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 چكيده

اهش آن آب و مسائل متنوع مرتبط با آن از الزامات توسعه پايدار در جوامع روبه رشد مي باشد. عرضه محدود و تقريباً ثابت آب و حتي ك

ها منجر به بروز حوادث  گاهاً اين چالش  به ويژه نواحي پر مصرف موجب مي گردد كه  هايي را در تمامي مناطق دردوره هاي خشكسالي، چالش

گرفتن  بر اين اساس و با توجه به لزوم در نظر. انتقال آب بين حوضه اي است، كارهاي برون رفت از بحران كم آبيي راه  تلخي مي شوند. از جمله

به منظور رفع كمبود آب  فائق آمدن بر تبعات اين سياست و ارائه راه حل هاي مناسب  اي و با هدف ابعاد گوناگون و متفاوت انتقال آب بين حوضه

به  كيلومتر براي انتقال آب اين منبع 8مترمكعبي احداث و خط لوله اي به طول  120بخش كجيد در حوزه آبخيز كجيد كاكرود يك منبع آب 

. در اين مقاله سعي شده است داليل گرديدهاي متعددي بين دو بخش از اين حوضه تمامي خط لوله تخريب  بخش كجيد اجرا شد. طي درگيري

، عدم حمايت مردم از اين طرح با پرسش مستقيم از خود اهالي واشكافي شود. نتايج نشان داد كه عدم توجه طراحان به انتقال آب بين حوضه اي

هاي تاريخي و فرهنگي موجود در منطقه از داليل  گاهي از نظرات مردم و  مشاركت مردمي در مرحله انتخاب طرح و تصميم گيري و رقابتعدم آ

 عدم موفقيت اين طرح بوده است. 

 .انتقال آب ، مشاركت مردمي، حوزه آبخيز، كجيد كاكرودواژه هاي كليدي: 

 مقدمه

به منظور ارتقاء وضعيت اقتصادي و  حوزه آبخيزشود كه در يك  كي، بيولوژيكي و مديريتي اطالق ميآبخيزداري به مجموعه اقدامات مكاني

هاي عمده و زيربنايي  گيرد، و بدون شك آبخيزداري يكي از فعاليت اجتماعي ساكنين حوضه و با توجه به بهره برداري پايدار از منابع آن صورت مي

 درآمد پردازد. منبع و خاك و پوشش گياهي، بهره برداري بهينه از اين منابع و حفظ سرمايه اصلي ميباشد كه به مديريت جامع منابع آب  مي

 از نهايتاً جلوگيري و درآمد افزايش باعث اساسي منابع اين از بهينه استفاده لذا .شود مي خاك) تأمين و (آب پايه منابع از كشاورزان و روستائيان

هاي آبخيز كشور، از طرفي مسأله كمبود آب و پيامدهاي ناشي از آن و  . از اساسي ترين مشكالت حوزه[3]شد  واهدخ آن از ناشي زيانبار پيامدهاي

هاي آن است. بنابراين يكي از اهداف مهم آبخيزداري مبارزه با حجم زياد روانابي كه بصورت سيالب در سطح حوضه جاري و از  سيالب و خسارت

هاي آبخيزداري سازه هايي جهت استحصال،  رفع كمبود آن در سطح حوضه است. بدين منظور عموما در طرح شود؛ و تأمين آب و آن خارج مي

ها در صورتي مؤثر و مفيد خواهند بود كه حمايت مردم و مشاركت  گيرد. تمامي اين طرح برداري قرار مي ذخيره و انتقال آب احداث و مورد بهره

 داشته وجود بيشتري تطابق پروژه اهدف و مردم نيازهاي بين كه است انتظار قابل صورتي در مردم مؤثر مشاركت آنان را بدنبال داشته باشند. 

