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 چکیده

های سطحی بوده است که معمووً  بورای   برداری از آبهای مهار و بهرهیکی از روش بندسارویژه در شرق کشور، احداث در مناطق خشک ایران به
ای در ایران در موورد ارورا    های آبریز کوهستانی، تاکنون مطالعهها در بعضی حوضهاما با وجود گستردگی زیاد این سازه؛ شودمی کشت سیالبی استفاده

 یبندسارهاهای چرخه آب در یک حوضه آبریز صور  نگرفته است. در مطالعه حاضر، اررا  ی بر رژیم جریان رودخانه و دیگر مؤلفهکوهستان یبندسارها
قورار گرفتوه    یموردبررسو  دسوت یینپایان رودخانه مرندیز بجستان واقع در جنوب غرب استان خراسان رضوی و اررا  آن بر منابع آب ی بر جرکوهستان
بندسوار   051 از بوی   ای،ماهواره تصاویر بررسی و میدانی بازدیدهای وسیلهبه بندسارهای این منطقه، از اطالعا  و داده نبودن موجود به توجه است. با

 حوضوه  مسواحت  کو   از درصد 2/2) یلومترمربعک 8/4 که برابر شد تعیین نیز به همین روش بندسارها پشت در کشاورزی اراضی مساحت. شد ساییشنا
شد. بر  استفاده 0799-79( برای دوره SCSی )شماره منحنروش از  روزانه ی در مقیاسرواناب حاص  از بارندگبرآورد  منظوربه. است( موردمطالعهآبریز 

بورآورد   %4/02ساًنه  و متوسط ضریب رواناب مترمکعبمیلیون  6/2این اساس، متوسط حجم رواناب ساًنه در حوضه آبریز رودخانه مرندیز، در حدود 
روانواب روزانوه   شد که اگر حجم  تخمین زده مترمکعبمیلیون  47/0تا  75/1شده است. مقدار حداق  و حداکثر برای ظرفیت ذخیره بندسارها به ترتیب 

 %5سویالب )  04سال، حداکثر تعداد  05نشان داد در طول  نتایجتواند به نقطه خروجی حوضه آبریز برسد و وارد دشت شود. بی  از آن باشد، سیالب می
ه است. در نتیجه کاه  رواناب( به خروجی حوضه آبریز کوهستانی و دشت رسید روزهای دارای %2رواناب( و حداق  پنج واقعه سیالب ) روزهای دارای

 در دشت شده است. یرزمینیآب زشدن  ترتغذیه آبخوان آبرفتی و شور های کوهستانی، باعث کاه بندسار ارر تعددورودی به دشت بر  هایسیالب
 

 رواناب بیالن آب، ،آب استحصال ،ارزیابی هیدرولوژیکی حوضه آبریز های کلیدی:واژه
 

  4 3 2  1   مقدمه

از مناطق ایران مانند  های پراکنده در بسیاریاقلیم خشک و بارش
هوایی  های شرقی کشور باعث شده است ایرانیان از دیرباز روشنااست

های سطحی ابداع کنند. از جمله این برداری از آبرا برای مهار و بهره
هوای بزرگوی   اشاره کرد کوه شوام  کور     بندسار توان بهها میروش

ایجاد و  هااههیا با بستن مسیر آبر و اطراف خشکه رودها یا هستند که
 شوده  ها هدایتبه داخ  آن مشرفی ها و اراضرواناب دامنه وسیالب 

 یعرب خدر) شودبرای کشت سیالبی استفاده می از این آبمعموً   و
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شوام    یبندسوارها را بوه دو گوروه اصول    . محققوین،  (0776ی، کمال و
بندسوارها   نیاز ا کی هری و دشت یو بندسارها یکوهستان یبندسارها

داخو  آبراهوه و خوارب آبراهوه      نووع به دو  یریبا توجه به نحوه آبگرا 
 ،و راسوخی  زادهیعشوق  -0774ی و همکواران،  اکبراند )هنمود میتقس

