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 چكيده
مياي با آن كه سياره زمين از فضا همانند كره رسد ولي در اقصي نقاط اين كره مـردم بـه سـختي سرشار از آب به نظر

قادر به تأمين نيازهاي آبي روزانه خود هستند، اين در حالي است كه در برخي از كشورها بارش سـاليانه بـه چنـد صـد 
مي سانتي تا. رسد متر به طريقي بر اين مسأله اين توزيع غير يكنواخت آب در سراسر كره زمين بشر را به تدبير واداشت

و مقابله با كمبـود آب در دوره يكي از روش. فائق آيد هـاي كـم آبـي، احـداث بنـدهاي هايي كاربردي جهت ذخيره آب
و حوضچه و اين دست سازه. هاي تغذيه مصنوعي است انحرافي ها كه بـه عنـوان سـطوحي جهـت استحصـال آب بـاران

م تغذيه سفره مييهاي زيرزميني به كار گرفته و اجرا شوند، و شوند، اگر به درستي طراحي توانند عـاملي بـراي توسـعه
از. آباداني يك سرزمين باشند و نقـد يكـي و مصاحبه با افـراد مطلـع اقـدام بـه بررسـي در اين تحقيق با بازديد ميداني

طر. هاي تغذيه مصنوعي در منطقه سيوجان از توابع شهرستان بيرجند نموديم طرح ح با هزينه قابل تـوجهي اگرچه اين
و قابـل و اجـرا بـه درسـتي سـاخته نشـده و احداث گرديده است ولي به دليل مشكالت فني ناشي از طراحـي طراحي

رامي. برداري نيست بهره و با انجام برخي اصالحات، مجـدداً ايـن مجموعـه توان با به كار گيري تكنيك مهندسي ارزش
هـاي آب زيـر برداري از آب سطحي آن در فصول كم آب سال موجب تغذيه سـفرههاستفاده مورد قرار داد، تا ضمن بهر

.زميني در اين ناحيه شد
 بند انحرافي، بندسارهاي سنتي، شهرستان بيرجند، اجراي نادرست:كليديهاي واژه

 مقدمه
و بديهي است كه موقعيت جغرافيايي هر كشوري در ميزان نزوالت جوي آن تأثير عمده قـرار گـرفتن ايـران در اي دارد

و دوري از اقيانوسدرجه40تا30كمربند  و درياهاي آزاد در اكثر نقاط اين فالت پهناور دليلـي بـري عرض شمالي ها
و از ديرباز مردمـان سـخت.]7[اين مدعاست و زماني همين بارش ناچيز مزيد بر علّت شده عدم توزيع يكنواخت مكاني

به.ي آب با مشكل روبرو ساخته استكوش اين ديار را براي تهيه از 250سرزمين ما با بارشي نزديك ميليمتـر اگرچـه
و عـدم الگـوي صـحيح لحاظ كم آبي از ساير كشورهاي منطقه وضع بهتري دارد ولي با افـزايش رونـد كنـوني جمعيـت

شداستفاده از اين هديه هـايي كـه بـا اتخـاذ برنامـه لذا منطقي اسـت.ي الهي به زودي با مشكالت جدي مواجه خواهد
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و اصولي جهت رفع اين مشكالت گام و تكامل موجودات بر روي اين كرهبي. هاي بنيادين برداشتصحيح ي شك، حيات
و ميسر نيست و عنصـر اصـلي شـكل. خاكي بدون وجود آب ممكن نبوده و توسـعه اين مايع حياتي بنياد ي هـر گيـري

مي تمدني بوده است، به طوريكه با نگاهي توان به محوريت رودها به عنوان اسـاس آبـاداني هـر گذرا به تاريخ پيشينيان
و تمدنبه تدريج با توسعه. سرزميني پي برد ازي شهرنشيني و بـا عبـور هاي بشري نياز انسان به آب رو به فزوني نهـاد

. از پـيش هويـدا گرديـد انقالب صنعتي، كليدي بودن آب به عنوان عنصري حياتي جهت پيشرفت هر سـرزميني بـيش 
و نگهـداري از منـابع آبـي خـويش برنامـه بدين ترتيب امروزه كمتر كشوري را مي اي توان يافت كه جهت بهره بـرداري

