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 و ساختِ بندسارها یطراح
 

 3اکبر عباسیعلی، 2کورش کمالی، 1خدریعربمحمود 
 

 دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری -1

 لانیعی گیمنابع طب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومربی  -2

 راسان رضوی خیعی منابع طب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی وشیار ندا -3

   

 

 چكيده
 

ر خراسان متداول دهمچنان برای استحصال سيلاب و کشاورزی سيلابی است که  نتیسای شيوهبندسار 

كات متعدد علمی و فنی وجود دارد که به تجربه توسط مردم بدست آمده نها این سامانهاحداث  در است.

يری از تجربيات کشاورزان گبا بهرهآن اجزاء مختلف و  بندسارساخت  طراحی و شيوه قالهمدر این است. 

 .ده استشتشریح و تلفيق آن با دانش نوین 

 نوین نونفندسار، خراسان، طراحی، ساخت، بها: کليد واژه

 
 

Designing and constructing of Bandsar 

 
Abstract 
 
Bandar is an indigenous method of flood utilization and flood agriculture that is still common 

in Khorasan. There are numerous scientific and technical issues in the construction of these 

systems, which people have gained by experience. This article describes the design and 

construction of Bandsar and its various components using the experiences of farmers and its 

integration with modern techniques. 
Keywords: Bandsar, Khorasan, Design, Construction, Modern techniques 

 

   

 مقدمه
 

شود. با خراسان مشاهده میمناطق خشک عمدتا در برای استحصال سيلاب است که  بندسار فناوری باستانی

و  ها، تغذیه آبخوانکنند، بلكه در حفاظت خاکاین روش مردم نه تنها محصولات مورد نياز خود را توليد می

-و در آینده نيز باید توسط آنان ساخته شده و بهره اندکردهمردم ابداع  را روشین ازدائی نيز موثرند. بيابان

تكيه بر این دانش بومی فراموش نشود. دو  ،استفاده از بندساربرداری شود. بنابراین شایسته است در توسعه 

های موجود و ارزان بودن آن است. بنابراین، به نكته مهم در پایداری هر دانش بومی، انطباق آن با سطح فناوری
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 شود به این مسائل توجه ویژه داشتهکنند اکيدا توصيه میمهندسين و کارشناسانی که در این وادی فعاليت می

باشند. از سوی دیگر، سطح هر بندسار نباید خيلی بزرگ باشد. با بزرگتر شدن بندسار، دبی مورد نياز نيز 

-شود. طبعا اجرا، بهرهتر میافزایش یافته و بنابراین تاسيسات آبگيری و تخليه آب مازاد نيز بزرگتر و پيچيده

يان مشكلات خاص خود را خواهد داشت و برداری و نگهداری اجزاء مختلف چنين بندسارهایی توسط روستائ

 هایی منجر شود.ممكن است به ناکامی

   

 انتخاب محل

 

 یابد.شود و با طراحی و اجرای آن متناسب با اصول مهندسی ادامه میساخت بندسار با انتخاب محل شروع می

شود که با کمبود رطوبت خاک در فصل رویش گياهی از نظر اقليمی، ساخت بندسار در مناطقی توصيه می

مرطوب که قسمت ای و نيمهخشک، مدیترانهد. بنابراین اجرای این روش در اقاليم خشک، نيمهمواجه هستن

 زهكشی باشد. فاقد محدودیتخاک شود مشروط به آنكه اند مناسب قلمداد میاعظم کشور را پوشانيده

ی دچار پس از آبگير لایههایی که در شرایط فعلی زهدار هستند و یا ممكن است به دليل وجود سختخاک

مشكل زهكشی شوند برای ساخت بندسار مناسب نيستند. رمز موفقيت عملكرد بندسار نفوذ مناسب آب در 

کند که به شور شدن خاک ها را به دریاچه تبخيری تبدیل میخاک است. نفوذپذیری کند آب در خاک، بندسار

هایی ، حفر و بررسی پروفيلشود. به این دليل، علاوه بر بررسی مواد تشكيل دهنده سطح خاکمنجر می

های محدود کننده نفوذ اهميت دارد. در صورتی که هدف از ساخت متر از نظر ارزیابی لایه 5/1حداقل به عمق 

بندسار رسوبگيری و سپس کشت و کار در آن باشد، ممكن است وجود لایه محدود کننده اهميت خود را از 

شود و در نتيجه لایه محدود کننده زمين اوليه تشكيل می دست بدهد. زیرا با رسوبگيری، خاک جدیدی روی

