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چکیده
کوچکی واحدهای بهرهبرداری و پراکندگی قطعات آن همواره از مهمترين چالشهای ساختاری نظام
بهرهبرداری کشورمان بوده که آيندة توسعة کشاورزی را با تهديد جدی مواجه ساخته است .طرح تجهیز،
نوسازی و يکپارچهسازی اراضی از جمله راهکارهايی است که میتواند تا حد زيادی اين چالش را مرتفع
سازد .با توجه به نقش کلیدی اين گونه طرحها در عمران و آبادانی مناطق روستايی و اقتصاد ملی ،در
پژوهش حاضر سعی شده است به بررسی آسیبها و مشکالت طرح تجهیز ،نوسازی و يکپارچهسازی
اراضی دشت میاندربند شهرستان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مشارکتی پرداخته شود .به همین منظور ،با
تلفیقی از روشهای تحقیق کیفی ( PRAو تئوری بنیانی) سه روستای جلوگیرة سفلی ،صفیآباد و
سرابشله بهصورت روستاهای تحت پوشش طرح بررسی شدند .روش نمونهگیری با توجه به طبیعت
تحقیق کیفی از نوع هدفمند انتخاب و اطالعات الزم با استفاده از تکنیکهای درخت مشکل ،ماتريس
رتبهبندی ،گروه متمرکز و مصاحبة انفرادی جمعآوری شد .تجزيهوتحلیل اطالعات نیز از طريق کدگذاری
متداول در تئوری بنیانی انجام گرفت .يافتههای حاصل نشان داد اين طرح با مشکالتی نظیر بیتوجهی به
مسائل زيستمحیطی ،بهويژه آسیب به خاک زارعی ،نداشتن توجه کافی به مالحظات فنی ،بیتوجهی به
زيرساختهای سنتی روستاها ،ضعف ديدگاههای کلنگر ،مشارکت نکردن کشاورزان ،ضعف نیروی
انسانی متخصص ،پايبند نبودن مسئوالن به تعهدات خود و زيانهای اقتصادی مواجه است .نتايج میتواند
بهمنظور جلوگیری از تکرار چنین مشکالتی در طراحی و انجام پروژههای آتی مورد استفادة برنامهريزان و
سیاستگذاران قرار گیرد.
واژگان کلیدی :ارزيابی مشارکتی ،استان کرمانشاه ،تجهیز و نوسازی اراضی ،دشت میان دربند،
يکپارچهسازی اراضی.
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تلفن1230-2383238 :
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مقدمه
ضرورت توجه به بخش کشاورزی و رشد و توسعة همهجانبة
آن موجب اجرای طرحهای عمران روستايی در سطحی
گسترده شدهاست .يکی از مهمترين طرحهای کاربردی که در
اين زمینه به اجرا درآمده است طرح تجهیز ،نوسازی و
يکپارچهسازی اراضی است .اين طرح با هدف استفادة بهینه از
منابع آب ،خاک ،نهادهها و در نهايت توسعة کشاورزی تدوين
شدهاست .اهداف فوق بهخوبی نمايانگر اهمیت اين گونه
طرحها در توسعة کشاورزی هستند .باوجود اين اهمیت
تحقیقات اندکی به ارزيابی مشارکتی طرح يکپارچهسازی
اراضی از نگاه بهرهبرداران و کشاورزان پرداختهاند؛ در حالیکه
اين مطالعات بیشک میتوانند در جلوگیری از تکرار
اشتباهات پرهزينة پیشین مورد استفاده قرار گیرند؛ به بیانی
ديگر ،چنین پژوهشهايی میتوانند در شناسايی ضعفهای
موجود ،بازنگری و ارتقای کمی و کیفی طرحهای فوق مؤثر
باشند و زمینهساز موفقیتهای آتی شوند .مطالعة کیفی حاضر
در همین راستا و با هدف کلی ارزيابی مشارکتی طرح تجهیز،
نوسازی و يکپارچهسازی اراضی دشت میاندربند شهرستان
کرمانشاه به اجرا درآمد .طرح يکپارچهسازی اراضی دشت
میاندربند شهرستان کرمانشاه از جمله پروژههايی است که با
هدف ساماندهی  2111هکتار از اراضی دشت میاندربند در
دو ناحیة عمرانی  D3و ( D4نامگذاری قراردادی معاونت آب
و خاک استان کرمانشاه) از سال  0321آغاز شده است .در
حال حاضر ،واحد  D4اين پروژه در سطح  03روستا به پايان
رسیده و پروژة واحد  D3نیز از سال  0322آغاز شده و با
پیشرفت  %01در قالب يک دورة سهساله در حال اجراست.
گفتنی است واحد  D3اراضی  80روستا را در بر میگیرد که
تاکنون پروژه در اراضی  6روستای آن تکمیل شده است
(معاونت آب و خاک استان کرمانشاه.)0321 ،
پیشینة تحقیق
طرح يکپارچهسازی ،تجهیز و نوسازی اراضی از جمله الزامات
اساسی برای دستیابی به برنامههای توسعه و عمران روستايی
است؛ بنابراين میتواند نقش بنیادی و زيربنايی در توسعة
مناطق روستايی داشتهباشد (Pasakarnhs & Malhene,
) .2010طرح يکپارچهسازی و تجهیز و نوسازی اراضی بهمنظور
افزايش بازده تولیدات ،مکانیزهکردن کشت ،امکان کشت دوم،
بهبود مديريت مزرعه ،ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی
جامعة کشاورزی و در نهايت افزايش بهرهوری به مرحلة اجرا

