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ABSTRACT 

 

     In the past decades, several development projects have been implemented in the country, one of 

the most important of which is the garden development plan and the network of water pumping 

stations. Considering the high cost and budget allocated for this project, the evidence and 

documentation of the Agricultural Jihad Office indicate that the project has failed to achieve the 

desired goals and has led to failure. The present study, with a qualitative approach and using root 

analysis method, investigated the causes of stagnation in Pasar Harsin village water pumping 

station project. In order to collect data, in-depth interviews, focus group and direct observation of 

the researcher were used and analyzed by content analysis. The study population of this study is 

experts involved in the project and beneficiaries of Pasar village. Also, in interviews, purposive 

sampling techniques have been used to achieve theoretical saturation and conceptual richness. 

Based on the research findings, the main causes of the stagnation of this project were inappropriate 

atmosphere and the prevailing atmosphere during the project. The results of root-e-analysis show 

that this factor has led to other key problems that have played a major role in the stagnation of 

pasar project in the form of causal-handicapped relationship, including the lack of financial 

resources of the project. Poor and inefficient planning, lack of attention to income diversity during 

the implementation of the project, inappropriate atmosphere and prevailing space during the 

project, prolongation of the project, lack of training to beneficiaries, instability of responsibility and 

management, poor organization and recruitment of the project, selection Inefficient contractors and 

impossibility before the project were noted. 

 

Keywords: Development plan, pumping station, water resources, reasons for project stagnation 

 

Objective 

    Given the share of water used in agriculture, it can be easily judged that future water scarcity 

will be more affected by this sector, especially in developing countries, and secondly, agricultural 

sector, as the infrastructure of developing countries Therefore, efficient use or, in other words, 

management of water resources in this section is inevitable. For this purpose, regarding the optimal 

use of water in this section, government plans and projects have been developed in the form of 

development projects to improve the income and employment situation of the villagers. 

Unfortunately, many of these projects have encountered problems for several reasons due to several 

reasons and, as a result, have failed. Since plans for water supply and irrigation and drainage 

networks, primarily by spending time and money establishing, reviewing the problems facing the 

plan that caused the failure, seems essential. Including the scheme collapsed, the village pumping 

stations project is that this plan Pasar harsin of the development plan of the country gardens has 

been that in order to efficient use of water resources and with the aim of creating employment and 

increase the income of the villagers in the year 2008 was passed by the Ministry of agriculture The 
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receipt. Water pumping station in the village of Pasar project for irrigation of garden 140 hectares 

was implemented according to diem being part of the land being provided adequate water and 

Pasar watering gardens, the aforementioned plan could become the optimal consumption of land, 

water, blue to collide and create a performance increase in the garden and Overall revenue increase 

of people. But in spite of the aforementioned plan, the allocation of the cost of money associated 

with numerous problems and eventually failed. So according to the importance of this issue, as well 

as with regard to the problems that the failure of the scheme to people from the village of Pasar, the 

present study was designed to Take a look at deeper and using a qualitative approach to examine 

the reasons for the lack of success of the pay plan. 

 

Method 

   According to the purpose of the research in order to understand the profound and all-

encompassing, from the quality approach in this study. In this regard, the method used to analyze 

the root causes of root analysis, a process that is a few steps are: 1. identify the issue, 2. 

information gathering,3. data analysis, 4. Draw a diagram (cause and effect). For the analysis of 

data from the Causality mapping technique that is used is a way to analyze the root causes, and can 

be used as a classification of the cause and effect diagram. This method is based on an assumption. 

In this case the root cause is not an exclusive and in fact is a Causality system and should be a set 

of altha has reached the root cause. Community case study this research project involved in the 6 of 

the experts 12of interest-village of Pasar lifters who strive. In an interview done forklift that on 

average from 25 to 60 minutes it lasted, from targeted sampling techniques In order to reach a 

theoretical and conceptual richness of saturation has been used.  

 

Finding 

   After collecting information from the community, the study was conducted to analyze and 

analyze the interviews and field notes using open and axial encoding, which resulted in coding, 33 

open source, and 11 axis, which include inappropriate atmosphere and Project management 

environment, low allocation of resources to the project, lack of accountability and management, 

poor and inefficient planning, lack of attention to income diversity in the project, project 

prolongation, lack of training to utilities, poor project organization and management, Attracting 

people of particular ethnic orientations, strengthening the particular population in the village, 

selecting inefficient contractors. 

Discussion 

   According to what is evident, the major factor that led to the failure of the project and identified 

as the main axis was the inappropriateness of the climate and climate during the implementation of 

the project. The results indicate that this factor has caused other key problems that have a causal 

relationship in the failure of the Pasar project.  Practical suggestions in this regard include the 

participation of operators in the planning of the pumping station.  Also, since farmers are the main 

factor in managing water consumption and production of agricultural products to achieve the 

desired goals in development projects, using their local experience and knowledge can be very 

effective in advancing the goals.  
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 هاي ايستگاه پمپاژ آبتحليلي اجتماعي بر علل رکود پروژه
  روستاي پاسار هرسين()مورد مطالعه : 

  
  3، شهپر گراوندي*2، فرحناز رستمي1پريسا مراديان

 ،یراز دانشگاه ،یکشاورز دانشکده ،یکشاورز آموزش و جیترو گروه ،ییروستا توسعه ارشد کارشناس ،1
 رانیا کرمانشاه،

 رانیا کرمانشاه، ،یراز دانشگاه ،یکشاورز دانشکده ،یکشاورز آموزش و جیترو گروه اریاستاد، 2
 رانیا کرمانشاه، ،یراز دانشگاه ،یکشاورز دانشکده ،یکشاورز آموزش و جیترو گروه اریاستاد ،3

 (30/10/99تاریخ تصویب: -9/2/99)تاریخ دریافت:  

 

 دهچکي

 

 است شده اجرا کشور یکشاورز بخشدر  متعددی ایتوسعه هایطرح گذشته هایدهه در
پمپاژ  هایایستگاه شبکه شدن مطرح وها، طرح توسعه باغات طرح ینا ینترکه یکی از مهم

 شواهد ، افتهی صیتخص پروژه نیا یبرا یادیز بودجه و نهیهز کهنیا به توجه باباشد. یآب م
به اهداف  دنیذکور در رسکه پروژه م است نیاز ا یحاک یکشاورز جهاد اداره مستندات و

 کیفی رویکرد با حاضر پژوهشمواجه بوده و به شکست منجر شده است.  یمورد نظر با ناکام
 روستای آب پمپاژ ایستگاه پروژه رکود علل بررسی به ایریشه تحلیل روش از استفاده با و

