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  چكيده
  

يمه خشك ناشي از بارندگي كم و نيز توزيع نامناسب آن مي باشد كه موجب شده كمبود آب در مناطق خشك و ن

از اينرو به منظور نيل به اهداف توسعه و كشاورزي پايدار در مناطق خشك . كشاورزي ديم در اين مناطق اقتصادي نباشد

از . و خاك مدنظر قرار گيرد از جمله ايران، الزمست ضمن صرفه جويي در مصرف آب ناشي از بارندگي، مديريت منابع آب

ميان روشهاي سنتي استحصال آب باران بندسارها يكي از شاخص ترين تكنيك هاي مديريت منابع آب براي مقابله با 

در استان خراسان . كم آبي در مناطق خشك و كويري است كه به سرعت در نقاط مشكل دار در حال توسعه مي باشد

درجه شرقي قرار دارد، به علت كمبود بارندگي، كمبود منابع  70تا  20شمالي و طول درجه  65تا  10جنوبي كه در عرض 

با احداث بندسارها و استحصال سيالب و . آبي و برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني با كمبود آب مواجه هستيم

در اثر . ه بوجود مي آيدرسوبگيري از آن، بستر مناسبي براي پرورش محصوالت كشاورزي به خصوص هندوانه و خربز

سيلگيري بندسارهاي باالدست، آبدهي قنوات افزايش مي يابد و استفاده از آب مازاد كاريز براي آبياري تكميلي 

در اين مجموعه سعي شده است نگاهي اجمالي بر بندسارها بعنوان روشي جهت . بندسارهاي پايين دست انجام مي گيرد

  .شك شودجمع آوري و تامين آب در مناطق خ

  استحصال آب، خراسان جنوبي، كشاورزي ديم، آب زيرزميني، كاريز، مناطق خشك: ها كليد واژه

  
  

Water-spreading weirs as a traditional system for water supply in dry regions 

 

 
Abstract 
 

       Scanty and inappropriate dispensation of rainfalls have caused water deficit in dry and semi-arid 

regions, so that dry farming is no longer economic. Therefore, in order to achieve development and 

sustainable agriculture in dry regions such as Iran, saving water of rainfalls, water resources and 

underground reservoirs should be concerned. Among traditional rain water harvesting systems, 

utilizing Water-spreading weirsis one of most efficient techniques for water resource management 

against water deficit in rapidly expanding dry regions and deserts. South Khorasan, located at latitude 

10 to 65 N and longitude 20 to 70 E, encounters with water deficit due to deficiency in rainfall, 

insufficient water resources and extreme water extraction from underground water resources in recent 
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decades.With the construction of Water-spreading weirs, the extraction and sedimentation of 

floodplains, it is a good platform for growing crops, especially watermelons and melons.Due to 

upstream watershed flooding, water extraction from aqueduct increases and extra water is used for 

downstream Water-spreading weirs. In this paper, Water-spreading weirs as a system for water 

accumulation and supply in dry regions are briefly reviewed.    

Keywords : water harvesting, South Khorasan, dry farming, ground water, gully, arid 

zone 

 

 

    

  مقدمه
  

توجه به افزايش روزافزون جمعيت و كمبود آب، موضوع استحصال آب باران در كليه نقاط خشك  وزه باامر       

دنيا مورد توجه واقع شده و تالش بسيار و سرمايه گذاري هاي هنگفتي از طرف مجامع بين المللي ودولت هاي 

از آنجا كه بارندگي . م استمحلي براي توسعه آن به عنوان راه حل مقابله با خشكي وخشكسالي در حال انجا

ولو به مقدار كم تقريباٌ در همه جا اتفاق مي افتد، قبل از اينكه به سيالب تبديل شود و يا در مسير جريان خود 

بر خالف . دچار آلودگي گردد، به كمك روش هاي استحصال آب مي تواند جمع آوري و مورداستفاده قرار گيرد

دها كه نياز به سرمايه گذاري و تكنولوژي پيشرفته دارد، سيستم هاي سيستم هاي متمركز و بزرگ مانند س

به همين دليل از اين روش بدون . استحصال آب فناوري ساده دارند و در ابعاد كوچك قابل اجرا مي باشند

  ). 1391چكشي،(محدوديت مكاني مي توان استفاده نمود

  

بدون باران است، بلكه براي كنترل جريان رودخانه ها و  ب در ايامآجمع آوري آب باران نه تنها براي تامين    

جلوگيري از آسيب رساندن به نواحي مسكوني و زراعي پايين دست، يا توليد انرژي و پرورش آبزيان يا تغذيه 

 ).1385طهماسبي، ( سفره هاي آب زيرزميني، چشمه ها و قنوات هم صورت مي گيرد

  

