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 چکیده 
 

های ساختاری نظام  ترين چالش برداری و پراکندگی قطعات آن همواره از مهم کوچکی واحدهای بهره

برداری کشورمان بوده که آيندة توسعة کشاورزی را با تهديد جدی مواجه ساخته است. طرح تجهیز،  بهره

تواند تا حد زيادی اين چالش را مرتفع  سازی اراضی از جمله راهکارهايی است که می رچهنوسازی و يکپا

ها در عمران و آبادانی مناطق روستايی و اقتصاد ملی، در  سازد. با توجه به نقش کلیدی اين گونه طرح

سازی  طرح تجهیز، نوسازی و يکپارچهها و مشکالت  است به بررسی آسیب پژوهش حاضر سعی شده 

بند شهرستان کرمانشاه با استفاده از رهیافت مشارکتی پرداخته شود. به همین منظور، با  در دشت میان اراضی

آباد و  و تئوری بنیانی( سه روستای جلوگیرة سفلی، صفی PRAهای تحقیق کیفی )تلفیقی از روش

گیری با توجه به طبیعت  صورت روستاهای تحت پوشش طرح بررسی شدند. روش نمونه شله به سراب

های درخت مشکل، ماتريس  تحقیق کیفی از نوع هدفمند انتخاب و اطالعات الزم با استفاده از تکنیک

تحلیل اطالعات نیز از طريق کدگذاری  و آوری شد. تجزيه انفرادی جمعبندی، گروه متمرکز و مصاحبة  رتبه

توجهی به  های حاصل نشان داد اين طرح با مشکالتی نظیر بی متداول در تئوری بنیانی انجام گرفت. يافته

توجهی به  ويژه آسیب به خاک زارعی، نداشتن توجه کافی به مالحظات فنی، بی محیطی، به مسائل زيست

نگر، مشارکت نکردن کشاورزان، ضعف نیروی  های کل های سنتی روستاها، ضعف ديدگاه ساخت زير

تواند  های اقتصادی مواجه است. نتايج میزيان خود و انسانی متخصص، پايبند نبودن مسئوالن به تعهدات

ريزان و  مههای آتی مورد استفادة برنا منظور جلوگیری از تکرار چنین مشکالتی در طراحی و انجام پروژه به

 گذاران قرار گیرد. سیاست

 

ارزيابی مشارکتی، استان کرمانشاه، تجهیز و نوسازی اراضی، دشت میان دربند،  گان کلیدی: واژ

 سازی اراضی. يکپارچه
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  مقدمه

جانبة  ة همهضرورت توجه به بخش کشاورزی و رشد و توسع
های عمران روستايی در سطحی  آن موجب اجرای طرح

های کاربردی که در  ترين طرح است. يکی از مهم گسترده شده
اين زمینه به اجرا درآمده است طرح تجهیز، نوسازی و 

سازی اراضی است. اين طرح با هدف استفادة بهینه از  يکپارچه
ها و در نهايت توسعة کشاورزی تدوين منابع آب، خاک، نهاده

خوبی نمايانگر اهمیت اين گونه  است. اهداف فوق به شده
ها در توسعة کشاورزی هستند. باوجود اين اهمیت  طرح

سازی  تحقیقات اندکی به ارزيابی مشارکتی طرح يکپارچه
که  اند؛ در حالی برداران و کشاورزان پرداخته اراضی از نگاه بهره

توانند در جلوگیری از تکرار  شک می بی اين مطالعات
اشتباهات پرهزينة پیشین مورد استفاده قرار گیرند؛ به بیانی 

های  توانند در شناسايی ضعف هايی می ديگر، چنین پژوهش
های فوق مؤثر  موجود، بازنگری و ارتقای کمی و کیفی طرح

های آتی شوند. مطالعة کیفی حاضر  ساز موفقیت باشند و زمینه
همین راستا و با هدف کلی ارزيابی مشارکتی طرح تجهیز، در 

دربند شهرستان  سازی اراضی دشت میان نوسازی و يکپارچه
سازی اراضی دشت  کرمانشاه به اجرا درآمد. طرح يکپارچه

هايی است که با  دربند شهرستان کرمانشاه از جمله پروژه میان
د در دربن هکتار از اراضی دشت میان 2111هدف ساماندهی 
)نامگذاری قراردادی معاونت آب  D4و  D3دو ناحیة عمرانی 

است. در  آغاز شده  0321و خاک استان کرمانشاه( از سال 
روستا به پايان  03اين پروژه در سطح  D4حال حاضر، واحد 

آغاز شده و با  0322نیز از سال  D3رسیده و پروژة واحد 
اجراست.  ساله در حال % در قالب يک دورة سه01پیشرفت 

گیرد که  روستا را در بر می 80اراضی  D3گفتنی است واحد 
است  روستای آن تکمیل شده  6تاکنون پروژه در اراضی 

 (.0321)معاونت آب و خاک استان کرمانشاه، 
 

 پیشینة تحقیق 
سازی، تجهیز و نوسازی اراضی از جمله الزامات  طرح يکپارچه

سعه و عمران روستايی های تو اساسی برای دستیابی به برنامه
تواند نقش بنیادی و زيربنايی در توسعة  است؛ بنابراين می

 ,Pasakarnhs & Malhene)باشد  مناطق روستايی داشته

منظور  سازی و تجهیز و نوسازی اراضی به . طرح يکپارچه(2010
کردن کشت، امکان کشت دوم،  افزايش بازده تولیدات، مکانیزه

قای وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهبود مديريت مزرعه، ارت
وری به مرحلة اجرا  جامعة کشاورزی و در نهايت افزايش بهره

(. ,Ashkar Ahangar Kalaei (2006است  گذاشته شده
سازی اراضی را از  ( طرح يکپارچه(FAOسازمان خواربار جهانی 

های جامع توسعة  ترين اقدامات خود در برنامه جمله مهم
(. Demetriou & et al, 2010) کند روستايی معرفی می

سازی  های يکپارچه محققان مختلفی مزايا و مشکالت طرح
 اند. وان لیر اند و مواردی را متذکر شده اراضی را بررسی کرده

داند که از  ريزی روستايی می سازی را فرايندی از برنامه يکپارچه
طريق بهبود نظام کشاورزی و کاربری اراضی به افزايش تولید و 

(. تحقیق Eftekhari, 2003است ) رفاه اجتماعی منجر شده
های تجهیز و نوسازی، از  ابراهیمی و همکاران نشان داد که طرح

ها  سازی، باعث رفع موانع تولید و کاهش هزينه جمله يکپارچه
(. اسکلینیکا از جمله Ebrahimi & et al, 2011شود ) می

آالت برای هر  مزايای اين طرح را سهولت دسترسی به ماشین
تر از زمین، بهبود مديريت مزرعه،  قطعه، استفادة عقالنی