0778.) 
 بندسوارها  بر اساس مطالعا  پیشین، کارکردهای گوناگونی بورای 

 توان به مهار سیالب برای نفوذها میعنوان شده است که از جمله آن
 از قنووا ، اسوتفاده   و یرزمینوی آب ز هوای سوفره  تغذیه و خاك در آب

 خواك  هموان  درواقوع  کوه  بندسوارها  سطح در کردهرسوب هایآبرفت
 ساختمانی، کشاورزی، مصارف منظوربه منطقه یافته شستشو حاصلخیز
 خربوزه،  نظیور  دیوم  غوال   و جا صیفی سفالگری، کشت و آجرپزی
 دام یازموردن شرب موقت آب و همچنین تأمین... و گندم، جو هندوانه،

 ،یمصوطف  ،یدسوتوران بندسارها اشواره کورد )   در آب از ذخیره عشایر و
0778.) 

نشوان دادنود کوه در بعضوی      (0782) یخوان  میحکی و عرب خدر
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بندسوارها صورف تغذیوه    به  واردشدهاز آب  یتوجهقاب میزان  مناطق
 هاقنا مثبتی بر ریر أبندسارها تآبگیری  و در نتیجه شودها میناآبخو
جلگوه  ( با بررسی بندسارها در 0778و همکاران ) تاجبخ  ند.گذارمی

 خراسان جنوبی( جنوب غرب استان)واقع در شهرستان خوسف،  ماژان
رابوت   یک درآمد نسبتا تواند می بندسارها نشان دادند که کشت دیم در

 توأمین رطوبوت بوه هموراه اصوال       همچنین و واقعی در منطقه باشد.
بافت و  سازیینهبهفیزیکی و شیمیایی خاك از طریق نگاهداشت آب، 

 تورین یمحوور و کاه  فاکتورهای شوری از جملوه   یمواد آلافزای  
کارایی و قابلیت بندسارها در نواحی خشوک اسوت کوه امکوان ایجواد      

های کم بارور محیطی را فراهم واحدهای کوچک کشاورزی در عرصه
 .آوردمی

 یاقتصوواد یبررسوو( بووا 0778) راسووخی و زاده یعشووقهمچنووین 
)اسوتان خراسوان    شهرستان گناباد کبوتر کوهآبریز  ضهحو یبندسارها

متوسط تولید ساًنه در واحد هکتوار  رضوی( به این نتیجه رسیدند که 
 44054111تن و درآمد آن در واحد هکتوار   2.7در یک بندسار سنتی 

بوا توجوه   عقیده نویسندگان،  . بهبوده است موردمطالعهریال در منطقه 
 هوای سوازه  نیو ا اد،یو نگهداری کم و تعوداد ز  نهیباً، هز دیبه عمر مف
توانند باعث افزای  محصول و رونق اقتصوادی در روسوتاها   سنتی می

 ها به شهرها جلوگیری نمایند.شده و از مهاجر  آن
در بسویاری از   بندسوارها با وجود فواید و اررا  مطلوبی که بورای  

و  یمسوال  فنو  مناطق ذکر شده است، ابهاما  و سؤاًتی نیز از نظور  
بر چرخه آب در یک حوضوه آبریوز    بندسارها ی و همچنین اررا حقوق

( بوه ایون مسوأله اشواره     0774ی )عورب خودر  وجود دارد. برای مثال، 
 یانشوده ح سؤاً  حقوقی  ی،آب و اراض تیاز نظر مالککند که می

یا اینکه با احداث بندسارهای جدیود در   ؛ وها وجود داردبندسار در مورد
چگونه بایود عمو     دستیینپابندسارهای  "حقابه"باًدست، در مورد 

همچنوین   ؟ای دارنود حقآبوه بندسوارها  از نظر قانونی  اصوً کرد؟ و آیا 
ترین مباحثی که توسط این پژوهشگر مطر  شوده اسوت،   یکی از مهم

منواطق   یطو یمحسوت یاز رواناب برای اهداف ز یبخشلزوم رهاسازی 
ای در ایران در ایون موورد   که تاکنون مطالعه است بندسارها از ترنییپا

