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و روش هاي سنتي آبخيزداري  معرفي شيوه ها
 بجستان آبخيز مزار موردي حوزه مطالعه

2مجتبي محرابي1فاطمه محمدزاده

 دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه يزد-1
و آبخيزداري-دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري-2  بجستان رئيس اداره منابع طبيعي

 mohamadzade_fb@yahoo.com : پست الكترونيك-1
 mojtaba.mehraby@yahoo.com: پست الكترونيك-2

:چكيده
و با تكيه بر دانش بومي سازه هايي بنا كرده اند كه به كمك آن ها و خاك انسان ها از گذشته تا حال بوسيله سنگ

و فرسايش را تا حد زيادي كاهش دا شهرستان بجستان. ده اندعالوه بر جلوگيري از سيالب هاي مخرب، ميزان رسوب
ميليمتر، 180ازتوابع خراسان رضوي نيز به دليل قرارگيري درحاشيه كويرهاي مركزي ايران، با ميانگين بارندگي حدود 

. پيشينه آبخيزداري سنتي در روستاي مزار به بيش از دو قرن قبل باز مي گردد.جزو مناطق خشك محسوب مي شود
رآمدي روش هاي مشاركتي بومي مديريت آبخيزها در روستاي مزار از توابع بخش هدف از اين مطالعه بررسي كا
.مركزي شهرستان بجستان است

 اقليم، آبخيزداري سنتي، دانش بومي، مشاركت روستايي: واژه هاي كليدي

:مقدمه

و محو تمدن هاي مختلف از و خاك از جمله مهم ترين نعمات الهي محسوب مي شوند كه در ايجاد دير باز نقش آب
از. اساسي داشته اند و انحطاط خاك در گذشته باعث سقوط تمدن هايي زيادي بر اساس برخي شواهد تاريخي تخريب

و در حال حاضر نيز با شدت بيشتري در تمام جهان ادامه  و اقوام مايا شده است جمله بين النهرين
به).1384اميدوار،.(دارد و نيمه خشك با روش هايي ابداعي درفالت پهناورايران نيز با توجه گرماي زياد مناطق خشك

و آ ... در رابطه با مديريت آب مواجه مي شويم كه از آن جمله مي توان به آب انبارها، يخدان ها اشاره نمود كه وظيفه
و 1/230با توجه به ميانگين. نها تامين آب شيرين در فصول گرم سال بوده است قرارگيري ميليمتري بارندگي كشور

و خاك نزديك به  و نيمه خشك ايران90روي كمربند خشكي كره زمين بحران آب ي سرزمين خشك درصد پهنه
و خاك ارزشمند كشور تلف مي شود و فرسايش، ساالنه ميليارد ها متر مكعب آب بر.تهديد مي كند؛ با وقوع سيل

حل اين بحران اساس بررسي هاي انجام شده كارآمدي روش هاي بومي مديريت آبخ يز ها در مناطق مختلف كشور در
به. بسيار چشمگير است به 5000قدمت روش هاي آبياري سيالبي در مصر و در فلسطين مي 3000سال سال پيش

از مهم ترين روش هاي به كار گرفته شده در مناطق مختلف دنيا مي توان به بهره برداري).1384حسيني،(رسد
هامستقيم از سيالب در كنار و احداث نهر)در مصر(ه رودخانه ، جمع آوري رواناب هاي دامنه ها، سكوبندي كف دره ها
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و آبياري سيالبي)در فلسطين(در دامنه تپه ها از. اشاره كرد) دريمن(، كشت خاكي در ايران نيز از دير باز تا كنون
و بهره برداري مستقيم از سيالب استفاده مي  و روش هاي مختلفي براي مهار شود؛از جمله بندسارها كه عموما در مركز

جنوب خراسان بزرگ مرسوم مي باشد كه عليرغم توسعه آبياري نوين اما هنوز اين روش ها در اين مناطق كارآيي 
و با دانش بومي.دارند؛ چيزي كه از آن به عنوان زراعت سيالبي ياد مي شود و خاك مردمان اين ديار با كمك سنگ

م و از آن بهره برداري كنندبندسار ها به عنوان روشي سازه هايي بنا ي كنند كه به كمك آن ها مي توانند سيل را مهار
و همچنين با تجمع و نيمه خشك بر عهده دارد و فرسايش آبي در مناطق خشك سنتي سهم مهمي در كنترل سيل

