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بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل



ــا  ــوش ت ــای داری ــه از کتیبه ه ــوزی ک ــا ه ــوزی ی ــان خ ــرزمین مردم ــی س ــتان یعن خوزس
ــا  ــام او ب ــن حــال ن ــا ای ــام آن را شــنیده ایم، ب ــع تاریخــی ن شــاهنامه فردوســی و دیگــر مناب
شــکر و حاصلخیــزی گــره خــورده اســت. ایــن شکرســتان در تاریــخ از پرآب تریــن اســتان های 
ــه  ــای جلگ ــد، زمین ه ــمه می گیرن ــرس سرچش ــه از زاگ ــزرگ ک ــج رود ب ــت. پن ــوده اس ــران ب ای
ــد.  ــه خلیج فــارس می ریزن ــا غیرمســتقیم، ب خوزســتان را ســیراب کــرده و به طــور مســتقیم ی
کارون بزرگ تریــن ایــن رودهــا، بزرگ تریــن رودخانــه ایــران اســت، ایــن رود کــه از کوه هــای 
زاگــرس مرکــزی سرچشــمه می گیــرد، در نزدیکــی شوشــتر بــه آب دز می پیونــدد و در نزدیکــی 
ورودی ارونــدرود بــه خلیج فــارس، بــه ایــن رود می ریــزد. رود کرخــه ســومین رود بلنــد ایــران 
پــس از کارون و ســفیدرود اســت. ایــن رود کــه از کوه هــای زاگــرس سرچشــمه می گیــرد، پــس 
از طــی مســیری نزدیــک بــه ۵۵۷ کیلومتــر، در جهــت جنــوب غربــی بــه تــاالب هورالعظیــم 
در مــرز ایــران و عــراق می ریــزد. آب دز از زاگــرس مرکــزی جریــان می یابــد، پــس از عبــور از ســد 
دز اندیمشــک، از میــان شــهر دزفــول می گــذرد و در ۰۰۱ کیلومتــری جنــوب ایــن شــهر در 
بنــد قیــر بــه کارون می ریــزد. ایــن رود بــا حجــم بــاالی آب در طــول تاریــخ شــریان حیاتــی 
کشــاورزی متمرکــز در منطقــه بــوده اســت. رود مــارون از کوه هــای راه باریــک، ســفید و گل 
ــا رود  ــی ب ــس از تالق ــرد پ ــمه می گی ــوج سرچش ــرب یاس ــمال غ ــری ش ــک در ۳۵ کیلومت گیل
اعــالء در چــم هاشــم بــا نــام جراحــی بــه راه خــود ادامــه می دهــد و پــس از مشــروب کــردن 
دشــت رامهرمــز و رامشــیر و در کل پــس از پیمــودن مســافتی نزدیــک بــه ۸۳۴ کیلومتــر 
بــه خورموســی و خلیج فــارس می ریــزد. رود هندیجــان یــا زهــره از کهگیلویــه سرچشــمه 
ــا شولســتان  ــاد و آب شــور ی ــا خیرآب می گیــرد و دو سرشــاخه اصلــی آن دو رود آب شــیرین ی

