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مطالعات اجتماعی  ایجاد و استقرار مدیریت مشارکتی آب در شبکه های آبیاری و 

 (   6میان آب شوشتر واحد عمرانی داریون )مطالعه موردی : شبکه اصلی آبیاری و زهکشی زهکشی  

 2بهمن خسروی پور، 1*مرجان ادهم ملکی

 زستانفارغ التحصیل کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خو. 1

 استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان .2 
adhammarjan@gmail.com  

 25/08/1400اریخ پذیرش: ت                                                                                     10/08/1400تاریخ دریافت:

 چکیده 

 اجرا دست در و شبکه های آبیاری و زهکشی دشت میاناب تعریف طرح منابع آب، از بهینه برداری بهره امکان به منظور

 دشت سطح رد راندمان حداکثر با بایست می طرح این به شده داده آب تخصیص اساس، این بر. برداری می باشدو بهره 

ضی آبخور خدمات بهره برداری، نگهداری و مدیریت شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی عموماً در ارا.  گردد توزیع

ن به عنوان وسیله ی سازمان آب و برق خوزستا به 1372زیر سدها و محدوده های مربوط به چاه های متمرکز تا سال 

از مقررات مالی  قانون بخشی 88دستگاه اجرایی به انجام می رسید. از آن سال به بعد، وزارت نیرو به استناد ماده ی 

ازه دولت در اجرای وظایف اجتماعی دولت و به منظور منطقی نمودن حجم و اند ( دولت و آئین نامه ی اجرایی آن

عه اشتغال ت بخش غیر دولتی و توسکدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارهش تکاو

هکشی در ز( تدریجاً با تأسیس شرکت های بهره برداری از شبکه های آبیاری و و صرفه بودجه و درآمدهای عمومی 

هکشی به این زنگهداری از شبکه های آبیاری و محدوده ی فعالیت این سازمان ها، مسئولیت و مدیریت بهره برداری و 

 یت آب مهیا کنند شرکت ها، واگذار گردید تا این شرکت ها بستر را برای ورود تشکل های قانونی بهره برداران در مدیر

 های هگرو سازماندهی و تشکیل زمینه یابی، جهت میاناب دشت سطح در ای اجتماعی گسترده مطالعات منظور بدین

مقاله که به  . هدف از این گردید اجرا خاك و آب منابع از بهره برداری های تشکل های اولیه هسته عنوان به هم آب

تشکل های  تحلیلی و با استفاده از اسناد مکتوب ، مشاوره و پیمایشی تهیه شده است بررسی ایجاد –روش توصیفی 

 "ی ذینفع عمدتاآب و تاکید بر مشارکت کلیه گروه هابهره برداری از منابع آب به عنوان رهیافت مدیریت مشارکتی در 

 کشاورزان است . در پایان نیز راهکارها و پیشنهادهای مربوطه ارائه شده است . 

 

شی کارون ، مدیریت مشارکتی ، نظام بهره برداری ، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهک واژگان کلیدی:

 داریون  
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 مقدمه -1
و  5000به مساحت  بیبه ترت هکتار شامل دو واحد 8500در سطح  ) 6 ونیدار یواحد عمران یو زهکش یاریپروژه شبکه آب

شهرستان  نیاستان خوزستان است. ا یهااز شهرستان یکیدر شهرستان شوشتر قرار دارد. شهرستان شوشتر ( هکتار  3500

 انابیو م هیبی، شعی)سه بخش( بخش مرکز یاراداشته است. شهرستان شوشتر د تینفر جمع 192028، تعداد 1395در سال 

آب  انیو در بخش م یغرب هیبیو شع یشرق هیبیبا دو دهستان، شع هیبیدهستان سرداران، بخش شع کیبا  یاست. بخش مرکز

 باشدیدر منطقه م یاریآب آب نیرودخانه گرگر که تنها منبع تام قرار دارد. یآب شمال انیو م یآب جنوب انیبا دو دهستان م زین

)شرکت بهره برداری کارون بزرگ دارد انیجر میمال بیآب و از شمال تا جنوب دشت با ش انیدشت م یو در قسمت شرق

 ( آورده شده است.1موقعیت عمومی دشت میاناب شوشتر در نقشه شماره ) .دفتر فنی (  –

 نقشه 

 

 

 

 

 

 

 دفتر فنی ( –)شرکت بهره برداری کارون بزرگ : مشخصات عمومی منطقه طرح  1شماره 
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 تقسیم گرگر و شطیط رودخانه به شوشتر قدیمی شهر مجاورت در شود،می محسوب منطقه آب منبع تریناصلی که کارون رودخانه

 رودخانه به بندقیر روستای نزدیکی در کیلومتر 80 حدود مسافت طی و شوشتر شهر کنار از عبور از پس شطیط رودخانه. شودمی

 .آورندمی وجود به را بزرگ کارون رودخانه مجدد، اتصال از پس گرگر و دز و شطیط هایرودخانه مجموع. گرددمی متصل دز

 اراضی در) عمقکم هایچاه و شده ذکر هایرودخانه از پمپاژ طریق از عمدتاً منطقه در کشاورزی آب مینأتقبل از اجرای طرح 

 زیرزمینی منابع ازمیاناب  دشت شمالی نواحی درو  گردیدمی( درصد کل آب استحصال شده  3کمتر از  – داریون نهر آبخور

 آب سفره از برداریبهره امکان زیرزمینی آب شوری دلیل به میاناب دشت نواحی سایر می شد ) برداریبهره نیز( اول سفره)

 از طرح موردنیاز آب کل عمرانی، واحدهای کلیه در میاناب زهکشی و آبیاری طرح اجرای از پس( . باشدنمی فراهم زیرزمینی

 برای یافتهاستحصال آب مجموع اول، مرحله مطالعات در. شد خواهد تأمین داریون نهر سردهنه محل در و شطیط رودخانه طریق

