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 چکیده

 ٔحيظ ؿشايظ ثٟجٛد ٌيبٜ، فّٕىشد افضايؾ ٔٙحصشاً سا صٞىـي ٞذف صٞىـي، ٞبيػيؼتٓ عشاحي ثش حبوٓ ػٙتي ٍ٘شؽ

 سٚ ايٗ اص. دٞذ ٕ٘ي لشاس ثشسػي ٔٛسد سا صٞىـي ٞبي عشح ٔحيغي صيؼت احشات ٚ دا٘ذ ٔي آةصٜ ثيـتش ٞش چٝ خشٚد ٚ سؿذ

 ٌٙزب٘ذٜ آٟ٘ب دس ٘يض ٔحيغي صيؼت ٞبي رٙجٝ وٝ ؿٛ٘ذ ثبصٍ٘شي ايٌٛ٘ٝ ثٝ ٔذيشيت ٚ عشاحي سايذ ٔقيبسٞبي ػتا ضشٚسي

 فٙٛاٖ ثٝ ؿذٜ وٙتشَ صٞىـي. اػت ػٙتي صٞىـي ٞبيػيؼتٓ وبسايي افضايؾ ساٞىبسٞبي اص يىي ؿذٜ وٙتشَ صٞىـي. ؿٛد

 ٔحيظ ثش صٞىـي ٔخشة احشات وبٞؾ دس ٔـٟٛدي تأحيشات ٚ ثٛدٜ پبيذاس وـبٚسصي ٔذيشيت دس فٕذٜ ٞبيحُ ساٜ اص يىي

 سا ٔحيغي صيؼت پبيذاس تٛػقٝ ثٝ ٘يُ ٚ عجيقي ٞبيػيؼتٓ اوٛ پبيذاسي ٚ تٛػقٝ صٔيٙٝ خٛد ٘ٛثٝ ثٝ أش ايٗ وٝ داسد صيؼت

 ٜؿذ وٙتشَ صٞىـي تأحيش تحت خشٚري آةصٜ ٔحيغي صيؼت احشات وبٞؾ ثشسػي ثٝ حبضش تحميك دس. آٚسدٔي فشاٞٓ

 ثٝ ٌيشي رٟت ٚ صٞىـي ٞبيػيؼتٓ اص خشٚري آةصٜ ٔيضاٖ سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ ساػتبي دس ساٞىبسٞبيي ٚ ؿٛد ٔي پشداختٝ

 .ؿٛد ٔي ثيبٖ ؿذٜ وٙتشَ صٞىـي ػٕت

 آةصٜ وبٞؾ ، ؿذٜ، وٙتشَ صٞىـئحيغي، پبيذاسي اوٛػيؼتٓ،  صيؼت احشات :کلیدی کلمات
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Abstract 

Traditional attitudes prevailing in designing drainage systems considers drainage aim exclusively to increase 

yield, improve drainage conditions for growth and more discharge and environmental impacts of drainage 

projects have not been studied. Therefore, it is necessary that the common criteria for the designation and 

management are reviewedin a manner that environmental aspects could be included. Controlled drainage is 

one of the ways to increase the efficiency of traditional drainage systems. Controlled drainage is one of the 

major solutions in the management of sustainable agriculture and exerts significant effects on the reduction of 

the devastating effects of drainage on the environmentwhich in turn establishes the ground for the 

development and the sustainability of natural ecosystems which would then result in achieving sustainable 
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development. In the present research, the reduction of the environmental impact of water drainage outlet 

under the operation of controlled drainage is investigated and a number of strategies are suggested to 

minimize the amount of drainage of water drainage systems and orientation towards the controlled drainage 

system.   

Key words: Environmental Impact, Ecosystem sustainability, Controlled drainage, Reduction of the drain 

water. 