ــزد. ــارس می ری ــه خلیج ف ــان ب ــذر از هندیج ــس از گ ــن رود پ ــت، ای اس
ــت آب  ــازی و مدیری ــش سدس ــوء مدیریت ها در بخ ــار آن  س ــی و در کن ــرات اقلیم تغیی
باعــث شــده اســت پرآب تریــن اســتان ایــران دچــار بحــران کم آبــی گــردد، بحرانــی کــه تابســتان 
امســال بیشــتر نمایــان شــد، هرچنــد ایــن بحــران از چندیــن ســال پیــش شــروع شــده اســت. 
ــه کشــاورزی و  ــه تنهــا در بخــش سدســازی و مدیریــت آب، بلکــه در زمین ســوء مدیریت ها ن
الگــوی کشــت ایــن اســتان نیــز می باشــد. کشــت بی رویــه و بــدون برنامه ریــزی برنــج، پــروش 
ماهــی و کشــت گیاهــان علوفــه ای در شــرایط کم آبــی اســتان و عــدم نظــارت بــر آن  یکــی از 
دالیــل بحــران کم آبــی در اســتان خوزســتان اســت. بــدون شــک دغدغــه کشــاورزان در نــگاه 
اول اقتصــاد خــود و خانــواده اســت تــا مســائل زیســت محیطی، بــا ایــن حــال ایــن کشــاورزان 
طبیعــت و رابطــه بــا آن را بهتــر از هــر کســی درک می کننــد، چــرا کــه می داننــد بــا نــگاه خــدا و 
تــالش، معیشــت خــود را از  همیــن طبیعــت تأمیــن می کننــد. در ایــن شــرایط کــه کشــاورزان 
ــه  ــم، ب ــع می کنی ــوالت من ــر محص ــج و دیگ ــت برن ــده از کش ــود آم ــه وج ــران ب ــد از بح را بع
تعبیــری نــوش دارو پــس از مــرگ ســهراب اســت. حــال آنکــه نــوش دارویــی نیــز وجــود نــدارد و 
کشــاورزان روســتایی مجبــور بــه تــرک روســتا و فعالیــت کشــاورزی شــده اند کــه ایــن امــر خــود 

بحــران بزرگ تــری اســت. 
طبیعتــًا بحــران آب نــه تنهــا بــر محیط زیســت خوزســتان بلکــه بــر معیشــت ایــن اســتان 
نیــز تأثیرگــذار بــوده اســت، چــرا کــه اســتان خوزســتان قطــب تولیــدات کشــاورزی ایــران اســت 
ــاورزی در  ــاد کش ــه جه ــق آمارنام ــاورزی را دارد. طب ــش کش ــتغال در بخ ــزان اش ــن می و باالتری
ــی  ــوالت زراع ــت محص ــطح برداش ــد س ــی ۰۱/۲ درص ــه تنهای ــتان ب ــتان خوزس ــال ۸۹۳۱ اس س
را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه جایــگاه اول را در ایــران دارد. خوزســتان حــدود ۶۱ 
ــران  ــد در ای ــزان تولی ــد کــه باالتریــن می ــران را تولیــد می کن درصــد از کل محصــوالت زراعــی ای
اســت. بــا ایــن میــزان تولیــد می تــوان شــرایط اقتصــادی خوزســتان و حتــی ایــران را در شــرایط 
ــی  ــای اجتماع ــی و بحران ه ــای اجتماع ــًا نارضایتی ه ــت. طبیعت ــاک دانس ــران آب، خطرن بح
از پیامدهــای پیــش رو در بحــث بحــران آب در خوزســتان می باشــد. نبــود صندوق هــای 
ــی  ــل قبول ــد قاب ــا ح ــا را ت ــادی آن ه ــکالت اقتص ــه مش ــه ای ک ــه  گون ــاورزان ب ــی از کش حمایت
جبــران کنــد، نبــود الگــوی کشــت جایگزیــن مناســب از نظــر زیســت محیطی و اقتصــادی و 

همچنیــن نبــود خریــد تضمینــی ایــن محصــوالت باعــث شــده اســت کــه کشــاورزان در تغییــر 
الگــوی کشــت پرمصــرف فعلــی )بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی کنونــی( ناتــوان باشــند.

