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 استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک  يهاچالشها و راهکار

 (شهرستان سبزوار)
 

 2قاسم ذوالفقاري  ،*1مصطفی دستورانی

 عضوء هیئت علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواري  -2و  *1
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 چکیده 

در مناطق خشک یکی از چالشهاي مهم در عصر حاضر تامین آب براي تمامی بخشها از جمله آب شرب بهداشتی براي مصارف خانگی 
تواند جانشین سمانی میآران بر این باورند که استحصال نزوالت ظنمحققین و صاحبباشد بسیاري از خشک نظیر کشور ایران میو نیمه

ال و کم هزینه براي تقاضاي بیش از پیش آب بشمار اي ایدهشیوه ،آبهاي شیرین باشد و در صورت مدیریت صحیحتامین مناسبی براي 
همچنین بدلیل نوع بارشها در  ،توزیع نامناسب باگی کم دبارنآید. شهرستان سبزوار به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک که داراي می

براي تامین بخشی از نیازهاي آبی  ي به استفاده از جمع آوري نزوالتباشند نیاز بیشتراین مناطق که غالبا رگباري و سیل آسا می
که عالوه بر ساده و  ارزان بودن  نتیاز جمله عدم توجه به روشهاي سسفانه در سالهاي اخیر به دالیل مختلفی . متاشوداحساس می

ها، مشکالت اقتصادي، عدم توجه کافی مدیران و مسئولین به این امر و توجه به روشهاي جدید قابل اطمینان نیز هستند، تغییر اولویت
خی مواقع بر را حل نماید بلکه در بر شهرستانضمن اینکه نتوانسته است مشکالت اساسی موجود در مناطق مختلف مانند سدسازي 

باران، باید در انتخاب روش مناسب که متاثر از میزان  به متنوع بودن روشهاي استحصال آبموجود افزوده است. با توجه مشکالت 
توجه جدي و مطالعه  باشد،می اقتصادي در منطقه و عمق خاك و عوامل اجتماعی و توزیع آن، توپوگرافی زمین، بافت بارندگی و نحوه

با توجه به اینکه بندسارها به عنوان یک از روشهاي سنتی در امر استحصال که بیشتر جهت کشت دیم  پژوهش حاضردر  اعمال گردد.
پذیري ارتباط مستقیم دارد پرداخته شده به بررسی نوع بافت خاك و میزان سدیم آنها که با میزان نفوذشده یو تغذیه قناتها استفاده م

سانتیمتري از سطح خاك در داخل بندسار و منطقه شاهد و هر کدام با دو  20-40و 0-20خاك شاملبرداري از دو عمق است. نمونه
 مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند. tآزمون  و SPSSکمک نرم افزار آماري و به  گیري شدندتکرار برداشت شده، و در آزمایشگاه اندازه

باشند همچنین سدیم قابل لومی و مناطق شاهد داراي بافت شنی لومی می نتایج حاصل نشان داد بندسارها با بافت لومی شنی تا
هاي بسیار مستعد جهت استحصال باشند بنابراین بندسارها سازهجذب در مناطق شاهد نسبت به داخل بندسارها درصد باالتري دارا می

   گردد.  له بادام  و پسته پیشنهاد میآب باران براي تغذیه قناتها و کشت دیم و همچنین براي کاشت برخی درختان از جم
 

 استحصال آب، کشت دیم، روشهاي سنتی، مناطق خشک. هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه 
-مشکالت زیادي را در تامین آب شـهري و روسـتایی کـشور فراهم نمودهو نیاز بیش از پیش به آب و غذا افزایش روزافزون جمعیت 

از  هاي هنگفتیگذاريموضوع استحصال آب باران در کلیه نقاط خشک دنیا مورد توجه واقع شـده و تـالش بسـیار و سرمایه . است
ت هاي محلی براي توسعه آن به عنوان راه حل مقابله بـا خشـکی و خشکسـالی در حـال انجام اسطرف مجامع بین المللی و دولت

