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 چكيده

 نيا ي. از جملهانددهونمحاصل از آنها  هايرواناب و هابارش يريتدور اقدام به مد هاياز گذشته يرانيانا
و  يشرق ي،مركز يو آب انبارها در نواح ها، يخدانتوان به احداث انواع قنوات، بندسارهاياقدامات م

 هستند. يالبس آوريجمع هايسازه ترينيمياز قد يكي يبندسارها. اشاره نمود يرانا شرقيشمال يژهبو

محل ساخت، از نظر  ايران شرقموجود در شمال يسنت يانواع بندسارها يبررس يق،تحق ينهدف از ا
بندي انواع نتايج اين بررسي باعث جمع است. و منطقه كشت گيريروش رسوب ،يريگآبروش 

شامل  يتوان به دو گروه اصليبندسارها را منشان داد،  بندسارهاي سنتي در اين مناطق شد. اين نتايج
- ارها با توجه به نحوه آببندس يناز ا يكنمود. هر  يمتقس يدشت يو بندسارها يكوهستان يبندسارها

طور هدر بندسارها ب يريگ. كار رسوبهستند يمبه دو گروه داخل آبراهه و خارج آبراهه قابل تقس يريگ
منظور  ينا يبرا گيررسوب يهابندسار، كانال پيشرفته وع. در نگيرديبند انجام م يمعمول در مخزن اصل

اّب و رسوب است كه پس از  يرهذخ يمخزن اصلاحداث شده است. منطقه كشت در اكثر موارد همان 
خارج آبراهه،  يريگآباز نوع  يبندسارها ينكات فن ترينمهم از .گيرنديخشك شدن تحت كشت قرار م

  است. يريگآبدهانه كانال  يمتنظ يقبه بندسار از طر يورود يانجر يمكنترل و تنظ ييتوانا
  گيركانال رسوب، رآبياري سيالبي، بندساگيري، آبها: كليد واژه

 

 

Types of Traditional Bands in the North East of Iran  
 

Abstract 
Iranians have been managing the rains and runoff from ancient times. These include the 
construction of qanats, traditional bands, traditional glaciers and water reservoirs in the central, 

eastern and especially northeastern parts of Iran. Traditional bands are one of the oldest flood 

collecting structures. The purpose of this study was to investigate the types of traditional bands 

in the northeast of Iran in terms of construction site, dewatering method, sedimentation 

method, and cultivation area. The results of this study summarized the types of traditional 

bands in these areas. These results showed that the bands can be divided into two main groups, 

namely mountain bands, and plain bands. Each of these bands can be divided into two groups, 

inside and outside of the river. Sedimentation in the bands is usually carried out in the main 

reservoir of the band. In the advanced type of band, deposited channels have been constructed 

for this purpose. In most cases, the cultivation area is the main reservoir of the bands that is 

cultivated after drying. In the Off-river type bands, one of the most important technology is the 

ability to control and regulate the inflow to the band by adjusting the channel input.  
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  مقدمه

  

از يك طرف و  افزايش روزافزون جمعيت، رشد و توسعه شهرنشيني، صنعت، كشاورزي، دامپروري و...
در آب بروز بحران  جهاني از سوي ديگر، سببها و افزايش دماي ها، پراكنش نامناسب بارشخشكسالي

ين درحالي است كه ايران در اخشك شده است. بسياري از مناطق روي كره زمين بويژه مناطق خشك و نيمه
اي از جهان قرار گرفته كه متوسط بارش ساالنه آن كمتر از يك سوم متوسط بارش ساالنه جهان است. منطقه

ها شبارتر كه بيشبطوريبسيار نامناسب است. در كشور اني و مكاني آن نيز عالوه بر كمبود بارش، توزيع زم
ترين منبع تامين آب براي انواع مصارف، اين باعث شده است كه مهم بارد.در فصول پاييز و زمستان مي تنها

ها از طريق درصد بارش 20اما تنها در حدود كمتر از  .)1388(عشقي زاده و نورا،  منابع آب زيرزميني باشند
هاي دور اقدام به مديريت اين امر سبب شده ايرانيان از گذشتهگردد. نفوذ سبب تغذيه منابع آب زيرزميني مي