 آب و کشت الگوی در اصالحاتی انجام با دوم مرحله مطالعات در که بود شده بینیپیش مترمکعب میلیون 81/574 میاناب دشت

 رسید مترمکعب میلیون 472 میزان به هکتار، 36000 حدود وسعت به میاناب دشت توسعه برای استحصالی آب میزان آن، موردنیاز

 دفتر فنی (. –)شرکت بهره برداری کارون بزرگ 

 روش های انجام مطالعه  -2
 گردآوری داده منظـور بـه کـه اسـت تحلیلی –پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی 

) بررسی اسناد کتابخانه ای ، دریافت مستندات شرکت بهره برداری از شبکه روش اسنادی و میدانی دو های  ها از تکنیک

 جلسات یبرگزاره ،  جامع یدیافرادکل با مصاحبه،مشاهده مستقیم  ،های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ و مشاور آب ورزان 

گری ،روش پیمایشی  ،نقشه خوانی  ی ،تسهیلمستندساز،   شده مطرح سؤاالت و نظرات شیپا،  متمرکز یگروه یهابحث و

  .استفاده شده استمشارکتی ،بررسی آمارنامه ها (  

 پیشینه مدیریت مشارکتی آب در محدوده مطالعاتی  -3

نظام بهره برداری سهامی زراعی ، همزمان با احداث شبکه های اصلی آبیاری بنا به سیاست  1-3

های مورد عمل ، کشاورزان و زارعین صاحب نسق در دو شرکت سهامی زراعی بنام عقیلی و 

واحد به شیوه سهامی زراعی کارون متشکل شدند و اراضی بصورت یکپارچه و تحت مدیریت 

مورد بهره برداری قرار گرفت و  مشترك اصلی مصرف کننده آب را دو شرکت سهامی زراعی 

مذکور تشکیل می دادند که آب را به میزان حجمی تحویل و به مصارف کشت هایی که در این 

وعه تعرفه نظام بهره برداری یکپارچه و در سطوح بزرگ و وسیع انجام می شد می رساندند مجم

و مبلغ کلی آب بهاء نیز بوسیله دو شرکت سهامی زراعی به سازمان آب و برق خوزستان و واحد 

( شرکت های  1357اجرایی مسئول منطقه پرداخت می گردید. پس از انقالب اسالمی ) سال 

سهامی زراعی عقیلی و کارون منحل و اراضی به شیوه اولیه در تصرف خرده مالکین و کشاورزان 

قرار گرفت. از آن زمان آب بر مبنای هکتار اراضی زیر کشت هر کشاورز از سر دهنه کانال های 
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توزیع تحویل و آب بهای مربوط نیز بر همین مبنا محاسبه و دریافت می گردد ) شرکت بهره 

 امور مشترکین و معاونت مشارکت مردمی  (  –برداری کارون بزرگ 

ر منطقه مورد مطالعه شرکت های کشت و صنعت کارون نظام بهره برداری کشت و صنعت ، د 2-3

و کشت و صنعت امام خمینی قرار دارد. قدمت شرکت کشت و صنعت کارون به قبل از انقالب و 

گردد. در منطقه مورد مطالعه کشت و صنعت کشت و صنعت امام خمینی نیز در دهه هفتاد بر می

شده است.  کشت و صنعت کارون ،  خصوصی وجود ندارد. شرکت های فوق توسط دولت ایجاد

اراضی دیمچه و شاه ولی در غرب و شمال غرب شهرستان شوشتر و سطح محدودی اراضی آبی 

هزار هکتار(  را مدیریت می کند که از سد انحرافی  32در کنار کارون ) جمعاً به مساحت بیش از 

آب ) برای مزارع و صنایع میلیون متر مکعب  750گتوند تغذیه می شود و مصرف ساالنه آن حدود 

وابسته و ماهی سراها ( است. تحویل آب به این مشترك واحد بصورت حجمی و دیماند مصرف 

انجام و تعرفه آب بهاء نیز، کالً و یکجا از طرف کشت و صنعت به سازمان آب و برق خوزستان 

هزار  5حدود پرداخت می گردد. کشت و صنعت امام خمینی ،  در دهه هفتاد و در سطح اراضی 

هکتار احداث گردیده است. این شرکت عمدتاً در اراضی منابع طبیعی و بخشی از طریق استمالك 

اراضی کشاورزان صاحب نسق قرار دارد. الگوی کشت این شرکت اغلب نیشکر می باشد. تامین 

اراضی  آب آن از طریق ایستگاه پمپاژ تآمین می گردد. با توجه به استمالك اراضی و دولتی بودن

 ی) شرکت بهره بردارشرکت، ساختار آن متفاوت از شرکتهای کشت و صنعت خصوصی است. 

 (   یو معاونت مشارکت مردم نمشترکی امور –کارون بزرگ 

هکتار اراضی زراعی  36000سایر نظام های بهره برداری در محدوده مطالعاتی ،  در سطح  3-3

ت. واحدهای عمرانی یک، دو، سه، در حال بندی شده اسناخالص به هفت واحد عمرانی تقسیم

باشند. واحدهای پنج و شش در حال اجرا است. واحدهای عمرانی چهار و هفت برداری میبهره

امور مشترکین و معاونت مشارکت  –اجرایی نگردیده است. ) شرکت بهره برداری کارون بزرگ 

 مردمی  (  
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مدیریت شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی )معاونت : وضعیت تعاونی های ایجاد شده در محدوده 1جدول 

مشارکت مردمی شرکت بهره برداری کارون بزرگ (  

 

 روستاهای محدوده مطالعاتی -4

اما  ستندیدر داخل طرح واقع ن نکهیبا وجود ا زین گرید یروستا 4 نها،یروستا قرار گرفته است و عالوه بر ا 9پروژه  نیمحدوده ا در

روستا در دهستان 13هر  1395نفوس و مسکن سال  یعموم یاند. براساس اطالعات سرشمارپروژه قرار گرفته یدر محدوده اجرا

