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 چكيده

رك شرايط و متناسب با محدوديتهاي اقليمي و خاك و زمين به فنوني براي توسعه كشاورزي و استقرار مراكز جمعيتي ايرانيان از گذشته با د
توليد، در كوچك تا بزرگ دست يافته اند. در بسياري از موارد، اين فنون براي بهره برداري از آب و خاك انجام گرفته كه عالوه بر دستيابي به هدف 

از  جنوبي خراسانيكي از شيوه هاي موثر در اين زمينه ايجاد بندسار ها بوده است اتالف منابع آب و خاك مؤثر بوده اند.  حفاظت و پيشگيري از
شود. در اين بخش از خراسان به علت  جمله مناطقي از ايران است كه در حاشيه كوير قرار گرفته و از نظر اقليمي جزو نواحي خشك محسوب مي

با احداث بندسار  باشد و كمبود آب مهمترين عامل محدود كننده توسعه كشاورزي است. پذير نمي كشاورزي ديم امكان ،ساالنهكمي اندازه بارندگي 
 و استحصال سيالب و رسوبگيري از آن، بستر مناسبي براي پرورش گياهان در روي اراضي درشت دانه بوجود مي آيد. در اثر سيلگيري بندسارهاي

ت افزايش مي يابد و استفاده از آب مازاد كاريز براي آبياري تكميلي بندسارهاي پايين دست نيز انجام مي گيرد كه نشان باالدست، آبدهي قنوا
طق ايجاد دهنده وجود رابطه اي دروني بين اين دو شيوه است. به اين ترتيب نياكان ما نظامي براي بهره برداري پايدار از منابع آب و خاك اين منا

آبهاي زير زميني، شور شدن شور شدن  زير كشت، مي تواند سرمشق مناسبي براي حل بحرانهاي اخير از قبيل فرسايش، كاهش سطحكرده اند كه 
 گسترش بيابانها و حتي مشكل بيكاري باشد. ،هجوم شنهاي روان ،خاكها
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 قدمه:م

خاك و زمين به فنوني براي توسعه كشاورزي و استقرار مراكز جمعيتي كوچك  ،گذشته با درك شرايط و متناسب با محدوديتهاي اقليمي ايرانيان از
، در تا بزرگ دست يافته اند. در بسياري از موارد، اين فنون براي بهره برداري از آب و خاك انجام گرفته كه عالوه بر دستيابي به هدف توليد

پيشگيري از اتالف منابع آب و خاك مؤثر بوده اند. چنين شيوه هاي توسعه منابع كه به صورت سنتي و تجربي توسط خود مردم كسب حفاظت و 
استان خراسان جنوبي با دارا بودن سوابق شده و به اجرا در آمده اند را مي توان تحت عنوان دانش بومي يا فناوري هاي باستاني طبقه بندي كرد. 

هويت فرهنگ اجدادي و سنتي اين  .برخوردار بوده است باالييمتاثر از اوضاع خاص جغرافيائي از دانش بومي  همواره، فرهنگي بسيار غنيتاريخي و 
  .جستجو نمودكارات بومي در زمينه هاي مختلف از صنايع و ابت را مي توان سرزمين
در اين بخش از  شود. رار گرفته و از نظر اقليمي جزو نواحي خشك محسوب مياز جمله مناطقي از ايران است كه در حاشيه كوير ق جنوبي خراسان

كمبود آب مهمترين عامل محدود كننده توسعه كشاورزي و  باشد پذير نمي كشاورزي ديم امكان ،بارندگي ساالنه بود ميزانخراسان به علت كم
بطور گسترده  ،شبكه سنتي پخش سيالب و اين  اند. راعت اشتغال داشتهسيالب به زاي بس دور با استفاده از  اين منطقه از گذشته است. اهالي

 نمايد. و نقش نسبتا مهم خود را در توليد كشاورزي منطقه ايفا مي بوده و هستوجود داشته و همچنان مورد توجه اهالي 
استحصال و جمع آوري سنتي آب باران  .داشته اند احداكثر بهره وري ر، مردم اين خطه سالها در حاشيه كوير و در اوج محروميت از حداقل امكانات

ب و منابع آبي در نقاط كويري محدوديت آ سد هاي ساخته شده با خشت و ساروج) از آن جمله اند. از اين رو( آب انبارها و بند ،در قالب بند سارها
 از انجام اين كار مواردزير مي باشد: . هدفاقداماتي در جهت مهار سيالبها از سوي كشاورزان منطقه صورت پذيرد سبب گرديده

 نفوذ آب در خاك و تغذيه سفره هاي آب زير زميني و قنوات •
 ،كشاورزي به منظور آبرفتهاي رسوب كرده در سطح بند سارها كه در واقع همان خاك حاصلخيز شستشو يافته منطقه  استفاده از •

