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  اجتماعي طرح توسعة ريمله-ارزيابي آثار و پيامدهاي اقتصادي

 1 *فيروز دريكوندي
 ۱۴/۵/۱۳۸۷: ، تاريخ پذيرش۲/۱۱/۱۳۸۶: تاريخ دريافت

 چكيده

  روسـتايي اسـت كـه در اسـتان لرسـتان       هـاي توسـعه    طرح توسعة منطقة ريمله يكـي از طـرح        
هدف اين مقاله بررسي تأثير اين طرح بر بهبود وضعيت سـواد، اشـتغال،              . به اجرا درآمده است   

بـراي ايـن   . هاي جنگلـي اسـت  درآمد، كاهش مهاجرت روستاييان و كاهش استفاده از سوخت       
 آزمايــشي اســتفاده شــده و اطالعــات از طريــق فــن پرســشنامه  از روش تحقيــق شــبهمنظــور،

جامعة آمـاري ايـن     . شده است گردآوري  و بر اساس اسناد و مدارك موجود        ) روستا و خانوار  (
 نام پيرحيـاتي   عنوان گروه آزمايشي و منطقة همجوار آن به       طرح عبارت است از منطقة ريمله به      

کمک  اطالعات مورد نظر به    آوري  جمعا توجه به تعداد محدود جمعيت،       ب. عنوان گروه شاهد  به
. پرسشگران  با سرشماري كامل صورت گرفت، و آنگاه تحليل توصيفي اطالعـات انجـام شـد                

 شـده   جـز اشـتغال، در بهبـود وضـعيت سـاير مـوارد يـاد              دهد كه اين طرح، بـه       نتايج نشان مي  
 .مؤثر بوده است

 ريملـه  / ارزيـابی اجتمـاعي   / ارزيـابي اقتـصادي   / توسـعه / ييتوسعة روسـتا  : هاكليدواژه
 ).طرح توسعه(
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 (firozdrikvandi@gmail.com)  كارشناس ارشد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان*
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 مقدمه

هاي جهاد سازندگي و كشاورزي پيشين، بخشی عمده          در پی تفكيك وظايف وزارتخانه    

از امور مربوط به توسعة روستايي مانند عمران روستاها، منابع طبيعي و آبخيزداري، امور     

بديلي و صنايع دستي روستايي به وزارت جهاد سازندگي واگـذار           دام و آبزيان، صنايع ت    

هاي توسـعة     ها و وجود ديدگاهی مبنی بر ناکامی برنامه       گستردگی دامنة اين فعاليت   . شد

 روستايي در گذشته و عـدم تحقـق توسـعة پايـدار منـاطق روسـتايي جهـاد سـازندگي                    

 ريـزي و اجـرای       ، بـه برنامـه    لرستان را بر آن داشت تا با نگرشي نو به توسعة روسـتايي            

جانبه بـه توسـعة     مند و همه  نگرش نظام .  بپردازد )۱(در منطقة ريمله  » طرح توسعة ريمله  «

روستايي، ارائة الگوي توسعة روستايي پايدار بـراي منـاطق روسـتايي اسـتان و منـاطق                 

اف هاي جهاد سازندگي از مجموعه اهـد      مشابه، و ارائة كارگاه آموزشي در زمينة فعاليت       

 . رفتشمار میاصلي اين طرح به
برا ي آنكه اين طرح الگويي براي توسعة ساير مناطق روسـتايي اسـتان قـرار گيـرد،                 

گونه مناطق بيشترين انطبـاق و سـازگاري را داشـته           نخست، بايد محل اجراي آن با اين      
براي انتخاب منطقة محـل اجـراي طـرح تعريـف          )۲(بدين منظور، دوازده شاخص   . باشد
شده در مرحلـة ابتـدايي، منطقـة ريملـه          د؛ و بر اين اساس، از يازده منطقة مشخص        شدن
مندی روستا و   همچنين، با توجه به نگرش نظام     . ترين منطقه انتخاب شد     عنوان مناسب  به

پايداری توسعة روستايي، در همين راستا، ضرورت مشاركت ساير دستگاههاي اجرايـي            
اورزي استان مطرح و مقرر شد كه دبيرخانة طرح         در توسعة منطقة ريمله در شوراي كش      

از جمله سازمان جهـاد     (هاي اجرايي مرتبط با روستا      به تعيين وظايف هر يك از دستگاه      
پرورش، نهضت سوادآموزي،  و آموزش كشاورزي، سازمان سازندگي و ادارات كل تابعه،    

طـرح وظـايف مـورد      ربط نيز با هماهنگي دبيرخانة      های ذی بپردازد و دستگاه  ) امور آب 
 . نظر را به انجام رسانند

تحقيق حاضر در پی ارزيابی آن است كه طرح توسعة ريمله تا چه اندازه به اهـداف                 

 اجتمـاعي روسـتاييان منطقـه       -مورد نظر دست يافته و موجب بهبود وضعيت اقتصادي        
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آن  اجتماعي مورد نظـر طـرح و از          -در اين مقاله، بخشي از اثرات اقتصادي      . شده است 

جمله بهبود وضعيت سواد، اشتغال، درآمد، و كاهش رونـد مهـاجرت روسـتاييان و نيـز      

هاي جنگلي ارزيابي شده که در ارتباط با ضرورت انجـام آن،            كاهش استفاده از سوخت   

 : سه نكتة زير قابل توجه است

طرح توسعة ريمله الگويي براي توسعة ساير مناطق روستايي مشابه تلقي شده و از               -۱

رو، برای اطمينان کامـل، الزم بـوده اسـت كـه آثـار و پيامـدهاي اجـرای آن از                     اين

ميزان موفقيـت ايـن طـرح در        : جوانب مختلف ارزيابي شود، که از آن جمله است        

اي منطقه شامل کاهش فقر، بيكاري و مهاجرت و افزايش  هاي توسعه بهبود شاخص 

. های پيـشرفت و توسـعه     سطح سواد روستاييان، و نيز ميزان پايـداری در دسـتاورد          

گـويي بـدين نکـات، تحقيـق و مطالعـة علمـي             بنابراين، با توجه به اهميـت پاسـخ       

 .يابدضرورت می

هـايی ماننـد توسـعة عمرانـي و زيربنـايي،             در راستاي طرح توسعة ريمله، در زمينه       -۲

های فراوان صورت گرفته و     گذاريآموزشي، فرهنگي، خدماتي و بهداشتي، سرمايه     

نتيجـة ايـن    «بسا افراد زيادي جويا شوند كه       چه. هنگفت هزينه شده است   اعتباراتی  

. »شده اثربخشي الزم را داشته است؟     ها چه بوده و آيا اعتبارات هزينه      گذاري  سرمايه

هـايی  توان از رهگذر اين تحقيق و ساير تحقيقات در اين حوزه، با ارائـة پاسـخ                 مي

 .روشن، به ابهاماتي از اين دست پايان بخشيد

تـوان کـارکرد چنـين پژوهـشي را هماننـد يـک نظـام معتبـر                   صورت بالقوه، مـي   به -۳

 دانست که بر حـساسيت، كنجكـاوي و دقـت نظـر مخاطبـان اعـم از                  رساني  اطالع

بـرداران از طـرح    هـره ريـزي و اجـرا و نيـز ب    انـدركاران و كارشناسـان برنامـه      دست

ها، چه براي طـرح مـورد       بديهي است كه دقت نظر هر كدام از اين گروه         . افزايد می

 .هاي مشابه آتی از جوانب مختلف مؤثر خواهد بودارزيابي و چه در طرح
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 مباني نظري تحقيق

توان را تمايـل بـشر بـه تغييـر و تحـول تـدريجي در سـاختار فرهنگـي،            توسعه، كه مي  

اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه دانست، قدمتي به درازي عمر بشر دارد اما از نيمـة                

دنبال جنگ جهاني دوم، اهميتي تازه يافته و بـا جلـب توجـه ويـژة                دوم قرن بيستم و به    

برخـي  . المللي و انديشمندان، مفاهيمی جديد به خود گرفته است ها، بازيگران بين  دولت

 :اند ازاز اين مفاهيم عبارت

پـس از جنـگ جهـاني        (۱۹۶۰ و   ۱۹۵۰های  مفهوم رشد اقتصادي؛ در دهه    توسعه به 

مثابـه شـاخص    منزلة معيـار توسـعه، و توليـد ناخـالص ملـي بـه              رشد اقتصادي به   )دوم

نيافتگي تعريف شدند؛ و در همين راستا، سازمان ملل متحد دهـة         يافتگي و توسعه    توسعه

 ).۱۱۶: ۱۳۷۰تودارو، ( را دهة توسعه با نگرش رشد اقتصادي ناميد ۱۹۶۰

معنـاي كـاهش    سعه از يك طرف به    مفهوم كاهش نابرابري؛ در اين نگاه، تو      توسعه به 