.نداشته باشد
بيرودخانه ميترديد نقش مهمي در حيات كرهها ازي زمين بازي كنند چراكه بـا انتفـال آب ايـن مـاده حيـات بخـش،

و درياها امكان استفاده بشر را از اين موهبت الهي فراهم نموده اندارتفاعات به سمت دشت بـرداري از ايـن مسلماً بهره. ها
لذا احداث بندهاي بـزرگ.]1[باشدپذير نميمنبع مستلزم رعايت نكاتي خاصي است كه بدون شناخت اين پديده امكان

و بسياري از برنامهلههاي حفاظتي، توجه به مسأها، اجراي طرحو كوچك بر روي رودخانه و كيفيت آب هـاييي آلودگي
هـا ضـمن اين گونـه طـرح.ي سياستمداران به اين امر به ويژه در يك قرن اخير دارداز اين دست حكايت از توجه ويژه

ميهاي هنگفتي را با توجه به وسعت طرح بر دوش دولتبر بودن، بعضاً هزينهزمان يهاز ايـن رو آغـاز مرحلـ. گذارندها
و موشكافانهاجرايي هر طرح عمراني نياز به مطالعه و زيستي كليهي دقيق و اثرات آن، بر روي عوامل اجتماعي ي ابعاد

ي سيوجان سعي بر آن شده تا با مقايسـه-ي موردي بند انحرافي شورابدر اين رساله با مطالعه. دارد طرح محيطي آن
و بند انحرافي شوراب به عنـوان سـطح يعي جهت بهرهبندسارهاي سنتي به عنوان سطوح آبگير طب برداري از سيالب ها

و معايب اين گونه سازه و اقتصادي آنها بپردازيمآبگير مصنوعي به تبيين مزايا و نقد فني .ها

و روش  مواد
و دورنماي كشت در منطقه-1 :بند انحرافي شوراب

ش ميروستاي سيوجان يكي از توابع شهرستان بيرجند به و شـرايط. آيدمار اين منطقه به علت كمبـود نـزوالت جـوي
و همـواره منبـع اصـلي  و كشاورزي با محدوديت روبرو بـوده و خشك از ديرباز براي تأمين آب جهت شرب اقليمي گرم

و بارانتأمين آب اين ناحيه، چاه ميها، قنوات و افزايش تقا. باشندهاي شديد سيالبي ضا بـراي با توجه به گسترش شهر
و  آب، محدوديت دسترسي به آب به طور روز افزون، مردم منطقه را تحت فشار قرار داده تـا آنجـا كـه اكثـر كشـاورزان

اند، اين امـر نـه تنهـا هاي قديمي نمودهتر يا كف شكني چاههاي مرتبط با امور آب اقدام به حفر چاه هاي عميقسازمان
و چاهموجب خشك شدن قنات عمها ق پيشين گرديده بلكه به علّـت كـاهش كيفيـت آب استحصـالي، اراضـي هاي كم

يكي از اقـدامات مسـئوالن جهـاد كشـاورزي ايـن شهرسـتان جهـت. تحت آبياري را مورد تهديد شوري قرار داده است
ايـن بنـد. كيلـومتري شـهر بيرجنـد اسـت23افزايش تراز سطح ايستابي در اين منطقه، احداث بند انحرافي شوراب در

29انحرافي كه در موقعيت جغرافيايي  ً,59 و58,َ 5عـرض شـمالي طـول شـرقي قـرار دارد بـر روي مسـير56َ,32,ً
ي شـمالي روسـتاي سـيوجان واقـعي آبخيز اين رود كـه در ناحيـه حوضه. رودخانه شوراب مورد اجرا قرار گرفته است

و محدوده هايي كه براي 6245گرديده، حدود پخش سيالب آن در نظر گرفتـه، مسـاحتي بـالغ بـر هكتار وسعت دارد
در. هكتار است1000  71،208كيلومتري اين بند واقـع گرديـده در سـال8جمعيت ساكن در روستاي سيوجان كه