 شهرستان شوشتر قرار دارند.  انابیبخش م یآب جنوب انیم

 یاسیس -یادار ماتیتقسدر   : مشخصات روستاهای محدوده طرح2جدول 

 دهستان شهر بخش شهرستان استان
 نام و موقعیت روستا

 خارج طرح داخل طرح

 میان آب جنوبی شوشتر میان آب شوشتر خوزستان
 زهو آباد مهدیه

 دلفیه سبزی

تعاونی آب بران1404غیر فعالگتوندگتوند.کارون بزرگشرکت تعاونی آب بران مزرعه سازان1

شرکت خدماتی1415غیر فعالگتوندگتوندکارون بزرگشرکت الماس سفید جنت2

تعاونی آب بران2024فعالگتوندگتوندکارون بزرگشرکت تعاونی آب بران دیمچه3

تعاونی آب بران1547غیر فعالگتوندگتوندکارون بزرگشرکت همت کاران کارون4

تعاونی آب بران1644فعالگتوندگتوندکارون بزرگشرکت تعاونی آب بران کشاورزان گتوند5

شرکت خدماتی1555غیر فعالگتوندعقیلیکارون بزرگشرکت عقیلی گستر مهر6

شرکت خدماتی1904غیر فعالگتوندعقیلیکارون بزرگشرکت نور تابان نصر ایرانیان7

شرکت خدماتی862فعالگتوندعقیلیکارون بزرگشرکت توسعه پردازان عقیلی8

شرکت خدماتی640غیر فعالگتوندعقیلیکارون بزرگشرکت خوشه سبز عقیلی9

تعاونی آب بران1405غیر فعالگتوندعقیلیکارون بزرگشرکت آب بران عقیلی10

تعاونی آب بران2017غیر فعالگتوندعقیلیکارون بزرگشرکت تعاونی آب بران دشت عقیلی11

تعاونی آب بران4089غیر فعالگتوندعقیلیکارون بزرگشرکت تعاونی کوثر عقیلی12

تعاونی آب بران680فعالشوشترمیان آبکارون بزرگشرکت تعاونی آب بران کوثر داریون13

تعاونی آب بران2693فعالشوشترمیان آبکارون بزرگوحدت میان آب14

تعاونی آب بران1112فعالشوشترمیان آبکارون بزرگنیکوکاران سر سبز15

تعاونی تولیدی توزیعی1245فعالشوشترمیان آبکارون بزرگتدبیر و امید16

تعاونی تولیدی توزیعی1204فعالشوشترمیان آبکارون بزرگپویا فالح عرب حسن17

تعاونی تولیدی توزیعی2300فعالشوشترشعیبیهکارون بزرگخوشه کشت شعیبیه18

تعاونی تولیدی توزیعی2400فعالشوشترشعیبیهکارون بزرگغالت طالیی شعیبیه19

32140جمع

وضعیت 

فعالیت 
وسعت اراضی 

تحت پوشش

نوع تشکل
 شهرستاننام شبکهنام شرکت بهره بردارینام تعاونیردیف
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 دیلم قدیم منحوش

 دیلم جدید مجریه

  شقاریج علیا

  شقاریج سفلی

  عنایه

  سمیده

  حاج خصاف

 .1395آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان خوزستان، منبع: مرکز 

 

  :  پالن کل شبکه آبیاری و زهکشی و مرز روستاهای دشت میان آب ) مهندسین مشاور آب ورزان (  2نقشه 
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 مطالعات جمعیت شناختی محدوده مورد مطالعه -5
 (  1395 -1390- 1385تعداد جمعیت )سال های   1-5

دهد، ثبات جمعیتی در روستاهای نشان می 1395و  1390، 1385تعداد جمعیت در روستاهای محدوده مطالعاتی در سه مقطع زمانی 

بزرگ و پرجمعیت به نسبت روستاهای کوچک و کم جمعیت وجود دارد و این روستاها ) دیلم قدیم، دیلم جدید، منحوش، مجریه 

توانند با اجرای طرح و در آینده نیز از این اند و همچنان میقطع سرشماری حفظ کردهو زهوآباد ( جمعیت خود را در طی سه م

 ثبات برخوردار بوده و بعنوان مراکز سکونتی مورد عنایت سایر روستاها قرار گیرند. 

 1385 ،90، 95: تعداد جمعیت ساکن محدوده اجرای طرح به تفکیک آبادی طی سالهای 3جدول 

 ردیف
 1395 1390 1385 روستانام و موقعیت 

 درصد تعداد  درصد تعداد درصد  تعداد خارج طرح داخل طرح

 3/1 103 3/3 108 3/6 126  سبزی 1

 9/6 324 9/5 315 10/1 357  منحوش 2

 3/6 121 3/1 102 2/3 80  مهدیه 3

 1/6 55 2/0 68 2/5 87  حاج خصاف 4

5 
 

 4/4 148 4/6 154 4/6 164 دلفیه

6 
 

 16/0 538 16/8 559 16/3 578 جدیددیلم 

7 
 

 8/5 286 8/0 266 6/4 228 بادآزهو

 5/4 182 5/4 179 5/8 204  سمیده 8

 4/5 153 5/1 169 4/8 169  شقاریج سفلی 9

 2/3 78 2/4 81 2/4 84  شقاریج علیا 10

 1/4 47 1/0 34 1/8 63  عنایه 11

 9/4 315 8/2 272 9/7 344  ریهجم 12

13 
 

 30/2 1017 30/5 1012 29/9 1058 قدیم دیلم

 100/0 3367 100/0 3319 100/0 3542 محدوده اجرای طرح
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 .1395و 1385،1390های عمومی نفوس و مسکن، نتایج کلی شهرستان شوشتر ، سرشماری منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری

 توزیع سنی جمعیت   5-2

یافتن از توزیع و ساختار سنی آن جمعیت است. اهمیت این بررسی از آن جهت یکی از مباحث مهم در مطالعات جمعیتی آگاهی 

