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  چكيده
 خشكمهيخشك و ن مياز قلمرو آن در اقل يعيكه بخش وس، رانيا نياز آن در سرزم يبردارو بهره تيريكهن مد يهاوهيآب و ش
دورة  آغاز. برعهده داشته است يفرهنگ ياندازهاچشم ييو برپا ياقتصاد -يعدر تحوالت اجتما يمهم اريهمواره نقش بس، قراردارد
 1341( ياصالحات ارض يهمراه با اجرا، به بعد) 1327(از  يعمران مدتانيم يهابرنامه نيتدو هب يآوريو رو رانيدر ا يينوگرا

تابان در كنار رشد ش، (بهرة مالكانه) به فروش نفت يضار ونيو د اتيدولت از مال يدرآمد ةيپا رييتغ، از همه مهمتر ديبعد) و شابه
 تيما با محورا، نينو يآب در چارچوب ييدر عرصة حكمروا ايسابقهيب التتحو سازنهيزم، يصنعت هايتيو گسترش فعال ييشهرگرا

  . ديكامال تمركزگرا گرد يدولت و در قالب
 ياهآن برنامه يمطرح شد كه ط سابقهيب ياز منابع آب در ابعاد يبردارروند گسترش بهره، )1357( يانقالب اسالم يروزياز پ پس

ه در توسع هايطرح يخود را به اجرا يجا، ينسب تيدر مناطق نوآباد و حائز مز، آب تيبا محور، ياعمران و توسعة منطقه نيشيپ
  . افتي يانسبتا تازه اتيوصآن خص ييمنابع آب و حكمروا تيرينگرش به مد، نسانيدب. سرتاسر مناطق كشور داد

 يامدهايپ يابيارز نيو همچن داريآب و نقش آن در توسعة متوازن و پا ييحكمروا يبه بررس -يبصورت مورد - كوشديم مقال نيا
تفاده از ابزار ) و با اسيفيك -ي(كم يبيبر روش ترك هيبا تك يبررس نيا. كرخه (خوزستان) بپردازد ياريآن در منطقة آب ييفضا

 نيبر ا. تاس دهيانجام رسو گفتگو به  يرمشاركتيو مشاهده غ يجلسات بحث متمركز گروه، حبهساختارمند و مصا يهاپرسشنامه
و كارشناسان  راني(شامل مد يو محل يامنطقه، يدر سطوح مختلف مل گرانينظرات همة بازكوشش شده است تا از نقطه، اساس
وامع ج ندگانينما، توسعه زانيربرنامه، ستيز طيمح، يزشگاه و خبرگان بخش آب و كشاوراز جمله استادان دان، مختلف يهاحوزه
 . شود يريگبهره يو گروه يفرد يهادر قالب مصاحبه، از طرح ميبرداران مستقو بهره يمحل

. رانيا، توسعه نامتوازن، آب ييحكمروا، خوب ييحكمروا، ياتوسعة منطقه، داري: توسعه پادواژگانيكل

                                                            
  استاد گروه جغرافياي انساني و آمايش، دانشگاه شهيد بهشتي - 1
   يبهشت ديدانشگاه شه، ييروستا يزيرو برنامه ايجغراف يردورة دكت يدانشجو - 2
  دانشيار گروه جغرافياي انساني و آمايش، دانشگاه شهيد بهشتي - 3
  دانشيار گروه جغرافياي سياسي، دانشگاه شهيد بهشتي - 4
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  قدمه و طرح مسئلهم

در  رييتغ جاديبا ا، از مداخله از باال يعنوان نمونة آشكاربه يو زهكش ياريبزرگ آب يهاو شبكه يمخزن يساخت سدها
 ياتازه ييايجغراف ياندازهاچشم، ساخته يخود دستخوش دگرگون تيمستقر را در كل يينظم فضا، طيروابط انسان و مح

. بسامان و كارـمد باشند ايو ناكارـمد و  ختهير توانند درهميم دينوپد يندازهااگونه چشم نيا. آورديم ديپد
ة نشانگر دو جنب تيخصوص نيا. قرار دارند يدائماً در معرض دگرگون، گريد دةيمانند هر پد، ييايجغراف ياندازهاچشم
 نيب هنكيا گرياند و دشده لين تشكگوناگو يروهايبرآمده از عوامل و ن يياز اجزا هادهيپد نكهياست: نخست ا ياساس

. )21، 1391، يدي(سع سازديهم افزا به هم مرتبط م يريوجود دارد كه آنان را در قالب تاث يجوهر يوندياجزاء پ نيا
 راتييتغ جاديا سازنهيزم توانديم ياريبزرگ آب هايآب در قالب طرح يياقدامات مرتبط با حكمروا، بر همين اساس

و سطح  ستيز يعموم يالگو، اشتغال و درآمد، عيو توز ديتول، ساختار اقتصاد، يشتيمنابع مع، ياراض ياربردر ك گسترده
اقع در در جوامع و ياسيروابط س زيو ن يو فرهنگ يمناسبات اجتماع يريرپذيتأث، تاً يو نها يخدمات -يانتظارات رفاه

 ديستقر پدم ييفضا يهادر كاركرد را يمتناسب راتييتغ ريموجود ناگز يدر ساختارها رييتغ. شوند رياثرپذ يهامحدوده
 هايحدودهم در تريگسترده فضايي اثرات، باشند بزرگتر كه ازهاندهر آب منابع توسعة هايطرح، اساس نيبر هم. آورديم

 زا، هتوسع يهاطرح، يدآالمللي بر ميآنچه از تجربيات پرشمار ملي و بين. گذارندمي برجاي راثرپذي و مداخله مورد
اي تنها به عنوان خروجي يك برنامه يكپارچة فضايي در سطوح ملي و منطقه، هاي توسعه آبياري و كشاورزيجمله طرح

  . به فرايند توسعة متوازن و پايدار ياري رساند، بيني شدة خود نايل امدهتواند به اهداف پيشمي
جهاني  با اين همه و بنا به تجربيات. يني بخشي از هويت جغرافيايي ايران استنامتوازن منابع آب در پهنه سرزم پراكنش

ريافت كه توان دبه روشني مي، از منابع اب يبردارو نيز با نگاهي به ميراث گرانبهاي تمدني و دانش بومي در زمينه بهره
؛ 15، 1367 ،(همو. تبديل گردددر مسير رشد و پيشرفت و بقاي تمدن  نعيبخودي خود نتوانسته به ما تياين خصوص

 بتدريج موجب شده تا ناهمگني و عدم، اي مختلف طي پنج دهة گذشتهاما مداخالت توسعه، )1396، ضمنا نك: همو
اي سعهمناطق بلحاظ تو نياقتصادي در ب -يتوازن شديد اجتماعمختلف كشور از نظر منابع آب به عدم  توازن در مناطق

الت كه با مداخ، توسعه محقق نشده يهاهاي مورد انتظار طرحي نه تنها در بيشتر موارد هدفدر چنين شرايط. بدل شود
ر شرايط براي بروز ناپايداري د، يها بر رشد اقتصادطرح ينارواي بيروني و توجه صرف به اهداف بخشي و اثربخش

. )67، 1388، ست (سعيدي و حسيني حاصلاي مهيا شده اهاي منطقهفرايند توسعه و تشديد عدم تعادل و تعميق شكاف
 يهااز ابرپروژه يبرداراجرا و بهره، يآب درقالب طراح ييحكمروا ييكه عملكرد فضا دهدينشان م يمل اتيتجرب

 يتگخيردرهم جاديبه ا، درسان ياري يامنطقه دارياز آنكه به تحقق اهداف توسعه متوازن و پا شيب، توسعه منابع اب
شكاف  ديو تشد يو اجتماع ياقتصاد، يطيمحستيز يهاموجود و بروز انواع بحران ييدر نظم فضا و اختالل ييفضا

ات در اقدام فضايي– يمكان يامدهايپ تيريو مد يتوجه به ابعاد فرابخش، يرو نيمنتهي شده است؛ هم از ا ياتوسعه
، 1394، (معصوميرديگيكشور قرار م دارتيلودر شمار اقدامات او، ييفضا يكرديبا رو يابرنامه توسعه منطقه كيقالب 

7-9( . 

