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 چكيده
ساخت وبهره برداری ازشبکه های آبیاری وزهکشيی وتاسیسيات    ،طراحی بدست آمده نشان می دهد مطالعه، تجارب 

درکنار توسعه ورشد چشيميیر   همچنین مطالعات صورت گرفته نشان می دهد .طوالنی دارد ن درایران قدمتیرآبی مد

یکيی ازمشيک ت   ،عدم تعامل موثر با مصرف کنندگان بدلیل درسطح اراضی قابل کشت وزرع  آنتوزیع و مهارمنابع آب

عيال وداوطلبانيه   مسائل ومشک ت موجود درایين زمینيه برجليش مشيارکت ف     بررسی .جدی طرحهای توسعه بوده است

خیير  دراین رابطه درمطالعات مرحله دوم طرح تامین وشبکه آبیاری وزهکشيی   .تاکید دارد ذینفعان )مصرف کنندگان (
بررسيیهای الزم در خصيون نليال      می باشد، دراستان خوزستانواقع   دو رودخانه زهره و خیر آباد که تحت تاثیر آباد

چيونيی تشکیل تشکلهای آبیاری در محدوده ی و همچنین نحوه بیاری موجود بهر برداری از منابع آب و سیستمهای آ

نتایج بدست آمده حاکی از استقبال ذینفعان از اجراء طرح در اثر  اعمال دیدگاه آنهيا درزميان    صورت پذیرفت کهطرح 

یجه طرح در ميدت زميان   و ع وه بر آن از ایجاد تنشهای اجتماعی کاسته و در نت طراحی ، اجراء و بهربرداری می باشد

   کمتری به بهر برداری می رسد .

  ،مصرف کنندگان،مطالعات اجتماعی،شبکه آبیاری کلمات کليدي:

 مقدمه:
 ،بررسیها و تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که در طرحهای کشاورزی اع  از تامین ،انتقال و توزیع آب در سالهای اخیير  

و کارفرمایان با مسائل فرهنيی ،اجتماعی ، اقتصادی و بویژه مشارکت مردمی ،نتوانسته به بعلت عدم آشنایی و شناخت طراحان 

اهداف از پیش تعیین شده خود برسد .تجارب جهانی نشان می دهد که بی توجهی و نا دیده گرفتن انتلارات ،عقاید ومشيارکت  

در این راستا با دستیابی به تفاه  و نلرات بهر بيرداران   بهر برداران می تواند مشک ت جدی بر سر اجرای پروژه ها ایجاد نماید.

،با کاهش مقامت های اجتماعی موجش افزایش همراهی و همکاری آنان در جهيت تقویيت و تجهیيز سيرمایه هيای اجتمياعی و       

فاده از نهادینه نمودن مشارکت مردمی شده  و باعث می گردد بهر بيرداران از طریيد دسيتیابی بيه توافقيات گروهيی و بيا اسيت        

همفکری در جهت حل مسائل در زمان اجراء و بهر برداری و نيهداری از شبکه ها کمك نموده و به اجراء پروژه سيرعت بششيند   

از اینرو یکی از طرحهایی که مطالعات اجتماعی ،اقتصادی و مشارکت مردمی در آن همزمان بيا مطالعيات مرحليه دوم صيورت     . 

در سياحل   در استان خوزستان  هکتار 11111زیدون می باشد . این طرح بوسعت حدود  پذیرفت ،طرح شبکه آبیاری و زهکشی

جنوب غربی شهرستان بهبهان واقع گردیده که از شيمال بيه رودخانيه زهيره و از جنيوب توسي  جياده         چپ رود خانه زهره در

محدود می شيود .)نقشيه    اری سور مقداد غرب به شبکه آبی دیل  و ارتفاعات کوه زیدون و از-آسفالته ارتباطی شهر ستان امیدیه

 . (1شماره 

 مششصات شبکه آبیاری و زهکشی طرح :

 ثقلی             :نوع آبيیری -
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 کیلو متر 11       :طول کانال انتقال 

 متر مکعش در ثانیه 3/11         :دبی کانال انتقال 

 هکتار    11111     :وسعت خالص اراضی

 سطحی          نوع آبیاری :       

 واحد 56تعداد واحد های زراعی :  

برداری اراضی روستاهای محدوده  طرح ميوارد ذیيل بعنيوان هيدف ميورد       در رابطه با مطالعات اجتماعی و ساماندهی نلام بهره

 بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . 