و دامداري است 915خانوار، معادل .]4[نفر بوده كه منبع اصلي ارتزاق آنها كشاورزي
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 سارهاي سنتي در منطقهمعرفي بند-2
بهاز روشيكي و و كشـت سـيالبي هاي جالبي كه مردم اين ديار از ديرباز جهت استحصال كارگيري آب براي كشاورزي

و كوچك در حاشيه اند، ايجاد بندمورد استفاده قرار داده بهسارهاي متعدد كه اين مقولـه طوريي مسير رودخانه است؛
د 169 و مـابقي آن هكتار از اراضي اين ناحيه را به خود اختصاص را) هكتـار 831(اده كه زير كشت ديم غالت هستند

مياين دسته از سامانه.]5[مراتع طبيعي تحت پوشش قرار داده است توان به صورت زيـر تعريـف هاي پخش سيالب را
و گستراندن آبهاي غير متمركز: نمود  و سـيالبي(به طور كلي هرگونه عملياتي مبني بر تمركز كـه)جريانهـاي موقـت

و مـانع از هـدر رفـت  و خاك، پوشش گياهي يا تغذيه سفره هاي زيرزميني مـؤثر واقـع گـردد بتواند در بهبود وضع آب
ميجريان و مرتع شود را پخش سيالب ناميده و فرسايش اراضي .]6[شودهاي سطحي

:توان به نكات زير اشاره نموداز مزاياي اين بند سارها مي
جهزينه-1  هت ايجاد بند سارها توسط افراد بوميي بسيار پايين
و در نتيجه هزينه-2 ي دانش فني ناچيز فناوري ساده
ي بهينه از رسوبات غني آبرفتي منطقه در كشاورزياستفاده-3
 هاي قابل توجهاستفاده از آب رودخانه بدون پرداخت هزينه-4
م-5 و مستقيم به  حيط زيست استفاده از مراتع اطراف جهت چراي دام، بدون خسارت جدي
ي آبخوان به صورت موردي تغذيه-6
 جلوگيري از تخريب اراضي در معرض فرسايش-7
و شور شدن خاك-8  جلوگيري از هدر رفتن

:معايب بند سارهاي سنتي-3
و برداري از سيالب خالي از اشكال نيست به طوريالبته اين روش بهره كه از مهم ترين معايب آن عدم توجه به مسـائل

و عـدم ردهاي فني توسط زارعان، مقاوم نبودن كانالاستاندا و بندسـارهاي موجـود در مقابـل سـيالب هاي انحـراف آب
كه حجم سيالب بيشتر از حجم اشباع مزارع است كه توانايي در كنترل مقدار آب انحرافي به داخل بند سارها در اوقاتي 

و مشـقت) نيمه آبي(ه به مسائل مزبور اين گونه زراعت با توج. اين امر تخريب مزارع روستاييان را به همراه دارد زحمت
و بهـره. فراواني براي زارعين به همراه دارد هـايي بـرداري از ايـن چنـين طـرح به همين دليل مشاركت مردم در اجـرا

و همواره با اقبال اكثر روستاييان همراه نيست . چشمگير نبوده

:معرفي بند انحرافي-4
و گسـترش كشـاورزي در منطقـه، مـديريت آبخيـزداري جهـاد كشـاورزي ايـن همانطور كه اشار ه شد، رشد جمعيـت

هـاي نـادر شهرستان را بر آن داشت تا با احداث بند انحرافي شوراب ضمن جلوگيري از خسارات ناشي از فرسايش باران
و استفاده از آب آن جهت كشاورزي، موجب افزايش سطح آبهاي زيرزميني منطقـه  عـالوه بـر ايـن. نيـز بشـود سيالبي

و به تبع آن عدم وجود رطوبـت كـافي در كمبود آب در منطقه سيوجان به دليل عدم وجود رودخانه هايي با دبي پايين
و مستعد بودن خاكخاك و وابسـته، مضـاف بـر هاي منطقه و عـدم نيـاز بـه فنـاوري پيچيـده و زرع ها از حيث كشت

