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   هاي آبخیز استان ایالمبررسی الگوي توزیع جمعیت و نیروي انسانی در حوزه
  )چرداولآباد و آسمان آبخیز هايحوزه: مطالعه موردي(

  
 4ماشاءاله محمدپور  و 3ایاد اعظمی ،2احمد حسینی ، 1*محمدرضاجعفري

  یقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالم،آبخیزداري، مرکز تحقمنابع طبیعی و بخش تحقیقات  ، مربی،هیأت علمی - 1
  )mg_jafari@yahoo.com(پست الکترونیک  .آموزش و ترویج کشاورزي، ایالم، ایران سازمان تحقیقات،

  آبخیزداري، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالم،منابع طبیعی و بخش تحقیقات  ، استادیار،هیأت علمی - 2
  )Ahmad.phd@gmail.com(پست الکترونیک  .آموزش و ترویج کشاورزي، ایالم، ایران زمان تحقیقات،سا

  آبخیزداري، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالم،منابع طبیعی و بخش تحقیقات  ، مربی،هیأت علمی - 3
  )Ayadaazami@yahoo.com(الکترونیک  پست .آموزش و ترویج کشاورزي، ایالم، ایران سازمان تحقیقات،

  آبخیزداري، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالم،منابع طبیعی و بخش تحقیقات  ، مربی،هیأت علمی - 4
  )Mohammadpourr@yahoo.com(ک پست الکترونی .آموزش و ترویج کشاورزي، ایالم، ایران سازمان تحقیقات،

 
 
 

 چکیده 
هاي آتی و مدیریت بهتر ریزي برنامهبراي شناخت و پی را ، بستر اطالعاتی مناسبیبخیزآهاي در حوزه بررسی الگوي توزیع جمعیت و نیروي انسانی

لذا . گیرد ارریزان آبخیزداري قرها در دست برنامهها و استراتژيجهت هدایت سیاست ان ابزاري توانمند درعنوهتواند بمیکه آورد، یمنابع فراهم م
اساس مطالعات  بر الم،یاستان ا زیآبخ يهادر این تحقیق با هدف شناخت، تحلیل و تعیین الگوي توزیع جمعیت و نیروي انسانی درسطح حوزه

 يهاشاخص آمار ایران، مرکز 1385و  1375هاي هاي عمومی نفوس و مسکن سالاي همچون سرشماريکتابخانه اسنادي، منابع اینترنتی و
میزان باسوادي و نیروي  ت،یجمع یو سن یتعداد جمعیت و روند تحول آن، تراکم جمعیت، پراکندگی جمعیت، ترکیب جنس: جمعیتی شامل

گیري از ها با بهرهراه ۀشبک و منابع آب ،یاراض يکاربر شیب، ،یشامل طبقات ارتفاع یعیهاي آبخیز نمونه در ارتباط با عوامل طباشتغال در حوزه
در سال چرداول آباد و هاي آسمانهضکه تراکم نسبی جمعیت زیرحو دهدیدست آمده نشان مهب جینتا. گیردمورد بررسی قرار می وصیفیآمار ت
ها هضحو کمترین پراکنش جمعیت در این زیر بیشترین و. بوده است 8/38و  1/46تیب تربه 1385درصد و در سال  2/39و  8/33ترتیب به 1375

نسبت جنسی در دو زیر  1375در سال . درصد بوده است 3/1و  6/51کمترین  بیشترین و 1385و در سال  4/1و   9/27ترتیب به 1375در سال 
و  15-64مربوط به رده سنی  1375ه در سال ضرکیب سنی در دو زیر حوبیشترین ت. بوده است 1و  9/0ترتیب به 1385و در سال  4/1ه ضحو

در صد و در  2/48و زنان  8/51جمعیت با سواد مردان  1375در سال . نیز به همین ترتیب بوده است 1385باشد و در سال به باال می 65کمترین 
 1385درصد و در سال  8/4و زنان  2/95مردان  1375ه در سال ضنیروي شاغل دو زیرحو. درصد بوده است 6/40و زنان  4/59مردان  1385سال 