مصاحبه در استان کرمانشاه پرداخته است. به منظور گردآوری اطالعات از  هرسین پاسار
 از هامحقق استفاده شد که تجزیه و تحلیل این داده یمگروه متمرکز و مشاهده مستق یق،عم
در  یرکارشناسان درگ  پژوهش این مطالعه مورد جامعه. گرفت صورتمحتوا  لیتحل قیطر

نمونه یهاتکنیک از هادر انجام مصاحبه نینچهم. باشندمی پاسار روستای بردارانبهرهپروژه و 
بهره گرفته شده است. بر  یمفهوم نایو غ یبه اشباع نظر رسیدن جهت درهدفمند  ریگی

اصلی علل رکود این پروژه، نامناسب بودن جو و فضای حاکم  محورپژوهش  هاییافتهاساس 
 مشکالت ساززمینه عامل این دهدمی نشان  ایدر زمان پروژه حاصل شد.  نتایج تحلیل ریشه

 سزاییه ب نقش پاسار پروژه رکود در یمعلول-یعل رابطه قالب در هک گردیده دیگری کلیدی
 و فیضع یزیربرنامه پروژه، مالی منابع کمبود به توانمی موارد این جمله از اند،داشته

 حاکم یفضا و جو بودن نامناسب طرح، یاجرا یط در یدرآمد تنوع به توجه عدم ناکارآمد،
 و تیمسئول ثبات عدم برداران،بهره به آموزش دمع پروژه، شدن یطوالن پروژه، زمان در
-امکان عدم و ناکارآمد مانکارانیپ انتخاب پروژه، فیضع ینیکارگز و یسازمانده ت،یریمد

 .کرد اشاره پروژه یاجرا از قبل یسنج

 

 پروژه رکود لیدالایستگاه پمپاژ،  منابع آبی،  ،یاتوسعه طرح کليدي:  هايهواژ
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 مقدمه 

هاي توليد محصوالت ترين نهادهیيکی از اصل

باشد که از جايگاه خاص و مهمی در کشاورزي آب می

-طوري  به توسعه پايدار بخش کشاورزي برخوردار است.

 90در جهان و  یدرصد از منابع آب 67حدود که در 

به بخش در حال توسعه  يکشورها یدرصد از منابع آب

 & Keshavarziکشاورزي اختصاص يافته است ) 

Rosta,2013بايد اضافه کرد در کشور ايران نيز حدود  .) 

درصد از منابع آبی کل کشور صرف مصارف بخش  90

 ,Mohamadjani & Yazdaniyan) شودکشاورزي می

(. اين در حالی است که  از اين ميزان فقط حدود 2015

گيرد و برداري صحيح قرار میدرصد آن مورد بهره 30

مديريت ناکارآمد منابع ز جمله ا يدهعد يلبه دالبقيه 

-شبکه روز نبودنبهمنابع آب،  يحکنترل صحعدمآبی، 

 Naseri)  شوندیاز دسترس خارج متوزيع انتقال و  هاي

& etal, 2017  در  یبه سهم آب مصرف(. اوال،ً با توجه

قضاوت نمود که  یبه سادگ توانیم يبخش کشاورز

ش را به بخ نيا شياز پ شيب ندهيکمبود آب در آ

در حال توسعه متأثر خواهد  يخصوص در کشورها

ي، به عنوان بخش زيربنايی خش کشاورزو ثانيًا ب ساخت

آيد، بنابراين، کشورهاي در حال توسعه به شمار می

استفاده کارآمد يا به عبارت ديگر مديريت منابع آبی در 

 Mohamadiرسد )ناپذير به نظر میاين بخش، اجتناب

& etal, 2010 به همين منظور، در خصوص مصرف .)

هايی توسط ها و پروژهبهينه آب در اين بخش، برنامه

اي به منظور بهبود اوضاع هاي توسعهدولت در قالب طرح

روستاييان از لحاظ درآمد و ايجاد اشتغال انجام شده 

  (Amirkhani & etal, 2017است ) 

 و ترينمهم از يکی آب پمپاژ هايايستگاه احداث

 باشدمی روستايی مناطق در آبی هايپروژه تريناصلی

 طور به. شودمی روستاها عمران و توسعه ايجاد سبب که

 یکيمکان يکه انرژ شودیمگفته  يالهيوسپمپ به  ی،کل

انتقال  اليکرده و به س افتيدر يمنبع انرژ کيرا از 

بعد از خروج از پمپ  اليس يانرژ کهيطور به دهدیم

 يممکن است، موتورها ي. منبع انرژابديیم شيافزا

 سوز،برون يدرون سوز، موتورها يموتورها ،یکيالکتر

 غيرهو  وانيح يرويانسان، ن يروين ال،يس یجنبش يانرژ

 يتوسط پمپ، انرژ اليبه س ي. در اثر انتقال انرژباشد

تواند به  یم يانرژ شيافزا نيکه ا ابديیم شيافزا اليس

 ارتفاع شيافزا اي و سرعت شيزااف فشار، شيصورت افزا

 طيکه شرا یفشار در صورت ني. اباشد اليس یهندس

 ريامکان دهد از اختالف سطح و در غ یتوپوگراف

ها و پمپ ،نيشود. بنابرایم نيتوسط پمپ تأم صورتنيا

در  یو مهم یاتيح اريپمپاژ آب نقش بس يهاستگاهيا

 عبارت بهباشند. یتحت فشار دارا م ياريآب يهاشبکه

 هايايستگاه از برداريبهره و احداث درست اجراي ديگر،

سبب باال رفتن  تواندمی روستايی مناطق در آب پمپاژ

راندمان آبياري در حين انتقال و يا افزايش توزيع آب در 

 افزايش کشاورزي، آب مصرف در جويیصرفهمزرعه، 

 از جلوگيري کشت، زير سطح افزايش هکتار، در عملکرد

فرصت ايجاد ها، رودخانه طغيان و سيل از ناشی رخط

 کيفيت بهبود کشاورزان، درآمد افزايش اقتصادي، هاي

)  شود غيره و پايدار، توسعه تحقق و برداريبهره زندگی،

Amirkhani & etal, 2017) 

 رغمعلی آب پمپاژ هايايستگاه اغلب حال، اين با

مشکالت  در سطح کشور، با ايتوسعه و کاربردي اهداف

 مشکالت و مسائل اين. هستند روبرو جدي هايچالشو 

پمپاژ آب  هايايستگاه که مزايايی وجود با تا شده باعث

 مواجه ايعديدهبا مشکالت  هاآن از برداريبهرهدارند، 

صورت گرفته نشان  يهای(. بررسRazmi, 2010) شود

پمپاژ آب  يهاستگاهياحداث ا ر،ياخ يهادهد در دههیم

 يمواقع بر توسعه شتريبوده است که در ب يابه گونه

و  یبه موضوع منابع انسان یشده ول ديتأک یمنابع آب

الزم  تيها عناستگاهيا نياز ا يو نگهدار يبرداربهره

 نيا یدهو بهره يیکارا جهيدر نت استصورت نگرفته 

در توسعه منابع  يگذارهيو سرما افتهيها کاهش ستگاهيا

 Najafi) هش بازده روبرو شده استبا کا یآب

&Zangeneh, 2011  .) 