 مقدمه-الف

ب سا ؿبُٔ يدسصذ اص وُ د٘ 34دسصذ اص وُ اساضي رٟبٖ صيش وـت آثي لشاس داسد، أب تِٛيذ ايٗ لؼٕت حذٚد  17حذٚد 

. دس وـت وٙذ ٔيُ پبيذاس ٘مؾ حؼبػي سا ايفب . آثيبسي ٚ صٞىـي دس ثشآٚسدٜ ػبختٗ ٘يبصٞبي غزايي رٟبٖ ثٝ ؿىؿٛد ٔي

دس ٟٔبس ٚ تٙؾيٓ ؿٛسي ٚ ٔب٘ذاثي ؿذٖ خبن ٚ ثٟجٛد ٔحيظ صيؼت ٌيبٜ ثشخٛسداس  ػضايي ثٝٞبي آثي، صٞىـي اص إٞيت 

ٚ ٕ٘ه ٘ٛاحي آثيبسي ثٝ  ؿٛد ٔياػت. دس صٞىـي ػٙتي ػغح آة ٔٙغمٝ تٛػقٝ سيـٝ ٌيبٜ تٛػظ صٞىؾ پبييٗ ثشدٜ 

، ٞب آة صٜ. دس ٌزؿتٝ، ػيؼتٓ ٞبي صٞىـي صيشصٔيٙي فٕٛٔبً رٟت تخّيٝ ٔذاْٚ يبثذ ٔيثٝ ٔىبٖ ديٍشي ا٘تمبَ آة ٕٞشاٜ صٜ

. أب ايٗ ٍ٘شؽ دس ؿذ٘ذ ٔيثش سٚي تِٛيذ ٔحصَٛ عشاحي  ػبِي خـه اي آٔذٜ پيثذٖٚ تٛرٝ ثٝ فٛالت صيؼت ٔحيغي ٚ 

آٔذٞبي صيؼت ي پياي دس صٔيٙٝيش تحميمبت ٌؼتشدٜاي وٝ عي دٞٝ اخاػت، ثٝ ٌٛ٘ٝ وشدٜ تغييشحبَ حبضش دس رٟبٖ 

(. 2006ٔحصَٛ ا٘زبْ پزيشفتٝ اػت )آيبسص ٚ ٕٞىبساٖ،  تِٛيذ ثشدس ؿشايظ صٞىـي آصاد،  ٞب ػبِي خـهٔحيغي ٚ احشات 

ثي ٚ پبييٗ دس عجيقت، ثشخي اص صيؼت ثْٛ ٞبي آثي سا تخشيت ٚ اص وبسثشي ٞبي ٔفيذ ٔٙبثـ آ ثبويفيتآة خشٚري تخّيٝ صٜ

ي صٞىـي ثٝ ػٝ ؿيٜٛ ٞب سيـٝ(. ٔذيشيت ٚ وٙتشَ ػغح ايؼتبثي دس صيش فٕك تٛػقٝ 2006)ريجب، وبٞذ ٔيخبوي پزيش٘ذٜ 

ؿٛد. ٔٛضٛؿ صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ وٙتشَ ؿذٜ، آثيبسي صيشصٔيٙي ٚ صٞىـي وٓ فٕك دس صٔيٗ ٞبي وـبٚسصي افٕبَ ٔي

ٌبْ  تٛا٘ذ ٔيس ٘ٛاحي خـه ٚ ٘يٕٝ خـه، صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ د (.1386اِٚيٗ ثبس دس ٔٙبعك ٔشعٛة ٔغشح ؿذ )اوشْ، 

ٔٙغمي ثقذي رٟت ثٟجٛد ٔذيشيت آة دس اساضي وـبٚسصي فبسيبة ٚ ٘يض وبٞؾ احشات ٔٙفي صيؼت ٔحيغي ٘بؿي اص 

آة اص صٞىـي صيشصٔيٙي ثبؿذ. دس اوخش ٔٙبعمي وٝ داساي ؿجىٝ آثيبسي ٚ صٞىـي ٔذسٖ ٞؼتٙذ، اص يه عشف حزٓ صيبد صٜ

ثٝ ٔٙبثـ آة ٞبي ػغحي ٔٛرجبت آِٛدٌي  ٞب آٖاص ٔـىالت ٟٔٓ ٚ اصّي ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ اص عشفي ٚسٚد  ٞب آٖاسؿ ٚ دفـ ٔض