  .درصد بوده است 3/6و  7/93ترتیب به
  

  نیروي انسانی، اي جمعیتیههاي آبخیز، شاخصتوزیع جمعیت،  حوزه استان ایالم،  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
شود که نیروي انسانی و جمعیت در بستر جا ناشی میهاي آبخیز از آنالگوي توزیع جمعیت و نیروي انسانی در سطح حوزه اهمیت

اثراتی که اگر در روال معقول و منطقی خویش قرار نگیرند جوامع بشري و . جغرافیایی و محیطی خویش اثرات متقابل بر یکدیگر دارند
آمدن بیشتر مشکالت  شاید اغراق نباشد اگر ادعا نماییم، بوجود. زیست را با مشکالت و مخاطرات روبرو خواهد ساختمحیط
هاي انسانی بر فضاي جغرافیایی و محیط پیرامونی خود است و اگر بشر به فکر منطقی نامعقول گروه يهامحیطی، نتیجه فعالیت زیست

نتایج آن، افزایش روند تخریب وسیع  که یکی از، هاي آتی خواهد بودسلاي بس نامطلوب در انتظار نکردن عملکرد خود نباشد آینده
کشور ما نیز از این پدیده مصون نبوده و ارقام تخریب منابع تجدید . ها، مراتع، فرسایش خاك و هرزآب در این کشورهاستنگلج

افزایش بیکاري گردیده و روند  وطور مستقیم باعث کاهش تولید، کاهش درآمد هآثار آن در مجموع و ب در نتیجه .آن باالست شونده در
و در نهایت بروز فقر و از هم پاشیدگی نظام اقتصادي و اجتماعی روستائیان را به  ،نمایدمناطق مختل میتوسعه را کند و در بعضی 

ترین عامل هم در  هاي مردمی و نقش آن در آبخیزداري به عنوان اصلی مشارکت دارداظهار می) 1374( نژاد رفیعیکه چنان. دنبال دارد
با حفظ منابع پایه  و ها استمعتقد است منابع طبیعی در اختیار انسان) 1376( تایشس .استتخریب و هم در حفظ منابع آب و خاك 

بین  راالگوهاي توزیع جمعیت در دنیا ) 1380( جوان. کنی فقر از آن بهره جست جهت تأمین امنیت غذایی، اشتغال و ریشه توان در می
تواند به می اتتحقیقگونه این هاي حاصل ازدستاوردلذا  .دانست آورنواحی مختلف جغرافیایی بسیار نابرابر و در بعضی موارد تعجب

هایی براي گروهی، فرصت سازي براي انجام کاردهی فضایی خویش، توانادهی در شکلگیري و سازمانسازي مردم براي تصمیمتوانمند
 تأثیرات واقعی پروژه روي کیفیت زندگی و برهاي معتبر، تأمل آوري دادهجمع گشایی به موقع، تسهیل درخورد، تعدیل و مشکلباز

انجام شده نقش مؤثر و  هايهاي دولت در اجرا و نگهداري پروژهدر کاهش بسیاري از هزینهکرده و کمک  موقعهدست آوردن نتایج ب هب
خاك و  ها، فرسایشسیالب ها،لغزش(هاي آبخیز عوامل تخریب حوزههاي مستقیم و غیر مستقیم ناشی از مثبت ایفا نماید و از خسارت

  .جلوگیري شود )و غیره تولید رسوب
  

   هضحو ییایجغراف تیموقع
با  هکتار و زیرحوزه چرداول 1/26932 با مساحت زیرحوزه آسمان آباد دوشامل هکتار  48595 با مساحت رودخانه چرداول آبخیزحوزه 

 33 41َ 10تا  ً 0033 05جغرافیایی ً مختصات بین ستانادر نیمه شمالی  هاهضحوزیراین . باشدمی هکتار 9/21662 مساحت
متر در  800بیبه ترت ضهحداکثر حو ارتفاع حداقل و. شرقی واقع شده است درجه طول  46 25َ 46تا  ً 17 46َ 05شمالی و ً عرض
جعفري، (باشد اد میآبحوضه آسمانشمال قسمت متر در ارتفاعات قالجه  2200و )زیرحوضه چرداول( ي جوب سرخ علیاءروستا
1392(.  