 [1].باشد
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 اهداف اند به داده بيشتري اهميت اقتصادي -اجتماعي عوامل به كه آبخيزداري هاي پروژه كه نمودند بيان (1386) همكاران و ساروي محسني

 آبخيزداري در نقش دولت و شوند تلقي ها حوزه اصلي برداران بهره عنوان به مردم كه اند نموده پيشنهاد و ندا شده نزديك بيشتر خود نظر مورد

 را جامعه بين در كارشناسي تزريق تفكر و ها حوزه سطح در هماهنگي كالن، سطح در مديريت كه باشد هدايتي و اي حاشيه نقش مشاركتي و مدرن

 باشد.  داشته عهده بر

براين  .كند تعريف مي ، ها فعاليت ارزيابي و برداري بهره اجرا، گيري، تصميم در افراد داوطلبانه شركت بصورت را مشاركت )1382شفقتي(

ها و بررسي نتايج از ديدگاه آنان است.  هاي آبخيزداري پرسش مستقيم از خود بهره برداران و ساكنان حوضه اساس يكي از اركان ارزيابي فعاليت

برداران  هاي آبخيزداري، مقبوليت، حمايت و پشتيباني بهره هاي موفقيت برنامه ترين نشانه هاي فني و اقتصادي، يكي از مهم از ارزيابيچراكه جداي 

 8هاست.اين مقاله سعي دارد به ارزيابي نتايج اجراي طرح انتقال آب در حوزه آبخيز كجيد كاكرود بپردازد. اين خط لوله به طول  از اين طرح

 متر در منطقه اجرا شد اما با بروز اختالفات و در گيريهاي مردمي به كلي تخريب شد. در اين تحقيق با طرح پرسش نامه و تكميل آن در سطحكيلو

 منطقه داليل عدم موفقيت طرح و مخالفت مردم بررسي شد.  

 تحقيقروش 

 مشخصات و موقعيت منطقهالف 

هاي البرز غربي در شهرستان املش يعني شرق استان گيالن، واقع شده و بخشي از  ي كوهكاكرود در دامنه هاي خاور -حوزه آبخيز كجيد

  هاي جغرافيايي شرقي و بين عرض 50˚ 10و   50 2 30˝بزرگترين حوزه آبخيز گيالن (پلرود) را تشكيل مي دهد. اين حوضه در طول جغرافيايي

متر است كه بلندترين نقطه  1661هكتار و ارتفاع متوسط حوزه  5293ضه عرض شمالي قرار دارد. مساحت كل حو 36˚ 56 15˝و  36 ˚ 50

ميلي متر است. درجه حرارت متوسط  ميلي متر 620متر است. متوسط بارندگي ساالنه   830متر و كمترين ارتفاع حوضه حدود 2412ارتفاعي 

مرطوب تعيين شده است. شبكه زهكشي حوضه از دو رودخانه  گراد همچنين نوع اقليم منطقه از خشك تا بسيار رجه سانتيد 1/11ساالنه حوضه 

موقعيت حوضه  1كنند. شكل شماره  ها تقسيم مي هاي كجيد و  كاكرود تشكيل شده است كه حوضه را به دو زير حوضه به همين نام دائمي به نام

وسعت اراضي و تراكم خانوار و جمعيت نسبت به ساير  را نسبت به استان گيالن و شهرستان املش نشان مي دهد. روستاهاي امام و كجيد از جهت

خانه بهداشت و مركز  -روستاها بزرگ بوده و مراكز خدماتي و بهداشتي بويژه در روستاي كجيد متمركز است كه شامل مركز خدمات كشاورزي

 درماني و غيره مي باشد.



 

 و شهرستان املش نگيال : موقعيت حوضه كجيد كاكرود در استان1شكل 

و قبل از آن در اين حوضه انجام شد، كمبود آب، فرسايش و رسوب، سيل خيزي و  80طي مطالعات تفصيلي اجرايي آبخيزداري كه در سال 

بوجود آورده وقوع سيالب از جمله مشكالت مهم حوضه بوده است كه به تبع آن مشكالت اقتصادي و اجتماعي نيز براي ساكنان و بهره برداران آن 

 عمليات بذرپاشي)، و بذركاري كاري، علوفه نهالكاري، (بيولوژيكي هاي آبخيزداري در قالب عمليات بود. بنابراين براي رفع چنين مشكالتي فعاليت

متر مكعبي  120هاي ذخيره و انتقال آب اجرا شد. سازه استحصال آب شامل احداث استخر  و سازه خشكه چين و گابيوني)، قرق مكانيكي (سدهاي