و ساير محصوالت رسوبات پشت خاكريز، آبرفت حاصلخيزي ايجاد مي نمايد كه در آن كاشت جاليز، گندم، جو، پنبه
 مرسوم است

:معرفي شهرستان بجستان
و 58˚ 42'تا 58˚34'شهرستان بجستان با مختصات جغرافيايي عرض شمالي ،واقع 34˚ 55'تا 34˚ 15'طول شرقي

و 290در فاصله  و در كيلومتري جنوب غر بي از مركز استان خراسان رضوي داراي دو بخش به نام هاي مركزي يونسي
و مركزي  و(شاهراه ارتباطي استان هاي جنوبي مساحت.به خراسان رضوي قرار دارد...) هرمزگان، يزد، فارس

حلقه چاه عميق ونيمه 220 رشته قنات، 460 منابع آبي شهرستان بجستان شامل.هكتار مي باشد 476651شهرستان 
و مناطق جنوبي 796طق پست،اختالف ارتفاع بين نقاط شمالي از منا.عميق مي باشد متر از سطح 2254متر

پوشش غالب مناطق جنوبي گونه هاي. درياست، كه سبب ايجاد تنوع اقليمي در پوشش گياهي شهرستان گرديده است
و گياهان غالب مناطق شمالي  و انواع گياهن دارويي بوده چند ساله نظير بادامشك، درمنه، انجير كوهي، كما، گون،

وشامل انوا و خشكي پسند شامل تاغ، اشنيان، اسپند،عجوه .مي باشد...ع گونه هاي مقاوم به شوري
به5نوشتار حاضر و ي بومي مديريت آبخيز را در روستاي مزار با هدف معرفي الگو هاي مديريت پايدار آبخيز ها شيوه

ي كاربرد آن ها در ساير مناطق،مورد بررسي قرار مي دهد .منظور توسعه
:في حوزه آبخيز مزارمعر-

و 18مساحت حوزه مزار در حدود.كيلومتري غرب شهر بجستان واقع شده است7حوزه مزار واقع در بخش مركزي
از.كيلومتر مربع است از 58˚45'تا 58˚ 08'طول جغرافيايي اين منطقه 25'تا34˚28'و عرض جغرافيايي آن

درجه 12.8متوسط ساليانه دماي آن در حدود.درصد مي باشد 58.42 شيب متوسط حوزه در حدود.مي باشد34˚
و متوسط بارندگي ساالنه آن  و اقليم آن بر اساس طبقه بندي دومارتن، خشك سرد ميلي متر برآورد 200سانتي گراد

و حجم رواناب ساال 24.8بر اساس روش جاستين ارتفاع رواناب ساالنه آن در حدود. گرديده است نه آن ميلي متر
و گسترش واحد..متر مكعب مي باشد 0.395 اين منطقه در بخش شمالي بلوك لوت واقع است؛ لذا وقايع زمين شناسي

بررسي ها نشان مي دهد كه بخش.چينه اي آن متاثر از خصوصيات ويژگي هاي بلوك مذكور مي باشد-هاي سنگي
ك ه در اين ميان سنگ هاي آذرين نيز مشاهده مي اعظم اين حوزه از سنگ هاي رسوبي كرتاسه تشكيل يافته است

 شوند
:مجموعه روش هاي به كار رفته در آبخيزداري سنتي درروستاي مزار با بررسي پيشينه آن به شرح زير است

:بند سار-1
و مركزي استان خراسان، سطح گسترده كشتزارهاي سيالبي موسوم يك نمونه از سازگاري به طبيعت در مناطق جنوبي

كه در واقع، بندسار كرت يا حوضچه. اند است كه از ديرباز براي تأمين آب كشاورزي احداث شده» بندسار«به  اي است
و نگهداري مي و سيالب به داخل آن هدايت آن با بناي خاك ريز در مسير آب بوجود آمده است شود تا به تدريج در



٣

مي. نفوذ كند و تغذيه مصنوعي سفرهتواند سبب افزاي استحصال سيالب با روش فوق آبش رطوبت خاك هاي
از.زيرزميني گردد مي درصد آب وارد شده به اين كرتها صرف تغذيه آبخوان80بيش در اين روش از هدر.شود ها

