گزارش بازدید از شبکههاي آبياري
حوضه زایندهرود (آبشار و رودشت) و خور در استان اصفهان

گروه کار توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری

اردیبهشت 8931
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گزارش بازدید مورخ  88و  81اردیبهشت  8931گروهکار توسعه و مدیریت سامانههای آبیاری
از شبکههای آبیاری حوضه زایندهرود (آبشار و رودشت) و خور در استان اصفهان

بر اساس برنامه دورهاي بازدیدهاي ميداني گروه کار توسعه و مدیریت سامانههاي آبياري کميته ملي آبياري و
زهکشي ایران از شبکههاي آبياري کشور با هدف شناخت نقاط ضعف و قوت و تبادل نظر با بهره بردارن  ،از
تاریخ  11تا  11اردیبهشت  1931آقایان مهندسين مسعود اقبالي ،عباس جنگي و وحيد داسدار به همراه آقاي
دکتر براهيمي از چگونگي بهرهبرداري ،نگهداري و مدیریت شبکههاي آبياري حوضه زایندهرود (آبشار و رودشت)
و خور در استان اصفهان بازدید نمودند که در ادامه این گزارش ،به برخي موارد مهم آن اشاره مي شود.
 -8شبکههای آبیاری آبشار و رودشت:
ابتداي روز چهارشنبه مورخ  11اردیبهشت  ،31در شرکت بهرهبرداري ميراب زایندهرود در شهر اصفهان
جلسهاي با حضور معاون و مدیران حوزه حفاظت و بهرهبرداري شرکت آب منطقهاي اصفهان و مدیرعامل و
مدیران شرکت ميراب زایندهرود برگزار شد و وضعيت گذشته و کنوني مدیریت و بهرهبرداري شبکههاي آبياري
آبشار و رودشت تشریح شد .سال آبي  39-39بهدليل کاهش بسيار شدید بارندگي در حوزه آبریز زایندهرود
(حدود  997ميليمتر در ایستگاه کوهرنگ که کمترین رکورد در بيش از نيم قرن اخير بوده است) و کمبود آب
در مخزن سد زایندهرود ،تأمين آب حتي براي شرب و صنعت استانهاي تحت پوشش رودخانه زایندهرود با
مشکالت زیادي روبرو بود و بدین ترتيب تابستان سال قبل به سختي سپري گردید .در مدیریت منابع آب در
سال آبي گذشته ،سعي گردید که حيات باغات غرب اصفهان حفظ شود ولو اینکه محصولي هم ببار نياورد .با
فزوني بارشهاي سال آبي ( 39-31حدود  1117ميليمتر تا زمان بازدید) ،وضعيت آب ورودي به سد زایندهرود
بهبود چشمگيري داشته است و انتظار ميرود حجم آب ورودي به سد زایندهرود در سال آبي جاري به حدود
 1377ميليون متر مکعب برسد در حالي که این حجم در سال آبي گذشته در کمترین ميزان آب ورودي به سد
از زمان احداث آن و حدود  557ميليون متر مکعب بوده است .بدین ترتيب در دو سال آبي متوالي کمترین و
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بيشترین بارشها در حوضه آبریز رودخانه زایندهرود تجربه شده و در نتيجه در مدیریت شبکههاي آبياري
پایيندست حوضه و توزیع آب در آنها ،شرایط کامال متفاوتي رخ داده است.
در ادامه ،مدیران استاني حاضر در جلسه توضيح دادند مبني بر اینکه ساخت سد زاینده رود از سال  1939شروع
و سال  1931به پایان رسيده است .در آغاز ،شبکههاي آبياري نکوآباد و آبشار احداث و شبکههاي آبياري
رودشت ،برخوار و مهيار و جرقویه در سالها و دهههاي بعد ساخته شده است .شرکت ميراب زایندهرود
مسئوليت بهرهبرداري ،نگهداري و مدیریت این شبکهها و برداشتهاي مستقيم از رودخانه زایندهرود و انهار
سنتي رودخانه را بر عهده دارد .اولویت آبياري در شبکههاي آبياري زایندهرود معموالً با باغات است .در قدیم نيز
در خشکساليها ،با توجه به افت شدید جریان آب رودخانه ،اولویت آبياري با اراضي باالدست بوده و کشاورزان
باالدستي به پایين دست ،خراج ميدادند تا به نوعي عدالت و توازن برقرار شده و مجموعه کشاورزان منطقه ،سال
خشک را تاب بياورند.
در ادامه ،از سدهاي انحرافي آبشار و رودشت و اجزاي آنها و بخشهایي از کانالها و تأسيسات این شبکههاي
آبياري بازدید شد و نحوه توزیع آب در آنها و اقدامات حفاظتي و نگهداري شبکه آبشار که از شرق شهر اصفهان
شروع ميشود و تا نزدیکي شبکه آبياري رودشت امتداد مي یابد ،بررسي گردید .شبکه آبياري رودشت نيز
آخرین شبکه آبياري حوضه آبریز زایندهرود است و معموال به دليل برداشتهاي مستقيم باالدست رودخانه،
نوسان آب به این شبکه منتقل ميشود .در بازدید یکي از مدول هاي نيرپيک ،تراز آب خروجي پایين تر از رقوم
سطح زمين کشاورزي قرار مي گرفت و آبگيري از آن را غير ممکن کرده بود بنابراین از باالدست نيرپيک در
کانال ،انشعابي گرفته شده بود تا به بخش بلند آب زمين نيز آب سوار شود و در نتيجه این بخش از آب مصرفي
قابل اندازه گيري نبود( .تصویر )1
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تصویر  – 8انشعاب کانال خاکی از از باالدست دریچه نیرپیک

