
 استان لرستانآبخيز هاي درحوزه   واجرا مشاركت ،مديريت  بررسي روند
 )حوزه ريمله خرم آباد(مطالعه موردي 

 
 حميدجعفري،استادياردانشگاه آزاداسالمي،واحدمشهد،گروه جغرافيا،مشهد،ايران
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 چكيده : 

به دليل محدوديت منابع موجـود   ناستفاده بهينه از منابع آب و خاك و نيز جلوگيري از هدر رفت آ 
براي دستيابي به اهداف توسعه امري ضـروري اسـت بـا ايـن وصـف يكـي از مهمتـرين اهـداف موضـوع          

بايستي به نقش مشـاركت   آبخوانداري،رسيدن به اهداف  آبخيزداري ، حفاظت از آب و خاك مي باشد براي
 به شمار مي روند .  هاآبخيزنشينان و روستائيان توجه داشت كه به نوعي محور توسعه در روستا

در حقيقت ميزان مشاركت مردم در اجراي تمام برنامه ها از جمله پروژه هاي مـديريت آب و خـاك عامـل    
حوزه هـاي آبخيـز ، مـديريت     يت خواهد بود چه بسا در اكثر عدم موفقاصلي و تعيين كننده در موفقيت و 

صحيح وجود دارد، اعتبار كافي هست ، اما اجراي برنامه ها با چـالش و مشـكل روبـرو هسـت . مشـاركت      
در اجراي به موقع برنامه ها بسيار مهم و ضروري است .  آنهافعاالنه روستائيان و افزايش  دانش و اطالعات 

حوزه شهرستان خرم آبـاد   وقت در ق به بررسي تالش و تجربه جهادگران مديريت جهاد سازندگياين تحقي
ساله شامل مديريت خوب ، مشاركت برانگيخته توام با آگاهي روستائيان  5پرداخته كه در قالب يك پروسه 

روسـتا از   7حوزه آبخيـز ريملـه بـا     ،است حوزه آبخيز ريمله و اجراي درست و به موقع پروژه سبب شده
ق در اين حوزه نياز فتجربه مو شود.وضعيت فرسايشي و مشقت بار به حوزه اي ، آباد و روبه توسعه تبديل 

 به معرفي دارد .
 كليد واژگان : ريمله ،حوزه، حوزه آبخيز،جهاد سازندگي ،مشاركت روستائيان

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 مقدمه :   •

وسعه و بهره برداري از منابع طبيعي وثروتهاي خدادادي بـه  گستره فعاليت هايي كه مربوط به حفظ ، احياء،ت
حدي است كه براي انجام اين امور، به ناچار توجهات به سمت استفاده از نيروي مردمي معطوف گرديده و 

(معاونـت تـرويج ومشـاركت مردمـي     بهره گيري از مشاركت مردمي به عنـوان يـك نيـاز و ضـرورت مطـرح مـي شـود.       

حوزه آبخيز ريمله يكي از تجربيات موفق سازمان جهاد سازندگي در بهره گيري از مشاركت  )1375جهادسازندگي،
مردمي در حفاظت از منابع طبيعي و مديريت حوزه هاي آبخيز واستفاده بهينه ازنزوالت جوي است . جلـب  

نسـجم و  مشاركت و توانمندسازي بهره برداران و مجريان يك وظيفه سنگين است كه نياز به يك مديريت م
سيستمي را ضرورت مي سازد . در حقيقت مي توان اذعان نمود ماحصل يك سري اقدامات در حوزه آبخيز 
ريمله تجربه موفق مديريت ادارات تابعه سازمان جهاد سازندگي استان لرستان و ديگر سازمانهاي مـرتبط بـا   

منطقه ريمله است . در ايـن  موضوع در بهره گيري از مشاركت مردمي براي اجراي طرحهاي آب وخاك در 
ميان توجه به ساختار اجتماعي و نظامهاي قدرت در حوزه ريمله ، رويكرد جديدي را به غير از منابع زمـين  
، براي قدرت دادن به اهالي در جهت مشاركت فعال در پروژه ها ، طلب مي كند . حوزه ريمله خرم آباد بـه  

حدودي برخوردار است ايـن در حـالي اسـت كـه اهـالي فقيـر       دليل كوهستاني بودن از ميزان زمين زراعي م
روستا به دليل وجود نظامهاي قدرت در گذشته و توزيع ناعادالنه زمينهاي زراعي ، از حداقل زمين در دامنه 
تپه ها و اراضي شيب دار بهره مند شده اند . عدم دسترسي اكثريت اهالي به زمينهاي مرغوب ، درآمد پـايين  

نه زندگي كمبود امكانات خدماتي در منطقه سبب مي شد در برابـر مشـاركت مردمـي عـرض     ، افزايش هزي
اندام كند چراكه فقر ناشي از آن ، فرصت فزاينده قدرت اقتصادي كه عامل اساسي در مشاركت مردمي است 

ع مهـم  با محدويت هاي جدي روبرو مي سازد. حوزه آبخيز ريمله با توجه به شيب نسبتاً زياد يكـي از منـاب  
توليد رسوب و هرزآبهايي بود كه غالباً به صورت سيل در مناطق پايين دست جـاري مـي شـد و خسـارت     

. )1377(دفترحـوزه آبخيـز سـددزوكرخه ،   جاني و مالي دربرداشت و گاهاً شهرستان خرم آباد را مورد تهديد قـرار مـي داد  
بهـره بـرداري مناسـب از     – مديريت صحيح بر حوزه آبخيز و حفظ آب و خاك ، كـاهش فرسـايش خـاك   

تعادل دام و مرتع ايجاد اشتغال بـراي سـاكنين    –سيالبها ، ارائه الگوي مناسب توسعه ، احياء پوشش گياهي 
حوزه و كاهش روند مهاجرت از اهداف اجريي پروژه ها در اين حوزه بوده است مطالعه و تجزيه و تحليـل  



ه هاي آبخيزداري نياز به مطالعات گسترده تر و   عميق تـر  روي هر كدام از راهكارها و بررسي زواياي پروژ
دارد . در اين تحقيق سعي شده است فرآيند مشاركت فيمابين مردم و دستگاههاي دولتي در كاهش مسائل و 
مشكالت ساكنين روستاهاي اين حوزه و بهبود وضعيت زندگي آنها و حفاظت آب و خاك و بهـره بـرداري   

زه آبخيز ريملـه بـه عنـوان الگـويي موفـق از مشـاركت مردمـي در پـروژه هـاي          مناسب از اراضي ملي حو
   آبخيزداري را مورد ارزيابي قرار دهد .