پرتوی و ) شوندها ساخته میافكنهبندسارها در روی مخروط اغلبگيرد. گاه قرار میاوليه خارج از ریشه

ای و های دامنهها، و دشتها، فلاتهای اراضی )تپه. این تيپ اراضی و همچنين سایر تيپ(1331، خدریعرب

 لایه ندارند. شوند معمولاً مشكل زهكشی و سختها مشاهده میای( که بندسارها روی آنودخانههای ردشت

دانه و پوشيده از سنگ و شوند، خاک اوليه درشتهایی که برای ساخت بندسار انتخاب میدر اکثر مكان

ای است اهميت ویژه سنگریزه است. بنابراین، مقدار توليد رسوب که تابعی از جنس سازندهای حوضه بالادست

مثلا در کند. می سيار مهم ارزیابیبرا زارهای گربایگان احيا ماسهر دزرد آبخيز بيشهتوليد رسوب کوثر )(دارد. 

شود. رسوبات سرشار از بندسار ساخته شده در مجاورت سازند بسيار حساس به فرسایش ملاحظه می 1 شكل

به امكان ذخيره آب بيشتر اولویت دارند. در مقایسه، وجود مقدار زیادی ذرات خيلی ریز با توجه سيلت و ماسه 

 تواند به محدود شدن شدید نفوذپذیری منجر شود.خيلی ریزدانه رسی در رسوبات، پس از نهشته شدن می
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 (، اینترنت1333 ،دروگرعكس از آقای جعفر بندسار ساخته شده در مجاورت سازند مارنی ) -1 شكل

ای که قرار است از آن برای بندسار بالادست رودخانه به طور کلی بررسی اجمالی جنس سازندهای حوضه

تاثير  با توجه بهشود، از نظر تاثيرات احتمالی سوء نظير شوری، رسوبات رسی بسيار ریز ضرورت دارد. آبگيری 

جریان توان از رسوب، میخصوصيات رواناب و بر آبخيز  های رخنمون یافته حوزهکيب سنگشناخته شده تر

بندی و دانه با جداکردن مواد معلق به مطالعه علاوه بر بررسی کيفيت آب، گيری نمود وها نمونهرودخانه سيلابی

های آبرفتی با بررسی نهشتهنياز دارد. این روش به زمان و هزینه طبعا . ها پرداختآن سایر خصوصيات رسوب

توان با سهولت بيشتری این می، شوندهایی که با سيلاب آبگيری میا، رسوبگيرها و کرتهدر مخازن، حوض

دست آمده قابل اعتمادتر گيرها زیاد باشد، نتایج بهگونه رسوب عمر اینهر چه را مورد تحقيق قرار داد. اله مس

 خواهد بود.

های آسفالت در سطح کشور اضافه شده است. امكان غير قابل نفوذ زیادی نظير جادهسطوح  ،های اخيردر سال

آوری شده وجود دارد. در این شرایط ویژه، هایی و هدایت رواناب جمعساخت بندسار در مجاورت چنين عرصه

شد توصيه رواناب فاقد رسوب است و بنابراین در جاهایی که خاک اوليه قابليت ذخيره رطوبت خوبی داشته با

 شود.می

توان با ساخت ارتفاع معينی از دیواره شيب زمين در ساخت بندسار اهميت زیادی دارد. چه، سطحی که می

متر،  5/1درصد، با احداث خاکریزی به ارتفاع مفيد  5/2بدنه بند زیر آب برد، تابعی از شيب است. مثلا در شيب 

يلاب برد. در حاليكه در شيب یک درصد، با احداث خاکریز متر از اراضی بالادست را به زیر س  06توان می

به یک درصد، هزینه ساخت دیواره بندسار  5/2رود. به این ترتيب با کاهش شيب از متر زیر آب می 156مشابه، 

تر و احتمال ها ریزدانهیابد. از سوی دیگر باید توجه داشت که با کمتر شدن شيب، خاکدرصد کاهش می 256

مشروط به اینكه خاک  ،های موجودگيریشود. با توجه به اندازههای محدود کننده نفوذ بيشتر میهوجود لای

ها حداکثر شيب افكنهتر خواهد بود. در روی مخروطمحدودیتی نداشته باشد، هر چه شيب کمتر باشد مناسب

تواند قابل درصد نيز می 16های بيشتر تا حدود ها، شيبها و درهدرصد است. در تپه 1قابل توصيه حدود 

 استفاده باشد. 