گذاری نیز ریزی و سیاستاست که نیازهای جمعیت جوان با یک جمعیت میانسال یا سالخورده متفاوت است که به تبع آن برنامه

عیت نشان می دهد از نسبت جمعیت در مورد دو جمعیت با ساختار سنی متفاوت، یکسان نخواهد بود. بررسی  توزیع سنی جم

های سنی افزوده گردیده است و موجب افزایش جمعیت فعال گردیده است. که این جوانی سال کاسته شده و به دیگر گروه 14زیر 

 .نمایدو افزایش جمعیت در این گروه سنی نیازمند ایجاد کار و اشتغال در جامعه را طلب می

 1390های سال درگروههای عمده سنی  به تفکیک آبادی در سرشماری: توزیع سنی جمعیت  4جدول 

 ردیف
 درصد + ساله65 درصد ساله  15-64 درصد ساله 0-14 جمع نام روستا

 7/3 4 6/67 73 7/28 31 108 سبزی 1

 4/4 14 4/71 225 1/24 76 315 منحوش 2

 0/1 1 9/56 58 2/42 43 102 مهدیه 3

 4/4 3 2/66 45 4/29 20 68 حاج خصاف 4

 5/6 10 2/68 105 3/25 39 154 دلفیه 5

 7/4 26 8/65 368 5/29 165 559 دیلم جدید 6

 9/4 13 4/59 158 7/35 95 266 بادآزهو 7

 4/8 15 1/63 113 5/28 51 179 سمیده 8

 3/5 9 3/66 112 4/28 48 169 شقاریج سفلی 9

 5/2 2 0/63 51 6/34 28 81 شقاریج علیا 10

 9/5 2 5/76 26 6/17 6 34 عنایه 11

 8/4 13 1/62 169 1/33 90 272 ریهجم 12

 2/5 53 8/65 666 0/29 293 1012 دیلم قدیم 13

 0/5 165 4/65 2169 7/29 985 3319 محدوده اجرای طرح

 .1390های عمومی نفوس و مسکن منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری  

 بررسی وضعیت سواد و آموزش   5-3

های ها و فعالیتبرداری از آب و خاك و نگهداری و حفظ کانالهای بهرهاز آنجا که هدف اصلی این پروژه در نهایت تشکیل تشکل

آفرین باشند ضروری است. این ها نقشفنی و عمرانی اجرا شده در منطقه است، لذا شناخت افرادی که قرار است در این تشکل

براساس سرشماری از جمله شناخت جمعیت مورد مطالعه، به لحاظ سطح سواد انجام شود . های مختلف شناخت باید از جنبه

 1198نفر سرشماری گردیده است. از این تعداد  1405سال محدوده طرح برابر با  6، جمعیت باالی 1390نفوس مسکن سال 

 6نفر مرد  1490دهد که از مجموع ن نیز نشان میاند. بررسی نسبت باسوادی نیز در میان مردان و زنا( باسواد بودهدرصد 1/73نفر)
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ساله و بیشتر محدوده مطالعاتی  6نفر زن  1405اند. از میان درصد باسواد بوده 4/80ساله و بیشتر ساکن در محدوده مطالعاتی

 اند. درصد باسواد بوده 4/65نیز

 1390 :  وضعیت سواد به تفکیک آبادی و برحسب جنسیت در سرشماری سال5جدول 

 نام روستا ردیف
 درصد باسوادی جمعیت باسواد سال 6جمعیت باالی 

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 1/79 7/85 4/71 72 42 30 91 49 42 سبزی 1

 3/75 4/86 4/62 216 133 83 287 154 133 منحوش 2

 4/65 7/66 3/64 53 26 27 81 39 42 مهدیه 3

 0/75 9/83 5/65 45 26 19 60 31 29 حاج خصاف 4

 8/73 1/84 8/62 118 69 49 160 82 78 سمیده 5

 8/71 7/82 8/58 107 67 40 149 81 68 شقاریج سفلی 6

 2/66 0/75 1/57 47 27 20 71 36 35 شقاریج علیا 7

 9/75 5/87 5/61 22 14 8 29 16 13 عنایه 8

 1/73 4/81 7/64 171 96 75 234 118 116 ریهجم 9

 5/71 8/75 6/67 98 50 48 137 66 71 دلفیه 10

 8/67 5/75 3/59 331 194 137 488 257 231 دیلم جدید 11

 4/77 3/83 0/71 171 95 76 221 114 107 بادآزهو 12

 1/751 3/80 8/69 666 359 307 887 447 440 دیلم قدیم 13

 1/73 4/80 4/65 2117 1198 919 2895 1490 1405 محدوده  اجرای طرح

 .1390های عمومی نفوس و مسکن منبع: مرکز آمار ایران، سرشماری        

 بررسی وضعیت اشتغال و تنوع آن  4-5

منتشر نشده است. لذا از  1395و 1390های سالبمنظور بررسی جمعیت فعال و اشتغال منطقه، نتایج این شاخص در سرشماری

ساله و  10تعداد جمعیت 1385اس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال در این زمینه استفاده شده است. براس 1385آمار سال 
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درصد  3/80نفر سرشماری شده است. این تعداد  2843دهنده عرضه بالقوه نیروی کار است، در کل محدوده برابر با بیشترکه نشان

نفر  100هستند. بدین معنا که از  درصد افراد شاغل 2/36نفر معادل  1029شود. همچنین از این تعداد از کل جمعیت را شامل می

درصد و برای مردان  7/6دار، بیکار و ... هستند. میانگین اشتغال برای زنان نفر شاغل بوده و بقیه محصل، خانه 2/36جمعیت فعال 

مربوط به  درصد و کمترین میزان اشتغال نیز 5/57درصد است. بیشترین درصد اشتغال نیز مربوط به روستای شقاریج علیا با  6/65

درصد است. وضعیت نامطلوب اشتغال زنان نیز ناشی از نگرش و بینش سنتی جامعه مورد مطالعه به  5/32روستای گزلی علیا با 

 زنان است.