 يو ادراك ينظر اديبن

 ،هاي سياسيعبارت است از: طيف وسيعي از نظام "آب يجهان ياريهم"نهاد  تيبه روا، خوب و موثر آب ييحكمروا
اط با خدمات ارتب اقتصادي و اداري كه براي تنظيم و كنترل توسعه ومديريت منابع آب كه در، اجتماعي و زيست محيطي

  )GWP, 2003:7-8(. روندبكار مي، آب درسطوح مختلف يك جامعه
 هيدر اظهار )UNESCAP,2009اجتماعي آسيا و اقيانوس آرام سازمان ملل متحد(، كميسيون اقتصادي 2009سال  در
ن اصول را خوب و عوامل موثر در تقويت اي يياصول مهم حكمروا "ست؟يخوب چ ييحكمروا"تحت عنوان  ياژهيو
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اثر  ؛يو حضور همگان يمحوري؛ برابر اعشفافيت؛ پاسخگويي؛ اجم ؛يمدارنمود: مشاركت؛ قانون يشرح معرف نيبد
ه صورت زنجيره اي متصل به هم بودخوب به ييبايد دانست كه اصول حكمروا. يريپذ تيبخشي و كارآيي؛ و مسئول

توان انتظار داشت كه براي مثال نمي. ول خواهد بودمستلزم اجراي ساير اص، و اجرايي شدن هركدام از آنها
  . رداجرايي چنداني در جامعه بخود بگي تيوجود شفافيت و حاكميت قانون قابل بدونپذيري و پاسخگويي مسئوليت

سايل تواند در تبيين مژوهش و اهداف آن نزديك است و ميرويكرد جغرافيايي كه بيشتر به موضوع اين پ، اين ميان در
دي بر پايه اين مفهوم كلي يكاركرد-يساختار شيپو. است "كاركردي-پويش ساختاري"همانا رويكرد ، هگشا باشدرا

اي گونهبه ،فضايي نوعي پيوستگي نظاموار برقرارست -كانيهاي ماستوار است كه ميان ساختارها و كاركردهاي پديده
 -دار ساختاريتغييرات دنباله، ه تغيير در اجزاء آنكه هيچكدام بدون ديگري امكان ظهور و تحقق ندارند و هرگون

تغيير درهر جزء ، بيترت نيبد. الف)1391، ؛ همو1390، يديكاركردي را دركل نظام فضايي در پي خواهد داشت (سع
خواه ناشي از عوامل دروني نظام باشد و خواه ناشي از عوامل و ، فضايي -هاي مكانيساختاري و يا كاركردي نظام

هاي فضايي مبه ساير نظا، كليت نظام فضايي را دستخوش تغيير ساخته و اين تغييرات به نوبه خود، الت بيرونيمداخ
ريختگي و همو استقرار نظام فضايي تازه و كارامد و يا به در ساماندهيتواند به نتيجه اين تغييرات مي. . يابدانتقال مي

 ينيبشيرپد زانيرمداخالت و توان برنامه يدگيدرگرو سنج زيهمه چ، سانبدن. آشفتگي نظام فضايي موجود منتهي گردد
  . است (همانجا) شياقدامات خو ييفضا يامدهايپ تيريو مد

 يوار ساختارهاو نظام وستهيجز جلب توجه جوامع بشري نسبت به سرشت بهم پ يزيچ ييايپايدار از منظر جغراف توسعه
 تيضرورت فهم و رعا نياي و محلي و همچنمنطقه، ملي، در مقياس جهاني ياقتصاد -يو اجتماع كياكولوژ -يطيمح

 شيبه همين دليل است كه درك پو. نيست يانسان داخالتم نديدر فرا ييفضا يهانظام يدرون ييايقواعد ناظر بر پو
 ريسانه در ممداخله آگاه يبرا ييفضا يزيركننده برنامه نييو نقش تع ييفضا يهاالگو يكاركرد-يساختار يدرون

  . )1393، يدياز اهميت زيادي برخوردارست (سع ييتحوالت فضا
ي متقابل در ارتباط يكاركرد-يتعادل و توازن ساختار يجز ضرورت توجه به برقرار ييخود معنا تيدر كل داريپا توسعه

ظام ها از جمله نهمه نظام از آنجا كه خصلت بنيادين. توسعه ندارد نديدر فرا ييفضا يهانظام لدهندةياركان تشك انيم
بين ساختارهاي مختلف و كاركردهاي گوناگون هرنظام نوعي ، پيوستگي دروني اجزاي مختلف آنهاست، فضايي

سازد همين همنوايي است كه نوعي پويش دروني در سرتاسر نظام برقرار مي، در واقع. پيوندي و همنوايي برقرارستهم
  . )22، ب1391، (همو
 يياثرگذار نهاد حكمروا اريبس يهاي مداخلة بيروني و عملكردهاهاي توسعة آبياري يكي از بارزترين جلوهطرح اجراي

اگرچه مداخالت خود را با تغيير در ، هااين طرح. خشك و كم آب ايران است آب بر سازمان فضايي نواحي و مناطق
اما ، نندك) در مناطق آغاز ميكاكولوژي– يطيمح راتييو تغ يكالبد راتييبرداري از منابع اب و زمين (تغشرايط بهره

جامعه و فرهنگ و سرانجام روابط و پيوندهاي ، هاي اقتصادحوزه -ازه آنهااندبه تناسب ابعاد و -پيامد اقداماتشان
ستقيم و مبطور ، طريقالمللي در برگرفته و از اين اي و ملي و حتي بينمنطقه، هاي محليشهري را در مقياس -روستايي

آب در چارچوب  يياست كه نهاد حكمروا يدر حال نيا. زنندانتظام سازمان فضايي موجود را بر هم مي، غير مستقيم
 ييايرافمحدوده جغ "تحوالت فضايي يو سامانده ينيبشيپ" يبرا يتياساسا مامور، رانيمحور ابخش يزيرنظام برنامه

  . )21، 1390، مورد مداخله را بر عهده ندارد(معصومي
آب در ايران و نقش آن در توسعة پايدار و متوازن  ييتوصيف و تبيين عملكرد فضايي حكمروا يو در راستا نجايا در

در  "كاركردي-پويش ساختاري"خوب و ديدگاه  ييعنوان يك پارادايم و رويكرد حكمرواتوسعه پايدار به، ايمنطقه
عملكرد نهاد ، در اين چارچوب. ن پژوهش را تشكيل داده استالگوي نظري اي، پيوستهيك چارچوب مفهومي بهم

 يعني ،نه تنها متاثر از عوامل دروني خود، آب كه صرفا شامل اقدامات بخش دولتي مديريت آب كشور نيست ييحكمروا
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كه  ،نحوه كسب و اعمال اقتدار است زيو ن ياريآب و آب تيريمد التيو مقررات و سازمان و تشك نيقوان، هااستيس
 يتيعجم يهايژگيو، يطيمحستيز طيشرا، ياقتصاد و فناور طيشامل مح يرونياز عوامل و ساختارهاي ب، در عين حال

) و خرد يا(منطقه يانيم، )يدر سطوح كالن (مل ياسيس طيشرا، و باالخره تيو مالك ينظام حقوق، يفرهنگ -يو اجتماع
  . ردگذااثر ميبر آنها ، ) تاثيرپذيرفته و متناسب با آني(محل

  قيروش تحق

 نيبه تدو ازيسو و ن كياز  اتياثبات فرض ايو الزام به رد و  هيو طرح فرض اتياز نظر ياپژوهش با اتكا بر مجموعه نيا
وسعه متوازن ت نديآب در فرا ييحكمروا ييعملكرد فضا ياثربخش شيارتقا وافزا يبرا يليتكم ايتازه و  يطرح نظر كي

از  ياوعه(مجم يبيترك يبه انتخاب راهبرد ريناگز، گريد ياز سو يكتشافا يهااز روش يريبا مددگ يامنطقه داريو پا
به دو روش  يپژوهش بطور كل ازيها و اطالعات مورد نداده. پژوهش بوده است ي) درطراحيفيو ك يكم يهاروش

ر ساده بوده و د يابصورت طبقه يران كشاورزبرداانتخاب نمونه درجامعة بهره. فراهم آمده است يدانيو م ياكتابخانه
ا حضور ب يدو جلسه مصاحبه گروه، نيعالوه برا. بوده است يبه روش گلوله برف يركاران و خبرگان محلانددست نيب

  . ديها مطرح گرداز پرسش يتردهيچيشوندگان برگزار شد و سطح پاز مصاحبه يبرخ
موسوم  "مرور همتا"دو روش انجام گرفته است: در روش نخست كه به روش به  يفيك يهايبررس جينتا يسنج اعتبار

و  يسبرر يبرا، از پژوهشگر شيب ايبرابر و  يياز خدمات دو محقق آشنا به موضوع با توانا، )71، 1391، يمياست (كر
 ريفاسو ت هاليتحل يوانو سرانجام باز خ يديو مقوالت كل ميمفاه، نحوة انتخاب و استخراج عبارات، هاادداشتي يواكاو

 يپژوهشگر با نقطه نظرات مطرح شده از سو يهاافتهيانطباق ، زانيدر روش دومم. پژوهشگر استفاده شد
مورد  يوهمختلف و بشكل گر يدگاههايبا د يديشوندگان كلتوسط سه تن از مصاحبه يشوندگان بطور تصادفمصاحبه