و گودي هاي داخلي جلوگيري مي شود؛ به عالوه رسوبات پر ارزش ريز دانه،  رفتن جريان هاي موقتي به داخل كويرها
و و يا اراضي سنگالخي آن مناطق تشكيل مي دهد خاك حاصلخيز يك.مناسبي روي آبرفت هاي درشت دانه مساحت

تا 100بند سار ممكن است از  و در منطق يا بيشتر هكتار25مترمربع باشد كه در اراضي كم شيب بند سارها وسيع تر
م 4.4تا 1.5شيب متوسط محل احداث بندسارها.پر شيب كوچكتر هستند و درصد 2.5يانگين تمام آن ها تا درصد

و استفاده از سيالب در بخشهاي كم باران استان خراسان.)1382عرب خدري،(تعيين شده است  بزرگ احداث بندسار
و در شهرستانهاي بيرجند، نهبندان، قاين، گناباد كه كشت ديم غالت در آنها با ناكامي روبرو ميشود، رايج است

هاي فرسايش مخروط افكنه(ها، فالتها از نظر فيزيوگرافي بندسارها در تپه. ديده ميشود...و فردوس جستانب،سبزوار،
ميو دشتهاي دامنه)ها مخروط افكنه(دار، اراضي بادبزني شكل سنگريزه)يافته در اكثر موارد بستر. شوند اي مشاهده

خد(دهند اوليه محل احداث بندسار را آبرفتهاي دانه درشت تشكيل مي ).1374ريعرب
و اراضي سنگالخي در روستاي مزار به چشم مي خوردب در. ندسارها در قسمت هايي از دامنه كوه ها اين بند ها كه

و انباشت آن براي  اصطالح محلي بند سنگاجي نيز ناميده مي شود، به منظور جلوگيري از هدررفت خاك حاصلخيز
و همچنين ممانعت از هد و جمع آوري آن در پشت جسم كشاورزي در شيب هاي مناسب ررفت آب حاصل از بارندگي

و اصالح بافت خاك بند مي باشد و جو استفاده مي شده است.بند از.از بندهاي سنگاجي براي كشت ديم گندم برخي
و ي وجود دارند كه هم اكنون آثار آن باق...اين بندسار ها با نام هاي بند خاك،فرز، حيدر، حاجي، پهلوان، ژرف، درگز

و در حال حاضرنيز مورد استفاده قرار مي گيرد .؛شكل زير نمونه اي از بندسار هاي روستاي مزار را نشان مي دهداست

 نمونه اي ازبند سار هاي خاكي روستاي مزار-1شكل

2-3 كته حائز اهميت دراحداث اين نوع از بندهاي خاكي كوتاه مكا نيابي مناسب درمحلي با شيب ميانگينن
30 همچنين جهت پايداري در برابربارندگي هاي بادوره بازگشت.ستفاده ازمصالح ريزدانه درسازه آن مي باشددرصدوا

و باالتر سرريزجانبي نياز به سرريزاحساس مي شودكه غالبا به صورت جانبي وتثبيت نشده احداث مي ساله
، شيب هاي پاي.گردد و سرريزاحداث مي شود،پايداري اگرطبق اصول فني آبخيزداري جسم بند ازنظر تراكم و سراب اب

.بيشتري خواهد داشت
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:قنات-2
و به راهي كه در زير زمين كنده شده از جمله بهترين روش هاي استحصال آب هاي زيرزميني قنات يا كاريز بوده است

رش.، اطالق مي شودتا آب از آن جريان يابد ته چاه هايي كه از كاريز كانالي است در عمق زمين براي ارتباط دادن
مي» مادر چاه« بهبهو گيرد سرچشمه آب منظور مظهر قنات ختم مي شود كه و مديريت هدايت آب به سطح زمين

و ساير مصارف اين كانال ممكن است تا رسيدن به سطح زمين هزارها متر به طول. احداث مي گردد براي كشاورزي
ش و سرانجام آب اين كاريزها براي ميبيانجامد و كار روي زمين و كشت سر رب آيند كه به اين محل دهنه كاريز يا

.شكل زير نمونه اي از مظهر قنات را در روستاي مزار نشان مي دهد.مي گويند يا مظهر قنات