 1385ساله و بیشتر و وضعیت اشتغال درسرشماری سال  10: جمعیت  6جدول 

 نام روستا ردیف
 جمعیت شاغل سال 10جمعیت باالی  جمعیت

 کل مرد زن کل مرد زن کل مرد زن

 37 36 1 103 56 47 126 68 58 سبزی 1

 100 99 1 291 151 140 357 186 171 منحوش 2

 24 23 1 58 30 28 80 41 39 مهدیه 3

 34 27 7 73 40 33 87 44 43 حاج خصاف 4

 66 59 7 164 78 86 204 99 105 سمیده 5

 60 46 14 133 66 67 169 85 84 شقاریج سفلی 6

 23 22 1 62 29 33 84 39 45 شقاریج علیا 7

 21 20 1 51 29 22 63 33 30 عنایه 8

 95 85 10 270 138 132 344 184 160 ریهجم 9

 73 49 24 127 61 66 164 80 84 دلفیه 10

 159 142 17 475 227 248 578 289 289 دیلم جدید 11

 58 55 3 177 89 88 228 119 109 بادآزهو 12

 279 271 8 859 430 429 1058 547 511 دیلم قدیم 13

 1029 934 95 2843 1424 1419 3542 1814 1728 محدوده اجرای طرح

 .1385منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال     
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 های عمده فعالیتگروه  5-5

بیشتری از بخش های دیگر گروه بیانگر آن است که در کل محدوده طرح، بخش کشاورزی درصد  1385نتایج سرشماری سال 

گیرد و برخی از روستاییان به دامداری نیز مشغول هستند ولی دامداری شغل جانبی آنها بوده و در های عمده فعالیت را در بر می

 دهند که به دالیلی چون جمعیت کم روستاها و میزان زیاد زمین نسبت بهها نشان میگیرد.این یافتهکنار کشاورزی صورت می

جمعیت، اکثر افراد دارای زمین کشاورزی بوده و هنوز تقسیم کار پیشرفته در این روستاها صورت نگرفته است تا افرادی در آنها 

 به مشاغل خدماتی یا صنعتی روی بیاورند .

  1385های عمده فعالیت در محدوده مطالعاتی در سرشماری سال : توزیع نسبی گروه 7جدول 

 نام روستا ردیف

 درصد شاغالن در گروه عمده فعالیت شاغالن در گروه عمده فعالیت

 خدمات صنعت کشاورزی خدمات صنعت کشاورزی

 9/0 4/1 0/5 1 1 29 سبزی 1

 8/7 8/2 2/12 9 2 71 منحوش 2

 9/0 4/1 6/4 1 1 27 مهدیه 3

 6/2 4/1 9/0 3 1 5 حاج خصاف 4

 2/5 6/5 0/6 6 4 35 سمیده 5

 7/1 4/1 0/7 2 1 41 شقاریج سفلی 6

 3/4 9/16 8/3 5 12 22 شقاریج علیا 7

 7/1 4/1 4/1 2 1 8 عنایه 8

 2/6 4/1 3/9 3 1 54 ریهجم 9

 4/3 3/11 3/4 5 8 25 دلفیه 10

 8/27 7/19 10/3 32 14 60 دیلم جدید 11

 2/12 5/8 4/8 14 6 28 بادآزهو 12

 8/27 8/26 4/30 32 19 177 دیلم قدیم 13

 15 2/9 8/75 115 71 582 محدوده اجرای طرح

 .1385منبع: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال     
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 مهاجرت در محدوده مطالعاتی طرح 6-5

در روستاهای محدوده مطالعاتی به دالیلی چون عدم وجود امکانات شغلی و کسب و کار ، نداشتن کفاف درآمد کشاورزی ، عدم 

های روستایی ، نبود امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی، فراغتی و ... و همچنین ادامه تحصیل باعث شده است که جذابیت محیط

 -95این میان بیشتر جوانان روستایی، روستاها را ترك نمایند. در دوره سرشماری مابین  جمعیت از روستاها مهاجرت کرده و در

اند ولی رشد ها دارای رشد جمعیت بودهروند مهاجر فرستی در اکثر روستاها تعدیل گردیده است. بنحوی که برخی از آبادی 1390

اند که نشانگر مهاجرپذیر بودن و تثبیت شد باالیی را داشتهآنها افزایش طبیعی است در این میان فقط روستای عنایه و مجریه ر

 جمعیت آنهاست. 

 بررسی ساختار قومی -6
 بر اساس مشاهدات  و نتایج بررسی، صد درصد جامعه ذینفع در پروژه، عرب زبان و اهل مذهب تشیع هستند.

 ساختار و سلسله مراتب طوایف عرب منطقه 1-6

 سلسله مراتب طوایف عرب منطقه ) شورای اسالمی (:  نمودار ساختار و  1نمودار 

 

 

 پراکنش جغرافیایی طوایف در محدوده پروژه    6-2

طوایف ساکن در محدوده پروژه عبارتند از : دیلمی )بیت عبدالسید، بیت الباستینه و بیت براغشه(  ، نیسی ) شامل : بیت مرزوگ، 

ی ) بیت غالمعلی و بیت خصاف (، سالمی، دغاغله، زبیدی، سادات مهدوی بیت منحوش، بیت ابوالفلیح و بیت اصباحی ( ، دلف

 و....                             
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 :  طوایف ساکن در محدوده پروژه ) مهندسین مشاور آب ورزان (2نقشه 

 گ 

 

شناسایی رهبران اجتماعی و افراد داوطلب ذی نفوذ با مراجعه میدانی به روستاها و  -7

 توجیهی  و مشورتی جلسات برگزاری

در نظام ارزشی منطقه، شیوخ و سادات به منزله پدر و سرپرست طایفه است و مردم بنا به رعایت هنجارهای قومی از رهبران محلی 