معناي شرايط صـنعتي شـدن و ايجـاد نظـام           فقر، بيكاري و نابرابري و از طرف ديگر، به        

 ).۶: ۱۳۸۶آزاد ارمكي، (است  دموكراسي و مشاركت افزايش و عدالت بر مبتني اجتماعي

 : مفهوم بهبود كيفيت زندگي؛ كيفيت زندگي سه جنبه داردتوسعه به

 ادي، ح زندگي از طريق فرآيندهاي مناسب رشد اقتص ارتقاي سط)الف

ن أها و نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه مشوق شـ  استقرار آن دسته از نظام  ) ب

 و منزلت انسان باشد، و 

هاي فردي، افزايش رفاه جمعي، و تنـوع كاالهـا و خـدمات مـصرفي                افزايش آزادي  )ج

 ).۱۰۶: ۱۳۸۵مدرسي، (

عة پايدار؛ بنـا بـه تعريـف كميـسيون توسـعه و محـيط زيـست                 مفهوم توس توسعه به 

، توسعة پايدار عبارت است از تأمين نيازهاي نسل حاضـر، بـدون بـه               ۱۹۸۷برانتلند در   

پايـداري  ). ۲۴۴: ۱۳۷۳كرمي و فنـايي،     (هاي نسل آينده      خطر انداختن حقوق و توانايي    

را از طريـق عـدم كـاهش    بدان معني است كه در درازمدت، بتوان درآمد و رفاه جامعـه      

 : اند ازاهداف توسعة پايدار عبارت.  آن حفظ كرداي سرمنشاءذخاير سرمايه
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، تنوع زيستي، و    )۳(بوم، ظرفيت تحمل  شناختی شامل يكپارچگي زيست    اهداف بوم  )الف

 ساير مسائل مربوط به کرة زمين؛ 

  اهداف اقتصادي شامل رشد اقتصادي، عدالت، و كارآيي؛ و )ب 

اهداف اجتماعي شامل توانمندسازي، مشاركت، تحرك اجتماعي، هويت فرهنگـي،           )ج  

 ).  ۱۲: ۱۳۷۶كهن، (و توسعة نهادي 

گيري توسعه    كننده در نوع جهت   ترين عامل تعيين  نوع برداشت از مفهوم توسعه مهم     

گيري عمده نـسبت بـه مـسائل روسـتايي در             در مجموع، دو نوع جهت    . رودشمار می به

گيري اول، فرضية اصـلي       در جهت ). ۳۴۲ -۳۴۱: ۱۳۶۴پور،  رفيع(ود دارد   كشورمان وج 

، مـسائل   )از شرايط غيرمرفـه بـه مرفـه       (با بهبود كيفيت زندگي روستاييان      «آن است كه    

. »شـود   مـي  و در نتيجه، از معضالت و مسائل كشور كاسـته            شود  ميروستايي نيز مرتفع    

هاي درجه چندم يا مظاهر بلندمـدت آن         برداشت حاميان اين فرضيه از توسعه بر معرف       

هاي مولد آن يا خود فرآينـد توسـعه؛ و بنـابراين،  بـر ايـن                   مبتني است و نه بر سازوکار     

در مقابل، فرضـية اصـلي   . شود مييافتگي باورند كه تزريق مظاهر توسعه منجر به توسعه      

تغييـر از   يعنـي،   (تغيير سريع و بدون حساب      «گيري دوم حاکی از آن است كه          در جهت 

از شرايط غيرمرفـه  (در كيفيت زندگي روستاييان ) بيرون، بدون مشاركت و احساس نياز  

از حالت مولد، خوداتكا، معقول و منطقـي بـه          (به تغيير شيوة زندگي روستايي      ) به مرفه 

 و سرانجام، بيشتر شدن مسائل روستايي و        شود  ميمنجر  ) حالت مصرفي، وابسته و مقلد    

طور خالصه، بـر اسـاس       ؛ به »دنبال خواهد داشت   شدن اوضاع را به    تغيير در جهت بدتر   

فقط  گيري اول نه  يافتگي و نوسازي مبتنی بر جهت     گيري دوم، تزريق مظاهر توسعه      جهت

زاست؛ زيرا در پی نوسازي، ارتباط ميان شهر و روستا بيشتر             راهگشا نيست بلكه مشكل   

كنند و چون امكان برآوردن       حساس نياز مي   و با انجام مقايسه، روستاييان بيشتر ا       شود  مي

نيازها در اين حد وجـود نـدارد، نارضـايتي و سـاير مـسائل روسـتايي بيـشتر و بيـشتر                      

هـاي درجـه چنـدم يـا          جاي تمركز بـر معـرف       گيري دوم، به    بنابراين، در جهت  . شود  مي

 . شود ميهاي مولد و فرآيند واقعي آن توجه  مظاهر بلندمدت توسعه، به سازوکار
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با حاکميت نگرش دوم در طرح توسعة ريمله، هدف آن بوده اسـت كـه افـزون بـر                   

، توانمنـدی روسـتاييان در      )انجـام اقـدامات عمرانـي و رفـاهي        (توجه به ظواهر توسعه     

برداري درست از منابع  و استعدادهاي بالقوه و در عين حال، توسعة منابع توليـدي                  بهره

 . منطقه نيز تحقق يابد
 

 روش تحقيق

در ايـن تحقيـق،     . آزمايشي است ژوهش حاضر از شاخة تحقيقات ميداني و از نوع شبه         پ

 طرح دو گروه،    -الف: ها استفاده شده است   براي تجزيه و تحليل اطالعات، از اين طرح       

منطقـة پيرحيـاتي، منـاطق      (و گروه شـاهد     ) منطقة ريمله (دو زمان؛ شامل گروه آزمايش      

در ارزيابي تأثير طرح بـر     ). آباد  وستايي شهرستان خرم  روستايي استان لرستان، و مناطق ر     

سـازی تـأثير عامـل زمـان و پيـشرفت           اشتغال، درآمد و سواد ساكنان حوزه، برای خنثي       

آباد و يا مناطق روستايي اسـتان لرسـتان           تدريجي جامعه، مناطق روستايي شهرستان خرم     

 مهاجرت و نوع سـوخت      اما در مورد تأثير طرح بر     . در قالب گروه شاهد انتخاب شدند     

هـای مـورد نظـر قابـل      گونه مناطق در زمينـه    مصرفي خانوارها، از آنجا كه اطالعات اين      

صورت حوزة شـاهد در نظـر گرفتـه شـد؛ پيرحيـاتی             دسترسي نبود، حوزة پيرحياتي به    

 -ای همجوار بـا ريملـه اسـت کـه از نظـر موقعيـت طبيعـي و شـرايط اقتـصادي                     حوزه

، شباهت بيـشتري    )سرمرغ و بسطام  (آباد    هاي شمال خرم     حوزه اجتماعي، نسبت به ساير   

منظور از دو زمان در اين طرح تحليلی، دورة پيش از اجراي طرح توسعة             . به ريمله دارد  

با استفاده از طرح    . بوده است ) ۱۳۸۲(و دورة پس از اجراي آن       ) ۱۳۷۱ يا   ۱۳۷۰(ريمله  

زمـايش در دو دورة قبـل و بعـد از           های شـاهد و آ    ، اطالعات گروه  »دو گروه، دو زمان   «

اجراي طرح توسعة ريمله با يکديگر مقايسه شده و سپس، نتايج مربوط به تأثير طرح بر      

 . دست آمده استمتغيرهاي مورد بررسي به
در منطقـة   . جامعة آماري پژوهش از مناطق ريمله و پيرحيـاتي تـشکيل شـده اسـت              

آبـاد، براليكـه، و       بيد، خليـل  مله، چشمه نو، پشت ريمله، هفت روستاي ريملة اصلي، قلعه     
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 نفـر جمعيـت را شـامل    ۱۳۴۴ خـانوار و    ۲۴۱ميش قرار دارند؛ ايـن هفـت روسـتا          سيل

خـصوص  هاي مربـوط بـه طـرح توسـعة ريملـه و بـه         ها و پروژه     که البته طرح   شوند  می

 روسـتاي   پـنج   اجتماعي ساكنان اين حوزه تنها در      -هاي مؤثر بر وضعيت اقتصادي      طرح

بنابراين، منظـور از  . اند  اجرا شدهآباد  و خليل  بيدمله، و چشمه  نو، پشت لة اصلي، قلعه  ريم

 نفـر جمعيـت   ۱۲۰۱ خانوار و ۲۲۰منطقة ريمله در اين تحقيق همين پنج روستاست كه      

از آنجا كه واحد آماري در اين تحقيق خانوار و حجم جامعة آماری نيـز کوچـک          . دارند