  . قرار گرفت يو اعتبار سنج يسبرر

 وده مورد مطالعهمحد يمعرف

رد عملك، ميمستق رياثرپذ يمثابة فضابه، هزار هكتار 716به وسعت ، كرخه (خوزستان) ياريپژوهش منطقه آب نيمحدودة ا
 ابيواقع در پا يو كشاورز ياريطرح توسعه آب يادياز تعداد ز يبردارآب در قالب اجرا و بهره ييحكمروا ييفضا

 ييهاقسمت ايشامل تمام و ، )1395( يادار -ياسيس ماتينظرتقسمنطقه از  نيا. ترودخانة كرخه در استان خوزستان اس
 ماتياست و از نظر تقس زهيدشت آزادگان و هو، هيديحم، شهرستان شوش (غرب رودخانة كرخه) 4از قلمرو 

  . درا در بر دار نييكرخه پا رحوضةيدر ز، كيدرولوژيواحد ه 5از محدودة  يمهم يهاقسمت، كيدرولوژيه

 ي) را در خود جاتينفر جمع 99447سكنه (با  يدارا يآباد 211كرخه جمعا  ياريمنطقة آب، 1395 يهااساس داده بر
 236116(محدودة مداخلة طرح)  يو زهكش ياريتوسعه آب يهاتحت پوشش طرح يكشاورز يمجموع اراض. داده است

، (از شهرستان شوش) نيالمبفتح، الوان يشهرها. )1 هشماربردار قرار دارد (نقشه بهره 15241هكتار است كه در تصرف 
) و زهي(از شهرستان هو عيو رف زهيهو، ، (از شهرستان دشت ازادگان) ظهيسوسنگرد و ابوحم، بستان، مينع، ديكوت سع
ر نف 224570كل منطقه حدود  تيجمع. منطقه قراردارند نيدر ا، نفر 125122مجموعا با جمعيتي حدود ، هيديشهر حم

و  چنانه و خسرج فيساكنان محدوده اغلب عرب و از طوا. در صد از آن ساكن شهرها هستند 7/55) است كه 1395(
، مالهواش، مساحنه، مانيو السل يصگور، عمار، سيآلبو، عبداهللا، عيشا تيو ب يضمد، طاتيشح يهارهيعمدتاً ازعش

  . هستند يساكو  يكوت، يسين، سادات جرف، سالهيبن، حاتيالزر، تاتيالشح

برداران درصد از بهره 39حدود  1394اما در سال ، است ياغلب ساكنان روستاها زراعت و دامدار ياصل شةيپ اگرچه
به روش  يدامدار. است ييبرداران روستاشغل دوم بهره نيترجيرا يورشهيو پ يرانندگ. اندداشته زيشغل دوم ن يكشاورز
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مليات با پيشرفت ع، هاي اخيردر سال. است ييروستا امعجو نياقتصاد او  شتيمع كيقابل تفك ريبخش غ يسنت
آب و گسترش سطوح زير كشت آبي و تغيير كاربري بخشي از اراضي  نيهاي آبياري و تامساختماني براي احداث شبكه

 ياريافتة معملها در فضاي كالبدي تازه و الگوهاي تحومشكل تامين نيروي انساني و نگهداري دام نيمرتعي و همچن
همچنان در شمار  يدامدار، با اين حال، هاي دامداري از هر سو در معرض فشار قرار گرفته استفعاليت، منازل روستايي

  . منابع مهم درآمدي روستاييان است

 يهاگسترش شبكة راه، در حوزة آزادگان يو اكتشافات نفت ياريتوسعه منابع آب و آب يهاطرح ياز اثرات اجرا يكي
اما موجبات سهولت ، و تردد هستند يمنيا يموجود فاقد استاندارها يهادر منطقه بوده است؛ اگرچه اكثر جاده ينيزم

قه منط يروستاها يامر سبب شده تا اهال نيا. اندك فراهم آوردهيدور و نزد يمنطقه را به شهرها انييروستا يدسترس
، شوش. محدوده باشند يو روزانه به شهرها يميدر آمد و شد دا، ودخ ازياز خدمات مورد ن يبخش مهم افتيدر يبرا

مورد  ياروستاه. هستند ييمحل مراجعه ساكنان روستا يشهرها نيمهمتر، بيبه ترت، و الوان زهيهو، سوسنگرد و اهواز
، برخوردارند يياخانة بهداشت روست 4و  ييو مدرسه ابتدا يدنيآب آشام، مانند برق، ييربناياز حداقل امكانات ز يبررس

 زهيسوسنگرد و هو، شوش ياز مراجعات پر تعداد به شهرها ريناگز، يخدمات درمان افتيدر يروستاها برا يهرچند اهال
  . هستند

  
  كرخه ياريطرح توسعه آب ميو مستق ميرمستقيغ رياثر پذ، مداخله يهامحدوده :1نقشه 

دورة  يط. شهرستاني بوده است عمدتا درون 1385-95 يانمحدوده در فاصله زم نيدر ا يشهر -ييروستا يهامهاجرت
 يبستان و سوسنگرد مقصد اصل، زهيهو يشهرها، 1390-95دورة  يو ط زهيالوان و هو يشهرها، 1385-90 يزمان

ها را جاييه ب درصد جا 68 يشهرستاندرون يهاتمهاجر، وجود نيبا ا. اندداده ليبرخوردارتر را تشك مهاجران عمدتاً 
تعداد ، 1395 -1390 يهادر فاصلة سال، ييبهداشت روستا يهابر اساس آمار موجود در خانه. دهديختصاص مبخود ا

روند مهاجرت ، بيترت نيبد. اندمحدوده وارد شده ينفر به روستاها 243محدوده را ترك كرده و تعداد  ينفر روستاها 43
 نيدرصد ا 73 يمحل سكونت قبل. همچنان ادامه دارد، دجنگ آغاز شده بو انيو با پا 60 كه از اواخر دهه كوسمع

  . و اهواز بوده است مشكياند، شوش يهامهاجران شهر
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  قيتحق هايافتهي
   يجنگ و بازساز، انقالب ييفضا يامدهايپ

 ريتاث بطور عمده تحت، تاكنون يدر منطقه ابياري كرخه خوزستان از زمان استقرار حكومت پهلو ييروند تحوالت فضا
در  يقدرت دولت مركز ميتحك. بوده است ياقتصاد يهاو برنامه يو نظام ياسيس يدادهايرو ژهيو بو يرونيعوامل ب

و توسعة  هيديحم يخ و احداث سد انحراف1320دهه  ركرخه د ريها در مسنصب موتور تلمبه، نيمه غربي خوزستان
بروز جنگ ، يانقالب اسالم يروزيپ، خ1330ر دهه هايي از دشت آزادگان دو در قسمت هيديدر اطراف حم يكشاورز

 ياريو باالخره احداث سد مخزني و اجراي طرح توسعة آب، هاي برخي شيوخ عربمهاجرت و مصادرة زمين، يليتحم
 ديترديب، در اين ميان. اندفضايي منطقة آبياري كرخه بر عهده داشته -بيشترين نقش را در تحوالت مكاني، منطقة كرخه

 يدادهايرو نياز منابع اب رودخانه كرخه مهمتر يبردارو توسعة بهره يليشروع جنگ تحم، يانقالب اسالم وقوع
 ياريسبدل شدند؛ ب يمنطقه به آوردگاه نظام يشهرها وروستاها ، يليبا وقوع جنگ تحم. اندفضاساز در منطقة كرخه بوده

ها هزار رزمنده از ده. تر شدندود و مهاجرت به مناطق امناز ترك خانه و كاشانه خ ريو مردم ناگز بياز روستاها تخر
 يهابازتاب زكه تا هم امرو يراتيتاث. قرار دادند ريمنطقه را تحت تاث يفرهنگ يپا به منطقه نهادند و فضا رانيسراسر ا

  :نديگويم يآنچنان كه ساكنان بوم دهد؛ينشان م يربوميبصورت عادت به حضور افراد غ يخود را در جوامع محل
در  يتينام اينمانده بود و  يباق يزياز اغلب روستاها چ. مثل گذشته نبود زيچ چيه گريد. داد رييرا تغ زيجنگ همه چ"

. ميبساز يخود را در محل قبل يهاخانه ميالبته اغلب نتوانست. از نو بنا شد زيبعد از جنگ همه چ. آنها وجود نداشت
االن خودمان . شد سيتاس ديجد يتازه با اسام يروستاها يحت دادند؛يودشان انجام مهمه كارها را خ يبازساز يستادها
همشكل و با مصالح  بايتازه و تقر ييهاها بر اساس نقشهخانه. مياسرگردان مانده ديو جد ميهمه اسم قد نيا انيهم م