که باران، هرچند به مقدار کم، تقریبا در همه نقاط کشور وجود دارد، چنانچه بتواند با اعمال از آنجا ). 1391(چکشی و طباطبایی، 
تواند جهت جبران بخشی از کمبودهاي موجود، مفید واقع شود. مبناي کار این است که مدیریت صحیح مورد استفاده قرار گیرد، می

ي نموده و به محل کشت انتقال آورز زمینهاي مجاور محل کشت را جمعبراي جبران کمبود، رواناب ناشی از بارندگی بر روي بخشی ا
هاي و تکنولوژي پیشرفته دارد، سیستم هاي متمرکز و بزرگ مانند سـدها کـه نیاز به سرمایه گذاريبرخالف سیستم. شوده میداد

توان ازاین روش بدون محدودیت مکانی میـل ین دلیباشند. بـه همـمی استحصال آب فناوري ساده دارند و در ابعاد کوچک قابل اجرا
ساکنین این مناطق همیشه در تالش براي یافتن  از آنجا که کمبود آب در مناطق خشک یک بحران جدي و مداوم است .استفاده نمود

هاي ذخیره آب رین روشمله مهمتاند و از جوري از آن بودهآن براي مقابله با سیالب و بهره آورياهی جهت استفاده از رواناب و جمعر
). از طرفی نجات کشاورزي و منابع طبیعی پیوند بین سنت 1388، مهدويتوان به نفوذ آب در خاك و یا ذخیره رواناب اشاره کرد( می

و صنعت است و ترکیب و تلفیق مشاهدات علمی به همراه دانش محلی مردم و خبرگان محلی نه تنها در رفع مسائل و مشکالت مفید و 
چنین توفیقی برخوردار  تواند ازگشاست بلکه در کسب موفقیت و پیشرفت موثر است بطوري که هیچ یک از آنان به تنهایی نمیهرا

). استحصال آب باران براي تولید محصوالت زراعی، فن آوري کهنی است که کارآیی و مفید بودن آن در 1393شود(رزاقی و همکاران، 
نشینان در حفاظت از حوضه به لزوم مشارکت حوضه طرفی از ) و 1390است( محمدزاده،ات رسیدهخشک به اثبمناطق خشک و نیمه

هاي در استان ).1386باشد( ضیائی، هاي آبخیزداري از مسائل حائز اهمیت میاصلی در طرح برداران واقعی و ذینفعانبهرهعنوان 
کی چاره کار شناخت اقلیم و سازگاري با آن است نه مقابله با آن(علیزاده، مردم بومی با آگاهی از اینکه براي زیستن در خش خراسان نیز

گیري از جریانهاي موقتی از با ایجاد بندسار به مقابله با کم آبی، مهار سیالب و بهره وري از آن پرداختند و بدین ترتیب با بهره .)1387
گردد. برخی از آنها اشاره میبه م گردیده که ارابطه مطالعات زیادي انجشود. در این هدر رفتن آنها به مناطق پست و شور جلوگیري می

 احداث شده 1331) در شهرستان سیرك استان هرمزگان به ارزیابی کارآیی بندسارهاي خاکی  که در سال 1390و همکاران ( شاکري
-یجه رسیدند که رشد و شادابی پایهین نتهاي طبیعی شهرستان سیرك هرمزگان پرداختند و به ابودند در احیاء پوشش گیاهی عرصه

 هاي جنگلکاري شده در داخل بندسارها نسبت به خارج آنها داراي تفاوت قابل توجه و معنی داري است . 
 و آبی کم با مقابله جمله از طبیعی هاي مختلفزمینه در را آنها اثرات بندسارها، معرفی بر ) در بیرجند عالوه1391فال سلیمان(

 کنترل در موثري نقش بندسارها احداث که داده است ونتیجه گرفته است نشان مردم منطقه را اقتصادي وضعیت و شکسالیخ تنشهاي