توان به احداث انواع قنوات، بندسارها و ي اين اقدامات ميهاي حاصل از آنها نمايند. از جملهها و رواناببارش
  ). 1393(توسلي و حسن نيا، شرقي ايران اشاره نمود شمالآب انبارها در نواحي مركزي، شرقي و بويژه 

آوري آوري سيالب عبارت است از جمعجمعآوري سيالب هستند. هاي جمعترين سازهيكي از قديمي بندسارها
آوري سيالب جمع .و توليد محصوالت زراعي و باغي هاي موقتي براي مصارف آبياريو ذخيره جريان رودخانه

گير، يك بندسار كامل معموالً شامل كانال ورودي جريان، كانال رسوب شود.ناميده مينيز  آبياري سيالبي
  آوري سيالب، منطقه كشت، خاكريز و سرريز تشكيل شده است. مخزن جمع

) در مطالعه خود در Lancaster )2013بندسارهاي سنتي،  بومي دانش ينهدر زم در مورد مطالعات صورت گرفته
هاي قابل اجرا ، نشان داد از جمله روشخشكيمهباران در مناطق خشك و ن هاي استحصال آبرابطه با روش

شاكري و  است.باالدست آن سطح همراه با كشت درخت در خاكي هاي كوچك پشته يجادا براي اين منظور
رستان در شه 1331 در سالاحداث شده  سنتيبندسارهاي  ييكارآاي به بررسي ) در مطالعه1393همكاران (

 در داخل بندسارهاكشت شده هاي يهپا يرشد و شاداب . نتايج آنها نشان داداستان هرمزگان پرداختند يركس
 يبوم يالگو را بندسار) 1393توسلي و حسن نيا ( .است داريتفاوت معن اين بيشتر بوده و به خارج آنها نسبت
 پرداختند. سبه سبزوار يزه آبخزحوررسي آن در معرفي نمودند و به ب از منابع آب و خاك ينهبه يبرداربهره

در كنترل رسوبات  يدرآمد و اشتغال در منطقه نقش موثر يجادها عالوه بر اسازه يناها نشان داد نتايج آن
از جمله محل احداث، مساحت، حجم نگه بندسارها  ينمختلف احداث ا يهاجنبه يبررس ينا ي. در طنداداشته

دانش  هاييلپتانس گريانقرار گرفت كه در مجموع ب يمورد بررسه و سطح زيركشت داشت رسوبات، نوع گون
اكبري و همكاران  است. خشكيمهن واز منابع آب و خاك در مناطق خشك  ينهبه يبرداربهره يبرا يبوم
-نيمه استحصال آب باران در مناطق خشك و يهاي سنتساختار بندسارها به عنوان سازه يبررس) به 1394(

هاي نقشه استفاده از باها ابتدا اند. آنخشك با انجام يك مطالعه موردي در منطقه جنوب سبزوار پرداخته
، بندسارهاي منطقه مورد مطالعه را شناسايي موجودهاي اطالعاتي بانكاي و ماهواره يرو تصاو يتوپوگراف

و  هابرداري از خاك داخل بندسارنمونهها و بندسار ابعاد يريگاندازه يداني جهتهاي ميدسپس بازد .نموند
كاربري بندسارها  يزساخت و ن نحوه در خصوص ياطالعات محلدر مرحله بعد مناطق شاهد صورت گرفت. 
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گيري به سه گروه داخل توان بر اساس ساختار و نحوه آببندسارها را مي نتايج آنها نشان داد .شدگردآوري 
ها آن ييكارا يزانبندسارها م با توجه به ساختارچنين هم قسيم نمود.اي و دشتي تاي، كنار آبراههآبراهه

هاي ينههز كاهش و يداريپا يشبراي افزا يول هستند.را دارا  يمتفاوت يداريدوام و پا يزانم مختلف بوده و
  صورت گيرد. ها و ساخت آن طراحي منظوربه يالگوهاي علم يمجهت تنظ تريشهاي بيبررسبايد  دارينگه

-محل ساخت، روش آباز نظر  شرق ايرانشمالدر  ي سنتي موجودبررسي انواع بندسارها، يقتحق اين هدف از

  گيري و منطقه كشت است.گيري، روش رسوب
  

    
  