 ستگاهيا يهاپروژهعامل در  نيتریاصل کشاورزان

 در باغات توسعه جهت در شده سيتأس آب پمپاژ

 تيريدر مد یرو، عنصر مهم نيهستند. از ا يکشاورز

محسوب  يکشاورز يهافرآورده ديمصرف آب و تول

 ياريآب يهاشبکهدر  که ينديو هر اقدام و فرآ شوندیم

آن بر کشاورزان انجام  ريتأث به توجه بدون یزهکش و

به  ،نخواهد داشت. لذا یمطلوب و کاف یشود، بازده

و  ياريآب يهاشبکهمنظور کاهش مشکالت موجود در 
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از  يآب کشاورز یبازده شيسو و افزا کياز  یزهکش

اثر بخش  يبرا یفراهم آوردن عزم مل ازمندين گريد يسو

 ت،يريمد ،يزيربرنامهدر  يکشاورزدن نقش کر

 یو زهکش ياريآب يهاشبکهاز  يو نگهدار يبرداربهره

 باشدیم

(Shahroudi & Chizari, 2008اغلب ا .)از  ها،شبکه ني

قرار  یبخشتيرضا طيدر شرا يو نگهدار رينظر تعم

 ساتيتأس ينگهدار در بردارانبهرهندارند. مشارکت 

عدم  علته ب. دارد قرار ممکن حداقل در شده جاديا

 نيا يو نوساز يو نگهدار ريدر تعم یکاف يگذارهيسرما

و  ياريآب يهاشبکهکه توسط  یمساحت سات،يتأس

در اغلب موارد کمتر از مقدار  ،شوندیم هيتغذ یزهکش

 نياعتماد ب عدم، نيا بر عالوه. است شده يزيربرنامه

بر عملکرد  رهيغو  يامنطقهآب  يهاشرکت برداران،بهره

 فيداشته است. عملکرد ضع یاثر منف ياريآب يهاپروژه

 یناکاف يگذارهيسرمابه طور عمده معلول  هاپروژه نيا

خود به  نيو ا باشدیم يو نگهدار ريتعم ،يدر نوساز

موجود کمک  ساتيتأس تيدر وضع یدور باطل کي جاديا

 و ياريآب يهاشبکه شتريب بيبه تخر جيکرده که به تدر

 (Soltani & Torkamani, 2008) انجامد یم یزهکش

 ستگاهيا يهاپروژه شدن رها کارمهين ايو  شکست

از  یبخش ليتحم  همچون یعوامل در شهير آب پمپاژ

 يکاهش توان درآمد ،ها به بهره برداران نهيهز

ـ یشتيمع تيافت وضع ؛يکاريب شيافزا ،بردارانبهره

عدم  ی،اراض تيودن مالکمشخص نب ،برارانبهره ياقتصاد

وجود دوباره  ،نيمسئول با يبه همکار انييروستا ليتما

 & Amirkhani) و تکرار اشتباهات گذشته دارد هايکار

etal, 2017 .)به بررسی مسائل و مشکالت  ايمطالعه در

پمپاژ آب ماهنشان پرداخته شد و  يستگاها برداريبهره

-و بهره دهیسازماننامناسب  يالگو يلاز قب يموارد

و  هامکرر پمپ ينهسوختن و هز يستگاه،از ا برداري

 تفريحی جنبه بودن غالب ها،آن يرتعم يباال ينههز

 هايبودن روش یباغداران، سنت يادو تنوع ز يباغدار

مشارکت در  يهبودن روح يينپا ياري،انتقال آب و آب

 ی،و گروه يفرد يندر روابط ب اعتماديیمنطقه و ب

و  یدولت يتو اتکا به حما یدن وابستگش دينهنها

 شدند شناسايی يشتیو مع يمشکالت ساختار

Yaghoubi,2013).) 

 رکود  ليدال یبررس به پژوهشگران از ديگر برخی

 مردم توسط آبی منابع مديريت زين و یآبرسان يهاپروژه

 يسازرا در  عدم فراهم یکه علت اصل اندپرداخته

 يريتان در خصوص مدکشاورز يالزم برا هايآموزش

 دارد دنبال به را هاآن مشارکت عدم که دانندمی ياريآب

(  et al, 2006 Regnerدر هم .)مطالعه مري و  ،راستا ين

آموزش کشاورزان  کهينعالوه بر ا داد،همکاران نشان 

است، عدم  ياريت آبيريمد يتعامل در موفق ترينمهم

در فصل  ازيآب مورد ن يافتکشاورزان از در يناناطم

 هايعدم مشارکت کشاورزان در پروژه یعلت اصل ی،زراع

عدم  ،نيهمچن(. Merry et al., 2007) است ياريآب

 بخش در یسطح آب یکاف عرضه و حيصح تيريمد

به  یفراوان یاجتماع-ياقتصاد بارانيز اثرات يکشاورز

راستا  ني( در همArab et al., 2018 ) همراه داشته است

 نهيبه يیچغاخور نشان داد که کارا القيي مطالعه جينتا

 یتيريمد عملکرد به وابسته يکشاورز و ياريآب تيريمد

 & Yeylagh choghakhor) بران استآب يهاتشکل

Karami, 2019.) آموزش و  بعدگفت  توانیم ،ينبنابرا

 .دارند هاپروژه تيموفق در یمهم اريبس نقش يريتمد

 پمپاژ ستگاهيا هپروژ یبررس در  راستا  نيدرهم

 يکشاورز جهاد اداره از نقل به که نيهرس پاسار يروستا

 بهينه مصرف هدف با 1386سال در نيهرس شهرستان

 يمتعدد مشکالت امده در اجرا به  اشتغال ايجاد و آب

 يمد یاراض يلبا تبد توانستیطرح مذکور م ،شد دهيد

 يشباغ سبب افزا يجادآب و ا ينهمصرف به ی،به آب

درآمد  يشافزا یرد در واحد سطح و به طور کلعملک

 نيکه چرا ا شودیم مطرح سوال نيا حالمردم گردد. 