 روانابهاي کنترل چنین هم و قنوات ویژه به و زیرزمینی آب تغذیه منابع منطقه، زیست محیط با مناسب بسیار سازگاري رسوبات،

 به حوزه نشینان، توسط هاسازه این دائم نگهداري و برداريبهره به سبب و دارد مهمی نقش سیالبی زراعت ایجاد و در سطحی دارد

  .انجامدمی براي روستائیان خصوص به و منطقه در اشتغال و درآمد ایجاد
سارابرداري از آب و خاك و کـاهش خسـارابررسی میزان تاثیر بندسارها در حفاظت و بهرهبررسی میزان تاثیر بندسارها در حفاظت و بهرههدف از این تحقیق هدف از این تحقیق  کاهش خ به ت سـیالب و کمـک بـه برداري از آب و خاك و  مک  سیالب و ک ت 

 باشد.باشد.معاش روستائیان در مناطق خشک و نیمه خشک میمعاش روستائیان در مناطق خشک و نیمه خشک می
 

  هامواد و روش
باشد این منطقه در طول باشد این منطقه در طول ششتمد میششتمد می  واقع گردیده که غالبا شامل روستاهاي بخشواقع گردیده که غالبا شامل روستاهاي بخششهرستان سبزوار شهرستان سبزوار جنوب جنوب منطقه مورد مطالعه در منطقه مورد مطالعه در 

تا دقیقـه تـا   3434درجه و درجه و   3535دقیقه طول جغرافیایی  و دقیقه طول جغرافیایی  و   5353درجه و درجه و   5858دقیقه تا دقیقه تا   5252درجه و درجه و   5757جغرافیایی جغرافیایی  قه  جه و درجـه و   3636دقی عرض دقیقـه عـرض   11در قه  دقی
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 نمایش داده شده است.نمایش داده شده است.  11د مطالعه در شکل د مطالعه در شکل ررجغرافیایی واقع گردیده است. منطقه موجغرافیایی واقع گردیده است. منطقه مو
مورد سبزوار مهمترین گسل خارج از مرزهاي شـمالی محـدوده منطقـه مـورد   از نظر زمین شناسی جزوء زون ایران مرکزي و گسل اصلاز نظر زمین شناسی جزوء زون ایران مرکزي و گسل اصل قه  حدوده منط شمالی م سبزوار مهمترین گسل خارج از مرزهاي 

بوي، شود(درویش زاده به نقل از نبـوي، محدوده مورد مطالعه در تقسیم بندي ایران جزئی از زون ایران مرکزي محسوب میمحدوده مورد مطالعه در تقسیم بندي ایران جزئی از زون ایران مرکزي محسوب میباشد. باشد. مطالعه میمطالعه می شود(درویش زاده به نقل از ن
شور میآبراهه اصلی منطقه کالشـور می  سبزوار مهمترین گسل خارج مرزهاي شمالی محدوده مورد مطالعه است وسبزوار مهمترین گسل خارج مرزهاي شمالی محدوده مورد مطالعه است و  یی) و گسل اصل) و گسل اصل13711371 شدباشـدآبراهه اصلی منطقه کال . . با

 .  .  اي، صحرایی و آزمایشگاهی جمع آوري و سپس تفسیر گردیداي، صحرایی و آزمایشگاهی جمع آوري و سپس تفسیر گردیدهاي کتابخانههاي کتابخانهدر این تحقیق ابتدا اطالعات مربوطه از بخشدر این تحقیق ابتدا اطالعات مربوطه از بخش
 

 منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 روش تحقیق
و و   کلی منطقه را بدست آورده و با بازیدهاي میدانیکلی منطقه را بدست آورده و با بازیدهاي میدانی  اي اطالعاتاي اطالعاتهاي توپوگرافی و تصاویر ماهوارههاي توپوگرافی و تصاویر ماهوارهین تحقیق ابتدا با استفاده از نقشهین تحقیق ابتدا با استفاده از نقشهاا

