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مورد مطالعه: حوزه آبخیزمنطقه(شهرستان گنابادیسنتيبندسارهااقتصاديیبررس
)کبوترکوه شهرستان گناباد

2محمدرضا راسخی، 1مسعود عشقی زاده
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و آبخیزداري شرستان گنابادفارغ التحصیل مهندسی منابع طبیعی مجتمع آموزش عالی گناباد و کارشناس اداره منابع طبیعی-2

m.eshghizadeh@gonabad.ac.ir:آدرس پست الکترونیکی

چکیده

در محدوده حوزه 1398تا 1391هاي طی سالبندسارهاي سنتیاثرات مستقیم اقتصاديدر این مطالعه
تولید و فروش مقادیربراي این منظور. قرار گرفتآبخیر کبوترکوه شهرستان گناباد مورد ارزیابی

مورد مطالعه بر اساس آماربرداري میدانی از مالکان این منطقهمحصوالت تولید شده در بندسارهاي
از نظر یفراوانیلتحلیکانجام ینعالوه بر اقرار گرفت.آوري و مورد تجزیه و تحلیلبندسارها جمع

منطقه صورت گرفت تاسال 200ز ایشترفعال با عمر بیسنتيبندسارهايبر رویبو شیسنگيواحدها
حاصل متوسط یجبر اساس نتا. نشان دهدهاسازهینایابیدر رابطه با مکانرا یمحلینساکنیدانش بوم

در یالر44154000تن و درآمد آن در واحد هکتار 9/2سنتیبندساریکساالنه در واحد هکتار در یدتول
ي هاسازهینا،یادکم و تعداد زينگهدارینههز، باالیدعمر مفبا توجه به .منطقه مورد مطالعه بوده است

در روستاها شده و از مهاجرت آنها به شهرها يمحصول و رونق اقتصادیشتوانند باعث افزایمسنتی
در یالبدر حفاظت آب و خاك، کنترل و کاهش سینقش قابل توجهعالوه بر این . دنینمایريجلوگ

د.ندست داشته باشیینپا

گنابادبندسار، دانش بومی، سیالب، ها: کلید واژه

Economic Analysis of Traditional Bands in Gonabad (Study Area:
Kabootarkooh Watershed of Gonabad)

Abstract

In this study, the direct economic impacts of traditional bands were evaluated in Kabootarkooh
watershed of Gonabad for the years 2012 to 2019. For this purpose, quantities of production
and sales of products produced in the bands of the study area were collected and analyzed
based on field census of the bands owners. In addition, a frequency analysis of rock and slope
units was performed on traditional active bands over 200 years of age to show the indigenous
knowledge of the local inhabitants about the location of these structures. Based on the results,
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the average annual production per hectare in a traditional band was 2.9 tons and its income per
hectare was 44154000 Rials in the study area. Due to their high life, low maintenance costs,
and large numbers, these traditional structures can increase productivity and economic
prosperity in the villages and prevent them from migrating to the cities. In addition, they play a
significant role in soil and water conservation, controlling and reducing flooding in
downstream.

Keywords: Traditional Band, Indigenous Knowledge, Flood, Gonabad

مقدمه

هاي گذشتهاز ویژه جنوب خراسان رضويهو بشرقیایران از جمله نواحی خشکدر بسیاري از مناطق 
حفاظت از آن براياند و حیات خود پی بردهبرايب و خاك آبه اهمیت منابعبومی این مناطقمردمبسیار دور

توان اخت این اهمیت میهاي بارز شننمونه). از 1393(توسلی و حسن نیا، اندهاي زیادي را معطوف داشتهتالش
اشاره نمود که اوج این هنر در قنات قصبه در این مناطقبه ساخت صدها قنات، بندسار، آب انبار و یخدان

نماید.گناباد خودنمایی می
علم و تجربه ینبرابطه عمیقیيسبب برقرارآب، برداريبهرهاستحصال و سنتیهايروشارزیابیو یبررس

ویژه مسایل مربوط به آبهعنوان دانش بومی جایگاه خود را از گذشته در بسیاري از مباحث طراحی، بشده و به
جامعه در یکاست که یمجموعه تجربه و دانشی،). دانش بوم1387و همکاران،ي(نوروزپیدا کرده است 

-میخود قرارهايو چالشگیريمیتصميبرایرا اساسنبرخورد با مشکالت آشنا و نا آشنا بدست آورده و آ

,Laity(استیناگهانهاي یالبساصلی مناطق خشک و نیمه خشک وقوعهايویژگی. از دهند - . هم)2008