 صور  نگرفته است.
احداث بندسارها منجر به تغذیه بیشتر آبخوان از منظر  کهییازآنجا

دهود از اکثور   شوواهد نشوان موی    کوه یدرحوال کشاورزان منطقه است 
بندسارها برای استحصال آب جهت کشاورزی استفاده شده اسوت لوذا   

ی کوهستان یبندسارهادر مطالعه حاضر برای اولین بار در ایران، اررا  
یوک حوضوه آبریوز و     آب های چرخهبر جریان رودخانه و دیگر مؤلفه

 گرفته است.قرار  یموردبررساررا  احتمالی آن بر آبخوان آبرفتی 
 

 هاروش مواد و

مرندیز  در این پژوه ، حوضه آبریز رودخانه موردمطالعه محدوده
است که در ارتفاعا  محدوده مطالعاتی بجستان )جنوب غرب اسوتان  

 یوک مرنودیز   یرودخانوه (. 0خراسان رضوی( واقع شده است )شوک   
خوارب شودن از ناحیوه کوهسوتانی و      و پو  از  بوده یفصل یرودخانه

عبوور   از شود و پ حرکت به سمت شمال به دشت بجستان وارد می
. پیونودد یسوار مو  سرانجام بوه کوال نموک    مرندیز یروستانزدیکی  از

و حوداق  و   یلومترمربعک 4/206مرندیز  مساحت حوضه آبریز رودخانه
 باشد.ا میمتر از سطح دری 0990و  854حداکثر ارتفاع آن به ترتیب 

هووا و ، واحوودهای آبرفتووی شووام  مخوورو شناسوویینزموواز نظوور 
 باشوند یمو ( 1Qtها )ها و واریزهافکنه( و مخرو 2Qtهای جوان )تراس
درصود(   61) بخو  اعظوم   مربوع لومتریک 071 بور  بوال   یوسعت با که

عالوه بر رسووبا  آبرفتوی، در   . اندگرفته بر در را موردمطالعه محدوده
شمالی سازندهای آهکی کرتاسه گسترش زیادی داشوته و  های قسمت

شوود  های آذریون مشواهده موی   های جنوبی رخنمون سنگدر قسمت
 (.0)شک  

سوونجی و ایسووتگاه بوواران ،موردمطالعووه در داخوو  حوضووه آبریووز
فعوال در   یهوا با توجه بوه موقعیوت ایسوتگاه   هیدرومتری وجود ندارد. 

از نظوور  هوواشووباهتو بووا توجووه بووه   بجسووتان یمحوودوده مطالعووات
 رودخانوه  زیو ، پوش ، متوسوط ارتفواع و... بوا حوضوه آبر    یاسنشنیزم

و تحلی  وضعیت  یمنظور بررسبه ییونس یسنجایستگاه باران، مرندیز
آموار  بور اسواس   . ه استاستفاده شد موردمطالعه زیحوضه آبربارش در 
، 0799-79دوره  یبارش ساًنه ط ،یسنجایستگاه باران این از موجود
در حوضه همچنین ًزم به ذکر است که . است متریمیل 8/70برابر با 
بورای   بندسوار  یتووجه قابو  تعوداد   مرندیز رودخانه (کوهستانی)آبریز 
دارد که اطالعاتی از تعوداد، موقعیوت و    وجود هااز سیالب برداریبهره

 .در دست نبودها های فنی آنویژگی
، بندسارهاها و همچنین از سیالببا توجه به نبود داده و اطالعا  

ی بور  کوهسوتان  یبندسوارها ارزیوابی ارورا     منظوور بوه  در این مطالعه
شناسوی ارالوه   روش، رودخانه مرندیز حوضه آبریز آب های چرخهلفهؤم

تصاویر شناسی با بررسی شود. در این روششد که در ادامه تشریح می
. همچنوین  استخراب شد هاآنو مساحت  بندسارها موقعیتای، ماهواره

هوا  مانند عمق و وضعیت رسوبا  بستر حوضچه هاآنمشخصا  فنی 
 قرار گرفت. یموردبررسبا بازدید میدانی 