ايٗ ٔـىالت اػبػي سا تب حذٚد  تٛا٘ذ ٔي ٞب آِٛدٌيٚ ٔيضاٖ غّؾت  ٞب آة صٜايٗ ٔٙبثـ سا فشاٞٓ آٚسدٜ اػت. وبٞؾ وٕيت 

ضشٚسي وٝ ثبيؼتي ٔالحؾٝ  ٞبي ٌضيٙٝ، يىي اص ثبؿٙذ ٔيىـي ٔٛرٛد صيبدي ثشعشف ٕ٘بيذ. دس ٔٙبعمي وٝ ػيؼتٓ ٞبي صٞ

. اصالح ػيؼتٓ ٞبي ٔٛرٛد ثب ٞذف ايزبد يه ثبؿذ ٔيرٟت وٕيٙٝ وشدٖ احشات صيؼت ٔحيغي  ٞب آٖؿٛد، اصالح ٔذيشيت 

 ثبؿٙذ ٔيثُ ارشا ػيؼتٓ آثيبسي ٚ صٞىـي پبيذاس اص ديذٌبٜ وـبٚسصي ٚ صيؼت ٔحيغي، غبِجبً ثب وٙتشَ ٚ ٔذيشيت صٞىـي لب



 
(. ٚرٛد ٔٙبعمي ثب پتب٘ؼيُ وبفي رٟت 1992، تٛٔبع ٚ ٕٞىبساٖ 2001، وشيؼتيٗ ٚ ٕٞىبساٖ 1997)آيبص ٚ ٕٞىبساٖ 

 دس وـٛس ثبفج ؿذ تب ضشٚست ا٘زبْ تحميك دس ايٗ صٔيٙٝ حبئض إٞيت لشاس ٌيشد. ٞب سٚؽافٕبَ ايٗ ٌٛ٘ٝ 

 زهکشی کنترل شده-ب

ػغح ايؼتبثي دس فٕك وٕي اص ػغح صٔيٗ ثب اػتفبدٜ اص يه ػبصٜ وٙتشَ ٍ٘بٜ داؿتٝ دس ػيؼتٓ  صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ 

. ػغح ايؼتبثي وٓ فٕك، ثب وبٞؾ ٌشاديبٖ ٞيذسِٚيىي ٚ افضايؾ پتب٘ؼيُ رشيبٖ سٚ ثٝ ثبال ٔٛئيٍٙي، ٔٛرت وبٞؾ ؿٛد ٔي

عشيك آة خبن ٔٛرٛد دس ٘بحيٝ سيـٝ،  ٘يبص آثي خٛد اص تأٔيٗٚ ٌيبٜ سا لبدس ثٝ  ٌشدد ٔي٘فٛر فٕمي ثٝ صيش ٘بحيٝ سيـٝ 

ٚ  . دس ايٗ ػيؼتٓ خغٛط رشيبٖ وٓ فٕك تش اص ػيؼتٓ صٞىـي آصاد )غيش وٙتشَ ؿذٜ(ػبصد ٔي٘بؿي اص صقٛد وبپيالسي 

(.ايبص ٚ ٕٞىبساٖ تحميمي سا تحت فٙٛاٖ صٞىـي 2006)آيبص ٚ ٕٞىبساٖ، ؿٛ٘ذ ٔيثيـتش ٘ضديه ثٝ ػغح خبن ٔتٕشوض 

اؽٟبس داؿتٙذ وٝ ٔذيشيت ٔذسٖ  ٞب آٖيت ٔذسٖ آة دس وـبٚسصي فبسيبة ٔٙبعك خـه اسائٝ داد٘ذ. وٙتشَ ؿذٜ رٟت ٔذيش

آة دس ٘ٛاحي خـه ٚ ٘يٕٝ خـه تحت ؿشايظ آثيبسي ٔؼتّضْ ثٟجٛد ػيؼتٓ ٔذيشيت آة)ؿبُٔ عشاحي ٚ فّٕىشد ثٟيٙٝ 

. ايٗ ٔحمميٗ اثضاس داؿتٙذ صٞىـي ذثبؿ ٔيػيؼتٓ آثيبسي ٕٞشاٜ ثب عشاحي ٚ ٔذيشيت ٔؼتٕش ػيؼتٓ صٞىـي صيشصٔيٙي( 

