
 

 شهرستان سبزوار) "بنداران"(جمع آوري  تجربیات خبرگان بندسارها 
 :عباس علی آبادي

  ایستگاه سبزوار -کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي

  :چکیده
 250سال اخیر  15بطوریکه میزان متوسط نزوالت جوي که در . نیمه خشک واقع شده استکشور ما در اقلیم خشک و 

میلیمتر بعنی کمتر از یک سوم میزان متوسط جهان کاهش یافته است  203سال گذشته  5میلیمتر بوده است متاسفانه در 
این اسی سبزوار نشده از هواش که طبق اخربن اخبار منتشر نیست چرا و شهرستان سبزوار نیز از این فاعده مستثناء

شهرستان به لحاظ میزان بارندگی در وضعیت بسیار نامساعدي قرار دارد بطوریکه از ابتداي سال زراعی که از اول مهرماه 
میلیمتر بارش داشته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  3/98است، سبزوار  93تا پایان خردادماه  92سال 

ساله عقب است و  30درصد از میانگین  48سال اخیر نیز حدود  30ش داشته و در مقایسه با دوره آماري درصد کاه 35
  .  این نشان می دهد که شهرستان سبزوار سال کم آبی را پشت سرگذاشته است

گیاه کشت با جمع اوري همین نزوالت اندك اقدام به بعضی از کشاوزران علی رغم این کمبود بارندکی در سطح شهرستان 
یقینا این افراد از تجربیات خود استفاده . دارویی زیره سبز، هندوانه و خربزه نموده و محصول قابل قبولی نیز برداشت نمودند

به منظور براي جمع آوري این تجربیات پرسش نامه هایی تهیه و .  نموده و با  تالش و کوشش ، به این نتیجه رسیده اند 
. سارها مطالب بیان شده توسط خبرگان محلی با ضبط ، فیلم و عکس و نوشتن مطالب اقدام شد ضمن باز دید از محل بند

نتایج نشان داد که مدیریت سیالب گیري ، سخت کوشی، استفاده از تجربیات نیکان خود از مهمترین عواملی بودند که 
  . باعث موفقیت آنها در کارشان بود 

  جوي، سطوح آبگیر بندسار، سیالب، نزوالت :کلید واژه ها
  

  :مقدمه 
آب یکی از با اهمیت ترین مواهب الهی و عامل حیاتبخش و تداوم زندگی همه موجودات، نقش اساسی و سازنده و غیر قابل 

لذا دستیابی به منابع آبی هرچند اندك ضروتی گریز . جایگزین در توسعه ي صنعتی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی دارد 
 .و میزان بارندگی خیلی کم می باشد. خشک و نیمه خشک واقع شده است از سوي دیگر کشور ما در اقلیم. ناپذیر می باشد

با استفاده از تجربیات گذشته گان و  با وشه و کنار این دیار مردانی گعلی رغم این کمبود بارندکی در سطح شهرستان در 
، نمونه هاي عملی تسا تصور که خارج از ،با جمع اوري نزوالت اندك اقدام به کشت هایی می کنند  اعمال مدیریت کارآمد،

و )  بندسار( جمع آوري تجربیات خبرگان محلی در خصوص سطوح ابگیر . آن در شهرستان سبزوار به فراوانی دیده می شود
قرار گرفتن این تجربیات در دست کارشناسان و به طبع آن تلفیق این تجربیات با علوم جدید توسط محققان و بوجود آمدن 

، انتقال و برگشت  این دانش جدید به روستائیان براي استفاده بهینه تر و کار امد تر از علوم قدیم قرار یک فکر جدید و نو
که از امید است با برنامه ریزي و مدبربت صحیح، و تلفیق این تجربیات با علوم جدید و انتقال آن به نسل جوان  . گیرد 

ها و سیالبهاي مخرب نباشیم و این بالي طبیعی را با درایت به دیگر شاهد، وجود سیلاهداف اصلی این مطلب می باشد، 
   .نعمت تبدیل نمایم



 