                                                       

 بيان مسئله: •
ي رويـه  ساالنه ضمن هدررفتن بخش زيادي از نزوالت جوي ، ميليون ها تن خاك بر اثر بهره برداري هاي ب

از عرصه هاي كشور فرسايش يافته واز چرخه ي توليد خارج مي شود اين مسئله عالوه بر خسارات مالي و 
 جاني بحران هاي زيست محيطي در حوزه هاي سكونت گاهي به وجود آورده است.

 فرضيه: •
ـ  -1 و با مديريت صحيح توأم با مشاركت روستائيان مي توان ازخسارات طبيعي ونعمتهاي خدادادي جل

 گيري نمود.
مشاركت بين بخشي دستگاه هاي دولتي در حفظ آب و خاك و پوشش گياهي حـوزه هـاي آبخيـز     -2

 نقش اساسي دارد.
   روش تحقيق:- •

با بررسي سوابق كتابخانه اي مديريت آبخيزداري حوزه ريمله ، مطالعـه گزارشـات و كتابچـه هـاي      
مه مشاركت داشتند وحضور درمنطقه وگفتگوبااهالي مرتبط هر كدام از دستگاههاي اجرايي كه در اجراي برنا

محل وتجربيات نگارنده درزمان اجراي طرح ازمنابع ومستندات بررسي موضوع ميباشدكه بـاروش كتابخانـه   
 اي روي موضوع،تحقيق شده است.

 سوابق موضوع :  - •
 5ه در مـدت  هريك ازسازمانهاي شركت كننده درطرح گزارش مختصروپراكنده ازفعاليت ها ي انجـام شـد  

مركـز تحقيقـات    1376در سـال   سال اجراي طرحهاي آبخيزداري دركتابخانه ادارات مربوط موجوداسـت. 
منابع طبيعي و امور دام استان در قالب يك كارگاه آموزشي ، ازريمله با عنوان ريمله الگوي توسعه پايدار نام 

 1375. مديريت ترويج سازندگي استان لرسـتان در سـال    )1376(مركزتحقيقات منابع طبيعي واموردام استان لرستان ،برده است
جايگاه ترويج و آموزشهاي ترويجي را در افزايش مشاركت مردمي در حوزه آبخيز ريمله را مـورد ارزيـابي   

  )1375(معاونت ترويج ومشاركت مردمي جهادسازندگي،قرار داده است .
 
 



 اهميت موضوع :- •
ـ     نقطـه روسـتايي داراي    2700ون هكتـار منـابع طبيعـي و حـدود     استان لرستان بـا وسـعت حـدود دو ميلي

استعدادوپتانسيلهاي  بالقوه در زمينه كشاورزي و منابع طبيعي ميباشد. تنوع آب و هوايي ، تنوع گونـه هـاي   
مرتعي وجنگلي و گياهان دارويي شرايطي را  بوجود آورده است كه اگر چنانچه بهره برداري اصولي از آنها 

در زمينه توليدات دامي و بهره برداري از محصوالت فرعي آنها و حفظ آب و خـاك و ذخيـره   صورت گيرد 
نزوالت مي توانددر ايجاد اشتغال اقتصادروستاموثرباشد. اما به دليل عدم اعمال مديريت صحيح بر اين منابع 

ه سـطح وسـيعي از   خدادادي در گذشته و روند تخريبي، بر اصالح و احياء اين منابع پيشـي گرفتـه و سـاالن   
جنگلها و مراتع و در نهايت خاك حاصلخيز اين استان بر اثر فرسايش از دسترس خارج گشـته و بـا وقـوع    

(اداره كـل منـابع   سيالبهاي مخرب و ويرانگر ، خسارات جبران ناپذيري را بر مردم محروم اين خطه وارد مي كنـد 

منطقه  باال دست حوزه آبخيز سدهاي دز و كرخـه و كـارون    . از طرفي استان لرستان در) 1375طبيعي استان لرستان ،
قرار گرفته كه فرسايش خاك و تجمع رسوبات در پشت ايـن سـدها سـاالنه خسـارات عظيمـي را بـر ايـن        
سرمايه هاي ملي وارد مي نمايد .بررسي ساختارهاي اجتماعي و پتانسيل ها و   ظرفيت هاي جوامـع محلـي   

(مركزتحقيقات منـابع طبيعـي وامـوردام    ي در حفاظت آب و خاك دراين حوزه ها است . در حوزه هاي آبخيز عامل اساس

 )1376استان لرستان ،
 ويژگي جغرافيايي استان لرستان :  - •

هكتار داراي حدود دو ميليون هكتار منـابع طبيعـي در    2823900استان لرستان با مساحتي معادل  
سطح كل كشور را شامل مي شود . اين استان از شـمال   درصد از 8/1غرب ايران قرار گرفته است و حدود 

به استانهاي مركزي و همدان و از جنوب به استان خوزستان ، از شرق به اصفهان و چهارمحال وبختيـاري و  
جمعيت اسـتان بـالغ بـر     1390از غرب به استانهاي ايالم و كرمانشاه محدود مي شود . بر اساس آمار سال 

نفـر در روسـتاها و يـا       857000نفـر در شـهرها     923000كه از اين تعـداد  نفر بوده است  1780000
درصد مردم اسـتان بـا سـواد هسـتند. بـر اسـاس آخـرين تقسـيمات          80مناطق عشايري زندگي مي كنند و 

چشمه و  800روستا در استان وجود دارد.از نظر منابع آبي داراي 2697بخش و  24شهرستان  10كشوري 
هـزار هكتـار    1217000حوزه آبخيز سـدهاي دز و كرخـه راتشـكيل ميدهنـد.  داراي     سراب مي باشد كه 

هكتار اراضي  150000هكتار مرتع مي باشد كه از اين مقدار  885000جنگل با گونه غالب بلوط و داراي 
 )1376،(اداره كل منابع طبيعي استان لرستان  صخره اي مي باشد.