ت آب و خاك با محور كاهش هرزآب سطحي، استفاده از سيل پس از پيشينه كاربرد روشهاي سنتي مديري    

رخداد و گزينش شيوه مناسب بهره برداري از زمين، در مناطق و نيمه خشك سيستان و بلوچستان، به چند 

آثار به جا مانده از سطوح آبگير كوچك و بزرگ در نواحي مختلف از جمله مناطق شهر . هزار سال مي رسد

عرب، ( ردو مكران حكايت از استفاده خردمندانه و ديرينه از منابع آب و خاك عرصه آبخيز داسوخته، سراوان 

1390.(  

از بين محدود كارهاي تحقيقاتي كه در ايران تحت عنوان بهره برداري از آب انجام گرفته است مي توان به     

ه استفاده از نزوالت در افزايش اشاره كرد كه در آنها تنها ب) 1376( و جهان تيغ) 1371(كارهاي چاووشي

قدوسي جمالي در مقاله اي اقدام به بررسي و تحليل روش هاي مختلف بومي و . رطوبت خاك توجه شده است

نوين استحصال و جمع آوري مستقيم ريزش هاي جوي در محل نزول و رواناب هاي ناشي از آنها با استفاده از 

  .روش هاي سنتي نمود

امع بشري ساكن در مناطق خشك با تكيه بر دانش بومي خود به شيوه هاي مختلف اقدام قرن هاست كه جو     

اين روش با توجه به اينكه از ديرباز با مصالح بومي انجام مي شده . به جمع آوري آب باران و هرزآب مي نمايند
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ش عمده اي از آبي در بسياري از مناطق خشك و نيمه خشك، بخ. است بسيار ارزان و قابل استفاده بوده است

كه به درون خاك نفوذ مي كند، يا از راه تبخير مستقيم هدر مي رود يا از راه تعرق توسط گياهاني كه از نظر 

اقتصادي بي فايده هستند به مصرف مي رسد، لذا برنامه ريزي و هدفمند بودن بهره برداري از اين روانابها مي 

 ).1391پارسايي، (فصول خشك كم نمايد تواند تا حدود زيادي مشكالت كم آبي را در

  

خراسان جنوبي ازجمله مناطقي از ايران است كه در حاشيه كوير قرار گرفته و از نظر اقليمي جزو نواحي      

در اين بخش از خراسان به علت كمبود ميزان بارندگي ساالنه، كشاورزي ديم امكان . خشك محسوب مي شود

اهالي اين منطقه از گذشته . رين عامل محدود كننده توسعه كشاورزي استپذير نمي باشد و كمبود آب مهمت

هاي دور با استفاده از سيالب به زراعت اشتغال داشته اند و اين شبكه سنتي پخش سيالب، بطور گسترده 

مردم اين خطه سالها در حاشيه كوير و در اوج . وجود داشته و همچنان مورد توجه اهالي بوده و هست

استحصال و جمع آوري سنتي آب باران در قالب . از حداقل امكانات، حداكثر بهره وري را داشته اندمحروميت 

از اين رو محدوديت آب و . از آن جمله اند)سدهاي ساخته شده با خشت و ساروج( بندسارها، آب انبارها و بند

ي كشاورزان منطقه صورت منابع آبي در نقاط كويري سبب گرديده اقداماتي در جهت مهار سيالبها از سو

  :هدف از انجام اين كار موارد زير مي باشد. پذيرد

 نفوذ آب در خاك و تغذيه سفره هاي آب زيرزميني و قنوات •

استفاده از آبرفتهاي رسوب كرده در سطح بندسارها كه در واقع همان خاك حاصلخيز  شستشو يافته  •

 سفالگري منطقه به منظور كشاورزي، مصارف ساختماني، آجرپزي و

با توجه به ظرفيت نگهداري بسيار خوب انباشته شده بندسارها، كشت صيفي جات و غالت ديم نظير  •

از قديم االيام وجود داشته و در حال حاضر نيز در كليه نقاط استان ..... خربزه، هندوانه، گندم و

 .خراسان جنوبي رايج مي باشد

 .نياز دام و عشاير منطقه را نيز تامين مي نمايد ذخيره آب در بند سارها براي مدتي آب شرب مورد •

 

از آنجاييكه كمبود آب در مناطق خشك يك بحران جدي و مداوم است، لذا الزمست ساكنين اين مناطق     

براي رسيدن به اين منظور، استحصال آب بعنوان . اطالعاتي در خصوص ذخيره و مصرف بهينه آب داشته باشند

  ).1391چكشي، (طرح مي شودهدفي اقتصادي و مفيد م

  

    