  :مواد و روشها
هزار کیلومتر مربع با شهرستان نیشابور،  21با وسعتی برابر  .شهرستان سبزوار قدیم در غرب خراسان رضوي قرار دارد

 57شهرستان سبزوار در طول جغرافیایی  .می باشد بردسکن و کاشمر هم مرز ،قوچان ،جاجرم، اسفراین ،میامی ،شاهرود
 2858با متر و کوه نظرگاه  2948 با کوه گر. دقیقه است قرار دارد 12درجه و  36دقیقه و عرض جغرافیایی آن  4درجه و 

                             . بلندترین نقاط آن می باشندسطح دریا ازمتر
اما به سبب وجود دو رشته کوه  .علی رغم این که در حاشیه کویر قرار گرفته است )سبزوار ( منطقه مورد مطالعه :آب و هوا 

این رودخانه ها در زمان بارندگی سیالب از  .استرودخانه دائمی و تعداد زیادي خشک رود  46جغتاي و کومیش داراي 
  . می نماید مشروبموجود در دامنه خود را  احداث شده  جاري شده و بند هاي

درصد  23 ،درصد آن در فصل زمستان 53میلیمتر است که بیش از ) 187(توسط بارش سالیانه شهرستان سبزوار حدود م
  )1( نقشه شماره  .نیمه اول فصل بهار  بارش می کند 23در نیمه دوم فصل پاییز و 

  
  خطوط هم باران منطقه ي مورد مطالعه) 1( نقشه شماره 

  45.5درجه سانتیگراد که حداکثر مطلق آن در تیر ماه   17.5متوسط درجه حرارت  درصد و  42متوسط رطوبت نسبی  
  است  درجه سانتیگراد رسید - 20.8درجه سانتیگراد و حداقل مطلق آن در دي ماه  

. وهمه ساله خسارات زیادي به محصوالت کشاورزي وارد می نمایدباد که یکی از عوامل موثر بر اقلیم و خشکی منطقه است 
متر بر  5تقریباً .(نات محاسبه شده است 9/6شرقی تا شمال شرق، سرعت متوسط باد غالب بصورت ساالنه : هت باد غالبج

در این تعداد روز هاي یخبندان  .است گزارش شده نات  10/8بیشترین سرعت متوسط باد در خرداد ماه و به میزان ) ثانیه
  . میلیمتر در سال متغیر است 3000تا  2200مقدار تبخیر سالیانه از  روز می باشد 59حدود شهرستان 



 

اکثر : خشک بیابانی سرد . حاکم است) سبزوار(نوع اقلیم بر منطقه مورد مطالعه  5در مجموع  :شهرستان سبزواراقلیم 
جنوب شرق و : د سر –نیمه خشک ، فرا خشک سرد کویر سبزوار، خشک بیابانی فرا سرد ارتفاعات کومش، مناطق سبزوار

  منطقهشمال ارتفاعات و کوه هاي : نیمه خشک فرا سرد ، شمال منطقه مورد مطالعه
قبل از انقالب و . وضعیت کشاورزي در منطقه مورد مطالعه را می توان به دو دوره تقسیم نمود:کشاورزي شهرستان سبزوار 

 فصلی وتحصال از قنوات، چشمه ها و رودخانه هاي دائمی،کشاورزي در قبل از انقالب بیشتر متکی به آب اس. بعد از انقالب
دیم کاري و تعداد محدودي چاه عمیق که سابقه زیادي از حفر آن ها نمی گذشت بود که از جمله می همچنین ، یسیالب

ر و تک چاه هاي عمیقی که اطراف شهرستان حف) محدوده کارخانه قند(توان به چاه هاي عمیق حفر شده در منطقه جوین 
  .شده بود اشاره نمود

حلقه چاه  1714رشته قنات و  1364دهنه چشمه و  156داراي ) سبزوار بزرگ(در گل منطقه مورد مطالعه در حال حاضر 
با این مقدار آب . میلیون متر مکعب آب استحصال می گردد 1453عمیق و نیمه عمیق وجود دارد که جمعا حدود 