گذاشته شدهاست ).)Ashkar Ahangar Kalaei, 2006
سازمان خواربار جهانی ) )FAOطرح يکپارچهسازی اراضی را از
جمله مهمترين اقدامات خود در برنامههای جامع توسعة
روستايی معرفی میکند (.)Demetriou & et al, 2010
محققان مختلفی مزايا و مشکالت طرحهای يکپارچهسازی
اراضی را بررسی کردهاند و مواردی را متذکر شدهاند .وان لیر
يکپارچهسازی را فرايندی از برنامهريزی روستايی میداند که از
طريق بهبود نظام کشاورزی و کاربری اراضی به افزايش تولید و
رفاه اجتماعی منجر شدهاست ( .)Eftekhari, 2003تحقیق
ابراهیمی و همکاران نشان داد که طرحهای تجهیز و نوسازی ،از
جمله يکپارچهسازی ،باعث رفع موانع تولید و کاهش هزينهها
میشود ( .)Ebrahimi & et al, 2011اسکلینیکا از جمله
مزايای اين طرح را سهولت دسترسی به ماشینآالت برای هر
قطعه ،استفادة عقالنیتر از زمین ،بهبود مديريت مزرعه،
باالرفتن ارزش زمین و افزايش اجارة زمینها میداند
( .)Sklenhcka, 2006توداروا و لولچوا با استفاده از بررسی آثار
اجتماعی و اقتصادی پراکندگی اراضی در بلغارستان نشان دادند
که پراکندگی اراضی مانع استفاده و بهکارگیری روشهای جديد
کشاورزی میشود و سطح تولید را کاهش میدهد
( .)Todorova & Lulcheva, 2005تحقیق گونسالسگارسیا
در اسپانیا نشان داد برنامههای يکپارچهسازی گامی مهم در
جهت بهبود کارايی نیروی کار و بهرهوری بهینه از اراضی
کشاورزی است و افزايش آگاهی کشاورزان در مورد نتايج
اقتصادی و اجتماعی يکپارچهسازی اراضی ،انتقال اطالعات
مفید به کشاورزان از سوی مروجان و برنامههای حمايتی دولت
عوامل مؤثر در پذيرش اين برنامه است ( Gonzales Garcia,
 .)2007احمدی و امینی در مطالعات خود از اجرای طرحهای
يکپارچهسازی در ادارات و مراکز خدمات جهاد کشاورزی
شهرستان کرمانشاه و منطقة لنجانات استان اصفهان نشان
دادند مناطقی که در آنها طرح يکپارچهسازی اجرا شدهاست
دارای مالکیتهای بزرگتر ،پراکندگی قطعات بیشتر و
بهرهبرداران کمتر ،باسوادتر و جوانتری هستند؛ همچنین اين
روستاها از برنامههای آموزشی -ترويجی بیشتری برخوردار
بودهاند ( .)Ahmadi & Amini, 2006وثوقی و فرجی در
مطالعة خود در روستاهای زريندشت نشان دادند که متغیرهای
اجتماعی از جمله سواد ،فراهمبودن فرصتهای شغلی ،میزان
مالکیت زمین ،عضويت در گروه ،اطالعات ،اعتماد مردم به
يکديگر ،اعتماد مردم به دولت و عوامل انگیزشی ،دارای رابطة
معنیداری با متغیر وابستة «میزان تمايل مالکان به مشارکت در
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يکپارچهسازی اراضی مزروعی» هستند ( & Vosooghi