بحــران آب و خشک ســالی از یک ســو و بحــران شــوری آب هــای خوزســتان در پایین دســت 
رودخانه هــای اصلــی ایــن اســتان از ســویی دیگــر، مشــکالت مدیریــت کشــاورزی را دوچنــدان 
کــرد اســت. فکــوری دکاهــی و همــکاران در مقالــه خــود تحــت عنــوان شناســایی منابــع 
ــر  ــه در ســال های اخی ــد کــه جریــان رودخان ــه کارون نشــان دادن افزایــش شــوری آب رودخان
افزایــش  بــر ســانتی متر  زیمنــس  بــه ۰۰۰۳ میکــرو  آن  و متوســط شــوری  کاهش یافتــه 
یافتــه اســت. نتایــج بررســی منابــع افزایــش شــوری رودخانــه در محــدوده پایین دســت 
ســد مسجدســلیمان تــا محــل ورودی بــه دریــا نشــان داد کــه شــوری آب رودخانــه متأثــر از 
عوامــل طبیعــی و مصنوعــی می باشــد کــه در طــول مســیر وارد رودخانــه می شــوند. نتایــج 
بررســی ها نشــان داد، دالیــل افزایــش شــوری رودخانــه عــالوه بــر کاهــش جریــان، ورود 
شــاخه های شــور و ســد گتونــد، زهکش هــای کشــاورزی، پســاب صنایــع، فاضــالب شــهری 
و خانگــی، نفــوذ آب هــای شــور زیرزمینــی و جریــان برگشــتی از دریــا بــه رودخانــه می باشــد. 
نتایــج نشــان داد، محــدوده بنــد قیــر تــا دارخویــن بــا طــول ۰۰۲ کیلومتــر یکــی از پرتراکم تریــن 

ــده اســت. ــع آالین ــرای ورود مناب ــی ب بازه هــای بحران
شــور شــدن رودخانــه کارون و دیگــر منابــع آبــی اســتان خوزســتان باعــث شــده اســت 
ســرزمین شــکر بــا کاهــش عملکــرد و خســارت های فراوانــی روبــه رو شــود. کاهــش عملکــرد 
ــده  ــزارش ش ــان گ ــی محقق ــای علم ــی گزارش ه ــی در تمام ــوالت زراع ــر محص ــکر و دیگ نیش
ــتی از  ــان برگش ــل جری ــه دلی ــران ب ــی  ای ــوب غرب ــل در جن ــان نخ ــدن درخت ــک ش ــت. خش اس
دریــا بــه رودخانــه می باشــد، کــه علــت آن کم آبــی رودخانه هــا گــزارش شــده اســت. خشــک 
شــدن درختــان نخــل، کاهــش عملکــرد محصــوالت زراعــی، عــدم کشــت در زمین هــای شــور 
و غیرقابــل کشــت و همچنیــن تلــف شــدن دام هــای کشــاورزان خوزســتانی بحرانــی اســت 

کــه مدیــران و کارشناســان ایــن حــوزه بایــد بــه فکــر کنتــرل آن باشــند.
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در بخــش اول بــه گزارشــی از شــرایط فعلــی اســتان خوزســتان از نظــر بحــران کم آبــی و 
شــوری آب پرداختیــم، بــا ایــن حــال بایــد صــدای کشــاورزان را نیــز شــنید، صــدای کســانی کــه 
بــا تمــام وجــود ایــن شــرایط را درک می کننــد. در ســفر بــه خوزســتان پــای صحبــت کشــاورزانی 
نشســتیم کــه از شــرایط پیــش آمــده نگــران بودنــد، نگــران آینــده خــود و فرزندانــی کــه قــرار 

اســت میراثــی را بــه ارث ببرنــد کــه محصــول آن چیــزی جــز نمــک نیســت. 
در خرمشــهر رســول عــرب زاده را مالقــات کــردم، کشــاورزی کــه دیگــر شــغل اول آن 
مسافرکشــی اســت نــه کشــاورزی، او قــرار بــود راه پــدرش را ادامــه بدهــد، بــا ایــن حــال جریــان 
ــا از یک ســو و شــور شــدن آب کارون از ســویی دیگــر، باعــث خشــک شــدن  برگشــتی آب دری
نخلســتان و زمین هــای کشــاورزی آن هــا شــده اســت. کشــت او بیشــتر ســبزیجات، بامیــه و 
همچنیــن خرمــای نخلســتان او در جزیــره مینــو بــود، کــه در حــال حاضــر مقــدار کمــی از آن 
باقــی مانــده اســت و خــرج زندگــی او را تأمیــن نمی کنــد. خالصــه ای از حرف هــا و شــاید بهتــر 

اســت بگوییــم درد دل هــای او را می خوانیــم.