سازهاهمیت این سـازهگردید. با استفاده از این اطالعات گردید. با استفاده از این اطالعات   آوريآوريو قدمت آنها جمعو قدمت آنها جمع  ، کاربري، کاربرياطالعات محلی در خصوص نحوه ساختاطالعات محلی در خصوص نحوه ساخت  محلیمحلی ها هـا اهمیت این 
صورت هاي منتخب به روش کامال تصادفی نمونـه بـرداري صـورت سپس از هر یک از محلسپس از هر یک از محل  در گذشته و اهمیت آنها در زمان حال بررسی شد.در گذشته و اهمیت آنها در زمان حال بررسی شد. برداري  نه  هاي منتخب به روش کامال تصادفی نمو

سپس سـپس تکرار برداشت شدند تکرار برداشت شدند   دودوسانتیمتري از سطح خاك و هر کدام با سانتیمتري از سطح خاك و هر کدام با   2020-4040  وو  00-2020عمق مختلف خاك شامل عمق مختلف خاك شامل   دودوها از ها از نمونهنمونه  ..گرفتگرفت
یدرومتري ت خاك که به روش لمسـی، هیـدرومتري تعیین بافتعیین باف  ..سدیم به آزمایشگاه برده شدندسدیم به آزمایشگاه برده شدند  وو  گیري بافت خاكگیري بافت خاكها براي اندازهها براي اندازهنمونهنمونه سی، ه شدانجـام شـدت خاك که به روش لم جام  . . ان

سی سـی سـی   250250و حدود و حدود   %%55سی سی محلول کالگون سی سی محلول کالگون   5050گرم خاك را در داخل ظرفی ریخته گرم خاك را در داخل ظرفی ریخته   5050روش کار بدین صورت است که ابتدا روش کار بدین صورت است که ابتدا  سی 
ستواساعت بر روي شیکر قرار داده شد. محتویات قـوطی در داخـل اسـتوا  22آب مقطر به آن اضافه شد. در قوطی را بسته و به مدت آب مقطر به آن اضافه شد. در قوطی را بسته و به مدت  خل ا قوطی در دا یک نه یـک ساعت بر روي شیکر قرار داده شد. محتویات  نه 

با شد. سپس با همزن دستی چندین مرتبه مخلوط هم زده شدو همزمـان بـا   لیتري ریخته شد و حجم استوانه به حجم یک لیتر رساندهلیتري ریخته شد و حجم استوانه به حجم یک لیتر رسانده مان  شد. سپس با همزن دستی چندین مرتبه مخلوط هم زده شدو همز
ثاینه اولین قرائت هیدرومتر ثاینه اولین قرائت هیدرومتر   4040شود. پس از شود. پس از خارج کردن همزن زمان را مشخص کرده و هیدرومتر به آرامی در داخل مخلوط شناور میخارج کردن همزن زمان را مشخص کرده و هیدرومتر به آرامی در داخل مخلوط شناور می

یدرومتر(باشد. نابراین قرائـت اول هیـدرومتر(شن ته نشین شده و آنچه در مخلوط باقی مانده رس و سیلت میشن ته نشین شده و آنچه در مخلوط باقی مانده رس و سیلت میانجام شد. در این مدت انجام شد. در این مدت  ئت اول ه قدار ) مقـدار aباشد. نابراین قرا ) م
میساعت به حال خود رها مـی  66شود. سوسپانسیون را به مدت شود. سوسپانسیون را به مدت گیري میگیري مینیز اندازهنیز اندازه   (T)دهد. دمادهد. دمارس و سیلت در مخلوط را نشان میرس و سیلت در مخلوط را نشان می کنیم کنیم ساعت به حال خود رها 