و ساختار زمين شناسي ويژهفرسايش پذيري زياد منطقه از لحاظ  احـداث) وجـود مارنهـاي قرمـز(ي حوضـه شيب باال
تـوان بـه مـوارد زيـر رسد، لذا از اهداف مهم اين پروژه مـي چنين تأسيساتي براي نيل به اهداف زير ضروري به نظر مي

:اشاره نمود
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و نفوذ بخش زيادي از سيالب به سفره-1 ي انتهـايي دشـتي ناحيـه هاي آب زيرزمينـي كـه موجـب تغذيـه نگهداري
و نيمه عميقي سيوجان، چاهبيرجند، منطقه و قنـوات متعـدد)ي سـيوجان حلقه در منطقه10حداقل(هاي عميق

.گرددمي
و هدررفت آب سيالب-2 ي شـوراب كـه بـدون از رودخانـه) متر مكعـب 1130000ساليانه حدود(جلوگيري از خروج

.ريزداستفاده به كوير لوت مي
آن-3 و جاني مربوط به و خسارات مالي و روستاهاي طي مسير . جلوگيري از تخريب ساليانه اراضي
و كانال-4 .هاي سنتي احداث شده در منطقه توسط سيالبجلوگيري از فرسايش اراضي، بندسارها
و قنوات به دليل افزايش تغذيه در باالدست سفرهافزايش كيفيت آب چاه-5 .]6[ها

وو برداشـت روزافـزون از چـاه) به دليل عملكرد باال نسبت به كشت ديـم(كشاورزان به كشت آبي با افزايش تمايل هـا
ها روز بـه هاي آب زيرزميني عمق دسترسي به آب رو به فزوني نهاد، اين در حالي است كه از كيفيت آب اين چاهسفره

ميروز كاسته مي و كاهش فرسـايش، بـه شود، بنابراين تأسيس چنين بندي در منطقه نه تنها تواند با بهبود وضع خاك
ي آكيفرهاي پايين دست موجب رونق اقتصـادي ايـني پوشش گياهي منطقه كمك شاياني نمايد، بلكه با تغذيهتوسعه

تـوان خطـرمي مطمئنو فني طراحيباي انتقال جديدي سامانهعالوه بر آنچه كه ذكر گرديد به واسطه. شودناحيه مي
ازالتخريب كان و موجب افزايش تعداد بند سارهاي سنتي در نقاطي گرديد كه توانايي آبگيـري هاي سنتي را از بين برد

مي.رودخانه را نداشتند هـاي بهينـه از سـيالب توان انتظار داشت با احداث چنين تأسيساتي ضـمن اسـتفاده در نتيجه
دستيابي به چنين اهدافي مستلزم صرف هزينـه.ا نمودي پايدار اين سرزمين دست پيدي اراضي به توسعهجهت توسعه

و تغييـر روش  هـاي قبلـي غيـر ممكـنو زمان قابل توجهي است، به عالوه اجراي طرح هايي از اين دست بدون تخريب
و به عبارت بهتر هنگام اجراي اين طـرح بـه ناچـار مـي  -است؛ كه بند انحرافي شوراب نيز از اين قاعده مستثني نيست

و از تمايل آنها به مشاركت در اجراي اين بايست مسير سيالب را تغيير داد كه اين امر موجب نارضايتي روستاييان شده
مياگرچه اين طرح از لحاظ نظري، بهترين گزينه. طرح كاسته است رفته ولـي اجـرايي ممكن در اين منطقه به شمار

ط و ناصحيح آن نه تنها دسترسي به اهداف اصلي رح را مختل ساخته بلكه دستيابي بـه اهـداف بلنـد مـدتي غير اصولي
و.ي پايدار در اين ناحيه را زير سؤال برده استنظير توسعه هرچند مطالعات صورت گرفته روي اين طرح بسـيار جـامع

باشد زيرا قرارگـرفتن ايـن بنـد در امتـداد قـوس كامل بوده ولي محل انتخاب اين بند انحرافي دچار مشكالت جدي مي
و تخريب ديواره و عالوه بر تشديد رسوبگذاري، پايهرودخانه موجب فرسايش هاي بند را مورد هاي منتهي به بند گرديده

