آشنایی کارشناسان بومی ادارات منابع  هاي اخیر به تانه در سالخوشبخ
ها در مصاحبه مسئولین و  این گونه حمایت. شود هاي حمایتی در مقیاس محلی از ساخت بندسار دیده می بندسار، سیاست

  . شود ها مشاهده می هاي اینترنتی آن یا در سایت



 

 التیتسه الیر اردیلیم 15از  شیب از پرداختگناباد  يزداریو آبخ یعیاداره منابع طب يزداریمسئول آبخعنوان مثال، به 
ي آبخیزدار يطرحها يحضور مردم در اجرا ياداره برااین . گزارش داده است یاحداث بندسار به بخش مشارکت مردم يبرا
بندسار با  30و تعداد  ندینماي همکار یبندسارها با نظارت اداره منابع طبیع جادیا يداده است که افراد برا شنهادیپ

 آن شهرستان را ادامه پرداخت یعیمنابع طبوي سیاست  .شده است جادیمشارکت مردم و اختصاص تسهیالت کم بهره ا
زاري دانشجویان ایران، خبرگ( کنند کتشر يزداریآبخ يها تا مردم بتوانند در طرح ی از این دست اعالم کردهاعتبارات
  .با این همه، روشن نیست که مشکل واگذاري اراضی ملی چگونه حل شده است). 1393

اداره کل منابع طبیعی و (منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان بیرجند کل مطابق اطالعات موجود در سایت اداره 
منظور ترمیم بندسارهاي سنتی، احداث  به اي بانکی هیاران معاونت آبخیزداري تسهیالت، )1394 ،بخیزداري خراسان جنوبیآ

هاي ملکی در نظر  هاي دیم، ایجاد فارو و جوي و پشته و سکوبندي زمین بندسار، تکمیل سرریز بتنی، درختکاري در زمین
نده به شهرستان درخواست متقاضی را بررسی و در صورت تایید، پرو کارشناس اداره منابع طبیعی و آبخیزداري .گرفته است

بانک کشاورزي جهت دریافت  طبیعی و آبخیزداري استان و در نهایت به سازمان جهاد کشاورزي و مدیریت  اداره کل منابع
که مورد تایید اداره  است اراضی مستثنیات و ملکیتسهیالت به تعلق در اینجا تاکید شده است . شود سال میتسهیالت ار

  .قرار گیردمنابع طبیعی و آبخیزداري 
ها، مراتع و  به رغم، حمایت کارشناسان و مسئولین محلی از ترمیم و احداث بندسار، مسئولین ملی سازمان جنگل

اگر چه به موضوع مشارکت مردم در . اند آبخیزداري و معاونت آب و خاك و صنایع اظهار نظر خاصی در این ارتباط نداشته
هاي سنتی نظیر بندسار در شرایط  ظري از آنان در مورد تناسب روشهاي آبخیزداري تاکید وجود دارد ولی اظهار ن فعالیت

   .کنونی وجود ندارد
ولی متاسفانه تا . ، معاونت آب و خاك نیز در قبال این اراضی مسئولیت داردها، مراتع و آبخیزداري سازمان جنگلعالوه بر 

  . سارها دیده نشده استکنون اقدامی از ادارات تابع این معاونت در سطح کشور در حمایت از بند
 و کاشمر ، طبس، قاین سبزوار، فردوس،  گناباد، شهرهاي  ویژههب خراسان  استاندر بسیاري از شهرهاي بندسار   ساخت

  امکانات ساختار و  را در تقویت  الزم  اصالحات  جهاد کشاورزي  وزارت  و خاك  آبادارات شود پیشنهاد می .دارد رواجبیرجند 
  گسترش  براي .سراسر کشور فراگیر شود در  مطلوب  سنتی  روش  این  تا توسعه  داشته  مبذول  هامورد نیاز بندسار  تسهیالت و

توسط ادارات عالقمند   روستاییان  بازدید براي  هاي برنامه  همراه به   مدت  کوتاه  آموزش  هاي دوره  توان می  دیگر مناطق  به  آن
  .شود  بینی  پیشترویج 
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Some legal and technical issues in relation to Bandsar 
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Abstract 
Indigenous flood harvesting method for irrigation in Khorasan which is called Bandsar are constructed and 
operated by farmers without any cost to the government. Although, the benefits of Bandsar are clear for many 
experts and the authorities as well, this method receives a little attention by governmental soil and water 
conservation services. This problem and a few suggestions for the purpose of extension of this method among 
stakeholders are presented in the present article. After a short review on the historical background of Bandsar, 
some technical and legal issues associated with Bandsars and barriers to its development are discussed. First, 
the legal status of Bandsars ownership is explained followed by the maximum total area of Bandsars for a 
upstream watershed, developing Bandsars in dry farming field, land use change of natural resources into 
Bandsars,  and the need to adapt the watershed management and soil and water resources management 
programs in the upstream basin with downstream Bandsars. 
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