داند  ها میرفتن ارزش زمین و افزايش اجارة زمین باال
(Sklenhcka, 2006توداروا .) آثار بررسی از استفاده با لولچوا و 

 دادند نشان بلغارستان در اراضی پراکندگی و اقتصادی اجتماعی
 جديد هایروش کارگیری به و استفاده عمان پراکندگی اراضی که

دهد می کاهش را تولید سطح و شود کشاورزی می
(Todorova & Lulcheva, 2005.) گارسیاگونسالس تحقیق 

در  مهم گامی سازی يکپارچه ی ها برنامه داد نشان در اسپانیا
اراضی  از بهینه وری بهره و کار نیروی ايی کار بهبود جهت

نتايج  مورد در کشاورزان آگاهی افزايش و است کشاورزی
 اطالعات انتقال اراضی، سازی يکپارچه اجتماعی و اقتصادی

دولت  حمايتی هایبرنامه و از سوی مروجان کشاورزان به مفید
 ,Gonzales Garciaاست ) برنامه اين پذيرش در مؤثر عوامل

 های طرح اجرای مطالعات خود از در و امینی (. احمدی2007
 مراکز خدمات جهاد کشاورزی و ادارات در سازی يکپارچه

 نشان اصفهان استان لنجانات منطقة و کرمانشاه شهرستان
 است شده اجرا سازی يکپارچه طرح ها آن در که مناطقی دادند
 و بیشتر قطعات پراکندگی تر، بزرگ های مالکیت دارای
 اين همچنینهستند؛  تری جوان و باسوادتر کمتر، برداران بهره

 دارربیشتری برخو ترويجی -آموزشی های برنامه از روستاها
در  فرجی و (. وثوقیAhmadi & Amini, 2006اند ) بوده

متغیرهای  که دادند نشان زريندشت در روستاهای خود مطالعة
 میزان شغلی، های بودن فرصت فراهم سواد، اجتماعی از جمله

به  مردم اعتماد اطالعات، گروه، در عضويت زمین، مالکیت
 رابطة دارای انگیزشی، عوامل و دولت به مردم اعتماد يکديگر،

 در مشارکت به مالکان تمايل میزان» وابستة متغیر با داری معنی



 282      سازی اراضی... همکاران: ارزیابی مشارکتی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچهرستمی و 

 & Vosooghiهستند ) «مزروعی اراضی سازی يکپارچه

Faraji,  2006سازی در  های يکپارچه (. هیرونن به مطالعة طرح
کشور اروپايی پرداخته و اظهار داشته است که فنالند و چند 

سازی بايد در همة موارد بیشتر  سود و منافع حاصل از يکپارچه
بنابراين قبل از اجرا  (؛Hiironen, 2010هايش باشد ) از هزينه

ای و محلی،  ريزی منطقه های وسیعی شامل برنامه بايد برنامه
ن اعتبارات و های روستايی، تأمی سازی زيرساخت تهیه و آماده

 Kalantariهای روستايی انجام گیرد )بازسازی نهادها و تشکل

& et al, 2005سازی، در کنار  های يکپارچه (. پروژه
ها  هايی نیز دجارند. اين طرح ها و آسیب ، به ضعف هايشان مزيت

چند از نظر اقتصادی و رفاهی تأثیراتی در تحول زندگی  هر
موارد شرايط زندگی روستايیان را  روستايیان دارند، در برخی از

کنند و موجب مشکالت اقتصادی، مديريتی،  مختل می
سازی  شوند. مطالعات يکپارچه محیطی و اجتماعی می زيست

دهد که اندازة قطعات و کاهش تعداد اراضی ويتیکاينن نشان می
هاست  بودن اين برنامه ترين دلیل سودمند ها موجه آن

Vitikainen, 2004)خیزی  ی تفاوت شديد در حاصل(؛ ول
اراضی و امکان دسترسی برخی از اراضی به جاده و منابع آب 

سازی با مشکالت  شود که تعويض اراضی يا يکپارچه باعث می
(. کريسنت و همکاران (Amirnejad, 2009زيادی همراه باشد 

های اجتماعی يکپارچه سازی را  نیز يکی از معايب و آسیب
دانند  رضايتی مالکان در مبادلة اراضی میها و نا تعويض زمین

Crecent & et al, 2005) به عقیدة ديمیتريو يکی از .)
سازی مشارکت نداشتن  های يکپارچه مشکالت جدی پروژه

های زراعی  مالکان در واگذاری اراضی و ممانعت از تقسیم زمین
(. نتايج تحقیقات نیروال و تاپا در Demetriou, 2011است )

داد که کشاورزان و رهبران محلی از ترس اينکه در  هند نشان
های باکیفیت خود را از  فرايند مبادله و واگذاری اراضی زمین

سازی مشارکت  های يکپارچه دست بدهند، در اجرای طرح
دارد که  ويلر بیان می (Nhroula & Thapa, 2005).ندارند 

ا با ها ر ناهمگونی در کیفیت قطعات اراضی تبادل و تعويض آن
(. تاناکا Wheeler, 2002است ) مشکل مواجه ساخته

های منفی  محیطی را يکی ديگر از جنبه های زيست آسیب
(. Tanaka, 2003داند ) سازی می های يکپارچه اجرای طرح

دهد که های کشورهای اروپای غربی نشان می تجربه
گرفتن  نظر وری بدون در سازی با تمرکز بر افزايش بهره يکپارچه

رفتن تنوع  دست شناختی در نهايت به از های محلی و بوم جنبه
در طبیعت، فرسايش خاک و تخريب محیط زيست منجر 

شود. يو و همکاران در چین به بررسی و شناسايی خطرات و  می

تواند بر  زی اراضی میسا اند که يکپارچه هايی پرداخته آسیب
سازی غیر  ها نشان دادند که يکپارچهمحیط زيست وارد کند. آن

رسانی به بافت خاک  اصولی به کاهش تنوع زيستی و آسیب
(. پیواکو برخی از Yu & et al, 2010شود ) منجر می

سازی را در جمهوری چک اين  های يکپارچه های برنامه ضعف
ن مالکیت زارعان به زمین بود کند: نامشخص گونه توصیف می
آمدن خسارت به بافت خاک و فرسايش  زراعی خود، وارد

ها و ايجاد رواناب و  های زراعی، کنترل ناکافی سیالب خاک
ها و در نتیجه تخريب محیط زيست از جمله  شدن زمین غرقابی
ها و تهديدهای ناشی از اجرای غیر اصولی اين  ضعف
يمیتريو عوامل اجتماعی از (. دPivaco, 2010ست ) ها برنامه

های  قبیل برابری، منافع اجتماعی، نگرش، فرهنگ، ارزش
ـ اخالقی، ساختار جديد مالکیت، تغییر و بهبود شرايط  عاطفی