. هاي طوالنی استآید که نسبتاً سردسیر و داراي زمستانحوضه مورد مطالعه در واقع جزء مناطق کوهستانی شمال به حساب می
رسد و میزان بارندگی در این ارتفاعات گراد زیر صفر میدرجه سانتی 15حداقل درجه حرارت در فصل زمستان در این مناطق حتی تا 

سازندهاي  یشناسنیاز نظر تحوالت زم ).1378هاي سطحی، ي، آبزیربرنامه يهاپژوهش(رسد متر در سال میمیلی 500یش از ب
 حوضهدر محدوده . سازند گچساران، آواري آغاجاري و کنگلومراي بختیاري ،آسماري ،پابده هايمنطقه مورد مطالعه عبارتند از سازند

چرداول، مهمترین آب سطحی حوضه در واحد و  آباد جریان داردد ندارد، فقط رودخانه فصلی آسمانآباد رودخانه مهمی وجوآسمان
  .)ریزي و بودجههاي برنامهموسسه پژوهش( شودمی رودخانه چناره است که در ادامه مسیر به نام رودخانه چرداول نامیده
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  در نقشه کشور آبخیز رودخانه چرداولوزه ح ها وشهرستاناستان، نقشه موقعیت  - 1شکل
  

 روش تحقیق
  :باشد روش تحقیق این پژوهش به شرح موارد ذیل می

  .بررسی منابع اسنادي و اینترنتی مرتبط با طرح تحقیقاتی از منظر الگوي توزیع جمعیت و نیروي انسانی -
از نظر جغرافیایی و تغییرات احتمالی  هاي آبخیزبا حوزهتعیین موقعیت روستاها بر مبناي تقسیمات کشوري و سیاسی و تطبیق آن  -

  .هاي سرشماري مرکز آمار ایرانآن بر اساس اطالعات و داده
تعداد جمعیت و روند تحول : شاملهاي جمعیتی هاي آبخیز، شاخصشناخت، تحلیل الگوي توزیع جمعیت و نیروي انسانی در حوزه -

   .هضت، ترکیب جمعیت، حرکات جمعیتی، میزان باسوادي، نیروي انسانی شاغل در حوجمعیت، پراکندگی جمعی یآن، تراکم نسب
   .هاي یاد شده با روش آمار توصیفیشاخصتجزیه و تحلیل  -
در محیط سیستم هاي  غیره و ها  شبکه راه  ،منابع آبتهیه الیه هاي اطالعاتی از جمله طبقات ارتفاعی، شیب، کاربري اراضی،  -

  .یاییاطالعات جغراف
  .ها با میزان جمعیتبندي متغیرها و بررسی آنطبقه -
  

  نتایج
  طبقات ارتفاعی هبنسبت ضه جمعیت حو توزیع

  :که تقسیم شد متر 2200تا  800طبقه ارتفاعی از  7متر به  200بر اساس خطوط تراز ضه طبقات ارتفاعی حو
 4004نفر، مجموعا  196نفر و موشکان  3367نفر، شباب  103 نفر جمعیت، جوب شیرعلی 338ء با روستاي جوب سرخ علیا 4) الف

  .متر از سطح دریا قرار دارند 800-1000درصد در طبقه ارتفاعی 2/19نفر، معادل
نفر، زنجیره علیاء  446نفر، زنجیره سفلی  377نفر، سرخکان  307نفر، گلمه  239نفر جمعیت، باغله  116روستاي چیتالن با  7) ب

متري از سطح دریا  1000 - 1200درصد در طبقه ارتفاعی  6/22نفر جمعیت، معادل  4690نفر، مجموعا   686ا نفر و گدمه ب 2519
 .قرار دارند

 نفر،  169نفر، طهماسب علیاء  677نفر، صیدنظري 6411نفر جمعیت، آسمان آباد  152روستاي پشته میوله علیاء با  9) ج
نفر  11888نفرجمعیت، مجموعا  1019نفر، و وارگه با  505نفر، فاطمیه  1048جان نفر، جان 1775نفر، کل کل  132بابامرادي