توان شود میجا که با ساخت بندسار امكان آبياری محصولات فراهم میاز آنتخاب محل، در ان

های زراعت دیم و مرتع با لحاظ تمهيداتی استفاده کرد. آبياری را برای افزایش محصول در کاربری آن

 ت. کاری دیم برخی درختان خشكی پسند نيز قابل توصيه اسسيلابی با بندسار در مراتع مشجر و باغ
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جا که از آنگيرد. مورد توجه قرار مسائل حقوقی از نظر مالكيت آب و اراضی است در انتخاب محل باید بدیهی 

ها، مراتع و بسياری از اراضی با کاربری غيرکشاورزی جزء اراضی ملی و تحت مدیریت سازمان جنگل

مذکور و ادارات تابعه آن اخذ شود. آبخيزداری کشور قرار دارند؛ شایسته است مجوزهای لازم از دستگاه 

همچنين، بررسی حقابه افراد پایين دست قبل از هر گونه اقدامی ضروری است. چه، ممكن است با ساخت 

 .دست از حيز انتفاع خارج شودبندسار جدید، بندسارهای قدیمی در پایين

   

  حاسبه مساحت کل بندسار برای یک منطقهم

در ساخت بندسار باید به مساحت حوضه  بالادست و حجم رواناب موجود توجه شود. با ساخت تعداد زیاد 

بندسار، ممكن است آب کافی قابل استحصال نباشد. در بسياری از مناطق ایران که مالكين مناطق نزدیک به 

کنند، احداث بندسار جدید نزدیک به سرآب مانع از رسيدن آب لازم یسراب حقابه اراضی پایاب را رعایت نم

ترین راه، تعيين مساحت بندسار بر حسب مساحت آبخيز شود. سادهدست میبه بندسارهای قدیمی پایين

( نسبت سطح 1393بالادست است. در این ارتباط، بر حسب گزارش برنامه محيط زیست سازمان ملل متحد )

گيری شده ای در آریزونای آمریكا اندازهدرصد در منطقه 0تا  3بی به مساحت آبخيز بالادست کشتزارهای سيلا

است. اگرچه تا کنون پژوهشی در این ارتباط در ایران انجام نگرفته، برای آنكه احتمال استحصال سيلاب 

 1:16شک بين شود نسبت مساحت بندسار به مساحت حوضه در مناطق خشک و فراخافزایش یابد، توصيه می

تر در نظر گرفته شود. تواند بزرگمرطوب، میخشک و نيمهباشد. بدیهی است این نسبت در مناطق نيمه 1:26تا 

تر خواهد بود. باید توجه آوری رواناب( این نسبت کوچکهمچنين، در بندسارهای دسته دوم )روش جمع

ار بارش آبخيز بالادست به ضریب تغييرات داشت که نسبت مساحت بندسار به مساحت آبخيز، علاوه بر مقد

بارش منطقه و ریسک قابل قبول نيز بستگی دارد. در مناطقی که ضریب تغييرات بارش بالاست، مساحت 

تر نيز هدر نرود. به هر حال باید در نظر های پربارانتوان طوری در نظر گرفت که رواناب سالبندسارها را می

 تر جاری شود. محيطی به مناطق پایينخشی از رواناب برای اهداف زیستداشت که باید اجازه داد که ب

های ذکر شده در بالا، به عنوان مثال در شرایط اقليمی بيرجند )خشک( برای یک آبخيز یكصد با فرض نسبت

هكتار تجاوز کند. در شرایط طبس )اقليم فراخشک(، سطح  16هكتاری، حداکثر مساحت بندسار نباید از 

شناسی نفوذناپذیر یا با هایی که از نظر سنگهكتار در نظر گرفته شود. در حوضه 5باید کمتر از  بندسار

مرطوب نسبت مساحت بندسار به خشک و نيمهشوند، و همچنين در اقاليم نيمهبندی میپذیری کم طبقهنفوذ

 ياز به تحقيقات بعدی دارد.تر این نسبت در شرایط مختلف نتواند بزرگتر باشد. تعيين دقيقسطح آبخيز می

  تهيه نقشه اوليه یا شماتيک یا الگویی

ء رواناب از یک سو و ميزان توانایی، متناسب با شرایط زمين، منشای صورت گرفته و بازدیدها هابررسیمطابق 

شوند. امكانات، تجربه و دانش مردم محلی از سوی دیگر، بندسارها با الگوهای کم و بيش مختلفی ساخته می

افكنه، ها و مخروطشود. در حاليكه در دشتها ساخته میها، بندسار با بستن مسير آبراههها و فلاتدر تپه

ده روی به طور معمول، مساحت بندسارهای ساخته ش مچنينهشود. ندسار به صورت کرت اجرا میب

هفت بيشتر از انواع دیگر بندسارها است.  هانآها و اجزاء به کار رفته در تنوع سازه وها بزرگتر افكنهمخروط

اولين است بدیهی  ترسيم و ارائه شده است. خدری و همكاران )(عرببندسارها توسط الگوی مختلف از انواع 
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کليه شماتيكی ترکيبی از  2شكل قدم پس از تصميم به احداث بندسار، انتخاب نوع نقشه الگوی ساخت است. 