  ها مواد و روش

  

با محدوديت ها و امكانات موجود كويري ايران از كهن ترين تمدن هاي بشري مي باشد و مردم منطقه            

در اين مناطق بارندگي ها فصلي بوده و از آب هاي دائمي سطحي و رودخانه هاي پر . خود را سازگار نموده اند

 ينابنابر ، شرايط اين منطقه به گونه اي است كه بارش ها محدود به چند ماه در سال است. است آب بي بهره 

ساكنين اين مناطق كويري همواره با مشكل كم آبي مواجه هستند و به منظور مقابله و سازش با اين مشكل 
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پيشرفت صنعت و توانايي همواره در جهت يافتن راه حل هاي مناسب و سازگار با محيط بوده اند اما توسعه و 

ژي ها باعث گرديده تا در كوتاه مدت ايجاد تغييرات اساسي در محيط انسان در بهره گيري از اين تكنولو

بندسارها، خوشاب ها، . زيست خود به منظور بهره برداري بيشتر از منابع موجود آب و خاك را بدست آورد

قنوات، آب انبارها و صدها مورد ديگر از سازه ها و فعاليت هايي كه براي مقابله با شرايط سخت استفاده شده 

است هر كدام در طي صدها سال به بهترين نحو با شرايط موجود سازگار شده اند بايد در فعاليت هاي كنوني به 

              .عنوان الگوهاي موفق مورد توجه قرار گيرند

بر خالف . در بررسي سيماي منابع طبيعي مناطق خشك،  بارندگي جزو خصوصيات مهم به شمار مي آيد       

اين مناطق معموالً مديريت بارش به نحو مطلوبي انجام نمي شود، به طوريكه قسمت اعظم بارندگي به انتظار در 

در كليه طرحهاي تحقيقاتي، مهار بارش به منظور استفاده بهينه از . اشكال مختلف از دسترس خارج مي شود

گذرا بر فيزيوگرافي بندسارها مقاله حاضر از نوع مروري بوده و نگاهي . آن بعنوان امري حياتي تلقي مي شود

بعنوان ساختاري جهت انباشت آب در مناطق كويري داشته  و اهميت بندسارها در مناطق كويري را مدنظر 

  . قرار مي دهد

  

بندسار، كرت يا حوضچه اي است كه با بناي خاكريز روي خط تراز و در مسير خشكه رودها، اطراف آنها يا       

د مي شود و سيالب يا رواناب دامنه ها به داخل آن هدايت و نگهداري مي شود تا به مناطق تپه ماهوري ايجا

در اين روش از هدر رفتن جريان هاي موقتي به داخل كويرها و گودي هاي داخلي . تدريج در خاك نفوذ نمايد

ت دانه و يا بعالوه رسوبات پرارزش ريزدانه، خاك حاصلخيز و مناسبي روي آبرفت هاي درش. جلوگيري مي شود

  .اراضي سنگالخي آن منطقه تشكيل مي دهد

    

رودخانه ها به سطحي از زمين كه توسط پشته اي بلند به ارتفاع  در بارندگي هاي طوالني مدت سيالب      

ين روش بطور غيرمستقيم مي تواند باعث كاهش اتكا به ا. متر احاطه گرديده است هدايت مي شود 2حداكثر 

مكانيزم بند سار به اين صورت است كه سيالب جاري . نظير چاه، قنات و يا آب رودخانه باشدمنابع آب معمول 

در رودخانه توسط تركه بند كه در واقع يك نوع مانع احداث شده از مواد رودخانه اي در برابر جريان آب است، 

احداث مي شود، تجمع مي سيالب در پشت بدنه بند كه عموماً در روي خط تراز . به داخل بند هدايت مي شود

به منظور خارج سازي آب مازاد و اجتناب از سرريز شدن بند، انتهاي ديوار بند بعنوان سرريز به كار مي . يابد

براي جلوگيري از فرسايش در اين محل، قطعات سنگ و گياهان . رود كه به آن گوشه يا گوش بند مي گويند

  . بوته اي گذاشته مي شود

بارندگي و جريان سيالب، مراقبت هايي از نظر تحكيم قسمت هاي ضعيف، مسدود كردن النه قبل از فصل      

در روي اراضي بادبزني شكل سنگريزه دار يا . حيوانات حفار و ترسيم خرابي هاي سال گذشته ضرورت دارد

اند و در  اين اراضي از رسوبات درشت دانه تشكيل شده. مخروط افكنه ها نحوه احداث بندسار متفاوت است

اين الگوي آبراهه نشانگر محل طبيعي گسترش . روي آن شبكه اي از آبراهه به صورت پنجه اي ديده مي شود

