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 چكيده

و گورابو سنتي استحصال آب باران در شمال كشور است كه با الهام از تاالبها يكي از سامانه هاي بومي آب بندان هاي ها
و مورد بهره و تأمين آب آبياري اراضي زراعي توسط كشاورزان بطور گسترده احداث برداري قرار گرفته طبيعي براي ذخيره

پر 1190در اين تحقيق به بررسي. است ترين منابع آبي تغذيه داخته شد تا مهمآب بندان از آب بندانهاي استان گيالن
در. ها تعيين شود كننده اين سامانه بنابر نتايج آماربرداري، آب بندانها با توجه به مشاركت يك يا چند عامل در آبگيري آنان

آب بر اين اساس مهم. بندي شدند گروه طبقه 13 به ها از نظر تعداد بندان ترين منابع تغذيه كننده تيب عبارتترآب بندان
و باران«بودند از  و باران«و اما از نظر حجم آبگيري به ترتيب» نهر«و» باران«،»نهر آب«و» نهر«،»نهر و زه و باران » نهر
آب. بوده است چه بندان چاه كمترين نقش را در تأمين آب و تعداد.جم آبگيري داشته استحها چه به لحاظ تعداد

و«هاي گروه بندان آب  313. ميليون متر مكعب آب است13مورد بوده كه در مجموع قادر به ذخيره 328،»رانبانهر
به آب و اين تعداد قادر است نزديك ميليون مترمكعب از آب باران را در خود4بندان نيز فقط به آب باران وابسته بوده

آب. ذخيره نمايد از بندان حجم آبگيري كل .بوده است ميليون مترمكعب39ها نيز بيش

 آب باران، آب بندان، استان گيالناستحصال: كلمات كليدي

 مقدمه
و زمستان،و علياي در شمال كشور يعني وقوع بارش بدليل حاكميت رژيم مديترانه جاري بودن حدود رغم در فصول پاييز

و بزرگ در سطح استان گيالن 60 درصد از اراضي72و تحت پوشش قرار دادند سد سفيدرودوجو، رودخانه كوچك
و خشكسالي كشاورزي هر ساله كشاورزي استان،  و بويژهدر فصل زراعي در استان كمبود آب در مزارع برنج گزارش شده

. نمايد خساراتي را وارد مي
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و حجم آب ذخيره خصوص در سال كم آبي به هايي كه ذخيره برف در باالدست حوزه آبخيز سفيدرود كم باشد تشديد شده
اين. نيست) تابستان(هاي آبرساني خود براي تمام فصل زراعي شده در پشت سد سفيدرود حتي قادر به تأمين آب شبكه

و استفاده از روش وه امر اهميت مديريت جامع منابع آب و است هاي مؤثر جمع سامانها حصال آب را در استاني آوري، ذخيره
و ميلي 1200بيش از متوسط با بارندگي و روانابداراي متر آشكار بيش از پيش هاي سطحي فراوان، رودها

و ذخيره آب براي فصل زراعي بوده كه از گذشته يكي از روشها بندانآب.سازد مي ب هاي سنتي استحصال ا الهام هاي دور
.هاي طبيعي در ميان مردمان شمال كشور بكار رفته است بندانآبگرفتن از

همها بندان آب مي هاي سطحي، رودخانه چون باران، رواناب از منابع مختلفي و چاه تغذيه در اين مطالعه. شود ها، آب چشمه
و بررسي آب بندان،1190سعي شده با آمار برداري از  تبه تحليل آبغذيه كننده هريك منابع عمده و ها پرداخته بندان از

و رواناب هاي سطحي را .مشخص نمايد آنهاآبگيري در اهميت نقش باران

 معرفي منطقه
لش بين هاي البرزوتا درجنوب درياي خزر ميان رشته كوههكتار در شمال كشور 1471100استان گيالن با مساحتي بالغ بر

و36 تا36درجه و38دقيقه و27درجه و48دقيقه پهناي شمالي تا25درجه و50دقيقه از34درجه دقيقه طول شرقي
ر زنجان در جنوب وكشورآذربايجان،درخاو،مازندران هاي اردبيل در باختر با استانونصف النهار گرينويچ جاي گرفته است 

.ودرياي خزر در شمال همسايه است
اي با وجود قرار گرفتن در حد فاصل چند منطقه باساختار مديترانه.سرزمين گيالن به معتدل خزري شهرت داردآب وهواي

حدود)تيرو مرداد(درجه حرارت متوسط در گرمترين ماه هاي سال. است كه از يكنواختي خاصي نيز برخوردار است
به)بهمن(درجه ودر سردترين ماه سال 25 است تغييرات درجه حرارت متوسط روزانه در گيالن گراد درجه سانتي9نزديك