 
 
 
 
 
 
 

 



 موقعيت حوزه آبخيز ريمله :  - •
هكتـار در   8000مله يكي از شش حوزه شمالي خرم آباد مي باشد كه بـا وسـعتي حـدود    حوزه ري 

درجـه و   33دقيقه تا  37درجه و  33دقيقه طول شرقي و  23درجه و  48دقيقه تا  16درجه و  48فاصله 
 1842كيلومتري شمال خرم آباد قرار گرفته است ارتفاع متوسط زير حـوزه   36دقيقه عرض شمالي در  42
(اداره كل منـابع طبيعـي   متر ارتفاع دارد  2740متر و بلندترين نقطه آن  1320است كه كم ارتفاع ترين نقطه آن  متر

 . )1375استان لرستان ،
 2/11كيلومتر اسـت . معـدل درجـه حـرارت سـاليانه       20بلندترين آبراهه طبيعي ريمله داراي طولي معادل 
درجه سـانتيگراد   مـي    5/19و  5/2زير حو زه به ترتيب  درجه سانتيگراد و معدل حداقل و حداكثر درجه

ميلمتر در سال است . ريمله در محـدوده جنگلهـاي  خشـك     603باشد .اين حوزه داراي متوسط بارندگي 
متر در ارتفاعات مختلف جنگل وجود دارد بر اسـاس   2300متر تا  2200واقع شده است .ارتفاع باالتر از 

) دارد . بـيش از   Quercus persicaهكتار جنگل با گونه غالب بلوط غرب (  3233مطالعات به عمل آمده 
كيلوگرم در هكتـار   150هكتار از اراضي ريمله زير پوشش اراضي مرتعي فقير است كه عملكرد آن  2568

 .  . )1377(دفترحوزه آبخيز سددزوكرخه ،علوفه خشك مي باشد
 وضعيت اقتصادي و اجتماعي حوزه ريمله :- •

نفر مـرد   694خانوار است كه از اين تعداد  203نفر سكنه در قالب  1267روستا با  7ريمله داراي  حوزه 
درصد است . مردم حوزه ريملـه از ايـل    38% و سهم زنان 78نفر زن مي باشند . سهم سواد مردان  532و 

كه در مقاطع ابتدائي  نفر است 406بيرانوند بوده و به زبان لكي تكلم مي كنند. جمعيت دانش آموزان حوزه 
 توزيع جمعيت منطقه را نشان مي دهد 1جدول شماره راهنمايي و دبيرستان تحصيل مي كنند .
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 14/1 07/19 233 1226 جمع
 استان لرستان                               جد.ول شماره يك 1377منبع : آمار سرشماري كشاورزي سال 

درصـد بـه    87هكتار مي باشد.از كل زمينهاي حوزه  467هكتار وكشت آبي  916زير كشت ديم  كل سطح
درصد 1) و   …درصد به كشت ساير محصوالت ( حبوبات و  9درصد به كشت علوفه و  3گندم و جو و 

ام هكتـار  مـي باشـد.مقدار د    8/0به باغات مثمر اختصاص يافته است . ميانگين زمين آبي براي هر خـانوار  



قطعـه از   2575راس گـاوو حيوانـات بـاركش و     289راس گوسفند و بـز و   4495روستايي حوزه شامل 
 40راس گوسفند و بزو   مي باشـد . در حـدود    5655انواع طيور و نيز تعداد دامهاي عشاير كوچ روشامل 

ي از منـاطق  درصد بينابين مي باشند . حوزه ريمله يكـ  30درصد دامپروري و  30درصد شغل كشاورزي و 
راس گوسفند و بز و حيوان بـاركش بـه    1200خانوار همراه  23ييالقي عشاير كوچرو مي باشد كه حدود 

روز از خرداد مـاه لغايـت شـهريور مـاه در مراتـع اطـراق مـي كننـد و فصـل ييالقـي را در مـي             90مدت 
 ). 1379(سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان لرستان سال ،گذرانند

 
 

 بخيز به عنوان حوزه عمل:  حوزه آ- •
مناسب ترين واحد ، براي مديريت منابع طبيعي تجديد شونده ، حوزه آبخيز اسـت بيشـترين منـابع    
موجود ، در حوزه هاي وابسته به آن و بارندگي مي باشند . باراني كه روي زمين مي ريزد ، آب بـراي رشـد   

ياري مزارع ، نيروي هيـدورالكتريك ، ذخـائر آب ،   گياهان حوزه و جريان رودخانه است كه مي تواند نياز آب
انرژي ، منابع طبيعي حوزه و توسعه و اصالح اكوسيستم را مورد توجه قرار دهد . همچنين آبخيز مي توانـد  
به عنوان واحد طراحي حوزه آبخيز رودخانه از نظر توسعه اقتصادي   مي باشد.آنچه را مي توان يـك نظـام   

ست ، نظامي است كه اين مرز حوزه ها را به طور فيزيكي از يكديگر مجزا كـرده  مستقل با مرز مشخص دان
است . اگر مديريت حوزه آبخيز ايجاد كند حوزه مي تواند به واحدهاي كوچكتري نيز تفكيـك شـود . ايـن    
 مورد، در سالهاي اخير ، مورد قبول زيست شناسان ، اكولوژيستها ، جامعه شناسـان ، مهندسـين منـابع آب و   
اقتصاددانان قرار گرفته است كه حوزه آبخيز را به عنوان واحـد كـار دانسـته ، جهـت شناسـايي و سياسـت       

 . )1375، 192-193(ماهنامه جهاد،شمارهگذاري مورد استفاده قرار دهند
 مديريت حوزه آبخيز ريمله:  - •