ها ممكن است به کار رود نشان داده شده است. توجه افكنهبندسارهای ساخته شده روی مخروطاجزائی که در 

برای بندساری است که یک دیواره آن در  شكنبآسازه ء در هر بندساری ضرورت ندارد. مثلا شود که این اجزا

عنوان مثالی ه بندارد.  شكنبآاشد نيازی به اگر بندسار با فاصله از رودخانه بمجاورت رودخانه باشد. بنابراین 

در  ذکورم هیكی از دو ساز همزمان ،نتيجهی مشابه دارند. در کارکردهای سرریز ميانی وروزنه  هدو سازدیگر 

 .شودبندسار استفاده مییک ساخت 

 

 
دیواره -5دیواره اصلی جانبی سمت نهر آبرسان، -1نهر آبرسان، -3بند انحرافی،-2رود، خشكه-1سار نمونه )شماتيک بند -2شكل 

بند عمودی، ميان -16بند موازی، ميان -3شكن، آب-9سرریز انتهایی،  -3دیواره اصلی جانبی سمت سرریز انتهایی،  -0اصلی پایين، 

 سرریز ميانی(-12روزنه، -11

 هابندسار و روش ساخت آناجزاء 

 2شكل دهد. مطابق ترین حجم عمليات هر بندسار را به خود اختصاص مییواره اصلی بيشد دیواره اصلی:

دیواره اصلی بندسار شبيه حرف یو انگليسی است که از دو دیواره جانبی و یک دیواره در پایين تشكيل 

تراز ساخته  گيرد و دو ضلع دیگر تقریبا عمود برشود. دیواره پایين با خاکریزی روی خط تراز انجام میمی

یا خاکریز پایين دقيقا بر خطوط تراز منطبق نيست. عدم  شوند. در ساخت سنتی بندسارها، احداث پشتهمی

هایی از بند و آبگيری توجه به ترازبندی مناسب این بخش از دیواره، به انباشته شدن سيلاب در قسمت

ر اجرای خاکریزها از دوربين و ترازیاب و یا شود. برای رفع این مشكل، باید دغيریكنواخت سطح بند منجر می

افراد محلی مجرب استفاده شود. توضيح آنكه رعایت تغييرات اندک توپوگرافی نظير آن چه در محل 

دهد الزامی نيست. زیرا با چند سيلگيری اوليه و رسوبگذاری ذرات معلق، های کوچک و فرعی رخ میآبراهه

هایی ضرورت دارد. شود. البته، تحكيم بيشتر بدنه بند در چنين قسمتمیهای جزئی برطرف اینگونه ناهمواری

تری از با اجتناب از رعایت تغييرات جزئی خطوط تراز در ساخت دیواره بندسار، کشتزارها با خطوط مستقيم

 شود. پذیر مییكدیگر جدا شده و عمليات کشت و کار مكانيزه نيز با سهولت بيشتری امكان
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متر است. اگر خاک منطقه فاقد سنگ و  5/6-5/3ه اصلی )دیواره پایين( بندسارهای موجود بين ارتفاع دیوار

متر کافی است. در این شرایط آب سانتی 56سنگریزه باشد و ظرفيت نگهداری رطوبت آن بالا باشد، ارتفاع 

یه قنوات و شود. در شرایطی که هدف اول تغذآوری شده صرف تامين رطوبت مورد نياز گياه میجمع

متر و حتی بيشتر  5/3توان ارتفاع دیواره را تا آبخوانداری باشد، مشروط به اینكه غلظت رسوب کم باشد، می

متر است. توجه شود که  5/1-2در نظر گرفت. در شرایط معمول ارتفاع مناسب دیواره بندسار در حدود 

باشد و حتما قبل از آبگيری بعدی زمين شخم  متر بيشترسانتی 26ضخامت رسوب در هر نوبت آبگيری نباید از 

های جانبی در محل اتصال به دیواره پایين مساوی است که با حرکت به سمت بالا با توجه خورد. ارتفاع دیواره

های جانبی متر برسد. به عبارت دیگر تغيير ارتفاع دیوارهسانتی 56شود تا به حدود تر میبه شيب زمين کم

ه سطح بالای دیواره اصلی تراز باشد. در انتهای باز دیواره جانبی، سرریز انتهایی قرار می باید طوری باشد ک

 گيرد بنابراین باید تراز ارتفاعی آن از تراز ارتفاعی ورودی در جهت مقابل کمتر باشد.