و .كند گراد تجاوز نمي درجه سانتي10از چندان زياد نبوده
كه47در اين استان مي22درصد جمعيت شاغل استان در بخش كشاورزي است كل. باشد درصد باالتر از ميانگين كشور از

و3/18درصد را اراضي كشاورزي،30مساحت استان حدود  مي40درصد را مرتع اين استان. دهد درصد را جنگل تشكيل
ميوهاي مهم كشاورزي كشور است يكي از قطب به از محصوالت عمده زراعي استان زير باسطح اشاره نمود كه برنج توان

. از سطح زراعي استان را به خود اختصاص داده است درصد8/76معادل هكتار 238040كشت 
ميرزي استان بصوعمده محصوالت كشاو و درصد5/63آناز كل اراضي كشاورزي گردد بطوريكه رت كشت آب توليد آبي

ميدرصد36/5 ميو اين امر نياز آبي باالي استان را در فصل زراعي باشد ديم گيالن داراي بيشكه با وجودي.دهد نشان
و بزرگ است60از ش72دو شبكه آبياري سفيدرورود كوچك اليزاري را تحت پوشش خود دارد اما در فصل درصد از اراضي

و مرداد خصوصا ماهزراعي  . كم آبي از مشكالت عمده كشاورزان است،هاي تير

 بندان آب
مي امروزه آب آب بندان به گونه اي از تاالب اطالق بندان شود كه توسط انسان ساخته شده باشد اما در يك تعريف كلي،

و بزرگ ذخيره آب كه توسط  و استخرهاي كوچك رود، چشمه، باران، رواناب منابع مختلف همچون عبارتست از آبگيرها
و آبگيري مي و زه آب مزارع، تغذيه و يا بصورت مصنوعي اين آبگيرها يا بصورت طبيعي شكل گرفته. شوند هاي سطحي اند
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و ايجاد شده سل بندانآب. اند توسط انسان حفر و در گيالن به نام هاي طبيعي كه بيشتر در منابع علمي تاالب
(Saale)و يا طرفين مسير رودها شوند خوانده مي تشبطور طبيعي در ابتدا، انتها و و طي مراحل رسوبگذاري و جلگه كيل دلتا

آب.اند شكل گرفتههاي ساحلي آندري رودهاي بزرگ در جلگه يا فعاليت مه هاي مصنوعي در شمال كشور توسط بندان اما
و بندان كشاورزان با الهام از آب و خشكساليدر كناره رودها و درك نقش آنها در تعديل مخاطرات ناشي از سيل هاي طبيعي
و آب. اند هاي خاكي تشكيل شده يا احداث ديواره نهرها با ايجاد گودال و بندان اين و يا اصطخر ـ استخر هادر گيالن استلخ
.شوند گاها سل نيز ناميده مي

و:1شكل  هاي مورد مطالعه بندانآبنقشه موقعيت استان گيالن

و مسائل به اين فكر و لمس اين مشكالت و افتاده كشاورزان بومي منطقه از ساليان دور با درك اند كه در فصول غيرزراعي
و برخي رودخانه هاي چشمه زمستان آب و مسيل ها، جويبارها و از همه مهم ها و جالب ها زه تر هرزآب تر و ها را به نوعيآب ها
و به و با اين هدف گونه مهار .)1387باقري،( اند را به وجود آوردهها بندانآباي منطقي ذخيره كنند

آببومي مؤثرترين سامانه بندانآبكه گفتشايد بتوان و بهره برداري از و رواناب هاي استحصال در سطحيباران است كه
و مورد بهره مي مناطق شمالي كشور با توجه به حجم بارندگي احداث تأ برداري قرار مين نياز آبي گيرد اين سامانه عالوه بر
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زهفصل زراعي به عنوان مخزن و مهاجرهاو سيالبهاآب جمع آوري و، استخرهاي پرورش ماهي، زيستگاه پرندگان بومي
و جانوري و ساير گونه هاي گياهي اكوتوريسمي بااليي نيز بوده كهعالوه بر ارزش زيست محيطي از جاذبه هاي گردشگري

.نيز برخوردار است

و روش  مواد
و مصنوعي( بندانآب 2141داراي استان گيالن طي جديدترين آماربرداري ك از آنها از منابع آبي است كه هري) طبيعي

هميه مختلف تغذ و و براي تامين آب مورد نياز كشاورزي مي شده اين مطالعه.گيرند چنين پرورش ماهي مورد استفاده قرار
و مهم با هدف شناسايي منابع  براي بندانبآ1429 بدين منظور. انجام شده استگيالن هاي استان بندانآبتغذيه اصلي