سنت ها و شيوه هـاي جهـادي   سازمان جهاد سازندگي استان لرستان به عنوان نهادي انقالبي ، پويا فعال با   
با پشتوانه مردمي با قدرت ايده آل و خوب در سازماندهي هسته اي سـازندگي كـه از محبوبيـت برخـوردار     
بوده با كوله بار سنگيني از وظايف و رسالت عظيم در حفظ و احياء منابع طبيعي و ترويج مشاركت مـردم و  

تشـكيل سـتاد همـاهنگي حـوزه ريملـه سـبز در جهـاد         برنامه ريزي در حوزه هاي آبخيز استان پرداخته كه
سازندگي شهرستان خرم آباد در ابتداي اجراي طرح آبخيزداري اين حوزه از   نمونه هاي موفق آن مي باشد 

 كه با توجه به اصول سياستهاي اتخاذ شده در دو بخش زير، برنامه ريزي وبراي اجرا ابالغ شد:
 بخش مديريت جامع حوزه آبخيز ريمله -2بخش دولتي و متمركز            -1

همه با هم بودن و مشاركت مردم ذينفع در حوزه و دخالـت مسـتقيم آنـان در مراحـل پيشـنهادي و اجـراي       
پروژه ها باعث گرديد پيش از پيش در اين امر به موفقيـت هـاي چشـمگيري دسـت يابـد . تشـكيل سـتاد        



ت جهاد سازندگي شهرستان خرم آباد و سپس تشكيل در مديري 1371هماهنگي حوزه آبخيز ريمله در سال 
مـورد زنـان)   1مـورد مـردان و  3مورد هسته سازندگي در روستاهاي داخل حوزه از جوانان و افراد محلي( 4

منطقه از شيوه هاي مديريت آبخيز ريمله بود كه نقش اساسي در پيشرفت برنامه هـا داشـت. ايـن طـرح بـا      
آغـاز شـد و در قالـب برنامـه هـاي متنـوع        1371آبـاد از سـال    مديريت جهاد سازندگي شهرسـتان خـرم  

 5آبخيزداري همراه با مسائل فرهنگي و اجتماعي با مشاركت ساير دستگاهها و يا مرتبط در طول يـك دوره  
كليـه   75اين ستاد در هماهنگي و اجراي برنامه ها فعال بود و بعد از سال  75ساله اجرا شد و تا پايان سال 

 .)1375(معاونت ترويج ومشاركت مردمي جهادسازندگي،ين خصوص منطقه به مردم واگذار شدامورات درا
 اهداف اجرايي پروژه ها در حوزه ريمله:   •

 ارائه الگوي مناسب از يك حوزه آبخيزبهبود يافته وروبه توسعه در منطقه -1
 بيات افرادمحليجمع آوري وذخيره آب باران و نزوالت جوي به طريق ممكن با استفاده ازتجر -2
 جلوگيري از فرسايش خاك و كاهش خسارت ناشي از سيل و بهره برداري از پتانسيل موجود . -3
 احياء پوشش گياهي منطقه و استفاده مناسب از جنگل و مرتع ورعايت تعادل دام و مرتع در حوزه -4
 ساكنين محلايجاد اشتغال وكاهش روند مهاجرت و ايجاد محيط زيست سالم ومناسب براي  -5
 در روستاها …خدمات رساني و توزيع مناسب امكانات و تجهيزان مختلف از قبيل آب و برق و  -6
 آموزش و ترويج شيوه هاي نوين بهره برداري از ظرفيت هاي موجود -7
 ايجاد شرايط مناسب براي جلب مشاركت فعاالنه و پايدار اهالي منطقه -8
(مركزتحقيقـات  آبي از جمله احداث پرورش ماهي سردابي وآبيـاري زمينهـا    مديريت وبهره وري بهينه  منابع -9

 )1376منابع طبيعي واموردام استان لرستان ،
 ) 75تا  71پروژه هاي اجرا شده در محدوده حوزه آبخيز ريمله (از سال  •
 ترويج و نقش آن در حوزه ريمله: •

هاي آموزشي براي بيان اهـداف طـرح   از اولين اقدامات به عمل آمده در حوزه ريمله برگزاري كالس
و همراه با حلب مشاركت اهالي در برنامه ريزي اجرا و نگهداري مجوعه فعاليتهايي بود كه مطابق طرح مـي  
بايست در منطقه انجام گيرد . تشكيل شـورايي مركـب از معتمـدين و ريـش سـفيدان روسـتاهاي منطقـه و        

اجرا،وزمينه سازي و اجراي مناسب فعاليتها در منطقه انجام بكارگيري نقطه نظرات آنان در نوع و شيوه هاي 
شد . با توجه به نقش زنان روستائي و وارد نمودن آنان در فرآيند توسـعه منطقـه از نكـات مثبـت و نشـانه      

 . .   )1375، 192-193(ماهنامه جهاد،شمارهآمادگي و توانائي زنان روستايي در برنامه هاي توسعه محلي است
ن روستايي نيز در فعاليتهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگـي همـراه بـا ابتكـار عمـل و      حضور جوانا

عالقه وافر آنان به اين امور نشان از رشد و بالندگي آينده سازان منطقه دارد.مهمتر از اينها سازماندهي اقشـار  
، فرهنگي و هنري  فوق الذكر در قالب تعاونيهاي توليدي زنان ، هسته سازندگي جوانان ، گروههاي ورزشي



است . مديريت ترويج و مشاركت مردمي سازمان جهاد با سازندگي استان لرستان با بهره گيري از مشاركت 
دسـتيابي بـه اهـداف    اهالي و همكاري كليه دستگاههايي كه در منطقه فعاليت داشتند اقـداماتي را در جهـت   

 توسعه منطقه و  پايداري فعاليتها، به انجام رسانده است كه به صورت مختصر به آنها اشاره مي شود .  
 اهداف پروژه هاي ترويج : 