صورت سرشـماري از كـل خانوارهـاي ايـن          ده و اطالعات به   گيري انجام نش    بود، نمونه 

 ۱۳۹همچنين، منطقة پيرحيـاتي داراي هفـت روسـتا بـا            .  شده است  آوري  جمعروستاها  

 نفر جمعيت بوده كه گردآوری اطالعات از كـل خانوارهـای آن صـورت             ۷۷۶خانوار و   

 . گرفته است

 :اند از اطالعات عبارتآوري جمعهاي  روش
هـايی کـه بـه      ويـژه داده  هاي مورد نياز به   از اسناد و مدارك؛ بخشي از داده       استفاده   )الف

دورة پيش از اجراي طرح و به مناطق روستايي استان لرستان و شهرستان خرم آباد  

نتايج مورد استفاده در ايـن  .  شده استآوري جمعروش اسنادي ، بهشود  میمربوط  

هـاي كـشاورزي،    ماريهاي عمومي نفـوس و مـسكن، سرشـ          روش، از سرشماري  

هـاي اشـتغال و     هـاي كـشور، آمـارگيري از ويژگـي        بانك اطالعاتي فرهنگ آبادي   

هاي بهداشـت ريملـه و        هاي تحقيقاتي و مطالعاتي، و اطالعات خانه        بيكاري، طرح 

 رباط برگرفته شده است؛ 

مة مطالعة ميداني، ابتدا پرسـشنا     پرسشنامة خانوار؛ با توجه به اهداف تحقيق و پيش          )ب

خانوار تدوين شد و پس از آزمون در منطقه و تأييد ناظر و مـشاور طـرح، بـرای                   

ها، تکميل آن از سـوی پرسـشگران در حـضور              داده آوري  جمعاطمينان از درستی    

 سرپرستان خانوارها صورت گرفت؛ و 

هاي اجرا شده در      ها و پروژه    هايي مانند طرح     پرسشنامة روستا؛ براي دستيابي به داده       )ج

روستاهاي حوزه و چگونگي شروع طرح و نقش مردم در مراحـل مختلـف آن، و                
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انـد، از       نيز اطالعات خانوارهايي كه پس از اجراي طرح از حوزه مهـاجرت كـرده             

سـفيدان و مطلعـان       پرسشنامة روستا استفاده شده کـه بـراي تكميـل آن، بـا ريـش              

 .روستاها مصاحبه شده است
 
 هاي تحقيقيافته

  بهبود وضعيت سوادتأثير طرح بر
. بهبود وضعيت سواد ساكنان حوزة ريمله از جمله اهداف اين طرح توسعه بـوده اسـت               

ساله و شش جمعيت سواد وضعيت ريمله، توسعة طرح تأثير بررسي منظور، به۱ جدول در

 .است آمده طرح از اجراي و بعد قبل هایدوره در پيرحياتی و ريمله هایحوزه در بيشتر
 

 های مورد بررسيساله و بيشتر در حوزهنرخ باسوادي جمعيت شش -۱جدول 
 های قبل و بعد از اجرای طرحتفكيك سالبه

 حوزه
 قبل از

  اجراي طرح

 بعد از 

 اجراي طرح

 درصد افزايش 

 نرخ باسوادي

 ۴/۱۶ ۸/۷۸ ۴/۶۲ ريمله

 ۵/۷ ۶/۶۴ ۱/۵۷ پيرحياتي

 ۹/۱۰ ۱/۷۲ ۲/۶۱ مناطق روستايي استان لرستان

؛ مركـز   ۴۲: ۱۳۷۱؛ سازمان مديريت و برنامـه ريـزي اسـتان لرسـتان،             ۴۸: ۱۳۸۳مركز آمار ايران،    : ذمأخ
 .هاي پژوهش؛ يافته۱۳۸۲تحقيقات و بررسي مسائل روستايي،

 

، نرخ باسوادي   )۱۳۸۲ تا   ۱۳۷۰(مطابق اطالعات اين جدول، طي دورة مورد بررسي         

 و  ۹/۸ترتيب  د افزايش يافته كه به     درص ۴/۱۶ساله و بيشتر در حوزة ريمله       جمعيت شش 

 درصد بيش از افزايش نرخ باسوادي در حوزة پيرحياتي و منـاطق روسـتايي اسـتان       ۵/۵

تـوان    هـای آزمـايش و شـاهد را مـي         اين تفاوت نرخ باسوادي حوزه    . لرستان بوده است  

هـاي  ، ميـانگين سـال    ۱۳۸۲همچنـين، در    . ناشي از اجراي طرح توسعة ريملـه دانـست        
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 ۱۲/۴ و در حـوزة پيرحيـاتي        ۲۵/۵ساله و بيشتر در حوزة ريملـه        جمعيت شش تحصيل  

 . دهندة باالتر بودن آن برای ساكنان حوزة ريمله استسال بوده كه نشان

در مورد چگونگي تأثير طرح توسعة ريمله بر بهبـود وضـعيت سـواد سـاكنان ايـن                  

ر بر بهبود سطح سواد،     توان گفت كه عالوه بر عوامل و متغيرهاي عمومي مؤث         حوزه، مي 

هاي گروهي و فرهنگ عمومي كه در طـول دورة مـورد بررسـي در هـر                 از جمله رسانه  

هاي اجـراي طـرح و در       اند، طي سال    حوزة آزمايش و شاهد داراي وضعيتی مشابه بوده       

راستای اهداف آن، اقداماتي در حوزة ريمله انجام شده كه بـر بهبـود سـواد سـاكنان آن                   

 :اندداشته است، که از آن جملهتأثيری چشمگير 

 زن كـه    ۶۴ مـرد و     ۲۳۶ كالس نهضت سوادآموزي تشكيل شد؛ و تعداد         ۳۳ تعداد   )الف

 هـاي   كـالس دليل باال بودن سن، از امكان تحصيل متعارف محروم بودنـد، در ايـن               به

همچنين، حضور كارشناسـان در منطقـه و        . اند  آموزشي شركت جسته و باسواد شده     

از عوامل   عمومي جلسات در سوادآموزي اهميت و ارزش بارة در طرح مجريان توضيح

 .ها بوده استمؤثر در تشويق روستاييان به سوادآموزي و شركت در اين كالس
 دو باب مدرسة ابتدايي احداث شد و در تمام روسـتاها، بـراي پـسران و دختـران                    )ب

ييان ريملـه بـراي     امكان تحصيل فراهم آمد؛ و بدين ترتيب، مشكالت پيشين روستا         
 .آموز خود به روستاي مجاور مرتفع شده استفرستادن فرزندان دانش

 با احداث يک باب دبيرستان، امكان تحصيل در اين مقطع براي دختـران و پـسران                  )ج
حوزة ريمله فراهم شده است؛ و بدين ترتيب، فرزندان خانوارهايي كه به هـر دليـل     

اعي و فرهنگي مربـوط بـه تحـصيل دختـران در            مثًال ناتواني مالي، مشكالت اجتم    (
 .اند توانستند در مقطع دبيرستان تحصيل کنند، اکنون اين امكان را يافته، نمی)شهر

 تأثير طرح بر كاهش مهاجرت روستاييان
 مطالعة ميداني، تعـدادي از خانوارهـايي كـه قبـل از اجـراي طـرح                  بر اساس نتايج پيش   

. انـد    اجـراي طـرح و يـا پـس از اجـراي آن برگـشته                بودند، بـا    از حوزه مهاجرت كرده   

بنابراين، براي ارزيابی تأثير طرح، هم مهاجرت به خارج حوزه و هم مهاجرت به داخل               
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مهـاجرت بـه خـارج حـوزه بـه دو صـورت انفـرادي               . حوزه مورد بررسي قرار گرفت    

الصـة  ، خ۲در جـدول  . و خانواري انجام شده است) مهاجرت فرد يا افرادي از خانوار  (

 .شده در اين زمينه آمده استآوري جمعاطالعات 
 

  ۱۳۸۲ تا ۱۳۷۱هاي ريمله و پيرحياتي از   وضعيت مهاجرت حوزه-۲جدول 

 تفكيك نوع مهاجرتبه

 ) نفر۷۷۶با جمعيت (حوزة پيرحياتي  ) نفر۱۲۰۱با جمعيت (حوزة ريمله 
 مهاجرت

 درصد تعداد درصد تعداد

 ۴/۵ ۴۲ ۹/۱۱ ۱۴۳ به داخل حوزه

 ۶/۲۲ ۱۷۵ ۲/۱۷ ۲۰۶ به خارج حوزه

 ۸/۱۵ -۱۲۳ ۲/۵ -۶۳ خالص

 هاي پژوهش يافته: مأخذ
 

در حوزة  » مهاجرت به داخل  «،  )۱۳۷۱-۸۲(سالة بعد از شروع طرح      طي دورة دوازده  

)  درصـد  ۴/۵( درصد جمعيت فعلي آن و بيش از دو برابر حوزة پيرحيـاتي              ۹/۱۱ريمله  