ترين عوامل اجتماعی در مناطق  زندگی را از جمله مهم
آمدن  وجود ها موجب به داند که غفلت از آن روستايی می

 ,Demetriouشود )  پذيری مینا های اجتماعی جبران آسیب

های اجتماعی، مشارکت نکردن  (. از ديگر آسیب2011
های عمرانی است  ريزی و اجرای طرح نفعان در فرايند برنامه ذی

باشد. مخالفت  های نامطلوبی را در پی داشته تواند بازتاب که می
سازی را دچار  های يکپارچه مالکان و مشارکت نکردن آنان برنامه

های عمرانی  (. بیشتر برنامهTrnka, 2002است ) دهمشکل کر
گیرند و  در روستاها بدون مشورت و حمايت روستايیان انجام می

 ,Nhroula & Thapa  (شوند در نهايت با شکست مواجه می

؛ همچنین هرگاه مشارکت مردم در اجرای اين گونه 2005)
شد، های مرتبط نبا شدة برنامه ها با اهداف از پیش تعیین طرح

 بود،  بخش نخواهد تنها اين گونه مشارکت سودمند و اثر نه
 (؛ بنابراين Shahbazi, 2010بار هم باشد ) تواند زيان بلکه می

 نفعان  دادن ذی از الزامات هر برنامه و طرح عمرانی دخالت
هاست. اگرچه مطالعات  ريزی و اجرای طرح در برنامه

های  مشکالت طرحای در خصوص آثار منفی و  گريخته و جسته
است، تحقیقاتی  سازی در نواحی روستايی انجام گرفته يکپارچه

طور ويژه بررسی کند  ها را از نگاه خود کشاورزان به که اين طرح
محدودند؛ از اين رو پژوهش حاضر با هدف کلی اجرای اين مهم 

سازی، تجهیز و نوسازی اراضی(  های يکپارچه )ارزيابی طرح
 است.  صورت گرفته

 

 روش تحقیق

مطالعة کیفی حاضر با هدف کلی ارزيابی طرح تجهیز، 
دربند شهرستان  سازی اراضی دشت میان نوسازی و يکپارچه
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انجام گرفت.  0321کرمانشاه در فاصلة زمانی آبان تا دی ماه 
اين پژوهش بر آن بود که به سه هدف اختصاصی زير در 

 ارتباط با طرح مذکور دست يابد:
ترين مشکالت حین اجرای طرح،  م. شناسايی مه0
 برداران؛  ها و پیامدهای آن از ديدگاه بهره ريشه
 برداران مذکور؛ بندی اين مشکالت از نگاه بهره . رتبه8
 بندی و ارزيابی کلی طرح از ديدگاه کشاورزان.  . جمع3
منظور دستیابی به اهداف مذکور سه روستای تحت  به

شله  آباد و سراب صفیپوشش طرح شامل جلوگیرة سفلی، 
 Caseبررسی شدند. روش تحقیق از نوع مطالعة موردی )

Study است. جامعة آماری تحقیق شامل همة کشاورزان )
شله است. روش  آباد و سراب روستاهای جلوگیرة سفلی، صفی

گیری هدفمند بود و انتخاب  صورت نمونه ها به انتخاب نمونه
ای که نظر يا  دن به مرحلهها تا مرحلة اشباع نظری )رسی نمونه

های افراد ذکر نشود( ادامه  مورد جديدی در زمینة پرسش
ها در مراحل مختلف انجام تحقیق تا  يافت. تعداد نمونه

نفر رسید.  18رسیدن به مرحلة اشباع نظری در مجموع به 
با هفت  0ها از طريق مصاحبة انفرادی )عمیق( گردآوری داده

هشت و نه نفره )در  8گروه متمرکز 1نفر از کشاورزان، تشکیل 
PRAهای  برداری، اجرای تکنیک نفر(، يادداشت 18مجموع 

3 
انجام  6بندی و ماتريس رتبه 0، درخت مشکل1کشی نظیر نقشه

های کلی و ساده آغاز شد و به سمت  ها با پرسش شد. مصاحبه
تا  60تر پیش رفت. هر مصاحبه در حدود  های جزئی پرسش

ها ضبط و  انجامید. تمام مصاحبه دقیقه به طول 11
کنندگان رسید. در نهايت،  نويس شد و به تأيید مشارکت دست

های متداول )باز،  گذاری های مذکور در قالب کدتحلیل داده
محوری و انتخابی( تئوری بنیانی انجام گرفت. شايان ذکر 
است که تئوری بنیانی عالوه بر اينکه يک روش تحقیق است، 

ها نیز باشد  تحلیل داده و روش تجزيه تواند يک می
(O'sulivan, 2008در تحقیق حاضر، هدف از به .)  کارگیری

 روش تحقیقی نیست که به معرفی تئوری بنیانی استفاده از
يک نظريه منجر شود، بلکه يک روش تحلیل داده است که به

 بندی و کدگذاری مشکالت حین اجرای طرح دسته 
برگیرندة  گذاری باز، جمالت در کدپردازد. در مرحلة  می

مشکالت طرح استخراج و مفاهیم مشابه با يک کد مشترک 
مفهوم کدبندی شد. در کدگذاری محوری،  31در قالب 

ها تشکیل شدند و در نهايت از  طبقات گسترده و زيرطبقه
دست آمد،  به  2ها طبقة محوری آن 2طريق مقايسة مداوم

ها و ترکیب دوباره ويژگیسرانجام، در کدگذاری انتخابی 
ها مورد بررسی قرار گرفت  طبقات، همچنین رابطة بین طبقه

تا از صحت تحلیل اطمینان حاصل شود. در پايان، مشکالت 
دربند  سازی اراضی دشت میان طرح تجهیز، نوسازی و يکپارچه

 های تحقیق استخراج شد.  اساس يافته شهرستان کرمانشاه بر
 

 نتایج و بحث
ترين مشکالت طرح و  منظور ارزيابی طرح، شناسايی مهم به

بررسی علل و پیامدهای ناشی از انجام طرح تجهیز، نوسازی 
دربند شهرستان  سازی اراضی دشت میان و يکپارچه

کرمانشاه، تکنیک درخت مشکل با همراهی کشاورزان 
روستای جلوگیرة سفلی به اجرا درآمد که نتايج آن به شرح 

 شود: میذيل بیان 
 

 
 . درخت مشکالت طرح تجهیز روستای جلوگیرة سفلی2تصویر 

 مشکالت ناشی از اجرای طرح:
زهکشی نامناسب  .8. کاهش کیفیت خاک زراعی 0

. فرسايش 3ها  . عرض بیش از اندازة زهکش3اراضی 
 .3و8های درجه  کانال

1. Deep interview 
2. Focus group interview  شوندگان به لحاظ سنی، سطح اقتصادی و غیره همگن انتخاب شدند. محققان صرفاً تسهیلگرها، مصاحبهاين گروه در  

 کردند.نشدن از موضوع اصلی تشويق میبودند و افراد را به بحث بیشتر و خارج 
3. Participatory rural appraisal 
4. Mapping  شکنی و تشويق کشاورزان به مشارکت فعال در بحث استفاده شد.منظور يخهها باز اين تکنیک در آغاز گردآوری داده  
5. Problem tree                                                             6. Matrix ranking 

7. Constant comparison                                                           8. Core category 
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 علل:

 توجهی به نظر مردم  . بی8برداری غیراصولی  . نقشه0
. صالحیت نداشتن 1دست رانندة غیرمتخصص  . تسطیح به3

. ادوات 6. آزمايش و خطای مجريان 0مجری از نظر فنی 
  نامناسب تسطیح.