 مظهر قنات باغ سليمه مزار-2شكل

و هاي ترين كاريز طوالنييكي از ستان گناباد با نام قنات قصبه قرار ترين مادر چاه در شهر عميقبا دارا بودن جهان
مئدارد كه تاريخ كندن آن به دوره و يا قبل از آن كه هخامنشي و عميق33رسد  چاهترين مادر كيلومتر طول آن است

و به روايت ديگر 400كاريزهاي ايران به روايتي بر 180كه دبي حال حاضر آن حدود متر عمق دارد 350متر متر
مي مهم. ثانيه مي باشد مي ترين عاملي كه طول كاريز را مشخص هرچه شيب زمين كمتر باشد. باشد كند، شيب زمين

و هرچه شيب بيشتر باشد طول كاريز كمتر خواهد بود در شكل زير نمايي شماتيك از قنات قرار.طول كاريز بيشتر
.دارد

 كاريزيا قنات شماتيك نماي-3كلش
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اين. كيلومتري كه به موازات هم حركت مي كنند2بقه است، يعني دو رشته آب در اردستان نيز قناتي هست كه دوط
مي. تنها قنات دوطبقة ايران است و باعث گلِ بين آن نفوذ نمي كند ساختمان اين قنات ها طوري است كه آب در
كه در نوع خود در جهان با اين اختراع.متر با هم فاصله دارند18اين دو خط موازي،. شود به هم نشتي نداشته باشند

مي نظير بوده تا كنون بي آب است، و به سطح زمين رساند، هاي زيرزميني را جمع توان مقدار قابل توجهي از آوري كرد
هاي طبيعي، آب آن در تمام طول سال بدون هيچ ابزار كمكي از درون زمين به سطح زمين جاري كه همانند چشمه

و  و سرسبزي مقنيان ايراني اختراعو كاريز كه توسط كندي كاران. باغ هاي ميوه را به همراه آوردمي گردد تا زراعت
و عمري برابر با تاريخ شش هزار سال- بسياري از كاريزهاي ايران، از پنج. شده، هزاران سال قدمت دارد متجاوز است

مي. كهن ايران دارد از با وجود اين كه چندبن هزار سال از اختراع آن گذرد، با اين وجود هنوز هم اين روش استفاده
و كشاورزي و مناطق مسكوني و نيمه خشك آب، در قسمت مهمي از روستاها و دامداري كشور به ويژه مناطق خشك

و متداول است و زرع در نواحي خشك است معمول اين اختراع كه امروزه شهرت جهاني پيدا.و حتي ركن اصلي كشت
و چين كرده، بعدها از ايران به بسياري از كشورهاي جهان و مورد استفاده از جمله آمريكا مردم در ديگرٔانتقال يافته

آ).1381يزداني،(.است نقاط دنيا قرار گرفته بياري نبوده، بلكه به طور كامل از تكنيك معدن كاريز، ابتدا يك فن ويژه
و منظور از احداث آن جمع آب نشأت گرفته است به هنگام حفر معادن بوده)هاآبزهر(هاي زيرزميني مزاحم آوري

.)1371گوبلو،(
ع و چندين چاه و يك كانال طولي شيب دار زيرزميني تشكيل شده مودي كه كاريز، از يك دهانه يا هرنج كه روباز است

آن-ها سازد، چاه كانال زير زميني سرانجام به سطح زمين مرتبط مي مي كه به - شود ها در موقع حفر، ميله هم گفته
و راه عالوه بر كاربرد براي انتقال مواد حفاري شده به روي زمين، عمل تهويه كانال زيرزميني را نيز انجام مي دهند

ال و بازديارتباطي براي ميروبي، تعمير كه.درون يد از داخل كاريز نيز به شمار آغاز كاريز همان دهانه كاريز است
مي» مظهر كاريز« مي. شود نيز ناميده مي مظهر كاريز جايي است كه آب از دل كاريز بيرون و ظاهر مي آيد و تواند شود

و ديگر مصارف مورد استفاده قرار بگيرد مي» ار كاريزپيشك«قسمت انتهايي كاريز،. براي آبياري در ناميده شود كه
خشكه«آيد هايي از كاريز كه با حفر آنها هنوز آب بيرون نمي قسمت. است آخرين قسمت آن، چاه مادر كاريز قرار گرفته