ی حاص  از بارنودگ  )جریان سیالبی( حجم رواناب برآورد منظوربه
در  یون روش ااسوتفاده شود.    یشماره منحنو  روش از در مقیاس روزانه

 Soil Conservation) توسوط سوازمان حفاظوت خواك     0754سال 

Service: SCS) یدگرد یشنهادپ(Chow, 1988)    ایون روش مبتنوی .
نفوذپوذیری و   به لحوا  بر چهار ویژگی حوضه آبریز شام  نوع خاك )

و  گووروه هیوودرولوژیکی(، کوواربری اراضووی و شوورایط پوشوو  گیوواهی
ایون روش بورای    یوب ترت ینبود . هستوضعیت پیشین رطوبت خاك 

هوای مختلوف اراضوی و انوواع     مقدار روانواب تحوت کواربری    محاسبه
صور  زیر تعریوف  به SCS رابطه .است استفادهقاب ها گوناگون خاك
 شده است:
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منطقه  شناسینقشه زمینبه همراه  بجستان یمطالعاتمحدوده  مرندیز در استان خراسان رضوی وحوضه آبریز رودخانه  موقعیت -1شکل 

 موردمطالعه

 

𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 =
(𝑅𝑑𝑎𝑦−𝐼𝑎)

2

(𝑅𝑑𝑎𝑦−𝐼𝑎+𝑆)
    (0)  

مقدار تجمعی رواناب یوا بواران اضوافی )بور      surfQدر این معادله، 
-)بر حسوب میلوی   موردنظرعمق بارش در روز  dayRمتر(، حسب میلی

سطحی، جوذب توسوط    مقدار اولیه جذب آب که شام  ذخیره aIمتر(، 
-شود )بر حسب میلیتاب پوششی گیاه و نفوذ قب  از ایجاد رواناب می

 باشد.متر( مینگهداشت سطحی خاك )بر حسب میلی Sو  متر(
از نظر مکانی به دلیو  تغییور در بافوت خواك، کواربری       Sپارامتر 

طور موقت به دلی  تغییور  و همچنین بهاراضی، مدیریت و تغییر شیب 
صوور  زیور   کنود. ایون پوارامتر بوه    در مقدار رطوبت خاك تغییور موی  

 است: محاسبهقاب 
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(2) 𝑆 = 25.4 (
1000

𝐶𝑁
− 10) 

-موی  موردنظرمنحنی در روز  ، شمارهCN در معادله فوق، پارامتر

در نظور   Sمقودار   15/1باشد. در این مطالعه مقدار جذب اولیوه برابور   
 ;Yuan et al., 2001; Woodward et al., 2002)گرفتوه شود   

USDA N.R.C.S., 2004; Bartlett et al., 2016). 
 صور  زیر خواهد بود:یی بهانه در نتیجه معادله 

(7) 𝑄𝑠𝑢𝑟𝑓 =
(𝑅𝑑𝑎𝑦−0.05𝑆)

2

(𝑅𝑑𝑎𝑦 + 0.95𝑆)
 

 aI <dayR دهد که رابطوه رواناب تنها زمانی روی می یبترت ینبد
پتانسوی  روانواب اسوت و     کننوده یوان ب CNمقدار  درواقعبرقرار باشد. 

های ها و خاك( برای پوش 0792 ،0786) NRCSمقادیر آن توسط 
= خشوک  0متفاو  در سه شرایط رطوبت پیشوین ارالوه شوده اسوت:     

 = مرطوب )ظرفیت مزرعه(.7= رطوبت متوسط؛ و 2)نقطه پژمردگی(؛ 
 ی در مقیاس روزانهحاص  از بارندگ وانابا ربر پایه این روش، ابتد

. سپ  با توجه به ظرفیت ذخیره بندسارها میوزان سویالب   شدبرآورد 
تخمین زده شده و از حجم سیالب کسر گردید توا میوزان    کنترلقاب 

تواند به انتهای حوضه آبریز برسد و وارد دشوت  که می جریان سیالبی
آب بررسی وضعیت منابع  منظوربه یدر مرحله بعدود محاسبه شود. ش
از اطالعا  دو حلقه  موردمطالعهحوضه آبریز  دستیینپادر  یرزمینیز