ها زراعت ،می توان به انواع از جملهکه . سبزوار کاشته می شودشهرستان سطح  ی درمحصوالت کشاورزي متنوعاستحصالی 
انار، : مثلعلوفه و درختان میوه ، وماش، آفتابگردان ،فلفل قرمز ، کنجد، پنبه ،خربزه ،هندوانه ،چغندر قند ،جو ،گندم نظیر 

می شود و در  ه محصوالتی که در بند سار ها کاشتهو عمد .اشاره نمود ... ، گیالس، الوبالو، سیب وپسته، بادام، گردو، انگور
و گیاهان جالیزي شامل هندوانه  ، زیره جو، گندم، نخود :می شوند عبارتند از سالهایی و در مناطقی که سیالب جاري 

  .عمدتا خربزه
و میزان آبدهی آن ها  دارد رودخانه دائمی فصلیداراي تعداد زیادي آب و هواي کویري  علی رغم این منطقه  : هیدرولوژي

از این گذشته سطح تبخیر پتانسیل باال و وجود رسوبات تبخیري مانند گچ و نمک . به وضعیت بارندگی در سال بستگی دارد
در بستر رودخانه هاي کال شور و رودخانه جوین که دو زهکش اصلی منطقه سبزوار می باشد سبب شور شدن و غیر قابل 

  .مذکور گردیده است استفاده بودن رودخانه هاي
سبزوار با توجه به اینکه در کل داراي آب و هواي خشک می باشد نوسانات بارندگی : نوسانات بارندگی در شهرستان سبزوار 

  در آن بسیار زیاد میباشد 

  
  1389لغلیت   1331( ساله در منطقه سبزوار  58تغییرات و نوسانات بارندگی در یک دوره ) :     2(  شکل شماره  



 

  روش تحقیق 
بدین منظور از قبل پرسش نامه هایی تهیه . منطقه سبزوار از روش میدانی استفاده شد دربراي جمع آوري تجربیات بنداران 

و سعی شد که از افراد گوناگون و نظرات چندین بند دار در هر منطقه استفاده شود احداث بند نسبت به قنات از پیچیدگی 
لب افراد مسن کشاورز و داراي بند با قضیه بند و بندار اشنایی خوبی دارند به همین خاطر سعی کمتري برخوردار است و اغ

شد که علی رغم اینکه یک نفر به عنوان کسی که بیشترین سواالت را پاسخ می گفت، از نظرات مفید و قابل استفاده 
فرادي صورت گرفت که خود چندین سال در امر دیگران که بیان می شد استفاده گردد،  با توجه به این که مصاحبه با ا

کشت بند ساري تجربیات گران قیمتی داشتند اما گاهی براي بیان مطالب به صورت عملی و نوشتاري با مشکل مواجه می 
  .شدیم

ر سعی شد مکانهایی مورد بازدید و پرسش قرار گیرد که عالوه بر داشتن سابقه طوالنی در ام ،در انتخاب مکانهاي منتخب
مصاحبه ها و یاداشت برداریهاي صحرایی به . بندداري در حال حاضر این بندسارها وضعیت سابق خودرا حفظ کرده باشند

  با یکدیگر تلفیق شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهمراه عکس هاي ماهواره اي از مناطق مورد بازدید 

  :نتایج
ب گیري متفاوت است در اینجا دو نوع بند یکی بند هایی که در داخل با توجه به اینگه در انواع و اقسام بند تحوه سیال

  .مورد برسی قرار می گیرد) دقزاري ( کلوتها ساخته می شود و دیگري بند هاي جالی 

  :بندسارهاي داخل کلوت
براي ساخت آن  مکانی که براي احداث بند اولیه در نظر می گیرند که.  این نوع بند سارها در داخل کلوتها ساخته می شود

عبور دام نباشد که حرکت ومسیر ، بندهاي احداثی درهم متنا سب با بندسار باشدخیز آن آب کمترین هزینه داشته باشد و 
در صورتی که  .شدباصاف  هموار و یکه زمین داولین بند را در باالترین نقطه احداث می کن .براي دامداران مشکل ایجاد کند