و نوع مصرف ميزان حجم،يبررسي منابع آب هاي گيالن متعلق به منطقه بندانآببه جهت آنكه عمده. شدندانتخاب آبگيري
ايهاي انتخاب شدهبندانآبفومنات است لذا بيشترين تعداد   در ادامه. است گيالنمركزي متعلق به محدودهن تحقيق نيز در

و نوع بندانآباي، عمق متوسط پرسشنامهو تكميل با طرح و ميزان اراضي تحت كشت ، مساحت، نوع منبع تغذيه كننده
و يا بهره برداران از آنها هريكمصرف  هاي بندانآبدر مورد. خصوصي بدست آمد هاي بندانآببر اساس اظهارات مالكان
شداداره كل منابع طبيعي نيز اطالعات مورد نياز از آرشيو موجود در عمومي بر.و مديريت آب منطقه اي استان جمع آوري
دربرو شناساييها بندانآبهريك از نوع منبع تغذيه كننده اطالعات حاصله اساس اساس مشاركت يك يا چند عامل
ازبراي تعيين اهميت نقش همچنين.ندشدبندي گروهها بندانآب، آنان آبگيري حجم هريك از اينمنابع، هريك

و عمق متوسط آبگيرهابرها بندان آب و در نهايت اساس مساحت و سطح زير كشت هر گروه از نعداد، محاسبه حجم آبگيري
و حجم آبگيري تعيين.بدست آمدها بندان آب و در نهايت مهمترين منابع تغذيه كننده آب بندانهاي مورد مطالعه براس تعدد
.شد

 نتايج
فقدان منابع بدليل بندانآب239تعداد شناسايي دقيق منابع تغذيه كننده انتخاب شده براي بررسي، بندانآب 1429از ميان

يا اطالعاتي كافي منابع آبي تغذيه بندانآب1190تعداد در نهايت در كه ممكن نشد بردارانو بهرهعدم حضور مالكانو
و حجم آبگيري، آن نوع مصرف كننده شناسايي شدو مقدار اراضي تحت پوشش منابع تغذيه كننده. محاسبه

ازها بندان آب يا» چشمه«و» چاه«،»قنات«،»زه آب مزارع«،»رود يا نهر«،»باران«عبارت بودند كه بر اساس نقش يك
در13ها بندانآبچند منبع در تغذيه  بر1جدول شماره طبقه حاصل شد كه و حجم عالوه نوع منابع تغذيه كننده، تعداد

همها بندانآبآبگيري  هاي الزم به ذكر است كه منظور از منبع باران، رواناب. است آمدهچنين ميزان سطح زير كشتو
قبس ل از تبديل شدن به يك جوي يا نهر براساس توپوگرافي منطقه وارد آب بندان طحي ناشي از بارش باران است كه
و بيشترين عمق 0.2طابق بررسي ها كمترين عمق آب بندانهام.گردند مي و عمق متوسط12متر مي باشد 1.6متر

و بيترين حجم 100كمترين حجم آب بندانها حجم متوسطو متر مكعب) آب بندان چپر تزرد زمان( 3530800متر مكعب
.متر مكعب مي باشد 32351كل 

مي1همانگونه كه جدول شماره بي نشان آبدهد و باران«هامتعلق به طبقه بندان شترين تعداد كه» تهر بندانآب 328است
و آب باران تغذيه مي كل5/33شوند از نظر حجم آبگيري نيز اين گروه بيشترين حجم را يعني از دو منبع نهر درصد از
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مي بندان حجم آب آبينا. باشد هارا دارا و مصنوعي بوده بندان گروه شامل و انتهاي رودخانه هاي طبيعي ها كه در كنار
و يا احداث شده و حجم آبگيري زيادي هستند. اند تشكيل آب. مساحت آب هامي بندان از معروفترين اين بندان توان به

.واقع در شهر رشت را نام برد» عينك«طبيعي 
مي بندان رتبه دوم از نظر تعداد متعلق به آب از. بندان استآب 313شوند كه شامل هايي است كه فقط از آب باران تغذيه

آب معروفترين آب هاي بر اساس ويژگي 1360است كه با احداث سد خاكي در سال» سقالكسر«بندان بندان اين گروه
و امروزه عالوه بر تأمين آب كشاورزي از نقاط گردشگري آن منطقهنم توپوگرافي منطقه فقط از آب باران آبگيري مي ايد

آب10چنين اين گروه از نظر حجم آبگيري با حدودهم. است بندانهاي مورد مطالعه در رتبه درصد از كل حجم آبگيري
. پنجم جدول جاي دارد