  پیامدها:
شدن  . اضافه3 . افزايش هزينة تولید8. تسطیح نامناسب 0

ها با  . مطابقت نداشتن دريچه1خاک نامرغوب به اراضی 
. ريزش 2. بتن نامرغوب 6ها شدن زمین . دور0ها  کانال
  ها. کانال

 بندی مشکالت طرح: رتبه
بندی مشکالت با اجرای تکنیک  دستیابی به هدف رتبه

 آباد ممکن شد. بندی در روستای صفی ماتريس رتبه
 

 
 بندی مشکالت طرح تجهیز  . ماتریس رتبه2تصویر 

 آباد روستای صفی

دهد کشاورزان روستای  نگاهی به ماتريس فوق نشان می
بندی  ترين مشکالت طرح را چنین رتبه آباد مهم صفی

 کنند: می
 . تسطیح نامناسب 8. کاهش کیفیت خاک زراعی 0

 ها  . نبود حصار برای کانال1شدن زمان پروژه  . طوالنی3
. ناممکن بودن کشت 6. تجمع فاضالب در کنار کانال 0

صداقت   .2ها  نبودن آب کانال . دائمی2 0محصوالت جالیزی
نداشتن مردم مثالً در پرداخت حقابه )پرداخت غرامت به دلیل 

نجر صداقتی مردم منطقه م تأخیر در اجرای پروژه به بی
 بود.  شده

بسیاری از خانوارها برای فرار از پرداخت حقابة اراضی، 
خود را جزء مالکان آن دسته از اراضی که ديرتر از زمان مقرر 

. کاهش سطح 1کردند.(  ها واگذار شده بود معرفی می به آن
کردن الية سطحی و زندة  جا برداشت محصول )به دلیل جابه

 خاک در مناطق غیر مسطح(. 

                                                                                       
 . در ادامه، به دلیل اين امر خواهیم پرداخت.0

سازی اراضی دشت  رزیابی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچها

 دربند شهرستان کرمانشاه از نگاه کشاورزان میان

شده از روستاهای تحت  های گردآوری بررسی انبوهی از داده
سازی دهستان  های طرح يکپارچه مطالعه نشان داد آسیب

توجهی به  طبقة مفهومی شامل بی 2دربند در قالب  میان
ويژه آسیب به خاک زارعی،  محیطی، به تمسائل زيس

های  ساخت توجهی به زير توجهی به مالحظات فنی، بی بی
نگر در طرح، مشارکت  سنتی روستاها، ضعف ديدگاه کل

نکردن کشاورزان، ضعف نیروی انسانی متخصص، پايبند 
های اقتصادی قابل  نبودن مسئوالن به تعهدات خود و زيان

که در بخش پیشین آمد در  گونهبندی است. همان دسته
مرحله کدگذاری انتخابی محور اصلی شناسايی و تعیین 

ها،  گرديد. به عبارتی ضمن تمرکز بر فرايند نهفته در داده
گروه تحقیق، توجه خود را به اين معطوف کرد که مقوله يا 

ها تکرار  محوری را تشخیص دهد که بیش از همه در داده
ها را به يکديگر ارتباط دهد. در شده و قادر است ساير مقوله 

مقولة اصلی تشخیص  "عدم مشارکت کشاورزان"اين میان 
داده شد که بطور مستقیم و غیرمستقیم ساير مقوله ها را 

به هر جهت طرح مذکور از نگاه  .داد تحت تأثیر خود قرار می
هايی به شرح ذيل  کشاورزان روستاهای مورد مطالعه آسیب

 به تفصیل به آن پراخته خواهد شد:ايجاد نموده است که 
 

ویژه آسیب به خاک  محیطی، به توجهی به مسائل زیست بی

 زراعی

يکی از مشکالتی که از سوی کشاورزان روستاهای مورد 
محیطی،  توجهی به مسائل زيست مطالعه مدام عنوان شد، بی

 (.0ويژه آسیب به خاک زراعی بود )نگارة  به
در اين زمینه، يکی از کشاورزان روستای جلوگیرة سفلی 

 گويد: چنین می
آالت کشاورزی در اطراف  باندهايی که برای تردد ماشین»

خواستند سر  بانده است. انگار که می ها زده شده دو کانال
های زيادی را خراب کردند.  های ما اتوبان بزنند. زمین زمین

های کوهی برای ساختن اين باندها استفاده  تازه، از مخروط
ا وارد اراضی ه آيد، اين مخروط شده است که وقتی باران می

دهد. از  شود و کیفیت خاک را کاهش می حاشیة باند می
تر، هنگام تسطیح خاک زنده را برداشتند. اصالً  همه مهم

ايم.  خاک شده به هايمان عوض شده است و خاک خاک زمین
کنید کامالً مشخص است که کیفیت خاک  از دور که نگاه می

 «زراعی پايین آمده و زمین آهکی شده است.
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 ویژه آسیب به خاک زارعی توجهی به مسائل زیست محیطی به . بی2نگارة 

آباد نیز به اين مشکل  شاورز ديگری از روستای صفیک
 گويد:اشاره کرده است و می

ها برگردانده نشد. در بعضی  خاک نباتی به زمین»
قدر خاکبرداری شده که به سنگ گچ و آهک  ها، آن قسمت

 «رسیده است.