رتفاع متر و عرض پایين دیواره تابعی از اسانتی 26عرض بالای خاکریزی در دیواره اصلی بندسار در حدود 

متر، عرض  5/1در نظر گرفته شود، برای ارتفاع  1:1دیواره و شيب شيروانی خاکریزی است. اگر شيب شيروانی 

، ممكن است امواج گيری و پس از پر شدن بنددر هنگام سيلسانتی متر قابل محاسبه است.  136پایين دیواره 

ناشی از وزش باد منجر به تخریب لبه بند گردد. لذا محل سرریز انتهایی و سرریز ميانی باید طوری در نظر 

رب خدری و همكاران، ع)متر داشته باشند سانتی 56گرفته شود که خاکریزها ارتفاع آزادی معادل حداقل 

، لازم است که ارتفاع آزاد بيشتر در نظر یا در بندسارهای بزرگدر صورت زیاد بودن ارتفاع خاکریز  (.1393

 گرفته شود.

شد. در حال حاضر، بولدوزر، لودر در گذشته، برای خاکریزی بدنه بند از نيروی کار انسان و حيوان استفاده می

برای  مولاًمع. رودو بيل مكانيكی و تراکتور مجهز به ادوات خاکبرداری و خاکریزی نيز برای این منظور به کار می

 پایداری کاهش باعث موضوع این گيرد کهمی صورتخاکبرداری  آن بندسار از پایاب هایدیواره خاکریزی

متر( بين محدوده خاکبرداری و خاکریزی  2. در این زمينه باید یک فاصله مناسب )حداقل دشوها میدیواره

 (.1393رب خدری و همكاران، ع)نشود  وجود داشته باشد تا پایداری خاکریز با خطر مواجه

سانتمتری اجرا شود. اگر عرض اجازه  36- 26های برای ایجاد تراکم در خاکریزها، بهتر است خاکریزی در لایه

که  های بالاییاکم لازم است و در لایههای پایينی، تردد با تراکتور برای ایجاد تردهد در زمان خاکریزی در لایه

چنانچه  امكان تردد تراکتور وجود ندارد، با پشت بيل مكانيكی کوبيده شود تا تراکم مورد نظر ایجاد شود.

تر دچار های ضعيفها از نظر ضخامت یكنواخت احداث نشده و به خوبی متراکم نشوند، از قسمتپشته

 (.1393رب خدری و همكاران، ع)شوند هایی میشكستگی

شود. معمولا میبند افقی و عمودی همانند دیواره اصلی با ایجاد خاکریز ساخته ميان ميان بند افقی و عمودی:

رسد در بند به حد مناسبی میضخامت رسوب در قسمت کاسه ،که مدتی از سيلگيری بندسار گذشتپس از آن

متر و یا حتی انجام نشده باشد. در این حاليكه ممكن است در قسمت وسط و ورودی بندسار رسوبگذاری ک

بندهایی به موازات دیواره پایينی بندسار احداث کرد. توان ميانحالت برای توزیع یكنواخت رسوبگذاری می

بندهای عمود بر دیواره پایينی )یا بر چه، توزیع رسوبگذاری در امتداد طولی یكنواخت نباشد، مياننچنا

شود. متر در نظر گرفته می 5/6بند در حدود شود. ارتفاع مياناند ساخته میچسبيدهبند موازی( که به آن ميان



 

 

7 

بندی که رسوب کمتری دارد آلود به پشت ميانبند، نگهداری رسوب است. جریان گلزیرا هدف از احداث ميان

بندهای موازی شود. تعداد ميانهدایت شده و پس از نهشتن رسوبات، آب مازاد به پشت بدنه اصلی سرریز می

 های موضعی است. و عمودی تابعی مساحت بندسار، شيب زمين، فاصله بين بندسارها و ناهمواری

رود بند انحرافی در شوند، برای آبگيری از خشكهافكنه ساخته میدر بندسارهایی که روی مخروط بند انحرافی:

این نوع از  ت آن به نهر آبرسان را دارد.هدایآبگيری از رودخانه و  فهيوظشود که عرض آبراهه ساخته می

باید طوری طراحی  (،1332گيرند )کمالی و همكاران، تاسيسات آبگيری که در گروه آبگيرهای جانبی قرار می

به لحاظ وجود شرایط خاص شود که رسوبات درشت بار کف وارد بندسار نشود. این نوع تاسيسات ممكن است 