ساعت سیلت ته ساعت سیلت ته   66انجام شد. در این انجام شد. در این   (b )در داخل مخلوط به آرامی قرار داده و قرائت دومدر داخل مخلوط به آرامی قرار داده و قرائت دومساعت بدون هم زدن، هیدرومتر را ساعت بدون هم زدن، هیدرومتر را   66و بعد از و بعد از 
ما باشد. بنابراین قرائت دوم رس است و دمـا نیـز در قرائـت دوم  دمـا نشین شده و آنچه در مخلوط باقی مانده است رس مینشین شده و آنچه در مخلوط باقی مانده است رس می ئت دوم  د یز در قرا ما ن ندازه انـدازه   (T )باشد. بنابراین قرائت دوم رس است و د ا

صحیح باشد دو تصـحیح یبره شده همچنین کالگون نیز داري چسبندگی مییبره شده همچنین کالگون نیز داري چسبندگی میدرجه کالدرجه کال  2020گیري شد. با توجه به اینکه هیدرومتري براي دماي گیري شد. با توجه به اینکه هیدرومتري براي دماي  باشد دو ت
 انجام شد.انجام شد.
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 . استفاده شده با توجه به اینکه دو قرائت داریم دو مرتبه این اندازه گیري باید انجام گیرد 2و  1از رابطه تصحیح دما و کالگون تصحیح دما و کالگون 
A”= a-2.5+(T-20)*0.36                                                                                                                                  11((  رابطهرابطه((  
B”=b-2.5+(T-20)*0.36                                                                                                                                     ) 22رابطه (رابطه((  

a :  عدد قرائت شده در مرحله اول از هیدرومتر  عدد قرائت شده در مرحله اول از هیدرومترb  عدد قرائت شده در مرحله دوم  : عدد قرائت شده در مرحله دوم :T دماي مخلوط : دماي مخلوط : 
شود که مایع باالتر باشد باعث می 20درجه سانتی گراد استاندارد شده چنانچه دما از  20با توجه به اینکه هیدرومتر بر روي دماي 

بنابراین با افزایش دما بنابراین با افزایش دما رقیقتر شود و هیدرومتر بیشتر در مخلوط فرو رود و هر چه قدر سردتر باشد هیدرومتر کمتر در مخلوط فرو بورو 
کماز عدد کـم  00//3636درجه سانتی گراد درجه سانتی گراد   2020و به ازاي کاهش هر درجه از و به ازاي کاهش هر درجه از   اضافهاضافه  00//3636   درجه سانتی گراددرجه سانتی گراد  2020به ازاي هر یک درجه باالتر از به ازاي هر یک درجه باالتر از    از عدد 

 گردد.گردد.ییمم
 مثلث بافت خاك بافت خاك مورد مطالعه تعیین شد.مثلث بافت خاك بافت خاك مورد مطالعه تعیین شد.  بر رويبر روي  سپس با تعیین درصد میزان رس ، سیلت و ماسهسپس با تعیین درصد میزان رس ، سیلت و ماسه

صاره و شـیک و عصـاره   2020به بـه   11استات آمونیوم به نسبت استات آمونیوم به نسبت   و با استفاده ازو با استفاده ازسدیم خاك پس از تهیه محلول خاك سدیم خاك پس از تهیه محلول خاك   گیري میزانگیري میزانبراي اندازهبراي اندازه شیک و ع و 
 گیري آن بوسیله  دستگاه فلیم انجام گرفت.گیري آن بوسیله  دستگاه فلیم انجام گرفت.

 مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند.مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند.  tآزمون آزمون   SPSSگاه نتایج حاصل از این بررسی به  کمک نرم افزار آماري گاه نتایج حاصل از این بررسی به  کمک نرم افزار آماري آنآن
 

 نتایج
شده ارائـه شـده   11در جدول در جدول   باشدباشدمیمیمیزان رس و سیلت و ماسه میزان رس و سیلت و ماسه   تعیینتعییننتایج حاصل از آزمایش هیدرومتري براي تعیین بافت خاك که نتایج حاصل از آزمایش هیدرومتري براي تعیین بافت خاك که  ئه  ارا