 

 های سنتی روستا ساخت توجهی به زیر بی

های سنتی  تساخ رسد در اجرای طرح مذکور زير به نظر می
 (.8است )نگارة  روستا ناديده گرفته شده

 

 
 های سنتی روستا در طرح ساخت توجهی به زیر . آسیب بی2نگارة 

در تأيید اين امر، يکی از کشاورزان روستای جلوگیرة 
 گويد: سفلی می

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 

گرفتگی شود. همین مشکل اآلن سبب  دچار سیل و آب
هايمان شده است. وقتی وارد زمین  شدن زمین یغرقاب

 «شود. هايمان می ها آب وارد چکمه شويم، در بعضی قسمت می
شله ضمن اشاره به اين  کشاورز ديگری از روستای سراب

آسیب، پیامدهای اجتماعی آن را نیز مورد توجه قرار 
 دهد: می

اختالف ما با روستای جلوگیره زياد شده است؛ چون در »
جرای اين طرح مرز طبیعی دو روستا از بین رفته است. طول ا

در حال حاضر، مرز دو روستا يک سنگ يا يک چوب شده 
 "توانم آن را جلو ببرم و ديگری آن را عقب بیاورد. است. من می

ویژه محیطي بهتوجهي به مسائل زیستبي

 آسیب به خاک زراعي

 ها؛های سرویس و حریم کانالهای کشاورزی بر اثر احداث جادهحد زمینازتخریب بیش

 منظور پرکردن معادن مخروط؛خاک نباتي به استفاده از

 برنگرداندن خاک نباتي به اراضي؛

 شدن زمین؛حد و آهکيازخاکبرداری بیش

 تخریب مراتع بر اثر احداث معادن مخروط؛

 ها؛های سرویس به درون مزارع و کاهش کیفیت زمینریزش مخروط جاده

 ها در برخي از نواحي؛شدن زمینغرقابي

 اک و ایجاد گودال در داخل زمین.  کردن خنشست

 های سنتي روستاهاساختتوجهي به زیربي

 گرفتگي در روستا؛رفتن زهکش سنتي روستا و ایجاد آببیناز

 گرفتگي مزارع؛طبیعي و در نتیجه آب ةرفتن رودخانبیناز

 طبیعي روستاها و ایجاد درگیری میان روستاییان؛رفتن مرز بیناز

 .رفتن چاه فاضالب روستا بر اثر احداث کانالبیناز
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 کند: آباد اضافه می کشاورزی از روستای صفی
قبالً، فاضالب روستا به داخل يک گودال هدايت »
شد؛ اما بعد از ساخت  ج از روستا جمع میبود و در خار شده

کانال اصلی اين گودال از بین رفت و فاضالب در کنار کانال 
تجمع پیدا کرد و منبع آلودگی شد. قرار بود آن را درست 

 «کنند، اما انجامش ندادند.
 

 نگر در طرح های کل ضعف دیدگاه

توان به ضعف  شده می های استخراج از ديگر آسیب
  (.3نگر در طرح اشاره کرد )نگارة  کلهای  ديدگاه

 

 
 نگر در طرح های کل . آسیب ضعف دیدگاه9نگارة 

آباد چنین  در اين زمینه، يکی از روستايیان صفی
 گويد: می

قیمت اجارة زمین افزايش يافته است. کسانی که زمین »
توانند زمین اجاره کنند. از طرفی، قیمت حقابه  ندارند نمی

اضافه شده... . اصالً در اين طرح به خیلی چیزها توجه هم 
های  ها حفاظ ندارد. پارسال، يکی از بچه اند. کانال نکرده

  «روستا به داخل کانال افتاد و پايش شکست.
شله ضمن اشاره به مسئلة نبود  کشاورزان روستای سراب

 گويند: ها می حفاظ بر روی کانال
تر از  تکه شده، سخت چند که يک دسترسی به مزارع هر»

اند که روی  گذشته است. تعداد زيادی کانال وسط زمین زده
. گاهی ايم ها شده اند. انگار که محاصرة کانال ها پل نزده آن

کشد.  ها هم می اوقات، درگیری بین مردم و ناظران به پاسگاه
ويژه  اند، به برخی از کشاورزان به زندان هم تهديد شده

هايی که زمین بیشتری  کمتری داشتند. آن کسانی که زمین
ها بودند که از  زمین داشتند مشکلی نداشتند، اما اين بی

 «زندگی ماندند و ساقط شدند.
 

 مشارکت نکردن کشاورزان

از جمله مباحثی که از سوی روستايیان مورد تأکید قرار 
(. 1گرفت، موضوع مشارکت نکردن مردم در طرح بود )نگارة 

رسد بین کشاورزان و مسئوالن اجرايی تعامل  میبه نظر 
 بسیار اندکی وجود دارد.

 

 
 . مشارکت نکردن کشاورزان 4نگارة 

 نگر درطرحهای کلضعف دیدگاه

 عبور و مرور مردم روستا؛ برایها و ایجاد مشکل نشدن پل بر روی کانالاحداث

 ؛زمینبه منافع افراد کم توجهيبي

 .احشام به داخل آنحفاظ در اطراف کانال و سقوط کودکان و نداشتن وجود 

 مشارکت نکردن کشاورزان

 ؛ن پروژهبرخي روستاییان در برخورد با مسئوال صداقتيبي

 به نظرات روستاییان قبل از اجرای پروژه؛ توجهيبي

 ن طرح و دخالت پاسگاه؛مسئوال ایجاد نزاع بین روستاییان و

 ن پروژه.همکاری متقابل بین مردم روستا و مسئوال نبود
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يکی ازکشاورزان روستای جلوگیرة سفلی ضمن اشاره به 
 گويد: اين مسئله می

بود.  در روستای ما، کار را خراب کردند چون شروع کار»
کاری از  کنند هر از مردم نظر نخواستند. مردم هم فکر می

شود به آن اعتراض کرد. به  طرف دولت انجام شود ديگر نمی
کردند. در روستاهای ديگر که بعد  شیوة آزمون و خطا کار می

از ما کار شد، وضعیت بهتری به وجود آمد؛ مثل روستاهای 
 «کوه. کوه و سلطان جان، میان تاسوله
شله نیز به موضوع مشارکت  اورز ديگری از سرابکش

نکردن مردم در طرح پرداخته است و ضمن بیان اين 

 گويد: ضرورت چنین می
با ما مشورت نکردند. اگر از ما در مورد زهکش »

پرسیدند، حاال اين مشکالت را نداشتیم. ما زهکش را  می
 بود و شناختیم. اگر همان رودخانة روستا زهکش می بهتر می

 «ها غرقابی نبودند. شد، حاال زمین تخريب نمی
 

 ضعف نیروی انسانی متخصص

های طرح از نگاه کشاورزان موضوع  ترين آسیب يکی از مهم
 (. 0ضعف نیروی انسانی متخصص است )نگارة 

 

 
 . آسیب کمبود نیروی انسانی متخصص2نگارة 

در اين زمینه، يکی از کشاورزان روستای جلوگیرة سفلی 
 گويد: چنین می

ها از ساکنان روستاها انتخاب شدند که  خیلی از راننده»
ها آب  طوری که در برخی قسمت مهارت کافی را نداشتند. به

قدر  ها شد و آن شود. رانندة اسکريپر آمد و وارد زمین جمع می
های  شد. قسمت ها کوبیده دور خودش چرخید که زمین