در اراضي ورزنه در کانال رودشت سمت چپ که قبالً از مادي (نهر) 19ده آبياري ميگردید و در حال حاضر
داراي کانال بتني آبياري است ،با توجه به کمبود آب و مشکالت بهرهبرداري از دریچههاي نيرپيک و لزوم تقسيم
عادالنه آب مطابق حقآبههاي قدیم ،سيستم نيرپيک توسط مدیریت شبکه آبياري کنار گذاشته شده و به مقسم
روي آوردهاند که بهنظر ميرسد اغلب کشاورزان نيز رضایت بيشتري از آن دارند .البته برخي کشاورزان هم از این
سيستم ناراضي بودند و نظرشان این بود که آب ناعادالنه توزیع ميشود .در این سيستم که نوعي مقسم است در
محل سر دهنه هر نهر ،سرریزي از انواع مختلف (که نوع مشاهده شده آن اریب بود) ساخته ميشود و سپس بر
اساس حقابه روستا نسبت به کل جریان ،متناسباً طولي از سرریز به آن روستا اختصاص داده شده و دیواره الزم
براي جداسازي آن و هدایت آب به نهر روستا ،ساخته شده است .در برخي نقاط ،کشاورزان نسبت به نحوه توزیع
اعتراض داشتند و بخشي از دیواره سرریزهاي روي کانال اصلي را تخریب کرده بودند تا آب کمتري منحرف شده
و آب بيشتري به پایيندست کانال جریان یابد( .تصاویر  1تا )3
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تصویر  -1نمونه ای از سرریز اریب و مقسم نهر جانبی

تصویر  -9نمونه ای از مقسم سردهنه های انهار
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تصویر  -4نمونه ای از تخریب سرریز کانال اصلی

سال آبي جاري براي اکثر کشاورزان اميدواري ایجاد کرده و عموماً بر این نظر هستند که احتماال دوره طوالني
خشکساليها به آخر رسيده و ترساليها شروع شده است که این موضوع بهصورت علمي قابل اثبات نيست .در هر
حال ،توزیع آب در هر دو شبکه آبياري آبشار و رودشت ،تا آخرین آبگيرهاي موجود در انتهاي کانالهاي آنها در
حال انجام بود و در بيشتر اراضي عموماً غالت کشت شده بود .در گفتگو با کشاورزان ،اغلب از وضعيت کنوني
ابراز رضایت ميکردند .منطقه ورزنه داراي بيش از  5777هکتار اراضي آبي است که در اکثر سالها حدود 1577
هکتار آن کشت ميگردید .در حال حاضر با اصالح سيستم آبگيري و مرمت کانالها ،وسعت اراضي زیر کشت به
حدود  9777هکتار یعني دو برابر افزایش یافته است .یقيناً اصالح شبکه آبياري و کاهش تلفات به نفع کشاورز
بوده ولي از طرف دیگر منجر به کاهش ورودي به باتالق گاوخوني شده است.
در ورزنه دقایقي نيز از سيستم آبکشي "گاو چاه" بازدید شد .این شيوه قدیمي آبکشي به عنوان یک جاذبه
توریستي در ورزنه احيا شده که یک عامل رونق توریسم در ورزنه است .گاوکوهاندار از زابل خریداري شده است
و در مجموعه محصوري ،چاه آب حفر کردهاند که در یک سطح شيبدار با حرکت گاو ،دلو آب از چاه باال کشيده
شده و وقتي به انتهاي چاه رسيد ،به طور خود کار مجراي انتهائي آن باز شده و آب آن به بيرون (درون نهر)
تخليه ميشود .گاو نسبت به لحن صداي متصدي گاو چاه حساس است و به فرمان او که به صورت یک ترانه
محلي اجرا ميشود ،حرکت را شروع ميکند .این بخش یکي از جاذبههاي دیدني و یادگار فرهنگي منطقه ورزنه
نيز است .باتالق گاوخوني ،تپههاي اطراف و بيابانهاي منطقه ورزنه نيز از جاذبههاي توریستي قابل توجه ميباشد.
(تصویر )5
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تصویر  -5نمونه ای از گاو چاه در ورزنه