 درصد جمعيـت فعلـی      ۲/۱۷در حوزة ريمله    »  خارج مهاجرت به «همچنين،  . بوده است 

الزم بـه توضـيح   .  درصد كمتر از مهاجرت به خارج حوزة پيرحياتي بوده است     ۲۴آن و   

صورت خانواري و دائم بوده اما در مورد        است كه مهاجرت به داخل در هر دو حوزه به         

اجرت موقت  مه)  درصد ۹/۳( نفر   ۸ نفر مهاجر حوزة ريمله،      ۲۰۶مهاجرت به خارج، از     

 نفـر مهـاجر حـوزة پيرحيـاتي نيـز      ۱۷۵انـد و از    درصد مهـاجرت دائـم داشـته       ۱/۹۶و  

در مجمـوع، طـي     .  درصد دائم بوده است    ۷/۹۳موقت و   )  درصد ۳/۶( نفر   ۱۱مهاجرت  

 درصد جمعيـت فعلـي آن و حـدود    -۲/۵در حوزة ريمله » مهاجرت خالص «اين دوره،   

 نفـر از جمعيـت      ۶۳عبـارت ديگـر،     ت؛ به اس)  درصد -۸/۱۵(يك سوم حوزة پيرحياتي     

 . دليل مهاجرت كاسته شده است نفر از جمعيت حوزة پيرحياتي به۱۲۳حوزة ريمله و 
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ترتيـب برخـورداري از     در حـوزة ريملـه بـه      » مهاجرت به داخـل   «ترين داليل     عمده

، و اشـتغال بـه کـار        ) درصـد  ۳۷(، كسب درآمد    ) درصد ۴۱(امكانات رفاهي و تحصيلي     

انـد  های ريمله عبـارت   از حوزه » مهاجرت انفرادي «داليل عمدة   . بوده است ) د درص ۱۸(

، جستجوي كار و يـا دسـتيابي   ) درصد ۶۱(ازدواج و همراهي با ساير اعضاي خانوار        : از

پيرحيـاتي   د حـوزة    در ؛ و ) درصد ۶( كافي درآمد و نداشتن  ،) درصد ۳۰( بهتر شغل به

، )درصد ۲۳( تحصيل ،) درصد ۵۵( خانوار اعضاي رساي با همراهي و ازدواج: از اندعبارت

 ). درصد ۱۰( بهتر شغل به دستيابي يا و كار جستجوي و ،)درصد ۱۳( رفاهي امكانات كمبود
هـاي   ، محـدوديت ) درصد۴۶(نداشتن زمين زراعي و در نتيجه، نداشتن درآمد كافي       

مهاجرت « عمدة   از داليل )  درصد ۱۸(، و بيكاري    ) درصد ۲۵(ايجادشده براي دامپروري    
 .روندشمار میاز حوزة ريمله به» خانواري

 

 تفكيك سال درصد خانوارهاي مايل به مهاجرت به-۳جدول 

 درصد كاهش تمايل به مهاجرت درصد خانوارها سال

 ۲۷ )۱۳۷۱(قبل از اجراي طرح 
 ۳/۱۲ )۱۳۸۲(بعد از اجراي طرح 

۵/۵۴ 

 .هاي پژوهش يافته: ۱۳۸۲ اطالعات مأخذ؛ ۳۸: ۱۳۷۲پور،  گراوند و حسن: ۱۳۷۱ اطالعات مأخذ
 

 ۳/۱۲ درصد و بعـد از اجـراي آن          ۲۷، قبل از اجراي طرح      شود  میکه مالحظه   چنان
اند که حـاکی از کـاهش بـاالی           درصد خانوارهاي حوزة ريمله تمايل به مهاجرت داشته       

 . درصدی در تمايل به مهاجرت است۵۴

 ليهاي جنگتأثير طرح بر كاهش مصرف سوخت
سوخت  دهد كه استفاده از درختان برای       ای قبل از اجراي طرح نشان مي      مطالعات منطقه 

، تمـامی   ۱۳۷۱طـوري كـه در      هـاي منطقـه بـوده اسـت؛ بـه         عامل اصلي تخريب جنگل   

انـد و مـصرف     خانوارهاي منطقه اولويت اول استفاده از جنگل را سوخت اعـالم كـرده            

در سال بوده است    )  متر مكعب  ۱/۸(لر تراكتور    تري ۷۹/۵طور متوسط   هيزم هر خانوار به   
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 ۸۰۰۰  هكتــار از عرصــة۳۵۰۰همچنــين، حــدود ). ۷۰: ۱۳۷۲پــور،  گراونــد و حــسن(

رويـه از چـوب و        برداري بـي    دليل بهره ، به )سمت راست ورودي حوزه   (هكتاري حوزه   

کلـی  دستيابي به اراضـي زراعـي، كـه سـرانجام نيـز بـه مـصرف سـوخت رسـيده، بـه                     

اسـتپي   صـورت مراتـع نيمـه   ي شده و بدين ترتيب، پوشش ضعيف مرتعي بـه  زداي  جنگل

هـاي جنگلـي از     هاي فسيلي بـا سـوخت       رو، جايگزيني سوخت  از اين . غالب شده است  

هايي نيز  اندركاران طرح بوده و در اين راستا، مجموعه فعاليت          هاي دست   ترين برنامه مهم

 ليتري و يك جايگاه     ۴۰۰۰۰عبة نفت   احداث يك ش  : اندانجام شده است که از آن جمله      

 ميـزان بـه ) كـاري   ماننـد درختكـاري و كپـه      ( سيلندري، و آموزش منابع طبيعي       ۲۴۰گاز  

 .پردازيم در اين مقاله، به ارزيابي تأثير طرح در اين زمينه مي.  نفر روز۲۰۰۰ 

 درصـد   ۹۶ درصـد خانوارهـای ريملـه و         ۷۷هـاي پـژوهش، حـدود         بر اساس يافته  

از گرمايش خانه و    (يرحياتي از هيزم براي يك يا چند نوع مصرف سوختي           خانوارهاي پ 

 .كنند استفاده مي) پخت نان گرفته تا پخت غذا و استحمام

 
 كننده از هيزم مناطق ريمله و پيرحياتي درصد خانوارهاي استفاده-۴جدول 

 تفكيك سال و نوع مصرفبه

 پيرحياتي ريمله
 منطقه

 نوع مصرف
۱۳۷۱ ۱۳۸۲ 

  درصد

 كاهش
۱۳۷۱ ۱۳۸۲ 

 درصد 

 كاهش

 ۳ ۳/۵۵ ۵۷ ۸۳ ۵/۹ ۵۶ گرمايش خانه

 _ ۶/۹۳ ۹۴ ۱/۷۱ ۹/۲۶ ۹۳ پخت نان

 ۶/۳۸ ۲/۳۶ ۵۹ ۲/۸۳ ۹/۱۰ ۶۵ پخت غذا

 ۹/۱۴ ۱/۶۸ ۸۰ ۵۰ ۳۰ ۶۰ استحمام

 ۷/۱۲ ۳/۶۳ ۵/۷۲ ۸/۷۱ ۳/۱۹ ۵/۶۸ متوسط

 .هاي پژوهش يافته: ۱۳۸۲عات  اطالمأخذ؛ ۵۷ و۵۴: ۱۳۷۲پور، گراوند و حسن: ۱۳۷۱ اطالعات مأخذ
 



 ۱۸۵ ارزيابي آثار و پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي طرح توسعة ريمله

 
 درصد خانوارهاي حـوزة ريملـه       ۵/۶۸طور متوسط،   ، به )۱۳۷۱(قبل از اجراي طرح     

 درصد كمتر از حـوزة      ۴اند، كه فقط    نيازهاي سوختي خود را از طريق هيزم تّامين كرده        

 درصـد  ۴۴، اين تفاوت به )۱۳۸۲(بوده اما پس از اجراي طرح       )  درصد ۵/۷۲(پيرحياتي  

همچنين، در همـة مـوارد مـصرف، درصـد كـاهش        . رسيده است ) ۳/۶۳ در برابر    ۳/۱۹(

 .كنندة هيزم ريمله بيش از پيرحياتي بوده استخانوارهاي مصرف

 
تفكيك سال های ريمله و پيرحياتي به ميانگين مصرف هيزم خانوارهاي حوزه-۵جدول 

 )مترمكعب: واحد(

 سال
 حوزه

 درصد كاهش ۱۳۸۲ ۱۳۷۱

 ۲/۸۳ ۳۶/۱ ۱۱/۸ ريمله
 ۱/۴ ۱/۶ ۳۶/۶ پيرحياتي

 ؛ ۵۰: ۱۳۷۲پور، گراوند و حسن: ۱۳۷۱ اطالعات مأخذ
 .هاي پژوهش يافته: ۱۳۸۲ اطالعات مأخذ

