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  بهينه از منابع آب وخاك بهره برداري بومي بند سار، الگوي
 (مطالعه موردي: حوزه آبخيز سبه سبزوار)

 
 2، اكرم حسين نيا1احد توسلي

 مشاور آبخيز گستر شرق  نكارشناس ارشد مهندسي آبخيزداري شركت مهندسي1
E-mail: ahad_tavasoli@yahoo.com 

 كاوش پي مشهدمشاور  نشركت مهندسي محيط زيستكارشناس ارشد مهندسي  2
 
 

 چكيده
رودخانه اي، به خصوص در مناطق خشك و نيمه خشكي مانند ايران و سرزمين هاي مجاور، همواره محور سكونت و تمدن جوامع آبخيز ه هاي زحو

خراسان از ديرباز مردم به اهميت منابع آب و خاك در جهت حيات خود  غربيمله نواحي بشري بوده اند. در بسياري از مناطق كم آب ايران از ج
هاي زيادي را معطوف داشته اند. استفاده از اين تجربيات موفق در جهت بومي سازي عمليات پي برده اند و در جهت حفاظت از آن تالش

، با هدف بررسي تاثير بندسارها در استفاده بهينه و پايدار از منابع آب و خاك آبخيزداري كارايي اين عمليات را تضمين خواهد نمود. مقاله حاضر
هكتار در حوزه آبخيز  74/10835حوزه آبخيز سبه سبزوار با مساحتي در حدود  و همچنين نظامات اجتماعي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ترين متر و بيشميلي 271ده است. متوسط بارندگي ساالنه حوزه سبه كوير مركزي  و از نظر سياسي در محدوده شهرستان سبزوار واقع ش
تنوع  متر است.ميلي 1تر از هاي فصل تابستان مقدار بارندگي كمدر ماه متر وميلي 57به ميزان ماهانه حوزه مربوط به ماه اسفند بارندگي 

جه بوده و در سرنوشت آب و رسوب خروجي از انتهاي حوزه نقش قابل تو مورد 209به تعداد  وگستردگي بندسارها در بستر مسيل هاي حوزه
ه تعداد زياد ) بداث سازه هاي خاكي كوتاه (بندسارباتوجه به شرايط موجود در طول ساليانه گذشته مردم منطقه اقدام به اح مهمي به عهده دارد.
. در طي اين بررسي جنبه موثري در كنترل رسوبات داشته استنقش  . اين سازه ها عالوه بر ايجاد درآمد و اشتغال در منطقهدر منطقه نموده اند

 بهينه از منابع آب و بهره برداريگر پتانسيل هاي دانش بومي براي كه در مجموع بيانهاي مختلف احداث اين بندسارها مورد بررسي قرار گرفته 
 ي مي نمايد.باشد و لزوم توجه به اين دانش را ضروردر مناطق خشك و نيمه خشك مي خاك

 ، توسعه پايدارالگوي بوميبندسار، آبخيزداري،  كلمات كليدي:
 

 مقدمه -1
هاي زيادي را در سطح ملي و  جهان چالشي فراگير در رابطه با آب را در پيش رو دارد. در ايران نيز رشد روز افزون مصرف آب،سرمايه گذاري

به خصوص در مناطق خشك و نيمه خشكي مانند ايران و سرزمين هاي مجاور،  اي به خود جلب نموده است. حوضه هاي رودخانه اي، منطقه
. افزايش جمعيت و فشار بر منابع آب و خاك در دوران اخير، همراه با تحول و پيشرفت ]1[همواره محور سكونت و تمدن جوامع بشري بوده اند

ت اين منابع محدود در كشور ما بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در فناوري تامين آب و شيوه هاي كشت و كار كشاورزي، موجب شده تا اهمي
 ].2[ از اين رو، مديريت منابع آب و خاك و اقدامات حفاظتي ضرورت بيشتري كسب نموده است

اي از ابهام فرو خواهد  هالهها را در  ريزي ، دستيابي به اهداف پيش بيني شده در اين برنامهكه عدم توجه به تمام ابعاد موضوعآنچه قابل تأمل است اين
تواند منجر به حفاظت همزمان از منابع آب و خاك گردد، مربوط به نحوه استفاده از آب باران در  برد. يكي از ابعاد مهم مديريت جامع كه مي