 -1طرح آبیاری خور:
پس از بازدید از شبکههاي آبياري آبشار و رودشت ،گروه اعزامي از ورزنه عازم شهر خور شد و در تاریخ 11
اردیبهشت  31از طرح آبياري نخلستانهاي خور بازدید بعمل آمد .اراضي آبي خور حدود  997هکتار و شامل
 1977قطعه است که از طریق دو قنات با آبدهي  97و  17ليتر در ثانيه (قناتهاي استثنائي به لحاظ آبدهي)
جمعاً  157ليتر در ثانيه آبياري ميگردد .این اراضي در گذشته عموماً نخلستان بوده است که در سال  19در پي
بارش سنگين برف و سرما ،خسارت زیادي دید و بخش عمده آن نابود شد .این نخلستانها با یونجه زیر درختي
آن براي این منطقه کویري ارزشمند بوده است .به دنبال سرمازدگي و خشک شدن درختان تحت تأثير سرما،
آتش سوزي رخ داد و بخش بيشتري از این نخلستان ها نابود شد و بدین خاطر دولت بودجه اي براي احياي آنها
منظور نمود .وسعت نخلستانهاي خور و بيابانک مجموعاً  153هکتار است شامل  153777نخل و منبع تامين
آب آنها قنات است که در این سفر فقط از اراضي  997هکتاري خور بازدید بعمل آمد.
در این طرح ،باززندهسازي نخلستانها و ایجاد شبکه مدرن آبياري در دستور کار قرار گرفته است .در ابتدا نقشه
کاداستر تهيه و اراضي کشاورزي را به بلوکهاي چهار هکتاري منظم ،تقسيم و در آن شبکه منظم کانال ،لوله،
زهکش زیرزميني و جاده ماشين رو بين مزارع ایجاد نموده اند و تسطيح اراضي به صورت ليزري انجام شده
است .بخشي از اراضي پائين دست زهدار بود بدین خاطر شبکه زهکشي براي مجموعه اراضي ایجاد کردند .از
آنجایيکه نخلستانها از بين رفته بود بنابراین کشاورزان به یکپارچهسازي و جابجائي قطعات هم رضایت دادند .در
زمان واگذاري اراضي سعي گردید که قطعات پراکنده یک مالک تجميع شود .البته تعدادي از بهرهبرداران به
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دالیلي از جمله وابستگي معنوي به اراضي (به دليل کشت و کار اجدادشان بر روي اراضي) ،با جابجایي و تجميع
مخالف بوده اند که به منظور حل این مشکالت سعي گردیده کمترین جابجایي اراضي براي این افراد صورت
گيرد و یا اراضي ایشان در همان محل مورد نظر تجميع شود .بنابراین تمامي اراضي در همان زمان بين مالکين
توزیع و مالکيت ایشان تثبيت گردید .البته به مرور زمان به دالیلي از جمله خرید و فروش اراضي ،جابجایي نيز
وجود داشته است .دو بلوک چهار هکتاري هم به صورت پایلوت اجرا و درختان جدید با هدف افزایش سوددهي
کاشته شد.
در بازدید انجام شده از شبکه و سوال از برخي کشاورزان حاضر ،مشخص شد که اغلب کشاورزان از این طرح
رضایت دارند و پس از گذشت چندین سال از اجراي طرح ،پایداري آن حفظ شده است .البته این دسته از
کشاورزان بيشتر جوان هستند .براي کشاورزان مسن و قدیمي ،مالکيت زمين موروثي و اجدادي ،اهميت بيشتري