ها هم سازه نیاگر ا ن،ی. بنابراباشندرسوب  هيو تخل انیکننده جرتنظيم انهسامدر مواقع بروز سيلاب، فاقد 

ها را تعيين خواهد جریان ورودی به آنمقدار ند، ارتفاع آب در نهرها، شوسطح ابتدای نهرهای آبرسان احداث 

هت جریان در گيرد که با ج، طوری قرار میآبگير در هر دو حالت فوق. دهانة (1332)کمالی و همكاران،  کرد

  (. 1330)حبيبی و حسينی،  درجه بسازد 06تا  36رودخانه، زاویه 

متر با احداث  5/1-2های کوچک که کل رواناب مهار شدنی است، بند انحرافی به ارتفاع حداکثر در آبراهه

 آلاتتوان از لودر و سایر ماشينرود قابل ساخت است. به این منظور میخاکریز در تمام عرض خشكه

شود. به این ترتيب، . مصالح  مورد نياز احداث بند از سمت بالا برداشت میخاکبرداری و خاکریزی استفاده کرد

دانه به نهر آبرسان جلوگيری در آن نهشته شده و از ورود رسوبات درشت رسوب بسترآید که ای پدید میچاله

آبگيری ملاحظه شد که مقدار رسوب درشت بستری بيش از حجم چاله شود. در صورتی که بعد از چند بار می

نهر وارد بار بستر تا  آبراهه در نظر گرفت بستر طبيعیبالاتر از تراز  کمی را آبگير دهانه ترازتوان است، می

در هر صورت نكته مهم آن است که این گونه تمهيدات مربوط به رسوبگيری، از استحصال  نشود.آبرسان 

شوند، به دليل شيب افكنه ساخته میهای کم جلوگيری نكند. در بندسارهایی که نزدیک به راس مخروطجریان

بندی در عرض آبراهه با خاکریزی احداث کرد و برای آن توان زیاد، بار بستر زیاد است. در این حالت می

افتد و سپس ر فرسایش در نظر گرفت. به این ترتيب، رسوبات درشت به تله میسرریزی با مصالح مقاوم در براب

شود. در زیر آلود که فاقد بار کف است با استفاده از نهر انحرافی و سرریز به بندسارها هدایت میآب گل

 بند مناسب قرار گيرد تا جریان آبشاری باعث زیرکنی نشود.سرریز، باید کف

در جهت عمود بر مسير کوتاه با سنگ و ملات و نظایر آن  سد ای جانبی را به صورتتوان آبگيرههمچنين می

تخليه ممكن است با دریچه یا بدون دریچه  با این سازه که (.، راست3)شكل ساخت اصلی جریان رودخانه 

برگرداندن شود. در این نوع آبگير در صورت مینهر آبرسان هدایت باشد، بخشی از جریان رودخانه به رسوب 

 دهانهحتمی است. بنابراین باید تراز کف  نهردرصد آب رودخانه، ورود رسوبات به همراه آب به  56بيش از 

در  (. 1330)حبيبی و حسينی، بالاتر از تراز کف رودخانه قرار گيرد تا رسوب بستر وارد نشود  یآبگير، مقدار

آید و نيز با احداث سرریز یا بند کوچک، سطح آب رودخانه بالا می (، چپ3شكل )های نوع جلویی آبگير

جریان به طرف دهانه آبگير )شامل یک نهر عميق نسبتاً طولانی( که در مجاورت سرریز یا بند ساخته شده 

 شود.هدایت می

ای با طول کوتاه عمود بر مسير جریان و یا با زاویه های خيلی عریض، بند انحرافی به صورت دیوارهدر آبراهه

کریز با مصالح بستر توان از ایجاد خابرای ساخت این نوع بند می (.1كل ش)شود حاده نسبت به آن ساخته می



 

 

8 

آبی رودخانه به سمت بند رودخانه و یا از سنگ و ملات و نظایر آن استفاده کرد. در این حالت باید جریان کم

 انحرافی هدایت شود. 