مربوو  بوه    "یونسو ی یجنوب غرب"و  "زیغرب مرند" یاچاه مشاهده
 زیبه رودخانه مرند یامشاهده یهاچاه ترینیکنزدآباد که دشت قاسم

بوا توراز    «زیب مرنود غر» یاچاه مشاهده. استفاده شده است باشندیم
( 0778متر )در سوال   27/02 و عمق آب 65/985 یرزمینیآب زسطح 

جنوب غرب » یاشمال غرب و چاه مشاهده یلومتریکچهار در فاصله 
 یرزمینوی آب زو عموق   88/962 یرزمینوی آب زبا تراز سطح  «یونسی

 رقشومال شو   یلوومتر یک 44/9( در فاصله 0778متر )در سال  46/27
همچنوین   .اسوت  به دشوت واقوع شوده    زیودخانه مرندر دنیمح  رس

حوضوه   دسوت یینپا در یرزمینیآب ز تیفیک تیوضعبررسی  منظوربه
انجوام و   یبوردار منطقه نمونه نیرودخانه، از ش  حلقه چاه در ا زیآبر

 شدند. زیآنال ییایمیکوشیزیمشخص شدن مشخصا  ف یها برانمونه
 

 نتایج و بحث

ی بوه  حاصو  از بارنودگ   وانواب انجام محاسبا  بورآورد ر  منظوربه
اطالعاتی مانند گروه هیدرولوژیکی خاك از نقشه خاك فوالو بوه ایون    
منظور استفاده شد. همچنوین بوا بررسوی وضوعیت پوشو  گیواهی و       

تصاویر گوگ  ارث و بازدید میودانی، پوشو    کاربری اراضی مطابق با 
گرفته شده است. همچنین بور   گیاهی منطقه از نوع مرتع فقیر در نظر

اساس نقشه خاك فالو، سه دسته بافت خاك لومی، لووم رسوی و لووم    
سیلتی در منطقه شناسوایی شود کوه توسوط جوداول اسوتاندارد       -رسی
(، گروه هیدرولوژیکی واحدهای خاك تعیوین شود. در   0771 ی،مهدو)

از جوداول   CNپوشو  گیواهی، مقودار     نهایت با تلفیق گروه خاك و
استخراب شد. در  88( برابر با Neitsch et al, 2005استاندارد موجود )

رطوبوت در  عنوان جذب اولیوه  به S15/1ادامه با در نظر گرفتن مقدار 
بیشتر از آن مقودار روانواب رخ خواهود داد،    مقدار بارشی که در  ،خاك

 متر محاسبه شده است.میلی 9/0برابر با 
مووار روزانووه بووارش در ایسووتگاه بوور همووین مبنووا، بووا اسووتفاده از آ

( محاسووبا  0799-79) سوواله 21 دوره بوورایسوونجی یونسووی، بوواران
( اراله شده 0رواناب انجام شد و نتایج آن در مقیاس ساًنه در جدول )

جدول، متوسط حجم رواناب ساًنه در حوضه آبریوز   اینمطابق  است.
 مترمکعبمیلیون  6/2، در حدود SCSرودخانه مرندیز بر اساس روش 

 برآورد شده است. %4/02و متوسط ضریب رواناب 
اطالعا  رسمی موجود در شرکت  درذکر شد،  قبال که  طورهمان
ای خراسان رضوی در حوضه آبریز رودخانوه مرنودیز، هوی     آب منطقه

اما در حوضه آبریوز رودخانوه مرنودیز طوی     ؛ آبی ربت نشده است سازه
 بندسار مشاهده شود.  یتوجهقاب بازدیدهای میدانی انجام شده، تعداد 

، موقعیت بندسارهای واقع در محدوده طر  بر اساس تصاویر گوگ  لذا
 هوا آنتحوت پوشو     یکشواورز  یاراض و مساحت ارث استخراب شد