كيلومتر نيز براي انتقال  8هاي پرآب منطقه و احداث خط لوله اي به طول  برداري از آب چشمه در باالدست زير حوضه كاكرود براي ذخيره و بهره

دماتي در آن آب ذخيره شده به روستاهاي توماجان و كجيد بوده است. رو ستاي كجيد از نظر تعداد خانوار و قرار داشتن مراكز بهداشتي و خ

خط لوله  2بزرگترين روستاي اين حوضه است كه طرح انتقال آب با هدف برآورد نياز آبي بخش شرب و كشاورزي اجرا شده بود. شكل شماره 

 ت. شده اس دهد. الزم به توضيح است كه در اين انتقال، آب از زير حوضه كاكرود به زير حوضه كجيد منقل مي انتقال آب به كجيد را نشان مي

هاي انجام شده و بررسي نتايج، مطالعه اي صورت پذيرفت. نتايج ارزيابي در بخش  سال براي ارزيابي ميزان عملكرد طرح 8پس از گذشت 

كيلومتر لوله احداث شده توسط اهالي زيرحوضه  8دهد پروژه انتقال آب با شكست مواجه شده است چرا كه تمامي  استحصال و انتقال آب نشان مي

چنين روستاهاي زيرحوضه  چنان براي اهالي روستاي كجيد و هم د تخريب شده است و مشكل كم آبي باوجود صرف هزينه هنگقت همكاكرو

اي مبني بر ميزان و علت مخالفت افراد زير حوضه  كاكرود برقرار است. براي درك علت مخالفت مردم منطقه و ميزان مشاركت آنها پرسشنامه

 از اين زيرحوضه به زيرحوضه كجيد طرح شد. كاكرود براي انتقال آب

خانوار) به عنوان نمونه انتخاب شدند كه مورد مصاحبه و  100درصد آنها ( 30خانوار) حدود  333از بين خانوارهاي موجود در حوضه (

اطالعات و آمارهاي بدست آمده  پرسشگري قرار گرفتند.  هدف اصلي اين پژوهش تعيين ميزان مشاركت مردمي با سازه هاي انتقال آب بوده است.

 بندي و كارهاي آماري از اين طريق انجام شد.  طبقه SPSS و  Excelاز پرسشنامه ها از طريق نرم افزار 



 نوع تحصيالت، ميزان به منظور بررسي بيشتر دليل عدم رغبت اهالي نسبت به اتقال آب به مناطق مجاور متغيرهاي مستقلي شامل : سن،

 همبستگي ضريب از تحقيق متغيرهاي بين رابطه تعيين منطور برداران در نظر گرفته شد. به بهر برداران، شغل اصلي بهره درآمد ميزان مالكيت،

 30است. شغل اصلي افراد كشاورزي و باغداري و مشاغل غير از كشاورزي (كارگري، خدمات دهي و ...) بوده است. سن افراد  شده استفاده اسپيرمن

 درصد افراد بي سواد بوده اند. 27سال بوده است.  43ده است. تمامي مصاحبه شوندگان مرد بوده اند. سن متوسط آنان سال بو 70تا 

 

 

 : نقشه پايه حوزه آبخيز كجيد كاكرود و خط لوله انتقال آب2شكل 

 نتايج

هاي آبخيزداري  دهد كه عدم جامع نگري در مطالعات و اجرا، فعاليت ان مينتايج حاصل از ارزيابي عمليات آبخيزداري اجرا شده در منطقه نش

هاي متعدد، بروز سيالب  نتوانسته است مشكالت اصلي موجود در منطقه را كاهش دهد. كمبود آب با وجود دو رود دائمي در حوضه و وجود چشمه

زارهاي رها شده و  وجود فرسايش شديد در سطح منطقه خصوصا در ديم(بطور متوسط هر سه سال يك رويداد سيل با حجم و برد متوسط تا زياد، 

هاي زراعي، درآمد كم و بيكاري همچنان از مشكالت عديده و اصلي اين منطقه است. آبياري اراضي آبي كشاورزي عموما به روش سنتي و  زمين

هايي ناشي از سيل به باغات و اراضي  كه هر ساله خسارتها احداث شده اند  گيرد و اين اراضي بيشتر در اطراف و حريم رودخانه صورت مي

تواند بر رشد اقتصادي، معيشتي ساكنان بيانجامد توسعه باغات گردو و فندق  اي كه در منطقه مي ترين برنامه شود. مهم كشاورزي اهالي وارد مي



طي چند سال اخير هيچ طرح جديدي براي رفع كمبود آب منطقه  هاي شديدي را بوجود آورده است. است كه كمبود آب در اين زمينه محدوديت

 صورت نگرفته است.