 .)Faraji, 2006هیرونن به مطالعة طرحهای يکپارچهسازی در
فنالند و چند کشور اروپايی پرداخته و اظهار داشته است که
سود و منافع حاصل از يکپارچهسازی بايد در همة موارد بیشتر
از هزينههايش باشد ()Hiironen, 2010؛ بنابراين قبل از اجرا
بايد برنامههای وسیعی شامل برنامهريزی منطقهای و محلی،
تهیه و آمادهسازی زيرساختهای روستايی ،تأمین اعتبارات و
بازسازی نهادها و تشکلهای روستايی انجام گیرد ( Kalantari
 .)& et al, 2005پروژههای يکپارچهسازی ،در کنار
مزيتهايشان  ،به ضعفها و آسیبهايی نیز دجارند .اين طرحها
هرچند از نظر اقتصادی و رفاهی تأثیراتی در تحول زندگی
روستايیان دارند ،در برخی از موارد شرايط زندگی روستايیان را
مختل میکنند و موجب مشکالت اقتصادی ،مديريتی،
زيستمحیطی و اجتماعی میشوند .مطالعات يکپارچهسازی
اراضی ويتیکاينن نشان میدهد که اندازة قطعات و کاهش تعداد
آنها موجهترين دلیل سودمندبودن اين برنامههاست
))Vitikainen, 2004؛ ولی تفاوت شديد در حاصلخیزی
اراضی و امکان دسترسی برخی از اراضی به جاده و منابع آب
باعث میشود که تعويض اراضی يا يکپارچهسازی با مشکالت
زيادی همراه باشد ) .)Amirnejad, 2009کريسنت و همکاران
نیز يکی از معايب و آسیبهای اجتماعی يکپارچه سازی را
تعويض زمینها و نارضايتی مالکان در مبادلة اراضی میدانند
) .)Crecent & et al, 2005به عقیدة ديمیتريو يکی از
مشکالت جدی پروژههای يکپارچهسازی مشارکت نداشتن
مالکان در واگذاری اراضی و ممانعت از تقسیم زمینهای زراعی
است ( .)Demetriou, 2011نتايج تحقیقات نیروال و تاپا در
هند نشان داد که کشاورزان و رهبران محلی از ترس اينکه در
فرايند مبادله و واگذاری اراضی زمینهای باکیفیت خود را از
دست بدهند ،در اجرای طرحهای يکپارچهسازی مشارکت
ندارند ) .(Nhroula & Thapa, 2005ويلر بیان میدارد که
ناهمگونی در کیفیت قطعات اراضی تبادل و تعويض آنها را با
مشکل مواجه ساختهاست ( .)Wheeler, 2002تاناکا
آسیبهای زيستمحیطی را يکی ديگر از جنبههای منفی
اجرای طرحهای يکپارچهسازی میداند (.)Tanaka, 2003
تجربههای کشورهای اروپای غربی نشان میدهد که
يکپارچهسازی با تمرکز بر افزايش بهرهوری بدون درنظرگرفتن
جنبههای محلی و بومشناختی در نهايت به ازدسترفتن تنوع
در طبیعت ،فرسايش خاک و تخريب محیط زيست منجر
میشود .يو و همکاران در چین به بررسی و شناسايی خطرات و
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آسیبهايی پرداختهاند که يکپارچهسازی اراضی میتواند بر
محیط زيست وارد کند .آنها نشان دادند که يکپارچهسازی غیر
اصولی به کاهش تنوع زيستی و آسیبرسانی به بافت خاک
منجر میشود ( .)Yu & et al, 2010پیواکو برخی از
ضعفهای برنامههای يکپارچهسازی را در جمهوری چک اين
گونه توصیف میکند :نامشخصبودن مالکیت زارعان به زمین
زراعی خود ،واردآمدن خسارت به بافت خاک و فرسايش
خاکهای زراعی ،کنترل ناکافی سیالبها و ايجاد رواناب و
غرقابیشدن زمینها و در نتیجه تخريب محیط زيست از جمله
ضعفها و تهديدهای ناشی از اجرای غیر اصولی اين
برنامههاست ( .)Pivaco, 2010ديمیتريو عوامل اجتماعی از
قبیل برابری ،منافع اجتماعی ،نگرش ،فرهنگ ،ارزشهای
عاطفیـ اخالقی ،ساختار جديد مالکیت ،تغییر و بهبود شرايط
زندگی را از جمله مهمترين عوامل اجتماعی در مناطق
روستايی میداند که غفلت از آنها موجب بهوجودآمدن
آسیبهای اجتماعی جبرانناپذيری میشود ( Demetriou,
 .)2011از ديگر آسیبهای اجتماعی ،مشارکت نکردن
ذینفعان در فرايند برنامهريزی و اجرای طرحهای عمرانی است
که میتواند بازتابهای نامطلوبی را در پی داشتهباشد .مخالفت
مالکان و مشارکت نکردن آنان برنامههای يکپارچهسازی را دچار
مشکل کردهاست ( .)Trnka, 2002بیشتر برنامههای عمرانی
در روستاها بدون مشورت و حمايت روستايیان انجام میگیرند و
در نهايت با شکست مواجه میشوند) Nhroula & Thapa,
(2005؛ همچنین هرگاه مشارکت مردم در اجرای اين گونه
طرحها با اهداف از پیش تعیینشدة برنامههای مرتبط نباشد،
نهتنها اين گونه مشارکت سودمند و اثربخش نخواهدبود،
بلکه میتواند زيانبار هم باشد ()Shahbazi, 2010؛ بنابراين
از الزامات هر برنامه و طرح عمرانی دخالتدادن ذینفعان
در برنامهريزی و اجرای طرحهاست .اگرچه مطالعات
جستهوگريختهای در خصوص آثار منفی و مشکالت طرحهای
يکپارچهسازی در نواحی روستايی انجام گرفتهاست ،تحقیقاتی
که اين طرحها را از نگاه خود کشاورزان بهطور ويژه بررسی کند
محدودند؛ از اين رو پژوهش حاضر با هدف کلی اجرای اين مهم
(ارزيابی طرحهای يکپارچهسازی ،تجهیز و نوسازی اراضی)
صورت گرفتهاست.
روش تحقیق
مطالعة کیفی حاضر با هدف کلی ارزيابی طرح تجهیز،
نوسازی و يکپارچهسازی اراضی دشت میاندربند شهرستان
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کرمانشاه در فاصلة زمانی آبان تا دی ماه  0321انجام گرفت.
اين پژوهش بر آن بود که به سه هدف اختصاصی زير در
ارتباط با طرح مذکور دست يابد:
 .0شناسايی مهمترين مشکالت حین اجرای طرح،
ريشهها و پیامدهای آن از ديدگاه بهرهبرداران؛
 .8رتبهبندی اين مشکالت از نگاه بهرهبرداران مذکور؛
 .3جمعبندی و ارزيابی کلی طرح از ديدگاه کشاورزان.
بهمنظور دستیابی به اهداف مذکور سه روستای تحت
پوشش طرح شامل جلوگیرة سفلی ،صفیآباد و سرابشله
بررسی شدند .روش تحقیق از نوع مطالعة موردی ( Case
 )Studyاست .جامعة آماری تحقیق شامل همة کشاورزان
روستاهای جلوگیرة سفلی ،صفیآباد و سرابشله است .روش
انتخاب نمونهها بهصورت نمونهگیری هدفمند بود و انتخاب
نمونهها تا مرحلة اشباع نظری (رسیدن به مرحلهای که نظر يا
مورد جديدی در زمینة پرسشهای افراد ذکر نشود) ادامه
يافت .تعداد نمونهها در مراحل مختلف انجام تحقیق تا
رسیدن به مرحلة اشباع نظری در مجموع به  18نفر رسید.
گردآوری دادهها از طريق مصاحبة انفرادی (عمیق) 0با هفت
نفر از کشاورزان ،تشکیل  1گروه متمرکز 8هشت و نه نفره (در
3
مجموع  18نفر) ،يادداشتبرداری ،اجرای تکنیکهای PRA
نظیر نقشهکشی ،1درخت مشکل 0و ماتريس رتبهبندی 6انجام
شد .مصاحبهها با پرسشهای کلی و ساده آغاز شد و به سمت
پرسشهای جزئیتر پیش رفت .هر مصاحبه در حدود  60تا
 11دقیقه به طول انجامید .تمام مصاحبهها ضبط و
دستنويس شد و به تأيید مشارکتکنندگان رسید .در نهايت،
تحلیل دادههای مذکور در قالب کدگذاریهای متداول (باز،
محوری و انتخابی) تئوری بنیانی انجام گرفت .شايان ذکر
است که تئوری بنیانی عالوه بر اينکه يک روش تحقیق است،
میتواند يک روش تجزيهوتحلیل دادهها نیز باشد
( .)O'sulivan, 2008در تحقیق حاضر ،هدف از بهکارگیری
تئوری بنیانی استفاده از روش تحقیقی نیست که به معرفی
يک نظريه منجر شود ،بلکه يک روش تحلیل داده است که به

دستهبندی و کدگذاری مشکالت حین اجرای طرح
میپردازد .در مرحلة کدگذاری باز ،جمالت دربرگیرندة
مشکالت طرح استخراج و مفاهیم مشابه با يک کد مشترک
در قالب  31مفهوم کدبندی شد .در کدگذاری محوری،
طبقات گسترده و زيرطبقهها تشکیل شدند و در نهايت از
طريق مقايسة مداوم 2آنها طبقة محوری 2به دست آمد،
سرانجام ،در کدگذاری انتخابی دوباره ويژگیها و ترکیب
طبقات ،همچنین رابطة بین طبقهها مورد بررسی قرار گرفت
تا از صحت تحلیل اطمینان حاصل شود .در پايان ،مشکالت
طرح تجهیز ،نوسازی و يکپارچهسازی اراضی دشت میاندربند
شهرستان کرمانشاه براساس يافتههای تحقیق استخراج شد.
نتایج و بحث
بهمنظور ارزيابی طرح ،شناسايی مهمترين مشکالت طرح و
بررسی علل و پیامدهای ناشی از انجام طرح تجهیز ،نوسازی
و يکپارچهسازی اراضی دشت میاندربند شهرستان
کرمانشاه ،تکنیک درخت مشکل با همراهی کشاورزان
روستای جلوگیرة سفلی به اجرا درآمد که نتايج آن به شرح
ذيل بیان میشود:

تصویر  .2درخت مشکالت طرح تجهیز روستای جلوگیرة سفلی

مشکالت ناشی از اجرای طرح:
 .0کاهش کیفیت خاک زراعی  .8زهکشی نامناسب
اراضی  .3عرض بیش از اندازة زهکشها  .3فرسايش
کانالهای درجه 8و.3

1. Deep interview
در اين گروهها ،مصاحبهشوندگان به لحاظ سنی ،سطح اقتصادی و غیره همگن انتخاب شدند .محققان صرفاً تسهیلگر 2. Focus group interview
بودند و افراد را به بحث بیشتر و خارجنشدن از موضوع اصلی تشويق میکردند.
3. Participatory rural appraisal
از اين تکنیک در آغاز گردآوری دادهها بهمنظور يخشکنی و تشويق کشاورزان به مشارکت فعال در بحث استفاده شد4. Mapping .
5. Problem tree
6. Matrix ranking
7. Constant comparison
8. Core category

رستمی و همکاران :ارزیابی مشارکتی طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی...