مي» آبده كاريز«قسمت) قسمت انتهايي(و قسمتي كه آبدار است» كار .شوند ناميده
ه قنات مربوط به روستاي مزار مي باشد كه در سال هاي گذشته رشت83رشته قنات شهرستان بجستان 460از حدود

نام محلي برخي از اين قنات ها كه در حوزه مزار واقع است، شامل. نيز تعدادي از آن ها به خشكي گراييده است
و  قن...انارستانك،زيود، باغ سليمه، ژرف، تلخاوند، نيك، ماجنگان، درگز، كالته قنبر، مخليدي وات باغ مي باشد كه

و ژرف از اهميت باالتري برخوردارند مي.سليمه و ژرف كه از پر آب ترين قنات هاي اين روستا قنات باغ سليمه
و خشكه چين  آثار بند خاكي.از قديم االيام تغذيه مي شده اند) به اعتقاد محلي ها زوله(باشند،توسط بند هاي خاكي

.هدي بر اين مدعاستدر بهاباد روستاي مزار در تگ چهل دخترون شا
آب-3 :لوله هاي سفالي انتقال

ميالدي درآلمان برمي گرددكه درآن از يك سري از لوله هاي 1860 اولين گزارش ها درمورداجراي اين روش به سال
به.سفالي زيرزميني براي آبياري استفاده مي شد طبق تحقيقات به عمل آمده استفاده از اين روش در روستاي مزار

در گذشته از اين روش براي انتقال آب از قنات ژرف مزار به بند سارهاي برجك.سال قبل بر مي گردد 200 حدود
استفاده مي شده است كه بر طبق سخنان اهالي مزار عليرغم طي مسافت طوالني در اين مسير اين امر به علت ارزش 

و خاك مرغوب بندسار هاي برجك جهت كاشت هاي مرسوم آن زمان  و جو بوده استباال در.يعني گندم مسير انتقال
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. بوده است كه هم اكنون نيز در برخي نقاط به صورت موضعي اثرات آن باقي مانده است) كيلومتر12(فرسخ2حدود
و لوله هاي سفالي از جنس خاك رس نيز به قطر 0.5در اين روش كانالي به عمق حدود متر حفر مي شده است

اين امر در جهت شيب انجام مي شده است تا ازتجمع.در داخل خاك قرار مي گرفته است سانتي متر60-40حدودي 
و نيز در صورت لزوم نيز امكان اليروبي آن آسان باشد . رسوبات در داخل لوله هاي سفالين جلوگيري به عمل آيد

و ترواش آن ها و نيز فلسفه قرار دادن لوله ها در داخل زمين به علت جلوگيري از اسراف آب به ديواره هاي كانال
و پليمري به كلي  ممانعت از تبخير آب در حين انتقال آن مي باشد،اين روش امروزه به علت ابداع لوله هاي پالستيكي

و معقول ترين روش هاي انتقال آب به شمار مي رود .منسوخ شده است؛ هر چند از سازگارترين
:زوله(خشكه چين-4 (

اين گونه. گهاي زاويه داركه به صورت خشكه چين برروي هم قرارمي گيرند ساخته مي شودبندهاي خشكه چين ازسن
و معموال در مواقعي مقرون به  و اجرا مي شوند سازه ها به علت ناپايداري سنگ ها تا ارتفاع يك متر از بستر طراحي

چين كاربرد محدودي دارندو به بند هاي خشكه.صرفه هستند كه در محل، مصالح سنگ به اندازه كافي موجود باشد
و ارتفاع كم اين نوع سازه ها درآبراهه هاي كم اهميت كه ميزان دبي آن ها بيش از   200دليل انعطاف پذيري مناسب

مي.ليتر در ثانيه بيشتر نباشد، مورد استفاده قرار ميگيرد و باغ سليمه مشاهده آثاري از بند هاي خشكه چين در ژرف
و مجراي شود كه عالوه بر  استفاده از آن به منظور رسوبگير، از آن براي باال آوردن آب كاريزو هدايت آب به مسير

شكل هندسي بوده، استفاده.مشخص استفاده مي شده است در چينش سنگ ها حتي االمكان از سنگ هايي كه داراي
و طول بزرگ سنگ ها نيز در در جهت و سطح اصطكاك جريان قرار داده شده وحداكثر مي شده است هم پوشاني