اگر  خورد. های بلند هم آب نمی مسطح گودتر شدند و قسمت

خورد، بعد از تسطیح بايد از  قبالً با يک شاه جو زمینم آب می
ها آب  سه شاه جو برايش آب ببرم. تازه، در برخی از قسمت

 «شود. هايم پر از آب می شود که چکمه قدر جمع می آن
 پایبند نبودن مسئوالن به تعهدات خود

 از ديگر مواردی که در روستاهای مورد مطالعه از سوی
عنوان آسیب طرح مطرح شد، پايبند نبودن  داران بهبر بهره

 (. 6مسئوالن به تعهدات خود بود )نگارة 
 

 
 . آسیب پایبند نبودن مسئوالن به تعهدات خود6نگارة 

 ضعف نیروی انساني متخصص 

 تجربه؛کم کارگیری رانندگان اسکریپرهب

 تجربه؛ن کمااستفاده از مهندس

 ؛آالت نامناسب برای تسطیحاستفاده از ماشین

 نظارت کافي بر روند اجرایي؛ نبود

 مجریان طرح؛ از سویو خطا  ونآزم ةانجام اقدامات به شیو

 .  موقع پروژهن در اتمام بهشتابزدگي مسئوال

 

 پایبند نبودن مسئوالن به تعهدات خود

 های فرعي؛خسارت مربوط به کانالنکردن پرداخت 

 ن معادن؛اخسارت به مالکنکردن پرداخت 

 زراعي به مدت سه سال بر اثر تأخیر در تسطیح اراضي؛ هایزمیننکردن کشت 

 .شدن زمان پروژهطوالني
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 گويد: آباد می در اين زمینه، کشاورزی از روستای صفی
بعد تکمیل و  1و  3های درجة  ها و کانال قرار شد زمین»

به کشاورزان تحويل داده شود؛ اما ناتمام به ما تحويل دادند. 
ته کار را به هم  ای سرو خیلی عجله داشتند. يک هفته

آوردند؛ چون روستای ما آخر بود و بايد کار را تحويل 
ها  گذشت و آن دادند، در غیر اين صورت فصل کشت می می

 «دادند. بايد خسارت می
 شله: کشاورزی از روستای سراب

بود که عالوه بر پرکردن  داد موظف شده پیمانکار در قرار»
شده، هکتاری دو میلیون تومان  و جايگزينی خاک برداشته

تنها خسارت پرداخت  برای معادن خسارت پرداخت کند. نه
اند. مسئوالن طرح بر اساس  نشده، بلکه معادن هم پر نشده

کار نکردند.  قرارها و های خودشان و قول دادها و صحبت قرار
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.
 شله: کشاورزی ديگر از روستای سراب

های ما نیامد. اگر هم  ناظر طرح يکبار هم سر زمین»
ها  داد و فقط نگاهی به زمین ما را گوش نمی آمد، نظر می
 «رفت. انداخت و می می

 
 نداشتن توجه کافی به مالحظات فنی

ترين مشکالت پروژه، که باعث نارضايتی بسیاری  يکی از مهم
بود، نداشتن توجه کافی به مالحظات فنی  از کشاورزان شده

اين نمايانگر برخی از مسائلی است که بر اثر  2است. نگارة 
 مالحظگی ايجاد شده است. بی

 گويند: شله می در اين زمینه، کشاورزان روستای سراب
هايمان را آبیاری  وقتی با آب کانال هندوانه و خربزه»

کرديم، همگی خشک شدند؛ ولی بقیه که از آب چاه استفاده 
 «کردند محصوالتشان سالم ماند. می

 گويند: کشاورزان جلوگیره نیز چنین می
ها ريخته است.  چیزی نگذشته ديوارة بتنی کانالهنوز »

 «شود. راحتی کنده می زنی به دست که می

 

 

 

 

 

 

 
 . آسیب نداشتن توجه کافی به مالحظات فنی 7نگارة 

 های اقتصادی زیان

ها نظیر  اين آسیب، که خود پیامد طبیعی ساير آسیب
آيد، موجبات تخريب ساختار خاک و غیره به شمار می

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

 
 

 

 

 

 

 

 های اقتصادی  . زیان8نگارة 

 نداشتن توجه کافي به مالحظات فني

 ؛زهکش در مزارع نبود

 ؛افزایش تعداد قطعات اراضي

 ؛3و 2های درجه ها و زهکشاختالف ارتفاع کانال

 پوسته شدن بتن و ریزش کانال(؛ها )پوستهکانالفرسایش 

 شدن محصوالت جالیزی؛ها و خشکآلودگي آب کانال

 .استفاده از سیستم آبیاری سنتي و پیامدهای منفي آن نظیر پرت آب، خاکشویي و غیره

 دائمي نبودن آب کانال ها

 های اقتصادیزیان

 ؛شدن قطعات پس از اجرای طرحسازی زمین بر اثر پراکندهآماده ةافزایش هزین

 ؛های زراعي بر اثر تسطیح نامناسب و کاهش کیفیت خاککاهش عملکرد زمین

 .زمینزمین و افزایش مشکالت اقتصادی کشاورزان کم یبهاافزایش اجاره
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 گويد: در اين زمینه، کشاورزی از روستای جلوگیره می
تعداد قطعاتم نسبت به قبل از طرح بیشتر شده است. »

ها برسم. خرجم  توانم به آن ای افتادند. نمی هرکدام گوشه
 «چیز. زياد شده، برای شخم، برای همه

 گويند: آباد می یروستايیان صف
هايمان ديگر مثل قبل  خاکمان داغان شده است. زمین»

کشیم به اندازة يک زمین ديم  نیستند. اين همه زحمت می
 «آوريم. هم در نمی

 شله: کشاورزی از روستای سراب
ام چه کنم.  قدر باال رفته است که مانده قیمت اجاره آن»

 توانست الً، میتمام زمینی که دارم يک هکتار و نیم است. قب
 .«م چند هکتاری اجاره کنم، اما حاال... 