علل:
 .0نقشهبرداری غیراصولی  .8بیتوجهی به نظر مردم
 .3تسطیح بهدست رانندة غیرمتخصص  .1صالحیت نداشتن
مجری از نظر فنی  .0آزمايش و خطای مجريان  .6ادوات
نامناسب تسطیح.
پیامدها:
 .0تسطیح نامناسب  .8افزايش هزينة تولید  .3اضافهشدن
خاک نامرغوب به اراضی  .1مطابقت نداشتن دريچهها با
کانالها  .0دورشدن زمینها  .6بتن نامرغوب  .2ريزش
کانالها.
رتبهبندی مشکالت طرح:
دستیابی به هدف رتبهبندی مشکالت با اجرای تکنیک
ماتريس رتبهبندی در روستای صفیآباد ممکن شد.

تصویر  .2ماتریس رتبهبندی مشکالت طرح تجهیز
روستای صفیآباد

نگاهی به ماتريس فوق نشان میدهد کشاورزان روستای
صفیآباد مهمترين مشکالت طرح را چنین رتبهبندی
میکنند:
 .0کاهش کیفیت خاک زراعی  .8تسطیح نامناسب
 .3طوالنیشدن زمان پروژه  .1نبود حصار برای کانالها
 .0تجمع فاضالب در کنار کانال  .6ناممکن بودن کشت
محصوالت جالیزی .2 0دائمینبودن آب کانالها  .2صداقت
نداشتن مردم مثالً در پرداخت حقابه (پرداخت غرامت به دلیل
تأخیر در اجرای پروژه به بیصداقتی مردم منطقه منجر
شدهبود.
بسیاری از خانوارها برای فرار از پرداخت حقابة اراضی،
خود را جزء مالکان آن دسته از اراضی که ديرتر از زمان مقرر
به آنها واگذار شده بود معرفی میکردند .1 ).کاهش سطح
برداشت محصول (به دلیل جابهجاکردن الية سطحی و زندة
خاک در مناطق غیر مسطح).
 .0در ادامه ،به دلیل اين امر خواهیم پرداخت.
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ارزیابی طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی دشت
میاندربند شهرستان کرمانشاه از نگاه کشاورزان

بررسی انبوهی از دادههای گردآوریشده از روستاهای تحت
مطالعه نشان داد آسیبهای طرح يکپارچهسازی دهستان
میاندربند در قالب  2طبقة مفهومی شامل بیتوجهی به
مسائل زيستمحیطی ،بهويژه آسیب به خاک زارعی،
بیتوجهی به مالحظات فنی ،بیتوجهی به زيرساختهای
سنتی روستاها ،ضعف ديدگاه کلنگر در طرح ،مشارکت
نکردن کشاورزان ،ضعف نیروی انسانی متخصص ،پايبند
نبودن مسئوالن به تعهدات خود و زيانهای اقتصادی قابل
دستهبندی است .همانگونه که در بخش پیشین آمد در
مرحله کدگذاری انتخابی محور اصلی شناسايی و تعیین
گرديد .به عبارتی ضمن تمرکز بر فرايند نهفته در دادهها،
گروه تحقیق ،توجه خود را به اين معطوف کرد که مقوله يا
محوری را تشخیص دهد که بیش از همه در دادهها تکرار
شده و قادر است ساير مقوله ها را به يکديگر ارتباط دهد .در
اين میان "عدم مشارکت کشاورزان" مقولة اصلی تشخیص
داده شد که بطور مستقیم و غیرمستقیم ساير مقوله ها را
تحت تأثیر خود قرار میداد .به هر جهت طرح مذکور از نگاه
کشاورزان روستاهای مورد مطالعه آسیبهايی به شرح ذيل
ايجاد نموده است که به تفصیل به آن پراخته خواهد شد:
بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی ،بهویژه آسیب به خاک
زراعی

يکی از مشکالتی که از سوی کشاورزان روستاهای مورد
مطالعه مدام عنوان شد ،بیتوجهی به مسائل زيستمحیطی،
بهويژه آسیب به خاک زراعی بود (نگارة .)0
در اين زمینه ،يکی از کشاورزان روستای جلوگیرة سفلی
چنین میگويد:
«باندهايی که برای تردد ماشینآالت کشاورزی در اطراف
کانالها زده شده دوبانده است .انگار که میخواستند سر
زمینهای ما اتوبان بزنند .زمینهای زيادی را خراب کردند.
تازه ،از مخروطهای کوهی برای ساختن اين باندها استفاده
شده است که وقتی باران میآيد ،اين مخروطها وارد اراضی
حاشیة باند میشود و کیفیت خاک را کاهش میدهد .از
همه مهمتر ،هنگام تسطیح خاک زنده را برداشتند .اصالً
خاک زمینهايمان عوض شده است و خاکبهخاک شدهايم.
از دور که نگاه میکنید کامالً مشخص است که کیفیت خاک
زراعی پايین آمده و زمین آهکی شده است».
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بيتوجهي به مسائل زیستمحیطي بهویژه
آسیب به خاک زراعي

تخریب بیشازحد زمینهای کشاورزی بر اثر احداث جادههای سرویس و حریم کانالها؛
استفاده از خاک نباتي بهمنظور پرکردن معادن مخروط؛
برنگرداندن خاک نباتي به اراضي؛
خاکبرداری بیشازحد و آهکيشدن زمین؛
تخریب مراتع بر اثر احداث معادن مخروط؛
ریزش مخروط جادههای سرویس به درون مزارع و کاهش کیفیت زمینها؛
غرقابيشدن زمینها در برخي از نواحي؛
نشستکردن خاک و ایجاد گودال در داخل زمین.
نگارة  .2بیتوجهی به مسائل زیست محیطی بهویژه آسیب به خاک زارعی

کشاورز ديگری از روستای صفیآباد نیز به اين مشکل
اشاره کرده است و میگويد:
«خاک نباتی به زمینها برگردانده نشد .در بعضی
قسمتها ،آنقدر خاکبرداری شده که به سنگ گچ و آهک
رسیده است».