 رهيبزرگان عش تيوضع. تندطقه باز نگشبه من يهمه اهال، حال نيبا ا. انداغلب جديد ساخته شده يهادر محل يربوميغ
نسبت به  يمثبت گاهديد يانقالب يروهاين، بود يانقالب يفضا، فضا. سابق نبودند وخيش گريد وخيش. سخت شده بود يليخ
و  ريفق نجايا، يمال تيگذشته از وضع. حرمت داشتند يمردم محل تياكثر انيهنوز م وخيش، احوال نيبا ا. نداشتند وخيش
بر  ياما از دست آنها كار، بودند دهيچسب وخيبود مردم به دامان ش يبيعج تيوضع. بودند ليفام مبا ه -خرهباال -يغن
  . )1394، يبا مردم محل ي(به نقل از جلسات بحث متمركز گروه ". آمدينم
را در  يانقالب يهاوابسته به نهاد ايو  يدولت التيمنطقه بسرعت ساختارها و تشك يتيامن طيو شرا يبازساز يهاتيفعال

 يرتق و فتق امور جار يمجبور شدند برا، نداشتند يبا ادارات دولت يها كاردهه يكه برا يمردم. منطقه گسترش داد
 . مراجعه كنند يانقالب يو ماموران دولت و نهادها يخود روزانه به ادارات دولت

 ياراض يواگذار ياقتصاد -ياجتماع يامدهايپ 

 وخيش يبرخ يامصادره ياراض ينفره شروع به واگذارهفت يهائتيه، و بخصوص پس از ان يليهنگام جنگ تحمبه
اشخاص و نهادها  يو برخ يخانوادگ ينفر 6-8مشاع  يهادر قالب گروه نيزمو كم نيزميب انييبه روستا يو منابع مل
 ،به عراق رفته بودند، خود يهامراه خانوادهبه ه، اريا از سر اختيكه در دورة جنگ به اجبار و  وخياز ش يتعداد. نمودند

جنگ  يهابرخوردار بودند و در سال يبهتر يو اقتصاد يهم كه از امكانات مال گريد يبه منطقه بازنگشتند؛ برخ گريد
به  يليتما، ودندخو گرفته ب يشهر يخود فراهم كرده و فرزندانشان به زندگ يو كاري برا ياهواز زندگ ايدر شوش و 

. تندبه ادامة شغل پدرانشان نداش يليتما گريد، ها به روستا آمده بودندهم كه با اجبار خانواده يجوانان. شت نداشتندبازگ
ر جا سنگما جابه يزراع يهانيدر زم. فروخته شده بودند ايرفته و  انيدام ما از م يهاگله": نديگويباره م نيدر ا ياهال

 يانفجار رو يهنوز هم گاه. هنوز هم آثار آن هست. بود يمهمات جنگ يايو بقا نيمراتع آلوده به م. حفر شده بود
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 انجياالن ا يكه كس ميشك دار، نبود يارياگرطرح آب. نداشت يهم كه درآمد ميد يكشاورز، ميآب كه نداشت. دهديم
  . (همانجا) "داشتيسكونت م

  پيامدهاي فضايي توسعه منابع آب كرخه

در اوايل . )1372، خ آغاز شد (خاطرات ابتهاج1335برداري از منابع آب كرخه عمال از سال رهمطالعات مهندسي براي به
اما در ، )1393، هايي براي احداث سد بر روي كرخه توسط مشاوران خارجي پيشنهاد شد (آل ياسينخ مكان1350دهة 
مهندسي توسط يك شركت ايراني ادامه  مطالعات، هاي پس از انقالب اسالمي و برغم شرايط جنگي حاكم بر منطقهسال

هاي هاي اجرايي ساخت سد مخزني و سد تنظيمي كرخه در محلي تازه و كانال عظيم انتقال آب به دشتيافت و نقشه
عمليات اجرايي براي . خ تهيه گرديد1360در اواخر دهه ، پاي پل و تونل انتقال آب به دشت عباس در استان ايالم

به اتمام رسيد؛ همزمان عمليات اجرايي براي ساخت سد تنظيمي  1380آغاز و در سال  1370ل ساخت سد عمال از سا
برداري به بهره 1380كيلومتري پاي پل نيز آغاز شد كه بتدريج تا اواخر دهة  107و تونل دشت عباس و كانال انتقال آب 

هاي فرعي آبياري و زهكشي و نيز شبكههاي اصلي اما ساخت شبكه، )1392، كامل رسيد (سازمان آب وبرق خوزستان
مالي و اجرايي و فني تا هم امروز بطول ، در تنگناي مشكالت مديريتي، سال به اتمام برسد 10طرح كه قرار بود طي 

 . )1395، انجاميده است (وزارت جهاد كشاورزي
ي د تحوالت فضايي محدوده مورد بررساما تا همينجا نيز تاثيرات زيادي بر رون، اجراي طرح گرچه هنوز به پايان نرسيده

آلوده  برداري در اراضيانجام عمليات نقشه، غريبه "مهندسان"مردم محلي نخستين تغييرات را با آمد و شد . داشته است
هاي مهندسي مشاور و پيمانكاران در منطقه حضور كارشناسان شركت، خ1370از اواخر دهه . آورندبخاطر مي، به مين

ل اندازي به كاناهرچند با آب، هاي اصلي آغاز شدو اين زماني بود كه عمليات اجرايي براي ساخت كانالپررنگتر شد 
م مرد. هاي پاي پل فراهم آمدبرداري از منابع اب و توسعة كشاورزي در دشتاي براي بهرهامكان تازه، عظيم پاي پل

حال انجام اقداماتي است براي آوردن آب كرخه به اراضي ما متوجه بوديم كه دولت در"گويند: محلي در اين باره مي
 شايعات زيادي وجود. شدگرفت و گاهي متوقف ميگاهي كارها سرعت مي. ولي از جزييات آن اطالعي نداشتيم، منطقه

فره) ناراضي هيئتي (هيئتهاي هفت، خواهد با اجراي طرح آبياريداشت؛ اين شايعات بيشتر در اين باره بود كه دولت مي
چيزي مشابه آنچه كه قبال در . برداري قرار دهدهاي بزرگ مورد بهرهرا از ما پس گرفته و بصورت كشت و صنعت

 "هاي پس از انقالب اتفاق افتاده بودهاي قبل از انقالب و توسعه نيشكر در سالتپه شوش و دزفول در سالهفت
العاتي و اجرايي طرح در فضايي كامال غير شفاف و براساس بدينسان عمليات مط. )1394، (مصاحبه با مطلعين محلي

 . بخشي و از باال آغاز گرديد، هاي دولتي در سطح مليگيريتصميم
در بستري از عدم اعتماد و واگرايي نسبت ، رساني دقيق به جامعة محليتجربه تاريخي و عدم برخورد شفاف و اطالع

خ و در 70و  60هاي در دهه. نواع شايعات در جوامع محلي فراهم آورده بودزمينه را براي رواج ا، به تحوالت بيروني
تنها يك منبع گردآوري داده و ، در واقع، ركاران طرحاندمردم محلي براي دست، زمان انجام مطالعات طرح كرخه
هاي در طرح در آن زمان هنوز رويكردهاي اجتماعي و ضرورت جلب مشاركت مردم. اطالعات بودند و نه بيش از ان

ركاران طرح مطرح نبو؛ درحالي كه در مقياس جهاني تجربيات با ارزشي دراين باره فراهم اندتوسعه منابع آب ميان دست
ولي ، ها و اقدامات دولت نداشتيمها و برنامهما اطالع دقيقي از هدف"گويند: ها چنين ميمردم درباره آن سال. آمده بود

 "دولت بعد از دهها سال به فكر آبادكردن اين قسمت از خوزستان افتاده است، و آن اينكه يك چيزهايي مشخص بود
 (همانجا)

تي در چنين فضايي مردم محلي از هر فرص. فقدان رويكردهاي مشاركتي در اقدامات دولتي كامال مشهود بود، بدين ترتيب
بهره ، ده بوداي كه گسترده شسهمي بيشتر از سفرهبراي تحكيم جايگاه حقوقي و مالكيتي خود و ايجاد حق و برگرفتن 
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حتي به  ،با استفاده از انواع ترفندها، آورند كه چگونه مردم بصورت قانوني و غيرقانونيمسئوالن محلي بياد مي. بردندمي
ما "، ليحبه گفتة يكي از مسئوالن م. كردنداقدام به برداشت آب از كانال و كشت آبي مي، هاي آبيبهاي تخريب سازه

امكانات ما براي تماس با مردم و توجيه آنها محدود به . وظايف فني و مديريتي و اداري داشتيم، عنوان كاركنان دولتبه
هاي برخي قرار دادهاي سازمان آب و برق خوزستان و وزرات نيرو با مهندسين مشاور و پيمانكاران براي انجام فعاليت

، خ1380البته از اواسط دهة . هاي اجتماعي و كار با مردم چندان مورد توجه نبودا جنبهدر كاره. مطالعاتي و اجرايي بود
اوضاع تا حدود زيادي تغيير كرد و ضرورت جلب مشاركت مردم و موضوع مديريت مشاركتي آبياري و انتقال مديريت 

