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 چكیده

بخش عمده کشورما ایران دارای اقلیم خشک ونیمه خشک است و همواره با کمبود آب مواجه است.با افزایش 

رفع این نیاز برداشت از آبهای زیرزمینی بیشتر شده وما با جمعیت نیاز به آب نیز روز به روز افزایش می یابد وبرای 

بیالن منفی در آبهای زیرزمینی مواجه شده ایم.مردم مناطق خشک ونیمه خشک با شناخت این نیاز در مواجهه با 

نمونه ای  مشكالت کم آبی وسیالب های ناگهانی به راهكار هایی برای استحصال آب باران دست یافتند.بندسار

در این مقاله سعی بر آن است که  .ش آنان در همین راستا می باشد که در استان خراسان بسیار مرسوم استازتال

 نتایج بهره وری از رواناب ها و سیالب های منطقه ای به منظور کشت دیم و زراعت سیالبی که الگوی مناسبی برای

کیلومتری جنوب غربی  06جلگه ماژان در  نمود. مبارزه با کم آبی درمناطق خشک و نیمه خشک ایران می باشد ارائه

هزار نفر برخوردار است.این دهستان دارای آب و هوای گرم و  11استان واقع شده است این بخش از جمعیتی بالغ بر 

خشک بوده و میزان بارندگی ناچیز و تناسبی با نیاز کشاورزان ندارد و اگر چنانچه بارندگی هم باشد نامناسب با فصل 

در خصوص بررسی های میدانی  بایستی اذعان نمود که بخش وسیعی از جلگه ماژان تحت پوشش .  اری می باشد.آبی

دو تا سه بار آبگیری صورت می "آبگیری بند سارها در اسفتدماه آغاز شده و معموال کشت سیالبی بند ساری است

میزان تولید محصول در سالهای  کاشت می باشدگیرد و از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد زمان آماده سازی زمین  و 

تن علوفه در هكتار می باشد. در  1تن محصول جالیز و  5/3در حد حداقل  79-79همچون سال آبی  خوب نسبتا

این شیوه بهره  از بند سارها امكان پذیر می باشد. آمدمیلیارد تومان در 966در سال تا  منطقه مورد مطالعه حد اقل

کم آب هم با توجه به شرایط هیدرولوژیكی مناطق خشک قابل استحصال است و بنابراین یک درآمد وری در سالهای 

تامین  .گزاران بخش کشاورزی را می طلبدحمایت کار نسبتا ثابت و واقعی در منطقه می باشد که در این راستا

بافت و افزایش موادآلی و رطوبت به همراه اصالح فیزیكی و شیمیایی خاک از طریق نگاهداشت آب،بهینه سازی 

کاهش فاکتورهای شوری از جمله محوری ترین کارایی و قابلیت بندسارها در نواحی خشک است که امكان ایجاد 

 واحدهای کوچک کشاورزی در عرصه های کم بارور محیطی را فراهم می آورد.

 خاک،مناطق خشکبندسار،زراعت سیالبی،رواناب، موادآلی،اصالح فیزیكی و شیمیایی  کلیدواژها:

 

 

   

 مقدمه

ازبنیادی ترین محدودیت های زیستی انسان در مناطق اقلیمی خشک و نیمه خشک،دسترسی به منابع آب 

.بخش عمده کشورما ایران دارای اقلیم خشک ونیمه خشک است و همواره با . (1353می توان برشمرد)صفی نژاد، را
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ه آب نیز روز به روز افزایش می یابد وبرای رفع این نیاز برداشت از کمبود آب مواجه است.با افزایش جمعیت نیاز ب

آبهای زیرزمینی بیشتر شده وما با بیالن منفی در آبهای زیرزمینی مواجه شده ایم.مردم مناطق خشک ونیمه 

آب مشكالت کم آبی وسیالب های ناگهانی به راهكار هایی برای استحصال با  خشک با شناخت این نیاز در مواجهه

نمونه ای ازتالش آنان در همین راستا می باشد که در استان خراسان بسیار مرسوم  بندسار باران دست یافتند.

چون ابعاد کوتاه دیواره  یبا وجود اینكه این سازه ها دارای قدمت زیادی هستند اما در اجرای آنها اصول فن است.