بیتوجهی به زیرساختهای سنتی روستا

به نظر میرسد در اجرای طرح مذکور زيرساختهای سنتی
روستا ناديده گرفته شدهاست (نگارة .)8

بيتوجهي به زیرساختهای سنتي روستاها

ازبینرفتن زهکش سنتي روستا و ایجاد آبگرفتگي در روستا؛
ازبینرفتن رودخانة طبیعي و در نتیجه آبگرفتگي مزارع؛
ازبینرفتن مرز طبیعي روستاها و ایجاد درگیری میان روستاییان؛

ازبینرفتن چاه فاضالب روستا بر اثر احداث کانال.
نگارة  .2آسیب بیتوجهی به زیرساختهای سنتی روستا در طرح

در تأيید اين امر ،يکی از کشاورزان روستای جلوگیرة
سفلی میگويد:
«مسئلة بسیار مهم ديگر ،که بعد از آمدن آب وحشتناک
است ،نداشتن زهکش است .قبالً ،خود روستا زهکش سنتی
داشت ،اما با اجرای اين طرح زهکش قبلی هم از بین رفت.
حاال اگر آب بیايد يا آب باران زياد باشد ،ممکن است روستا
دچار سیل و آبگرفتگی شود .همین مشکل اآلن سبب
غرقابیشدن زمینهايمان شده است .وقتی وارد زمین

میشويم ،در بعضی قسمتها آب وارد چکمههايمان میشود».
کشاورز ديگری از روستای سرابشله ضمن اشاره به اين
آسیب ،پیامدهای اجتماعی آن را نیز مورد توجه قرار
میدهد:
«اختالف ما با روستای جلوگیره زياد شده است؛ چون در
طول اجرای اين طرح مرز طبیعی دو روستا از بین رفته است.
در حال حاضر ،مرز دو روستا يک سنگ يا يک چوب شده
است .من میتوانم آن را جلو ببرم و ديگری آن را عقب بیاورد".

رستمی و همکاران :ارزیابی مشارکتی طرح تجهیز ،نوسازی و یکپارچهسازی اراضی...

کشاورزی از روستای صفیآباد اضافه میکند:
«قبالً ،فاضالب روستا به داخل يک گودال هدايت
شدهبود و در خارج از روستا جمع میشد؛ اما بعد از ساخت
کانال اصلی اين گودال از بین رفت و فاضالب در کنار کانال
تجمع پیدا کرد و منبع آلودگی شد .قرار بود آن را درست
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کنند ،اما انجامش ندادند».
ضعف دیدگاههای کلنگر در طرح

از ديگر آسیبهای استخراجشده میتوان به ضعف
ديدگاههای کلنگر در طرح اشاره کرد (نگارة .)3

ضعف دیدگاههای کلنگر درطرح

احداثنشدن پل بر روی کانالها و ایجاد مشکل برای عبور و مرور مردم روستا؛
بيتوجهي به منافع افراد کمزمین؛
وجود نداشتن حفاظ در اطراف کانال و سقوط کودکان و احشام به داخل آن.
نگارة  .9آسیب ضعف دیدگاههای کلنگر در طرح

در اين زمینه ،يکی از روستايیان صفیآباد چنین
میگويد:
«قیمت اجارة زمین افزايش يافته است .کسانی که زمین
ندارند نمیتوانند زمین اجاره کنند .از طرفی ،قیمت حقابه
هم اضافه شده . ...اصالً در اين طرح به خیلی چیزها توجه
نکردهاند .کانالها حفاظ ندارد .پارسال ،يکی از بچههای
روستا به داخل کانال افتاد و پايش شکست».
کشاورزان روستای سرابشله ضمن اشاره به مسئلة نبود
حفاظ بر روی کانالها میگويند:
«دسترسی به مزارع هرچند که يکتکه شده ،سختتر از
گذشته است .تعداد زيادی کانال وسط زمین زدهاند که روی
آنها پل نزدهاند .انگار که محاصرة کانالها شدهايم .گاهی

اوقات ،درگیری بین مردم و ناظران به پاسگاهها هم میکشد.
برخی از کشاورزان به زندان هم تهديد شدهاند ،بهويژه
کسانی که زمین کمتری داشتند .آنهايی که زمین بیشتری
داشتند مشکلی نداشتند ،اما اين بیزمینها بودند که از
زندگی ماندند و ساقط شدند».
مشارکت نکردن کشاورزان

از جمله مباحثی که از سوی روستايیان مورد تأکید قرار
گرفت ،موضوع مشارکت نکردن مردم در طرح بود (نگارة .)1
به نظر میرسد بین کشاورزان و مسئوالن اجرايی تعامل
بسیار اندکی وجود دارد.

مشارکت نکردن کشاورزان

بيصداقتي برخي روستاییان در برخورد با مسئوالن پروژه؛
بيتوجهي به نظرات روستاییان قبل از اجرای پروژه؛
ایجاد نزاع بین روستاییان و مسئوالن طرح و دخالت پاسگاه؛
نبود همکاری متقابل بین مردم روستا و مسئوالن پروژه.
نگارة  .4مشارکت نکردن کشاورزان

232

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،2تابستان 2932

يکی ازکشاورزان روستای جلوگیرة سفلی ضمن اشاره به
اين مسئله میگويد:
«در روستای ما ،کار را خراب کردند چون شروع کار بود.
از مردم نظر نخواستند .مردم هم فکر میکنند هرکاری از
طرف دولت انجام شود ديگر نمیشود به آن اعتراض کرد .به
شیوة آزمون و خطا کار میکردند .در روستاهای ديگر که بعد
از ما کار شد ،وضعیت بهتری به وجود آمد؛ مثل روستاهای
تاسولهجان ،میانکوه و سلطانکوه».
کشاورز ديگری از سرابشله نیز به موضوع مشارکت
نکردن مردم در طرح پرداخته است و ضمن بیان اين

ضرورت چنین میگويد:
«با ما مشورت نکردند .اگر از ما در مورد زهکش
میپرسیدند ،حاال اين مشکالت را نداشتیم .ما زهکش را
بهتر میشناختیم .اگر همان رودخانة روستا زهکش میبود و
تخريب نمیشد ،حاال زمینها غرقابی نبودند».
ضعف نیروی انسانی متخصص

يکی از مهمترين آسیبهای طرح از نگاه کشاورزان موضوع
ضعف نیروی انسانی متخصص است (نگارة .)0

ضعف نیروی انساني متخصص
بهکارگیری رانندگان اسکریپر کمتجربه؛
استفاده از مهندسان کمتجربه؛
استفاده از ماشینآالت نامناسب برای تسطیح؛
نبود نظارت کافي بر روند اجرایي؛
انجام اقدامات به شیوة آزمون و خطا از سوی مجریان طرح؛