 شناخت خصوصیات و تحوالت جمعیتی جامعه تحت پوشش -

 نفوذ، امکانات و ... ذهش ، قومیتها، شناخت افراد ذیبررسی و شناخت زبان، م -

 برداری از منابع  ها، پراکندگی قطعات اراضی، نلامهای بهره بررسی و شناخت و میزان مالکیت -

 بررسی مقاومتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنيی -

 های مردمی شناخت میزان مشارکت -

بيرداران   ینه از منابع آب رودخانه زهره با در نلر گرفتن خواست و نلرات بهيره برداری به بررسی و ارائه طرحهای چيونيی بهره -

 ذینفع  

 های آب بران( در جهت استفاده بهینه از منابع برداری )تشکیل تشکل بررسی و ارائه پیشنهاد ساماندهی نلام بهره -

تی که در ارتباط با اهداف طيرح مطيرح ميی    که در ادامه به تفضیل در خصون اه   موارد فوق الذکر و همچنین پاسخ به سواال

اقتصادی،اشتغال ،مهاجرت . . ( پرداختيه و در نهایيت نتيایج بدسيت     –شود )مانند کانونها و مراکز جمعیتی ،ویژگیهای اجتماعی 

 آمده ارائه می گردد. 

 ( موقعیت طرح زیدون1نقشه شماره )

-  

 روش مطالعه:
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تای دستیابی به اهداف طرح از دو روش اسنادی و پیمایشی )میدانی( بهره گیری برای رسیدن به اط عات مورد نیاز در راس

 شده است.

اط عاتی که از روش اسنادی و کتابشانه ای حاصل شده شامل اط عاتی ميی باشيد کيه در سيالهای گذشيته توسي  نهادهيای        

عبارتنيد از  ی مرتب  با موضوع مطالعات مشتلف رسمی و غیررسمی جمع آوری و تدوین شده است. مه  ترین نهادها و سازمانها

سازمان آب و برق خوزستان )اميور آب شهرسيتان     مرکز بهداشت شهرستان بهبهان ، مرکز خدمات روستایی ، مرکز آمار ایران ،

                   . شرکت تعاونی تولید روستایی می د زیدون و بششداری زیدون بهبهان ( ،
 : جمعيت واقع در محدوده طرح و هرم سني انساني جوامع -1

نیروی انسانی در سنین مشتلف نیازها و توانایی های متفاوتی دارد و برای اجرای موفقیت آمیز پروژه ها در هر منطقه ای، 

همسویی با این نیازها و پتانسیل ها ضرورت دارد. بنابراین قبل از اجرای طرح های توسعه در هر منطقه ای، شناخت وضعیت 

تا  16سال، طبقه  11طبقه مه  سنی یعنی طبقه زیر  3یت ساکن در آن منطقه ضروری است. در این میان شناخت سنی جمع

 سال بعلت نقش مه  نیروی فعال در فعالیت های اقتصادی بیش از سایر طبقات سنی اهمیت دارد. 56سال، و بیش از  51

ونك،گاوکده،چشيمه مراد،لنيیرعلیاووسيطی و سفلی،سي مه    روستاهای تل گوینه ،دار ع یی،چشيمه شيیخ ،در   طرح در محدوده

وسطی و سفلی،چ  کرته،عبدیشانی،تل سیاست،شهری کهنه،لهبید،تل سیاست ،تل چياه سفلی و علیا،جوالهی و خواجيه خضير   