که در صورت  یمثبت يرغم دستاوردها یپروژه عل

 ستتوانیم نيهرس پاسار يروستا يشدن برا يیاجرا

 نظر مورد اهدافداشته باشد، با رکود مواجه شده و به 

و برنامه  نيرد مسئولعملک گر،ي؟ به عبارت داست دهينرس

 بوده است؟ فيضع يیهاپروژه در چه بخش زانير

 

 روش تحقيق

و  يقبه منظور درک عم هدف پژوهش و با توجه به 

. مطالعه بر گرفته شد يندر ا يفیک يکردهمه جانبه، از رو

بدين منظور به دنبال گردآوري اطالعات و  پاسخگويی 

پروژه به پرسش اصلی تحقيق حاضر که داليل رکود 
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باشد، از ايستگاه پمپاژ آب روستاي پاسار هرسين می

که عبارت  اي استفاده شده استيشهر  يلتحلروش 

که  يايافتهساختار  يقو تحق یبررس ينداست از فرآ

ابزار  .باشدیله مامس يک یشناختن علت واقع آن هدف

اي وقايع، براي تعيين عوامل دخيل يا مؤثر تحليل ريشه

رود و با فرايند مرحله به مرحله به کار میدر يک مسئله 

پردازد اين روش اين امکان به کشف علت يک پيامد می

نگر، علل بروز يک آورد که به صورت گذشتهرا فراهم می

پيامد مشخص را بررسی نمايد و در واقع يک ابزار 

کند تجسسی پرسشی است که به حل مشکل کمک می

 (Amerion et al., 2014تحليل .) اي يک فرايند ريشه

.شناسايی مساله، 1باشد که عبارتند از: اي میچند مرحله

. 4.تجزيه و تحليل اطالعات، 3آوري اطالعات، .جمع2

 گردآوري براي تحقيق، اين رسم نمودار )علت و اثر(. در

عميق، گروه متمرکز و مشاهده  روش مصاحبه از ها داده

لعه پژوهش جامعه مورد مطا. گرديد استفاده مستقيم

بردارانی حاضر مسئولين درگير طرح و همچنين بهره

ها تحت پوشش طرح ايستگاه هاي آنباشد که زمينمی

 هادر انجام مصاحبهاند. پمپاز روستاي پاسار قرار گرفته

 يد،به طول انجام يقهدق 60تا  25از  ميانگين طور به که

 به رسيدن در جهت هدفمند گيرينمونه هايتکنيک از

. است شده گرفته بهره مفهومی غناي و نظري اشباع

 اشباع سطح تا اطالعات گردآوري فرايند و نمونه اندازه

 ادامه دسترس قابل اطالعات سودمندي آستانه يا نظري

 گرفته قرار مصاحبه مورد نمونه 18 منظور يافت، بدين

-بهره را شوندگان مصاحبه از نفر12  بين اين در است،

دادند.  تشکيل طرح درگير کارشناسان را رنف 6و  برداران

 بهره محتوا ليتحل روش از ،هاپس از انجام دادن مصاحبه

 يدانی،م هايياداشتکه  يبترت ينبد  است، شده گرفته

شد و  يبردارو نسخه یشده، بازخوانضبط يهامصاحبه

و در قالب دو  يداستخراج گرد یاصل يمها و مفاهجمله

. در روند يدگرد يلتحل يمحورباز و  يمرحله کدگذار

 يممفاه يباز بر مبنا يکدگذاري در اين تحقيق، کدها

 مرحله رموجود در اطالعات به دست آمدند د

 ياو نما يگزينش مضامين محور ي،بعدکدگذاري محور

از بين کدهاي باز انجام شد. در اين بين، تالش شد تا از 

پوشاندن باز، کدهايی با قابليت بازنمايی و  يبين کدها

ها انتخاب گيري مقولهشکل يتديگر کدها و در نها

 شوند.