نهر آبرسان، وظيفه انتقال آب از محل بند انحرافی تا بندسار را به عهده دارد. طول نهر ممكن نهر آبرسان: 

توان نهر آبرسان بزرگی برای چند بندسار در نظر گرفت که در صد متر باشد. گاهی میچنداست از چند متر تا 

  کند.هایی تقسيم شده و هر جوی آب یک بندسار را تامين میانتها به جوی

 

 
  (1332،کمالی و همكاران) ،)چپ( بگير جلوییو آ )راست( بگير جانبینمای کلی تاسيسات آ -3شكل 

 

 
  در دیهشک طبسبرای آبگيری ک بند انحرافی کوتاه ینمای  -1شكل 

 

ابعاد نهر آبرسان باید طوری باشد که بندسار را طی چند ساعت پر کند. از طرف دیگر در طراحی نهر باید دقت 

(. به دليل خاکی بودن نهر 1332متر بر ثانيه نباشد )کمالی و همكاران،  1-2رعت جریان بيش از شود که س

شود. برای محاسبه سرعت رواناب از معادله ها میهای بالاتر سبب فرسایش در بستر و کنارهآبرسان، سرعت

متر مربع  1666مساحت شود. در مثال زیر نحوه محاسبه دبی طراحی برای بندساری به مانينگ استفاده می

 نشان داده شده است. 

ارتفاع متوسط آب در بندسار بر حسب متر )به واسطه شیب 

 زمین، ارتفاع آب داخل بندسار نصف ارتفاع مفید خاکریز است(
 ÷5/1 2= 55/0 

 = 55/0 ×0000 حجم آب مورد نیاز برای پر کردن بندسار بر حسب متر مکعب
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3000 

کعب بر ثانیه با فرض پر شدن دبی طراحی بر حسب متر م

 ساعت 6بندسار در مدت 

3000  ÷ (6 × 

3600) =  131/0 

 

متر  1-2)بين سرعت جریان  یبرا یمقدار ،ابتداساده استفاده کرد. روش توان از یک برای محاسبه ابعاد نهر می

قابل ح مقطع ، مقدار سطQ=AVشود و با این فرض طبق رابطة فرض میبر ثانيه با توجه به جنس بستر( 

. از طرفی با استفاده از معادله مانينگ محاسبه است
2

1
3

2

SR
n

AQ 
(، سطح مقطع Q، با مشخص بودن دبی )

(A( ضریب زبری ،)n( شيب ،)Sمق ،)دار ( شعاع هيدروليكیRمحاسبه می ).با استفاده از سطح مقطع  شود

به کمک رابطة توان با فرض ارتفاعی معين برای آب میهای جانبی درجه برای دیواره 15ای با زاویه ذوذنقه

P
AR  ، عرض بالا و پایين نهر و در نتيجه شعاع هيدروليكی را تعيين کرد. اگر شعاع هيدروليكی فوق با شعاع

ن دو هيدروليكی بدست آمده از رابطه مانينگ برابر باشند ابعاد فرض شده صحيح هستند. در صورت اختلاف ای

که شعاع باید ارتفاع آب را تغيير داد و به روش سعی و خطا عرض بالا و پایين جدیدی بدست آورد تا زمانی

خاک و جداول موجود در  جنسضریب زبری با توجه به  هيدروليكی بدست آمده با دو روش تقریبا برابر شوند.

 شود.می تعيينکتب مرجع 

آید محل تعبيه آن انتهای دیواره جانبی مقابل ورودی است. سرریز بر می همانطور که از نام اینسرریز انتهایی: 

اند استفاده های خشک که با چند سنگ بزرگ مهار شدهبرای ساخت سرریز انتهایی، روستائيان از ترکيب بوته

-میگيرد. به جای ترکيب سنگ و بوته کنند. این کار با هدف غير فرسایشی کردن سرعت رواناب انجام میمی

یابد. مهمترین نكته در ساخت این نوع ها افزایش میتر نيز استفاده کرد ولی هزینههای دائمیتوان از سازه

که ارتفاع آب در داخل بندسار از ارتفاع دیواره )با لحاظ ارتفاع آزاد( فراتر طوریسرریز تعيين تراز آن است. به

 نرود. 

ن سرریز را در وسط بدنه بند اصلی ساخت. برای ساخت این نوع توابه جای سرریز انتهایی میسرریز ميانی: 

. ولی مصالح غيرقابل نفوذ دیگر نيز قابل استفاده (5)شكل  شوداستفاده میسرریز معمولا از سنگ و ملات 

است. تراز ارتفاعی این سرریز معادل تراز ارتفاع دیواره بندسار با کسر ارتفاع آزاد در نظر گرفته شده است. 