يه ٘يبص دس وـبٚسصي آثي پبيذاس ؿٙبختٝ ؿذٜ اػت، أب ٔذيشيت آثيبسي ضقيف ٔٛرت ٘يبص ثٝ صٞىـي ثيؾ اص ا٘ذاصٜ  فٙٛاٖ ثٝ

ٔذيشيت صٞىـي تب  ٞبي ػبصٜثب عشاحي ٚ احذاث  تٛا٘ذ ٔيآة خٛاٞذ ؿذ. ايٗ ٔـىُ ٚ ثٝ تجـ آٖ افضايؾ ؿذيذ دس حزٓ صٜ

يه ٞذف اػبػي ثبيؼتي ٔذ ٘ؾش  فٙٛاٖ ثٝاي ٔشتفـ ٌشدد، ِيىٗ ثبص ٞٓ ٔذيشيت ٔذسٖ آثيبسي ثب سا٘ذٔبٖ لبثُ لجَٛ ٜا٘ذاص

٘ـبٖ داد ضٛاثظ ٚ سٚؽ ٞبي عشاحي ٔٛرٛد ػجت  ٞب آٖعشاحبٖ ٚ ثٟشٜ ثشداساٖ لشاس ٌيشد. ثشسػي ٞبي ا٘زبْ ؿذٜ تٛػظ 

. ؿٛد ٔيداس ثش سٚي ويفيت ٔٙبثـ آة ػغحي ٚ صيشصٔيٙي ٔقٙي تأحيشثب  آة ٚ تخّيٝ ٔمبديش صيبد أالحتِٛيذ حزٓ صيبد صٜ

ٔتش دس ٚػظ ثيٗ  2/1صٞىؾ ٚ فٕيك ػغح ايؼتبثي ٔتزبٚص اص  ٞبي ِِٛٝعشاحي سايذ، وبسٌضاسي فٕيك  ٞبي ؿيٜٛ ٔتأػفب٘ٝ

صٞىـي دس  ٞبي ِِٛٝي . ٔغبِقبت ٔذَ ػبصي ٚ تحميمبت ٔيذا٘ي آؿىبس وشدٜ اػت وٝ لشاسٌيشدٞٙذ ٔيدٚ صٞىؾ سا تشريح 

. ؿٛد ٔيافٕبق وٕتش ٚ وبٞؾ فٕك ػغح ايؼتبثي ٔٛرت وبٞؾ دس ٔيضاٖ صٞىـي ٚ تّفبت ٕ٘ه خشٚري اص پشٚفيُ خبن 

 لبثُ ٔذيشيت اػت.  ٞب ثبس٘ذٌيتزٕـ ٕ٘ه دس ٘بحيٝ سيـٝ اص عشيك آثيبسي پيؾ اص وبؿت ٚ 

تي دس ػيؼتٓ عشاحي ٔذسٖ ِحبػ ؿذٜ ٚ اضبفٝ ؿذٖ وٙتشَ ٔٛلقيت ػغح ايؼتبثي ثبيؼ ٞبي ػبصٜتحميمبت ٘ـبٖ دادٜ 

ثٝ ػيؼتٓ ٞبي ٔٛرٛد ثٝ عٛس وبسثشدي ٔالحؾٝ ؿٛد. وٙتشَ تشاص ػغح ايؼتبثي ثبفج ثٟجٛد ٔصشف آة تٛػظ ٌيبٜ  ٞب آٖ



 
 ٚاػغٝ ثٝاػتفبدٜ اص آة تٛػظ ٌيبٜ  اي ٔضسفٝثٝ عٛس عجيقي ؿذٜ ٚ حزٓ وُ رشيبٖ صٞىـي سا وبٞؾ خٛاٞذ داد. ٔغبِقبت 

 قٛد ٔٛئيٍٙي ثشاي عيف ٚػيقي اص ٌيبٞبٖ سا حبثت ٕ٘ٛدٜ اػت.ص

يىي اص سٚؽ ٞبي ارشايي رٟت ثٟيٙٝ ػبصي ٔصشف آة دس وـبٚسصي تشويجي اص صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ ٚ آثيبسي صيش صٔيٙي 