 (  2و 1شمارهول انفر سکنی دارند. )جد 6563با جمعیتی بالغ بر 

 1331عه در بهمن ماه جمعیت روستاهای منطقه مورد مطال -(1)جدول شماره 
 جمعيت نام آبادي ردیف جمعيت نام آبادي ردیف

 227 تل سیاست 11 796 درونك 1

 170 خواجه خضر 12 655 لنيیر علیا 2

 162 تل گرسنه 13 555 لنيیر وسطی 3

 161 دارع یی 14 336 تل چياه علیا  4

 161 شهری کهنه 15 286 لنيیر سفلی 5

 146 یخچشمه ش 16 275 چ  کرته 6

 140 تل چياه سفلی 17 270 چشمه مراد 7

 129 س مه سفلی و گاوکده 18 267 تل گوینه 8

 119 جوالهی 19 244 س مه وسطی 9

 117 لهبید 20 240 عبدیشانی 10

 5683 کل محدوده

 توزیع نسبی گروههای سنی در منطقه مورد مطالعه  -(2جدول شماره )

 محدوده جمعيتي
 بيشتر وسال  41  سال 41تا  41 سال 41کمتر از 

 جمع
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

  محدوده مطالعاتی
1308 24/2 3773 69/8 328 6/1 5409 
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نشيان از  کيه  سال قرار دارند  16-51% جمعیت در گروه سنی 01همانيونه که مشاهده می شود در منطقه مطالعاتی نزدیك به 

 .ی نیروی کار فعال در منطقه می باشدپتانسیل باال

 خالصه وضعيت سطوح مالكيت اراضي در محدوده پروژه :-

 خ صه مهمترین نتایج مستشرج از این مطالعات عبارتند از:

 قطعه  361تعداد کل قطعات زراعی در محدوده طرح : -

 ی.هکتار در روستای دارع ی 11/1سطح کوچکترین قطعه زراعی در محدوده طرح : -

 هکتار در روستای درونك  165سطح بزرگترین قطعه زراعی در محدوده طرح : -

 هکتار 0/11متوس  سطح قطعات زارعی در محدوده طرح : -

 هکتار اراضی 15کوچك ترین روستا از نلر سطح اراضی زراعی: تل چياه سفلی با -

 اضی.هکتار ار 1556بزرگترین روستا از نلر سطح اراضی زراعی: در ونك با -

 :نفوذ بررسی و شناخت زبان، ، قومیتها، شناخت افراد ذی -

جمعیت غالش مردم ساکن در منطقه زیدون را وابستيان طوایف لر کهکیلویه و بویراحمد تشکیل   می دهد و پیرو آن زبان 

ا تا حد زیادی در در حال حاضر قدرت ونفوذ قوم ها و طایفه های ساکن در هر روست  غالش مردم نیز زبان لری می باشد.

ترکیش شورای اس می آن روستا تبلور می یابد و عموما اعضای شوراها را افراد صاحش نفوذ در طایفه هایی که بیشترین آرا را 

داشته اند و یا نمایندگان آنها تشکیل می دهند. برخی از بزرگان طوایف و متنفدان محلی، کشاورزان و دامداران بزرگ و 

دولتی و زمین داران، تاجران نیز وجود دارند که دامنه نفوذشان را می توان ه  طراز با اعضای شوراهای  ماموران عالیرتبه

 اس می ویا نزدیك به آنها به شمار آورد.

 نظام ها و روش هاي آبياري در شرایط موجود منطقه: -
میدانی جمع آوری و تدوین شده، در  براساس آخرین اط عات و داده هایی که طی پیمایش های متعدد صحرایی و مطالعات

 حال حاضر اراضی تحت پوشش پروژه به چهار روش مششص تحت آبیاری قرار می گیرند که عبارتند از:

 .« سامانه سنتی»آبیاری با استفاده از سردهنه ها و انهار انتقال و توزیع  -الف

  .« سامانه پمپاژ از رودخانه»زیع آبیاری با استفاده از ایستياه های پمپاژ و انهار انتقال و تو -ب