تا جایی که امکان دارد بند احداث می  .زیاد تر بادشد بند دیگر در زیر بند باالیی درست می کنندسیالب از بند احداثی 
  .ندکن

طول بند را موانع مشخص می کنند مثال هرده، زمین مردم، کال و جوي، زمین هاي بایر، پستی و بلندي زمین، بدین 
ماید براي کاهش هزینه ها و یا سهولت کار بند بسته می صورت وقتی ابتدا و انتهاي بند به این گونه موانع برخورد می ن

هر چه شیب کمتر باشد عرض آن بیشتر است و هر چه . عرض بند را شیب زمین تعیین می کند. و امتداد نمی یابد.  شود
مرور زمان اما به . اوایل احداث به شیب زمین بستگی دارد دیواره بند ارتفاع . شیب بیشتر باشد عرض آن کم تر خواهد بود

وارد بند می کند به مرور زمان این روسوبات ار کاسه بند برداشته وبه همراه خود رسوباتی . که سیالب وارد بند می شود
دیواره هاي بند داده می شود در زمانهاي گذشته که مردم از وسایل سفالی استفاده می کردند از این رسوبات براي درست 

نظایر اینها از خاك این بندها برداشت ) براي قنوات ( اسه، بشقاب، لیوان، کوزه و گلو ک: کردن و ساخت ظروف سفالی مثل
) دیزي سفالی ( در برخی از نقاط حتی نام بند هایی که از خاك انها براي درست کردن اظروف سفالی مثل هرکره . می شد

ال حاضر براي اندود کردن پشت بام ها نیز و در ح) منطقه ي باشتین ( استفاده می شد بنام بند هاي هرگره معروف است 
  .از این رسوبات برداشت می گردد 

بند ها همه پشت سر هم . فاصله اي بین بندها وجود ندارددر بندهایی که از سیالب کال یا خشکه رود استفاده می شود 
معموال تعداد بند ها به مرور زمان  ددر کال خربان می یابتعداد بند ها به مقدار آبی است که از باال دست . قرار می گیردند



 

داشته ب بیشتري سیآلهماهنگ با مقدار سیالب می گردد و هر چه آوریز آن بیشتر باشد به تجربه ثابت شده است که کال 
  .تعداد بند بیشتري را آبیاري خواهد کرد و در نتیجه

در حاشیه بند ها تا  کشیده شده است بند سار اصلی که از باالي  کالبعد از آن که بند ها احداث شد یک نهر در ادامه 
این نهر تا . پایین کشیده می شود و افرادي که در کنار این نهر داراي زمین کشاورزي هستند اقدام به بند گرفتن می کنند

ان بند بر اساس ایام هفته بین صاحبسیالب پایین ترین بند ادامه می یابد و در سر هر بند یک برق ایجاد می گردد و این 
  ) 1( شماره  عکس .تقسیم می شود

  
  بندسارهاي جوي ور کنار در منطقه باشتین سبزوار ): 1( عکس شماره 

متعدد در مسیر سیالب  و تقسیم کردن سیالب بین چندین بند، آب داخل نهر کنترل می  "استروهاي"با درست کردن 
کنترل سیالب . را به بند هاي پایین دست انتقال داده می شودو با ایجاد پی گوشه در انتهاي هر بند سیالب مازاد . گردد

  .هم از سیالب استفاده بهینه بعمل می آید و هم اینکه از تخریب دیواره بند جلوگیري شود. سبب می گردد
شخم و شیار زمین می تواند نقش خوبی در نفوذ پذیري خاك براي افزایش نفوذ پذیري در خاك قبل از سیالب گییري 

  . می دهندرا می شکند و آب به راحتی داخل خاك نفوذ می  )  "سفچه ها"(سله ه باشد داشت
رسوبات بند سار ها در قدیم مورد استفاده ساخت ظروف سفالی قرار می گرفت مثال اآلن یک کال داریم به نام گال 

ایی به همین نام ریخته می شد که وجه تسمیه آن این است که سیالب به همراه رسوبات رسی این گال به بند ه "هرگره"
مورد استفاده قرار می گرفت و حتی از ) دیزي(یا  "هر گره"و رسوب هاي این بند برداشته و براي ساخت ظروف سفالی یا 