ٞىـي ( وٝ ثبٞذف وٙتشَ ص1992؛ تٛٔبع ٚ ٕٞىبساٖ، 1993ثشاي وٙتشَ ٔذاْٚ ػغح ايؼتبثي اػت)ٔبدسأٛتٛ ٚ ٕٞىبساٖ، 

 (.2010)ثٙبيتي ٚ ثٛسيٗ،  ثبؿذ ٔياضبفي، ارشاي يه ػيؼتٓ آثيبسي التصبدي، رخيشٜ ٚ ثٟجٛد ويفيت آة 

 اهداف زهکشی کنترل شده-1

  ٖافضايؾ وبسايي ٔصشف آة، ثٝ فجبست ديٍش، افضايؾ ٔيضاٖ ٔحصَٛ ثشداؿتي ثٝ اصاي يه ٚاحذ آة ٔصشفي )أىب

 افضايؾ ػغح صيش وـت(

 سثشد آةافضايؾ سا٘ذٔبٖ وب 

 تّفبت وٕتش فؼفش ٚ ٘يتشٚطٖ ٚ دس ٘تيزٝ آػيت وٕتش ثٝ ٔحيظ صيؼت ٚ افضايؾ سا٘ذٔبٖ وبسثشد وٛدٞب 

 حفؼ حبصّخيضي خبن ثب آثـٛيي وٕتش 

  ٞب ٟ٘بدٜتِٛيذ ثب وبٞؾ ٔصشف  ٞبي ٞضيٙٝوبٞؾ 

 ٞب آة صٜ اص ٘بؿي خغشات وبٞؾ ٘يض ٚ آِٛدٌي ثٝ حؼبع ٔٙبعك ٚ ٞبتبالة سٚدخب٘ٝ، اص ثٟتش حفبؽت 

  ،ٞؼتٙذ ػبِي خـه ٞبي دٚسٜدس ٔٙبعمي وٝ دچبس  ٚيظٜ ثٝرخيشٜ ٚ ايزبد تقبدَ دس ٔصشف آة 

 رخيشٜ ا٘شطي ٚ ٘يشٚي وبس ثب وبٞؾ ٞضيٙٝ پٕپبط دس آثيبسي ٚ صٞىـي 

 ٔٛرٛد آة اص ٌيبٜ ثيـتش اػتفبدٜ ػجت ثٝ آثيبسي دفقبت تقذاد وبٞؾ 

 آثيبسي اص پغ ٌيبٜ دػتشػي ثُلب سعٛثت ٔمذاس افضايؾ ثب ٔحصَٛ فّٕىشد افضايؾ 

 ٞب دِٚت ٚ صاسفيٗ ثشاي ؿذٜ وٙتشَ صٞىـي اص حبصُ ٔٙبفـ اؿتشان 

٘يض ثب  ٞب دِٚتدس ٔذيشيت ٔضسفٝ ٚ افضايؾ فّٕىشد ٔحصَٛ ٚ  ٞب ٞضيٙٝدس صٔبٖ ٚ  رٛيي صشفٝوـبٚسصاٖ ثٝ عٛس ٔؼتميٓ ثب 

 .ؿٛ٘ذ ٔيثٝ عٛس ٔضبفف ٔٙتفـ تمٛيت ٔٙبثـ اسصؿٕٙذ آة ٚ وبٞؾ خؼبسات صيؼت ٔحيغي اص ايٗ سٚؽ 

فالٜٚ ثش احشات ػٛدٔٙذ ٘بؿي اص تشويت صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ ٚ آثيبسي صيشصٔيٙي ٘يض ؿبُٔ افضايؾ سا٘ذٔبٖ ٔصشف وٛد 

ثٝ دِيُ وبٞؾ دس وُ حزٓ آة صٞىـي  ٞب آة صٜ٘يتشٚطٖ ٚ وبسثشد آة، افضايؾ فّٕىشد ٔحصَٛ ٚ وبٞؾ ٘يتشٚطٖ دس 