نحوه . ]3[باشد ) ميخير و تعرقزگشت به جو از طريق تبهاي بزرگ، نفوذ به اعماق زمين و يا با ابتداي زمان وقوع (قبل از تبديل شدن به سيالب
اري انجام اين مهم از مسائل حائز اهميت مي باشد به طوري كه كارهاي انجام شده براي آبخيزداري با هزينه هاي بسيار باال توسط دولت در بسي

واقعي و ذينفعان اصلي در طرح هاي  از مناطق كارايي الزم را نداشته است. لزوم مشاركت حوزه نشينان در حفاظت از حوزه به عنوان بهره برداران
خراسان از ديرباز مردم به اهميت منابع  غربيدر بسياري از مناطق كم آب ايران از جمله نواحي  ].4[ آبخيزداري از مسائل حائز اهميت مي باشد

. استفاده از اين تجربيات موفق ]5[ هاي زيادي را معطوف داشته اندآب و خاك در جهت حيات خود پي برده اند و در جهت حفاظت از آن تالش
 در جهت بومي سازي عمليات آبخيزداري كارايي اين عمليات را تضمين خواهد نمود. 
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 هامواد و روش -2
و از نظر سياسي در محدوده شهرستان سبزوار واقع  هكتار در حوزه آبخيز كوير مركزي 74/10835حوزه آبخيز سبه سبزوار با مساحتي در حدود 

عرض  35ْ   38َ   38"تا  35ْ   29َ   14"طول شرقي و  57 ْ 59 َ 55"تا   57 ْ  53 َ 01" جغرافيايياين حوره آبخير در مختصات ت. شده اس
دو روستاي حسن آباد و سبه در داخل و سمت شرق حوزه واقع شده اند. متوسط در شرق استان خراسان رضوي قرار گرفته است.  شمالي

هاي فصل تابستان متر ودر ماهميلي 57ترين بارندگي ماهانه حوزه مربوط به ماه اسفند به ميزان متر و بيشميلي 271سبه بارندگي ساالنه حوزه 
ها داراي تكامل نسبي گيرند. اين خاكقرار مي اينسپتي سولو انتي سول  خاكهاي اين حوزه در دو رده  متر است.ميلي 1تر از مقدار بارندگي كم

 .هاي اينسپتي سول مشاهده مي شود. رژيم حرارتي مزيك و رژيم رطوبتي زريك مي باشددر خاك السيككبوده و افق 
منطقه گرديد. در ادامه پس از مربوط به پايه جمع آوري اطالعات  اقدام به ابتدا بهينه از منابع آب وخاك بهره برداري بومي الگويبه منظور معرفي 

تنوع وگستردگي بندسارها در بررسي گرديد. با توجه به  بومي موجود در منطقههاي مشكالت وپتانسيل رايياز حوزه و انجام عمليات صح بازديد
 و سازه، ميزان تله اندازي رسوبات چنين اندازه گيري ابعادو هم GPSبرداشت موقعيت اين سازه هاي بومي با اقدام به بستر مسيل هاي حوزه 

شبكه آبراهه، راه، آبادي و هاي پايه از جمله  نقشه تلفيق ورويهم اندازياز ت بندسارها گرديد. سپس تعيين نوع و سطح گونه كشت شده در پش
در ). 1شد (شكل ترسيم  ArcGIS در محيط نرم افزاري و  طراحي نقشه موقعيت بندسارها ،اطالعات جغرافياييدر سيستم موقعيت بندسارها 

از آبخيز نشينان به خصوص معتمدين محلي واعضاي شوراي اسالمي روستاها و همچنين منطقه وكسب نظر  روستائيانصحبت با ادامه طي 
هاي موجود در منطقه بررسي  موجود در حوزه و همچنين پتانسيل بندسارهايمشكالت و تنگناهاي مربوط به  ،اطالعات حاصله از گزارشات پايه

بهينه از  بهره برداريدر دانش بومي در طراحي و استفاده از بندسارها در راستاي قابليت ها و مزاياي موجود با توجه به در مرحله بعد د.  يگرد 
 ].6[اقدام به معرفي الگوي مناسب طراحي بندسارها براي استفاده هر چه بهتر از اين نوع سازه ها گرديد منابع آب وخاك

 
 

 

 
 نقشه بندسارهاي مردمي حوزه آبخيز سبه سبزوار: 1 صويرت          نمونه اي از بندسارهاي مردمي منطقه مورد مطالعه: 2 تصوير
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 نتايج و بحث -3
هر چند بندسار در رديف سازه  مقاله حاضر، با هدف بررسي تاثير بندسارها در استفاده بهينه و پايدار از منابع آب و خاك مورد بررسي قرار گرفت. 