  .متري از سطح دریا قرار دارند 1200-1400درصد در طبقه ارتفاعی 1/57جمعیت، معادل
نفر،  169نفر، طهماسب علیاء  677نفر، صیدنظري 6411نفر جمعیت، آسمان آباد  152پشته میوله علیاء با  روستاي 9) ج

نفر  11888نفرجمعیت، مجموعا  1019نفر، و وارگه با  505نفر، فاطمیه  1048جان نفر، جان 1775نفر، کل کل  132راديبابام
  .متري از سطح دریا قرار دارند 1200-1400ارتفاعی هدر طبقدرصد  1/57معادلجمعیت، 



  
  1397 خرداد  30و  29ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري، س
  
  

1144 
 

   2/1برابر با  ،جمعیتنفر 248و مجموعا نفر  111و  137کل به ترتیب با  روستاي پشته وامرز و پشته کل 2) د
  .)2 شکل( متري از سطح دریا قرار دارند 1400-1600ارتفاعی هدر طبق درصد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طبقات ارتفاعی هب نسبت جمعیت حوزه آبخیز رودخانه چرداول توزیعنمودار  -2شکل
  

  شیب هبنسبت جمعیت حوزه آبخیز رودخانه چرداول توزیع 
  :تهیه شده است، کهکالس شیب  6ه با ضشیب حو الیه ،ه مورد بررسیضر حومدل ارتفاعی زمین دبا توجه به 

جان و فاطمیه کل، جانآسمان آباد، طهماسب؛ بابامرادي، کل گدمه، روستاي جوب سرخ علیاء، جوب شیرعلی، شباب، موشکان،12 )الف
  .قرار دارند 0- 5درصد جمعیت کل در شیب  9/73دل معا ،نفر جمعیت 15407با 
 4423کل و وارگه با روستاي چیتالن، باغله، گلمه، سرخکان، زنجیره سفلی و علیاء، پشته میوله علیاء، پشته وامرز، پشته کل 10 )ب

  . قرار دارند 6 -15جمعیت کل در شیب  ددرص 26نفر جمعیت، معادل 
-قد سکنه و به صورت متروکه مید که در حال حاضر این روستا فاقرار دار) 16-30( 3فقط روستاي میوله سفلی در کالس شیب ) ج

  .)3 شکل(باشد 
  
  
  
  
  
  
  
  

  شیب هبنسبت جمعیت حوزه آبخیز رودخانه چرداول توزیع نمودار  - 3 شکل       
  

  کاربري اراضی هبنسبت جمعیت حوزه آبخیز رودخانه چرداول  توزیع
  :است، که اراضی منطقه شناسایی شده يت فعلی کاربرو عملیات صحرایی، وضعی تصاویر ماهواره ايبراساس 

طهماسب، بابامرادي، کل  گدمه، آسمان آباد، صیدنظري، روستاي جوب سرخ علیاء، جوب شیرعلی، شباب، موشکان، چیتالن،16)الف
  نفر جمعیت، 16790و وارگه با  کل، پشته وامرز، پشته کل کل، جان جان، فاطمیه

  معادل نفر جمعیت، 16790با  و وارگه پشته وامرز، پشته کل کل، جان جان، فاطمیه طهماسب، بابامرادي، کل کل، 
  .در محدوده اراضی زراعی قرار دارندجمعیت کل درصد   6/80 
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در محدوده حوزه درصد جمعیت کل  6/18نفر جمعیت، معادل  3888روستاي باغله، گلمه، سرخکان، زنجیره سفلی و علیاء با  5 )ب
  .)4شکل ( ر دارنداراضی مرتعی قرا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کاربري اراضی هب نسبت جمعیت حوزه آبخیز رودخانه چرداولتوزیع  نمودار -4 شکل
  

  شبکه هیدروگرافی هب نسبت جمعیت حوزه آبخیز رودخانه چرداول توزیع
  :باشد کهشامل دو واحد هیدرولوژیک آسمان آباد و چرداول می رودخانه چرداول هضحو منابع آب سطحی