 درصد بـيش از     ۲۷، ميانگين مصرف هيزم خانوارهاي حوزة ريمله        ۱۳۷۱با آنكه در    
م حـوزة   پـنج ، اين ميانگين در حـوزة ريملـه بـه يـك           ۱۳۸۲حوزة پيرحياتي بوده اما در      
، ميزان مـصرف هيـزم در   ۱۳۸۲ تا ۱۳۷۱عبارت ديگر، از  به. پيرحياتي كاهش يافته است   

 .  درصد كاهش داشته است۴  درصد و در پيرحياتي ۸۳ريمله 
توان گفت كه طرح توسعة ريمله موجب شده است كه در ايـن حـوزه،               در واقع، مي  

 عــب كــاهش يابــد  متــر مك۴۹/۶طــور متوســط مــصرف ســاالنة هيــزم هــر خــانوار بــه
  متـر مكعـب، ميـانگين مـصرف بعـد از      ۱۱/۸= ميانگين مصرف قبـل از اجـراي طـرح       (

 متر مكعب، و ميانگين كـاهش مـصرف حـوزة پيرحيـاتي در طـول                ۳۶/۱= اجراي طرح 
 ۱۴۲۸؛ و از مصرف ساالنة كل خانوارهاي حوزه نيز حـدود            )۲۶/۰= دورة مورد بررسي  

طور كلـي، نفـوذ بيـشتر آب، كـاهش          به). ۴۹/۶ *۲۲۰=۸/۱۴۲۷(متر مكعب کاسته شود     
فرسايش و رواناب، ذخيرة بيشتر آب، و بهبود پوشش گياهي از نتايج عدم قطع درختان               



 فيروز دريكوندي ۱۸۶

 
در حوزة مورد بررسي، عدم قطع درختان و انجام اقداماتی برای بهبـود       . روندشمار می به

ياهي حوزه از   به ارتقای وضعيت و گرايش پوشش گ      ) كاريمانند بذرپاشي و كپه   (مراتع  
رونده انجاميده است و با قـدري کاسـتن از            با گرايش پيش  طبقه قابل قبول    طبقة فقير به    

پـذير خواهـد    نيـز امکـان   ) خوب و خيلي خوب   (ات باالتر   فشار چراي دام، ارتقا به طبق     
نحـوی چـشمگير بـه قطـع رونـد          جـويي در مـصرف هيـزم  بـه             همچنين، صرفه . )۴(بود
نگل و افزايش كيفي جنگل منجر شده است؛ با اين همـه، در             تراشي و تنك شدن ج     پاك

هاي مادري در درختـان، مجـالي         دليل عدم حضور پايه    هكتاری يادشده، به   ۳۵۰۰  عرصة
طــور مــصنوعي و كــاري بــه بــراي رشــد و اســتقرار آنهــا وجــود نــدارد و بايــد جنگــل

سعة ريمله و پـس     شده انجام شود، كه در اين راستا نيز در زمان اجراي طرح تو             حفاظت
كـاري مـشاركتي در حـوزه        هكتار درخـت   ۲۲۰كاري و    هكتار جنگل  ۲۰۰از آن، حدود    

 .صورت گرفته است

 تأثير طرح بر بهبود وضعيت اشتغال و درآمد روستاييان
 درصــد اســت ۴۹/۱۷ای كوهــستاني بــا ميــانگين شــيب از آنجــا کــه ريملــه منطقــه

، چندان دارای زمـين زراعـي مرغـوب         )۲۶۶: ۱۳۸۰نيا،  شاهكرمي، پيرحياتي و موسوي   (
هـاي    هاي قدرت محلي در گذشته به توزيع ناعادالنة زمـين           همچنين، وجود نظام  . نيست

 درصد خانوارهاي حوزه از     ۷۰نحوي كه بيش از     زراعي در اين حوزه انجاميده است، به      
 درصد  ۸/۵ها تنها به     درصد از اين زمين    ۵۰زمين زراعي آبي برخوردار نيستند و حدود        

بـازده    دار كم   از خانوارها تعلق دارد؛ و بنابراين، اكثريت روستاييان داراي زمين ديم شيب           
هـا و     از آنجا كه از اهداف اصلي ايـن طـرح كـاهش فقـر و گـسترش توانـايي                  . اند  بوده

بـازده    های الزم برای تبديل اراضـي كـم       سازی زمينه هاي توليدي فقراست، فراهم   مهارت
انـدركاران بـوده و در همـين راسـتا،            هاي اصلي دست    ن مثمر از برنامه   دار به درختا    شيب

هاي روستاييان در  كاري مناسب در منطقه و ارتقای مهارت و توانايي    برای ترويج درخت  
كاري در منطقه، عـالوه بـر       با ترويج درخت  . هايی صورت گرفته است   اين زمينه، تالش  

عـدم كـشت و   (اف منـابع طبيعـي طـرح    بهبود وضعيت درآمد و اشتغال روستاييان، اهد     



 ۱۸۷ ارزيابي آثار و پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي طرح توسعة ريمله

 
بـه همـين منظـور، در راسـتاي     . شـد  کمک مردم عملي مينيز به) دار  تبديل اراضي شيب  

آموزش و ترويج منابع طبيعي     : طرح توسعة ريمله، اقداماتي بدين شرح انجام شده است        
دار بـا     هـاي شـيب    روز؛ انتقال آب زراعـي بـه زمـين         ـ نفر ۲۰۰۰ميزان  كاري به و درخت 

شاركت روستاييان؛ احـداث سـه اسـتخر ذخيـرة آب بـا مـشاركت روسـتاييان؛ ارائـة                   م
؛ و )بهره بها و اعطاي تسهيالت كم صورت نيم توزيع نهال به  (تسهيالت الزم و رفع موانع      

 . ارائة مشاورة فني به روستاييان
هاي مختلف آبخيزداري و منـابع طبيعـي بـا هـدف      همچنين، اجرا و نگهداري پروژه  

اکنـون  . رواناب و جلوگيري از سيل در اشتغال و درآمد روستاييان مؤثر بوده است            مهار  
با توجه به توضيحات باال، به ارزيابي تأثير طرح بـر افـزايش درآمـد و بهبـود وضـعيت                    

 .پردازيم اشتغال روستاييان مي

 بهبود وضعيت اشتغال 
 ۴۵۷ه از آن ميـان،         نفر بـود کـ     ۹۷۳ساله و بيشتر در حوزة ريمله       ، جمعيت ده  ۱۳۸۲در  

آموز، از  مثًال دانش ( نفر غيرفعال    ۵۱۶و  ) شاغل و بيكار  جوياي كار     (نفر فعال اقتصادي    
 درصد از جمعيت فعـال را افـراد شـاغل           ۶/۸۳همچنين،  . بودند) داركار افتاده و يا خانه    

 .دادندتشکيل می)  نفر۷۵( درصد را افراد بيكار ۴/۱۶و )  نفر۳۸۲(
 

 ۱۳۸۲ كاركرد شاغالن حوزة ريمله در مشاغل مختلف در  ميزان-۶جدول 

 نوع شغل
تعداد 
شاغل

سهم در 
ميزان 
 اشتغال

مجموع كاركرد 
 در سال 

)به روز(  

 سهم 
در مجموع 

 كاركرد حوزه

ميانگين 
كاركرد در 

 )به روز(سال 
 زراعت و باغباني

 دامپروري
 كارگري

 غيركارمندي مشاغل ساير  

۱۹۵ 
۱۷۵ 
۳۸ 
۴۹ 

۷/۴۲ 
۳/۳۸ 
۳/۸ 
۷/۱۰ 

۲۳۲۰۵ 
۱۵۵۷۵ 
۴۰۶۶ 
۳۴۳۰ 

۳/۵۰ 
۵/۳۳ 
۷/۸ 
۴/۷ 

۱۲۰ 
۸۹ 
۱۰۷ 
۷۰ 

 ۱۰۲ ۱۰۰ ۴۶۴۷۱ ۱۰۰ ۴۵۷ جمع

 هاي پژوهشيافته: مأخذ



 فيروز دريكوندي ۱۸۸

 
 : آيد برمی۶که از اطالعات جدول چنان

 روز در سال است كه با توجـه بـه وضـعيت             ۲۱۱ميانگين مجموع كاركرد هر خانوار       •

 ، رقمی نسبتَا باالست؛ اشتغال جامعة روستايي و فصلي بودن آن
 ميانگين كاركرد شاغالن در زيربخش زراعت و باغباني بيش از ساير مشاغل است؛ و  •
در اشتغال و كاركرد روستاييان، زيربخش زراعت و باغباني بيشترين سهم را به خـود                 •