از یاريبه بسیالبانتقال سيو دشوارپراکنش نامناسب زمانی و مکانی آن ی،نواحاین کمبود آب در ینچن
از برداريبهرهيبرایداتیتمهبومی این مناطق از قدیمسبب شد ساکنینیاري،آبيمناسب براهايینزم
کم آبی و ها در برابر ، قرنهابندساراحداثبا کشاورزان این مناطق این امر سبب شده. در نظر گیرندیالبس

گیري به سه گروه بندسارها بر اساس ساختار و نحوه آب). 1374کوثر،یدآهنگ(سنمایند یستادگیابیابان
اي اغلب در مناطق نوع داخل آبراههبندسارهاي . اي و دشتی قابل تقسیم هستنداي، کنار آبراهههداخل آبراه

نسبت به هاي بلندتريپشته. این نوع بندسارها به دلیل شیب زیاد محل احداث، انداحداث شدهیکوهستان
نوع کنار ندسارهايبکمتر است.یخاکیاتآن نسبت به حجم عملیريگسطح آبوداشتهسایر بندسارها

یدهسر پوشدر دشتمعموالًینوع دشتبندسارهاياند.احداث شدهسرهاي لخت و آپانداژ در دشتايآبراهه
).1394(اکبري و همکاران، ساخته شده و به دلیل شیب کم معموالً داراي سطح وسیعی هستند

) در مطالعه خود در Lancaster)2013تی، بندسارهاي سنبومیدانشینهدر زمدر مورد مطالعات صورت گرفته
هاي قابل اجرا ، نشان داد از جمله روشخشکیمهباران در مناطق خشک و نهاي استحصال آبرابطه با روش

شاکري و است.باالدست آن سطح همراه با کشت درخت در خاکی هاي کوچک پشتهیجادابراي این منظور
در شهرستان 1331در سالاحداث شده سنتیبندسارهاي ییکارآی اي به بررس) در مطالعه1393همکاران (

در داخل بندسارهاکشت شده هاي یهپایرشد و شاداب. نتایج آنها نشان داداستان هرمزگان پرداختندیركس
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یبوميالگورابندسار) 1393توسلی و حسن نیا (.استداریتفاوت معناینبیشتر بوده وبه خارج آنهانسبت
پرداختند.سبه سبزواریزه آبخزحومعرفی نمودند و به بررسی آن در از منابع آب و خاكینهبهيبرداربهره

در کنترل رسوبات يدرآمد و اشتغال در منطقه نقش موثریجادها عالوه بر اسازهیناها نشان داد نتایج آن
جمله محل احداث، مساحت، حجم نگه از بندسارها ینمختلف احداث ايهاجنبهیبررسینای. در طنداداشته

دانش هايیلپتانسگریانکه در مجموع بقرار گرفتیمورد بررسداشت رسوبات، نوع گونه و سطح زیرکشت 
اکبري و همکاران است.خشکیمهنواز منابع آب و خاك در مناطق خشک ینهبهيبرداربهرهيبرایبوم

نیمه استحصال آب باران در مناطق خشک ویهاي سنتسازهساختار بندسارها به عنوان یبررس) به 1394(
هاي استفاده ازنقشهباها ابتدا اند. آنخشک با انجام یک مطالعه موردي در منطقه جنوب سبزوار پرداخته

، بندسارهاي منطقه مورد مطالعه را شناسایی موجودهاي اطالعاتی بانکاي و ماهوارهیرو تصاویتوپوگراف
و هابرداري از خاك داخل بندسارها و نمونهبندسارابعادیريگاندازهجهتیدانیهاي میدازدسپس ب.نموند

کاربري بندسارها یزساخت و ننحوهدر خصوصیاطالعات محلدر مرحله بعد مناطق شاهد صورت گرفت. 
دوام و یزانمف بوده ومختلهاآنییکارایزانبندسارها مبا توجه به ساختارنتایج آنها نشان داد .شدگردآوري 

- یشهاي بیبررسباید داريهاي نگهینههزکاهشویداريپایشبراي افزایولهستند.را دارا یمتفاوتیداريپا

حسین پور و همکاران چنین همصورت گیرد. ها و ساخت آنطراحیمنظوربهیالگوهاي علمیمجهت تنظتر
با انجام یک مطالعه موردي در استان انداري در کشورو آبخویزداريآبخیدانش بومبه معرفی ) 1397(