اما امروزه رسوبات آن براي این که باعث پر شدن . این رسوبات براي ساختن گلو براي قنات ها مورد استفاده قرار می گرفتند
ردد و گنجایش کاسه بند را کاهش می دهند و مقدار سیالب کمی در خود ذخیره می کند ،این رسوبات باید بند می گ

  به زوله هاي بند داده می شود. برداشت گردد



 

  
  بندهاي هرکره ):  4( شکل شماره 

در بند هاي گوشه در گوشه وجود ندارد اما در بند سار هاي بغل بر که آب سیالب از کنارزمین برده  سیالب سهمیه بندي 
می شود وجود دارد، بدین صورت که اگر تعداد افراد داراي بند از ایام هفته بیشتر نباشد به تعداد این هفته تقسیم می گردد 

افراد صاحب بند از تعداد روز هاي هفته بیشتر باشد به هر تعداد که هر روز سیالب متعلق به چه کسی است اما اگر تعداد 
  .که باشد تقسیم بند می گردد و معموال یک سر گروه حساب را دارد که از چه روزي سیالب متعلق به چه کسی خواهد بود

ترمیم بند ها و زوله هر ساله پس از پایان برداشت محصول کشاورزان اقدام به  براي مرمت و سیالب گیري مجدد بندساراها 
بند ها می کنند و گوشه ها و پی گوشه ها را مرمت می نمایند خاك مازاد کاسه بند را با تراکتور برداشته و به زوله ها بند 

ي بر روي "آستر"و یک . تا هم زوله هاي بند را قطور نمایند و هم اینکه النه هاي موش را خراب می کنند. ها می دهند
  .ده می شود و هم این که کاسه بند از رسوبات مازاد خالی می شود و آبگیري بند را افزایش می دهدزوله بند ها کشی

اگر گوشه ها . شکسته می شود یا گوشه هاي آن در اثر سیالب زیاد تخریب می گردد "کمر بند"بیشتر بند سار ها از 
دن آن اقدام می کند که این گوشه ها اکثرا با تخریب شوند بندار مجددا از هیزم و یا سنگ نسبت به ترمیم و درست کر

اگر دیواره بند خراب شود، هر چه  هیزم درست می شود، چون هم راحت است و هم این که هزینه ي زیادي در بر ندارد 
و  دهند سیالب ها را از دست می دهیند چون اگر به موقع و سر وقت آن را تعمیر نکن ندزود تر آن را درست می کن

اگر کمی رطوبت داشته باشد (براي همین وقتی خاك خشک شد . خاك بند هم همراه با سیالب ها هدر می رودهمچنین 
کوبیدن خاك در بستن رخنه خیلی مهم است چون اگر کوبیده نشود در . ندآن را با بیل و دمز دستی می بند) بهتر است

   )  5( شکل شماره . اولین سیالب گیري تخریب می شوند



 

  
  .دایره منطقه سیل برد  و محدوده مثلث منقطه تخریب دیواره بند می باشد يتخریب شده بوسیله سیالب، محدود بندیک ):  5( ره شکل شما

با توجه به این که قنات هاي این منطقه از داخل خاك هایی عبور می کند که وقتی با آب زیاد روي آن ها قرار گیرد، زود 
رابی در قنوات می گردند هر چه بند سار ها از مسیر قنوات دور باشند بهتر است می شود و خیلی زود باعث خ "شالت"

براي  .چون آب موجود در بند سار هایی که در مجاورت قنوات یا از روي آن ها عبور می کنند باعث خرابی قنات می گردند
سیر نهر در بیشتر اوقات در طرف خالف اینکه سیالب به داخل میله چاه  قنوات نفوذ نکند و جلو گیري از تخریب قنوات،  م

و بندها طوري طراحی و احداث شده که انتهاي بند هنگامی به نزدیک میله چاه قنوات . میل چاه هاي قنوات قرار می گیرد 
می رسد کمترین شیب را دارد و قبل لز رسیدن به میل چاه سیالب از طریق گوشه آب مازاد بند، به بند پایین تر انتقال 