 جلب مشاركت مردم در برنامه ريزي ، اجرا و نگهداري كليه پروژه ها   -1
 امكانات موجود در منطقه ترويج و ارائه شيوه هاي نوين بهره برداري از منابع و -2
 سازماندهي گروههاي مردمي ( جوانان ، زنان و توليد كنندگان منطقه ) -3
 پايداري و گسترش فعاليتهاي اجراي منطقه -4
(معاونـت  ارتقاء سطح زندگي اهالي با افزايش درآمد خانوارو بهره برداري مناسب از پتانسيل هـاي موجـود   -5

 .)1375دگي،ترويج ومشاركت مردمي جهادسازن
 
 

 )2( جدول شماره  ) در حوزه ريمله71-75ساله ( 5فعاليت ها و پروژه هاي ترويجي در يك دوره 

 حجم عمليات واحد عنوان پروژه رديف
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

 آموزش آبخيزداري
 آموزش منابع طبيعي

 امآموزش باد
 آموزش مشاركتي

 آموزش صنايع روستايي
 آموزش محيط زيست ويژه بانوان

 برگزاري جشن روستا
 احداث ، تقويت و تجهيز خانه ترويج

 برگزاري مسابقه ورزشي
 انتخاب مروج دام

 انتخاب دامداري ترويجي
 انتخاب مروج آبخيزدار

 سازماندهي جوانان
 مسابقه ترويجي

 ترسيم تابلوي ترويجي
 ازماندهي گروههاي سازندگيحمايت و س

 حمايت از تشكلهاي زنان روستايي
 گردهمايي گروههاي سازندگي 

 نفر / روز
 نفر / روز 
 نفر / روز
 نفر / روز
 نفر / روز
 نفر / روز

 مورد
 مورد 

 نفر
 نفر 

 مورد 
 نفر
 نفر

 مورد 
 مورد
 مورد
 مورد
 مورد

687 
574 

1819 
575 

3711 
230 

3 
1 

95 
3 
3 
1 

130 
1 

21 
3 
1 
3 

112460 
2313 
3000 

10944 
7 

249 
800 
300 



27 
28 
29 
30 

 بسيج واكسيناسيون دام و طيور
 كپه كاري با مشاركت اهالي
 كاشت بادام تلخ مشاركتي
 كاشت گردوي مشاركتي

 ايجاد سطوح آبگير با مشاركت مردم
 بذرپاشي با مشاركت مردم

 گابيون بندي مشاركتي
 ي مشاركتيسدخاك

 سكوبندي مشاركتي
 نشريه ترويجي ( منطقه )

 مسابقه دانش آموزان و سازندگي
 توليد نهال توسط زنان روستايي

 راس / قطعه
 هكتار
 اصله
 اصله

 كتاره
 هكتار

 متر مكعب
 متر مكعب
 متر مكعب

 نسخه
 مورد 
 اصله

1910 
500 

1 
10924 

 ) 1375منبع:مديريت ترويج و مشاركت هاي مردمي سازمان جهاد كشاورزي(
 

زه با عنوان ارزيابي ميزان مشاركت مردم در طرحهاي اجرائي ، از آنجا كه ما مطابق مطالعه انجام شده در حو
مشاركت را به مفهوم تمركز زدايي در دستگاههاي دولتي و انتقال منبع و قدرت تصميم گيري به اشخاص يا 
هيئتهاي منتخب در سطح روستا به حساب مي آوريم ، در جهت رسيدن به اين موضـوع نظـر افـراد نمونـه     

خاب شده در حوزه را جويا شده ايم و با طرح دو سوال در مورد نظر افراد نمونه انتخاب شـده در حـوزه   انت
را جويا شده ايم و با طرح دو سوال در مورد ( نحوه انجام امور مربوط به توسعه روسـتا ) و ( بيشـترين يـا    

ص نموده ايم . بر اساس اين كمترين بهره برداران مشاركت ) ميزان پذيرش مشاركت از طرف اهالي را مشخ
% همكاري دولت و 93% اهالي لزوم اجراي برنامه هاي توسعه را از طرف دولت دانسته اند و 5ارزيابي تنها 

 مشاركت اهالي را ضامن اجراي برنامه هاي توسعه محلي دانسته اند.
% 78انـد در حاليكـه    % دولت دانسته2همچنين نتايج حاصله از مشاركت در اجراي طرحهاي توسعه را تنها 

% متعلقـه بـوده اندكـه بهـره     14سوال شوندگان منافع مشاركت را براي دذوبت و مـردم قائـل شـده انـد و     
 .)1375(معاونت ترويج ومشاركت مردمي جهادسازندگي،مشاركت فقط به مردم مي رسد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 )71-75ساله( 5پروژه هاي اجراشده توسط اداره كل منابع طبيعي استان، در حوزه ريمله در دوره 

 )3جدول شماره(
 

ــم  واحد عنوان پروژه رديف حجـــــ
 عمليات

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

 احداث آبشخور دام
 اسپرس  –كشت مستقيم با گونه هاي يونجه ديم 

 كود پاشي
 جنگل كاري با نهال

 عمليات سله شكني در عرصه جنگل
 سال 5حفظ و نگهداري مناطق درخت كاري شده به مدت 

 قرق مراتع
 ل كاري و توسعه پوشش گياهي با بذر كاريجنگ

 جلب مشاركت مردمي در حفاظت عرصه ها به صورت داوطلبانه و افتخاري 
 معرفي و تشويق مجريان و بهره برداران موفق

 

 دستگاه
 هكتار
 هكتار
 هكتار
 هكتار
 هكتار
 هكتار
 هكتار
 مورد

 نفر

7 
1400 
200 
200 
100 
100 

1500 
200 
12 
9 

 )1376اداره كل منابع طبيعي استان لرستان( منبع:طرح و برنامه

 
 
 

 )71-75ساله اجرا شده ( 5پروژه هاي مديريت  آبخيزداري استان كه در حوزه ريمله طي دوره 
 )4جدول شماره (

 مالحظات حجم عمليات واحد عنوان پروزه رديف
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 خشكه چين در اراضي شيبدار
 احداث چكدم