ز باید طوری در نظر گرفته شود که بتواند دبی ورودی رواناب، منهای مقدار نفوذ کرده از سطح ابعاد سرری

متر در ساعت باشد متر مربع دو سانتی 1666بندسار را عبور دهد. مثلا اگر سرعت نفوذ بندساری به مساحت 

ین، از دبی ورودی محاسبه کند. بنابرامتر مكعب بر ثانيه در خاک نفوذ می 622/6بخشی از دبی جریان معادل 

ماند که باید متر مكعب بر ثانيه باقی می 123/6متر مكعب بر ثانيه(، مقدار  133/6شده در مبحث نهر آبرسان )

شود که ظرفيت نفوذ طراحی باید دو تا سه برابر کمتر از ظرفيت در طراحی سرریز ميانی به کار رود. متذکر می

بندسار در آن ساخته شود در نظر گرفته شود. زیرا با نهشته شدن رسوبات ای که قرار است نفوذ زمين اوليه

. با پرشدن تدریجی  (1333، همكارانو  Arabkhedri) شودریزدانه به تدریج از نفوذپذیری خاک کاسته می

يز اضافه خاکریزها، لازم است ارتفاع سرریز ن زمان با افزایش ارتفاع دیوارهبندسار از رسوبات نهشته شده، و هم

 های جدیدی از آجر و ملات را به آن اضافه کرد.توان ردیفشود. برای این منظور می
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ای از جنس سنگ و ملات یا بتون هشود، سازروزنه که به آن در اصطلاح محلی قعر یا گيلون گفته میروزنه: 

متر در کف فرو رفتگی سانتی 26فقی به قطر حدود ای ا، محل عبور آب به صورت دایره0 شكلاست. مطابق 

شود. روزنه دو کارکرد جداگانه دارد. یكی آنكه به هنگام ضرورت برای تخليه آب ذخيره شده سازه تعبيه می

 هشود. مثلا کشاورز علاقمند است خاک بندسار هر چه زودتر گاورو شده و آماددر داخل بندسار استفاده می

د. همچنين آب مازاد بر خيساندن نيمرخ خاک، از طریق روزنه به بندسار پایين منتقل شخم و کشت و کار شو

شود. گاهی کشاورز بنا به ضرورتی سيلگيری شده و از آب ذخيره شده برای آبياری بندسار پایين استفاده می

ن است منجر مجدد را در بندسار کاشته شد لازم دانسته است. غرقاب شدن طولانی محصولات کاشته شده ممك

دست های کشاورزی پایينبه خفگی این محصولات شود. دومين کارکرد روزنه امكان انتقال آب آبياری به زمين

ای در دیواره خاکریز ایجاد شود. در صورت فقدان روزنه، زارع مجبور خواهد است بدون آنكه شكاف یا رخنه

ه را تخليه نماید و مجددا آن محل را بازسازی آوری شدشد تا از محلی پشته را شكاف داده و سيلاب جمع

 کند.های بيشتری را طلب مینماید که هزینه

شود که امكان ای استفاده میدریچه ،روزنه در شرایط معمول باید بسته باشد. برای بسته نگه داشتن روزنه

کنند. یكی اده میبازکردن آن پس از آن که زیر آب رفت فراهم باشد. روستائيان از دو نوع دریچه استف

ای هم قطر متر با قطری معادل قطر روزنه و دیگری سنگی استوانه 5/1-2استفاده از تنه درخت به طول حدود 

با روزنه )شكل جمازه( که با طنابی دو سه متری قابل برداشتن است. معمولا تراز ارتفاعی مناسب روزنه تقریبا 

توان با افزایش تدریج ضخامت رسوب داخل البته می گرفته قدیمی است.سطح کف بندسارهای رسوبهم

ای )مثلا با یک ردیف آجر و ملات( بين رسوب نهشته شده و محل روزنه، کارکرد بندسار، با اضافه کردن دیواره

 مدت آن را تضمين کرد.طولانی

جاورت رودخانه بندسارهایی که در م ای است که با هدف جلوگيری از شسته شدن دیوارهسازه سادهشكن: آب

های سازند همانند سرریز انتهایی از بوتهشكنی که روستائيان به طور معمول میشود. آبقرار دارند احداث می

های شكنشكن تابعی از طول آن است. برای آب. فاصله دو آبخشک مهار شده با  چند سنگ بزرگ است

های مهندسی وجود دارد، شكنامكان استفاده از آب ساده تشریح شده فاصله حدود دو متر است. اگرچه

 شود.دليل هزینه بالا توصيه نمیها برای بندسار بهاستفاده از آن

 

 
 بندسار ناسبم سرریز سنگ و ملات – 5شكل 
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 قعرقعر )الف( ورودی قعر، )ب( خروجی  سازه -0شكل 

 

   
 

 نتيجه گيری
 

در ست اخراسان برداری از سيلاب در این مقاله، روش طراحی و ساخت بندسار که روشی سنتی برای بهرهدر 

 تشریح شده است. ین نودانش تلفيق با 
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