رنظازها بندانآبنيادشونيمهيتغذها رودخانهآباز فقطكه استييبندانهاآببه متعلقزين تعداد نظراز سوم رتبه
از. است داده اختصاص خودبهراها بندانآبكل حجماز درصد5/19 حدودو داشته قرار دوم رتبهدريريآبگ حجم
.برد نام توانيمرا كپورچال»سلنهكه« گروهنيا معروف بندان آب

آب1هايعني بندان تغذيه از آب چاه كمترين تعداد از آب و بندا مورد را به خود اختصاص داده است كه يك ن خصوصي است
آب7. شود به منظور تأمين آب كشاورزي استفاده مي و بندان مورد از زه10هانيز فقط از چشمه آب مزارع تغذيه مورد از

.شوند مي

و حجم آبگيري:1جدول آبها بندانآبو سطح زيركشت تعداد  به تفكيك نوع منابع تغذيه كننده

 منابع تغذيه
 سطح زير كشتحجم آبگيريبندانآبتعداد

درصدمتر مكعبدرصدتعداد به هكتار
31341/26394027009/101793باران
16818/14758227541/192722نهر

و باران 32868/271308486949/335105نهر
1084/026140067/068زه آب

و باران  19/7902 66/122808550 150 زه آب
و باران 1418/1461930082/11935قنات

108/02887507/05چاه
و باران 325/018170047/0140چاه
و نهر 542/06120016/067چاه
759/09275024/030چشمه

و باران 2945/222871059/079چشمه
و زه آب و باران 14957/12506239596/12581نهر

و و چاهنهر 1310/1111402585/22376باران
11901003906631910014803كل
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و باران«اما مهمترين منابع تغذيه كننده از نظر حجم آبگيري به ترتيب گروه هاي آب«و» نهر«،»نهر و زه و باران » نهر
كمترين. متر مكعب آب را ذخيره نمايندميليون5و13،6/7قادرند در حدود بوده است كه هريك از گروه ها به ترتيب

.حجم آبگيري نيز به چاه تعلق دارد
كه39ي مورد مطالعه بيشها بندانآبكل حجم آبگيري هزار هكتار را تحت پوشش قرار داده14ميليون متر مكعب است

آب بلكهآبياري نشدهها بندانآبفقط از در كل دوره فصل كشت هزار هكتار14الزم به توضيح است كه تمامي. است منابع
و  و يا منابع زير زميني ا نيز در آبياري آن در بخشي از دوره كشت دخيله رودخانهديگر نظير شبكه آبياري سفيدرود

.هستند
آب بندانآببيشترين سطح زير كشت نيز مربوط به و باران«هايي است كه از مي» نهر ازوكنند استفاده اين گروه

ميها بندان آب .باشد بيشترين حجم آبگيري را دارا

و نتيجه گيري  بحث
به عنوان پشتوانه اصلي منابع آبي شاليزارهاي اين مناطق از دير باز مطرح بوده به طوري كه در استان گيالن حتي بندان آب

از. ايجاد شبكه آبياري سد سفيد رود نيز قادر به تضعيف نقش اين منابع پر بركت نبوده است در حقيقت بقاي بخش وسيعي
درها بندانآب. باشد، در سايه وجود اين منابع تامين آب مي باشد اراضي اين مناطق كه تحت كشت استراتژيك برنج مي

و در مواقع خشكسالي بويژه در سالهاي اخير به عنوان يك جايگزين مناسب در موارد عدم ماه و مرداد هاي بحراني تير
.نارسايي شبكه هاي آبياري مناطق شمالي عمل نموده است

و چشمه كمترين نقشها بندانآبرين منابع تغذيهت آب بندان نشان داد كه مهم 1190بررسي و چاه و باران بوده است رود
و چه به لحاظ حجم آبگيري در تغذيه آب بندانها داشته اند از. را چه به لحاظ تعداد اين امر نقش بسيار ضعيف استفاده

و مؤيد اين مطلب است آبهاي زير زميني را در تأمين آب آب بندانها نشان مي و دهد كه اين سامانه ها به منظور استفاده
و رواناب و بارش باران آب بهره برداري از آبهاي سطحي ايجاد شده هاي سطحي حاصل از آن نقش بسيار مهمي در آبگيري

و سهولت احداث آب بندان با توجه به ويژگي. كند بندان ايفا مي هاي فراواني باران، وجود آبگيرهاي طبيعي به عنوان الگو
و مؤثرترين سامانه استحصال آب باران در شمال كشور را مهم آب بندانتوپوگرافيك  و قرار داده ترين كه عالوه بر استحصال