هاي سطحي و قابل توجه است. جمع آوري آب سبزوارگيرد اما تعدد و عملكرد آنها در سطح حوزه سبه هاي مهم اجرا شده در حوزه قرار نمي
ريزش هاي جوي در قسمت هاي هموار حوزه قطعاًَ در ضريب رواناب حوزه بي تأثير نمي باشد. از آنجايي كه بند سارها با سرمايه گذاري 

رودها اجرا شده است همه ساله با آبگيري آنها و حفظ رطوبت خاك عرصه توليد و درآمد زارعين  كشاورزان و غالباًَ در حواشي و مسير آبراهه ها و
 دهد.اي از بندسارهاي موجود در منطقه را نمايش مينمونه 2را تشكيل مي دهد. تصوير 

ب و رسوب خروجي از انتهاي حوزه نقش قابل توجه بوده و در سرنوشت آ سبه سبزوار بسيار گستردگي بندسارها در بستر مسيل هاي حوزه تنوع و
باتوجه به شرايط موجود در طول ساليانه گذشته مردم منطقه اقدام به احداث سازه هاي خاكي كوتاه ( بندسار ) به تعداد  مهمي به عهده دارد.

با توجه به اهميت،  برداشت گرديد.ها موقعيت آن GPSدر منطقه شناسايي و توسط بندسار  209به نحوي كه تعداد  ،زياد در منطقه نموده اند
 : بندي گرديدتيپ تقسيم  4موقعيت، حفاظت و پايداري بند سارها، اهداف و عملكرد آنها به 

اي (تپه ماهور) قرار گرفته اند و اولين خاك ريزي هايي هستند كه بخشي از تيپ نوع اول : اين بند سارها در موقعيت ارتفاعات و مناطق كوهپايه
جهز در مخزن خود نگه مي دارند. بند سارهاي كوهپايه اي مي بايست اوالًَ مقاوم و از استحكام و تراكم قابل قبولي برخوردار بوده ثانياًَ مسيالب را 

مي ه به سرريز تخليه با رعايت اصول هيدروليك باشد. اين بند سارها داراي شيب هاي سرآب و پاياب تعريف شده و ارتفاع آزاد و نيز سرريز تخلي
 .باشد

مي بايست از استحكام و تراكم  1در موقعيت پايين تر از بند سارهاي تيپ اول قرارگرفته اند كه همانند تيپ  2تيپ نوع دوم : بند سارهاي تيپ 
اد سرريز آن با توجه تر بوده و ابعكم 1دبي تخليه تيپ  نسبي و ارتفاع آزاد و سرريز فني برخوردار باشد. دبي تخليه اين گونه سرريزها به مراتب از

 تر مي باشد.به درجه اهميت آن كم
اند ، آبگيري اين تيپ از بند سارها اين بند سارها در حواشي رودها و آبراهه هاي حوزه و با فاصله اندك از محل آبگيري قرار گرفته تيپ نوع سوم :

د بوده و بر اساس نياز و تشخيص ميراب مي باشد. اين بند سارها منوط به حضور كشاورز مالك آن مي باشد. زمان آبگيري اين بند سارها محدو
 سرريز نداشته و نهر آب گير پس از پر شدن مخزن بند مسدود مي گردد .