به اين منظور غير از . زمين واقع در حدواسط دو آبراهه محل مناسبي براي ساخت بندسار است. سيالب است

ث كرده و جريان سيالب را به داخل روش عمومي، گاهي كرت هايي كه سه جهت آن خاكريزي شده اند احدا



 

۵ 

چنانچه آبگيري فقط از يك خشكه رود انجام شود، ورودي مقابل، نقش گوش بند را  .آن هدايت مي كنند

چنانچه آبگيري از طرفين انجام شود، طراحي بند به گونه اي است كه پس از پرشدن، آب پس . خواهد داشت

بگيري، كشاورزان در محل حضور دارند و در صورت لزوم در هنگام آ. زده و ورود سيالب متوقف مي شود

  .جريان را قطع مي كنند

دشت هاي دامنه اي از رسوبات ريز دانه تر تشكيل شده اند و معموالً بواسطه شرايط مناسب خاك و آب به 

ن هاي با جريا) يا اراضي زراعي(در اين اراضي آبياري زمستاني و بهاري كرت ها . زراعت آبي اختصاص دارند

سانتي متر است و انتقال جريان هاي سيالبي به  50ارتفاع مرز اين كرت ها كمتر از . سيالبي ديده مي شود

  . داخل آنها از طريق شق نهر صورت مي گيرد

تحقيقات نشان داده است كه روش استفاده مستقيم از سيالب، نمي تواند در مناطقي كه فصل بارش با       

زيرا نمي توان رطوبت را در خاك از فصل مرطوب براي . تطابق ندارد، توام با موفقيت باشدزمان نيازآبي  گياه 

زراعت ديم داراي خصوصيات متفاوتي . دوره خشكي ذخيره كرد و در اين شرايط گياهان از بين خواهند رفت

نزوالت جوي از تغييرات سال به سال بارندگي و تغييرات مقدار و نحوه پراكنش .  نسبت به زراعت آبي است

لذا راهكارهاي متفاوتي كه در كاهش . عواملي هستند كه سبب خطرپذيري باال در زراعت ديم مي شوند

 .خطرپذيري و ايجاد ثبات و پايداري عملكرد محصوالت ديم موثر باشد، مورد توجه است

  

    
  

  نتيجه گيري
  

بات، سازگاري بسيار مناسب با محيط زيست احداث بندسارها نقش موثري در كنترل رسو بطور كلي          

ناحيه، تغذيه منابع آب زيرزميني و به ويژه قنوات و هم چنين كنترل روانابهاي سطحي و ايجاد زراعت سيالبي 

ها توسط بوميان ناحيه به ايجاد درآمد و  برداري و نگهداري دائم اين سازه نقش مهمي دارد و به سبب بهره

 .جامداشتغال براي آنان مي ان

البته اين تاثير بر . استحصال سيالب در بندسارها، خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك را تغيير مي دهد

خصوصيات فيزيكي خاك بيشتر بوده به طوري كه افزايش درصد رس، سيلت و ماده آلي، باعث بهبود 

يزان محدود  افزايش از لحاظ خصوصيات شيميايي، مقدار مواد آلي و معدني به م. ساختمان خاك شده است

  .  مي يابد

در حال حاضر و در روش هاي نوين از مخزن براي جمع آوري و ذخيره آب استفاده مي شود تا بتوان        

استحصال آب باران براي آبياري . آبياري گياهان را در دوره كمبود آب يا در فاصله زماني بين بارش ها انجام داد

بدين منظور آب باران از اراضي . ك با موفقيت مورد استفاده قرار گرفته استتكميلي در بسياري از مناطق خش

 . مجاور جمع آوري و ذخيره مي شود تا در زمان كمبود آب به مصرف گياه برسد

به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه با احداث بندسار و استحصال سيالب و رسوبگيري از آن، بستر مناسبي 

همچنين در اثر سيلگيري بندسارهاي . روي اراضي درشت دانه بوجود مي آيدبراي پرورش گياهان در 

باالدست، آبدهي قنوات افزايش يافته و استفاده از آب مازاد كاريز براي آبياري تكميلي بندسارهاي پايين 



 

۶ 

ما  به اين ترتيب نياكان. دست نيز انجام مي گيرد كه نشان دهنده وجود رابطه دروني بين اين دو شيوه است

نظامي براي بهره برداري پايدار از منابع آب و خاك اين منطقه ايجاد كرده اند كه مي تواند سرمشق مناسبي 

براي حل بحران هاي اخير از قبيل فرسايش، كاهش سطح زير كشت، شور شدن آب هاي زيرزميني و خاكها، 

  .هجوم شن هاي روان، گسترش بيابانها و حتي مشكل بيكاري باشد
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