دارد و بدین خاطر همانطور که در باال به آن اشاره شد در زمان واگذاري اراضي به شکلي مدیریت شد که
کمترین پراکندگي در مالکيت ها صورت گرفته و تجميع اراضي یک مالک به شکل حداکثري صورت گيرد .به هر
حال وضعيت فعلي اراضي و رضایت نسبي مالکين به دليل تجميع اراضي و قابليت دسترسي به اراضي و شبکه
توزیع آب و  ،...را ميتوان به عنوان موفق بودن طرح قلمداد کرد.
امسال با توجه به بارش هاي مناسب ،دو قنات موجود منطقه؛ آبدهي بيشتري پيدا کرده اند .از یکي از قناتها
بنام قنات کالغو و اراضي آبخور آن بازدید شد .آبدهي قنات در شرایط طبيعي بين  97تا  17ليتر در ثانيه است
که امسال به دليل ترسالي حدود  177ليتر در ثانيه تخمين زده ميشود که در نوع خود از منظر آبدهي ،از جمله
قنات هاي نادر در کشور محسوب مي شوند .آب این قنات قابل شرب نيست ولي شوري آن در حدي است که
براي درخت انار هم مناسب است .در حال حاضر یونجه ،نخل و انار الگوي اصلي کشت و کار در منطقه است .در
شرایط کنوني ،درخت نخل با توجه به دوره انتظار طوالني باروري ،به مرور جذابيت خود را براي کشاورزان از
دست داده و سطح زیر کشت آن به شرایط قبل از یخبندان باز نگشته است.
اراضي به روش ليزري بخوبي تسطيح شده و با استفاده از لوله ،شبکه کم فشار آبياري اجرا شده است .کانال
تغذیه کننده درجه  9بصورت بتني و داراي دریچه هاي بتني دایره اي است .لولههاي پلي اتيلن به فاصله 177
متري از این کانال منشعب شده و تا طول حدود یک کيلومتر ادامه یافته است .آبگيري از لوله توسط شير براي
هر قطعه  3هکتاري به صورت مجزا ميگيرد و یک نهر بتني  177متري مجهز به دریچه هاي دایرهاي شکل ،آب
را به سمت کرت ها هدایت ميکند.
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در این اراضي شبکه زهکشي زیرزميني نيز اجرا شده و کشاورزان از آن راضي هستند .به گفته یکي از کشاورزان،
قبل از انجام زهکشي ،یونجه کاريها ضعيف و مستعد بيماري و آفت بود ،ليکن در شرایط کنوني یونجهها
شادابتر شده است .زهاب خروجي اراضي هم در این منطقه کم آب ،مشتري فراوان دارد و فعالً معادن موجود از
آن استفاده ميکنند و براي محيط زیست چيزي زیادي باقي نميماند.
قطعه بندي اراضي بسيار منظم انجام گرفته و جاده بين مزارع ماشين رو شده است .جاده با پساب کارخانه
پتاس آبپاشي ميشود که باعث سفتي و نفوذ ناپذیري خاک و تثبيت سطح جاده ها شده است .از این نظر نيز
رضایت کشاورزان حاصل گشته است .بعد مالکيت در این منطقه کوچک و حدود  1777متر مربع است .اراضي
به عنوان بستان کاري حومه شهري محسوب شده و گرانقيمت هستند بطوري که هر هکتار حدود  5ميليارد
ریال خرید و فروش ميشود( .تصاویر  9تا )11