 چهار از هاداده پايايی و صحت از اطمينان جهت

1لينگولن و گابا بودن موثق معيار  ،3تأييدپذيري ،2اعتبار 

 .گرديد استفاده 5پذيريانتقال و 4پذيري اطمينان

 يمناسب ساختارها يارائه” عتبار اشاره دارد به ا

 يکسريو گوبا  نگولنيل مطالعه، تحت یاجتماع يايدن

 جينتا در اعتبار دنيکه به بهبود بخش يیهاتيفعال

 نيکنند از جمله ایکند، را ارائه میکمک م قيتحق

پرورش،  طيبا مح یتماس طوالن به توانیموارد م

 .کرد اشاره مختلف ياياز زوا یمستمر، بررس يمشاهده

محقق  يکار يهيفرض طسب به اشاره يريپذانتقال

. ددار ،کار گرفته شوده ب يگريتواند در مفهوم دیکه م

محقق  فهيوظ يريپذشاخص انتقال کيفراهم آوردن 

ها و مجموعه داده جاديا ياو برا ياو تا اندازه ست،ين

 ارزشمند یباشد که به اندازه کافیمسئول م حات،يتوض

ر کردن دقادر به قضاوت  محققان، گريد نيباشد، بنابرا

 يهاطيها و محتيموقع يها براافتهي يريپذمورد انتقال

 .باشندیمتفاوت م

 و یداخل نديفرا یوستگيپ به اشاره نانياطم تيقابل

به خود  دهيدر پد  طيشرا رييتغ يبرا محقق که یروش

 .دهد، داردیاختصاص م

ها داده يهااشاره به گسترش مشخصه د،ييتا تيقابل

محقق ثابت نگه داشته شده   که توسطگونه همان ،دارد

 را  قيحقت جينتا که یکسان لهيوسه تواند بیاست، م

 ،راستا نيدر ا .شود دييکنند، تایم ینيخوانند و بازبیم

از موارد مطرح شده  یبيدر پژوهش حاضر به صورت ترک

 تحقيق هايمحل با محقق منظور بدين .دياستفاده گرد

 اعتماد جلب به که ردک برقرار مدت طوالنی ارتباط

 کمک مطالعه مورد محيط درک و کنندگانشرکت

 کدها، و ها داده صحت تاييد براي همچنين. کرد شايانی

 به شد، استفاده کنندگانشرکت توسط بازنگري روش از

 به مصاحبه متن کدگذاري، از بعد که صورت اين

 تفاسير و کدها صحت از تا شد بازگردانده کنندهشرکت

                                                                                  
1.  Guba & Lincoln1  

2. Creadibility 

3. Confirmability 

4. Dependability or Consistency 

5. Transferability 
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 نظر از که کدهايی و شود حاصل اطمينان

 گرديد، اصالح نبود، آنان ديدگاه گربيان کنندگانشرکت

 يهاسوال متفاوت يهازمانعالوه بر موارد مذکور در 

 جينتا که شد دهيپرس مطالعه مورد جامعه از یکساني

 .ديگرد حاصل یکساني

 
 ارانبرد بهره مصاحبه مکان و زمان -1جدول 

 تيجنس فيرد

 وندهش مصاحبه

 زمان مدت مصاحبه مکان

 مصاحبه

 20 پاسار يروستا مرد 1

 20 پاسار يروستا مرد 2

 25 پاسار يروستا مرد 3

 45 پاسار يروستا زن 4

 20 پاسار يروستا زن 5

 25 پاسار يروستا زن 6

 20 پاسار يروستا مرد 7

 20 پاسار يروستا مرد 8

 20 پاسار يروستا مرد 9

 20 رپاسا يروستا مرد 10

 50 پاسار يروستا مرد 11

 60 پاسار يروستا مرد 12

 منبع: يافته هاي تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين در شوندگان بهمصاح ويژگی و زمان مدت -2جدول 

 کارشناسان
 جنسيت رديف

 شونده مصاحبه
 زمان مدت تحصيلی مدرک

 مصاحبه
 ليسانس فوق مرد 1

 آب مهندسی
120 

 ليسانس فوق مرد 2
 ترويج

45 

 ليسانس فوق مرد 3
 آب مهندسی

20 

 ليســانس فــوق زن 4
 روستايی توسعه

45 

 ليســانس فــوق زن 5
 آمـوزش و ترويج

 کشاورزي

30 

ـــــــــانس مرد 6  ليس
 و مکانيـــــــک

 آالتماشــــــين
 کشاورزي

25 

 و ترويج ليسانس مرد 7
ــــــــــوزش  آم

 کشاورزي

15 

8 
 

 مرد
 

ـــــــــانس   ليس
 شناسیخاک

60 

  منبع: يافته هاي تحقيق

 

 هايافته

 یکه شرح داده شد، ط شناختیروش آيندق فرمطاب

 يه،اول هايهنخست از دل مصاحب ي کدگذاري،همرحل دو

کد  43استخراج گرديدند که مرتبط با موضوع  يکدها

دست ه ب کدهايباز،  يکُدگذار ياندر جر. ،باز حاصل شد

قرار گرفتند و از جهت  یبررس آمده با دقت مورد

 يجهشدند، در نت يسهمقا ريکديگ با هاتفاوت و هاشباهت

از لحاظ معنا به  ياداشتند،  يکسان يتکه ماه کدهايی

و در در يک طبقه قرار گرفتند  شدند،یهم مربوط م

 طبقه محوري حاصل گرديد. 12مجوع 
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 تبديل متن مصاحبه به کد باز -3جدول 

 شوندهمصاحبه کليدي جمله شده استخراج کد

 يهايتاختالل در مسئول
 ينمسئول يوکار يريتیمد

نشده بودتا آخر پروژه  مسئولين بارها  يفتعر هايتمسئول يبرا یمرز مشخص
و  يفوظا یدرست و حساب يدکار بخواد خوب انجام بشه با يهاگه  شدندیعوض م

 خاک کار مروج را  انجام بده يامهندس آب   يه ينکهکارا مشخص باشه نه ا

1 

 2 شده بود ييناز باال تع يزمردم فقط تو مرحله اجرا به کار گرفته شدن و همه چ يينپا به باال از ريزيبرنامه
 

 پروژه رکود علل بر اجتماعی تحليلی براي يباز و محور . کدگذاري4جدول 
 رديف مفاهيم کد فراوانی طبقات

برنامه ريزي ضعيف و 
 ناکارآمد

4 A1 1 روژهعدم پيش بينی امکانات و خدمات الزم پس از اتمام پ 

2 A2 2 عدم توجه به بازه زمانی مناسب براي شروع اقدامات 

5 A3  ديدگاه بخشی در سياستگذاري و اجراي پروژه و در نتيجه عدم هماهنگی بين سازمانهاي
 ذي ربط

3 

5 A4 4 برنامه ريزي از باال به پايين 

7 A5 5 عدم وجود برنامه جامع و هماهنگ 

5 A6 6 اسب جهت يکپارچه سازي قبل از اجراي طرحنداشتن برنامه من 

عدم توجه به تنوع 
درآمدي در طی اجراي 

 طرح

8 B1 7  بردارانبهره معيشتی -اقتصادي وضعيت به توجه عدم 

8 B2 8 درآمد اصلی منبع عنوان به باغداري بر تأکيد 

12 B3 9 روستاييان درآمدي توان ارتقا عدم 

 طوالنی شدن پروژه
5 C1 10 هميت و کم رنگ شدن پروژه به دليل طوالنی شدنبی ا 

6 C2 11 نااميد شدن مردم در پی طوالنی شدن اجراي پروژه 

6 C3 12 عدم تمايل اهالی روستا به ادامه همکاري با توجه به زمانبر بودن و زود بازده نبودن پروژه 

عدم آموزش به بهره 
 برداران

7 D1 13 ران از اهداف پروژهاطالعات و آگاهی کم بهره بردا 

6 D2 14 عدم اطالع رسانی و آموزش بهره برداران نسبت به مسائل فنی 

5 D3 15 صوري بودن برنامه هاي آموزشی 

3 D4 پائين بودن سطح تعامالت اجتماعی بين بهره برداران و مسئولين اجرايی طرح 
 مردم محلی عدم تشکيل جلسات توجيهی قبل از اجراي پروژه جهت آگاه سازي

16 
17 

عدم ثبات مديريت و 
 مسئوليت

10 E1 18 تغيير پی در پی مسئولين و نبود ثبات مديريتی 
4 E2 19 اختالل در مسئوليت هاي مديريتی و کاري مسئولين 

سازماندهی و کارگزينی 
 ضعيف

12 F1 1920 استفاده از کارشناسان و مشاوران ناکارآمد و غيرمتخصص در پروژه 
9 F2 21 نداشتن معيار مناسب و توزيع متناسب افراد درگير پروژه از بين اهالی روستا 