براساس رهنمودها و ، شداخته ميشن "برانهاي آبتعاوني"بران كه در ان زمان به عنوان هاي آبآبياري به تشكل
اما حتي در اين دوره نيز نظرات يكساني در بارة نقش مردم ، مورد توجه قرار گرفت، رويكردهاي مطرح در سطح جهاني

نقطه نظرات افراطي در هر دو . اين بحث موافقان و مخالفان زيادي داشت. برداري از طرح وجود نداشتدر اجرا و بهره
 . )1394، (مصاحبه با مسئولين محلي "تا همين امروز هم وجود دارد سمت وجود داشت كه

فزايش درآمد افزايش نسبي توليد و ا، تغيير دركاربري اراضي، گسترش تدريجي كشت آبي موجب تغيير درالگوي كشت
اي هم شاغل تازهك ماندكاند.گيري نهادي براي توزيع آب شدها و شكلافزايش ارزش زمين، خانوارها و از همه مهمتر

انكار هاي مشاور و پيمهاي شركتمطرح شد كه عمدتا در ارتباط با فعاليت كارگري و نگهباني در منطقه، چون رانندگي
 . طرف قرارداد با سازمان اب و برق خوزستان بود

  رويكرد طرح و بازتاب ان در جوامع محلي

طرح توسعة  يعنوان مجربه، حضور در جبهه و جنگ نةيشيبا توجه به پ، موسسة جهاد نصر، خ1380از اواخر دهة 
، ياصل يهااگرچه برخالف ساخت شبكه. نهاد دانيپا به م يهزار هكتار 550 ياراض يو نوساز زيتجه، يفرع يهاشبكه
مزارع و قطعات  مياصوال مستلزم ورود به حر، ياراض يو نوساز زيو تجه يفرع يهاو ساخت شبكه يطراح تيماه
رت و معاش ييآشنا نةيشيپ، البته. ساختيم ريو روزمره با آنان را ناگز كيتعامل نزد، جهيبود و در نت يردمم يزراع

 اتيملع شبرديدر نحوة پ يمهم راتييتغ سازنهيزم توانستيم، يبا مردم محل، از جمله كارشناسان جهاد نصر، جهادگران
 يهادر كارگاه، لگريتسه يروهايعنوان نبه، دهيدآموزش يحلم يرويموضوع موجب شد تا دهها ن نيا. طرح گردد ييجراا

شاور م يهاعنوان همكاران شركتبطور گسترده و مستمر به، كرخه مستقر شده يمختلف عمران يطرح در نواح يياجرا
 ياز سو يانكه كس مينداشت ادياز آن ب شيتا پ": نديگويم يآن گونه كه اهال. ابنديحضور  يدر جوامع محل، مانكاريو پ

 نيا. مياز طرح نظر بده يبرداراجرا و بهره يو چگونگ يدولت به ما رجوع كنند و بخواهند كه در بارة موضوعات فن
كه  ي: گروهدش جاديا يمردم دو دستگ انياما بعدا م، انداختيموضوع در ابتدا ما را نسبت به مقاصد دولت به شك م

و رهبران  انديسفشير. نداشتند ياريهرچند آنها اخت، كت فعالتر در جلسات بودندبه مشار ليما، ها بودعمدتا شامل جوان
) يبوم ريو غ ياعم از بوم، خود را از كثرت افراد (بخصوص جوانترها يتيو نارضا دانستنديرا شرط عقل م اطياحت يمحل

 يرا برا هم فرصت يبرخ، يجمع يبحث و گفتگو يفضا نيدر ا. كردنديپنهان م، دخالت داشتند هايريگميكه در تصم
 يوافق و سختبه ت دنيرس يدگيچيو بر پ دنديديم ايمه يميقد يهاحساب هيخود و تسو يمنافع و مقاصد شخص شبرديپ

ما  يروستا و خانه و زندگ در) صبح تا شب مانكارانيدولت (مهندسان مشاور و پ يروهاين. افزودنديم يريگميتصم
ر نبود! مردم بخاط يابود؛ چاره بيعج يليما انصافا خ يكارشناس كه برا يهار خانمبخصوص حضو. حضور داشتند

 هاديداشت! برغم همه ترد يطيطرح شرا ياجرا يدولت هم برا، باالخره. بودند رفتهيرا در ظاهر پذ زيچطرح همه ياجرا
 شيطرح رو به افزا انيمردم با مجر يهمكار زانيم، جهياعتماد جامعه به طرح و در نت زانيمدر مجموع ، هاو مخالفت

  . )1394، يبا مردم محل ي(جلسات بحث متمركز گروه "بود
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خود را  يهانيمردم زم، نيب نيدر ا. گرفت ياسابقهيطرح شتاب ب ياجرا، 1392كشور در سال  يبهبود اوضاع مال با
ن حاضر به نكاشت يحت يدر موارد" يتة اهالبگف. دادنديقرار م مانكارانيپ اريدر اخت يساختمان اتيعمل ياجرا يبرا
 ريتقص يد و گاهبو يكارشناسان دولت ريتقص يگاه. بود اديالبته ز يولبدق. رديطرح سرعت گ يتا اجرا، ميشد مانيهانيزم

هم  يالبته در موارد. داشتند يرمعقوليغ يهاو درخواست كردنديم يريجلوگ شانيطرح در اراض يخود مردم كه از اجرا
دم مر، باالخره. رفتيكه در ابتدا بگوش مهندسان فرو نم دادنديم شنهاديپ يراه حل بهتر ايرف حساب داشتند ح
 هايدولت، ياراض يسازكپارچهيمثال در برنامة  د؛يرسيذهنشان به آن نم هابهيكه غر گرفتنديرا در نظر م ييزهايچ
نبود و در دادگاه  نيعوض كنم كه اصال مالك زم يم را با كسسنددار خود نيزم كه براي مثال من قطعه خواستنديم

بود و  امهيچون همسا، ميمشكل را بصراحت بگو توانستميخوب من كه نم. پرونده داشت و به زور متصرف شده بود
مسئوالن . طرح يمعارض و مخالف اجرا شدميو آنوقت م كردميم يتراشبهانه كردم؟يپس چه م شدياز من دلخور م

دارد! من هم كه  يديچه فوا ياراض يسازكپارچهي، كه متقاعدم كنند آوردنديرح هم پاشنة خانة مرا از جا در مط
ا با سنددار خودت ر نيزم يتو باش، با انصاف، خوب. گذاشتميبندگان خدا را سر كار م، ميماجرا را بگو توانستمينم
 شروع يفرد نيدر زمان توافق شده كار را در زم مانكاريپ يگاه " اي. (همانجا) "؟يكنيديگري عوض م ييدعوا نيزم
طرف  كه يبكارند! بعد از مدت يو هزار بدبخت ريرا با تاخ نشانيزم، شدنديناچار م ممرد، خوب. ليبه هزار دل، كردينم

او  يورز جلوطبعا كشا، خوب. ميكار كن ميخواهيكه م شديم دايپ مانكاريسر وكلة پ، آب وكود داده بود، كاشته بود
لفظ  نياصال ا. معارض و مخالف طرح شدي! پس او هم مدهميتا برداشت محصول اجازه نم، گفتيو م ستاديايم
. "دارند! يالبد درد رند؟يرا بگ نشانيعمران زم يواقعا زشت است! مگر مردم عقل ندارند كه بخواهند جلو "معارض"

  . (همانجا)

و جامعة  يكارشناسان دولت انيمنصفانه تعارضات و گفتگو و مفاهمه م تيريمد، يسازاجماع نةيدر زم يفقدان تجربة مل 
خوب  ييكه در اصول حكمروا ييمعنابه، طرح ياجرا نديدر فرا يمشاركت مردم تيفيبر ك ينحو قابل توجهبه، يمحل

مشاركت  در قالب يستيعمدتا با مردم با طرح را يهمراه، يطيشرا نيدر چن. نهاده بود يبرجا يمنف ريتاث، بدان اشاره شد
آنها ، نانيبه توافق با صاحبان زم يابيدولت اغلب و بهنگام عدم دست": يگفته اهالبه. نمود يابيارز يآمرانه و از سر ناچار

 ينسبتا آسان مردم محل يرسكه با توجه به دست يدي(همانجا)؛ تهد"نموديم ديتهد شانيطرح در اراض يرا به عدم اجرا
  . افتييكمتر امكان تحقق م، نزد آنان تيدر منطقه و طرح شكا يو ادار ياسيبا نفوذ قدرت س يهانبه كانو

 يهاكهو مراتع به شب ميد يهانيسرعت دگرگون و زمدرمنطقه به ياراض يو كاربر يكالبد يمايس، مشكالت نيوجود ا با
ء و كه بطور آبا ياشور و ماسه يهانيزم يحت": به گفتة مردم. مجهز شده است "يمهندس"و كامال  شرفتهيپ ياريآب