رسول عرب زاده
تمام زندگی ام در خوزستان سپری  شده است، زمان حمله عراق مقابل او ایستادیم 
و در این راه شهید هم دادیم، چرا که اینجا کشور ماست، اینجا خاک ماست. اما االن این 
خاک مرده است، شور شده است و ما دیگر نمی توانیم در آن کشاورزی کنیم، ولی باز اینجا 
را ترک نکردیم چون زندگی ما همین خاک است، حتی اگر همین مقدار اندک کشاورزی را 

هم نداشته باشد. 
دیگر  و  حفار  و  اروند  و  مینو  جزیره  و  بود  زیاد  ما  محصوالت  نبود،  شکلی  این  قباًل 
مناطق همه چیز رشد می کرد و ما مشکلی نداشتیم، ولی االن نخل های ما هم دیگر رشد 
نمی کنند و کم کم خشک می شوند. نمی دانم مقصر چه کسی است و یا به خاطر بارندگی 
می باشد، ولی بچه های ما این را درک نمی کنند و باید برای آن ها غذا و پوشاک تهیه کنیم. 

ما شاید بتوانیم تحمل کنیم، ولی کودک من نمی تواند.
به  اروندرود( ما  و  )کارون  رودخانه  این  در  قباًل  االن ماهی هم کم شد است،  حتی 
راحتی ماهی می گرفتیم، االن با تور ماهی گیری هم ماهی صید نمی شود. جوان های ما 
به شهرهای دیگر رفته اند و دنبال کار می گردند، تهران، یزد و حتی عراق هم می روند. اینجا 
کار، کم شده است و کشاورزی هم دیگر سودی ندارد. از دولت می خواهیم به ما کمک 
کند، ما هم سهمی از این خاک داریم، ما هم حق زندگی کردن داریم، ما کسانی هستیم 
که در خرمشهر مقابل عراقی ها جنگیدیم، االن هم باید با مشکالت اقتصادی بجنگیم، 
با نبود آب و شوری آب بجنگیم. امیدوارم حرف های ما را به گوش همه برسانی، بگو ما 

شرایط سختی داریم و به فکر کمک به ما باشند.
مزارع  اندیمشک  به  اهواز  در مسیر  با هم وطن عرب خود،  دردناک  از گفتگوی  بعد 
بامیه و خیار را دیدم که عده  ی زیادی مشغول به برداشت بودند، برای گفتگو با آن ها توقف 
کردم و به سمت آن ها رفتم. مهمان نوازی و بخشندگی این افراد کم نظیر است، صحبت 
را شروع نکرده برای ما خیار و بامیه و سبزیجات آوردند که با خود ببریم، صحبت کردن از 
پرداخت هزینه برای این محصوالت، این مردم شریف را ناراحت کرد که سخاوتمندی این 
افراد را نشان می دهد. پای گفتگو حسن و حمید طاهری نشستم که از جوانان روستای 

طواهر در ۰۲ کیلومتری اهواز می باشند. خالصه ای از گفتگو را با هم می خوانیم:
همین  ما  اصلی  شغل  و  کردیم  کشاورزی  زمین ها  این  در  بچگی  از  برادرم  و  من 
کشاورزی است، من ازدواج کردم و برادرم هم ان شاءهللا بعد از برداشت این محصول ها 
ازدواج می کند. خرج چند خانواده را همین زمین ها می دهد. هرچند کم شده است ولی 
خدارو شکر. ما خیار، بامیه، گوجه، سبزیجات و لوبیا می کاریم، هر گیاهی فصل خودش 
همه  محصوالت  همین  برداشت  برای  هستیم.  کردن  کار  حال  در  همیشه  ما  و  دارد  را 

خانواده کمک می کنند، مادر و خواهر و برادر و بچه ها هم هستند. 