 051، بی  از شدهمانجاهای با توجه به بررسی(. 2محاسبه شد )شک  
تشخیص داده شد و البته تعداد بندسوارها   ایماهوارهبندسار در تصاویر 
 یتووجه قابو  یی که تعداد هاانباشد؛ زیرا در مکمی بیشتر از این تعداد
صور  متوالی وجود داشته است، همه در قالب یوک  بندسار کوچک به
 ( نمای  داده شده است.2نقطه در شک  )
اراضی کشاورزی که در پشت این بندسارها قرار مساحت  همچنین

گردد نیز در گوگو   تأمین می یازشانموردندارند و از همین طریق آب 
طور تقریبی استخراب شده است. مسواحت ایون اراضوی کوه در     ارث به
 8/4( با رنگ سبز نشان داده شده اسوت، در مجمووع تقریبوا     2شک  )

بوه مسواحت کو  حوضوه     که نسبت  هستهکتار(  481) یلومترمربعک
درصد از ک  مساحت  2/2(، یلومترمربعک 4/206آبریز رودخانه مرندیز )
 اند.را به خود اختصاص داده

در  ،شوده مشاهدهو داغاب  شدهانجامبا توجه به بازدیدهای میدانی 
در بندسوارها   شوده یرهذخطور متوسط ارتفاع آب مواقع وجود رواناب به

. بوا توجوه بوه مسواحت     استمتر متغیر سانتی 71تا  21در منطقه بین 
تواننود حجوم   اراضی تحت پوش  بندسارها، در مجموع بندسارها موی 

را ذخیره  مترمکعبمیلیون  47/0تا حداکثر  75/1آبی معادل با حداق  
 نمایند.
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 در حوضه آبریز رودخانه مرندیز SCSواناب ساالنه به روش مقادیر ر -1جدول 

 ضریب رواناب % (mcm)رواناب ساالنه  (mm)رواناب ساالنه  (mm)بارش ساالنه  سال آبی

1377-78 95 12/5 2/7 13/1 
1378-79 42 8/8 1/9 20/9 
1379-80 72/5 9/7 2/1 13/4 
1380-81 88/8 11/6 2/5 13/0 
1381-82 152/1 28/1 6/1 18/5 
1382-83 155 30/3 6/6 19/5 
1383-84 144/5 21/4 4/6 14/8 
1384-85 84/5 4/8 1/0 5/6 
1385-86 137 22/9 5/0 16/7 
1386-87 46 3/1 0/7 6/8 
1387-88 73/3 4/7 1/0 6/4 
1388-89 121 11/6 2/5 9/6 
1389-90 38/5 2/7 0/6 7/0 
1390-91 114/5 15/3 3/3 13/4 
1391-92 92 7/9 1/7 8/6 
1392-93 65/9 7/6 1/6 11/6 
1393-94 74/6 7/0 1/5 9/4 
1394-95 106/5 20/9 4/5 19/6 
1395-96 72 9/1 2/0 12/7 
1396-97 60/5 4/7 1/0 7/9 

 12/4 2/6 12/2 91/8 متوسط درازمدت

 

 
 مرندیزحوضه آبریز رودخانه بندسارها در  موقعیت -2شکل 
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ی رگبوار  یرواناب حاصو  از بارنودگ  بیان شد،  قبال که  طورهمان

ی برای منطقوه محاسوبه   شماره منحنروش با استفاده از  طور روزانههب
شد. با توجه به ظرفیوت ذخیوره بندسوارها چنانچوه حجوم روانواب در       

میلیوون   47/0توا   75/1منطقه بی  از حجم ذخیوره بندسوارها )بوین    
توانود از نقطوه خروجوی حوضوه     ( باشد، مابقی این مقدار میمترمکعب

سویالب خوارب شوود. بور اسوواس      صووور بوه آبریوز رودخانوه مرنودیز    
 21از مقدار حجم رواناب روزانه در منطقه بورای   شدهانجامبرآوردهای 

(، با در نظور گورفتن حوداق  ظرفیوت     0776-79 تا 0799 -98سال )
پدیوده سویالب    04( تعوداد  مترمکعوب میلیون  75/1ذخیره بندسارها )