استحصال، یسنتهايو روشهاسازهبرخی از یاجمالیبه معرفها در این مطالعه هرمزگان پرداختند. آن
ازیبرداري سنتو بهرهیریتباران، مدیرهاي سطوح آبگسامانهبرداري آب در زمینه سازي و بهرهذخیره

از جمله بییالو زراعت سداریبشیبرداري از اراضحفظ خاك، بهرهشیرین،ي آب شور وجداسازها،بیالس
نزو پرداختند.هايهاي دربند و کش بند، چشک و چاهسازه

از کشورها همچنان مورد استفاده یاريدر بسهاي آبیاري سیالبی مطالعات صورت گرفته نشان داد که سیستم
یشافزاودر کنترل سیلهانقش این سیستمبومی است. از طرف دیگرزان مورد توجه کشاورگرفته و قرار 

مطالعه و بهبود آنها امريمشخص شده است؛ لذا یرزمینیهاي زآبیمصنوعیهتغذچنین همرطوبت خاك و 
اقتصادي بندسارهاي سنتی از ی، بررسیقتحقاینهدف ازبنابراین .)1394(اکبري و همکاران، ضروري است

بندسارهاي سنتی با مطالعه مورديکشت شده در آنها زراعیولید و درآمد مستقیم حاصل از محصوالتنظر ت
از نظر واحدهاي سنگی و شیب عالوه بر این انجام یک تحلیل فراوانی .استمنطقه کبوتر کوه شهرستان گناباد 

ساکنین محلی در دانش بومی سال است که نشان دهنده200بندسارهاي سنتی فعال با عمر بیشتر از بر روي 
ها است. یابی این سازهرابطه با مکان

هامواد و روش

منطقه مورد مطالعه  
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هکتـار  2500با مساحت شهرستان گناباد و ي واقع دررضوخراسان استان جنوبمنطقه مورد مطالعه در
متر بوده کـه  میلی240منطقهمتوسط بارندگی ساالنه این کبوترکوه واقع شده است. يروستایدر سامان عرف

هاي باالتر از ظ توپوگرافی کوهستانی بوده و شیباز لحاها طی فصول زمستان و بهار ریزش دارند. تر بارشبیش
1600متر و حداقل ارتفاع در محل خروجـی حوضـه   1913. حداکثر ارتفاع حوضه در آن غالب هستنددرصد50

.دهد) موقعیت حوضه مورد مطالعه را نشان می1ل (. شکاستمتر 

مورد مطالعهمنطقهموقعیت –1شکل 

روش مطالعه
طقـه مـورد   مندر 1398تـا  1391هايسالیطیسنتيبندسارهاياقتصادیممطالعه اثرات مستقیندر ا

يشـده در بندسـارها  یدت تولو فروش محصوالیدتولیرمنظور مقادینايقرار گرفت. برایابیمورد ارز،مطالعه
قرار یلو تحلیهو مورد تجزآوريبندسارها جمعینامالکاناز یدانیميمنطقه مورد مطالعه بر اساس آماربردار

ـ شناسییناز نظر زمیسنتهايسازهینایريقرارگیتوضعینگرفت. عالوه بر ا ـ  یبو ش قـرار  یمـورد بررس
روش رفته شده در احداث بندسارهاي سنتی منطقه مورد مطالعـه از  منظور بررسی دانش بومی بکار گبهگرفت.

-با استفاده از ارزیـابی اطالعات آوريجمع. استفاده شدیفراوانتحلیلبا استفاده از تحلیلی-یفیتوصیق،تحق

. استفاده شدو تصاویر دورسنجی ،مربوطههايموجود در ادارات و سازمانهاي اطالعاتیبانکیدانی،مهاي

نتایج و بحث

سال200به حدود بندسارها یناز ایبرخبندسار شناسایی شد که عمر33در محدوده مورد مطالعه 
ترین محصوالت کشت بر اساس نتایج حاصل مهم.آن نسل به نسل به افراد منتقل شده استیتمالکورسد یم

بر اساس نتایج حاصل جات بوده است.صیفیدم و گنکنجد، پنبه،شده در این بندسارها شامل هندوانه، خربزه،
ریال در 44154000تن و درآمد آن در واحد هکتار 9/2متوسط تولید ساالنه در واحد هکتار در یک بندسار 
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منطقه یبندسار سنتیکو فروش محصوالت یدمتوسط تولیرمقاد1جدول منطقه مورد مطالعه بوده است.
تولید ساالنه در یک متوسط نتایج حاصلرا نشان می دهد. بر اساس1398تا 1391هايسالیمورد مطالعه ط