چ با گ ينازك خاك زراع هيال، ياراض حيموقع تسط. قرار گرفتند رحط يهم درمحدوده اجرا ميكاشتيآنها را نم ياجداد
چه خواهد شد؟ اما مهندسان  ينيزم نيكه عاقبت زراعت در چن ميشدينگران م شتريو ما ب شديخاك مخلوط م ريز
ما  و دادنديكار را م نهيآنها هز يوقت، ! خوبشودي) درست ميوانيو كود دادن (كود ح ييبا آبشو زيهمه چ، ندگفتيم
 "شمرد! يستيرا كه نبا يكششيبقول معروف: دندان اسب پ. ميآمديكوتاه م، مينداشت يدر كشت آب ياچندان تجربه زين

  (همانجا)

امع جو يتجرب يهاتيو ظرف ياز دانش بوم يريگطرح بهره ياجرا نديكه در فرا دهدينشان م يبروشن يموارد نيچن
  . طرح قرار داشته است انيكمتر مورد توجه مجر يمحل
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  افزايش ارزش زمين و تشديد اختالفات ملكي

ا بلكه همچنين سبب شد ت، شرايط حاكم بر منطقه نه تنها موجب شد تا مرزهاي مالكيتي تا حدود زيادي مخدوش گردد
 البته با آغاز عمليات اجرايي براي. بكلي رها شوند، بخصوص اراضي نامرغوبتر، بخشي از اراضي، زماني طوالني طي

هاي فرعي آبياري و زهكشي و برنامه تسطيح اراضي و امكان آبرساني به اراضي ناهموار و بلند با استفاده احداث شبكه
ج بر اساس يك سنت راي. تصرف اين گونه اراضي باال گرفت دعوا بر سر مالكيت و، هاي آبياري تحت فشاراز روش

معموال بزرگان متمكن در روستاها بخشي از اراضي خود را بصورت دايم و يا موقت براي ، ايمبتني بر مناسبات عشيره
يش اشدن اراضي و افزكردند؛ هرچند با اغاز عمليات ساخت شبكه و آبيكشت و ورز به اقوام تهيدست خود واگذار مي

ة اراضي واگذار شد، برخي از ايشان در صدد برآمدند تا با طرح شكايت و يا استفاده از نفوذ معنوي خود، ارزش زمين
 بيشتر معموال، بودند ويژه آن بخش از اراضي كه مالكان اصلي آن فوت شدهبه، در اين زمينه. پيشين را باز پس گيرند

 . )1395، ه با مطلعين محليمورد اختالف و مناقشه قرار داشتند (مصاحب
اختالفات ، وجود چنين اختالفاتي در موارد زيادي مانع از اجراي طرح در اراضي مذكور شده و معموال ظرفين دعوا

 بخصوص ادارات، اختالفات مشابهي ميان مردم و نهادهاي دولتي. دهندخود را بصورت مخالفت با اجراي طرح بروز مي
تصرف  تعدادي از كشاورزان اقدام به -در فضاي انقالبي -از نظر مسئوالن منابع طبيعي. شودمنابع طبيعي نيز مشاهده مي

 ،مهمترين مشكل طرح درحال حاضر، از نظر جامعة محلي و مسئوالن ذيربط. اندغيرقانوني بخشي از اراضي ملي نموده
ر پس دولت بايستي در ام، ق به ماستها متعلاگر اين زمين"گويند:آنها مي. حل و فصل موضوع مالكيت اراضي است

 . (همانجا) "تا خيال مردم هم راحت شود، صدور اسناد رسمي براي اراضي بالتكليف مساعدت كند
ن باره اظهار در اي، آن دسته از كساني كه از واگذاري زمين طرفي نبسته بودند و پيشة اصليشان دامداري بود، در اين بين

كاشتيم براي تامين خوراك خودمان و اگر محصولي هم مي، وديم و شغلمان دامداري بودما كه كشاورز نب"داشتند: مي
ن گونه اي. هايي كه مدعي نداشته باشدآن هم در زمين، كنيمها پيدا ميما االن بسختي مرتعي براي چراي دام. هامان بوددام

شانس آورديم كه در دورة جنگ . هاي كشاورزيها هم يا آلوده به مين است و يا در حال تبديل شدن به زمينزمين
هايشان يا تلف شد و يا فروخته و به كشتارگاه فرستاده شد! ما در دورة جنگ براي خودمان جا بسياري از مردم دام

شان تامين معلوم نبود از كجا بايستي علوفه، اگر االن همان جمعيت دام وجود داشت. هاچه رسد براي دام، نداشتيم
 ،هاي زراعي را بعد از برداشتعلوفه بخرند و يا زمين، همين االن دامداران مجبورند با وجود همه مشكالت مالي. دشمي

، ه بر اينعالو. چند نوبت كشت هم در اين منطقه سبب شده تا زمين خالي كمتر پيدا شود. هاي باال اجاره كنندبا قيمت
وضعيت آنها چه ، مد دارند و معلوم نيست بعد از اجراي كامل طرحعده كمي از عشاير لر هنوز در منطقه رفت و آ

  . شود؟ (همانجا)مي

  برداري از طرحيافتة جامعة محلي در بهرهتحوالت نهادي و افزايش مشاركت سازمان

س راساب، هاي فرعيشدن آرايش فني شبكههاي كاداستر اراضي و نهاييبا توجه به تهية نقشه، خ به بعد1392از سال 
. شدتشكيل و نمايندگان هر گروه در زير هر آبگير مشترك انتخاب مي "آبهاي همگروه"، تفاهم بين مهندسان و مردم

بته ال. هاي موسس آنها با راي مردم انتخاب شدندبران در نواحي مختلف ايجاد و هيئتدهها تشكل آز آب، براين اساس
هاي اختالف آرا در بارة قالب حقوقي تشكل، به همين دليل. شناختها را به رسميت نمي قوانين كشور اين تشكل

 دار مسئوليتتوانند عهدههاي الزم ميپس از كسب آموزش، ها از نظر موسسه جهاد نصراين تشكل. بران زياد استآب
ارت جهاد اين در حالي است كه وز. هاي فرعي شوندبرداري و نگهداري از تاسيسات آبي در محدودة شبكهبهره

ش هرگونه تشكلي در بخ، به رسميت نشناخته و معتقد است "برانتشكل آب"اصوال تشكلي را با نام ، كشاورزي
بران بهاي آدر حالي كه تشكل، ها را مديريت كندخاك و ساير نهاده، كشاورزي بايستي بطور توامان امور مربوط به آب
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برق  سازمان آب و، در اين ميان. البته اين حرف درستي است. اندديدهتنها براي اداره شبكه آبياري تشكيل و آموزش 
برداري كشاورزي را در زمرة ماموريت هاي بهرهاصوال موضوع تحول نظام، عنوان متولي آب استانخوزستان هم به
تند؛ اي هسگيري تازهيمها در حال تصمظاهرا خود دولتي "مردم در اين باره بر اين باور هستند كه. داندقانوني خود نمي

خواهد مدير و رييس شود و حاال هر كسي مي، زمين ما دست خودمان باشد. شايد اينطوري به نفع كشاورزان هم باشد
ش بدون حمايت دولت كارها حتما پي، شبكه را اداره كند! البته اگر هم تصميم بگيرند كه بخود كشاورزان واگذار كنند

ر نظر كه زي -عنوان اختياردار اصلي توزيع آببه -برداري از شبكة كرخه و شاووركت بهرههمين االن شر. نخواهد رفت
. (همانجا) ". دهدبران نشان نميهاي آبچندان روي خوشي به نمايندگان تشكل، سازمان آب و برق خوزستان است
رداران تحويل با آب را به نمايندة بهرهگويد كه مبرداري به صراحت ميشركت بهره "بنا بر گفتة نمايندگان جوامع محلي:

تا ، بنديمبرداران بصورت فردي و تك تك ميشناسيم؛ قرارداد تحويل آب را با بهرهدهيم و تشكل را برسميت نمينمي
ه ب، بهايش را ندادهآيد از جيب خودش تاوان آن كسي را كه آبآيا نمايندة تشكل مي. طرف حساب ما مشخص باشد

تا از آن براي  ،بران ابزاري در اختيار ندارددانند تشكل آبگويند! چرا كه ميراه هم نميد؟ انصافا البته پربيما پرداخت كن
  . جا)(همان "هاي خودش دعوا كندتواند با قوم و خويشبردار متخلف استفاده كند؛ هر روز هم كه آدم نميبرخورد با بهره

عنوان يكي از اصول سازي بهنگي در بين ذيمدخالن دولتي و ضعف اجماعچنين مواردي نشانة روشني از وجود ناهماه
و حركت  گيري جامعه به طرحنه تنها بر اعتماد در حال شكل، طبعا رويدادهايي مانند اين. مهم حكمرواي خوب است

لكه ب، سازدميآرام و پرترديد مردم به سمت قبول مسئوليت و مشاركت درامور و افزايش سرمايه اجتماعي لطمه وارد 
دار در جوامع ناپذيري و تمايل ريشهتاسيس و تقويت روحية مسئوليتهاي تازهزمينه را براي انفعال و سردرگمي تشكل