این اصول هم اکنون در  و زیادی جلوگیری شود تا حد بند مدنظر قرار گرفته است تا از کاهش نفوذپذیری آنها

بندسار کرتی است . (1392هم توصیه شده است)عرب خدری و حكیم خانی، حوضچه های تغذیه مصنوعی جدید

یا با بستن مسیر آبراهه ها در مناطق تپه دشت های اطراف خشكه رودها  روی خطوط تراز در که با بنای خاکریز

تا به تدریج  نگهداری می شود یا رواناب دامنه ها و اراضی مشرف به داخل آنها هدایت و ماهوری ایجاد و سیالب

هكتار باشد  25مترمربع تا 166.مساحت یک بندسار ممكن است از (1370درخاک نفوذ کند )عرب خدری، کمالی،

احداث و در مناطق پرشیب،کوچک تر هستند.شیب متوسط محل  که در اراضی کم شیب بندسارها وسیع تر

درصد تعیین شده است.به عبارت دیگر با  2.5درصد و میانگین آن ها در خراسان  4.4تا  متر1.5بندسارها از 

ب برد)عرب خدری و دست را به زیر سیال مترمربع از اراضی باال 06مترمی توان  1.5احداث خاکریزی به ارتفاع 

در ایران دارای سابقه طوالنی است و این  ندساری(آبیاری به وسیله سیالب )روش و تكنیک ب (.1392حكیم خانی ،

 Arab) مشاهده کرد مزارع را به طور عمده در مرکز،جنوب و شمال شرقی استان خراسان بزرگ می توان

khedri,1997 Koochaki,1991.)  زراعت سیالبی و تغذیه مصنوعی آبخوان ها دو روش ساده و ارزان برای

استان خراسان از جمله مناطقی  .( 1391)جعفری و همكاران، ن آن ها می باشد.استفاده از سیالب ها و کاهش زیا

در منطقه برای کشت  امكان کشت دیم زار فراهم نیست و لذا بندسار شیوه سنتی موثر است که به دلیل بارش کم،

تزارهای سیالبی نیاکان ما در استان خراسان جنوبی جهت مقابله با کم آبی با احداث کش سیالبی به حساب می آید.

 بر روی مخروط افكنه های درشت دانه به کشت و موسوم به بندسارسعی نمودند که با گرفتن سیالب های زودگذر

شود که  احداث بندسارها عالوه بر ذخیره سیالب باعث باال رفتن آبدهی قنوات پایین دست نیز می زرع بپردازند.

 عمده بندسار شكلدو. (1391عرب خدری و همكاران،) فاده شوداست كمیلی بندسارها نیزمی تواند جهت آبیاری ت

سرشاخه ها و  در استفاده از روش استحصال رواناب به صورت یكیکه  در محدوده شهرستان بیرجند وجود دارد

دیگری احداث بندسارهای واقع بر روی مخروط افكنه که از خشكه رودها آبگیری می شود که نوع اخیر بیشتر در 

سازگاری مطلق با شرایط  کارایی باال، .( 1370)پیروان و همكاران،د مطالعه در بیرجند مشاهده می شودمنطقه مور

چنین ویژگی هایی از این  محیطی و هزینه اندک دراحداث سه عامل محوری در بقاء و تداوم این تكنیک است.

ن در شرایطی که اغلب نوآوریها و تكنیک سنتی مساله شناسایی قابلیت ها به منظور امكان سنجی بسط و تداوم آ

را امری ضروری و مبتنی براندیشه توسعه سازگار با محیط  تكنیک های نوین چالش زیست محیطی در پی دارند

بهینه سازی  تامین رطوبت به همراه اصالح فیزیكی و شیمیایی خاک از طریق نگاهداشت آب، .(1393)قاهری،است

ورهای شوری از جمله محوری ترین کارایی و قابلیت بندسارها در نواحی بافت و افزایش موادآلی و کاهش فاکت

 خشک است که امكان ایجاد واحدهای کوچک کشاورزی در عرصه های کم بارور محیطی را فراهم می آورد.