 يونياحداث بندهاي گاب
 تراس بندي

 احداث سد خاكي
 گردو كاري
 بادام كاري

 كشت قلمه مو، انجير، توت فرنگي 
 ساخت ماكت ترويجي 

 متر مكعب
 متر مكعب
 متر مكعب

 هكتار
 متر مكعب

 هكتار
 هكتار
 هكتار

 دستگاه

54000 
18700 
7000 

30 
45000 

140 
10 
9 

 يك دستگاه

 

 )1375ان (منبع:اداره ارزيابي و مطالعات آبخيز داري است



 
 پروژه هاي امور عشاير كه در حوزه آبخيز ريمله انجام شده است

 )5جدول شماره(

 مالحظات حجم عمليات واحد عنوان پروژه رديف
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 احداث جايگاه سوخت
 قرق مراتع

 بهسازي چشمه و آبشخور دام
 احداث استخر آب 

 احداث استخر چند منظوره 
 ملهنگهداري جاده رباط به  ري

 احداث پل

 مورد
 هكتار
 مورد

 متر مكعب
 متر مكعب

 كيلومتر
 دهنه

 مورد 2
3000 

9 
64 
12 
20 
20 

 هزار متر 40با ظرفيت 

 )1376منبع:اداره كل امور عشاير استان لرستان(

 
 
 
 
 

 )1371-1375پروژه هاي اجرايي امور دام و دامپروري در حوزه آبخيز ريمله(
 )6جدول شماره (

 مالحظات حجم عمليات واحد روژهعنوان پ رديف

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 توزيع قوچ اصالح شده
 توزيع نيمچه مرغ

 اعتبار جهت نوسازي جايگاه دام
 بهسازي جايگاه دام

 تخصيص اعتبار پروار بندي بره
 غني سازي كاه

 آميخته گري كنترل شده
 تلقيح مصنوعي

 صدور پروانه

 رأس
 قطعه

 مترمربع
 متر مربع

 رأس
 تن

 رأس
 أسر

 فقره

38 
2220 
900 
250 
800 
35 

100 
8 
1 

 

 ) 1377منبع:معاونت امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان(

 
 
 



 )1371-1375پروژه عمراني و خدماتي كه در حوزه آبخيز ريمله اجرا شده است(
 )7جدول شماره (

 حجم عمليات واحد عنوان پروژه رديف
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 تاييساخت كتابخانه روس
 آبرساني

 ساخت مسجد
 طراحي و نقشه برداري و برق كشي 

 اعطاي تسهيالت
 مرمت و بازسازي حمام

 زير سازي جاده اصلي
 برقراري دستگاههاي قالي بافي

 هدايت آب هاي سطحي

 دستگاه
 روستا

 مسجد ريمله
 كيلومتر

 ريال
 دستگاه
 كيلومتر
 دستگاه

 روستاهاي حوزه

1 
3 
1 

30 
700000000 

1 
20 
13 
3 

 )1377منبع:اداره طرح و برنامه سازمان جهاد سازندگي استان لرستان(
 

 پروژه هاي  مركز تحقيقات منابع طبيعي و امورد ام استان  در حوزه: •
مركز تحقيقات در راستاي سياست ها و و ظايف پژوهشي خود عالوه بر نظارت در اجراي كليه       پـروژه  

پروژه تحقيقاتي و ترويجي براي مطالعـه و تطبيـق بـا شـرايط      2 هاي اجرايي در كل حوزه مورد نظر، تعداد
توسـط كارشناسـان بخـش منـابع طبيعـي مركـز        73بومي منطقه اجرا نمود ، مطالعه اين دو پـروژه از سـال   

 تحقيقات استان آغاز و همزمان در قالب ايستگاه شاهد در محدوده طرح ريمله به اجرا درامد .  
 

 :  هدف ازاجراي اين پژوهش ها
 استقرار گونه هاي سازگار مثمر و غير مثمر   -1
 تعيين بهترين مساحت سطوح آبگير -2
 هااستفاده بهينه از رواناب -3
 تغيير و تبديل كاربري مناسب اراضي -4
 گسترش باغات مثمر وافزايش بازده اقتصادي اراضي شيبدار-5

 آبخيز كوچك نام طرح : كاشت درختان مثمر و غير مثمر با استفاده از شيوه
تبديل اراضي شيب دار فاقد پوشش به جنگل ، يكي از اقدامات مفيدي است در جهـت بازگردانـدن حيـات    
دوباره به اين عرصه ها كه مي بايست مورد توجه قرار گيرد . متأسفانه بعد از كاشـت نهالهـا ، برنامـه هـاي     

ين اراضي پرشيب مي باشد مضـاف بـر   حفاظتي از جمله آبياري در سنين پائين يكي از مشكالت عمده در ا
اين هزينه بسيار باالي آبياري در شش ماه از سال را بايد بر آن افزود . كشت درختان با اسـتفاده از منتـرل و   



هدايت و جمع آوري رواناب به پاي نهالها اقدام مفيدي در جهت فراهم آوردن امكان جنگل كـاري و سـيع   
 )1376(مركزتحقيقات منابع طبيعي واموردام استان لرستان ،تان مثمر و غير مثمر مي باشد . در اراضي پر شيب با استفاده از درخ

 نام طرح : جمع آوري و انبارش آب باران در دامنه هاي با نفوذپذيري كم 
تبديل مراتع به ديمزار هاي كم بازده در استانهاي زاگرس يكي از مشكالت عمده مديريت مراتع مي باشـد   

اين قبيل اراضي باعث گرديده است كه هر ساله اليه سطحي خـاك در اثـر فرسـايش از بـين       . شخم مداوم
رفته  و سال به سال از حاصلخيزي اين قبيل اراضي كاسته شود . از آنجائيكه مالكيت عرفي ايـن زمينهـا در   

دد چنـدان موفـق   اختيار زارعين مي باشد بنابراين برنامه هاي اصالحي كه منجر به سلب مالكيت از مردم گر
نمي باشد . پيشنهادميشود كه به جاي كشت غالت، با اسـتفاده از روانـاب حاصـله از بارنـدگي ، آب قابـل      
توجهي جمع آوري و باغي احداث و در نهايت به مردم واگذار شودگام موفقي در تغيير كاربري اين اراضي 