 
(. ٕٞچٙيٗ تحميمبت ا٘زبْ ؿذٜ دس 2007، ٚػتشْٚ ٚ ٔؼيًٙ 2005، ؿشٔب ٚ ٔيٙبع  2004)فٛع ٚ ٕٞىبساٖ  ثبؿذ ٔي

ٞب، افضايؾ دس ٔيضاٖ تجخيش ٚ تقشق، افضايؾ سٚا٘بة ػغحي ٚ ٘فٛر فٕمي ٚ وبٞؾ صٞىـي صٔيٙٝ ٔذَ ػبصي ايٗ ؿيٜٛ

 (. 2007، يبً٘ ٚ ٕٞىبساٖ  2007صيشصٔيٙي سا پيؾ ثيٙي ٕ٘ٛد )اػىٍض 

 ی زهکشی کنترل شدهپیش تینی نیازها-2

 ارشاي ػيؼتٓ صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ، اِضأي اػت: ٔٙؾٛس ثٝايزبد ؿشايظ صيش 

  ٔؼغح ٘ؼجتبًاساضي وـبٚسصي 

 وبسثشد آثيبسي ػغحي 

 (ثؼتٝ يب سٚثبص) ٔصٙٛفي صٞىـي ػبٔب٘ٝ احذاث 

 وشد وٙتشَ ٞب صٞىؾ دس سا آة ػغح ثتٛاٖ وٝ ٞبيي ػبصٜ ػبيش يب ثبصسػي ٞبي چبٞه ٘صت 

 ٍٚػيـ اساضي دس ييىپبسچ 

 ْٔختّف ٔحصٛالت صٔبٖ ٞٓ وـت فذ 

 وـبٚسصاٖ دس ٔٙذي فاللٝ ٚرٛد 

 تجارب سیستم های زهکشی کنترل شده در ترخی از کشورها-3

ٔذيشيتي ٔصشف آة لشاس داسد، ثٝ ٘حٛي وٝ  ٞبي ؿيٜٛي ثٟتشيٗ آٔشيىب: دس وبسِٚيٙبي ؿٕبِي، صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ دس صٔشٜ

دس صذ ٞضيٙٝ ارشا سا پغ اص ا٘زبْ ايٗ  75اس ٞىتبس، ثب ػٟيٓ ؿذٖ وـبٚسصاٖ، وٝ ثٝ عٛس ٔتٛػظ ٞض 270اوٖٙٛ دس ثيؾ اص 

صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ  وبسٌيشي ثٝ(. ايذٜ اِٚيٝ دس 2004)ايٛاٖ ٚ اػىٍض،  ٌيشد ٔيوٙٙذ، ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس يبفت ٔيسٚؽ دس

فيىبػيٖٛ، اص عشيك ثبال ٍ٘ٝ داؿتٗ ػغح آة دس دس ايٗ ٔٙغمٝ، رٟت وبٞؾ خشٚد ٘يتشات ٔجتٙي ثش افضايؾ ديٙيتشي

وٝ ثبالتشيٗ ٔيضاٖ وبٞؾ دس ٔمذاس  سػيذ ٔي. ثٝ ٘ؾش داد ٔيآثخٛاٖ ثٛد وٝ دس ٘تيزٝ، ٔيضاٖ ٘يتشات لبثُ دفـ ؿذٜ سا وبٞؾ 

 آة ٘يضآة ثبؿذ وٝ وبٞؾ صٜ٘يتشات دفـ ؿذٜ دس آة ٞبي ػغحي دس آصٔبيـبت وبسِٚيٙبي ؿٕبِي دس ٘تيزٝ وبٞؾ صٜ

. ايٗ أش يىي اص فٛايذ ثؼيبس ٔغّٛة ثٟجٛد ويفيت آة دس ٌشدد ٔيخٛد ٔٙزش ثٝ وبٞؾ ٔيضاٖ فؼفش دس آة صٞىـي  ٘ٛثٝ ثٝ

 (.1986حبِت صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد)اػىٍض، 



 
وٝ ايٗ  ثبؿذ ٔيتٛػظ ػيؼتٓ ٞبي صٞىـي  ٞب صٔيٗاػتشاِيب: دس حبَ حبضش ٔـىُ اصّي دس اػتشاِيب، صٞىـي ثيؾ اص حذ 