قدرتمندترشدن قشر 
 خاص در روستا

12 G1 22 منفعت طلبی افراد قدرتمند محلی 
4 G2 23 عدم توجه به منفعت عامه مردم 

6 G3 24 تبغيض فردي و طايفه اي مسئولين نسبت به بهره برداران 

مانکاران انتخاب پي
 ناکارآمد

6 H1 25 عدم  وجدان کاري پيمانکار 

5 H2 26 عدم کارايی تاسيسات راه اندازي شده به علت ضعف اصول فنی و مهندسی در اجرا 

8 H3 کيفيت نامرغوب تاسيسات راه اندازي شده 
 عدم آشنايی تيم طراحی پروژه با مسائل اجرايی

 به طراحی پروژهعدم توانايی در حوزه نرم افزاري مربوط 

27 
28 
29 

جذب افراد با گرايشات 
 قومی خاص

9 I1 30 عدالتی در انتصاب نمايندگان از بين اهالی مشمول طرحبی 
12 I2 31   برداران عادي پروژهعدم اعمال نظرات و استفاده از نيروي کار بهره 

نامناسب بودن جو و  
فضاي حاکم در زمان 

 پروژه

4 J1 32 ژه به دليل افزايش و ثابت نبودن نرخ تورممشکالت مالی پرو 
4 J2 33 تحريم اقتصادي ايران 
4 J3                 34 جناح بازي سياسی و رانت خواري اقتصادي 

                                                      پروژه یسنجامکان عدم
 اجرا از قبل

 

3 K1  35   اجراي پروژه                از عدم شناسايی عوامل ريسک قبل 
2 K2                             عدم توجه به متناسب بودن زمينه ي اجراي 

 طرح)مثل خاک  مناسب جهت احداث باغ(     
36 

3 K3                                     37 عدم مکان يابی درست پروژه 
3 K4  38 قبل از اجراي پروژه            عدم  انجام مطالعات اجتماعی 

4 K5 39 توجهی به سازگاري پروژه با شرايط زيست                  محيطی ـ اقليمی   بی 

6 K6 40 بر روستاي مورد نظر  هاي اجتماعی حاکم توجهی به ارزشبی 
کمبود منابع مالی در 

 پروژه
4 L1                              41                            کمبود بودجه 

 3 L2     42 مشکالت بودجه بندي و اعطاي اعتبارات بلند مدت دولتی 
 3 L3              43 عدم حمايت و پشتيبانی نهادهاي زيربط از پروژه 
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با توجه به روش مورد استفاده در پژوهش حاضر که 

و  هاي مکررباشد؛ محقق با تحليلاي میتحليل ريشه

برداران و برخی از کارشناسان، استفاده از نظرات بهره

هاي سطحی و اصلی در طبقات محوري را در قالب ريشه

 (. 1قالب مدل زير به نمايش درآورد. )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 هاي سطحی و اصلیطبقات محوري در قالب ريشه-1شکل 

عدم 

امکانسنجی قبل از 

 اجرا
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Series 1 Column2 Column1

 یفراوان  اساس بر شدهشناسايی هايريشه بنديرتبه -2 شکل

 

که موجب  مهمی عامل است مشهود چهآن با مطابق

شناخته  اصلی محور عنوان به و يدهرکود پروژه گرد

 يحاکم در زمان اجرا يشده، نامناسب بودن جو و فضا

پروژه  اجراي زمان در هايافتهپروژه بوده است. براساس 

 اين در است،کشور نامساعد بوده  اقتصادي-ياسیجو س

 اجراي زمان"داشتند اظهار کارشناساناز  یبرخ زمينه
 روز هر کشور اينکه بر عالوه بود پرالتهابی دوران پروژه

 به روز به روز ادوات و اجناس همه قيمت شد،می تحريم
 مشکالت با ما و کردمی پيدا افزايش تصاعدي صورت
نشان   ايريشه تحليل يجنتا. "بوديم يردرگ ياديز خيلی

 يگريد کليدي مشکالت ساززمينه عامل اين دهدیم

در رکود  یمعلول-یعلدر قالب رابطه  که است يدهگرد

 موارد اين جمله از اند،داشته يیپروژه پاسار نقش بسزا

 پروژه اشاره کرد؛ بنابر  مالی منابع کمبود به توانمی

-سياسی جو بودن نامناسب يلبه دل پژوهش هاييافته

 يازحاکم در زمان پروژه، جذب اعتبارات مورد ن ياقتصاد

پروژه  ناکامی در خود عامل اين که بوده مواجه مشکل با

 نامناسب همچنين. است بوده تأثيرگذار بسيارپاسار 

 ثباتییمنجر به ب يزحاکم در زمان پروژه ن فضاي بودن

 يدگاهد بر مبناي ؛تاس گرديدهت يو مسئول يريتمد

 ياسیس هايبر اساس جناح يرانمد ،کارشناسان بيشتر

نظر  جناح مورد ييرو هر بار با تغ شدندیانتخاب م

و  نمسئوال درپییپ ييرتغ. کردیم ييرتغ يزن يريتمد

به  يدنرس يبرا یبه عنوان مانع يريتینبود ثبات مد

د از کارشناسان معتق يکیرابطه  ينباشد. در ایهدف م

 يريتیمداوم پست مد ييرو تغ ينعوض شدن مسئول"بود
 مدير. "يمطرح دور بش یاز هدف اصل شدیباعث م

 ی،بر عهده دارد از جمله سازمانده مهمی وظايف

 و نقص که يرهو غ هماهنگی ريزي،برنامه کارگزينی،

به بار خواهد  هايیآسيب وظايف يندر انجام ا کوتاهی

 مسئوليت ثبات عدم آمده دست به يجآورد. بر اساس نتا

 يلاز قب یمشکالت سازينهپروزه پاسار زم در مديريت و

 ينیو کارگز دهیو ناکارآمد و سازمان يفضع ريزيبرنامه

 ترينبه عنوان مهم ريزيبرنامه. است شده پروژه يفضع

 ايهر طرح توسعه ي.  اجراشودمی قلمداد مدير وظيفه

همراه باشد، اما بر  یو اصول يقدق ريزيبا برنامه يدبا

به دست آمده در طرح مورد مطالعه  يجاساس نتا

و ناکارآمد بوده است که منجر  يفضع ياربس ريزيبرنامه

پروژه شده  موفقيتمؤثر در عدم  کليدي عوامل يجادبه ا

 تنوع به توجه عدم به توانمی عوامل يناست. از جمله ا
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، پروژه شدن زمان طوالنی پروژه،در زمان اجرا  درآمدي