شتابزدگي مسئوالن در اتمام بهموقع پروژه.
نگارة  .2آسیب کمبود نیروی انسانی متخصص

در اين زمینه ،يکی از کشاورزان روستای جلوگیرة سفلی
چنین میگويد:
«خیلی از رانندهها از ساکنان روستاها انتخاب شدند که
مهارت کافی را نداشتند .بهطوری که در برخی قسمتها آب
جمع میشود .رانندة اسکريپر آمد و وارد زمینها شد و آنقدر
دور خودش چرخید که زمینها کوبیدهشد .قسمتهای
مسطح گودتر شدند و قسمتهای بلند هم آب نمیخورد .اگر

قبالً با يک شاه جو زمینم آب میخورد ،بعد از تسطیح بايد از
سه شاه جو برايش آب ببرم .تازه ،در برخی از قسمتها آب
آنقدر جمع میشود که چکمههايم پر از آب میشود».
پایبند نبودن مسئوالن به تعهدات خود

از ديگر مواردی که در روستاهای مورد مطالعه از سوی
بهرهبرداران بهعنوان آسیب طرح مطرح شد ،پايبند نبودن
مسئوالن به تعهدات خود بود (نگارة .)6

پایبند نبودن مسئوالن به تعهدات خود
پرداخت نکردن خسارت مربوط به کانالهای فرعي؛
پرداخت نکردن خسارت به مالکان معادن؛
کشت نکردن زمینهای زراعي به مدت سه سال بر اثر تأخیر در تسطیح اراضي؛
طوالنيشدن زمان پروژه.
نگارة  .6آسیب پایبند نبودن مسئوالن به تعهدات خود
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در اين زمینه ،کشاورزی از روستای صفیآباد میگويد:
«قرار شد زمینها و کانالهای درجة  3و  1تکمیل و بعد
به کشاورزان تحويل داده شود؛ اما ناتمام به ما تحويل دادند.
خیلی عجله داشتند .يک هفتهای سروته کار را به هم
آوردند؛ چون روستای ما آخر بود و بايد کار را تحويل
میدادند ،در غیر اين صورت فصل کشت میگذشت و آنها
بايد خسارت میدادند».
کشاورزی از روستای سرابشله:
«پیمانکار در قرارداد موظف شدهبود که عالوه بر پرکردن
و جايگزينی خاک برداشتهشده ،هکتاری دو میلیون تومان
برای معادن خسارت پرداخت کند .نهتنها خسارت پرداخت
نشده ،بلکه معادن هم پر نشدهاند .مسئوالن طرح بر اساس
قراردادها و صحبتهای خودشان و قولوقرارها کار نکردند.
چند بار با کشاورزان جلسه برگزار کردند و وعده و وعید
دادند؛ اما همین که امضا کرديم و قراردادها بسته شد ،ديگر
نه قولی اجرا شد و نه احوالی از ما گرفتند».
کشاورزی ديگر از روستای سرابشله:
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«ناظر طرح يکبار هم سر زمینهای ما نیامد .اگر هم
میآمد ،نظر ما را گوش نمیداد و فقط نگاهی به زمینها
میانداخت و میرفت».
نداشتن توجه کافی به مالحظات فنی

يکی از مهمترين مشکالت پروژه ،که باعث نارضايتی بسیاری
از کشاورزان شدهبود ،نداشتن توجه کافی به مالحظات فنی
است .نگارة  2نمايانگر برخی از مسائلی است که بر اثر اين
بیمالحظگی ايجاد شده است.
در اين زمینه ،کشاورزان روستای سرابشله میگويند:
«وقتی با آب کانال هندوانه و خربزههايمان را آبیاری
کرديم ،همگی خشک شدند؛ ولی بقیه که از آب چاه استفاده
میکردند محصوالتشان سالم ماند».
کشاورزان جلوگیره نیز چنین میگويند:
«هنوز چیزی نگذشته ديوارة بتنی کانالها ريخته است.
دست که میزنی بهراحتی کنده میشود».

نداشتن توجه کافي به مالحظات فني
نبود زهکش در مزارع؛
افزایش تعداد قطعات اراضي؛

اختالف ارتفاع کانالها و زهکشهای درجه  2و3؛
فرسایش کانالها (پوستهپوسته شدن بتن و ریزش کانال)؛
آلودگي آب کانالها و خشکشدن محصوالت جالیزی؛

استفاده از سیستم آبیاری سنتي و پیامدهای منفي آن نظیر پرت آب ،خاکشویي و غیره.
دائمي نبودن آب کانال ها
نگارة  .7آسیب نداشتن توجه کافی به مالحظات فنی

زیانهای اقتصادی

اين آسیب ،که خود پیامد طبیعی ساير آسیبها نظیر
تخريب ساختار خاک و غیره به شمار میآيد ،موجبات

نارضايتی برخی کشاورزان از پروژه را فراهم آورده است.
نگارة  2بیانگر اين چالش است.

زیانهای اقتصادی
افزایش هزینة آمادهسازی زمین بر اثر پراکندهشدن قطعات پس از اجرای طرح؛
کاهش عملکرد زمینهای زراعي بر اثر تسطیح نامناسب و کاهش کیفیت خاک؛
افزایش اجارهبهای زمین و افزایش مشکالت اقتصادی کشاورزان کمزمین.
نگارة  .8زیانهای اقتصادی
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در اين زمینه ،کشاورزی از روستای جلوگیره میگويد:
«تعداد قطعاتم نسبت به قبل از طرح بیشتر شده است.
هرکدام گوشهای افتادند .نمیتوانم به آنها برسم .خرجم
زياد شده ،برای شخم ،برای همهچیز».
روستايیان صفیآباد میگويند:
«خاکمان داغان شده است .زمینهايمان ديگر مثل قبل
نیستند .اين همه زحمت میکشیم به اندازة يک زمین ديم
هم در نمیآوريم».
کشاورزی از روستای سرابشله:
«قیمت اجاره آنقدر باال رفته است که ماندهام چه کنم.
تمام زمینی که دارم يک هکتار و نیم است .قبالً ،میتوانست
م چند هکتاری اجاره کنم ،اما حاال». ...
دیدگاه کارشناسان طرح یکپارچهسازی
پس از آگاهی از ديدگاه کشاورزان ،تیم تحقیق بهمنظور
مثلثسازی و بررسی اعتبار دادهها جلسهای با حضور
کارشناسان واحد آب و خاک جهاد کشاورزی کرمانشاه
تشکیل داد 0.نتايج اين نشست ،توضیح کارفرما و مهندسان
ناظر به شرح ذيل بیان میشود:
کارشناسان طرح دلیل افزايش قطعات را اينگونه تشريح
کردند:
«دوری و نزديکی به تأسیسات زيربنايی ،نقد و نسیه
بودن ،کنارنیامدن روستايیان به دلیل اختالفات پیشین و
توپوگرافی مانع يا موجب تقسیم و تجمیع زمینهاست؛
بنابراين گاه قطعات افزايش میيابند».
تسطیح نامناسب و رانندة کمتجربة اسکريپر توضیح اين
کارشناسان بدين شرح است:
 کامپیوتر حجم خاکبرداری را مشخص میکند .طراحیصفحة تسطیح کار ما نیست .کار روستايی هم نیست.
نقشهبردار پس از تسطیح چک میکند چنانچه رقوم اشتباه
باشد ،مجدداً خاکريزی يا خاکبرداری انجام میگیرد.
 دستگاهها لیزری هستند و نقش راننده بسیار کمرنگاست .از دستگاههای مکانیکی برای خاکبرداری حجیم اولیه
و از دستگاه لیزری برای رگالژ و تسطیح نهايی استفاده
میشود.
 کشاورز نمیداند اسکريپر مکانیکی است .فکر میکندکه چشم الکترونیک را برداشتهاند.