و شو قرار داده است .]1[شست
ميكه اشكاالت عمدهبه طوري البته مشكل اساسي در بخش اجرايي است :توان بدين ترتيب برشمردي آن را

ب-1  ند انحرافي رسوبگذاري شديد در آبگير
و با كيفيت عدم استفاده از دريچه-2 (هاي هيدروديناميكدريچه(هاي تخليه مناسب )1شكل شماره)
و استفاده از شيوه-3 )1شكل شماره(هاي رايج عمراني در كارهاي غير آبي عدم توجه به آبي بودن سازه
و دور زدن بند-4  عدم كفايت بند جهت عبور سيالب از روي سرريز
و در نهايت اجراي غير اصـولي حوضـچه عدم توجه-5 شـكل(ي آرامـش در امتـداد بنـد به مشخصات طراحي در اجرا

)2شماره 
و عدم استفاده از مصالح با كيفيت باال-6  اجراي نامناسب سرريز
و(عدم استفاده از مجريان متخصص در امور آبي-7  ...) توجه نكردن به مسائلي از قبيل زبري، پايپينگ
ي رسوب تنها در يك جناح سازهتخليهياحداث دريچه-8
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آب) تورين سنگي(هاي گابيونيي نا به جا از سازهاستفاده-9  در امتداد مسير
)3شكل شماره(هاي تغذيه هاي منتهي به حوضچهعدم اجراي شيب مناسب در كانال-10

و زبري صحيح.1شكل  رعايت نكردن انحناي ديواره

ت و نيـز گفتني است كه يكي از مهم و پيمانكـار رين عوامل عدم موفقيت در اجراي اين طرح، ناهماهنگي بـين كارفرمـا
و به موقع بودجه حين اجراي عمليات عمراني طرح مي باشد؛ لذا هرچند چنين اهـدافي بـراي ايـن  عدم تزريق مستمر

و پروژه مد نظر قرار گرفته بوده ولي متأسفانه به داليلي كه در باال به آنها پرداخته شد، اين طرح با شكست روبـرو شـده
بستر رودخانـه در محـل متري2 تراز از تبعات اجراي نامناسب اين طرح افزايش. تبعات نامطلوبي را در پي داشته است

و برهم خـوردن احداث بند است كه اين امر سبب رسوبگذاري در كانال انحرافي منتهي به طرح تغذيه ي مصنوعي شده
ر آب.]3[ا به دنبال داشته استشيب طراحي كانال و عمـالً انتقـال اين موضوع موجب برگشت آب به خود بند گرديده

 به سمت محل تغذيه را مختل ساخته؛ لذا اجراي طرح بدين صورت نه تنها قادر به ارضاء اهداف مزبور نبوده بلكه ضمن
و ايجاد بار فرسايش و نارضـايتي مالي قابل توجه، دسترسي كشاورزان اين منطقه بيشتر را به آب با مشكل مواجه نموده

.ايشان را در پي داشته است
: توان با ايجاد برخي اصالحات، مجدداً اين بند را مورد استفاده قرار داد، از قبيلبا اين حال مي

و احداث دريچه دوم در جناح چپ رودخانه ايجاد ديواره-1  هاي حائل بلندتر
و استفاده از آن تخليه-2 و مراتعي رسوب )به عنوان خاكي مرغوب(در مزارع
 هاي هيدروديناميك استاندارد جديدهاي قبلي با دريچهتعويض دريچه-3
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و بازسازي حوضچه-4 ي آرامش با توجه با استانداردهاي فنيترميم
و مهندسي ارزش دارد كه پرداختن به آن خارج از مقصود اين البته چنين اصالحاتي نياز به بررسي دقيق اقتصادي

.رساله است

و عدم رعايت طول صحيح حوضچه.2شكل ي آرامشرسوبگذاري شديد

و عدم رعايت شيب طولي صحيح در كانال انتقال.3شكل  رسوبگذاري شديد

و بحث  نتايج
همانطور كه بيان گرديد هر چند بند سارهاي سنتي كه توسط افـراد بـومي در ايـن منطقـه احـداث گرديـده از لحـاظ