 استاست
 دو عمق نمونه برداري شدهمیزان رس،  سیلت و ماسه در  - 1جدول 

 درصد رس درصد سیلت درصد شن عمق منطقه

1 
1 5/33 51 5/15  
2 8/40  5/37 7/21  

2 

1 7/17  4/61 9/20  
2 92/14  08/49 36  

سیلت نشان میدهد که در هر دو عمق درصد ماسـه نسـبت بـه رس و سـیلت   11با توجه به میزان رس، سیلت و ماسه ارائه شده در جدول با توجه به میزان رس، سیلت و ماسه ارائه شده در جدول  به رس و  سبت  سه ن نشان میدهد که در هر دو عمق درصد ما
بیشتر است بنابراین بعد از تعیین درصد رس، سیلت و ماسه با استفاده از مثلث بافت خاك بافت خاك تعیین شد. بافت خاك در داخل بیشتر است بنابراین بعد از تعیین درصد رس، سیلت و ماسه با استفاده از مثلث بافت خاك بافت خاك تعیین شد. بافت خاك در داخل 

 بندسار لومی شنی تا لومی و در در منطقه شاهد شنی لومی تعیین شد.بندسار لومی شنی تا لومی و در در منطقه شاهد شنی لومی تعیین شد.
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سارها البته با بازدید میدانی و در هنگام نمونه برداري نوع خاك حاکی از این بود که با توجه به انتقال سیل اب به برخی از این بندسـارها  البته با بازدید میدانی و در هنگام نمونه برداري نوع خاك حاکی از این بود که با توجه به انتقال سیل اب به برخی از این بند
بنابراین با توجه به رابطه بنابراین با توجه به رابطه سانتی متري دارد. سانتی متري دارد.   2020و رسوب مواد، سطح خاك تا حدودي داري مواد ریزدانه و نزدیک به رس بیشتر تا عمق و رسوب مواد، سطح خاك تا حدودي داري مواد ریزدانه و نزدیک به رس بیشتر تا عمق 

ندازه ي  خاك با بافت، میزان نفوذپذیري در دو نوع بافت مشخص شده به روش هیدرومتري و لمسی با فورمول دارسـی انـدازه بین نفوذپذیربین نفوذپذیر سی ا ي  خاك با بافت، میزان نفوذپذیري در دو نوع بافت مشخص شده به روش هیدرومتري و لمسی با فورمول دار
باشد و هر باشد و هر هر چه قدر خاك به سمت بافت شنی نزدیک باشد از نفوذ پذیري باالتري برخوردار میهر چه قدر خاك به سمت بافت شنی نزدیک باشد از نفوذ پذیري باالتري برخوردار میگیري شد که نتایج حاصل نشان داد. گیري شد که نتایج حاصل نشان داد. 

 شود.شود.شتري باشد نفوذ پذیري خاك کمتر میشتري باشد نفوذ پذیري خاك کمتر میچقدر بافت خاك سنگینتر یا داراي رس بیچقدر بافت خاك سنگینتر یا داراي رس بی
 در داخل بندسار و منطقه شاهد SARبررسی میزان 

یزان افزایش یافتـه اسـت . بیشـترین میـزان تا حدودي تا حدودي مورد مطالعه با افزایش عمق مورد مطالعه با افزایش عمق   هر دو منطقهدر در   SARمقدار مقدار  شترین م ست . بی ته ا مق در عمـق SAR  11//3377افزایش یاف در ع
هر چقدر به عمق میـرویم  SARدر هر دوم منطقه و در اعماق مختلف میزان در هر دوم منطقه و در اعماق مختلف میزان باشد باشد میمی  بندساربندسار) سانتیمتري سطح خاك منطقه ) سانتیمتري سطح خاك منطقه 4040-2020((

 شود.و در منطقه شاهد نسبت به داخل بندسار میزان آن بیشتر می
 

 و بندسار منطقه شاهد SARمقایسه  2جدول
 داريسطح معنی SAR t df بخش منطقه

1 
 32/20 داخل بندسار

52/1- 4 03/0 
 95/35 منطقه شاهد

2 
 17/10 داخل بندسار

9/3- 4 013/0 
 19/23 منطقه شاهد

 