هاي استحصال آب و انتقال آب، سه پرسش طرح شده و در سطح منطقه از مردم  براي آگاهي از نظرات ساكنان زير حوضه كاكرود با طرح

 پرسيده شد. 

نتايج حاصل  1انتقال آن تا كنون با شما مشورت شده است؟ كه جدول شماره  آيا در زمينه طرح هاي ذخيره آب و "اولين پرسش عبارتست از 

 دهد:  از اين پرسش را نشان مي

 برداران : نتايج  حاصل از انجام مشورت طراحان و مجريان با بهره1جدول 

 پاسخ فراواني درصد فراواني درصد فراواني سالم درصد تجمعي

 خير 77 6/85 5/88 5/88

 بله در حين اجرا 7 7/7 1/8 6/96

 بله قبل از ا جرا 3 3/3 4/3 100

 جمع 87 6/96 100 

 داده استفاده نشده 3 3/3  

 جمع كل 90 100  

درصد از مصاحبه شوندگان در زمينه تأمين منابع آب خصوصا اجراي طرح منبع ذخيره آب و  86نشان مي دهد كه نزديك به   1جدول شماره 

ن به انتقال آن به روستاي كجيد چه در مرحله طرح و چه در مرحله اجرا مورد مشورت قرار نگرفته اند. و طراحان از نظرات مردم و انتظارات آنا

 روشني آگاه نبوده اند.

ره آب در باالدست هاي استحصال و ذخي آيا با روش "براي دريافت ميزان حمايت مردم از روشهاي استحصال آب پرسش دوم با اين مضمون كه

 آمده است. 2مطرح شد كه نتايج حاصل از آن در جدول شماره  "حوضه براي رفع كمبود آب موافق هستيد؟

 : نتايج حاصل از رد يا قبول مردم با طرح هاي استحصال و انتقال آب2جدول 

 پاسخ فراواني درصد فراواني درصد فراواني سالم درصد تجمعي

 خير 5 6/5 6/5 6/5

 بله 65 2/72 2/72 8/77

 بصورت محدود موافقم 20 2/22 2/22 100

 جمع كل 90 100 100 

 



درصد از مردم با استحصال و ذخيره آب چشمه ها و رواناب براي رفع كمبود آب در  72دهد كه حدود  نشان مي 2نتايج حاصل از پرسش 

صد نيز با اين شرط كه ذخيره آب در باالدست منجر به كاهش شديد دبي آب رودخانه كاكرود در 22اراضي پايين دست موافق هستند. حدود 

هاي ذخيره آب از  درصد از پرسش شوندگان نيز بشدت مخالف بودند چرا كه معتقد بودند استفاده از روش 6/5نگردد، موافقت خود را اعالم نمودند. 

 ه در اختيار آنان قرار نخواهد گرفت. دبي آب در پايين دست خواهد كاست و آب ذخيره شد

كيلومتر خط لوله انتقال آب به روستاي كجيد تخريب شد. پرسش سوم  8پس از اجراي طرح انتقال آب، با بروز در گيريهاي متعددي تمامي 

ضه كاكرود به روستاي كجيد آيا با انتقال آب از زيرحو "براي درك ميزان مخالفت اهالي زيرحوضه كاكرود مطرح شد. پرسش سوم عبارتست از 

 "موافق بوده ايد يا نه؟

 