 .اختصاص داده است

ر پس از اجراي طرح، اهميت زيربخش زراعت و باغبـاني بـرای روسـتاييان از سـاي                

 .  نيز گوياي همين مطلب است۷ها بيشتر بوده كه جدول ها و زيربخشبخش
 

 ها از نظر روستاييان ريمله  اشتغال و درآمد زيربخشنخست اولويت -۷جدول 

 تفكيك قبل و بعد از اجراي طرحبه

 زمان بعد از اجراي طرح قبل از اجراي طرح

 درصد اشتغال النتعداد شاغ درصد اشتغال تعداد شاغالن منبع درآمد

 زراعت و باغباني
 دامپروري
 هاساير فعاليت

۸۱ 
۷۹ 
۲۸ 

۱/۴۳ 
۴۲ 
۹/۱۴ 

۹۲ 
۶۱ 
۴۶ 

۲/۴۶ 
۶/۳۰ 
۱/۲۳ 

 ۱۰۰ ۱۹۹ ۱۰۰ ۱۸۸ جمع
 ؛ ۴۷: ۱۳۷۲پور، گراوند و حسن:  اطالعات قبل از اجراي طرحمأخذ
 .هاي پژوهشيافته:  اطالعات بعد از اجراي طرحمأخذ
 

 درصد از خانوارهـا     ۴۳، در زمان قبل از اجراي طرح،        ۷ل  با توجه به اطالعات جدو    

ها را اولويت اول خود      درصد ساير فعاليت   ۱۵ درصد دامپروري و     ۴۲زراعت و باغباني،    

اند، حال آنکه اين ارقام در زمان بعد از اجراي طـرح    براي تأمين درآمد خانوار ذكر كرده     

بعـد از اجـراي طـرح، از نقـش     بنـابراين،  .  درصـد بـوده اسـت   ۲۳ و ۳۱، ۴۶ترتيـب   به

از جملـه كارهـاي     (هـا   دامپروري كاسته و به نقش زراعـت و باغبـاني و سـاير فعاليـت              

طور كه در پی خواهد آمد، در طـول ده سـال بعـد از               همان. افزوده شده است  ) خدماتي



 ۱۸۹ ارزيابي آثار و پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي طرح توسعة ريمله

 
 ۳۹۸۰۹ بـه    ۵۱۴۲ برابـر شـده و از        ۷/۷شروع طرح، تعداد درختان مثمر منطقـه حـدود          

يافته است؛ و در نتيجه، سهم باغباني در اشتغال و درآمد روستاييان نسبت             اصله افزايش   

به ساير مشاغل بيشتر شده است که البته با ثمردهـي كامـل درختـان، بـاز هـم افـزايش                     

توان ها در اشتغال و درآمد روستاييان، می      اما در زمينة افزايش سهم ساير فعاليت      . يابد مي

 : بدين موارد اشاره کرد

 ن كشاورزي و ايجاد مشاغل خدمات كشاورزي، و  دوسعة ماشينی ش ت)الف

 اصله درخـت دارنـد؛ و       ۲۰۰ درصد خانوارها بيش از      ۱۷كه   توسعة باغداري، چنان    )ب

معموًال عمليات داشت و برداشت اين تعـداد درخـت خـارج از تـوان نيـروي كـار                   

 با اشتغال پايـدار و       كه کنند  ميخانوارهاست و آنها از نيروي كارگري منطقه استفاده         

هـاي اجـرا شـده در     رو به رشد همراه است اما عمليات نگهداري و بازسازي سـازه  

نگهبـاني مراتـع    ) با گماردن سه نفر   (صورت موردي بوده و يا      حوزه، كه انجام آن به    

-قرق شده، متكي بر بودجة دولتي است و از مصاديق اشتغال موقت و غيرپايدار بـه        
 .رودشمار می

 

 ۱۳۸۲تفكيك منطقه در هاي عمدة فعاليت به  توزيع نسبي شاغالن در بخش-۸جدول 

 جمع خدمات صنعت كشاورزي حوزه

 مناطق روستايي استان لرستان

 منطقة ريمله

۶/۵۴ 

۲/۷۹ 

۷/۲۱ 

۰ 

۷/۲۳ 

۸/۲۰ 

۱۰۰ 

۱۰۰ 

 ؛ ۵۲: ۱۳۸۳مركز آمار ايران، :  اطالعات مناطق روستايي استان لرستانمأخذ
 .هاي پژوهشيافته: قة ريمله اطالعات منطمأخذ
 

، سهم بخش كشاورزي در اشتغال ساكنان منطقة ريملـه          ۸بر اساس اطالعات جدول     

 . برابر مناطق روستايي استان لرستان بوده است۵/۱حدود 



 فيروز دريكوندي ۱۹۰

 
 تفكيك سالهای مورد بررسي به درصد اشتغال جمعيت فعال حوزه-۹جدول 

 تغيير در ميزان اشتغال ۱۳۸۲ ۱۳۷۰ حوزه

 ق روستايي استان لرستانمناط
 منطقة ريمله

۸۱ 
۴/۸۰ 

۱/۸۵ 
۵/۸۱ 

۱/۵ 
۴/۱ 

 . ۱۳۸۲مركز تحقيقات وبررسي مسائل روستايي، : ۱۳۷۰ اطالعات مأخذ

 .۳۵۴-۳۵۲: ۱۳۸۳مركز آمار ايران، :  مناطق روستايي لرستان۱۳۸۲ اطالعات مأخذ

 

سـاله و   ده، ميـزان اشـتغال جمعيـت فعـال          ۱۳۸۲، در   ۹با توجه به اطالعات جدول      

 درصد نسبت   ۱/۵ درصد و در مناطق روستايي استان لرستان         ۴/۱بيشتر در منطقة ريمله     

رغم عدم تأثير در افـزايش      بنابراين، طرح توسعة ريمله، به    .  افزايش داشته است   ۱۳۷۰به  

كمي ميزان اشتغال پايدار ساكنان منطقه، از نظر كيفي بر اشـتغال روسـتاييان مـؤثر بـوده              

 اجراي طرح، سهم زراعت و باغباني در اشتغال روستاييان منطقـة ريملـه،              پس از . است

لحاظ ميانگين ساعات كاركرد آنها، افزايش يافتـه و در  چه از نظر تعداد شاغالن و چه به    

مجموع، سهم بخش كشاورزي در اشـتغال روسـتاييان منطقـه نـسبت بـه سـاير منـاطق                   

 .  روستايي استان لرستان بسيار بيشتر است

 
 هاي مختلف  توزيع فراواني كارگري روستاييان در پروژه-۱۰دول ج

 پس از اجرا هنگام اجرا
 هاپروژه

 درصد تعداد درصد تعداد

 ۵/۹ ۲ ۶/۱۷ ۷۱ زيربنايي
 ۳/۱۴ ۳ ۵/۱ ۶ آموزشي و فرهنگي

 ۸/۴ ۱ ۱/۳۵ ۱۴۲ آبخيزداري
 ۴/۷۱ ۱۵ ۸/۴۵ ۱۸۵ منابع طبيعي

 ۱۰۰ ۲۱ ۱۰۰ ۴۰۴ جمع
 .هاي پژوهشيافته: مأخذ



 ۱۹۱ ارزيابي آثار و پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي طرح توسعة ريمله

 
هـاي     نفر در پـروژه    ۴۰۴شده، در زمان اجراي طرح،      آوري  جمعبا توجه به اطالعات     

  نفر روز و ميانگين كـاركرد        ۸۶۴۵اند و مجموع کارکرد آنها        كار بوده مختلف مشغول به  
 نفـر در زمينـة      ۲۱همچنين، بعد از اجـراي طـرح،        .  نفر روز بوده است    ۳/۳۹هر خانوار   

بديهی اسـت کـه كـارگري و        . اند  هاي مختلف اشتغال داشته     پروژهنگهداري و بازسازي    
درآمد آن در هنگام اجراي طرح توسعة ريمله تنها به زمان اجراي طـرح محـدود بـوده                  

صورت مقطعي و غيرپايـدار بـوده و بـا پايـان            رو، اين اشتغال و درآمد به     است؛ و از اين   
دسـت  مه، بر اسـاس اطالعـات بـه       با اين ه  . عمليات اجرايي طرح نيز خاتمه يافته است      

آمده، در بسياري از موارد، درآمد اين کار به اشتغال و درآمد پايدار نيز منجر شده است؛                 
گذاري شـده     بدين معني كه بخشي از درآمد خانوارها از كار در اين طرح صرف سرمايه             