 

 سازی دیدگاه کارشناسان طرح یکپارچه
منظور  پس از آگاهی از ديدگاه کشاورزان، تیم تحقیق به

ای با حضور  ها جلسه سازی و بررسی اعتبار داده مثلث
کارشناسان واحد آب و خاک جهاد کشاورزی کرمانشاه 

نتايج اين نشست، توضیح کارفرما و مهندسان  0تشکیل داد.
  شود: ناظر به شرح ذيل بیان می

گونه تشريح  کارشناسان طرح دلیل افزايش قطعات را اين
 کردند:
بنايی، نقد و نسیه  دوری و نزديکی به تأسیسات زير»

بودن، کنارنیامدن روستايیان به دلیل اختالفات پیشین و 
هاست؛  م و تجمیع زمینتوپوگرافی مانع يا موجب تقسی

 «يابند. بنابراين گاه قطعات افزايش می
تجربة اسکريپر توضیح اين  تسطیح نامناسب و رانندة کم

 کارشناسان بدين شرح است:
کند. طراحی  کامپیوتر حجم خاکبرداری را مشخص می -

صفحة تسطیح کار ما نیست. کار روستايی هم نیست. 
چنانچه رقوم اشتباه  کند بردار پس از تسطیح چک می نقشه

 گیرد. باشد، مجدداً خاکريزی يا خاکبرداری انجام می
ها لیزری هستند و نقش راننده بسیار کمرنگ  دستگاه -

های مکانیکی برای خاکبرداری حجیم اولیه  است. از دستگاه
و از دستگاه لیزری برای رگالژ و تسطیح نهايی استفاده 

 شود. می
کند  مکانیکی است. فکر میداند اسکريپر  کشاورز نمی -

 اند. که چشم الکترونیک را برداشته

برداری انجام  يک بار نقشه 3برای زهکش درجه  -
يک بار و زمین يک بار. هرجا مشکلی  3شود؛ کانال درجه  می

  شود. باشد، مشخص می
گونه اعالم موقع را اين کارشناسان دلیل کشت نکردن به

 کردند:
موقع  موقع نتیجة تحويل ندادن به کشت نکردن به -

شود و مهرماه  می است. زمین شهريور به کارفرما تحويل داده 
 امکان تحويل مجدد وجود ندارد.

 گیرد: یفیت نامطلوب خاک از عامل زير سرچشمه میک
شله و انتهای جلوگیره  در برخی مناطق نظیر سراب -

پذيری خاک بسیار پايین است.  جنس خاک بد است و نفوذ
ما خاک را عوض کرديم. کمپوست و کود آلی برای حل 

 است. بودن اراضی معرفی شده مشکل آهکی
ز روستاها بیان کارشناسان توضیح زير را در مورد مر

 کنند: می
های آبی مشخص  مرز روستا در حال حاضر با سازه -

 GPSهايی وجود دارد که با  شده است. در حال حاضر، میخ
 کند که محل مرز کجاست. مشخص می

 در ارتباط با کمبود زهکش معتقدند:
دهد.  محیط زيست اجازة تعمیق زهکش را نمی -

ای  ای با محیط زيست آب منطقه دلیالختالف آب منطقه به
ما به آن  3را بزند تا زهکش درجه  8تواند زهکش درجه  نمی

 است. وصل شود. برای همین اراضی ماندابی و غرقابی شده
 زير در مورد شتابزدگی مجريان است: توضیح

ورت بگیرد. ما بر اساس تواند ص ای نمی عجله -
 گیريم. مشخصات فنی کار را تحويل می

 شود: گونه توجیه می ها اين دلیل ريزش و پوسیدگی کانال
به دلیل حضور يکی از مسئوالن، کار در فصل سرد  -

زند و  تحويل موقت شد. آب بتن در هوای سرد يخ می
شود و قدرت چسبندگی ندارد. به همین  سیمان پودر می

 پوسته شد و کانال ريزش کرد. ها پوسته که بتن دلیل است
 ها چنین توضیح داده شد: شدن زمین دلیل ماندابی

ای باالتر  رودخانة رازآور از رقوم زهکش آب منطقه -
کشد. اين مسئله در  است و در نتیجه آب رودخانه را می

شد و گفتند در  مرحلة مطالعاتی که وزارتخانه انجام داد ديده
کنیم؛ اما حل نشد و همین امر سبب  را حل می فاز اجرا آن

 هکتار از اراضی ماندابی شود. 311شد 

سازی ياد گوشههای اين روش را از طريق فرايندی که از آن به سهها در پژوهش کیفی، اعتبار يافتهآوری دادههای چندگانه در جمعروشکارگیری . به1

له ها يا استفادة همزمان از هر دو را از جم( تعدد منابع، تعدد روش0311پاپ زن ). (02: 0321اديب حاج باقری و همکاران، دهد )شود افزايش میمی

 ها استفاده شد.داند. در تحقیق پیش روی، بدين منظور، همزمان از تعدد منابع و تعدد روش( میTriangulationسازی )های مثلثراه
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1. Interactive participation 

 

اند و آب ديگر از  کشاورزان جهت شیب را تغییر داده -
اند زمین به جادة  شود. چون خواسته زهکش خارج نمی

 است. آسفالت بخورد برای همین آب جمع شده
 د: در مورد مشارکت مردم توضیح کارشناسان چنین بو

توانستیم با مطالعات خاکشناسی و بر حسب  ما می -
ها را تقسیم کنیم، اما گفتیم خودشان  کیفیت خاک زمین

 کار را انجام دهند. اين
دهیم و  جلسة اول صفحة تسطیح و غیره را توضیح می -

کنیم. جلسة بعد نماينده، نمايندة وراث  نماينده را انتخاب می
کنیم. جلسة سوم توزيع زمین  میها را شناسايی  و زمین

افتد. ما فقط  گويند زمین کی و کجا می ها به ما می است. آن
شود و در  کنیم. میخکوبی می میزان اراضی را مشخص می

شود و  يک مشخص می صورتجلسه تعداد قطعات و سطح هر
 گیرد. در اختیار کارفرما و کشاورز قرار می

ت خسارت کشت منظور درياف های زراعی را به زمین -
  کنند. نمی

خود کشاورزان مشکل دارند و مسیر آب را تغییر  -
ها را با تراکتور و زنجیر بوکسل کردند و  دهند. دريچه می

ها آب  شکستند. با اين مشکالت اراضی آخر کانال
 داشت. نخواهند

کشاورزان صادق نیستند. چاه دورتر را چاه خود  -
کنند تا درخواست لولة بیشتری بدهند. ما را اذيت  معرفی می

کنند. بیشتر وقت ما صرف مچگیری از کشاورزان  می
 کنند تا خسارت بگیرند. شود؛ برای مثال کشت نمی می

گونه توضیح  اين کارشناسان دلیل کاهش عملکرد را اين
 دهند: می

ريزد، سال اول  بافت و ساختمان خاک به هم میچون  -
شود که  کاهش عملکرد داريم. توصیه به کود سبز می

کند چون معیشت او به زمین  کس اين کار را نمی هیچ
 وابسته است.