  هامواد و روش
  

  منطقه مورد مطالعه 
ـ شهرستان گناباد در جنوب استان خراسان رضـوي  منظور بررسي انواع بندسارهاي سنتي،  به    عنـوان  هب

 59تـا   يقـه دق 31درجـه و   57 جغرافيايي هايبين طولاين شهرستان . شد منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته
وسعت با  يشمال يقهدق 57درجه و  34تا  دقيقه 5 و درجه 34 جغرافيايي هايو عرض يشرق يقهدق 45درجه و 

در  سـاله  32 بارنـدگي  متوسـط . باشدميع واق يااز سطح درمتر  1100كيلومترمربع و ارتفاع متوسط  43/5768
 37متر در ارتفاعات سياه كوه تا ميلي 570بوده كه از حداكثر  متريليم 5/129 محل ايستگاه هواشناسي گناباد

در محل ايسـتگاه هواشناسـي   هواي ساالنه  يمتوسط دما چنينهم متر در كال شور در نوسان بوده است.ميلي
سـرد   خشكيمهاز خشك و گرم در شمال منطقه به ن منطقه يم. اقلثبت شده است گراديدرجه سانت 17 گناباد

  .كنديم ييردر جنوب منطقه تغ

  
  مورد مطالعه منطقهموقعيت  – 1شكل 
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   روش مطالعه 

گيـري، روش  بر اساس محـل سـاخت، روش آب  منطقه گناباد  بندسارهاي موجود درانواع مطالعه  يندر ا
، براي جمع آوري اطالعات مورد نظر از بازديدهاي ميداني .قرار گرفت يورد بررسمگيري و منطقه كشت رسوب

هاي هوايي استفاده شـد.  رستان گناباد، عكسبانك اطالعاتي بندسارها در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شه
منابع طبيعـي  هاي مشاركتي موجود در اداره اطالعات فيزيكي و تكنيكي مربوط به بندسارها از شناسنامه طرح

  و آبخيزداري و صاحبان بندسارها مورد جستجو قرار گرفت.
  

  

    
    نتايج و بحث

  

-، روش رسـوب يريگآبمحل ساخت، روش  هاي صورت گرفته در مورد انواع بندسارها از نظراساس بررسيبر 

تي را از نظر محـل  انواع بندسارهاي سن 1جدول گيري و منطقه كشت نتايج حاصل بصورت زير قابل ارائه است. 
  دهد.گيري و منطقه كشت نشان مي، روش رسوبيريگآبساخت، روش 

  

  الف) انواع بندسارها از نظر محل ساخت
 بندسارهاي كوهستاني - 1

هاي مناطق كوهستاني و پر اين نوع بندسارها از نظر ژئومورفولوژي منحصراً در واحد كوهستان و در پاي دامنه
شوند. اين بندسارها معموالً داراي درصد ديده مي 20توپوگرافيكي در شيب باالي  اند. از نظرشيب احداث شده

در بررسي  گيرند.باشند و معموالً تحت محصوالت باغي ديم يا آبي قرار ميخاك با بافت سبك و شني مي
يا ) نيز يكي از انواع اصلي بندسارها، بندسارهاي كوهستاني 1393بندسارها توسط توسلي و حسن نيا (

نيز بيان  )1394اكبري و همكاران (چنين . همدانندبندسارها مي 1و آنها را تيپ  اي معرفي شده استكوهپايه
ولي برخوردار بوده تر از ارتفاع بيش ها، خاكريز ديواره اين نوع بندسارهااند كه به دليل شيب زياد آبراههنموده
  تري هستند.كمحجم مخزن داراي 

 بندسارهاي دشتي - 2

سر فرسايشي، ه نوع تيپ دشتسرها و در هر سين نوع بندسارها از نظر ژئومورفولوژي منحصراً در واحد دشتا
 احداثدرصد  20تر از هاي كم. از نظر توپوگرافيكي در شيبشوندسر پوشيده ديده ميسر آپانداژ و دشتدشت

تر است (عرب خدري و درصد بيش 5/4 تا 5/1هاي بين شوند. اما فراواني بندسارهاي احداث شده در شيبمي
باشند و معموالً تحت اين بندسارها معموالً داراي خاك با بافت سنگين و ريزدانه مي ).1382حكيم خاني، 