 )1376، (مركزتحقيقات منابع طبيعي واموردام استان لرستان خواهد بود.
 فعاليتهاي انجام شده دستگاههاي اجرائي خارج از مجموعه جهاد سازندگي در حوزه   •

 اداره هواشناسي : احداث ايستگاه هواشناسي -1
 اداره آموزش و پرورش : ترميم و ساخت مدارس جديد در حوزه -2
زه وكمـك دراحـداث   اداره ارشاد اسالمي و تبليغات :  حضورروحاني واجراي فعاليتهاي مذهبي در حـو  -3

 مسجد

 شركت مخابرات و پست : احداث ايستگاه مخابراتي در روستاي ريمله اصلي  وصندوق پستي -4

بنياد مسكن انقالب اسالمي : پرداخت وام و روسـتايي و نظـارت بـر احـداث سـاختمانها خصوصـاً در        -5
 روستاي چشمه بيد كه در اثر زمين لغزش به پايين مهاجرت نمودند .

 ور آب : صدورمجوز بهره برداري ازآب منطقه ام -7
 صدا و سيما : تسريع درپخش اخبار و گزارشات در زمينه فعاليتهاي انجام شده درمنطقه. -8
 دانشگاه لرستان : تهيه و ارائه مقاالت وبرگزاري يك همايش محلي   -9

شاورزي به افراد در امر ترويجي و توزيع نهاده هاي ك –سازمان كشاورزي : تشكيل كالسهاي آموزشي -10
 كاشت ،داشت ،وبرداشت در حوزه اعم از كود،سم،بذر،...

 سازمان برنامه و بودجه: تسريع در تأمين اعتبار مورد نياز دستگاههاي دولتي در پروژه هاي ريمله -11
حل مسائل بهداشتي ،آموزش هاي بهداشتي بـه خـانواده هـا     –بهداشت درمان: احداث خانه بهداشت  -12

 هداشت محيط و هدايت فاضالب هابه خارج از روستاها  ب
 همكاري شركت نفت درصدور مجوز جايگاه سوخت فسيلي (گاز ونفت)-13
 همكاري نهضت سوادآموزي دربرگزاري كالسهاي سوادآموزي-14
 )1378(سازمان برنامه وبودجه استان لرستان ،همكاري وپشتيباني استانداري وفرمانداري از اجراي طرح فوق -15



   پايداري طرح ووضعيت موجود حوزه ريمله •
در حال حاضر شوقي وصف ناپذيري بين ساكنين منطقه ايجاد شـده ، براسـاس بررسـيهاي بـه عمـل آمـده       
درصد كمي از روستائيان سود حاصل از فعاليتهاي مشترك را براي دولت قائل شده اند و  مـا بقـي بـه ايـن     

وسرنوشت زندگي آنها به صيانت ازاين طرح بسـتگي دارد.  بايـد   حقيقت واقف هستندكه به نفع مردم است 
 .)1375، 192-193(ماهنامه جهاد،شمارهبه نوعي در تداوم واستمرار آن مشاركت داشته باشند

هم اكنون اميد به زندگي را در دست هاي سبز مردان كهنسال در كشت گردو و درخشـش عـرق در جبـين    
ن ، بانكت ، تراس و كاشت نهال سعي در تثبيـت خـاك و ذخيـره    مردان سخت كوش كه با ايجاد سنگ چي

آب و چشمان تيز بين جواناني كه به مزارع سر سبز دوخته شده و دستان پاك دخترانيكه گـره زدن تارهـاي   
 . .)1375(معاونت ترويج ومشاركت مردمي جهادسازندگي،فرش مشغول هستند مي توان ديد

روستائيان از نعمت آب و برق وبهداشـت وتلفـن بهـره منـد انـد .      از مشكالت الينحل خبري نيست . همه 
روحيه اعتماد به نفس چنان باال رفته كه به ابتكار و خالقيت و امكانات شخصي آب را از كيلومتر ها انتقـال  
داده و هزاران نهال را از آب سيراب مي كنند .باتكيه بردانش بومي خود باغهاي مثمر دردل كوههـا واراضـي   

 ر باكمترين آب مستقر نموده واالن به توليداقتصادي رسيده است.شيبدا
اينك پير و جوان شاخه هاي درختان را به مثابه قطع بال فرشـتگان ميدانـد . عرصـه سـازندگي بـا احـداث       
مخازن سوخت فسيلي و آموزش زنان در بحث پخت نان و تبديل فرآورده هاي لبني و تأمين گرماي منـازل  

. با تسطيح و تراس بندي اراضي شيبدار و ذخيره نزوالت آسماني و تنوع كشت، مـزارع   را آسان كرده است
ومهمترين دستاورد مديرت حوزه آبخيز ريمله ايجاد  . )1377(دفترطرح آبخيزداري حوزه سدكرخه ،را رنگارنگ نموده است

 انداران بود.  ستاد سبز استان لرستان وايجاد سازوكار مشابه آن درسطح شهرستان ها زير نظرفرم
 مسائل ومشكالت طرح درزمان اجراي فعاليت هاي آبخيزداري درحوزه: •

 كند بودن روندپرداخت به موقع اعتبارات تسهيالتي وارزان قيمت به بهره برداران-
 عدم باور مسولين محلي ومنطقه اي به موفقيت اين طرح درمقابل هزينه هاي آن-
 درپرداخت تسهيالت به بهره برداران عدم همكاري مناسب وشفاف بانك كشاورزي-
 كوتاهي وعدم مشاركت برخي دستگاه هاي دولتي درطرح فوق مثل دامپزشكي و...-
عدم پيگيري وراه اندازي تشكل ياتعاوني درمنطقه براي توسعه واستمرار طرح دربين كشـاورزان وسـاكنين   -

 .)1375(معاونت ترويج ومشاركت مردمي جهادسازندگي،محل.
 