منبع مهم حیاتی آب و خاک برای  هدف اصلی کویر نشینان خراسانی از احداث بندسار،حفاظت توام دو

بستر رشد گیاه و عناصر  خاک شسته شده از کوهستان ها،زیرا از یک طرف  شاورزی است.تولید محصوالت ک

ر آب حاصل از سیالب، ذخیره رطوبتی قابل استفاده گیاهان را تامین گغذایی مورد نیاز آنها را فراهم و از طرف دی

 می کند. مهم ترین مزایای بندسار را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
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اصالح خاک آبرفت های -ت جریان های فصلی و موقتی آب به داخل کویرها و شوره زارهاکاهش هدر رف

تغذیه آبخوان ها و افزایش -آبشویی و اصالح خاک های شور-درشت دانه از طریق رسوب گذاری مواد فرسایش یافته

 جاد اشتغالوای-تولید محصوالت کشاورزی-گسترش بیان زایی جلوگیری از-کاهش فرسایش بادی-آبدهی قنوات

 .(1370)عرب خدری وکمالی،

در این مقاله سعی بر آن است که ضمن ارائه نتایج واقعی از کشت بندساری در استان خراسان جنوبی 

شرایط توسعه و ترویج آن را نیز به بحث گذاشت . همچنین نتایج  بهره وری از رواناب ها و سیالب های منطقه ای 

ی که الگوی مناسبی برای  مبارزه با کم آبی درمناطق خشک و نیمه خشک به منظور کشت دیم و زراعت سیالب

 ایران می باشد ارائه نمود.

 

   

 ها مواد و روش

 منطقه مطالعاتی

کیلو متری غرب  30شهر خوسف در  شهرستان خوسف یكی از شهرستان های استان خراسان جنوبی است.

سف از شمال به شهرستان وشهرستان خ(. 1373)غفاری ،اصغری ، و در حاشیه کویر قرار گرفته است بیرجند

از جنوب به نهبدان و کرمان از غرب به طبس و یزد و از شرق به سربیشه متصل است. خوسف  سرایان و بیرجند،

دارای اقلیم بیابانی با ویژگی های خاص آن است از جمله این ویژگی های تابستان گرم و خشک و زمستان های 

فروردین و اردیبهشت بوده و کمی نزوالت آسمانی  د می باشد. حداکثر نزوالت آسمانی در سه ماه اسفند،نسبتا سر

بخش مرکزی)شامل دهستان  2دارای  ستاناین شهر .ه دائمی در اطراف آن جریان نیابدباعث شده هیچگونه رودخان

هزار کیلومتر مربع  16لگه ماژان با بخش ج(. 1373)غفاری ،اصغری ، می باشد مرکزی و خور( و بخش جلگه ماژان

جلگه ماژان از سه دهستان به نام  وسعت ، بعد از بخش مرکزی نهبندان دومین بخش وسیع خراسان جنوبی است.

کیلومتری جنوب غربی استان واقع شده  06جلگه ماژان در  های براکوه ،قلعه زری و جلگه ماژان تشكیل شده است.

این دهستان دارای آب و هوای گرم و خشک بوده و  .هزار نفر برخوردار است 11بر  غاست این بخش از جمعیتی بال

میزان بارندگی ناچیز و تناسبی با نیاز کشاورزان ندارد و اگر چنانچه بارندگی هم باشد نامناسب با فصل آبیاری می 

از آنجایی که . چاه شده استاین عوامل و همچنین نبود رودخانه دائمی در منطقه باعث اتكای کشاورزان به  باشد؛

بنابراین مردم این اهالی به فكر استفاده از  دمیزان بارندگی کم است و آب های زیر زمینی منابع محدود هستن

سیالب ها برای کشت و زرع از سالیان قبل بوده اند و با مهار کردن این  سیالب ها در بند سار به کشت و کار 

 پرداخته اند.

 روش مطالعه 

ن بررسی ضمن بازدیدهای میدانی به منظور مشخص شدن انجام زراعت سیالبی در بندسارها ،روند در ای

کار در مراحل مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت . بگونه ای که از مرحله آماده سازی زمین و آبگیری تا مرحله نهایی 

 .ن راستا مشخص گردیدکشت و برداشت در اراضی منطقه پیگیری صورت پذیرفت و گزارش عملكرد در ای

   

 نتایج و بحث

 

در خصوص بررسیهای میدانی بایستی اذعان نمود که بخش وسیعی از جلگه مازان تحت پوشش کشت 

بر ارائه گردیده است .  1جدول شماره  سیالبی بند ساری است که خصوصیات عمومی کشت و عملكرد آنها در