بایستی رخ داده باشد که سیالب بوه خروجوی حوضوه آبریوز و دشوت      
برسد. همچنین با در نظر گورفتن حوداکثر ظرفیوت ذخیوره بندسوارها      

( این تعداد باید پنج واقعه سیالب بووده باشود   مترمکعبمیلیون  47/0)
 (.7)شک  

 

 
 1371-71تا  17-1311آبی  یهاسالدر حوضه آبریز رودخانه مرندیز برای  شدهمحاسبهرواناب روزانه  -3شکل 

 
دهد، بندسارها که در طی سالیان گذشوته  محاسبا  نشان میاین 

بورداری اهوالی منطقوه واقوع     بهوره در جهت مصارف کشاورزی موورد  
خروجوی از ناحیوه    های سطحیروانابتأریر زیادی بر کاه   ،اندشده

توانود  پ  از ورود به دشت موی  این جریانا  سیالبی کوهستانی دارد.
باعث تغذیه آبخوان آبرفتی شود. از طرفی دیگور بازدیودهای میودانی    

زدانوه هسوتند و   ها دارای رسووبا  ری نشان داد که بسیاری از حوضچه
هووا انوودك خواهوود بووود. در نتیجووه بیشووتر آب در آنمیووزان نفوووذ آب 

ها صرف تبخیر و تعرق خواهد شود. از طرفوی   به حوضچه شدهیتهدا
هایی که در این حوضه کوهستانی نفوذ کنند، به دلی  وجوود  آب ،دیگر
قودیمی و سونگ آهوک( در     یهاآبرفتهای با نفوذپذیری پایین )ًیه

توانند وارد دشت شووند و ایون حوضوه    وضه کوهستانی نمیخروجی ح
 جریوان  در تغذیوه آبخووان آبرفتوی از طریوق     یتووجه قاب آبریز نق  
هوای  چواه  یرزمینوی آب زسوطح   هوای نودارد. داده  خروجوی  زیرزمینی
آبخووان   یدر قسمت شرق دهدمی نشان (4) ای واقع در شک مشاهده
آب جریوان   یجهوت عمووم   حوضه آبریز مرندیز( دستیینپا) آبادقاسم

 انیدر جهت جر یعنی هستاز سمت جنوب به سمت شمال  یرزمینیز
سواله   01 در یوک بوازه   کنود این اطالعا  مشخص موی  .یآب سطح

 زیغورب مرنود   یادر چواه مشواهده   یرزمینوی آب ز( سطح 78-0788)
 افوت  یمتور  24/2 یونسو ی یجنوب غربو  یامتر و چاه مشاهده 02/1
دهد که سطح ها نشان میهیدروگراف این چاه .(5)شک   اشته استد

 باشود حاص  از آن نموی  هاینابتحت تأریر بارش و روا یرزمینیآب ز
 .(5)شک  
حوضووه  دسووتیینپوواهووای آنووالیز کیفووی نمونووه آب چوواه جینتووا

 یرزمینوی آب زهدایت الکتریکی  دهندینشان م( 4)شک   موردمطالعه
بور سوانتیمتر    موس یکروم( 00092)با میانگین  24011تا  4721بین 

هوا عموموا    متغیر است. آبخوان در این ناحیه ریزدانه بوده و دبوی چواه  
در این منواطق   یرزمینیآب ز. شوری زیاد استلیتر بر رانیه  5کمتر از 

هوای  کند که در حوال حاضور جریوان   و ریزدانه بودن آبخوان تأیید می
توسط بندسوارها( رودخانوه مرنودیز     شدهکنترلو سیالبی )زیرسطحی 

 در آبخوان آبرفتی ندارند. یرزمینیآب ز تأریر زیادی بر کمیت و کیفیت
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 رودخانه مرندیز حوضه آبریز دستیینپابرداری کیفی در ای و نمونههای مشاهدهموقعیت چاه -4شکل 

 

 
 نسبت به بارشای غرب مرندیز )ب( مشاهده چاه )الف( و  ای جنوب غربی یونسیمشاهده در چاه یرزمینیآب زتغییرات سطح  -5شکل 

 