قبل از  سنجیامکان عدم و بردارانبهره به آموزش عدم

 گرديد، اشاره که ترتيب همان به. کرد اشارهپروژه  ياجرا

 معلولپروژه   يدر زمان اجرا يبه تنوع درآمد توجهیبی

که احداث باغ و  جايیآن از است بوده يفضع ريزيبرنامه

 ينا در و بردیمثمر شدن درختان چند سال زمان م

بودند و  درآمدي منبع يازمندمردم ن زمانی فاصله

مناسب به کار  ايبرنامه بارهاين در بايد مربوطه ينمسئول

 اين در مسئوالن برداران،بهره يبنابرگفته اما بردند،یم

بودند و با توجه به ضعف  يانديشيدهن تمهيدي هيچ باره

عامل موجب  ينمردم روستا ا يو مشکالت اقتصاد یمال

در عامل  ريزيبرنامه ضعف. بودپروژه شده  یاکامن

 بردارانبه بهره دهیبه نام  عدم آموزش و اطالع يگريد

 روستاي مردمان ها،يافتهاساس  بر دهد،می نشان را خود

برخوردارند و اطالعات و  يينیپاسار از سطح سواد پا

ندارند.  ايتوسعه هايدر رابطه با طرح یچندان یآگاه

 ايبرنامه و شدند ظاهر ضعيف نيز بارهاين رد مسئوالن

به کار  یدادن به اهال یجهت اگاه کاربردي و يدمف

 طوالنی به منجر يفضع ريزيبرنامه ين،نبردند. همچن

 يکی يبر پايه گفتهپروژه شده است.  يشدن زمان اجرا

 ما ياردر اخت منظمی چارت "طرح درگير کارشناساناز 
 دليل به مثالً ببريم پيش را هاکار اون اساس بر که نبود
 آبی نياز اوج که تابستان فصل در را درختان گیبرنامهبی

 در نتوانيم شدمی باعث اينها يم،درختان بود کشت کرد
 تحويل و برسانيم پايان به را کارها نظر مورد زمان
 يکی نيز پروژه اجراي از قبل سنجی. عدم امکان"دهيم

 باشد؛می ضعيف ريزينامهبر معلول که است مواردي از

 پروژه ابتداي در مناسب سنجیامکانو  ريزيبرنامه عدم

 .بود گرديده روستا در هايیناهماهنگی ايجاد سبب

است که به  سازماندهی مدير وظايف از يگرد يکی

امور بر حسب  واگذاري و کارها در نظم يجادا یمعن

 و يطشرا به توجه با هامسئوليت و باشدیتخصص افراد م

است که  حالی در اين گردد؛می تفويض افراد به موقعيت

 يفوظا يبرا مشخصی مرز پاساردر پروژه  يجبنابر نتا

 يفضع ينیو کارگز سازماندهی و است نداشته وجود

نقش  پروزهکه در رکود  ديگري مشکالت ساززمينه

 به  توانمی  مشکالت  جمله  از  است، گرديده اندداشته

قشر خاص در روستا، جذب افراد با  قدرتمندترشدن

 ناکارآمد پيمانکارهاي خاص و انتخاب  قومی هايگرايش

 از روستا در خاص قشر شدن قدرتمندتر. کرد اشاره

 پروژه يفضع سازماندهی از ناشیاست که  مواردي جمله

-بهرهمکرر  تأکيد و پژوهش هاييافتهبر اساس  باشد.می

وجود دارند  يد قدرتمندپاسار افرا يدر روستا ، برداران

چون اگر روستا  ندارند، روستا يشرفتبه پ يلیکه تما

 سلطه برمردم توانندنمی قدرتمند قشر اين کند يشرفتپ

و  بردارانبهره هايبر اساس گفته همچنين،. باشند داشته

و مسئوالن  يراندر طرح، مد يراز کارشناسان درگ یبرخ

توجه کنند، به  به منفعت مردم کهيناز ا يشب يیاجرا

-بهرهمطالب  ينا ييددر تأ انديشيدند،یمنفعت خود م

طرح  ينهدف ا "و کارشناسان اذعان داشتند برداران
 هایدولت یبه مردم نبود فقط به نفع بعض یسودرسان

طرح خرج کردند  يبودجه را برا از یتمام شد اونا بخش
 گرايشات با افراد جذب همچنين. "يدندرا باال کش يهبق

-می پروژه يفضع سازماندهی معلول يزخاص ن ومیق

-يندهنما "کردندیم يانب بارهاين در بردارانبهره باشد؛

که تو  ما ينبودند از ب یروستا پاسار که تو تعاون هاي

انتخاب  را یکسان ن، مسئوالندنبود يمداشت ينطرح زم

که طرح اونجا اجرا  ينیهکتار زم 140کرده بودند که تو 

چون با  ولیهم نداشتند،  ينطعه زمق يه شدیم

 يدکاسه بود انتخاب شدند، ما با يهدستشان تو  نمسئوال

 يکه برامان کار گفتيمیبه اونا م رااول مشکالتمان 

 يگيرنداشتند که تو طرح باشه، پ ينیچون زم یبکنند، ول

به اونا  يما نبودند، آخه مشکل اونا نبود ضرر يکارها

 يچیه نبه مسئوال یاپلوسچ ياوناهم برا رسيد،ینم

 يدبه وجود آمده موجب تشد يطشرا ين. ا"گفتندینم

 يلکه به دل عواملی از يگرد يکیپروژه شده بود.   ناکامی

 پيمانکاران انتخاب است، شده ايجاد يفضع کارگزينی

پژوهش،  هاييافته. بر اساس است بوده ناکارآمد

 را زهپرو فنی موارد يتبدون توجه به رعا يمانکارانپ

-کارشناسان و بهره يگفتهکرده بودند بنا بر  طراحی

کار را انجام نداد فقط  یاصول پيمانکاران "برداران
 صورت. همه موارد ذکر شده به "ندکرد کاريسمبل

 رکود سبب یمعلول-علیو در قالب رابطه  مراتبی سلسله

   .  اندشده پاسار پروژه
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 يريگجهينت