 « سامانه چاهها»آبیاری با استفاده از منابع آب زیرزمینی -پ

 دی  کاری-ت

 عوامل تسهيل کننده و بازدارنده و راهكارهاي همراه کردن ذینفعان با پروژه -
در مرتبه بعدی قرار می گیرند.  کشاورزان و مالکان اراضی زراعی نشستین ذینعفان مستقی  پروژه حاضراند و سایر ساکنان نیز

در حال حاضر فعالیت های کشاورزی مه  ترین منبع تامین کننده هزینه خانوارهای ساکن در محدوده طرح است تفکر مثبت 

یا منفی جامعه هدف نسبت به پروژه های توسعه کشاورزی در موفقیت یا عدم موفقیت این پروژه ها اثر مستقی  دارد و همراه 

 عان با پروژه مه  ترین عامل موفقیت پروژه خواهد بود در ذیل به مهمترین عوامل تاثیر گذار اشاره می گردد.کردن ذینف

وحدت قومی و فرهنيی و نزدیکی سنت ها و آداب و رسوم روستاها به یکدیير می  ویژگي هاي قومي و طایفه اي : -

 تواند ابزاری موثر برای پیشبرد اهداف طرح فراه  آورد

اغلش ساکنان منطقه زیدون از مشک ت و سشتی های تامین  :ش نسبي گرایش به فعاليت هاي کشاورزيافزای

. برخی از آنها عصاره ی این سشتی ها را در بیت زیر که از دیرباز به صورت ضرب المثل  معاش در این ناحیه گ یه دارند

 استفاده می شده، خ صه می کنند:
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 اگر جان دربری محتاج نانی    ون بمانی اگر صد سال در زید           

افزایش ارزش اقتصادی اراضی کشاورزی و پیشرفت روستاهای منطقه در اثر احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی )طرح 

رایش آنها نسبت به شبکه آبیاری می د ( تا حدی برای ساکنان منطقه طرح ملموس شده و این عامل می تواند در افزایش گ

 فعالیت های کشاورزی و همراهی با طرح، موثر باشد.

در تفکر اغلش کشاورزان احداث شبکه مدرن آبیاری  ضرورت افزایش بازدهي بهره برداري از منابع آب: -

کننده دارد. مترادف با کاهش تلفات و افزایش حج  آب تحویلی به آنها است و این عامل در وهله اول نقش انيیزشی و تسهیل 

لیکن مطرح شدن ضرورت کاهش یافتن حقابه تحویلی به آنها به ازا واحد سطح و افزایش راندمان می تواند نقش بازدارنده 

داشته باشد. لذا  در تداوم اقدامات ترویجی ، توجیه کشاورزان نسبت به محدودیت منابع، افزایش راندمان آبیاری و توجه به 

  د.مصرف بهینه آب ضرورت دار
 پایداري سازه اي سامانه آبگيري و انتقال آب: -

ناپایداری سازه ها و شبکه سنتی آبیاری و پایداری سازه ای سامانه تامین و توزیع آب در شرای  طرح از عوامل مهمی است که 

ر آبيیرهای کنار گرایش ذینفعان نسبت به طرح را افزایش خواهد داد. زیرا در حال حاضر بازسازی، بهسازی و الیروبی مستم

رودخانه و انهار سنتی از مشک ت اساسی کشاورزان به شمار می آید و تامین آب مطمئن کشاورزی و کاهش مشک ت بهره 

 برداری و نيهداری می تواند عاملی موثر در ایجاد انيیزه و همکاری آنها با طرح باشد. 

ین عوامل بازدارنده در همراهی ذینفعان ، مشارکت عموما یکی از مه  تر چگونگي تامين هزینه هاي اجراي طرح :

دادن آنها در تامین هزینه های اجرای طرح است و تقریبا در تمام نشست ها و صحبت های مهندس مشاور با کشاورزان، این 

بوده است مساله از مهمترین پرسش های ذینفعان بوده و انتلار عمومی ذینفعان تامین هزینه های اجرای پروژه از سوی دولت 

ولی بعضی از روستاهای محدوده طرح نسبت به مشارکت در ساخت سردهنه آبيیر ، کانال انتقال و تسطیح اراضی نلر مساعد 

 داشته اند. ولی احداث شبکه کانال های درجه دو و سه را ضروری نمی دانستند.