  بحث
شرایط هر اقدامی بایـد شـرایط   این رو قبل ازاین رو قبل از  ازاز  مسائل مربوط به خاك دارد،مسائل مربوط به خاك دارد،  هوایی منطقه وهوایی منطقه و  بستگی به شرایط آب وبستگی به شرایط آب و  یک روش،یک روش،  ستفاده ازستفاده ازاا ید  هر اقدامی با

کار بـه کـار   جانبی داشته باشد، اعمال گردد. درجانبی داشته باشد، اعمال گردد. درمناسب ترین روش که کمتر خسارت مناسب ترین روش که کمتر خسارت   امکانات اجراي طرح را سنجید تا بهترین وامکانات اجراي طرح را سنجید تا بهترین و  طبیعی وطبیعی و به 
باآوري آب باران که اغلب اختراع کشورهاي غربی است باید دقـت کـافی بـه عمـل آورد تـا بـاهاي جدید جمعهاي جدید جمعبردن روشبردن روش تا  مل آورد  به ع کافی  قت  عدیل آنتعـدیل آن  آوري آب باران که اغلب اختراع کشورهاي غربی است باید د ها هـا ت

ببراي شرایط مناسب بـ  ، بهترین روش اقتصادي را، بهترین روش اقتصادي رااستاناستان  نیاز کشور ونیاز کشور و  امکانات وامکانات و  شرایط وشرایط و  ها باها باهمچنین تطبیق دادن آنهمچنین تطبیق دادن آن هرراي هـربراي شرایط مناسب  قه منطقـه   راي  منط
   ..انتخاب کردانتخاب کرد

بومی استفاده از بندسار به عنوان روش سنتی جمع آوري آب باران یکی از روشهاي کارآمد و موثر در ذخیره آب با تکیه بر دانـش بـومی  نش  استفاده از بندسار به عنوان روش سنتی جمع آوري آب باران یکی از روشهاي کارآمد و موثر در ذخیره آب با تکیه بر دا
یک روش توان گفت که استفاده از بندسار به عنوان یـک روش باشد با بررسی عملکرد بندسارها در منطقه میباشد با بررسی عملکرد بندسارها در منطقه میدر مناطق خشک و نیمه خشک میدر مناطق خشک و نیمه خشک می توان گفت که استفاده از بندسار به عنوان 

است که با هزینه کم  موجب بهبود  و حفاظت است که با هزینه کم  موجب بهبود  و حفاظت سنتی جمع آوري آب باران شیوه اي پایدار جهت مقابله با سیالب و مدیریت رواناب بودهسنتی جمع آوري آب باران شیوه اي پایدار جهت مقابله با سیالب و مدیریت رواناب بوده
 گردد.گردد.شود و با نفوذ آب در منطقه مانع هدر رفت آن به داخل کویر میشود و با نفوذ آب در منطقه مانع هدر رفت آن به داخل کویر میآب و خاك منطقه میآب و خاك منطقه می

صورت رود که مدیریت بارش در این مناطق به طرز صـحیحی صـورت ییبا توجه به شرایط موجود در مناطق خشک و نیمه خشک انتظار مبا توجه به شرایط موجود در مناطق خشک و نیمه خشک انتظار م صحیحی  رود که مدیریت بارش در این مناطق به طرز 
مدت گیرد و بدین ترتیب به مهار بارندگی براي استفاده مطلوب و بهینه از آن توجه بیشتري شود. با توجه به کاربرد وسیع و طـوالنی مـدت  طوالنی  گیرد و بدین ترتیب به مهار بارندگی براي استفاده مطلوب و بهینه از آن توجه بیشتري شود. با توجه به کاربرد وسیع و 