 از يا جامعه هر ي هتوسع و رشد يبرا الزم شرط

رغم  یعل که است اشتغال جاديا پاسار، يروستا جمله

در روستا  یو منف فيآن از عملکرد ضع يباال تياهم

و  انييکاهش توان درآمد روستا"برخوردار بوده و سبب 

احداث  که نشان داد هاافتهيشده است.  "يکاريب شيافزا

نکرده بلکه  جاديا ینه تنها در روستا، اشتغال ستگاهيا نيا

 يکاريداشته و سبب ب یدر پ زين یمنف یراتيتأث

مهاجرت، شده است. اقتصاد غالب  شيافزا و ان،ييروستا

در  ن،يپاسار هرس يکشور از جمله روستا يروستاها

و سپس  يکشاورز يهاتيفعالبر  یاول مبتن يدرجه 

 ستگاهياز احداث ا شيپاسار پ ياست. روستا يدامدار

و  یالزم را در کشت محصوالت زراع ليپمپاژ آب، پتانس

 ستگاه،يا يناکارآمد ليداشته که به دل یدام يهافراورده

 و مانده استفاده بدون و راکد هانيزماز  یاعظم یبخش

 برداران بهره یدام ي علوفه و يدرآمد توان جهينت در

-ياقتصاد مشکالت ساز نهيزم و است افتهي کاهش

اضافه کرد؛  دي. بااست دهيگرد بردارانبهره يبرا یاجتماع

بهره برداران که  ياقتصاد تيتناسب پروژه با وضع عدم

مناسب در  یو امکان سنج يزيبه علت عدم برنامه ر

پروژه به وجود آمده و سبب شده بود تا بهره  يابتدا

را تحمل کنند و به دنبال  ياديز يبرداران فشار اقتصاد

 باشندنداشته شدن پروژه  يیالزم را در اجرا يآن همکار

 و بماند استفاده بدون و راکد ياديز مدت به ستگاهيا و

 خود ي گذشته کشت ي وهيش به برداران بهره از یبرخ

 داشت اذعان باره نيا در نيمسئول از یکي. گردند باز

 بدون را روستا در پروژه احداث ي هياول طرح که یکس"
 هب ديبا کرد بيتصو منسجم يزير برنامه و ينگر ندهيآ
 مردم يها نيزم که یزمان که کرد یم دقت موضوع نيا

 خوردن يبرا ینان مردم و روديم ستگاهيا پوشش تحت
 ".کنند ريس را شکمشان ديبا کجا از ندارند

 به  دهیآموزش و اطالع ضعف مذکور موراد بر عالوه

در رکود پروژه نقش  یعنوان عامل مهم به بردارانبهره

به عمل آمده اکثر  هاياحبهداشته است؛ با توجه به مص

مدرن  هاييوهپاسار نسبت به ش يکشاورزان روستا

 دقيق اطالع پروژه اهداف از و اندتجربه بودهکم ياريآب

  ازی کي هاينداشتند بنابر گفته

 يشه،سرشان نم يادما ز آبادي مردم"بردارانبهره

تا آب  کردندیسوراخارو پاره م يامدنم ياشانبعض
آب به  يگهکار اونا د ينبرسه، با ا يناشانبه زم يشتريب

اگر  يدانستندنم يگهد يد،رسینم یباالدست ينايزم
 يرسه،که هست ولش کنند آب به همه جا م ينجوريهم

 ينا"داد.یم يحمردم توض يرو خوب برا هاينا يدبا يکی

هم برگزار شده  يجیترو هاياست که کالس یدر حال

 هاکالس ينبودن ا يدمف يراز غ یاما شواهد حاک ،است

اظهار نمود  توانیم هايافته ينبا توجه به ا ،. لذاباشدمی

 ياري،آب هاياز عوامل مؤثر در طرح شبکه يکیکه 

در  هايتفعال ينا باشد،یم يجیترو یآموزش هاييتفعال

 يشافزا سبب ياريآب هايموضوعات مرتبط با شبکه

را نسبت به آنان  يدگاهدانش و نگرش کشاورزان شده و د

-اجرا و بهره گيري،يمتصم ی،و مطالعات یمراحل طراح

 ينکه ا نمايد،می مثبت هااز شبکه يو نگهدار برداري

مربوطه خواهد  يهاامر سبب مشارکت آنان در برنامه

 یآموزش هايدوره در بردارانبود. در واقع اگر بهره

-دوره يسازمان جهاد کشاورز يا يندشرکت نما يشتريب

-دوره ينا طريق از بردارانارائه کنند، بهره يشتريب هاي

و به  دهندیم يشخود را افزا یو دانش عمل آگاهی ها

و استفاده درست  يخود را در نگهدار يتبع خودکارآمد

را به دنبال  ينهو لذا کاهش هز کنندیم يتاز شبکه تقو

الزم به  هايرو دادن آموزش يناز ا ،خواهد داشت

 يش، شناخت و افزا یسطح آگاه يشفزاا يکشاورزان برا

 که دارد ضرورت هادر آن یفن هايمهارت

Regner(2006)، Merry & etal (2007در پژوهش )هاي 

 داشتند.  يدخود بر آن تأک

 ،یعلم نديکردن فرآ یحاضر به دنبال ط پژوهش

 يبا حضور بهره برداران و مسئوالن ذ یو مشارکت قيدق

رکود پروژه  ليدال یند به بررسبتوا تيربط بود تا در نها

 يبندبا توجه به رتبه ميدانی پژوهش اين نتايجبپردازد 

 نيا از یحاک یفراوان اساس بر پروژه رکود یاصل عوامل

 تري رنگ پر نقش ياقتصاد وکه عوامل اجتماعی  بود؛

که  یعوامل. کنندمیپمپاژ آب ايفا  هايايستگاه رکود در

 از جمله  ايسعهتوکمتر در اکثر پروژه هاي 

 رو اين از. شود می پرداخته بدان آب پمپاژ هايايستگاه

 گيري چشم نقش تواندمی معضالت اين حل و شناسايی

 جمله از. نمايد ايفا ايستگاهها اين موفقيت در

به مشارکت  توانیم نهيزم نيا در يکاربرد يشنهادهايپ
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 ستگاهيا به مربوط يهايزيربرنامهدادن بهره برداران در 

 نيتر یاصل کهکشاورزان يیآنجا از کرد؛ اشاره پمپاژ

 يفرآورده ها ديمصرف آب و تول تيريعامل در مد

به اهداف مورد نظر در پروژه  یابيجهت دست يکشاورز

شوند، استفاده از تجربه و  یمحسوب م یعمران يها

مثمر  ارياهداف بس شبرديدر پ تواندیم آنها یبومدانش 

 پروژه موفق يها نمونه از يبردار والگ نيهمچنباشد. 

 ـ گاوشان سد ابيپا ي منطقه مانند شده اجراء يها

 در ربطيذ مسئوالن و رانيمد به تواندیم لوار،يب دشت

 .کند یانيشا کمک پروژه موفق ياجرا
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