ترین وظایف رهبر در برابر سیاسی مذکور، مردم و رهبران محلی روابط متقابلی دارند ، عمده -کنند. در نظام اجتماعی تبعیت می

، پذیرایی از افراد غریبه و نماینده اعضاء   ای ، نظارت بر اجرای صحیح آداب و سننهای درون طایفهمردم ، حل و فصل نزاع

 شیوخ و سادات با جلساتی تشکیل با مرحله این طایفه در عقد قرارداد با مؤسسات بیرونی )دولتی و خصوصی( می باشد . در

بهره برداران جهت  آمادگی میزان آنها نظرات تحلیل و تجزیه با و اخذگردید طرح رایاج خصوص در آن ها انتظارات و نظرات

 مناسب تر زمینه دارای روستاهای این مرحله در. پذیرفت صورت ابتدایی نیازسنجی واقع در و شد سنجیده ورود به مدیریت آب

 کاری قرار گرفتند .  اولویت در و انتخاب همآب گروههای تشکیل فرایند شروع جهت

 شناسایی ذینفعان و ذیمدخالن طرح  -8

 استان خوزستان( یجهاد کشاورز ندهیشهرستان شوشتر )نما یجهاد کشاورز تیریمد -پروژه( یدیو کل یاصل نفعانیبهره برداران ) ذ

آب  انیم یبخشدار  - سازمان آب و برق خوزستان( ندهیکارون بزرگ )نما یو زهکش یاریآب یاز شبکه ها یشرکت بهره بردار -

 یشرکت تعاون - )بعنوان تشکل مردم نهاد و مدافع حقوق کشاورزان( یکشاورز ینظام صنف - دولت( ندهیشوشتر )نما یو فرماندار
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جهاد  ندهیو نماعرب حسن )بعنوان حلقه رابط  یمرکز جهاد کشاورز - موجود در منطقه( یساختار تعاون ی)بعنوان الگو ییروستا

  امور( یریگ میروستاها در تصم نی) منتخب ارانیروستاها و ده یاسالم یشورا - در منطقه( یکشاورز

 شناسایی و تدقیق فهرست صاحبان اراضی کشاورزی محدوده شبکه آبیاری -9

نقشه کاداستر اراضی تهیه نشده است. با استفاده از تصاویر هوایی ) شرکت بهره برداری  6با عنایت به اینکه در پروژه داریون 

دفتر فنی و معاونت بهره برداری ( و فعالیت های میدانی ) شرکت مهندسین مشاور آب ورزان (  نسبت به شناسایی  –کارون بزرگ 

مالک ( ، مرز گروه ها و مرز روستاها اقدام گردید . اطالعات بدست آمده از شناسایی  400از  مالکین اراضی کشاورزی ) بیش

اراضی با آمار جهاد کشاورزی شوشتر انطباق داده شد و لیست بهره برداران و میزان نسق زراعی بهره برداران تهیه گردید. همچنین  

یده است )شرکت مهندسین مشاور آب ورزان و امور مشترکین و مشخصات فردی و شماره تماس تک تک بهره برداران اخذ گرد

 معاونت بهره برداری شرکت کارون بزرگ ( 

 عمومی مجمع تعیین بمنظور سرگروه ها تعیین اسامی گروه های هم آب و تعیین -10

 مدیره تشکل ها هیأت و

منجر به تکمیل فرم انتخاب  6یون نتایج نشــســت ها، مذاکرات، تبادل نظر و توجیهات در روســتاهای تحت پوشــش شــبکه دار  

ــاورزان، بدون گزینش و با                ــورت کامالً آزاد، در اختیار کشـ نمایندگان تام االختیار گروه های هم آب گردید. نحوه انتخاب بصـ

نفر از صــاحبان اراضــی (  و تالش وافر در جهت توجیه مســائل بدون    238اکثریت قریب به اتفاق  آراء بوده ) حداقل نظرات 

صرا  شرکت                ا سید) ستا ر سالمی رو شورای ا سپس به تایید  صورت گرفت و  ضیان  ضاء نارا ر و تحکم امریت به تایید و اخذ ام

 مهندسین مشاور آب ورزان و امور مشترکین و معاونت بهره برداری شرکت کارون بزرگ ( 

 نظام بهره برداری مشارکتی مدیریت آب مطلوب بهره برداراننوع   -11

ی برگزار شده در کل روستاهای ذینفع از پروژه، نگرانی ناشی از نداشتن امکانات برابر در تامین آب و در جلسات و کارگاه ها

دوری و نزدیکی به منبع آب است و امیدوارند با اجرای طرح و آبرسانی به تمام اراضی این مشکل مرتفع گردد. در رابطه با قالب 

برخی از شرکت کنندگان در جلسه آشنایی چندانی با این ساختارهای بهره  تشکل بهره برداری از آب کشاورزان دو دسته بودند.

برداری نداشتند و در مورد اولویت آنها هم اظهار نظری ننمودند. با بحث و گفتگو و تشریح انواع ساختار و قالب های تشکل ، با 

نهاده ها و خرید محصوالت آن را مناسب تر  توجه به جامع بودن تعاونی تولید در رابطه با تأمین نیازهای کود و بذر و دیگر

 دانستند. 