و هزينهاقتص ميادي زود بازده هست ي باشند، از جملـه هاي مالي چشمگيري در بر ندارد اما از لحاظ فني دچار نواقصي
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هـاي كـم بـارش بـه علـت كـاهش عملكـرد اين نواقص افزايش ريسك پذيري در كشاورزي اين نواحي بوده كه در سال
نا. محصول، بازدهي اقتصادي ندارد هـا هـر هي كشاورزان از استاندارهاي فني در احـداث كانـال آگا عالوه بر اين به دليل

و روستاييان را با مشكالت متعددي مواجـه مـي سـازد ساله بخش عمده . اي از مسيرهاي انتقال آب دچار فرسايش شده
و سطح زير كشت بند سارها انديشيد، بي شك احداث يـك بنـد اينجاست كه بايد تدبيري جهت افزايش عملكرد زراعي

ي ممكن خواهد بود، زيرا با توجه به آنچه كه تبيين شـدي مصنوعي بهترين گزينههاي تغذيهافي همراه با حوضچهانحر
ي قابل توجهي نسبت به كشت سنتي بند ساري دارد، اما نـه تنهـا موجـب افـزايش سـطوح زيـر گرچه اين طرح هزينه
درگردد بلكه با افزايش تراز سطح ايستاكشت بند ساري مي و هـاي منطقـه مـي چاه بي توانـد موجـب رونـق اقتصـادي

و با مديريتي صحيح دستيابي به اهدافي  افزايش عملكرد محصوالت با كشت تركيبي همراه با آبياري در اين ناحيه گردد
وي پايدار را تسهيل نمايد؛ البته بايد توجه داشت كه اين مهم مرتفـع نمـي نظير توسعه گـردد مگـر بـا اجـراي اصـولي

و اصوليرشناسانهكا .ي يك بند انحرافي مناسب
و بندهاي انحرافي را گزينههاي تغذيهتوان طرحدر نهايت مي و بهره برداريي مصنوعي اي مناسب جهت پخش سيالب

و تغذيه و بهبود كشت بند سارهاي سنتي برشمرد به شرط آنكه اين گونـه از آب آن براي كشاورزي ي آبهاي زيرزميني
و موشكافانه مورد اجرا قرار بگيرندطرح ها هم .راه با نظارت صحيح

 پيشنهادات.4
:با توجه به نتايج گفته شده، پيشنهاداتي به شرح زير عنوان مي گردد

 ها در مناطق مستعد توجه به كشت بندساري سنتي جهت استفاده از آب سيالب-1
و ايجاد طرح-2 و تغذيه مصنوعي به عنوان مطالعه روشي جهت افزايش سطوح زير كشت اين گونـه هاي پخش سيالب

 ها زراعت
و جلوگيري از فرسايش-3  استفاده از رسوبات پخش شده به عنوان بستري مناسب جهت كشت وكار
و مطالعه-4 و خشك كشور بار رودخانهارزيابي و باراني مناطق مستعد در نواحي گرم  هاي سيالبيهاي فصلي
و زمـاني آن بـه لحـاظ هزينـه هاي توسعه، محدوديت منابع در طرح-5 و توزيع مكـاني و كيفي آب كشور از نظر كمي

و برنامه و عمل قرار گرفته و ارزش ذاتي آب مورد توجه و هاي توسعه بخـش فرصت و كشـاورزي، صـنعت هـاي آب
و ساير بخش و روستاها بع هاي آبريـز بـا رعايـت محـدوديت منـا ها در هر يك از حوضهمعدن، انرژي، عمران شهرها

و به اجرا درآيد و جهت كاهش آثار سوء طرح. تهيه اي، الزم اسـت راهكارهـاي هاي انتقال بين حوضـه در اين راستا
و توسعه در استان .اي در اولويت قـرار گيـرد هاي مقصد با كمترين اتكاء بر انتقال بين حوضهجايگزين براي اشتغال

]2[

و قدرداني  تشكر
ن اين اثر ما را ياري نمودند، به ويژه مديريت محترم سـازمان جهـاد كشـاورزي شهرسـتان از تمامي افرادي كه در تدوي

و بدين واسطه مراتب امتنان خويش را ابراز مي .داريمبيرجند سپاسگذاريم
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