 بـازده و خريـداری زمـين زراعـي، دام يـا           دار كـم  كاري در اراضـي شـيب     مثًال درخت (
 . و زمينة اشتغال پايدار آنها را فراهم آورده است) آالت كشاورزي ماشين

 بهبود وضعيت درآمد 
، ميزان زمين زراعي ديم در حوزة       ۱۳۷۲ نسبت به    ۱۳۸۲، در   ۱۱مطابق اطالعات جدول    

و تعـداد درختـان     ) زراعـي و بـاغي    ( درصد كاهش و ميزان زمين آبـي         ۱۰ريمله حدود   
درصد افزايش زمين آبي و تعداد درختان       . افزايش يافته است   درصد   ۶۷۴ و   ۵۵ترتيب   به

وپنج برابر مناطق روستايی استان لرستان      ترتيب ده و بيست   اين حوزه طي همين مدت به     
 .بوده است

 

 های مورد بررسي وضعيت منابع درآمد زراعي و باغي خانوارها در حوزه-۱۱جدول 
 تفكيك سالبه

 قه ريملهمنط استان لرستان
 منابع درآمد

 درصد تغيير ۱۳۸۲ ۱۳۷۲ درصد تغيير ۱۳۸۲ ۱۳۷۲
 -۸/۹ ۱۱۴۱ ۵/۱۲۶۵ +۹۶/۶ ۸۱۱/۵۶۹ ۷۳۰/۵۳۲ )هكتار(زمين ديم 
 +۴/۵۵ ۶۵۱ ۴۱۹ ۵۷/۵ ۱۱۳/۱۹۹ ۶۱۰/۱۸۸ )هكتار(زمين آبي 

 +۲/۶۷۴ ۳۹۸۰۹ ۵۱۴۲ ۹/۲۶ ۹۴۷/۲۰ ۵۰۷/۱۶ )اصله(درختان مثمر 
 .  ۱۳۸۲مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، : ان استان لرست۱۳۸۲ و ۱۳۷۲ اطالعات مأخذ
 .هاي پژوهش يافته:  ريمله۱۳۸۲ اطالعات مأخذ



 فيروز دريكوندي ۱۹۲

 
 ۱۳۸۲، با آنکه تعداد دام سـبك و گـاو و گوسـاله در               ۱۲بر اساس اطالعات جدول     

آباد افزايش داشـته امـا در         ، چه در منطقة ريمله و چه در شهرستان خرم         ۱۳۷۲نسبت به   

 برابـر   ۲۲/۱يزان افزايش تعـداد دام سـبك دو برابـر و دام سـنگين               آباد، م   شهرستان خرم 

با وجود انجام عمليات بيولوژيكي و مكـانيكي مـؤثر در بهبـود             . منطقة ريمله بوده است   

و نيز تبـديل    ) كاري ديم   چيني، بذرپاشي، و يونجه     از جمله خشكه  (وضعيت مراتع منطقه    

در آنها، باز هم    ) يونجه(و كشت علوفه    بازده به باغات      دار و كم    اراضي زراعي ديم شيب   

 كه طي دورة مورد بررسي، افزايش تعداد دام حـوزة ريملـه نـسبت بـه                 شود  ميمالحظه  

 :توان عوامل زير را مؤثر دانستحوزة شاهد كمتر بوده است كه در اين زمينه، می

 هاي روستاييان؛ در پی برگزاري بيش از دو هزار نفر روز دورة             ارتقای سطح آگاهي   •

آموزش منابع طبيعي، برگزاري جلسات توجيهي و تـشريح ارزش و اهميـت منـابع         

طبيعي براي عموم روستاييان، و نيز حضور كارشناسان ترويج و آموزش در منطقه،              

برداري و حفاظت از منابع طبيعـي   هاي روستاييان و نحوة استفاده، بهره سطح آگاهي 

-آوري  جمـع ت پرسشگر و اطالعات     طوري كه براساس مشاهدا   ارتقا يافته است، به   
 اند؛ و  برداري از مراتع خودكنترل شده شده، روستاييان در تجديد و حفاظت و بهره

توسعة ساير مشاغل؛ با اجراي طرح توسعة ريملـه و توانمندسـازي روسـتاييان در                 •

هاي اشـتغال و درآمـد در    استفاده از منابع آب و خاك منطقه و توسعة باغات، زمينه     

تـر گفتـه شـد، از سـهم     طـور كـه پـيش   ه مشاغل ايجاد شده است؛ و همـان  گوناين

دامپروري در اشتغال روستاييان كاسته شده و بر سهم زراعـت و باغـداري و سـاير                 

هاي خدمات كشاورزي افزوده شده است، كه البته همين عامـل در كاهـشي              فعاليت

 .بودن روند افزايش تعداد دام در اين حوزه مؤثر بوده است



 ۱۹۳ ارزيابي آثار و پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي طرح توسعة ريمله

 
 تفكيك سالبه  مورد بررسيهایدامپروري خانوارهاي حوزه وضعيت منابع درآمد -۱۲دول ج

 منطقة ريمله آباد شهرستان خرم
 نوع دام

 درصد تغيير ۱۳۸۲ ۱۳۷۲ درصد تغيير ۱۳۸۲ ۱۳۷۲

 ۹/۱۵ ۴۲۲۴ ۳۷۵۶ ۳/۳۱ ۵۹۷۵۱۶ ۴۵۵۱۹۷ )رأس(دام سبك 
 ۱/۹ ۲۷۵ ۲۵۲ ۱/۱۱ ۴۵۷۰۷ ۴۱۱۲۴ )رأس(انواع گاو و گوساله 

 ۱۳۸۲مركز تحقيقات و بررسي مسائل روستايي، :  استان لرستان۱۳۸۲ و ۱۳۷۲ اطالعات مأخذ
 .هاي پژوهش يافته:  ريمله۱۳۸۲ اطالعات مأخذ
 

، درآمـد كـشاورزي     ۱۳۸۲ تـا    ۱۳۷۲، از   ۱۳با توجه به اطالعات منـدرج در جـدول          

 خانوارهـاي منطقـة      درصـد و   ۴/۱۱۷۴ميـزان   آباد به   خانوارهاي روستايي شهرستان خرم   

در همين مدت، درآمد غيركـشاورزي      .  درصد افزايش يافته است    ۹/۱۴۱۳ميزان  ريمله به 

 درصـد و خانوارهـاي منطقـة ريملـه      ۸/۱۳۷۰آبـاد     خانوارهاي روستايي شهرستان خـرم    

چه كشاورزي  ( كه در هر دو مورد       شود  ميمالحظه  .  درصد افزايش داشته است    ۶/۱۴۴۰

زايش درآمد خانوارهاي منطقة ريملـه بـيش از نقـاط روسـتايي             ، اف )و چه غيركشاورزي  

آبـاد بـوده امـا نـسبت افـزايش درآمـد كـشاورزي چهـار برابـر درآمـد                      شهرستان خـرم  

 .غيركشاورزي بوده است
 

تفكيك نوع درآمد و سال های مورد بررسي به متوسط درآمد خانوارهاي حوزه-۱۳جدول 

 )ريال: واحد(
نمونة مورد  منطقة ريمله آباد نقاط روستايي شهرستان خرم

 بررسي
 نوع
 رآمد د

۱۳۷۲ ۱۳۸۲ 
درصد 
 تغيير

۱۳۷۲ ۱۳۸۲ 
درصد 
 تغيير

نسبت افزايش در 
افزايش  به منطقة ريمله 

در نقاط روستايي 
آباد شهرستان خرم  

 ۱۰۶۴۰۹۴۸۴/۱۱۷۴۹۳۷۹۹۰۱۴۲۰۰۰۵۰۹/۱۴۱۳۲/۱ ۸۳۴۹۶۸ كشاورزي
 ۱۲۸۱۲۳۰۸۸/۱۳۷۰۱۰۴۰۰۰۰۱۶۰۲۱۸۱۴۶/۱۴۴۰۰۵/۱ ۸۷۱۱۱۲ غيركشاورزي

 ۱۷۰۶۰۸۰۲۳۴۵۳۲۵۶۷/۱۲۷۴۱۹۸۷۹۹۰۳۰۲۲۱۸۶۴۲/۱۴۲۰۱۱/۱ جمع

 .۶۱۹: ۱۳۸۳ريزي استان لرستان،سازمان مديريت و برنامه: اطالعات مناطق روستايي لرستانمأخذ
 .۴۷: ۱۳۷۲پور، گراوند و حسن:  منطقة ريمله۱۳۷۲ اطالعات مأخذ
 .هاي پژوهشيافته: ة ريمله منطق۱۳۸۲ اطالعات مأخذ



 فيروز دريكوندي ۱۹۴

 
 گيري و پيشنهادهانتيجه

مثابه نظامی متشکل از اجزا و عناصر مختلف است کـه از آن             روستا يا منطقة روستايي به    