 
 نتايج  بدست آمده طرح هاي اجرا شده در حوزه آبخيز) گيري:(نتيجه  •
 جلوگيري از تخريب زمين هاي موجود كه همه ساله خسارات زيادي وارد مي نمايد. -1



 توسعه اراضي كشاورزي آبي و حداكثر بهره وري از منابع آبي موجود در منطقه. -2
 رفعاليتهاي كشاورزي.  جمع آوري هرز آب و روان آبهاي سطحي وبكارگيري آن د -3

 اشتغال زا بودن پروژه ها براي ساكنين حوزه .-4

 احداث پرورش ماهي كه قسمتي از پروتئين مورد نياز اهالي را تأمين مي نمايد . -5

 قسمتي از اراضي كم بازده به منبع درآمد دائمي و بي خطر تبديل شده است. -6

 از بين بردن  تأسيسات و جاده ها مي شد.جلوگيري از بروز سيل هاي شديد كه منجر به  -7

 اصالح مراتع و افزايش توليد علوفه در حوزه. -8

 با ايجاد تنوع منابع درآمد، قدرت مشاركت مردم در برنامه هاي عمراني افزايش پيدا نموده است  -9

 ند  با اجراي طرح هاي مكانيكي و بيولوژيكي ذخاير آبي افزايش يافته و چشمه ها پر آب شد -10

 باال بردن حس تعاون و همكاري وخودباوري بين اقشارمختلف ساكن منطقه. -11
اصـله   5000ارتقاء مهارت روستائيان در امور حفاظت خاك و كاشت گونه هاي مثمر وغيـر مثمـر(از    -12

 اصله درخت در پايان دوره پنج ساله رسيده است) . 72000پيش از اجراي طرح به  
 مينه ايجاد تعادل در اكوسيستم منطقه.حفظ محيط زيست و ز -13

 افزايش سطح آگاهي مردم ساكن در حوزه در زمينه حفاظت آب و خاك وبهره برداري ازعرصه. -14

 روستاي واقع در حوزه آبخيز7برقراري ارتباط و تعامل سازنده كارشناسان با ساكنين  -15
 عه آب وخاك وجنگلاثرگذاري مزاياي اينطرح روي روستاهاي همجوار درجهت توس-16
 )1376(مركزتحقيقات منابع طبيعي واموردام استان لرستان ،ساير مزاياي ديگربر مديريت سرزمين(آمايش سرزمين) منطقه. -17

 پيشنهادات: •
تشكيل ستاد هماهنگي مديريت آبخيز هرحوزه، متشكل از مروجان جهاد كشاورزي شهرستان و جوانـان   -1

 دي روستا مي باشد)تحصيل كرده هر حوزه ( كه تعدا
تشكيل هسته هاي سازندگي با استفاده از جوانان و معتمدين محل در هر حوزه زير نظر ستاد همـاهنگي   -2

 حوزه پيشنهادي
ايجاد هماهنگي هاي بين بخش دولتي جهت مشاركت دستگاههاي دولتي مرتبط بـا حـوزه روسـتائي بـا      -3

 جهت دهي وزارت كشور

اران و روستائيان براي تشكيل تشكلها ، تعاونيها و يا گروههاي بومي و محلـي  تشويق و ترغيب بهره برد -4
 به صورت داوطلبانه جهت تعاون و مشارك بيشتر با روشهاي اميدبخش مستمر

پاداش  –سفر زيارتي  –ايجاد انگيزه و خدماتهاي حمايتي براي كارگزاران و كاربران هر حوزه مثل بيمه  -5
 بازديدهاي خارجي و ... -م بهرهتسهيالت بانكي ك –مادي 

 ساله و ...    7 –ساله  5ارزيابي و نظارت مكرر و مستمر در مدت زمانهاي تنظيم شده  -6



آگاه نمودن و افزايش دانش و معلومات بهره برداران و ساكنين حـوزه هـا بـا كمـك  شـيوه هـاي نـوين        -7
 )1376ات منابع طبيعي واموردام استان لرستان ،(مركزتحقيقترويجي به رويكرد بهره بردار(آبخيزيار) دانامحور

 اهميت دادن به نقش و جايگاه آموزش و ترويج تخصصي در حوزه ها -8

برنامه ريزي اجرايي ، مشاركتي و تلفيقي براي هر حوزه متناسب با پتانسيل هـا و ظرفيتهـاي بـومي هـر      -9
 منطقه با همكاري بهره برداران ساكن

 منابع وماخذ: •
 .1375ز استعدادها و پتانسيلهاي منابع طبيعي استان لرستان،اداره كل منابع طبيعي استان لرستان،سال گزارشي ا-1
 .1375سال هفدهم ،انتشارات وزارت جهادسازندگي ،آذر ودي ماه  192-193ماهنامه جهاد،شماره -2
 .1376ن لرستان،سال سيماي طبيعي استان لرستان،اداره مطالعات و هماهنگي اداره كل منابع طبيعي استا-3
4-          كرخه ،زيـر حـوزه نمونـه ريمله،تهيـه و تنظيم:دفتـر طـرح آبخيـز داري حـوزه سـد سيماي طبيعي حوزه آبخيز داري سد

 .1377كرخه،تابستان 
كارگاه آموزشي ريمله (عمليات اجرايي)،ويژه دبيرخانه هشتمين همايش سيستمهاي سـطوح آبگيـر بـاران،مركز تحقيقـات     -5

 .1376و امور دام جهاد سازندگي استان لرستان ،سال  منابع طبيعي
بررسي جايگاه ترويج و آموزشهاي ترويجي در افزايش مشاركت مردمي در حوزه آبخيز ريمله ،گروه مطالعات و ارزشيابي -6

 .1375آموزشي و ترويجي،معاونت ترويج و مشاركت مردمي جهاد سازندگي ،سال 
 .1379ت سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان لرستان،سالآمار نامه استان لرستان،انتشارا-7
 .1378آمار عملكرد دستگاههاي اجرايي استان لرستان، انتشارات سازمان برنامه وبودجه استان، سال -8
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