عالوه بر این دیواره انتهاي بند بقدر بزرگ گرفته می شود که احتمال تخریب و نفوذ اب به داخل قنوات . می شود داده
متر به ارتفاع یک تا یک و نیم متر خک ریزي  15تا  10در کنار این موضوع خود میله چاهها به قطر . نزدیک به صفر است

به صورت کنبدي خاك ریزي و در دیواره کناري براي خروج اب در طوقه  می گردد و روي خود میله چا ه به اندازه نیم متر
  . یک مسیر خروجی اب بطرف شیب زمین ایجاد می کنند

در بند سار هایی که از کال سیالب گیري می شوند بدین . محسوب می گردد سیالباصلی بند، در انتقال  اجزائنهر یکی از 
صورت است که وقتی بند در حاشیه کال باشد نهر تقریبا متصل به کال می باشد و آن جا مکانی  است که به راحتی بتوان 

را که بر می  "برق"چون . قسمتی یا همه سیالب را منحرف نمود و کمترین خطر براي تخریب بند و نهر را داشته باشد 
یسر نیست براي همین باید مکانی را انتخاب د مپایان سیالب گیري مجال اینکه از محل برق سر بزن ابیار تا .ده میشودگردان
  .مشکل ساز نباشد شکه براید نمای

عیت براي احداث بند و بهترین موق ندقبل از احداث بند اول مسیر آبراهه را با چشم یک برانداز می کن ،احداث نهربراي  
بشود تمام بند را آبیاري کرد و ورودي سیالب که آنجا   ،پس از باالترین نقطه بندند سانتخاب شد، بند را احداث می کن

مسلط به تمام بند باشد شروع و یک شخم با تراکتور یا هر وسیله دیگري زده و سپس همین مسیر را خاك برداري و به 
شخم زده می شد و سپس بوسیله یک پنچه آهنی خاك داخل  "مال"این کار در قدیم بوسیله   .نددیواره هاي بند می ده

این در بند سار هایی است که از کال سیالب . نهر برداشته و به دیواره هاي نهر که عمدتا در طرف کال بود ریخته می شد
 "از احداث بند باید نهر هاي کوچکی که از اما در بند هایی که از دق زار ها سیالب گیري می گردد بعد. گیري می گردد

با این کار یک زوله عمود بر . جریان پیدا می کنند جمع آوري تا بشود آن ها را بسوي بند ها هدایت نمود) آبخیز( "آورز



 

مسیر این آبراهه هاي کوچک احداث می گردد و آب هایی که در این نهر هاي کوچک جریان دارد در این نهري که احداث 
ساخت این نهر ها آسان و هدایت سیالب نیز آسان است در بندسارهاي جالی . ده ایم تجمع و بسوي بند هدایت می گرددکر

  عکس شماره. چون آب در یک محدوده کم جریان پیدا می کند و تخریب بند ها را به نسبت کمتر خواهد بود

  
بند طویل می باشد نقطه چین پر رنگ کال و نقطه چین کم رنک نهر ایجاد شده می نهر ایجاد شده با توجه به فاصله ي زیاد کال تا ) :  2( شکل 

  باشد
  

باید در این  کشاورز .متوقف می گردد ، جریان آنچون سیالب براي یک مدت محدود جریان دارد و بعد از مدت زمانی کم
 .دآب بیشتري وارد نهر و در نتیجه وارد بند کن دبتوان مقدارهر   .دفرصت اندك نسبت به حداکثر سیالب گیري اقدام کن

بند را تا حد نهر وبراي همین باید دیواره . در غیر این صورت هم زمان و هم سیالب را از دست داده .موفق تر خواهیم بود
  .کندبند نهر و وارد  دهر مقدار سیالب که نیاز دارد بتوان تا کردهامکان بلند درست 

به دلیل محدود بودن حجم سیالب و درصورت تقسیم آب، کارایی سیالب کم شده و بندها  به  در بند سارهاي دق زاري
لذا بندار سعی براین دارد که همه سیالب در آن واحد، وارد یک بند شده و بند را ابکیري . خوبی سیالبگیري نمی شوند