رار اين روند كمكي به استق، بدون ترديد. آوردنيز فراهم مي "ها بردوش دولتانداختن همه مسئوليت"محلي نسبت به
  . خواهد كردحكمروايي خوب آب در سطح محلي ن

عدم قانوني شدن شخصيت حقوقي . ها روبه فزوني دارداين گونه ناهماهنگي، برداري از طرحبا نزديك شدن به زمان بهره
، دولتي هايو مشكل به رسميت شناختن آنها در ادارات و دستگاه "نهاد نوين ميرابي"عنوان يكبه "برانهاي آبتشكل"

پذيري جوامع محلي و جلب مشاركت ح در راستاي اعتمادسازي و مسئوليتصدمات زيادي به دستاوردهاي طر
  . وارد آورده است، اي براي حكمروايي آب در سطح محليبرداران و نيز احيا نهاد تازهبهره

مقرر گرديد تا تاسيسات ، هاي صادره از سوي وزارت جهاد كشاورزيبر اساس تصميمات و بخشنامه، خ1395در سال 
 هايسازمان جهاد كشاورزي استان تحويل داده شود و ادارة تعاون روستايي كارهاي مربوط به ايجاد نظامآبياري به 

 .هاي توانمندسازي را به انجام رساندهاي تعاوني توليد و اجراي برنامهبرداري كشاورزي مطلوب در قالب شركتبهره
ادي در زمينه ارائه خدمات كارشناسي و تامين منابع اين درحالي است كه سازمان تعاون روستايي دچار محدوديت زي

ر اساس آن هم ب، ورود سازمان تعاون روستايي به فرايند نهادسازي، بنا بر تجربه شش دهة گذشته. اعتباري الزم است
 يانداز روشني را در راستاي استقرار حكمروايچشم، هاي اداري از باال به پايين و دولت محورضوابط و دستورالعمل

  . دهدبرداران در برابر طرح قرار نميهاي بهرهمحلي آب و كشاورزي و انتقال مديريت آبياري به تشكل

  خواست جامعة بهره بردار: استمرارحضور دولت براي انجام اقدامات تكميلي

ر جامعة محلي براي دار و نيرومندي دتمايل بسيار ريشه، آيدمي) بر1395-1394هاي ميداني (چنان كه از نتايج بررسي
بر  برداران با اشراف كاملبهره. در ارتباط با طرح توسعة آبياري كرخه وجود دارد، آفريني دولتاستمرار حضور و نقش

براي دستيابي به اهداف مورد انتظار طرح و ، هاي مختلف دولتيضرورت انجام اقدامات تكميلي متعدد توسط دستگاه
بر ضرورت حضور دولت و ، برداري از طرحروي در جريان بهره شكالت عمدة پيشپايداري آن و وجود موانع و م

بسياري از كشاورزان منطقه سالخورده و "گويند:آنها مي. هايش در راستاي كمك به كشاورزان تاكيد دارندادامه فعاليت
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به آموزش  اي همعالقه، ه اين موضوعبا توجه ب. آيندبرنمي سواد هستند و از عهدة فعاليت نوين كشاورزيبيسواد و يا كم
ارضايتي ن، هاي مختلفاينان بصورت. دهندهم كه به دست كسي نمي و كسب تجربيات جديد ندارند؛ اختيار كارشان را

 كاران اصفهاني و قميشان روي آوردن به اجارهتنها انتخاب، كنند اما كو گوش شنوا؟ پسو نگراني خودشان را ابراز مي
، در اين حالت. كاران غيربومي خواهد شددر اين صورت هم كه طبعا اصل سود نصيب اجاره. ن خواهد بودو مانند آ

درآمد ناشي از اجارة ، بايد با نان بخور و نميري بسازند و آنها هم كه زمين زيادي دارند، آنهايي كه زمين كمي دارند
 "داند!آيد؟ خدا ميچه چيزي گير مردم روستايي مي، ميان در اين. كنندگذاري ميها را گرفته و در شهر سرمايهزمين

 . (همانجا)
برداري با توجه به تغييرات ايجاد شده در شرايط بهره، اگرچه منزلت اجتماعي پيشة كشاورزي و درآمدهاي ناشي از ان

ان زي انتخاب اول جواناما همچنان شغل كشاور، شكل ملموسي بهبود و ارتقا يافته استبه، هاي اخيرو توليد در سال
 ،كننده درجلسات بحث گروهي متمركزجوانان شركت. آيدبحساب نمي، بخصوص جوانان تحصيل كرده، روستايي

 آب و كشاورزي كه"گويند:آنها مي. كردندعنوان شغل مطلوب خود معرفي نميكشاورزي را به، تقريبا در هيچ موردي
اي ازهدانبپرسيد كه از كار خود راضي هستند؟ به -در شوش -سوي كرخههمه چيز نيست! االن برويد از كشاورزان آن

آورد! دار راحت زير كولر گازي نشسته و ده برابر پدر من پول در ميعايدي دارند؟ واسطه و مغازه، كشندكه زحمت مي
ول زمين را بفروشد و پرود! ببينيد قيمت زمين پدر من چقدر است؟ اگر اش هم هر روز باالتر ميارزش سرقفلي مغازه
آيد؛ چرا بايد در اين شرايط ازه يكسال عايدي كشاورزي بدون زحمت گيرش مياندماهانه به، آن را در بانك بگذارد

  . )1394، (جلسات بحث متمركز گروهي با مردم محلي "سن و سال و سر پيري كشاورزي كند و آخرش هم هيچي؟!
ه و يا آن را فروخت، اين است كه زميني از پدر دريافت كردهروستايي منطقه  آرزوي بسياري از جوانان، بدين ترتيب 

نكته مهمتر اينكه باال بودن بُعد خانوار در بين . در شهرهاي دور و نزديك براي خود كسب و كاري برپا كنند، اجاره داده
اي اشتغال همة پسران خانواده سو شرايط مناسبي را براز يك، و همسفره بودن و سكونت در يك واحد مسكوني اعراب

ت تح، پسران خانواده اغلب تمايل ندارند، و از سوي ديگر، كندو كسب درآمد كافي از طريق كار در مزرعه فراهم نمي
ران بسياري از پس، سانبدين. براي خود كاري دست و پا كنند، هاي حاكم در مناطق دورتر ازمحل سكونت خانوادهسنت

عمال يا ناگزير ازكار در زمين پدري و يا يافتن شغل ديگري در نزديكي ، تا زمان حيات پدر، بهاي عرعضو خانواده
زه در ويبه، پس از فوت پدر هم آنقدر تعداد وراث زياد است كه زمين زيادي. روستاي محل سكونت كل خانوار هستند

دادن اراضي حاصل  هاي اجارهگزينه، ليلبه همين د. شودنصيب فرندان پسر نمي، خانوارهاي ميانه حال و يا تهيدست
اره بزرگترها در اين ب. هاي اخير بوده استهمواره گزينة مطلوبتر جوانان روستايي در سال، االرث و يا فروش آناز سهم

و  هاي صنعتيدر بخش، بخصوص آنها كه تحصيالت دانشگاهي دارند، دولت بايد براي اشتغال جوانان "گويند:مي
 بعضي اوقات، روي آسايش بخود نخواهند ديد! از همه بدتر، تنها با كشاورزي، مردم اين منطقه. كري كندخدماتي ف
خودشان مخارج شبكه را ، هاي طرح را هم به دولت بدهند و در آيندهشود كه مردم بايستي بخشي از هزينهشايع مي

اند؛ حاال حاالها دولت بايستي از آنها صفر شروع كردهاز كجا؟ معلوم نيست! مردم اينجا زندگي را از زير . پرداخت كنند
  . (همانجا) "تا جاني بگيرند، حمايت كند

و همچنين عدم وجود روحيه و توان ، هاي دولتي و جوامع محليسازي بين دستگاهضعف اجماع، اين گونه نقطه نظرات
اي هبخصوص خانواده، نظر اكثر مردم منطقه در. سازدبردار را به روشني نمايان ميپذيري در جوامع بهرهمسئوليت

، ياين درخواست جامعه محل. منطقه را ترك كند، عمليات ساختماني پروژه دولت نبايد بعد از اتمام، زمين و ميانه حالكم
ريتي و هاي مدياگرچه در تضاد آشكار با نظريات نوين در ارتباط با توانمندسازي جوامع محلي براي قبول مسئوليت

 هاي اقتصادي ان همخوانيبا سياست، با توجه به امكانات مالي دولت، افزون بر اين. ويت حكمروايي محلي استتق
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نهاد هاي مردمهاي محلي و تشكلسادگي از كنار آن گذشت؛ بايستي در شرايطي كه هنوز سازمانتوان بهندارد كه البته نمي
  . ه براي حل اين تناقض آشكار تهيه و پيشنهاد نمودشده و خالقاناي بومينسخه، اندقوام نيافته