 : نتايج حاصل از ميزان مخالفت مردم با طرح انتقال آب3جدول 

 پاسخ فراواني درصد فراواني درصد فراواني سالم درصد تجمعي

 خير 76 4/84 4/86 4/86

 بله 4 4/4 5/4 9/90

 افقمبصورت محدود مو 8 8/8 1/9 100

 جمع كل 88 8/97 100 

 
 

 داده هاي استفاده  نشده 2 2/2

 
 

 جمع كل 90 100

 

 4درصد از اهالي زير حوضه كاكرود مخالف تأمين آب روستاي كجيد از اين زير حوضه هستند.  86دهد كه بيش از  نشان مي 3نتايج پرسش 

ل موافقت آنها وجود مركز بهداشت و خدمات كشاورزي و مراكز خدماتي ديگر در اند دالي درصد از پرسش شوندگان نيز موافقت خود را اعالم نموده

درصد مصاحبه شوندگان نيز در صورت رفع تمامي نياز  8نمايند.  روستاي كجيد است كه ساكنان زير حوضه كاكرود نيز از اين مراكز استفاده مي

 اند. جيد موافق بودهآبي زيرحوضه خود، با انتقال آب مازاد بر مصرف خود به روستاي ك

 درآمد ميزان مالكيت، نوع تحصيالت، ميزان به منظور بررسي بيشتر مخالفت اهالي نسبت به كاربري اراضي متغييرهاي مستقلي شامل : سن،

 ست.ارائه شده ا 4 شماره جدول در اسپيرمن همبستگي ضريب حاصل از  برداران در نظر گرفته شد. نتايج بهر برداران،شغل اصلي بهره



 

 

 رمنياسپ آزمون از حاصل جينتا :4جدول 

 r p متغيير اول

 002/0 203/0 تحصيالت سطح

 004/0 /098 مالكيت نوع

 000/0 341/0 سن

 000/0 481/0 برداران بهر درآمد ميزان

 000/0 542/0 برداران بهره اصلي شغل نوع

 

برداران با مخالفت مردم با طرح انتقال آب و  بين سن، ميزان درآمد و شغل بهره درصد 99 اطمينان ، بادهد نشان مي 4جدول شماره  هاي يافته

درصد با ميزان مشاركت مردم با تغيير  95تخريب آن رابطه معني داري وجود دارد. ارتباط معني داري بين سطح تحصيالت و نوع مالكيت در سطح 

 ه شغل آنان كشاورزي و مالك زمين بوده اند بيشترين تعداد مخالفان را به خود اختصاص داده اند.برداراني ك شود. بهره كاربري ديده مي

 توان در مواد زير برشمرد: عمده داليل مخالفت مردم و عدم مشاركت آنها در طرح انتقال آب را مي

 كمبود آب در روستاهاي زيرحوضه كاكرود

نمايد و در  كاكرود احداث شده و از آب يكي از مهمترين چشمه هاي اين زير حوضه تغذيه مي از آنجايي كه منبع ذخيره آب در باالزير حوضه

 مناطق پايين دست اين زير حوضه كمبود آب وجود دارد بنابراين بيشترين دليل مخالفت اهالي اين زيرحوضه را در پي داشته است. 

 عدم ارتباط هيدرولوژيكي دو زير حوضه و عدم رعايت حق آبه

 بت تاريخي ميان دو روستاي امام و كجيد:رقا

باشند وجود اختالفات تاريخي  ترين مراكز جمعيتي اين حوضه مي دو روستاي امام و كجيد از روستاهاي تاريخي (خصوصا روستاي امام) و مهم 

 اي را موجب شده است. و رقابت ميان آنان، كشمكش بر سر اجراي هر طرح توسعه

 وري و كاهش سيالب و هدر رفت آب سبت به اهداف طرح هاي استحصال آب و تأثير آنها در افزايش بهرهعدم آگاهي دادن به مرم ن

 هاي استحصال آب: مشكالت اجتماعي منطقه از نظر توسعه طرح 

 الف: كم تجربگي و عدم آشنايي كافي با چنين طرح هاي

 ب: پيچيدگي جامعه محلي



 ج: متغير بودن وضعيت اقتصادي 

 ن مسئله در منطقهد: جديد بود

 هاي دولتي با اهداف نهادهاي غير دولتي و مردمي  ه: عدم آشنايي دستگاه

 و: بي اعتمادي و نگاه ترديد آميز جامعه محلي كه اين بي اعتمادي ريشه در نحوه اجراي طرح هاي قبلي دارد.