آٔبسٞبي ٔٛرٛد، ٔمذاس  اػبع ثشسا )وٝ حبٚي ٔمبديش ٔتٙبثٟي ٕ٘ه ٞؼتٙذ( ثب ٔـىُ ٔٛارٝ ػبختٝ اػت.  ٞب آةأش دفـ صٜ 

 ثشاثش ٔمذاس ٕ٘ه ٞبي ٚاسدٜ ثٝ خبن تٛػظ آة آثيبسي 40، ؿٛ٘ذ ٔياص خبن خبسد  ٞب آة صٜوٝ تٛػظ  ٞبيي ٕ٘ه

صيٗ آثيبسي ٚ صٞىـي سا ثٝ خٛد رّت وشدٜ ٚ سٚيىشد رذيذي دس صٔيٙٝ (. ايٗ أش تٛرٝ ٔتخص2001ثبؿذ)وشيؼتيٗ، ٔي

 ٌشايؾ ثٝ صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ ثٝ ٚرٛد آٚسدٜ اػت.

ٞب ٚ دفـ تذسيزي آٖ اػت. ٞب ٚ صٞىؾٞب، تبالةػبصي آة دس آثشاّٞٝٞٙذ: سٚؽ ٔٛرٛد دس وـٛس ّٞٙذ، ٔجتٙي ثش رخيشٜ

 ٞبي اتحبديٝ اسٚپب لشاس ٌشفتٝ اػت.اٍِٛي ٔمشساتي وـٛس فٙٛاٖ ثٝأشٚصٜ ايٗ سٚ٘ذ 

 تررسی وضعیت سیستم های زهکشی در ایران-4

فبلذ  ؿٛ٘ذ ٔيػٙتي آثيبسي  صٛست ثٝوٝ اوخش اساضي وٝ  سػذ ٔيدس حبَ حبضش ثش اػبع آٔبسٞبي ٔٛرٛد چٙيٗ ثٝ ٘ؾش 

سيضي ٔٛاسد دس ثش٘بٔٝ تشيٗ ٟٔٓصٞىـي اساضي اص رّٕٝ  ٔؼئّٝصٞىؾ ٞبي ػغحي ٞؼتٙذ ٚ ِزا ِضْٚ پشداختٗ رذي ثٝ 

. أشٚصٜ ٘يُ ثٝ وـبٚسصي پبيذاس ٚ تٛػقٝ ثبؿذ ٔي٘يُ ثٝ تٛػقٝ پبيذاس صيؼت ٔحيغي  ٔٙؾٛس ثٝٞبي وٛتبٜ ٔذت ٚ ثّٙذ ٔذت 

ٔختّف وـبٚسصي )اص رّٕٝ  ٞبي ٔؤِفٕٝٞٝ رب٘جٝ ٚ خٛدوفبيي وـبٚسصي ٚ التصبدي دس ٌشٚ ٔذيشيت صحيح ٚ ربٔـ 

ٚ صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ ٘يض اص چـٓ ا٘ذاصٞبي ٟٔٓ دس ٔذيشيت ربٔـ  ثبؿذ ٔيصيؼت ٔحيغي ٔذيشيت ٔٙبثـ آة ٚ خبن( ٚ 

؛ ثبؿذ ٕ٘يآٔبس ٔٛرٛد ٔمِٛٝ صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ اص ربيٍبٜ ٔٙبػجي دس وـٛس ثشخٛسداس  اػبع ثشٔٙبثـ آة ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد. 