نه گونه آبگيري از رود يا رودخااين بند سارها هيچ در اراضي هموار حوزه و با آبراهه هاي ضعيف اجرا شده است. 4بند سارهاي تيپ  تيپ نوع چهارم :
را نداشته و غالباًَ به شكل تراس بندي (اراضي پلكاني) مشاهده مي شوند. جمع بندي ريزش هاي جوي و حفظ رطوبت خاك از جمله اهداف 

 موجب كاهش قابل توجه ضريب رواناب در حوزه مي شود. 4عملكردي آنهاست. تعدد بند سارهاي تيپ 
 عبارتند از : نتايج بدست آمدهها مورد بررسي قرار گرفته كه در طي اين بررسي جنبه هاي مختلف احداث اين بندسار

استفاده  -2. تاثير مثبت بند سارها را نشان مي دهد پايين دست حوزهعليرغم پتانسيل باالي رسوب خيزي حوزه، رسوب ناچيز انتقال يافته به  -1
سازگاري بسيار مناسب اين سازه ها با محيط زيست  -3. مي دهد ها بخش عمده اي از توليد، درآمد واشتغال منطقه را تشكيلبهينه از رواناب

بهره برداري و  -5. هاي سطحي مي پردازدترين خطر به كنترل روانابزياد و با هزينه كم كه با كم داجراي سازه هاي كوچك با تعدا -4. منطقه
مردم در در زمينه ساخت و نگهداري و ترميم اين سازه ها فراهم  ايجاد زمينه اشتغال دائمي -6. نگهداري دائم اين سازه ها توسط حوزه نشينان

 نقش اساسي اين سازه ها در تغذيه منابع آب زيرزميني و بخصوص قنوات  -7. مي نمايد
 اكنانس براي و گيردمي صورت هندوانه و جو گندم، كشت شيميايي كود از استفاده بدون بندسار مناطق در محلي ساكنان هايصحبت به توجه با

ه ها به علت عدم ضمن اينكه تخريب اين ساز دارد. سوددهي تومان هزار 100 تا 70 هكتار هر ازاي به ساالنه هستند بندسار مالك كه منطقه
وم سازد كه لزهزار تومان خسارت به روستائيان وارد مي 500تا  300سال به ميزان  7تا  3وجود سرريز و تراكم پذيري پايين به طور متوسط هر 

 مناسب به هايوام دادن مشاوره كارشناسي و ارائه با سيالب استحصال هاي سنتيسيستم كلي طور به و بندسارها احداث از حمايت دولت
 .نمود تشويق استحصال سيالب سنتي هايسيستم ايجاد به را آنها توانروستاييان مي
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 تقدير و تشكر -4
آبخيز گستر شرق، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي به دليل تامين هزينه  مهندسي مشاوردر پايان بر خود الزم ميدانيم از شركت 

هاي طرح و همكاران محترم مهندس صفدري، يارمند و محمودي بخاطر راهنمايي ها و زحماتشان در انجام اين طرح كمال تقدير و تشكر را 
 داريم. 

 
 
 منابع مورد استفاده -4
 ص.437 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، جلد دوم، : هيدرولوژي كاربردي،1381، م، مهدوي -]1[
 ص.391: مهار سيالب و مهندسي رودخانه، ترجمه مسعود قدسيان، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، 1377گش، اس، ان،  -]2[
آب در حوزة آبخيز بار نيشابور، مجموعـه مقـاالت ششـمين    سالي درازمدت ضريب روان: بررسي تغييرات بين 1389.، مرادي ح. ر.، ر. ح. صادقي ستوسلي ا.،  -]3[

ي دانشـگاه  همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري و چهارمين همايش ملّي فرسايش و رسوب، گروه مهندسي آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي و علوم درياي
 ص. 418)، 1389ارديبهشت  9و  8تربيت مدرس، 

 ص. 542اصول مهندسي آبخيزداري، انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)، : 1380ضيائي، ح. ا.، -]4[
مجموعـه مقـاالت چهـارمين     ،بند سارهاي حوزه سد برون، الگوي بهره برداري بهينه از منابع آب وخـاك  :1386م.، پورحسنح.،  مسافري ضياالدينيگران ع.،  -]5[

 ص. 512مهندسي آبخيزداري ، دانشگاه تهران، همايش ملّي علوم و 
 ص.  327مطالعات تفصيلي اجرايي آبخيزداري حوزه سبه شهرستان سبزوار ، : 1389، آبخيز گستر شرق مشاور نيمهندس -]6[
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