 بحث و نتيجه گيري

هاي يكپارچه در   بخيز كجيد كاكرود نشان داده است كه عدم وجود برنامهارزيابي طرح هاي آبخيزداري خصوصا سازه انتقال آب در حوزه آ

هاي انجام شده را كم بازده و گاها بي اثر ساخته است. منبع ذخيره آب همچنان  برداران، فعاليت منطقه و عدم توجه به نيازهاي جامعه محلي و بهره

هاي متعددي از ميان رفته  كيلومتر خط لوله انتقال آب توسط اهالي و طي درگيري 8شود. اما تمامي  پابرجاست و از آن بصورت موضعي استفاده مي

 و معضل كمبود آب بخش كجيد كه پرجمعيت ترين روستاي حوضه است همچنان باقي است. 

دد بهره برداران و توانست بسيار موفقيت آميز باشد كه به پيچيدگي يك حوضه آبخيز از نظر تع اجراي طرح ذخيره و انتقال آب در صورتي مي

شد. حوضه آبخيز كجيد كاكرود شايد از نظر مديريت آبخيز در يك آبخيز واحد  ساختار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنان توجه بيشتري مبذول مي

راكه انتظارات، اهداف، بگنجد (صرفه نظر از زير حوضه ها) اما از نظر تعدد و نوع بهره برداران، حوضه آبخيز كجيد كاكرود يك حوضه واحد نيست چ

كند كه  برداران و يا هريك از روستاها، يك حوزه آبخيز را به واحدهاي كوچك تر با مقاصد گوناگوني تبديل مي مقاصد و سهم خواهي هريك از بهره

 گنجد.  نام آبخيز نمي اي به هيدرولوژيكي-در مرز جغرافيايي

هايي كه عموما توسط مجامع  شود روش رفع معضل كم آبي ابداع و بكار گمارده ميهاي نوين و مختلفي براي استحصال آب و  امروزه روش

گيرند. اما قابليت اجراي يك طرح تنها وابسته به ضوابط فني اجرايي آن نيست بلكه به پيچيدگي  علمي از بعد فني مورد بررسي و تحقيق قرار مي

هاي غير اصولي خواهد شد. طرح انتقال آب در  ردم و انتطارات آنها موجب انتخاب راه حلبردار نيز وابسته است. عدم توجه به نيازهاي م جامعه بهره

هاي  توانست بخشي از نيازهاي آبي كجيد را برطرف سازد اما عدم تطابق آن با ويژگي اين حوضه در مرحله اجرا با موفقيت احداث شد و مي

 سطح مشاركت ترين معتقدند كه پايين . [2]برداري رسد برقرار بماند و به بهره اقتصادي اجتماعي منطقه و عدم حمايت مردم از آن، نتوانست

 كه دارد اهميت گيري زماني تصميم در مشاركت باشد. مي گيري تصميم در مشاركت آن سطح باالترين و كار نيروي تامين در عمومي، مشاركت

مديريت جامع يك حوزه آبخيز هنگامي تحقق خواهد يافت كه مشاركت  باشد. كنند، داشته مي زندگي مردم كه جايي در مهمي تاثير تصميمات

 دارد  مي بيان  مردمي در سطوح بااليي مديريت آبخيز گنجانده شود.

هايي  با انجام اين تحقيق اين نياز احساس شد كه اگر در ابتداي مطالعات طرح تفصيلي اجرايي يك حوضه (بخش اقتصادي اجتماعي) مصاحبه

هاي و پيشنهادهاي آنان  چنين آگاهي از نظرات ديدگاه ران و ساكنان آبخيز مبني بر درك مشكالت و مسائل موجود در منطقه و همبردا با بهره

گيري و انتخاب بهترين راه حل بسيار  تواند در فرآيند ارائه راه حل، تصميم هايي در اين زمينه طرح و تكميل گردد، مي صورت گيرد و پرسشنامه

 گذار باشد.مهم و تأثير
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