هاي توليد، و قوانين نهادهاي اجتماعي و اقتصادي، الگوهاي توزيع منابع، شيوه : اندجمله

ر نيز روابط متقابـل و هدفمنـد وجـود          ميان اين اجزا و عناص    . رفتاري با هنجارهاي ويژه   

توانـد نقـش و وظيفـة خـود را     دارد؛ و در صورت برقراری تعادل ميان آنهـا، نظـام مـي            

معنـاي واقعـي آن مـستلزم نگرشـی         بنابراين، توسعة روسـتايي بـه     . درستي انجام دهد   به

مند به روسـتا و منطقـة روسـتايي بـا توجـه بـه همـة ابعـاد اقتـصادي،                     يكپارچه و نظام  

بدين ترتيب، بـر اسـاس اطالعـات موجـود و           . اجتماعي، فرهنگي و سياسي روستاست    

شده در حوزة ريمله را به دو       ها و اقدامات انجام   توان فعاليت عمل آمده،می هاي به بررسي

 : دستة كلي تقسيم كرد

هـا، منطقـة روسـتايي    هايي با هدف توسعة پايدار؛ در اين دسته از فعاليـت       فعاليت -الف

 كه توسعة پايدار آن در گرو توسعة همـة ابعـاد اقتـصادي،              شود  میام تلقی   يک نظ 

هـا شـامل طيفـی وسـيع و         اين فعاليت . اجتماعي، فرهنگي و آموزشي منطقه است     

هاي عمراني و زيربنايي، آموزشي و ترويجي، و الگويي، كه          اند، مانند فعاليت  متنوع

. شـود   مـي  توسعة منطقـه مربـوط       اي از آنها به يكي از ابعاد      هر كدام و يا مجموعه    

ها با مشاركت مردم انجام شده و با نتايجی همراه بوده است که             معموًال اين فعاليت  

بهبــود وضــعيت ســواد، درآمــد و كيفيــت اشــتغال : انــد ازبرخــی از آنهــا عبــارت

هــاي جنگلــي، و نيــز کــاهش مهــاجرت روســتاييان، كــاهش اســتفاده از ســوخت

 :توان بدين شرح خالصه كردها را مي فعاليتساير نتايج اين. روستاييان

 هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مردم،  ارتقای سطح آگاهي-۱

 هاي سازگار در منطقه،  ترويج باغداري و گونه-۲

 برداري بهينه از آنها، هاي سطحي و بهرهآب  آوري جمعاستحصال و  ارائة الگوي -۳

 ارزش و اهميت منابع طبيعي و منابع آب         هاي روستاييان نسبت به    رشد آگاهي  -۴

 و خاك منطقه، و 



 ۱۹۵ ارزيابي آثار و پيامدهاي اقتصادي ـ اجتماعي طرح توسعة ريمله

 
نحـوي كـه ايجـاد       ارتقای فرهنگ مشاركت محلي در فرآيند توسعة منطقه، بـه          -۵

فكري روستاييان و نيز آغاز، اجـرا و        هاي توسعة منطقه با هم    بسياري از طرح  

هـايی از ايـن     فعاليـت . گيـرد دست خود آنها صورت می    ها به نگهداری طرح 

كاري و احداث استخرهاي ذخيرة آب، در حال توسعه و          ست، مانند درخت  د

 . گسترش است

هاي جهـاد سـازندگي؛     هايي با هدف ارائة كارگاه آموزشي و نمايش فعاليت         فعاليت -ب

هـاي   متر مكعـب و ايجـاد بخـشي از سـازه           ۴۵۰۰۰احداث سد خاكي به ظرفيت      

هـا بخـش عمـدة       اين پـروژه   هر چند، . آبخيزداري با همين هدف انجام شده است      

داليلي، از جمله عدم احساس نيـاز       اعتبارات طرح را به خود اختصاص داده اما به        

 اجتماعي  -ها با منطقه، در بهبود وضعيت اقتصادي      روستاييان و عدم تناسب پروژه    

 .اندتأثيری قابل توجه نداشته

هايی بـدين شـرح   گفته، پيـشنهاد  در پايان، با توجه به همة مطالب و توضيحات پيش         

 :شود ميارائه 

منزلـة يـک نظـام      ريزي توسعة روستايي، به روستا و منـاطق روسـتايي بـه             در برنامه  -۱

در ابعــاد اقتــصادي، (دهنــدة آن نگريــسته شــود و تمــام اجــزا و عناصــر تــشكيل

مورد توجه قرار گيرد تا توسـعة روسـتايي پايـدار           ) اجتماعي، فرهنگي، و سياسي   

 قق يابد؛ مفهوم واقعي آن تح به
هاي توسعة روستايي، پيش از هر گونه عمليات اجرايي، جوانـب مختلـف             در طرح  -۲

روستا و يا منطقـة روسـتايي محـل اجـراي  طـرح و نيـز اسـتعدادهای بـالقوه و                      

. هاي توسعه را مشخص کـرد     گيري  هاي آن بررسي شود تا بتوان جهت      محدوديت

ترويجـي در روسـتاها،     هـاي   هـاي مـوردي ماننـد آمـوزش       حتي در انجام فعاليت   

 ها سودمند خواهد بود؛ گيري از آمار و اطالعات موجود در اثربخشي فعاليت بهره
نگرش توانمندسازي روستاييان جايگزين نگرش انجام عمليات مختلـف از سـوی              -۳

انـدركاران طـرح، پـس از شـناخت           دسـت . اندركاران دولت شـود     دولت و دست  



 فيروز دريكوندي ۱۹۶

 
ينـد مـشاركتي بـا روسـتاييان، از طريـق           استعدادهاي بالقوة روسـتاها در يـك فرآ       

هاي مـشاركتي الگـويي، روسـتاييان را در         هاي ترويجي مختلف و فعاليت    آموزش

 هاي بالقوة منطقة خود فعال و توانا سازند؛  برداري از ظرفيت بهره
خواهيم به توسعة مناطق روستايي بپردازيم، از تعريف ديگر اهداف          راستی می اگر به  -۴

ها و انجام ساير كارهاي تبليغاتی      ة كارگاه آموزشي، نمايش فعاليت    فرعي مانند ارائ  

ها بر دستاوردهاي طرح توسعه     گونه اهداف و فعاليت   خودداري كنيم، چرا که اين    

 سازد؛  ها را با مشكل مواجه مي تأثير گذاشته، ارزيابي
هاي توسعة روستايي، مشاركت روستاييان اهميتی ويژه و منحصر بـه فـرد               در طرح  -۵

رو، سـعي   كند؛ از ايـن   ها را تضمين مي   دارد و اثربخشي، پيشرفت و پايداري طرح      

هاي مختلف، آمادگي روستاييان    بخشي و آموزش    شود با برگزاري جلسات آگاهي    

ويـژه در شـناخت   براي مشاركت افزايش يابد و در همة مراحل اجراي طـرح، بـه          

ريـزي    يـري و برنامـه    گ  مسائل و مشكالت، شناسايی استعدادهاي منطقـه، تـصميم        

 .ها، روستاييان مشاركت فعال داشته باشندپروژه
 

 هايادداشت
بخش مركزي در آباد واقع شده و جزو دهستان رباط،  كيلومتري شمال خرم۳۵منطقة ريمله در  -۱

 .آباد استشهرستان خرم
و داشتن جادة نزديكي به مركز استان  :اند ازهاي انتخاب منطقة محل اجراي طرح عبارتشاخص -۲

هاي آبخيز دسترسي مناسب؛ وجود خروجي مشخص؛ مساحت حوزه در حد متوسط مساحت حوزه
استان؛ تطبيق شرايط آب و هوايي و توپوگرافي خاك با وضعيت كلي استان؛ وجود مطالعة منطقة مورد 

ن، و نظر در مطالعات پيشين؛ وجود اقشار مختلف عشاير و يکجانشين، شامل کشاورزان، دامدارا
هاي سطحي و زيرزميني؛ وجود صاحبان مشاغل خدماتي، در حوزة مورد نظر؛ وجود آمار آب

هاي هواشناسي در منطقه يا نزديكی آن؛ ميزان بارندگي در حد متوسط بارندگي استان؛ تعداد  ايستگاه
تمايل مردم  روستاهاي موجود در منطقه؛ امكان اجراي كارهاي تحقيقاتي، آبخيزداري، و منابع طبيعي؛ و

 .ها به مشاركت در امور اجرايي و نگهداري پروژه
 .  توان اكوسيستم در نگهداري موجودات زنده -۳
، (fair)، قابل قبول (poor)فقير: شود مي در تقسيمات متعارف، پوشش گياهي به چهار طبقه تقسيم -۴

 .(very good)خوب ، و خيلي (good)خوب 
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