تصویر  -6نمایی از اراضی و نخلستان خور
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تصویر  -7قطعات اراضی خور و دریچه ورود آب به کرت

تصویر  -1نمایی از کانال بتنی داخل مزارع
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شهر خور نظير یزد داراي ساختمان هاي قدیمي خشتي با معماري سنتي و جذاب است که برخي از این
ساختمان ها بازسازي شده و به اقامتگاه هاي جالب و دیدني تبدیل گردیده و توریسم آن در حال توسعه است.
بيابانها و ریگزارهاي اطراف آن نيز براي گردشگران شناخته شده است.
 -9جمع بندی و پیشنهاد:
 در شبکههاي آبياري آبشار و رودشت ،مشکل اصلي؛ کمبود آب در مقابل وسعت زیاد این شبکهها است .درعين حال باتالق گاوخوني به عنوان حقابه بر اصلي این حوضه ،در حال خشکيدن است .راهي جز کم کردن
سطح زیر کشت براي این شبکه متصور نيست .کمبود آب کشاورزي بدليل تغيير اقليم ،برداشت در مناطق
باالدست ،توسعه صنعت و افزایش مصارف شرب رخ داده و عالج آن کاهش سطح زیر کشت کنوني متناسب با
ميزان آب موجود است .منطقه نظير اکثر نقاط کشور فاقد ظرفيت براي حفظ سطح زیر کشت کنوني است و از
این رو نباید سرمایهها را در زمينه کشاورزي هدر داد .براي احياي گاو خوني نيز راهي جز کاهش مصرف
کشاورزي وجود ندارد و الزم است ضمن انقباض مصارف آب کشاورزي ،زمينه اشتغال در سایر بخش ها و از
جمله صنعت ،گردشگري و خدمات فراهم گردد و فشار اشتغال بر کشاورزي کاهش داده شود .در یک کالم این
شبکهها با چنين وسعتي در اغلب سالها آب مطمئن نخواهند داشت .منابع آب منطقه حاصل بارشي است که
کاهش یافته ،سفرههاي آب زیرزميني به عنوان یک مخزن طبيعي بزرگ خالي شده ،باتالق گاوخوني در حال
خشکيدن کامل است و در این شرایط تأمين آب بخشهاي مصرفي شامل کشاورزي ،صنعت و شرب در بيشتر
سالها ،در وضعيت پایداري قرار ندارد.
 در خصوص شبکه آبياري خور نيز هدف اوليه این طرح باززندهسازي نخلستان ها بوده که بدالیلي که ذکر شدبطور کامل محقق نشده وليکن در عوض مزایاي آن در کشت زراعت نصيب مردم شده است .بر اساس اظهار نظر
برخي کشاورزان مصاحبه شونده ،سهولت و سرعت توزیع آب در شبکه و کاهش هدر رفت آب از جمله فواید
ملموس این طرح مي باشد .البته نميتوان مباني این طرح را به سایر نقاط کشور تعميم داد چرا که خور واحد
کوچکي در دل بياباني وسيع است که سفره کوچکي در آن تشکيل شده و با توجه به ارزش زیاد آب در این
منطقه ،شاید توسعه منابع آب به معني دست اندازي به محيط زیست تلقي نشود ولي در سایر نقاط نظير دریاچه
اروميه ،سهم محيط زیست اهميت زیادي در طرح هاي این مناطق داشته که نادیده انگاشته شده است .طرح
آبياري اراضي خور به لحاظ ساماندهي باغچه شهرهاي محدود این منطقه ،اصولي بوده ولي نميتواند الگوي
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توسعه سایر مناطق کشور قرار گيرد .درعين حال باید نظرات کارشناسان زیست محيطي را نيز جویا شده زیرا که
ممکن است حتي این منابع محدود آب ،براي محيط زیست منطقه ،بسيار حياتي و تعيين کننده باشد.
مشکالت سازه اي و سخت افزاري شبکه خور ناچيز بوده و با هزینه کم قابل رفع است .یکي از اشکاالت مشاهده
شده در برخي خطوط لوله اصلي درجه سه ،ورود شن و ماسه و رسوب به برخي لوله ها به دليل عدم بهره
برداري مناسب از فيلتراسيون ابتداي خطوط لوله توسط بهره برداران و حذف فيلترها مي باشد .نصب دریچه
هاي بتني دایره اي و آب بند نبودن آن باعث مي شود که کشاورزان روي این دریچه ها خاک بریزند و در موقع
قطع و وصل آب ،این خاک به طور کامل برداشته نشده و وارد لوله ميشود .الزم است اوال دریچه و قاب آن با نوع
مرغوب که به خوبي آب بند ميشود ،تعویض گردد و ثانياً حوضچه رسوب گير و توري مناسب در ورودي لوله ها
ساخته و نصب گردد( .تصاویر  17و )11

تصویر  -81دریچه های بتنی دایره ای و خاکریزی پشت آن به منظور آببندی
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نکته دیگر اینکه به نظر ميرسد هزینه اجرائي این طرح زیاد باشد .براي مثال به ازاي هر هکتار  57متر لوله پلي
اتيلن و  57متر کانال بتني درجه چهار با دریچه هاي متعدد به کار رفته و زهکش زیرزميني و تسطيح ليزري
هم انجام شده است .اجراي این طرح با تامين اعتبار از سوي دولت صورت پذیرفته و تبعاً ارزش افزوده باالئي را
براي کشاورزان ایجاد نموده است .بدیهي است که نسبت درآمد به هزینه) )B/Cميتواند به عنوان یک شاخص،
مبناي ارزیابي قرار گيرد که آیا چنين طرح هایي داراي مزیت اقتصادي هستند یا خير .در مجموع الزم است
عالوه بر مستندسازي و تهيه گزارش ارزیابي از دوران بهرهداري این طرح ،نقاط ضعف و قوت این طرح آشکار
گشته و به منظور رفع نواقص فني و یا مدیریتي ،اقدامات الزم توسط سازمان جهادکشاورزي پيگيري شود.
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