د اشته باشند تا سازه داراي مقاومت بيشتري شود  بر طبق گفته هاي ساكنين روستاي مزار، از اراضي.ممكن را با هم
و سطح صاف سنگ ها به  و قلوه سنگ ها با اندازه هاي مختلف جمع آوري مي شده است اطراف قنات تخته سنگ ها

و سطح ناصاف سنگ به به و محل جمع آوري رسوبات بوده است؛ بدين منظور كه سطح سمت بيرون سمت آب
باالدست قنات باغ سليمه مي باشدكه) بندكوتاه( اصطكاك بيشتري فراهم آيد نوع ديگري ازاين سازه هاكف بند

و انباشت رسوب درباالدست  و وظيفه آن جلوگيري ازتخريب مظهر قنات و ساروج ساخته شده ازجنس مصالح قديمي
و باغات بوده است كه بخش هايي ازآن هم اكنون قابل مشاهده استمزل .رع

ن مي دهد .شكل زير عملكرد مناسب خشكه چين باغ سليمه با جمع آوري مقادير زيادي رسوب را نشا

 ،منطقه ماجنگان مزار)زوله(خشكه چين-4شكل

خشكه چينتجمع رسوب در پشت
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و سكوبندي-5 :تراس
.مربوط مي شودو تراس واژه اي است كه به عمليات به مهار فرسايش)يايتالياي(، گرادوني)فرانسوي(سكو يا بانكت

و اراضي شيبدار، كاهش سرعت اين استفاده از تراس بندي يا سكوبندي، به منظور نگهداري آب هاي جاري در شيب
و افزايش ميزان زهكشي خاك مي باشد و در نتيجه رشد گياهان ودر نهايت كاهش فرسايش در طراحي سكو ها،.آب ها

و يا داراي شيب طولي،به شكلي صورت مي گيرد كه آب اضافي تخليه شود؛ ولي اين طراحي در مناطق مناطق پرباران
از).1353نخجواني،(خشك به صورتي است كه حداكثر رواناب سطحي در جلو آن جمع آوري گردد  هدف

ره هاي تقريبا عمودي است؛ بنابراين سكوبندي،تبديل يك شيب تند به تعدادي پله با سطح تقريبا افقي با ديوا
سكوبندي از جمله عمليات ساختماني مبارزه.سكوبندي در نواحي شيبدار به منظور از بين بردن شيب صورت مي گيرد

و داراي خاك زيرين نفوذپذير25با فرسايش آبي است سكوبندي به طور عمده براي اراضي با شيب بيش از  درصد
من.مناسب مي باشد و جنگلي مي باشندسكو ها و درختان ميوه در قسمت هاي مختلف .. اسب كاشت گونه هاي مرتعي

حوزه مزار از جمله باغ سليمه آثار سكوبندي به همراه سنگ چين به چشم مي خورد؛ بر روي سكو هاي ساخته شده 
رو. رويش درختان ميوه مثل بادام، انار، توت، انجير را مي توان مشاهده نمود ش به علت باال بودن هزينه ها امروزه اين

ي آبخيزداري هم اكنون نيز از سوي اهالي روستاي مزار مورد توجه است، چرا كه مقرون به صرفه نيست، اما اين شيوه
و بدون نياز به صرف هزينه از سوي ارگان هاي دولتي تامين  و خاكريزي از سوي كشاورزان انجام عمليات خاكبرداري

 مي شود
:آبخيزداري نوين اقدامات

اجرايي در بخشي از حوزه مزار-الوه بر اقدامات انجام شده كه غالبا به شكل سنتي مي باشد، اخيرا مطالعات تفضيليع
و با توجه به فاكتور هاي مختلف اقليمي، اقتصادي، اجتماعي، زمين شناسي، فيزيوگرافي،پوشش گياهي  انجام شده

ج...و و سازه هايي طراحي شده است كه از آن و كپه كاري گونه هايي نظير بادامشك مله مي توان عمليات بيولوژيك
و مالتي باغ سليمه مي باشد كه اين) رسوبگير(عمليات مكانيكي شامل بند گابيوني ژرف، بند خاكي ژرف، بند سنگ

همراه داشته عمليات در باالدست منابع آبي حوزه، تاثير قابل مالحظه اي در افزايش دبي قنوات در پايين دست به
.است كه به عنوان نمونه تصاويري از آن آورده شده است