انی واقع شده است. عموما انجام پروژه بشش هایی از منطقه پروژه در محدوده مناطد باست پيشينه تاریخي منطقه طرح:

هر چند  –های عمرانی در این گونه مناطد با توسعه شایعات و مشک تی همراه خواهد شد که می توانند به عامل بازدارنده 

. تبدیل شوند. ع وه بر آن عدم هماهنيی با سازمان های مسئول نیز می تواند بر روند عملیات اجرایی اثرگذار باشد –ضعیف 

استفاده از مسیرهای شناخته شده مانند مسیر راههای فرعی و انهار موجود در منطقه به عنوان مسیر کانالهای و زهکش ها و 

 هماهنيی با سازمان میراث فرهنيی می تواند در کاهش بازدارندگی این عامل موثر و کارساز باشد. 

 مخالفان پروژه : -
ه  چنین منفعت طلبی برخی  ان نشبيان و عناصر صاحش نفوذ محلی خواهد داشت. در هر حالت اجرای طرح، مشالفانی در می

افراد، سه  خواهی آنها از فعالیت های اجرایی پروژه و وجود قدرتمندان محلی که اجرای پروژه را در تضاد با منافع خود می 

یت ذینفعان تا حد زیادی اثر این عامل را کاهش بیند، از عوامل بازدارنده پروژه به شمار می آیند. انطباق پروژه با نیاز اکثر

 خواهد داد. 

 

با توجه به تجارب موجود، در یك روند طبیعی و با فرض  : فاصله زماني تشكيل تعاوني ها تا آغاز فعاليت آنها -

شی و بهره برداری تامین منابع مالی، از زمان پایان مطالعات مرحله دوم تا آغاز احداث شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهک

 سال فاصله خواهد بود.  1از نشستین واحدهای احداث شده حداقل حدود 
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در چنین شرایطی ایجاد تعاونی های آب بران می تواند ب اثر شود و یا بر تداوم کار، اثر معکوس و بازدارنده داشته باشد. زیرا  

سال بعد قرار است مسئولیت های پیش بینی شده  1تا  3تشکیل تشکل های مورد نیاز و توصیه شده در شرایطی که حداقل 

ای را در این محدوده بعهده بيیرند، از منلر مشارکت کنندگان جدی گرفته نشواهد شد و این شرای  عم  احتمال خرید حد 

 اشتراک، خرید سهام و سرمایه گذاری ذینفعان در پروژه راتا حد قابل م حله ای تنزل می دهد..

 بهره برداران با اجزا و سازه هاي فني شبكه مدرن آبياري و زهكشي: عدم آشنایي -
های خان به منلور توانمندسازی کشاورزان و آشنا ساختن آنها با مباحثی نلیر: اصول آبیاری و زهکشی،  برگزاری دوره

تنلی  سطح آب، برخی های آبيیری و  ای و هیدرولیکی سازه های آبیاری و زهکشی؛ کلیات مششصات فنی، سازه اجزاء شبکه

های آبیاری تحت فشار و  ها و نیازهای آبشویی، سیست  های آبیاری، مشک ت شوری خاک مفاهی  پایه در آبیاری نلیر راندمان

های آبیاری وزهکشی احداث شده در سطح کشور،  برداری شبکه موارد مشابه ضرورت دارد. زیرا یکی از مشک ت اصلی در بهره

ی درست از شبکه و  ی استفاده های سنتی، نحوه زان وآب بران با ساختار شبکه، مزایای آن نسبت به شبکهعدم آشنایی کشاور

 عدم شناخت کافی از تشکی ت حاک  بر شبکه بوده است.