مورد توافق  ) در جلسات مشترک  6محدوده پیشنهادی تشکل های پروژه داریون  -12

سازمان آب و برق خوزستان ، جهاد کشاورزی استان خوزستان ، مدیریت تعاون روستایی 

ارون بزرگ و استان خوزستان ، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی ک

 نمایندگان گروه های هم آب ( 
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تشکل شماره  گردید ،  شنهادیپ 6 ونیدو تشکل در پروژه دار یو زهکش یاریشبکه آب شیو آرا یمسائل اجتماع لیبا توجه به تحل

درجه  یکانالها محدودهبا  دیجد لمیو د میقد لمیزهوآباد، د ه،یدلف ه،یمنحوش، مجر ،یسبز ه،یمهد یروستاها یشامل اراض ک،ی

 ،یسفل جیشقار ا،یعل جیشقار یروستاها یباشد. تشکل شماره دو اراض یم هکتار 4700در سطح  (lp1-lp2-lp3-lp4, ppدو )

 نییتع یباشد. برا یهکتار م 3800 در سطح( lp5-lp6-lp7-lp8, lp9درجه دو ) یها و حاج خصاف شامل کانال دهیسم ه،یعنا

 . دیگرد یمشورت و همفکر یاریآب ندگانیو نما یمحل نیها و معتمد سرگروهها با  محدوده تشکل نیا

دفتر نظام های بهره برداری آب  –) سازمان آب و برق خوزستان  6 ونیدار پروژه یها تشکل یشنهادیپ محدوده:   4نقشه 

) 

 

تعیین منابع درآمدی قابل تحقق برای تعاونی های تولید به پیشنهاد نمایندگان گروه  -13

 های هم آب
قرارداد با شرکت بهره برداری کارون بزرگ در رابطه با واگذاری برخی از فعالیت های بهره برداری و نگهداری از شبکه ها 

 به تشکل ها 

تحویل حجمی آب، مدیریت توزیع آب توسط تعاونی ها )  مدیریت میزان آب مقرر که موجب افزایش سطح زیرکشت 

 هش هزینه های تعاونی گردد ( وکاهش هزینه های آبیاری و کا

 واگذاری تأمین و توزیع نهاده ها به تشکل ها

 خرید تضمینی محصوالت کشاورزی توسط تشکلها به نمایندگی از دولت

 بازار یابی محصوالت کشاورزی و صادرات آن به کشورهای همسایه 
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 ن بمنظور تأمین هزینه تعاونی ها اخذ مجوز  و احداث حوضچه پرورش ماهی بصورت سهامی با مشارکت بهره بردارا

برنامه زمان بندی انتقال وظایف به تعاونی های تولید به پیشنهاد نمایندگان گروه  -14

 های هم آب 
( در  )گروههای هم آب سنتی 2و آموزش نمایندگان کانال های درجه 6 با ایجاد تعاونی های تولید در واحد عمرانی داریون 

 بخشی از وظایف را می توان طی برنامه ریزی سالیانه بتدریج به تشکل ها واگذار نمود.راستای توانمندسازی آنان 

سال اول : اخذ الگوی کشت کشاورزان و توافق با شرکت بهره برداری و جهاد کشاورزی ، هماهنگی با سازمان آب و برق خوزستان 

وجه به الگوی کشت ، تدوین برنامه آبیاری مشارکتی و جهاد کشاورزی استان جهت تعیین سطح زیر کشت و میزان نیاز آبی با ت

 در توزیع آب ، تعیین سهم هر نماینده از آب و آب بها  ، تعیین سهم هر بهره برداری از آب و آب بها  ، وصول آب بها 

 سال دوم : تحویل حجمی آب + الیروبی، بوته کنی و سرویس دریچه ها درکانال های درجه دو.

 . امور قابل انتقال در رابطه با بهره برداری در محدوده کانال های درجه دوسال سوم : واگذاری 

 در کانالهای درجه دو. سال چهارم : واگذاری امور قابل انتقال در رابطه با تعمیرات و نگهداری

بهره برداری و سال پنجم : تأسیس اتحادیه تشکل های آب بران و انتقال کلیه وظایف قابل واگذاری ) بجز وظایف حاکمیتی ( 

 نگهداری کانالهای درجه دو به تشکل های بهره برداران.

 چالش ها و موانع -15

رودخانه گرگر، مشکالت  ی)کاهش دب یدر محدوده مطالعات یدر رابطه با مشکالت کشاورز -

 نیسنگ یها نهیآن، هز یها یمجاز باالدست رودخانه و آلودگ ریغ یماه یحوضچه ها

گروه  یاریدور آب شیافزا ،یساالنه انهار سنت یروبیآب، ال یپمپ ها یسوخت و نگهدار

 ،یمحصوالت کشاورز دیمحصوالت و کاهش تول یآب شکمبود آب و تن لیهم آب بدل یها

 بهره برداران بود.  یآب و... ( از مشکالت و درد دل ها نیزحمت فراوان تأم

های آبیاری در ریت شبکهحقوق آب بران و بهره برداران در ارتباط با پذیرش مسئولیت مدی -

منابع و مستندات قانونی تبیین نشده است ودر اسناد باالدستی فقط ضرورت ایجاد تشکل ها 

 تأکید شده است. 

و  یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد اگرچه براساس برنامه دوم ، سوم و چهارم توسعه برنامه های -

های آبیاری ، مشارکت مالی توسط کشاورزان در توسعه شبکه رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ

و زهکشی مورد توجه قرار گرفته ولی مسئولیت ها و اختیارات کشاورزان ذینفع در زمان بهره 

 باشد.  برداری از نظر قانون و حقوقی نامشخص می
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ن یک اجرای رهیافت انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان از طرف مسئولین ارشد به عنوا -

ریزی ها به صورت یک طرفه در صورت نیاز ضرورت مورد تائید و تأکید قرار گرفته اما برنامه

 اند .ها قرار گرفتهبرداران فقط درجریان برنامهتوسط دستگاه های دولتی انجام گرفته و بهره

انتقال مدیریت به کشاورزان براساس یک سیاست و برنامه، روشن نبوده بلکه براساس حل   -

مشکالت مقطعی و با پیروی از الگوهای خارجی صورت گرفته لذا جلب مشارکت کشاورزان 

 آمیز نبوده است.  بران در دهه اخیر موفقیتدر مدیریت شبکه در قالب تشکلهای آب

ای برداری و نگهداری، مستقیم به سازمان های آب منطقهبنیان تشکیالتی، شرکت های بهره -

گیری شرکت های خصوصی ودیت های اداری مانع از شکلمتکی است و مشکالت و محد

 در جهت انتقال مدیریت شبکه ها به مردم بوده است. 