در مورد پرداخت خسارت کارشناسان پروژه چنین 
 گويند: می

 ای است. خسارت معادن بر عهدة آب منطقه -
 و 3های درجة  گام احداث کانالخسارت کشت سبز هن -

 است. پرداخت شده 1
شده، يکی ديگر از مشکالت طرح  خارج از مسائل ياد

شک  شود که خود بی بران ذکر می تشکیل نشدن تعاونی آب
 داشت. پیامدهای منفی فراوانی به همراه خواهد

های مرتبط با پروژه از نگاه  طور کلی، چالش به
 بندی است: قابل طبقهصورت زير  کارشناسان طرح به

بودن مسائل اجتماعی پروژه نظیر اختالف  . حاد0
توجهی وزارت نیرو به  بی .8کشاورزان هنگام توزيع مجدد 

آگاهی مردم روستا از اقدامات فنی  . نا3تعهدات خود 
. هماهنگ نبودن نهادهای اجرايی مرتبط با طرح 1شده  انجام

 اورزی ای، محیط زيست و جهاد کش نظیر آب منطقه
صداقتی و  . بی6های فاز مطالعاتی  توجهی به داده . بی0

 کارشکنی برخی روستايیان برای کسب امتیازات بیشتر.
 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
دهد طرح تجهیز و نوسازی  مطالعة کیفی حاضر نشان می

ها مواجه است؛  دربند با انواعی از چالش دهستان میان
ای  توجهی به مقوله ها نتیجة کم آنهايی که بسیاری از  چالش

صورت  ای که به واحد و در عین حال اساسی است. مقوله
ها  يافتگی سال های توسعه فرايندی توانمندساز و يکی از شاخص

نظران قرار  در ادبیات توسعه مورد توجه جدی بسیاری از صاحب
( آن را 8110گرفته مشارکت است؛ امری که ويو و همکاران )

دستیابی به موفقیت در اين »نويسند:  دانند و می می اهمیت پر
ممکن  ها بدون مشارکت مردم روستايی امری غیر گونه طرح

به گفتة مسئوالن پروژه تعامل با کشاورزان در سه جلسة « است.
است. آنچه آشکار  آغازين پیش از اجرای طرح انجام پذيرفته

( 0112) اينکه چنانچه از نگاه جفی Wu &etal, (2005)است 
گونه بنويسیم:  به سطح مشارکت در اين طرح بنگريم، بايد اين

ترين  مشارکت در چنین سطحی، يعنی مشارکت منفعل، پايین»
آيد و الزمة تعامالت اثربخش آن  سطح مشارکت به شمار می

0تعاملی مشارکتاست که اين سطح حداقل تا 
« ارتقا يابد. 

آمدن  وجود ـ که نتیجة آن به  های روستا ساخت توجهی به زير بی
رساندن به خاک  محیطی روستا از جمله آسیب مشکالت زيست

آمدن سطح عملکرد  زراعی، کاهش حاصلخیزی خاک، پايین
 های اقتصادی است  اراضی و زيان

(Pivaco, 2010)  طور عمده ناشی از ناآگاهی  ـ به
های منطقه  ح از شرايط و ويژگیکارگزاران و مجريان طر

تر يعنی مشارکت  است. علتی که خود معلول علتی بزرگ
نکردن کشاورزان در طراحی و اجرای طرح است. مشکلی که 
مطالعات کالنتری و همکاران، اسکلنیکا، شوای و همکاران و 

 ;Kalantari & et al, 2005)اند  ترنکا نیز به آن توجه کرده

Sklenicka, 2006; Shuai & et al, 2010; Trnka, 2002). .،
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های  ربط از جمله سازمان های ذی نا هماهنگی کار سازمان
اجرايی، محیط زيست و جهاد کشاورزی با معاونت آب و 
خاک از جمله مشکالتی است که کشاورزان و مسئوالن بر 

اند و نتیجة آن پايبند نبودن مسئوالن به  آن تأکید کرده
اعتمادی  موعد مقرر و ايجاد حس بی اجرای تعهدات خود در

و کارشکنی در روستايیان است. اين مشکل نیز در مطالعات 
های تجهیز و نوسازی در جنوب نیروال و تاپا در ارزيابی طرح

طور کلی  . به(Nirola & et al, 2006)شود  آسیا تأيید می
چنانچه هماهنگی، مشارکت و تعامل سازنده بین 

اندرکاران حاکم برقرار  های اجرايی، مردم و دست سازمان
 های نگر توسعة مشارکتی در طرح باشد و رويکرد جامع

سازی، تجهیز و نوسازی اراضی مدنظر قرار گیرد،  يکپارچه
گیری، تخصیص منابع، مديريت و نظارت مردم  زمینة تصمیم

شود؛ در نتیجه، ضمن جلوگیری  ها فراهم میمحلی در طرح
تن سرمايه، بودجه و وقت و زمان از بروز بسیاری از از هدر رف

مشکالت از جمله کارشکنی روستايیان جلوگیری به عمل 
آيد و حتی زمینه برای استفاده از نیروی کار انسانی،  می

شود. اين  مشارکت مالی و مشارکت اطالعاتی آنان فراهم می
رفتن احتمال موفقیت در  عوامل خود پیامدهايی چون باال

ها، تعهد مردم در نگهداری ای، پايداری طرح های توسعهطرح
ها و جلوگیری از بروز مشکالت مشابه در و حفظ طرح

داشت. با  های آتی و در مناطق ديگر را به دنبال خواهد طرح
 شود: توجه به نتايج، پیشنهادهای زير مطرح می

بردن  بین منظور از تعامل بیشتر با مردم محلی به -

ها و ايجاد  استفاده از دانش زمان آزمودة بومی آن ها، فهمی بد
 اعتماد متقابل بین مردم و مسئوالن؛

کردن نهادهای اجرايی مرتبط با طرح نظیر:  هماهنگ -
ای، محیط زيست و جهاد کشاورزی از طريق  آب منطقه

 مديريتی واحد؛
منظور ايجاد امکان  برداران به پرداخت تسهیالت به بهره -

 های فنی نظیر استفاده از کود سبز؛ عمل به توصیه
 منظور مديريت آب؛ بران به تشکیل تعاونی آب -
منظور جلوگیری از  های فاز مطالعاتی به توجه به داده -

 ايجاد مشکالت فنی در فاز اجرا؛
 دلیل مسائل سیاسی؛ نکردن مالحظات فنی به قربانی -
های آموزشی برای توجیه کشاورزان  برگزاری کالس -
منظور جلوگیری از اقداماتی  و در هنگام اجرای طرح، به قبل

 دست آنان.  نظیر تغییر شیب به
محیطی طرح به منطقه  های زيستترين آسیب يکی از مهم

برداشتن الية سطحی )الية حاصلخیز( خاک و برنگرداندن اين 
خاک پس از تسطیح به اراضی مزبور و در نتیجه کاهش 

است  تی گاهی ديده شدهحاصلخیزی محسوس خاک است. ح
های بین مزارع  که پیمانکاران از اين خاک برای ساخت جاده

شود مردم کنند. در اين خصوص، پیشنهاد می استفاده می
ها را  سازند آن منطقه در قراردادی که با پیمانکاران منعقد می

های زراعی کنند که هنگام تسطیح  ملزم به بازگرداندن خاک
های  شده آسیب تا با اين سازوکار تعريفاند  خاکبرداری شده

 محیطی کمتری به اراضی زراعی منطقه وارد شود. زيست
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