شرفته، پایـدار بـودن فناوریهـاي پیشـرفته، نانا  ها وها وهاي سنتی استحصال آب باران در این مناطق و آشنایی بومیان منطقه با این سیستمهاي سنتی استحصال آب باران در این مناطق و آشنایی بومیان منطقه با این سیستمسیستمسیستم هاي پی بودن فناوری یدار  پا
هاي مطلوب جهت هاي مطلوب جهت عنوان روشعنوان روش  ها که کارآیی مناسب و سابقه طوالنی دارند  و بهها که کارآیی مناسب و سابقه طوالنی دارند  و بهرسد که احیاء این روشرسد که احیاء این روشآبی به نظر میآبی به نظر میبراي غلبه بر کمبراي غلبه بر کم

یري ه پـایین، کـاربرد و فراگیـري ها از مزایاي متعددد آنها مانند هزینها از مزایاي متعددد آنها مانند هزینند با بروز رسانی این سیستمند با بروز رسانی این سیستمااتامین آب در همه جاي دنیا معرفی شدهتامین آب در همه جاي دنیا معرفی شده کاربرد و فراگ پایین،  ه 
 آسان  و سازگاري باالي آنها با محیط زیست در جهت بهبود وضعیت کشاورزان و نیز حفظ و احیاء آب و خاك اقدام نمود.آسان  و سازگاري باالي آنها با محیط زیست در جهت بهبود وضعیت کشاورزان و نیز حفظ و احیاء آب و خاك اقدام نمود.

ین باشند همچنین میـزان کـم سـدیم تبـادلی در ایـن با توجه به نوع بافت خاك موجود در داخل بندسارها که داراي بافت سبکی میبا توجه به نوع بافت خاك موجود در داخل بندسارها که داراي بافت سبکی می بادلی در ا سدیم ت کم  یزان  باشند همچنین م
 هاي فصلی که در این منطقه وجود دارد می باشد. هاي فصلی که در این منطقه وجود دارد می باشد. ي پتانسیل بسیار مناسبی براي جمع آوري روانابي پتانسیل بسیار مناسبی براي جمع آوري روانابها، داراها، داراسازهسازه

ها هاي سنتی بدلیل اینکه درآمد حاصل از آن مقطعی و اندك است بسیاري از آنهـا بـه حـال خـود رهـا با وجود مفید بودن این سازهبا وجود مفید بودن این سازه خود ر حال  به  ها  هاي سنتی بدلیل اینکه درآمد حاصل از آن مقطعی و اندك است بسیاري از آن
با آب لعه پیرامون الگوي کشت و با استفاده از محصوالت پردرآمدتر و سازگار بـا آب اند و دیگر کاربرد گذشته را ندارند شاید بتوان با مطااند و دیگر کاربرد گذشته را ندارند شاید بتوان با مطاشدهشده لعه پیرامون الگوي کشت و با استفاده از محصوالت پردرآمدتر و سازگار 

شتهیا کاشت برخی دختان مانند بادام و پسته که به ندرت دیده شده کـه روسـتاییان کاشـتهو هواب منطقه مانند زعفران و هواب منطقه مانند زعفران  ستاییان کا که رو ند انـد یا کاشت برخی دختان مانند بادام و پسته که به ندرت دیده شده  حدودي تـا حـدودي ا تا 
 شرایط را جهت استفاده مجدد از آنها مهیا نمود.شرایط را جهت استفاده مجدد از آنها مهیا نمود.
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 اسفند، کرمان  11تا 10جمین کنفرانس سراسري آبخیزداري، مطالعه موردي شهرستان سیرك هرمزگان،پن
آوري بومی مقابله با کم  آبی و خشکسالی در نواحی خشک و ، بندسارها، فن 1391نژاد، ع. پور، م،. و کامرانفال سلیمان، م.، حجی  −

 اد، تهران.خرد 28تا  27نیمه خشک( مطالعه موردي حوضه آبریز دشت بیرجند)، اولین همایش ملی بیابان