ورت نیاز به کاهش و افزایش سیالب همانند درص)   3( شماره عکس  .نماید تا مجبور نباشد مجددا بند سیالبکیري نماید
اقدام به کاهش و افزایش مقدار سیالب ورودي به بند را می  "مره "با استفاده از  دمی گیرسیالب بند سار هایی که از کال 

  .کند



 

  
  .، آبخیز و بندسارها در شکل باال بخوبی مشخص است)با دایره مشخص شده است ( موقعیت سربرق) : 3( شکل 

  
کمتر نیاز به رسوب برداري دارند براي همین هر چند ساله در نتیجه . کل رسوب در این گونه بندسارها کمتر وجود داردمش

تا زوله بند ها ترمیم گردد و بیشترین این کار  . کردن بند ها می نمود "سر چال"فقط براي ترمیم زوله بند ها اقدام به 
د بدلیل واما در بند سار هایی که از کال سیالب گیري می ش. .صورن می گیردگ بوسیله بیل یا دمز هاي آهنی دستی یا بزر

و  شوددر غیر این صورت کاسه بند پر می  .گرددهاي زیاد هر دو یا سه سال اقدام به رسوب برداري می "نهل "وجود 
  ) 4(شکل  .آبگیري بند کاهش پیدا می کند

  
در قدیم مورد  "پبخه "زوله بندها و رسوب برداري از داخل بند ، بستن دمز آهنی که براي  ساخت ):  4( عکس شماره 

  استفاده قرار می گرفت، در زمان حال نیز گاهی اوقات مورد استفاده قرار می گیرد



 

که دیگران حق شخم و تصرف این آبریز ها را  ،در بند سار هاي دق زاري هر چند بند یک آبریز مشخصی دارند  
اما در بند سار هایی که از کال سیالب گیري می کنند هر  .از سیالب جاري شده در آورزها را ندارند حق استفاده ندارند و

  .کسی که توانست اقدام به سیالب گیري می نماید و قاعده ي خاصی وجود ندارد
جمله می من عوامل متعددعوامل زیادي در تخریب بند سار ها نقش دارند که عمده مساله آن شکستن دیواره بند در اثر 

توان به سر ریز کردن، ایجاد سوراخ توسط موش و سایر حیوانات مثل روباه، ترك برداشتن دیواره بند و ایجاد درز در آن، 
همه ساله بنداران قبل از . قرار دارد) ایش(  "خورایک"به حالت تردد بیش از اندازه حیوانات اهلی در زمانی که بند 

گیري موفق اقدام به باز دید از زوله بندها می کنند و هر نقطه اي که احتمال تخریب وجود  بارندگیهاي پاییزه براي سیالب
این مرمت شامل نهرهاي ابرسان نیز می گردد و در نقطه اي . دارد با بیل و یا دمر و یا پنجه دو نفري خاکریزي می کنند 

ن اقدام به جمع کردن چرخه و بسته کردن آنها در برخی از بندارا. باشد با چرخه درست می کنند  "کله زن"که نیاز به 
  .کنار خانه بند  ویا محل سربرق انباشته می نمایند

بود ولی در حال حاضر با تراکتور در مدت در یک روز نفر  60تا  50در قدیم تعداد نیروي انسانی الزم براي احداث یک بند 
  .اي مرمت و ساماندهی نهر ها و دیواره هاي بند الزم استنفر کارگري بر 6تا  3زمان کمی یک بند احداث می گردد و 

به طرف )  یال(  "آوگل"و از محل  "سر برد"بند سار هایی که دق زاري است حریم آن مشخص است که از محل هاي 
د ها این مساله در تمامی بند هاي دق زاري و کالچه بن. حوزه بند از آن بند و بطرف دیگر از آن شخصی دیگر خواهد بود

مورد توافق همه است و اگر چنانچه اختالف بین افراد بروز کند معموال همسایه هاي بند ها و ریش سفیدان اختالف را حل 
  .می کنند
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