
اربندسسيالبي با زراعت

و کورش کماليخدريمحمود عرب 
آبخيزداريخاك و حفاظت پژوهشکده 



-اب دامنه ها يا روان-مي شود و سيالب ايجاد است که با بناي خاکريز کرتي بندسار

، پس از شخم. نمايدرا به داخل آن هدايت و نگهداري مي کنند تا به تدريج در خاك نفوذ 
. مي شود( نيمه ديم)محصوالت  زراعي در آن کشت 

هکتار25متر مربع تا 100: مساحت

ايدامنهدشتهاي ها، فالت، تپه هاافکنه ها، مخروط: اراضيتيپ هاي 

درصد2.5ميانگين درصد؛ 4.4تا 1.5:زمين اوليهشيب 

محل ورود آب



سانتيمتر350تا 50:بندسارخاکريز ارتفاع 



سیلگیری از خشکه رودها



:سرریز در انتهای خاکریز
ندیا گوش ب، گوشوارهگوشه: نام محلی



در مخروط افکنهروش آبگیری از خشکه رودها

رود،ـ خشكه1)بندسار و اجزاء آننمايش
( بندـ گوش4بند ،ـ بدنه3ـ بند انحرافي ،2



بندسارها و خانچه ها



هاپراکنش بندسار
هزار 400= در خراسانمساحت 

هكتار



: محصوالت زراعي متداول
گنـدم و جـو، نخود، خربزه و هندوانه، زيره، چغندر و پنبه



ن پس از سيالبهاي اوايل زمستان در صورت مساعد بود
شرايط آب و هوايي  كشت غالت

دوانه پس از سيالبهاي اواخر زمستان و اوايل بهار كشت هن
و خربزه

گيري از آبياري غالت پاييزه با جريانهاي سيالبي با رسوب
جريان 

استفاده از بندسارهاي باالدست به عنوان رسوبگير



قمت؟رسوبگذاری؛ نعمت یا ن

تغییر زیاد در خصوصیات خاك 

افزایش ضخامت ریشه گاه

افزایش رطوبت قابل استفاده

کاهش نفوذپذیری

تغییر در تغذیه آبهای زیرزمینی

اثر بر تبخیر ازسطح خاك و آب



خاك بندسارها



های مختلفخاك در گنجایش رطوبتی 
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یاه  به صورت قابل استفاده گمترمکعب آب 3000ذخیره ) 
(متر به ضخامت یك هکتار خاك لوم الیی در 



و یك بندسارمقایسه خصوصیات خاك 
(ثُقيه باال، سبزوار)اولیه زمین 

خارج بندسارداخل بندسارموقعیت
2579(درصد)شن 
5717(درصد)الی 
184(درصد)رس 

141کمتر از (درصد)سنگریزه 
شنی لومیلوم الیبافت

5228(درصد)رطوبت اشباع 
1.013.43(cm/h)ظر فیت نفوذ 

O.M (%)0.340.28
EC (ds/m)2.440.38

pH7.547.78
S.A.R1.40.98



و دساریك بنخاك حاصلخیزیمقایسه 
اولیهزمین 

پتاسیم 
(پی پی ام)

فسفر 
(پی پی ام)

ازت 
(درصد)

موقعیت

داخل بندسار2786.440.027

خارج بندسار1862.970.019

داخل بندسارنسبت 1.52.21.4
خارج بندساربه 

2.53.62.4
درصد 40نسبت با لحاظ 

سنگریزه در خاك خارج 
بندسار



یری آیا بندسارها با قدمت زیادی که دارند به دریاچه های تبخ
تبدیل شده اند؟



ظرفیت نفوذ بندسارهای قدیمی

کالس نفوذ((Cm/hظر فیت نفوذ شهرستان-روستا 
آهسته1.01سبزوار-( باال )ثقیه 

متوسط2.23سبزوار–ششتمد 
آهسته0.91سبزوار-بجدن

آهسته0.39گناباد-کاخك
خیلی آهسته0.03قائن -فیض آباد
آهسته0.32قائن-خسروی 

سریع9.56قائن-آفریز
متوسط2.97بیرجند-نوفرست

آهسته1.75بیرجند-مود



طرح بندسارهاي 
روستاي محمدآباد 

پسکوه 
، 1392شریعتی و همکاران، )

(اخذ شده از آقاي نوربخش

o400هزار هکتار بندسار در خراسان
o هکتار2تا 1مساحت هر بندسار
o300هزار بندسار
o100هزار کشاورز آبخیزدار
oاستحصال یک میلیارد متر مکعب

(1371اسماعیلی، )سیالب 
o گنجایش دو میلیارد مترمکعب با

فرض نیم متر آبگیری در یک نوبت



دسار از دانش بومی نظیر بن
چه بهره ای در آبخیزداری

بگیریم؟



مشارکتی بودن دانش بومی آبخیزداري
صرف مبالغ هنگفت براي آبخیزداري نوین •
مشکل نگهداري •

"نوگیر "کم بودن بندسارهاي جدید یا •

هزار کشاورز 100موانع ساخت بندسار و استفاده از مشارکت •
آبخیزدار را برطرف کنیم؟



ساخت بندسار در  دیمزارها
ه کخشک تر خراسان به مناطق موقتیجریانهاي آبیاري سیالبی با دلیل محدود بودن •

ندارد چیست؟ دیمکاري متکی به باران در آنجا امکان 
و در گذشته جمعیت کم و در مناطق نیمه خشک، زمینهاي مناسب براي کشت و کار آبی•