 دیدگاه بهر برداران در خصوص اجراي طرح-
منابع و مصارف آب کشاورزی و حاک  اکثریت قریش به اتفاق صاحش نلران و متشصصان، مه  ترین راهکار ایجاد تعادل بین 

شدن فرهنگ مصرف بهینه آب در این بشش را فراه  آوردن ساز و کارهایی برای مشارکت دادن کشاورزان در بهره برداری و 

مدیریت آب کشاورزی می دانند و نمونه های بسیاری متعددی از موفقیت این روش در سایر کشورها ارایه کرده اند. به همین 

کارایی اليوهای بهره برداری فردی، علیرغ  برخی ویژگی های مثبت آن ، به امری بدیهی و پذیرفته شده تبدیل شده و دلیل نا

در زمینه انتقال از این اليوها به اليوهای گروهی )مشارکتی( در احداث شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی اتفاق نلر وجود 

مناسش ترین گزینه ها برای انتقال از اليوی بهره برداری فردی  ه طرحدارد . بر اساس مطالعه صورت گرفته در محدود

)خانواری( به اليوهای گروهی )مشارکتی( در منطقه تاسیس شرکت های تعاونی تولید روستایی یا  شرکت های تعاونی آب 

 بران  می باشد

 نتيجه گيري و پيشنهادات:
ر نلام بهر برداری در منطقه طرح در سطح خانواده و قبیله بر اساس مطالعات صورت پذیزفته میزان مشارکت جمعی د-

 موفقیت بیشتری دارد و هرگز به سطوح باالتری ارتقاء نمی یابد. 

تجارب جهانی نشان می دهد که بی توجهی و نا دیده گرفتن انتلارات ،عقاید ومشارکت بهر برداران می تواند مشک ت جدی -

 بر سر اجرای پروژه ها ایجاد نماید.

 بر اساس مطالعه صورت گرفته ناکارایی اليوی بهر برداری فردی ،امری بدیهی و پذیرفته شده است . -

 اليوی بهر برداری گروهی )مشارکتی(در این طرح با موفقیت همراه است . -

 بهترین زمان تشکیل تشکلهای آب بران بعد از پایان مطالعات و در ابتدای شروع پروژه می باشد. -

 اهنيی با سازمان میراث فرهنيی جهت تسهیل در اجراء پروژه ضروری می باشد . لزوم هم-

 توجیه کشاورزان نسبت به محدودیت منابع، افزایش راندمان آبیاری و توجه به مصرف بهینه آب ضرورت دارد. -

 .های اقتصادی توجه داشت بههای اجتماعی نیز به اندازه جن ها بویژه در مناطد روستایی باید به جنبه جهت موفقیت برنامه -

 در صورت اجراءطرح ،روند مهاجرت روستاییان کاهش می یابد . -

 در مطالعات شبکه شناخت خصوصیات و تحوالت جمعیتی جامعه تحت پوشش اهمیت زیادی دارد .  -

  ایجاد دوره های ترویجی جهت کشاورزان و بهر برداران قبل از بهر برداری از طرح ضروری می باشد .-
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Water Utilization System in Kheir Abad Irrigation and Drainage 

Network-Khuzestan Province 
Abstract: 

Experiences show that studying, designing, manufacturing and processing of irrigation and 

water networks and modern water supply systems in Iran has a long history. Also, studies 

have shown that besides the significant development of water resources containment and its 

distribution in the area of cultivated land, due to the lack of effective interaction with 

consumers, one of the serious issues was the development plans. An examination of the issues 

and issues in this field emphasizes the active participation of volunteers (consumers). In this 

regard, in the second phase studies of the Kheir Abad Irrigation and Irrigation Network, under 

the influence of two Zohreh and Khyber Abad rivers in the province of Khuzestan, studies are 

needed to investigate the available water resources and existing irrigation systems, as well as 

how to form irrigation organizations in The scope of the project was that the results indicate 

that the stakeholders are satisfied with the implementation of the project due to the application 

of their views during the design, implementation, and implementation, and in addition to 

reducing social tensions, and as a result, the project will be improved in less time.  

Keywords   :  Social studies, Irrigation network, Consumers 
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