 آجر پزي و سفالگري  ،مصارف ساختماني
 ، گندم،هندوانه ،داري بسيار خوب رسوبات انباشته شده بند سارها، كشت صيفي جات و غالت ديم نظير خربزهبا توجه به ظرفيت نگه •

 باشد. در كليه نقاط استان خراسان جنوبي رايج مي وجود داشته و در حال حاضر نيز جو و... از قديم االيام
  نمايد. نطقه را نيز تامين ميعشاير مدام و شرب مورد نياز  براي مدتي آب ذخيره آب در بندسارها  •

 

 ها : روش مواد و

هدايت  روش اين مبناي .باشد مي آبي كم با مقابله براي باران آب از برداري بهره مديريت هاي تكنيك ترين شاخص از يكي باران آب استحصال
وري و سبب جمع آرسد احاطه گرديده است  مين حداكثر به دو متر كه توسط پشته اي بلند كه ارتفاع آ زمين از سطحيسيالب رودخانه ها به 

 كاهش باعث تواند مي مستقيم غير بطور اين روش(شكل شماره) يك  اطالق مي گردد.كه به آن بند سار  سيالب در سطح باال دست آن مي شود
سيالب جاري در رودخانه توسط كه ها به اين صورت است مكانيزم بند سار. باشد رودخانه آب يا و قنات ،چاه نظير معمول آب منابع به اتكاء
شود. سيالب در پشت بدنه بند  به داخل بند هدايت مي ،است آب اي در برابر جريان بند كه در واقع يك نوع مانع احداث شده از مواد رودخانه تركه

ريز شدن بند، انتهاي ديواره بند به عنوان يابد. به منظور خارج سازي آب مازاد و اجتناب از س شود، تجمع مي كه عموماً در روي خط تراز احداث مي
اي گذاشته  گويند. براي پيشگيري از فرسايش در اين محل، قطعات سنگ و گياهان بوته رود كه به آن گوشه يا گوش بند مي سريز به كار مي

 شود.  مي
شوند. در اكثر  اي مشاهده مي ها و دشتهاي دامنه كنهها فرسايش يافته)، مخروط اف ها، فالتها (مخروط افكنه از نظر فيزيوگرافي بندسارها در تپه

ها تا  متر مربع در دره 100مساحت يك بند ممكن است از حدود  دهند. محل احداث بندسار را آبرفتهاي دانه درشت تشكيل مي ،موارد بستر اوليه
يكنواخت آب در سطح آن، از بندهاي فرعي موازي يا  تر متفاوت باشد. گاهي در بندهاي بزرگ براي توزيع شيب هكتار در اراضي كم 30بالغ بر 

ريزي در روي خطوط تراز با استفاده از خاك پايين دست  شود. شيوه احداث بندسارها پيچيده نيست و با خاك عمود بر بند اصلي استفاده مي
استفاده  بولدوزر و يا تراكتوراز ولي در حال حاضر غالباً  ،شد دايي استفاده ميريزها از وسايل ابت شوند. در گذشته براي احداث اين خاك ساخته مي

 مي شود.
هاي سال  هاي ضعيف، مسدود كردن النه حيوانات حفار و ترسيم خرابي هايي از نظر تحكيم قسمت مراقبت ،قبل از فصل بارندگي و جريان سيالب

نه نحوه احداث بندسار متفاوت است. اين اراضي از رسوبات (آبرفتي و دار يا مخروط افك در روي اراضي بادبزني شكل سنگريزهگذشته ضرورت دارد. 
ها نشانگر محل طبيعي  شود. اين الگوي آبراهه اي مشاهده مي اي از آبراهه به صورت پنجه اند و در روي آن شبكه رفتي) درشت دانه تشكيل شده كوه

گاهي  ،اي ساخت بندسار است. به اين منظور به غير از روش عموميگسترش سيالب است. زمين واقع در حد واسط دو آبراهه محل مناسبي بر
كنند. چنانچه آبگيري فقط از يك  هاي سيالبي را به داخل آنها هدايت مي احداث كرده و جريان اند ريزي شده ي كه سه جهت آن خاكهاي كرت



اي است  نانچه آبگيري از طرفين انجام شود، طراحي به گونهخشكه رود انجام شود، ورودي مقابل، نقش گوش بند (محل سرريز) را خواهد داشت. چ
كشاورزان در محل حضور دارند و در  ،شود. الزم به ذكر است كه به هنگام آبگيري كه پس از پرشدن بند، آب پس زده و ورود سيالب متوقف مي