 100درصد جمعیت کل در فاصله 5/13نفر جمعیت، معادل  2817، صیدنظري و موشکان با علیاء کل، طهماسبروستاي کل 4) الف
  .متري رودخانه قرار دارند

 100-500درصد جمعیت کل در فاصله 1/6نفرجمعیت، معادل  1259روستاي بابامرادي، گدمه، جوب سرخ و جوب شیرعلی با  4 )ب
  .دارندمتري رودخانه قرار 

  .متري رودخانه قرار دارد 500-1000درصد جمعیت کل در فاصله  1/30نفر جمعیت، معادل  6411 آسمان آباد با) ج
درصد جمعیت کل در  8/34نفر جمعیت، معادل  7255روستاي زنجیره علیاء و سفلی، سرخکان، گلمه، باغله و شباب با  6 )د

  .).5ل شک( متري رودخانه قرار دارند 1000-1500فاصله
  
  
  
  
  
  
  
  

  شبکه هیدروگرافی هب نسبت جمعیت حوزه آبخیز رودخانه چرداول توزیعنمودار  - 5 شکل
  

  هاشبکه راه هب نسبت جمعیت حوزه آبخیز رودخانه چرداول توزیع
لته دو راهه، راه فرعی راه اصلی یا آسفا(نوع   3باشد که تحت عنوان جاده به هاي زمینی میه راهضتنها راه ارتباطی به داخل و خارج حو

در این تحقیق معیار توزیع جمعیت بر اساس راه اصلی تعیین شده است . تقسیم شده است )یا آسفالته یک راهه و دسترسی یا خاکی
  :که

ا  ، زنجیره سفلی، سرخکان، گلمه و شباب بدآباکل، بابامرادي، طهماسب، صیدنظري، آسمانجان، کلروستاي فاطمیه، جان 1) الف 
  .جاده اصلی قرار دارند متري از 0-100ه در فاصلهضدرصد جمعیت کل حو 73نفرجمعیت، معادل   5214
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متري از جاده اصلی قرار  100- 1000ه در فاصلهدرصد جمعیت کل حوض 4/4عیت، معادل نفر جم 925روستاي گدمه و باغله با  2) ب 
  .دارند

درصد جمعیت  6/20یت، معادل نفر جمع 4291، جوب سرخ و جوب شیرعلی باروستاي وارگه، زنجیره علیاء، موشکان، چیتالن 6) ج 
  .متري از جاده اصلی قرار دارند 1000-5000ه در فاصله متريکل حوض

متري از  5000-10000ه در فاصله ضدرصد جمعیت کل حو 2/1نفر جمعیت، معادل  248کل و پشته وامرز با روستاي پشته کل 2) د 
  . جاده اصلی قرار دارند

کیلومتري از 10از ه در فاصله بیشتردرصد جمعیت کل حوض 73/0یت، معادل نفر جمع 152روستاي پشته میوله علیاء و سفلی با 2) ه
  ).6 شکل( جاده اصلی قرار دارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاشبکه راه هبنسبت جمعیت حوزه آبخیز رودخانه چرداول  نمودار توزیع - 6 شکل                 
  

  گیريجهبحث و نتی
ه آبخیز شهرستان شیروان و چرداول انجام زحو این تحقیق با هدف شناخت، تحلیل و تعیین الگوي توزیع جمعیت و نیروي انسانی در

 ثیح نینفر بوده است که از ا 41369چرداول  روانیشهرستان ش يبخش مرکز تی، جمع1385سال  ياساس سرشمار بر .گرفت
 يبخش مرکز .باشدمی جنوندیبو  آسمان آباد، شباب هضزیرحوبخش شامل سه  نیا. دهدل میتشکی رابخش استان  نیترتیپرجمع

 ياریده التیآن صاحب تشک يروستا 22 و یاسالم يشورا يآن دارا يروستا 28روستا بوده که  82چرداول در مجموع شامل  روانیش
  .اد به شهرستان ارتقاء یافته استآبهاي اخیر آسماندر سال .باشندیم