 

 

4 

دو تا سه بار آبگیری صورت می گیرد  که  "ه آغاز شده و معموالما دناساس این جدول آبگیری بند سارها در اسف

 ( این عمل قطعی می باشد.79-79در سالهای پرباران )همانند سال آبی 

بزه و در این اراضی خر "از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد زمان آماده سازی زمین  و کاشت می باشد. غالبا

 لوگرم بذر برای یک هكتار می باشد.یککه نیازمند حدود نیم  هندوانه کشت شده

تن  0تا  5ماده برداشت می باشد که در شرایط خوب )همچون سال جاری ( آمحصول این بند سارها در حدود شهریور  

 یک تا دوتن علوفه برداشت می گردد.جالیز و 

       
 محصول جالیزی بندسار1-2تصویر                                                 نمای ازفضای داخلی بندسار  1-1تصویر                       

 

می توان حداقل در هر هكتار بین  برای علوفه  ریال 5666بابت هر کیلو محصول جالیزی و  ریال 16666حداقل براساس 

 سه و نیم تا پنج میلیون تومان در آمد خواهد بود. 

 در هر هكتار می باشد. ریال 05.666.666ن از در آمد خالصاین درآمد در مقایسه با هزینه در هكتار نشا
 موضوع مالحظات

 زمان آبگیری روز قبل از شروع فصل بهار22آخر زمستان 

 تعداد آبگیری بار2

 میزان بذر بذرهندوانه گرم 252بذر خربزه و  گرم 252

 زمان شخم 23/2/89

 تاریخ کاشت 11/3/89

1/6/89    ،12/6/89    ،22/6  /89  تاریخ برداشت 

 میزان محصول تن علوفه 2تن جالیز و 6

 جمع هزینه لایر 1502220222

 محصولخصوصیات عمومی وعملكرد1-1جدول                                            

 

حداقل  کیلومتر مربع می باشد می توان 2666در  منطقه مورد بحث که حدود  با توجه به سطح بند سارها

 966حددود  حداقل هزار تن علوفه را داشت که مجموعا 266هزار تن محصول جالیز و  966 ر تولید در حدانتظا

. این در واقع کشت دیمی محسوب می گردد که نه تنها میلیارد تومان درآمد را در منطقه به همراه خواهد داشت

د . این درآمد بدون سرمایه گذاری تخریبی نداشته بلكه در راستای سازگاری با اکوسیستم طبیعی منطقه می باش
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ب ادولتی در بخش کشاورزی حاصل شده که فرهنگ آن در بین مردم وجود داشته و بهترین شكل بهره وری از روان

 در مناطق خشک کشور می باشد .

این شیوه بهره وری در سالهای کم آب هم با توجه به شرایط هیدرولوژیكی مناطق خشک قابل استحصال 

حمایدت کدارگزاران بخدش     راین یک درآمد نسبتا ثابت و واقعی در منطقه می باشد که در این راسدتا است و بناب

 کشاورزی را می طلبد .

 
 

              
 1 -4تصویر                                                       1 -3تصویر                      

         
  1 -0تصویر                                             1 -5تصویر              

 

 مربوط به نمای کلی از بند سار منطقه مطالعاتی می باشد.باالتصاویر 
 

 

   
 

 نتیجه گیری

بهینه سازی بافت و  تامین رطوبت به همراه اصالح فیزیكی و شیمیایی خاک از طریق نگاهداشت آب،

ای شوری از جمله محوری ترین کارایی و قابلیت بندسارها در نواحی خشک است افزایش موادآلی و کاهش فاکتوره

آبگیری بند سارها  که امكان ایجاد واحدهای کوچک کشاورزی در عرصه های کم بارور محیطی را فراهم می آورد.

مه خرداد زمان و از نیمه اردیبهشت تا نی دو تا سه بار آبگیری صورت می گیرد "ماه آغاز شده و معموال دندر اسف
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در  79-79همچون سال آبی خوب آماده سازی زمین و کاشت می باشد. میزان تولید محصول در سالهای نسبتا 

در سال تا  تن علوفه در هكتار می باشد. در منطقه مورد مطالعه حد اقل 1تن محصول جالیز و  5/3حد حداقل 

  اشد. از بند سارها امكان پذیر می ب آمدمیلیارد تومان در 966
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