اند و بم، و خودش شروع كرده دولت بايستي كنار طرحي كه خودش بنيانش را نهاده "، به اعتقاد اعضاي جامعة محلي
ست د، شود؟ مشكل كار كجاست؟ راه حلش چيست؟ اگر موسسه جهاد نصر و دولت بروندببيند كه حاصلش چه مي

اي از آن را به سمتي خواهد كشيد؛ مردم هم كه مردم سابق نيستند كه با هر كس گوشه. ا بند نخواهد بودهيچ كج ما به
زماني به حرف من پيرمرد گوش . آينديك سخن شيخ حساب كار دستشان بيايد؛ مگر به اين آساني با هم كنار مي

زدند!  ،خود هستند! حاال به هر كس ضرري زدنداما االن گوششان به احدي بدهكار نيست! فقط دنبال منافع ، كردندمي
ه اين ب. كشدهر كس بسمت خودش مي. هايي داريمهمين االن ببينيد در جريان انتخابات شوراها چه گير و گرفتاري

 ولت بهد ادارة شبكه را، اگر خيري در كار بود، قول بعضيآساني كه نمي شود دولت كارها را به دست مردم بسپارد! به
داند كه چه راه دشواري در پيش روي كشاورزان قرار دارد؛ مگر همراه ساختن اين همه دستگاه سپرد!؟ خودش مينميما 

  . (همانجا) "كار آساني است؟ بايد ترسيد!، دولتي كه هر كدام قانون خودشان را دارند

 مورد انتظار طرح و پايداري آن  الزامات تحقق منافع

هاي قرار است پهنة وسيعي از دشت، بر اين اساس. د سال آينده به پايان خواهد رسيدعمليات ساختماني طرح طي چن
 ،هزاران تن محصول كشاورزي كه بخش مهمي از آنها فسادپذير است، منطقة كرخه زير كشت انواع محصوالت آبي رفته

ي اعتباري و پشتيباني فني آموزش، اين محصوالت به كدام بازارها عرضه خواهند شد؟ خدمات مورد نياز مالي. توليد شود
ي اها اگرچه در جلسات بصورت حاشيهو نيروي انساني متخصص مورد نياز چگونه تامين خواهد شد؟ اين پرسش

كشاورزان محلي در اين باره جز ابراز نگراني و طرح ابهامات . اما بسرعت در مركز گفتگوها قرار گرفتند، شدندمطرح مي
 تنها بر يك موضع، هاي دولتي را مسئول حل و فصل همة اين موارد دانستهآنها دستگاه. ادنددخود واكنشي بروز نمي

دولتي كه طرح كرخه را طراحي كرده و اين همه سرمايه به پاي آن ريخته و اين همه "ورزيدند و آن اينكه:اصرار مي
 اه حلي در نظر گرفته است؛ اما اگر اينها از قبلالبد براي همة اين مسايل ر، نيروي انساني را براي احداث آن بكار گرفته

  . (همانجا) ". دولت هم ما را بدبخت كرده و هم تالش و سرماية خود را به باد داده است، بيني نشده باشدپيش
محور است كه اصوال نگر و سازهبخشي، مدارماموريت، محورطرح توسعه آبياري منطقة كرخه برآمده ازنگرشي دولت

نهادي  -صاديفرهنگي و اقت -اجتماعي، كالبدي-فيزيكي، اكولوژيك -يكردي فضايي و فرابخشي به ابعاد محيطيفاقد رو
اي در ارتباط هاي كافي و متقاعدكنندهتواند تضميننمي، از اين رو. امنيتي در قالبي منسجم و يكپارچه است -و سياسي

  . ن و پايدار در منطقة كرخه بدست دهداي متوازبا تاثيرات مثبت بر فرايند دستيابي به توسعه

 گيريجمع بندي و نتيجه

زمان  دست كم از، توان چنين نتيجه گرفت كه سازمان فضايي منطقه آبياري كرخهدر ارزيابي مطالب باال آشكار مي
متاثر ، ولتياي از عوامل بيروني و بويژه اقدامات دكنندهبطور مستمر و تعيين، پيروزي انقالب اسالمي و رويداد جنگ

مهاجرت و  ،تخلية جمعيتي، هاي اجتماعي و اقتصادي منطقه در اثر جنگاين تاثيرات از تخريب كامل بنيان. بوده است
تقسيم اراضي شيوخ و بزرگ مالكان و تنزل جايگاه اجتماعي و ، هاي تازهبازگشت به منطقه تا اسكان در محل، سپس

اث سد مخزني كرخه و شبكه آبياري گستردة آن و رواج كشت آبي و و سپس احد، سياسي آنان در جوامع محلي
در مركز . ردگيفرهنگي و اقتصادي منطقه را در بر مي -اجتماعي، در جهت تغيير ساختارهاي سنتي كالبدي، پيامدهاي آن

اخالت يق بارز مداز جمله مصاد، اقدامات حكمروايي آب كشور در منطقه. دولت قرار داشته است، بسياري از اين تغييرات
وري تحقق اهداف اين طرح شامل ارتقا بهره. نگر بوده استبه پايين و بخشي-ريزي از باالدولتي درچارچوب برنامه

از منظر جامعة ، ايجاد اشتغال و درآمد براي مردم منطقه، افزايش توليد محصوالت كشاورزي، توسعة كشاورزي، آب
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مردم محلي با توجه به تجربيات جمعي و فردي و . روبروست "اما و اگر" اكنون با دهها، محلي و مسئوالن ذيربط
دن شهاي زيادي در باره پايداري دستاوردهاي طرح دارند و آبينگراني، اقدامات مشابه انجام شده دولتي در نواحي مجاور

ار پرفراز و مسيري بسي تنها برداشتن نخستين گام در، اراضي و افزايش توليد محصوالت كشاورزي را در صورت تحقق
كنند؛ مسيري كه جز با همت و هدايت دولتي به تا رسيدن به پيشرفت و توسعة منطقه ارزيابي مي، نشيب و طوالني

در كنار  ،هاي دولتي در طرح توسعة آبياري كرخهحضور گسترده و نقش پررنگ دستگاه. سرانجام مطلوب نخواهد رسيد
اسي و فرهنگي و سي، و نيز به همراه موانع موجود اجتماعي، ص حكمروايي محلي آباتكايي در خصونبود پيشينة قابل

جامعة محلي براي قبول مسئوليت و مشاركت در مديريت  موجب شده تا، هااي سياستعدم پيگيري و تغييرات دوره
ي و نزد كارگزاران دولتها چنين ترديد و نگراني. ناپذيري شودطلبي و مسئوليتعافيت، محلي آب دچار نوعي ترديد

 امتناعي دوسويه در موضوع مشاركت و انتقال مديريت آبياري به، بدين ترتيب. شودبويژه در سطح محلي نيز ديده مي
شود كه بايستي آن را در شمار هاي دولتي و جامعة محلي آشكارا مشاهده ميبرداران در بين دستگاههاي بهرهتشكل
   .سياسي و تاريخي در مسير دستيابي به توسعة متوازن و پايدار منطقة كرخه بشمار آورد -يترين مواتع اجتماعپيچيده

هاي يافزايش سطح سواد و آگاه، تضعيف ساخت سنتي قدرت و عدم جايگزيني آن با نظمي منسجم و نوين، طور كليبه
ة مهاجرت و دوران اجراي بويژه در دور، گسترش تعامالت بيروني جوامع عرب منطقه، عمومي در جوامع محلي

تغيير ساختار معيشت و منابع درآمدي جوامع روستايي با اجراي ، هاي آبياري كرخههاي بازسازي و ساخت شبكهبرنامه
ة سالهاي چندينآموزه، تر شدن مسالة ارضي و از همه مهمترافزايش ارزش زمين و پيچيده، تحول نظام مالكيت، طرح

جتماعي موسسة جهاد نصر در خصوص ضرورت مشاركت مردم و توسعه از پايين و نيز گران و كارشناسان اتسهيل
اين . تبديل شده است، بخصوص بخش جوانتر ان، اكنون به تجربة زيستة جامعة محلي، بردارانهاي بهرهايجاد تشكل

با ، تحوالت مبناي اينبر . ريختگي انتظام فضايي منطقه افزوده استتغييرات بر پيچيدگي تحوالت ساختاري و درهم
ار و امكان ساماندهي به ساخت، "از باال به پايين"نگر نامنسجم و بخشي، توان گفت كه با اقدامات پراكندهاطمينان مي

بر اساس يك رويه قديمي در قلمرو ، حكمروايي آب در ايران. سختي در دسترس خواهد بودسازمان فضايي منطقه به
تي كه وضعي. ندارد، از جمله در منطقه آبياري كرخه، فرابخشي اقدامات اي نسبت به اثراتاصوال دغدغه، ماموريتي خود

  . شودمتاسفانه در بخش كشاورزي نيز مشاهده مي
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