و مالتي-5كلش  باغ سليمه)رسوبگير(بند سنگ
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 ژرف بندخاكي باالدست گابيون-6شكل

 بند خاكي شهيد شوقي ژرف-7شكل

:نتيجه گيري
و اخت و نيمه خشك ايران همواره ايرانيان به دنبال ابداعات و با توجه به اقليم خشك راعات مهمي در زمينه استحصال

و باغباني بوده اند و نياز زراعت و احشام و زيرزميني به منظور شرب خود .بهره برداري از آب هاي سطحي
و(با بررسي اجمالي مي توان دريافت كه آب در ايران زمين و قداست بسيار بااليي به ويژه در مناطق خشك از ارزش

و نيمه خشك برخوردار بوده  است؛ از اين رو سازه هايي چون قنات احداث گرديده كه بيشترين سازگاري را با طبيعت
و نقش حياتي در زندگي مردم اين مناطق داشته است روش هاي مختلفي از ديرباز توسط. محيط زيست دارا بوده

ي در حيات آن ها بر عهده مردم منطقه در زمينه آبخيزداري سنتي براي استحصال آب بكار رفته كه تاثير قابل توجه
.داشته است

تا) به ويژه آب شرب(با توجه به مشكالت فرآوري مردم در زمينه تامين آب و بيالن منفي اكثر دشت هاي منطقه
و به تبع.سانتيمتر ساالنه مي توان به سادگي به اهميت اين روش ها پي برد90حدود هرچند به دليل افزايش جمعيت

و نيمه عميق آن افزايش نياز به محصوالت غذايي به دنبال روش هاي نا متعارف استحصال آب يعني چاه هاي عميق
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آنچه مهم است استفاده از اين روش هاي.رفته اند كه با توجه به خشكي هاي اخير در بلند مدت فاجعه آميز مي باشد
و تلفيق آن با روش هاي جديد آبخيزدار و آبخيزنشينان و تثبيت بومي با مشاركت مردم ي،گام مهمي در توسعه پايدار

و اشتغال اين مناطق محسوب مي گردد هرچند اقداماتي كه تا به حال انجام پذيرفته، ولي كافي به نظر نمي. جمعيت
و با تخصيص  و مشاركت خود مردم معطوف شود رسد از اين رو بايستي توجه دولت به مديريت جامع آبخيزداري

و بكارگيري و صيانت نمود اعتبار الزم و خاك بسيار حاصلخيز را حفظ .روش هايي، آب
.با توجه به فرهنگ مردم منطقه زمينه مشاركت در پروژه هاي آبخيزداري كامال فراهم مي باشد

و مĤخذ :منابع
و اصالح آبخيزها،.1 .، انتشارات دانشگاه تهران1353نخجواني، فيروز، مبارزه با فرسايش
.، انتشارات دانشگاه يزد1386مه اي بر آبخيزداري،اميدوار، كمال،مقد.2
و مسائل مربوط به آن،.3 .، گزيده مقاالت همايش بين المللي قنات1381يزداني،ل،ويژگي هاي قنوات خراسان جنوبي
و قنات،:بررسي رابطه دو فن آوري باستاني بيبان زدايي. حكيم خاني،شاهرخ. عرب خدري، محمود.4 مه ،فصلنا1382بند سار

.پژوهشي تحقيقات جغرافيايي-علمي
و سازندگي، شماره 1374عرب خدري، محمود، بند سار يك روش سنتي بهره وري از سيالب در خراسان،.5 .26، پژوهش
و اجتماعي شيوه هاي 1384.كاظمي، محمد-محمدي گلرنگ،بهرام-قاسم زاده گنجه اي،محمود.6 ، بررسي ارزيابي اقتصادي

و نوين اجراي و خاك سنتي و بيولوژيك به منظور حفاظت منابع آب .عمليات سازه اي
و 1386.رهبر، غالمرضا-حسيني مرندي، حميد- مصباح، سيد حميد.7 ، دانش بومي مديريت حوزه هاي آبخيز در مناطق خشك

. نيمه خشك
و آبخيزداري شهرستان بجستان،.8 آ1387سيماي منابع طبيعي و .بخيزداري شهرستان بجستان،انتشارات اداره منابع طبيعي