مقدار آب تأمین شده برای زارعین منطبق بر نیاز آبی محصوالت مختلف نیست و با توجه به  -

ان گیری آب وجود نداشته، راندماینکه در بیشتر موارد تحویل حجمی نیست و کنترل و اندازه

اعتمادی بین مردم و مسئولین دولتی شده اعتنایی و بیآب مصرفی پائین است و موجب بی

 است. 

شود و براساس حجم آب تحویل شده آب بها براساس میزان ناخالصی محصول محاسبه می -

 جویی وجود ندارد. نبوده و لذا انگیزه کافی در جهت صرفه

ها از تکلیفی وضعیت تعمیرات شبکههای فرعی، و بالنداشتن متولی مشخص در شبکه -

 مشکالت اساسی است.

ایجاد تشکل صرفاً برای مدیریت آب راه حل موقت است و الزم است نیازهای کشاورزان در  -

های مرتبط با کشاورزی و معیشت آنها باید مورد توجه قرار گرفته تا یک تشکل کلیه زمینه

 صورت گیرد.

آب بهاء یکی از مسائل و بروز اختالف و عدم مشارکت قانون تثبیت آب بها و شیوه محاسبه  -

 باشد.    بران میپایدار آب

 هماهنگی بین سازمان های دولتی و ارگانهای ذیربط به اندازه کافی وجود ندارد .  -

 جمع بندی  -16

 دگاهیدر منطقه د یو زهکش یاریمدرن آب یشبکه ها یکشاورزان در رابطه با اجرا ، کلیه یگر لیدر جلسات تسهبا وجود آنکه 

تحت پوشش شبکه تا سه برابر  یها نیزمرا باعث ارزش افزوده  ینواح نیدر ا یزهکش یاریشبکه آب یداشتند و اجرا یمثبت

مقطعی بودن پیگیری انتقال مدیریت آب از طریق سازمان های آنها  یدغدغه اصل وافزایش کشت حداقل در دو فصل می دانستند ،

های مقطعی و محدود ولی به دالیل کاستی و خالءها در تعیین رهیافت و رویکرد مناسب در وفقیتدولتی بود که علیرغم م
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سازی کامل و دقیق فرآیند مدیریت مشارکت مدار و عدم مداومت در کار، مانع از توسعه انتقال مدیریت در ریزی و پیادهبرنامه

 محدوده مورد مطالعه شده است.

 پیشنهادها  -17

و ایجاد زمینه مناسب بر پایه اصول بنیادین رهیافت مدیریت مشارکتی در بسترسازی فرهنگی  -

سازی نیروی های آموزشی و ظرفیتای و محلی در قالب برگزاری کارگاهسطح ملی و منطقه

 انسانی

در جلسات هم اندیشی ، بهره برداران درخواست مشارکت در طراحی و اجرای شبکه های  -

ارکت بهره برداران در طراحی و اجرای شبکه های آبیاری و آبیاری و زهکشی را داشتند ) مش

شناسائی مرز روستاها و گروه های هم آب زراعی کشاورزان قبل از طراحی زهکشی شامل : 

ارائه نقشه های طراحی شده در جلسه با کشاورزان جهت ،  و ارائه آن به تیم طراحی پروژ

پیاده سازی و میخ کوبی مسیر اجرائی کانال ، آشنایی با سیمای طرح و مسیرهای اجرائی پروژه

بازدید مسیرهای اجرائی پروژه بعد از پیاده سازی و ،  ها و زهکش ها توسط تیم نقشه برداری

ارائه ،  میخ کوبی، توسط گروه اجتماعی مشاور بهمراه کشاورزان ذینفع و اخذ پیشنهادات آنان

و  الزم با لحاظ مشخصات فنی پروژه پیشنهادات کشاورزان به تیم طراحی و اعمال اصالحات

 (نهائی نمودن طراحی مسیرها و ابالغ آن برای اجرا به پیمانکار

توافق در تدوین برنامه عملیاتی انتقال مدیریت آب و خاك از سازمان های دولتی به تشکل  -

های قانونی براساس سیاست گذاری های شفاف استانی برمبنای خودگردانی مالی تشکل ها  ، 

امه ریزی  و تعیین وظایف سازمان ها براساس ماموریت ها و تعهد در اجرا توسط تمامی برن

 متفاهمین برنامه عملیاتی . 

منافع و  لی)دولت و تشکلها( با تحلنیطرف اراتیو اخت فیوظا قیدق نییو تع یسازشفاف -

 مربوطه یهانهیهز

 ور کشاورزانبا حض یمشارکت تیریمد یابیو ارزش شیپا یو اجرا یزیربرنامه -

 توانمند سازی و آموزش های مورد نیاز بهره برداران -

 سپاسگزاری    -18

مدیران عامل و همکاران محترم شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی کارون بزرگ و  مهندسین مشاور  از لهینوسیبد 

سازمان آب و برق  یکاربرد یدفتر پژوهش هااند، باالخص نمودهی اریمقاله  نیا نیدر تدو که ما را یکسان همه آب ورزان و

 .یدنمایو تشکر م یقدردان ،  خوزستان

 



 ادهم ملکی و خسروی پور                     

  

 

303 

 

 منابع   -19

 .1385مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان خوزستان،  -

 .1390مرکز آمار ایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان خوزستان،  -

 .1395نفوس و مسکن، استان خوزستان،  یعموم یسرشمار رانیمرکز آمار ا -

کلیه مطالب مندرج  در این مقاله نتیجه مراجعه حضوری و مصاحبه با بهره برداران پروژه  -

میان آب  و جمع آوری مستندات از شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری  6داریون 

 و زهکشی کارون بزرگ ، مهندسین مشاور آب ورزان می باشد . 

 