متر  2كيلومتر است و ارتفاع ديواره خاكريز آن تا  2وز از كنند. گاهي طول بند ساخته شده در امتداد خط تراز متجا صورت لزوم جريان را قطع مي
 هاي هوايي به راحتي قابل شناسايي هستند.  شود، در عكس رسد. چون ديواره پايين دست اين بندسارها بر روي خط تراز ساخته مي نيز مي
سب خاك و آب به زراعت آبي اختصاص دارند. در اين اراضي اند و معموالً بواسطه شرايط منا تر تشكيل شده اي از رسوبات ريز دانه هاي دامنه دشت

متر است و انتقال  سانتي 50ها كمتر از  شود. ارتفاع مرز اين كرت هاي سيالبي ديده مي ها (يا اراضي زراعي) با جريان آبياري زمستاني و بهاري كرت
 هاي سيالبي به داخل آنها از طريق شق نهر صورت مي گيرد.  جريان

 با توأم ندارد، تطابق آبي گياهنياز زمان با بارش فصل كه مناطقيرد تواند يمناز سيالب،  مستقيم استفاده روش كه داده نشان تحقيقات
 و رفت خواهند بين از گياهان طيشرا اين در و كرد ذخيره خشكي دوره براي مرطوب فصل از خاك در را رطوبت توان نمي زيرا .باشد موفقيت

 و بارندگي سال به سال تغييرات .است آبي زراعت به نسبت متفاوتي و متمايز خصوصيات داراي ديم زراعت .كرد نخواهند زكشاور عايد را ثمري
 و بوده باال ديم زراعت در يري خطرپذ و اطمينان عدم شود مي سبب كه هستند عواملي جمله از جوي نزوالت پراكنش نحوه و مقدار تغييرات

 پايداري و ثبات ايجاد و خطرپذيري كاهش در كه مختلفي هاي شيوه و راهكارها لذا .دباش اندك آن پايداري و ثبات ودرجه اعتماد ضريب
 .است توجه مورد ،باشد مؤثر ديم محصوالت عملكرد

 

 

 

 

 

 

 

 يشنهادات:پنتيجه گيري و 

 زماني فاصله در يا آب كمبود دوره در را هانگيا آبياري بتوان تا شود مي گرفته بهره ذخيره و آوري جمع براي مخزن از نوين هاي روش در
 .است گرفته قرار استفاده مورد موفقيت با خشك مناطق از بسياري در تكميلي آبياري براي باران آب استحصال .نمود اعمال ها بارش بين

 .رسد مي گياه مصرف به آب ،كمبود زمان در و شود مي ذخيره و آوري جمع مجاور اراضي از باران آب منظور بدين
تواند  سيالب با روش فوق مي .است گياهان آبياري براي شده جمع هاي رواناب از مستقيم استفاده بر مبتني بيشتر سنتي آب استحصال روش

با توجه به اهميت منابع آب در مناطق كويري و بياباني و اينكه همه هاي آب زيرزميني گردد.  سبب افزايش رطوبت خاك و تغذيه مصنوعي سفره
از دسترس خارج مي گردد. در ادامه مسير شور و تلخ گرديده و  ،باشد ب منطقه كه سرشار از مواد حاصلخيز خاك ميآساله ميزان زيادي از روان 

آبراهه ها و بطور كلي مسير سيالب  ،عمل نموده و در فواصل مختلف در حاشيه رودخانه ها همانند روشهاي نوين پخش سيالب بند سارها تقريبا
و يا سيالب مازاد بر ظرفيت يك بند  ي كه قبال ايجاد يا باز سازي شده بداخل آن راه مي يابدخشي از سيالب جاري شده توسط مجرايب .ار دارندقر

  .به بند تحتاني وارد ميشود
پرورش گياهان در روي اراضي با احداث بندسار و استحصال سيالب و رسوبگيري از آن، بستر مناسبي براي  ه طور كلي مي توان نتيجه گرفت كهب

و استفاده از آب مازاد كاريز براي آبياري  يافتهاي باالدست، آبدهي قنوات افزايش در اثر سيلگيري بندسارههمچنين درشت دانه بوجود مي آيد. 
به اين ترتيب نياكان ما نظامي تكميلي بندسارهاي پايين دست نيز انجام مي گيرد كه نشان دهنده وجود رابطه اي دروني بين اين دو شيوه است. 

سايش، براي بهره برداري پايدار از منابع آب و خاك اين مناطق ايجاد كرده اند كه مي تواند سر مشق مناسبي براي حل بحرانهاي اخير از قبيل فر
 كاري باشد.گسترش بيابانها و حتي مشكل بي ،هجوم شنهاي روان و خاكها، آبهاي زير زميني شور شدن زير كشت، كاهش سطح
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