در سال در منطقه مورد مطالعه بوده است. ریال 185446875درآمد و با متوسط تن 2/12هکتاري 2/4بندسار 
حدود بندسار در محدوده مورد مطالعه متوسط کل درامد ساالنه این منطقه از بندسارها33با توجه به تعداد 

ریال برآورد شد. 6119746000

1391-1398هاي منطقه مورد مطالعه طی سالسنتیبندسارفروش محصوالت یکتولید و متوسط مقادیر -1جدول 
قیمت فروش (ریال)وزن (تن)محصول
6/10256300000هندوانه
5/49551975000خربزه
1154800000کنجد
230000000گندم
33478500000پنبه
3/112000000جاتصیفی

4/971483575000کل
2/12185446875متوسط ساالنه

مورد مطالعهنمونه بندسارهاي تحت محصوالت دیم در منطقه–2شکل 

درصد بندسارهاي احداثی در 78بندسارها نشان داد که بیش از یشناسینو زمیبشنتایج حاصل از بررسی
درصد این 36شناسی چنین از نظر سنگدرصد احداث شده اند. هم30ي با شیب بیشتر از هادامنهخروجی

وضعیت 3و 2ول اجداند. هاي سنگی شیل، ماسه سنگ و سنگ آهک احداث شدهبندسارها در واحد
دهد.شناسی نشان میبندسارهاي احداثی در منطقه مورد مطالعه را از نظر شیب و زمین

هاي بندسارهاي سنتی ب دامنهمقادیر شی-2جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیشیب

30-2072/212/21
<30268/78100

33100تعداد کل
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شناسی محل بندسارهاي سنتی وضعیت سنگ-3جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانیسنگ شناسی

93/273/27رس و ماسه سنگ
133/30شیل- سنگ آهک 

133/33هکسنگ آ- آهک رس 
21/64/39سنگ آهک

72/226/60پادگانه قدیمی
124/3697سنگ آهک-ماسه سنگ - شیل 

13100سنگ آتشفشانی
33100تعداد کل

-) بـه FAOبا توجه به امکان تولید محصوالت کشاورزي تحت دیم در این بندسارها، سازمان خوارو بار جهانی (

اي شـبیه  کشاورزي در مناطق خشک و نیمه خشک، احداث خاکریزهاي نیم دایـره منظور افزایش تولید بخش
کشورهایی نظیر ها در. همچنین اجراي این سیستم)1394(اکبري و همکاران، بندسارها را پیشنهاد داده است

زایی به دلیل افزایش تولیـد محصـوالت  درصدي و اشتغال90چاد، نیجرو بورکینافاسو سبب مهاجرت معکوس 
محصـول و  یشباعـث افـزا  توانندمیبندسارهاي سنتی).BMZ, 2012درصدي شد (9/2کشاورزي به میزان 

مهاجرت سببدنتوانیمیو حتنمودهیريها به شهرها جلوگدر روستاها شده و از مهاجرت آنيرونق اقتصاد
.)1386(قرمزچشمه،دنشومعکوس 

نتیجه گیري

توانند نقش اقتصادي قابل توجهی را در تولید و در مناطق خشک میبندسارها اددنشانیقتحقینایجنتا
هاي ها و جریانز روانابدرآمد ساکنین محلی این مناطق داشته باشند. با وجود شرایط خشک استفاده ا

ن ایتواند منبع درآمد مناسبی براي بسیاري از کشاورزان و ساکنین مناطق مستعد براي احداث سیالبی می
که نتایج تحلیل اقتصادي نشان داد متوسط تولید در واحد هکتار برداري از سیالب باشد. بطوريبهرههايسازه

در منطقه مورد مطالعه در سال ریال 44154000تن در سال و درآمد آن در واحد هکتار 9/2در یک بندسار 
به نسل به آن نسلیترسد که مالکیل مسا200به حدود بندسارهاي سنتییناز ایبرخعمرتواند باشد. می

قرارگرفته است. برداريمورد بهرهیالب،سیجادو ایاز زمان احداث در صورت وجود بارندگو افراد منتقل شده 
داري کم و تعداد زیاد این بندسارها در مناطق خشک و نیمه خشک، لذا با توجه به عمر مفید باال و هزینه نگه

در روستاها شده و از مهاجرت آنها به يمحصول و رونق اقتصادیشباعث افزاانندتومیبندسارهاي سنتی
د.ننماییريشهرها جلوگ
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