ز و تغذيه آبهاي پير زميني ذخيره آب، به عنوان سامانه كنترل سيل آو ونيز جاري هايبااليندگي .كاربرد استقابل عملكرده
و39هاي مورد مطالعه در حدود بندانآبحجم آبگيري 50البته با توجه به راندمان حداكثر ميليون متر مكعب است

ازها بندانآبدرصدي ازميدو بار در سالو آبگيري حداقل بيش درها بندانآبتوان حجم آبگيري را برابر با آب استحصالي
آباين. نظر گرفت و تأمين آب مورد نياز بخش كشاورزيها بندانآبنشان دهنده پتانسيل باالي ميزان برداشت در ذخيره

.استدر فصل زراعي 
و پرورش ماهي مورد مطالعههاي بندانآبدر تعداد قابل توجهي از و از اين طريق عالوه بر پرندگان آبزيو تكثير بعمل آمده

ت و موجبتأمين آب مورد نياز اراضي پاياب . برداران شده استو درآمدزايي بهرهاشتغال وليد پروتئين صورت گرفته



٧

از هاي خصوصيبندانآبتعداد كثيري وجود و بهره برداران از اين روش تمايلنشان وو مشاركت كشاورزان سنتي بومي
وذ و استحصال آب ازهمخيره ميچنين نشان و تواند كارآمدي اين سيستم است كه سرمايه بخش خصوصي را در تأمين

و اهداف ديگر جذب منابع مديريت بهينه  .نمايدآب
ب بندانآبنكته مهم در احداث ميو نگهداري روز رساني مسائل فني در احداثههاي جديد به آنان است كه از جمله توان

هاطراحي سرريز، جانمايي آب دريچه،ها،ديواره و اكولوژيكي محيطي مسائل زيستچنين شناختهمو اليروبي،هاي برداشت
و اند در حالي اي احداث شده در گيالن عموما در مناطق جلگهها بندانآباز سوي ديگر. اشاره نمودآنان كه كمبود آب

و صحيح فني ارائه روش. است استان هستانياي وكو سيالب از مشكالت اساسي مناطق دامنه آب بندان احداث هاي جديد
و كوهستاني در استان . تواند به مديريت بهينه منابع آب در اين مناطق كمك نمايدميهاي شمالي در مناطق شيبدار
و رشد گياهان بندان طي بازديدها ديده شد كه بيشتر آب و قديمي با انباشته شدن رسوب نيهاي كوچك ، آبزي نظير

در علف ازدياد رشدموجب است بلكه از حجم آبگيري آنها كاسته نه تنهاو آزوال، نيلوفرآبي تحت شاليزارهايهاي هرز
و بازسازي دارندكه شودميها آبياري از اين سامانه . نياز به اليروبي

بدر شمال كشور هاي سطحي با توجه به حجم باالي رواناب و آب بندان قادر است ه يكي از منابع مهم در مديريت جامع
مشاركت هاي زيست محيطي، اي كه به لحاظ ايجاد طبيعت زيبا، سازگاري تبديل شود؛ سامانه در اين مناطق بهينه آب

بهو كنترل پديده برداران، راندمان اقتصادي مناسب بهرهباالي  و كارآمدي قابل قبولي را و سيالب ارجحيت هاي خشكسالي
 . گذارد نمايش مي

و شبكهتا قبل از احداث سد سفيدر انتها بايد عنوان نمود كه آب درود بندان هاي آبرساني آن، استلخ كني يعني احداث
و نقش بسيار مهمي در تأمين آب كشاورزي مناطق دشت ي گيالن خصوصا منطقه فومنات برعهده داشته بسيار رايج بوده

و كانال. است آب اما بعد از احداث سد و رسوب شدهمترها بندانآبرسان بسياري از اين هاي و انباشته از الي در وكه اند
و كاهش آورد رودخانه سال و كشاورزي رود، اليروبي سفيدهاي باالدست حوضه هاي اخير با بروز خشكسالي هواشناسي
و اهميت وجود اين سطوح آبگير بيش از پيش افزايش يافته استها بندانآباري از بسي مي. آغاز شده به توان به عنوان نمونه

در:كهگيالن اشاره نمود استان گزارش استانداري  و اضافه برداشت از آب سد سفيدرود بدليل انباشت رسوب در پشت سد
و پيش بيني شده است93ميليون متر مكعب در بخش كشاورزي براي سال 500كمبود آب به ميزان، 1392فصل زراعي 

و زمستان سال جاري در دستور كار بندان براي مقابله با اين كمبوداليروبي آب و تعميق آنها براي آبگيري در فصل پاييز ها
. قرار گرفته است
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