.دیم فراهم بود
متداول یفصلکشت گندم نیم دیم با یکی دو بار آبیاري در زمان پرآبی رودخانه از جریانهاي •

. بوده است
ضرورت ترویج ساخت بندسارهاي جدید در عرصه هاي دیم روي مخروط افکنه ها و فالتهاي•

مناطق نیمه خشک 
ه تولید رسوبگیري از جریانهاي سیالبی و در نتیجبیشتر با اصالح خاک و ذخیره رطوبت •

محصول اقتصادي تر
حقوقی ساخت بندسار در این گونه اراضی با توجه به مالکیت خصوصی افراد، هیچگونه منع•

. ندارد
براي  آموزش کشاورزان دیمکار، می توان  دوره هاي  آموزش  کوتاه  مدت  به  همراه  برنامه هاي  •

. بازدید از بندسارها را پیش  بینی  کرد



تبدیل اراضی منابع طبیعی به بندسار
وجود اراضی مرتعی روستاها با قوانین مدر ساخت بندسار جدید •

.استمغایر 
حتی به بهاي مخروبه)پارادایم حفظ اراضی منابع طبیعی •

ارو واگذاري براي امر آبخیزداري سنتی با احداث بندس( شدن
خطر هجوم افراد سودجوي غیرکشاورز براي تملک اراضی •

حاشیه شهرها به بهانه احداث بندسار
یعی اجاره طوالنی مدت اراضی منابع طب: یک راه قابل پیشنهاد•

منحصرا براي بهره برداري کشاورزي سیالبی 



وذساخت بندسار در اطراف سطوح غیر قابل نف
در سال هاي اخیر سطوح غیر قابل نفوذ زیادي نظیر جاده هاي•

.  آسفالت در سطح کشور اضافه شده است
امکان ساخت بندسار در مجاورت چنین عرصه هایی و هدایت •

.  رواناب جمع آوري شده وجود دارد
در این شرایط ویژه، رواناب فاقد رسوب است و بنابراین در•

باشد جاهایی که خاک اولیه قابلیت ذخیره رطوبت خوبی داشته
.توصیه می شود



ب و تطبیق برنامه هاي آبخیزداري و مدیریت منابع آ
خاک حوضه باالدست با بندسارها

در اجراي عملیات مدرن آبخیزداري و سدسازي توسط دستگاه هاي دولتی•
ه ها حوزه آبخیز باالدست مناطق داراي بندسار بر کارایی صحیح این عرص

.تاثیر می گذارد
ضرورت رعایت حقابه و حق خاک یا حق رسوب•

، آب در روستاي محمدآباد پسکوه قائن، با ساخت بند خاکی روي مسیل علیان–
. به بندسارهاي پایین دست نمی رسد

نامه مالکین بندسارهاي دهستان سرایان فردوس به مجلس شوراي ملی –
که درشکایت از فرمانداري مبنی بر قصد دولت بر احداث سد جلو دهنه کال  زو

(.1394آرشیو مجلس، )بندسارها از آن مشروب می شود 
احداث شبکه پخش سیالب بر آبخوان توسط پژوهشکده حفاظت خاک و –

آبخیزداري در جنوب نوفرست بیرجند که در آن تعداد زیادي بندسار وجود
. دارد



ارضرورت حمایت دستگاههاي دولتی از احداث بندس

:تغذیه مصنوعی•
ور  مراتع و آبخیزداري کشضرورت حمایت  وزرات نیرو و سازمان جنگلها و –

مصنوعی تغذیه  از شبکه هاي  بندسار به عنوان  سازه هاي 
رفع  موانع حقوقی، به ویژه محدودیت  ساخت  بندسار در اراضی  ملی–
اختصاص وام هاي  کم بهره براي  تشویق  هر چه  بیشتر روستاییان   –
به کشاورزان صاحب بندسار که سفره هاي آب زیر زمینی را تغذیه –

.میکنند مبالغی پرداخت شود
کنترل رسوب و سیل •

میلیارد ریال تسهیالت کم بهره  برای احداث15بیش از پرداخت –
ی و بندسار به بخش مشارکت مردمی توسط اداره منابع طبیع30

گنابادآبخیزداری 



ارضرورت حمایت دستگاههاي دولتی از احداث بندس
ارائه تسهیالت یارانه ای بانکی به منظور ترمیم بندسارهای–

سنتی، احداث بندسار و تکمیل سرریز بتنی در اراضی 
بیمستثنیات و ملکی توسط معاونت آبخیزداری خراسان جنو

برنامه مسئولین ملی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری –
.  مشخصی در حمایت از روش های سنتی نظیر بندسار ندارد

کشاورزي سیالبی•
ع  تا کنون اقدامی از معاونت آب و خاک و دفتر ترویج در سطح ملی و ادارات تاب–

.  آن در حمایت از بندسارها دیده نشده است
پیشنهاد می شود ادارات آب  و خاک  وزارت  جهاد کشاورزي  براي فراگیر شدن –

.این  روش  سنتی   در سراسر کشور تالش کنند
اه  براي  گسترش  آن  به  دیگر مناطق  می توان  دوره هاي  آموزش  کوتاه  مدت  به  همر–

.نی  شودبرنامه هاي  بازدید براي  روستاییان  عالقمند توسط ادارات ترویج پیش  بی



با تشکر