 برای زهکش درجه  3يک بار نقشهبرداری انجاممیشود؛ کانال درجه  3يک بار و زمین يک بار .هرجا مشکلی
باشد ،مشخص میشود.
کارشناسان دلیل کشت نکردن بهموقع را اينگونه اعالم
کردند:
 کشت نکردن بهموقع نتیجة تحويل ندادن بهموقعاست .زمین شهريور به کارفرما تحويل داده میشود و مهرماه
امکان تحويل مجدد وجود ندارد.
کیفیت نامطلوب خاک از عامل زير سرچشمه میگیرد:
 در برخی مناطق نظیر سرابشله و انتهای جلوگیرهجنس خاک بد است و نفوذپذيری خاک بسیار پايین است.
ما خاک را عوض کرديم .کمپوست و کود آلی برای حل
مشکل آهکیبودن اراضی معرفی شدهاست.
کارشناسان توضیح زير را در مورد مرز روستاها بیان
میکنند:
 مرز روستا در حال حاضر با سازههای آبی مشخصشده است .در حال حاضر ،میخهايی وجود دارد که با GPS
مشخص میکند که محل مرز کجاست.
در ارتباط با کمبود زهکش معتقدند:
 محیط زيست اجازة تعمیق زهکش را نمیدهد.بهدلیالختالف آب منطقهای با محیط زيست آب منطقهای
نمیتواند زهکش درجه  8را بزند تا زهکش درجه  3ما به آن
وصل شود .برای همین اراضی ماندابی و غرقابی شدهاست.
توضیح زير در مورد شتابزدگی مجريان است:
 عجلهای نمیتواند صورت بگیرد .ما بر اساسمشخصات فنی کار را تحويل میگیريم.
دلیل ريزش و پوسیدگی کانالها اينگونه توجیه میشود:
 به دلیل حضور يکی از مسئوالن ،کار در فصل سردتحويل موقت شد .آب بتن در هوای سرد يخ میزند و
سیمان پودر میشود و قدرت چسبندگی ندارد .به همین
دلیل است که بتنها پوستهپوسته شد و کانال ريزش کرد.
دلیل ماندابیشدن زمینها چنین توضیح داده شد:
 رودخانة رازآور از رقوم زهکش آب منطقهای باالتراست و در نتیجه آب رودخانه را میکشد .اين مسئله در
مرحلة مطالعاتی که وزارتخانه انجام داد ديدهشد و گفتند در
فاز اجرا آن را حل میکنیم؛ اما حل نشد و همین امر سبب
شد  311هکتار از اراضی ماندابی شود.