بندي بندسارها توسط توسلي و حسن مطالعات صورت گرفته جهت طبقه گيرند.محصوالت زراعي ديم قرار مي
تر از بندسارهاي كوهستاني مخصوص مناطق پايين 2نوان بندسارهاي تيپ ) اين نوع بندسارها را با ع1393نيا (

سر فرسايشي، دشتنيز در هر سه تيپ ) 1394و همكاران (اكبري  اند.) و در مناطق دشتي معرفي نموده1(تيپ 
   اند.احداث بندسار را تاييد نموده سر پوشيدهسر آپانداژ و دشتدشت
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  گيريآبب) انواع بندسارها از نظر روش 
  آبراهه داخلگيري آب - 1

براي خروج آب مازاد در نظر ه و يك سرريز كناري خاكريزي احداث شد آبراههدر اين روش بر روي بستر اصلي 
اند. احداث شده 3و  2هاي با رتبه اين بندسارها معموالً در مناطق كوهستاني و بر روي آبراهه .شودگرفته مي

هكتار است. شيب آبراهه اصلي معموالً باالي  5تر از واناب در اين بندسارها معموالً كمآوري كننده رسطح جمع
. كشت قالب در اين بندسارها معموالً اين بندسارها كم است يريگآب حجم ،درصد است. به دليل شيب زياد 60

بوده و نيازمند وردار درختان بادام و سماق است. اين نوع بندسارها از هزينه احداث و طول عمر پاييني برخ
دهد. در برخي نمونه اين بندسارها را نشان مي 2. شكل عه شديد بارشي هستندبعد از هر واق كنترل و مرمت

پذيري كم اين نفوذاند، به دليل سر پوشيده كه از سطوح عظيمي از رس يا سيلت تشكيل شدهاز دشت مناطق
  شوند.ها ديده ميسطوح و توليد حجم باالي رواناب، اين نوع بندسار

سازي امكان كنترل جريان ورودي و مسدودعدم  ،گيريراي اين نوع آباترين معايب بندسارهاي ديكي از مهم
) نيز تاييد نمودند كه بندسارهاي داخـل  1394اكبري و همكاران ( آن براي آماده سازي كاشت در بندسار است.

تـر و خطـر   ه و به دليل شيب زياد معمـوالً از حجـم كـم   تري براي كنترل جريان ورودي داشتامكان كمآبراهه 
هاي به دليل عدم توانايي تنظيم جريان ورودي در بندسارهاي دشتي، وقوع جريان تر برخورداراند.تخريب بيش

  شود.متناوب و ديرهنگام معموالً منجر به عدم كشت بندسار در آن سال زراعي مي
 

  
  منطقه گناباددر  داخل آبراههگيري آببا  تانياي از بندسارهاي كوهسنمونه – 2شكل 

  

  خارج آبراههگيري آب - 2
هاي كشت شده مخزن يا جويده و به شجدا فرعي  كانالآبراهه اصلي با احداث جريان از  نوع بندسارهادر اين 
محلي  فرعي در اصطالح هايكانالشود. اين ميهدايت اصلي قرار دارد؛  آبراهه تمجاوربندسار كه در درون 

سر و بر اين نوع بندسارها در هر دو منطقه كوهستاني و دشت شوند.) ناميده ميReghazجنوب خراسان رِقَز (
ها در مناطق آوري كننده رواناب در اين آبراههشوند. سطح جمعو باالتر احداث مي 4هاي با رتبه روي آبراهه

هكتار است. شيب آبراهه اصلي در مناطق  10000ر از تهكتار و در مناطق دشتي بيش 10000تا  5كوهستاني بين 
شود. در مناطق دشتي اين نوع درصد ديده مي 5تر از درصد و در مناطق دشتي كم 20تا  4كوهستاني بين 
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گيري زيادي برخوردار هستند. اما در مناطق كوهستاني معموالً جريان در بندسارها معموالً از حجم و سطح آب
تر است. كشت قالب در آوري شده و حجم آن نسبت به مناطق دشتي بسيار كماي جمعخانههاي كنار رودتراس

اين بندسارها معموالً بادام و سماق است. اين نوع بندسارها از هزينه احداث و طول عمر بااليي برخوردار بوده و 
 .دهدنمونه اين بندسارها را نشان مي 3نيازمند كنترل و مرمت ساالنه هستند. شكل 