 یو سن یتعداد جمعیت و روند تحول آن، تراکم جمعیت، پراکندگی جمعیت، ترکیب جنس: شاملمورد تحقیق جمعیتی  يهاشاخص
 ۀشبکو منابع آب  ،یاراض يکاربر شیب، ،یشامل طبقات ارتفاع یعیمیزان باسوادي و نیروي اشتغال در ارتباط با عوامل طب ت،یجمع

دست آمده از این تحقیق نتایج به .گرفتمورد بررسی قرار چرداول در شهرستان شیروان و چرداول  و آسمان آبادهاي حوزهزیر  يهاراه
و نوین حفاظت آب  بیولوژیک سنتی اجتماعی عملیات سازه اي و اقتصادي و اثرات در تحقیق که در مورد )1383( جعفريهاي با یافته

هاي آبخیزداري را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه انواع فعالیت وي. دارد انجام داده است کامالً مطابقد خاك در استان ایالم و
نه تنها مردم  هاهاي الزم در جهت ایجاد این عملیات صورت توجه و کمک که مردم از اقدامات آبخیزداري استقبال نموده و در رسید

هاي سنتی و نوین زمینه استفاده از دانش بومی و تلفیق روش توان با مشارکت مردم درمی نمایند، بلکه از این طریق استقبال می
  . آبخیزداري توجه الزم را به حفاظت از منابع آب و خاك بیش از پیش گسترش داد

تراکم نسبی : توان به موارد زیر توجه داشتهاي توصیفی و عملیات صحرایی، میهاي به عمل آمده و تجزیه و تحلیلبا توجه به بررسی
بوده  8/38و  1/46به ترتیب 1385درصد و در سال  2/39و 8/33به ترتیب  1375آباد و شباب در سال هاي آسمانرحوزهجمعیت زی

) درصد 9/27( به ترتیب مربوط به روستاي زنجیره علیاء 1375ها در سال هضکمترین پراکنش جمعیت در این زیرحو بیشترین و. است
کمترین پراکنش مربوط به  و)  6/51(بیشترین پراکنش مربوط به روستاهاي آسمان آباد  1385و در سال ) درصد 4/1( کلو پشته کل

  . بوده است) درصد 3/1(کل روستاي پشته کل
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بیشترین ترکیب سنی . درصد بوده است 1و  9/0به ترتیب  1385درصد و در سال  4/1 هضنسبت جنسی در دو زیر حو 1375در سال 
کمترین ترکیب  بیشترین  و 1385باشد و در سال به باال می 65کمترین  و 15- 64بوط به رده سنی مر 1375ه در سال ضدر دو زیرحو

  . باشدبه باال می 65و  15 -29سنی به ترتیب مربوط به رده هاي سنی 
فر به ن 11755ه از ض، آمار جمعیت باسواد دو زیر حو1385الی  1375هاي بر اساس بررسی و مقایسه جمعیت باسواد در طی سال

درصد افزایش داشته است، ولی درصد  6/7درصد یعنی 4/59درصد به  8/51نفر افزایش داشته است که نسبت مردان باسواد از  14853
  . درصدکاهش داشته است 6/7 درصد یعنی 6/40درصد به  2/48 زنان باسواد از

درصد  8/4آن مربوط به مردان و  درصد 2/95است که نفر بوده  2678و شباب  آباده آسمانضتعداد شاغالن در زیرحو 1375در سال 
نفر افزایش داشته است، که البته این افزایش  493نفر رسیده است که 3171تعداد شاغالن به  1385و در سال  باشدمربوط به زنان می

کاهش  7/93به  2/95ا مردان از که در رابطه بدرصدافزایش داشته است در حالی 3/6درصد به  8/4بیشتر در رابطه با زنان بوده و از 
  .یافته است

هاي مورد بررسی تا سال هضهاي اجراء شده در حوهاي آبخیزداري و نوع سازههاي میدانی و تعیین موقعیت سازهبا توجه به بررسی
 اضی کشاورزيچین و گابیون با هدف جلوگیري، کنترل و کاهش سیل در اراي بیشتر به صورت خشکههاي سازهعمده فعالیت 1375