 .1بهکارگیری روشهای چندگانه در جمعآوری دادهها در پژوهش کیفی ،اعتبار يافتههای اين روش را از طريق فرايندی که از آن به سهگوشهسازی ياد
میشود افزايش میدهد (اديب حاج باقری و همکاران .)02 :0321 ،پاپ زن ( )0311تعدد منابع ،تعدد روشها يا استفادة همزمان از هر دو را از جمله
راههای مثلثسازی ( )Triangulationمیداند .در تحقیق پیش روی ،بدين منظور ،همزمان از تعدد منابع و تعدد روشها استفاده شد.
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 کشاورزان جهت شیب را تغییر دادهاند و آب ديگر اززهکش خارج نمیشود .چون خواستهاند زمین به جادة
آسفالت بخورد برای همین آب جمع شدهاست.
در مورد مشارکت مردم توضیح کارشناسان چنین بود:
 ما میتوانستیم با مطالعات خاکشناسی و بر حسبکیفیت خاک زمینها را تقسیم کنیم ،اما گفتیم خودشان
اينکار را انجام دهند.
 جلسة اول صفحة تسطیح و غیره را توضیح میدهیم ونماينده را انتخاب میکنیم .جلسة بعد نماينده ،نمايندة وراث
و زمینها را شناسايی میکنیم .جلسة سوم توزيع زمین
است .آنها به ما میگويند زمین کی و کجا میافتد .ما فقط
میزان اراضی را مشخص میکنیم .میخکوبی میشود و در
صورتجلسه تعداد قطعات و سطح هريک مشخص میشود و
در اختیار کارفرما و کشاورز قرار میگیرد.
 زمینهای زراعی را بهمنظور دريافت خسارت کشتنمیکنند.
 خود کشاورزان مشکل دارند و مسیر آب را تغییرمیدهند .دريچهها را با تراکتور و زنجیر بوکسل کردند و
شکستند .با اين مشکالت اراضی آخر کانالها آب
نخواهندداشت.
 کشاورزان صادق نیستند .چاه دورتر را چاه خودمعرفی میکنند تا درخواست لولة بیشتری بدهند .ما را اذيت
میکنند .بیشتر وقت ما صرف مچگیری از کشاورزان
میشود؛ برای مثال کشت نمیکنند تا خسارت بگیرند.
اين کارشناسان دلیل کاهش عملکرد را اينگونه توضیح
میدهند:
 چون بافت و ساختمان خاک به هم میريزد ،سال اولکاهش عملکرد داريم .توصیه به کود سبز میشود که
هیچکس اين کار را نمیکند چون معیشت او به زمین
وابسته است.
در مورد پرداخت خسارت کارشناسان پروژه چنین
میگويند:
 خسارت معادن بر عهدة آب منطقهای است. خسارت کشت سبز هنگام احداث کانالهای درجة  3و 1پرداخت شدهاست.
خارج از مسائل يادشده ،يکی ديگر از مشکالت طرح
تشکیل نشدن تعاونی آببران ذکر میشود که خود بیشک
پیامدهای منفی فراوانی به همراه خواهدداشت.
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بهطور کلی ،چالشهای مرتبط با پروژه از نگاه
کارشناسان طرح بهصورت زير قابل طبقهبندی است:
 .0حادبودن مسائل اجتماعی پروژه نظیر اختالف
کشاورزان هنگام توزيع مجدد  .8بیتوجهی وزارت نیرو به
تعهدات خود  .3ناآگاهی مردم روستا از اقدامات فنی
انجامشده  .1هماهنگ نبودن نهادهای اجرايی مرتبط با طرح
نظیر آب منطقهای ،محیط زيست و جهاد کشاورزی
 .0بیتوجهی به دادههای فاز مطالعاتی  .6بیصداقتی و
کارشکنی برخی روستايیان برای کسب امتیازات بیشتر.
نتیجهگیری و پیشنهادها
مطالعة کیفی حاضر نشان میدهد طرح تجهیز و نوسازی
دهستان میاندربند با انواعی از چالشها مواجه است؛
چالشهايی که بسیاری از آنها نتیجة کمتوجهی به مقولهای
واحد و در عین حال اساسی است .مقولهای که بهصورت
فرايندی توانمندساز و يکی از شاخصهای توسعهيافتگی سالها
در ادبیات توسعه مورد توجه جدی بسیاری از صاحبنظران قرار
گرفته مشارکت است؛ امری که ويو و همکاران ( )8110آن را
پراهمیت میدانند و مینويسند« :دستیابی به موفقیت در اين
گونه طرحها بدون مشارکت مردم روستايی امری غیرممکن
است ».به گفتة مسئوالن پروژه تعامل با کشاورزان در سه جلسة
آغازين پیش از اجرای طرح انجام پذيرفتهاست .آنچه آشکار
است  (Wu &etal, (2005اينکه چنانچه از نگاه جفی ()0112
به سطح مشارکت در اين طرح بنگريم ،بايد اينگونه بنويسیم:
«مشارکت در چنین سطحی ،يعنی مشارکت منفعل ،پايینترين
سطح مشارکت به شمار میآيد و الزمة تعامالت اثربخش آن
است که اين سطح حداقل تا مشارکت تعاملی 0ارتقا يابد».
بیتوجهی به زيرساختهای روستا ـ که نتیجة آن بهوجودآمدن
مشکالت زيستمحیطی روستا از جمله آسیبرساندن به خاک
زراعی ،کاهش حاصلخیزی خاک ،پايینآمدن سطح عملکرد
اراضی و زيانهای اقتصادی است
) (Pivaco, 2010ـ بهطور عمده ناشی از ناآگاهی
کارگزاران و مجريان طرح از شرايط و ويژگیهای منطقه
است .علتی که خود معلول علتی بزرگتر يعنی مشارکت
نکردن کشاورزان در طراحی و اجرای طرح است .مشکلی که
مطالعات کالنتری و همکاران ،اسکلنیکا ،شوای و همکاران و
ترنکا نیز به آن توجه کردهاند ;(Kalantari & et al, 2005
.،Sklenicka, 2006; Shuai & et al, 2010; Trnka, 2002).
1. Interactive participation
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نا هماهنگی کار سازمانهای ذیربط از جمله سازمانهای
اجرايی ،محیط زيست و جهاد کشاورزی با معاونت آب و
خاک از جمله مشکالتی است که کشاورزان و مسئوالن بر
آن تأکید کردهاند و نتیجة آن پايبند نبودن مسئوالن به
اجرای تعهدات خود در موعد مقرر و ايجاد حس بیاعتمادی
و کارشکنی در روستايیان است .اين مشکل نیز در مطالعات
نیروال و تاپا در ارزيابی طرحهای تجهیز و نوسازی در جنوب
آسیا تأيید میشود ) .(Nirola & et al, 2006بهطور کلی
چنانچه هماهنگی ،مشارکت و تعامل سازنده بین
سازمانهای اجرايی ،مردم و دستاندرکاران حاکم برقرار
باشد و رويکرد جامعنگر توسعة مشارکتی در طرحهای
يکپارچهسازی ،تجهیز و نوسازی اراضی مدنظر قرار گیرد،
زمینة تصمیمگیری ،تخصیص منابع ،مديريت و نظارت مردم
محلی در طرحها فراهم میشود؛ در نتیجه ،ضمن جلوگیری
از هدر رفتن سرمايه ،بودجه و وقت و زمان از بروز بسیاری از
مشکالت از جمله کارشکنی روستايیان جلوگیری به عمل
میآيد و حتی زمینه برای استفاده از نیروی کار انسانی،
مشارکت مالی و مشارکت اطالعاتی آنان فراهم میشود .اين
عوامل خود پیامدهايی چون باالرفتن احتمال موفقیت در
طرحهای توسعهای ،پايداری طرحها ،تعهد مردم در نگهداری
و حفظ طرحها و جلوگیری از بروز مشکالت مشابه در
طرحهای آتی و در مناطق ديگر را به دنبال خواهدداشت .با
توجه به نتايج ،پیشنهادهای زير مطرح میشود:
 -تعامل بیشتر با مردم محلی بهمنظور ازبینبردن

بدفهمیها ،استفاده از دانش زمان آزمودة بومی آنها و ايجاد
اعتماد متقابل بین مردم و مسئوالن؛
 هماهنگکردن نهادهای اجرايی مرتبط با طرح نظیر:آب منطقهای ،محیط زيست و جهاد کشاورزی از طريق
مديريتی واحد؛
 پرداخت تسهیالت به بهرهبرداران بهمنظور ايجاد امکانعمل به توصیههای فنی نظیر استفاده از کود سبز؛
 تشکیل تعاونی آببران بهمنظور مديريت آب؛ توجه به دادههای فاز مطالعاتی بهمنظور جلوگیری ازايجاد مشکالت فنی در فاز اجرا؛
 قربانینکردن مالحظات فنی بهدلیل مسائل سیاسی؛ برگزاری کالسهای آموزشی برای توجیه کشاورزانقبل و در هنگام اجرای طرح ،بهمنظور جلوگیری از اقداماتی
نظیر تغییر شیب بهدست آنان.
يکی از مهمترين آسیبهای زيستمحیطی طرح به منطقه
برداشتن الية سطحی (الية حاصلخیز) خاک و برنگرداندن اين
خاک پس از تسطیح به اراضی مزبور و در نتیجه کاهش
حاصلخیزی محسوس خاک است .حتی گاهی ديده شدهاست
که پیمانکاران از اين خاک برای ساخت جادههای بین مزارع
استفاده میکنند .در اين خصوص ،پیشنهاد میشود مردم
منطقه در قراردادی که با پیمانکاران منعقد میسازند آنها را
ملزم به بازگرداندن خاکهای زراعی کنند که هنگام تسطیح
خاکبرداری شدهاند تا با اين سازوکار تعريفشده آسیبهای
زيستمحیطی کمتری به اراضی زراعی منطقه وارد شود.
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