از اند. اي معرفي نموده) نيز يكي از انواع اصلي بندسارها را، بندسارهاي داخل آبراهه1393توسلي و حسن نيا (
ق تنظيم دهانه يم جريان ورودي به بندسار از طريگيري توانايي كنترل و تنظترين نكات فني اين نوع آبمهم

  گيري است.كانال آب
  

  
  الف) كوهستاني ب)دشتي خارج از بستر آبراههگيري آب بااي از بندسارهاي نمونه– 3شكل 

  

  گيريروش رسوبج) انواع بندسارها از نظر 
  اصليگيري در مخزن رسوب -1

نشست مواد و در اثر راكد بودن آب صـورت  صورت تههگيري در مخزن اصلي بتر انواع بندسارها رسوبدر بيش
معمـوالً   گيري مخزن بند به ميزان مورد نظـر، ، پس از آبراههخارج آبگيري آباز نوع در بندسارهاي  گيرد.مي

هاي بعدي به مخـزن جلـوگيري شـود. سـپس     د سيالبوورودي بندسار بصورت مكانيكي مسدود شده تا از ور
  گيرد. نشست آب و رسوبات، كشت محصول مورد نظر صورت ميمتناسب با ته

ذا در    مسدود نمودن جريان ورودي معموالً امكان ،آبراهه داخلگيري آباز نوع در بندسارهاي  وجود نـدارد ـل
واع دشـتي،     ؛گيـرد آبياري مستقيم محصوالت صورت مي ،به تعداد وقوع جريان انواع كوهستاني آن امـا در اـن

  .شودهاي متناوب و ديرهنگام معموالً منجر به عدم كشت بندسار در آن سال زراعي ميوقوع جريان
  ليگيري در كانال اصرسوب -2

هاي انتقال جريان به مخزن اصلي گذاري در طول كانالهاي سيالبي، رسوببا توجه به بار رسوبي باال در جريان
تري نسـبت بـه رسـوبات مخـرن برخـوردار      بندي درشتاز دانه وگيرد هاي تحت كشت نيز صورت مييا پشته

گيـري  آبنـوع  نسبت به بندسـارهاي   تريگذاري كمگيري داخل آبراهه، رسوبهستند. بندسارهاي از نوع آب
بندسارها، مرمت و  اصلي نيارهايبا اين وجود، يكي از تري احتياج دارند. خارج از آبراهه داشته؛ لذا اليروبي كم

-ر موارد به دليل شيب زياد، خطر آبهاي ورودي جريان است. در بندسارهاي كوهستاني در اكثنگهداري كانال
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ها وجود دارد. در انواع دشتي نيز با توجه به شيب توپوگرافي كم، معموالً كانال دنه اينو شكست در بشستگي 
  .استها شده كه نيازمند اليروبي منظم گذاري سبب مسدود شدن اين كانالرسوب

  گيرگيري در كانال رسوبرسوب -3
گيـري  دشـتي و از نـوع آب  توان در اين نوع بندسارها كه در مناطق نوع پيشرفته و ارتقا يافته بندسارها را مي

خارج آبراهه هستند، مشاهده نمود. در اين نوع بندسارها جريان از كانال اصلي وارد يك كانال هاللي شـكل و  
ه   شود. كانال رسـوب در مجاورت خاكريز ديواره بند شده و از گوشه ديگر بندسار وارد مخزن اصلي مي گيـر ـب

هاي مياني برجاي گذاشته و جريان سوبات جريان را در قسمتدليل شيب كم و پروفيل مقعر، بخش عظيمي از ر
گذاري در اين كانال، هر ساله عمليـات  شود. به دليل حجم باالي رسوبتري وارد مخزن بند ميبا بار رسوبي كم

شود اين امر سبب شده ارتفاع ديـواره  اليروبي صورت گرفته و رسوبات بر روي خاكريز ديواره بند قرار داده مي
  ).  4متر نيز برسد (شكل  4خي از اين نوع بندسارها به بيش از بر

  

  
  گيراي از بندسارهاي با كانال رسوبنمونه– 4شكل 

  