 گیرینتیجه

 یبندسوارها شناسوی بورای بررسوی ارورا      در این مطالعوه، روش 
وب غورب  ی بر جریان رودخانه مرندیز بجسوتان واقوع در جنو   کوهستان

اراله و بکار  دستیینپااستان خراسان رضوی و اررا  آن بر منابع آب 
شوود حوداکثر در   گرفته شد. نتایج نشان داد وجود بندسارها باعث موی 

پنج درصد مواقع که بارش روزانه به حدی است کوه در حوضوه آبریوز    
بوه  و  خوارب  حوضه آبریز رودخانه مرندیز ازرواناب تولید شود، سیالب 

. در بقیه موارد رواناب تولیدی در شودوارد می)مرندیز(  آبادقاسم دشت
شوود. از طرفوی بررسوی    داخ  حوضه آبریز توسط بندسارها جذب می

محو  تغذیوه    اجمالی هیدروژلولوژی نشوان داد کوه رودخانوه مرنودیز    
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در جهوت حرکوت آب    یرزمینوی آب زآبخوان آبرفتوی بووده و کیفیوت    
شومال(  در دشوت )جنووب بوه     ینوی یرزمآب زسطحی و جهت جریان 

 )مرندیز( آبادقاسمدر آبخوان  یرزمینیآب زسطح  یابد. افتافزای  می
آب شودن   تور باعث کاه  تغذیه آبخووان و شوور   هاسیالبکاه   و
  شود.در دشت می یرزمینیز

 بندسوارها  دهود گسوترش  موی  نای نشوا بررسی تصاویر مواهواره 
مرندیز نبوده و در ارتفاعا  بجسوتان، یونسوی،    زیحوضه آبرمحدود به 

زمان ایجاد اکثر بندسارها بوه  گناباد و فردوس گسترش دارد. همچنین 
 بندسوارهای کوهسوتانی   ،نتیجوه . در گرددسال قب  بر می 05بی  از 

د باعوث  نو توانموی  (هوا آندر  و انجام کشوت آبگیری توان  با توجه به)
 د.نآبرفتی شو یهاآبخوانیه کاه  آب ورودی به دشت و کاه  تغذ

 

 تشکر و قدردانی

ای خراسوان  شورکت آب منطقوه   آب یفنو  تیریمدوسیله از بدین
رضوی و شرکت مهندسین مشاور تاوآب توسوعه فوال  شورق جهوت     

 گردد.داده و اطالعا  ًزم قدردانی می فراهم آوردن
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Abstract 

In the arid regions of Iran, especially in the east of the country, the construction of Bandsar has been one of 
the methods of runoff harvesting, which is usually used for flood cultivation. However, despite the large extent 
of these structures in some mountainous catchments, so far, no study has been done in Iran on the effects of 
mountainous Bandsars on the river flow regime and other components of the water cycle in a catchment. In the 
present study, the effects of mountainous Bandsars on the Marandiz river, located in the southwest of Razavi 
Khorasan province, and its effects on downstream water resources have been investigated. Based on field studies 
and satellite images more than 150 Bandsars were identified in the study area. The area of agricultural lands 
behind the Bandsars was determined based on satellite images, which is equal to 4.8 km2 (2.2% of the total area 
of the river basin). In order to estimate the runoff from rainfall on a daily basis, the Curve Number Method 
(SCS) was used for the period 1998-2018. The average annual runoff volume in the Marandiz river basin was 
estimated about 2.6 MCM and the average annual runoff coefficient was estimated as 12.4%. The minimum and 
maximum storage capacity of the Bandsars (SCB)were estimated to be 0.95 to 1.43 MCM, respectively. If the 
daily runoff volume is more than SCB, the flood can reach the watershed-outflow point and enter the 
downstream plain. The results showed that a maximum and minimum numbers of floods reached the watershed-
outflow point were 14 (5% of days with runoff) and five floods (2% of days with runoff) during the 15-year 
period. Therefore, the mountainous Bandsars in the Marandiz river basin have been reduced significantly the 
floods entering the downstream plain which has resulted in a decrease in the downstream alluvial aquifer 
recharge and increasing the groundwater salinity.  
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