که تا سال بوده است، در حالی) جان، فاطمیه و وارگه بابامرادي، طهماسب، صیدنظري، سلطانقلی، زمان و محمدقلیروستاهاي جان(
با هدف جلوگیري از  ها بسیار افزایش یافته و عمدتاًها از نظر نوع سازه، تعداد و پراکنش آنهضعملیات آبخیزداري در این حو 1385

  .اهش خطرات و خسارت در نواحی روستایی اجرا شده است سیل و ک
  

  پیشنهادات
روستائیان به عبارتی توانند در بهبود شرایط اجتماعی، محیطی و اقتصادي خود نقش موثري داشته باشند بدون شک روستائیان می

باتوجه به شرایط طبیعی، منابع  .شوندآن ساکن هستند، در نظرگرفته  هاي آبخیزي که دربایستی براي حفاظت منابع طبیعی و حوزه
  :شودپیشنهاد میفرهنگی و غیره هاي آموزشاشتغال، ایجاد اراضی خوب، شرایط مناسب توسعه اقتصادي، 

چین  شوند، لذا تعداد بندهاي خشکهمی اوارد روستاهزراعی و یا مستقیماً  ه مشرف بر اراضیضحو يهااکثر آبراهه کهبا توجه به این -1
  .مالتی احداث گرددها جوابگو نبوده و الزم است بندهاي گابیونی و سنگیر کامل در کنترل آنطوهب

سرنوشـت، ماهیـت و مشخصـات     توانند تعیین کننـده در هاي اطالعاتی بسیار غنی هستند و اطالعات آنها میآنجا که مردم زمینه از -2
هزار سـاله سـکونت در منطقـه از دانـش بـومی       7با توجه به سابقه  طرفیهاي محل سکونت خود باشند، از هضهاي اجرائی در حوپروژه

  .تمامی مراحل طراحی احداث، نظارت و نگهداري استفاده شود روسائیان در
  .شوراهاي اسالمی و معتمدین محلیبراي دهیاران، هاي آموزشی ویژه  توانمندسازي مدیریت روستاها، برگزاري دوره -3
بـرداران و تولیدکننـدگان    همچنـین ارتقـاء سـطح دانـش فنـی بهـره       اي و عمرانـی روسـتاها و   هاي توسـعه رحتوجه به جوانان در ط  -4

 .دامی محصوالت کشاورزي و
  
  

  تشکر و قدردانی 
مربوطـه   و مقالـه  کـه در اجـراي طـرح تحقیقـاتی    ماشاءاله محمدپور و احمد حسینی در پایان از همکاران ارجمندم آقایان ایاد اعظمی، 

  .اند بسیار سپاسگزارماینجانب مساعدت و عنایت مستمر داشته نسبت به
  

  منابع
نوین حفاظت  بیولوژیک سنتی و شناسائی، بررسی و ارزیابی اقتصادي واجتماعی عملیات سازه اي وطرح تحقیقاتی، ، )1383( محمدرضاجعفري، 
  ان، تهرانتشارات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري. استان ایالم خاك در آب و
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رودخانه  زیحوزه آبخ(هاي آبخیز استان ایالم بررسی الگوي توزیع جمعیت و نیروي انسانی در حوزهطرح تحقیقاتی، ، )1392( محمدرضاجعفري، 
  ، تهرانانتشارات پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري). چرداول

  و سرآبلههاي ایوان، شباب  شیت، 1: 50000سازمان جغرافیایی ارتش، نقشه هاي توپوگرافی
 1385تا  1335. سرشماري عمومی نفوس و مسکن. مرکز آمار ایران

  1376تهران . 1375 مسکن و ، سرشماري عمومی نفوسشهرستان شیروان و چرداول استان ایالم هاي کشورمرکز آمار ایران، شناسنامه آبادي
هاي آب، سوم جلد. المیاستان ا یعیو منابع طب يوسعه کشاورزو ت اءیطرح مطالعات جامع اح. 1378. و بودجه يزیربرنامه يهاموسسه پژوهش

  سطحی
جلد پنجم، توسعه . طرح مطالعات جامع احیاء و توسعه کشاورزي و منابع طبیعی استان ایالم .1378 .ریزي و بودجههاي برنامهموسسه پژوهش

  منابع آب
  
  