  منطقه كشتد) انواع بندسارها از نظر 
  منطقه كشت در مخزن اصلي -1

ن آب و ويژه بندسارهاي نوع دشتي، كشت در مخـزن اصـلي و پـس از فرونشسـت    هتر انواع بندسارها بدر بيش
. در كشت شودباره انجام مييكيا كشت در اين بندسارها به دو صورت تدريجي و گيرد. امكان شخم صورت مي

، براي متوقف نمـودن تبخيـر آب ذخيـره شـده در     زدنمب و رسوب و امكان شخباره پس از فرونشستن آيك
 گيـرد؛ به دو دليل صورت مـي . اين عمل شودانجام ميپروفيل خاك، يك شخم سطحي در تمامي سطح مخزن 

هاي موئين موجود در رسوبات ريزدانه شده تا از هدر رفت رطوبت موجـود در خـاك   كه سبب قطع لولهاول اين
ها در عمق سطحي خاك رطوبت كافي در اختيار بذرهاي گردد. دوم با شكستن اين لولهتوسط تبخير جلوگيري 

  كشت شده در اين عمق قرار گيرد. 
گيـرد. گـاهي   و كشت محصول صورت مي ا كاهش و عقب نشيني آب مخزن، شخمجي متناسب بدر كشت تدري

متر در رسوبات شـده كـه در اصـطالح محلـي     سانتي 15هايي به عمق اوقات به جاي شخم اقدام به حفر حفره
ه  سپس اقدام به كشت بذر محصوالتي مانند خربزه،  شود.) گفته ميGavehجنوب خراسان به آنها گَوِه ( هندواـن

بصورت تـدريجي و يكبـاره را    از نوع كشت در مخزن ياز بندسارها اينمونه 5شكل شود. جات ميو يا صيفي



٨ 

 آنمجـاور  هاي يا پشتهداخل مخزن  محصوالت باغيمستقيم  آبياريدر بندسارهاي كوهستاني دهد. نشان مي
  .گيردصورت مي

  

  
  خزن اصلي الف) يكباره ب) تدريجي  اي از بندسارهاي از نوع كشت در منمونه– 5شكل 

  
  منطقه كشت در كانال اصلي -2

هاي خاكي كانال اصلي جهت بستر كشت محصـوالت  در برخي از موارد تنها در بندسارهاي كوهستاني، از پشته
  شود.  باغي استفاده مي

  

  منطقه كشت و گيريروش رسوب يري،گرا از نظر محل ساخت، روش آب يسنت يانواع بندسارها - 1جدول 
  منطقه كشت  گيريروش رسوب  گيريروش آب  محل ساخت

  كوهستاني

  داخل آبراهه
  كانال اصلي  كانال اصلي

  مخزن اصلي  مخزن اصلي

  خارج آبراهه
  كانال اصلي  كانال اصلي

  مخزن اصلي  مخزن اصلي

  دشتي

  داخل آبراهه
  كانال اصلي

  مخزن اصلي

  مخزن اصلي

  خارج آبراهه

  صليكانال ا

  گيركانال رسوب

  مخزن اصلي

  

    
  

  نتيجه گيري
  

هاي سنتي در طول سبب گسترش انواع اين سازهبندسارها دانش بومي در زمبنه داد  نشان يقتحق ينا يجنتا
و  گيريگيري، روش رسوبتوانند از نظر محل احداث، روش آبها ميكه اين سازهطوريزمان شده است. به
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توان به دو گروه اصلي شامل بندسارهاي كوهستاني و بندي شوند. بندسارها را ميتقسيم منطقه كشت
گيري به دو گروه داخل آبراهه و بندسارهاي دشتي تقسيم نمود. هر يك از اين بندسارها با توجه به نحوه آب

-صلي بند انجام ميباشند. كار رسوبگيري در بندسارها بطور معمول در مخزن اخارج آبراهه قابل تقسيم مي

گير براي اين منظور احداث شده است. منطقه كشت در هاي رسوبها پيشرفته بندسار، كانالگيرد. در نمونه
  گيرند.اكثر موارد همان مخزن اصلي ذخيره اّب و رسوب است كه پس از خشك شدن تحت كشت قرار مي

ه، توانايي كنترل و تنظيم جريان ورودي به گيري خارج آبراهترين نكات فني بندسارهاي از نوع آباز مهم
  گيري است.بندسار از طريق تنظيم دهانه كانال آب
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