این چند سـال آب برای کشـاورزی کم شـده اسـت، اگر آب سـد شـاوور همیشـه باشـد، 
مـا تـا آخـر شـهریور هـم کشـت داریـم، ولـی االن آخـر خـرداد و تیـر دیگـر آب قطع می شـود و 
مـا دیگـر نمی توانیـم کشـاورزی کنیـم. آب هـم کـم شـده هـم شـور، قبـاًل بـا همیـن آب مـا 

محصـول بیشـتری داشـتیم، ولـی االن خـاک شـور شـده و گیاه رشـد کمتـری دارد.
خیلــی از جوان هــای روســتا بــرای کار بــه اهــواز رفتنــد، یــا تــوی شــرکت ها کارگــری 
ــود  ــم وج ــاورزی ه ــرای کش ــه ای ب ــد عالق ــم باش ــود ک ــی س ــد. وقت ــی دارن ــا تاکس ــد ی می کنن
نــدارد. ایــن زمین هــا خــرج چنــد خانــواده را می دهــد، وقتــی درآمــد کــم باشــد، مجبــور 

می شــوند دنبــال کار دیگــه ای باشــند. 
االن دو گیــاه را بــا هــم کشــت می کنیــم )کشــت مخلــوط( تــا بتوانیــم بــا فــروش 
یکــی خــرج را جبــران کنیــم و بــا فــروش دیگــری درآمــد داشــته باشــیم، مثــاًل خیــار را بــا بامیــه 
ــرای درآمــد ماســت. فــروش بامیــه خــوب  ــرای هزینه هــای مــا و بامیــه ب می کاریــم، خیــار ب
اســت و قیمــت آن هــم خــوب اســت، ولــی همیــن بامیــه را مجبوریــم آخــر خــرداد برداشــت 

ــا آخــر مــرداد هــم محصــول می دهــد.  کنیــم، چــون آب قطــع می شــود، اگــر آب باشــد ت
خواســته مــا از مســئوالن ایــن اســت کــه مشــکل کم آبــی را حــل کننــد، مشــکل شــوری 
آب را حــل کننــد، ســم و کــود و بــذر گــران شــده اســت و روز بــه روز درآمــد مــا کمتــر می شــود. 
انتظــار کمــک بیشــتری داریــم، مــا کشــاورز هســتیم و درآمــد مــا از همیــن زمیــن اســت، مــا 
کارمنــد نیســتیم کــه آخــر مــاه حقــوق دریافــت کنیــم، اگــر ایــن زمیــن و آب نباشــد مــا هــم 
درآمــدی نداریــم و خانــواده مــا گرســنه می مانــد، مجبوریــم از روســتا مهاجــرت کنیــم و 
کارگــری و مسافرکشــی کنیــم تــا خــرج زندگــی را تهیــه کنیــم. مــا از کشــاورزی راضــی هســتیم 
ــرک  ــم آن را ت ــد مجبوری ــته باش ــد نداش ــا درآم ــرای م ــر ب ــی اگ ــم، ول ــت داری ــن کار را دوس و ای
کنیــم، مثــل دیگــر جوان هــای ایــن منطقــه. از شــما ممنونیــم کــه حرف هــای مــا را گــوش 
ــر  ــه گــوش دیگــران هــم برســانید، شــاید از وضعیــت مــا خب می دهیــد، ولــی امیدواریــم ب

ندارنــد. 
بــا پایــان یافتــن صحبت هــا و بــا ناراحتــی کــه از دیــدن ایــن شــرایط بوجــود آمــده 
ــه دانشــگاه را پیــش گرفتــم. مســیر  ــود، از آن هــا خداحافظــی کــردم و مســیر بازگشــت ب ب
ــا طــی  ــی ب ــد، ول ــه کشــاورزی بودن ــود کــه مشــغول ب ــا اندیمشــک مــزارع بســیاری ب اهــواز ت
شــدن مســیر تفاوت هــا مشــخص تر شــد، چــرا کــه بیشــترین مشــکل کم آبــی و شــوری 
آمــاده  اول  بخــش  در  آن  گــزارش  کــه  بــود،  رودخانــه  پایین دســت  قســمت های  در  آب 
اســت. امیدواریــم ایــن مشــکالت در خوزســتان برطــرف شــود، هرچنــد ایــن بحــران در اکثــر 
اســتان های مــا دیــده می شــود و بایــد بــرای حــل ایــن بحــران نــگاه ملــی داشــت و بــا 

برنامه ریزی هــا علمــی و دقیــق ایــن بحــران را حــل نمــود. 

آرزوی همه مردم ایران، آبادانی است.
این آرزو را تحقق  بخشیم.
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