ي ػغحي احذاث ؿذٜ دس دؿت تجشيض، ٔضبفبً ايٙىٝ دس ثؼيبسي اص ػيؼتٓ ٞبي آثيبسي ٚ صٞىـي، ٘ؾيش پشٚطٜ صٞىؾ ٞب

ػجت افضايؾ  تذسيذ ثٝ ٔؼئّٝوٝ ايٗ  ٕ٘بيٙذ ٔيآة ٞبي ٔٛرٛد دس وب٘بَ صٞىـي صاسفيٗ ٔٙغمٝ الذاْ ثٝ اػتفبدٜ ٔزذد اص صٜ

دس خبن ٞبي ٔٙغمٝ ٌشديذٜ اػت. دؿت تجشيض دس ٔزبٚست سٚدخب٘ٝ آثي چبي ٚالـ اػت وٝ ثٝ فّت  ٞب ٕ٘هغّؾت أالح ٚ 

خبن ؿٛس، اص ؿٛسي ثباليي ثشخٛسداس اػت.دس ٘تيزٝ پتب٘ؼيُ ثبالي ؿٛسي دس  ٞبي اليٝبن ٞبي ؿٛس ٚ تٕبع ثب صيش فجٛس اص خ

دس حذ ثباليي ثبؿذ وٝ ايٗ أش ثبفج فذْ وبسايي ٔٙبثـ آة ٚ  ٞب صٞىؾآة خشٚري اص تب غّؾت صٜ ؿٛد ٔيايٗ ٔٙغمٝ ػجت 

. ثٙبثشايٗ ِضْٚ ثٟجٛد ؿشايظ آة ٚ خبن دس ٌشدد ٔيٛػيؼتٓ ٔٙغمٝ خبن ٚ ثٝ تجـ آٖ ايزبد صذٔبت رجشاٖ ٘بپزيش ثش او

ساػتبي ٘يُ ثٝ پبيذاسي اوٛػيؼتٓ عجيقي ٔٙغمٝ ٚ ٍ٘شؽ رذيذ دس ساػتبي ٘يُ ثٝ وـبٚسصي پبيذاس اص ضشٚسيبت فٕذٜ دس 

ٔقيبسٞبي ٔذيشيتي (. ثب تٛرٝ ثٝ ٔؼبئُ يبد ؿذٜ ِضْٚ تزذيذ ٘ؾش دس 1389)٘بؽٕي، عشح ٞبي دؿت تجشيض ثٝ ؿٕبس ٔي سٚد



 
رذيذاالحذاث سا دس ساػتبي ٘يُ ثٝ وـبٚسصي پبيذاس ارتٙبة ٘بپزيش  ٞبي ػبٔب٘ٝٔٛرٛد ٚ ٘يض ثبصٍ٘شي عشاحي  ٞبي ػبٔب٘ٝ

؛ وٝ ثب ػبصد ٔيآة ٔٛسد ٘يبص صاسفيٗ ٔٙغمٝ سا آؿىبس  تأٔيٕٗ٘ٛدٜ ٚ اص ػٛي ديٍش ِضْٚ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ أىب٘بت الصْ ثشاي 

 وـبٚسصي ثشاي صسافت دس ٔٙغمٝ ايٗ ٔـىُ حُ خٛاٞذ ؿذ.ؿذٖ آة ٔٙبػت  تأٔيٗ

ٞبي دس ٘ٛاحي وٝ آِٛدٜ وٙٙذٜ ٚيظٜ ثٝاص ٍ٘شا٘ي ٞبي رذي صيؼت ٔحيغي،  تٛا٘ذ ٔيفشآيٙذ تّفبت ٘يتشٚطٖ اص عشيك آثـٛيي 

آثـٛيي ٘يتشٚطٖ،  آة صيشصٔيٙي ثشػٙذ، ٔحؼٛة ؿٛد. فالٜٚ ثش آٖ، سا٘ذٔبٖ وبسثشد وٛد ثب ٞبي ػفشٜثٝ  تٛا٘ٙذ ٔيؿؼتٝ ؿذٜ 

. الصْ ثٝ روش اػت ثٝ دِيُ ايٙىٝ يبثذ ٔيثٝ فّت ايٙىٝ ٔذت عٛال٘ي تشي ثشاي رزة تٛػظ ٌيبٜ دس دػتشع ٘يؼت، وبٞؾ 

وٝ ٘يتشٚطٖ ثٝ  افتذ ٔيرزة رسات خبن ؿٛد، ثٙبثشايٗ ؿؼتـٛي ٘يتشٚطٖ ٔقٕٛالً صٔب٘ي اتفبق  تٛا٘ذ ٕ٘ييٖٛ ٔٙفي ٘يتشات 

يه سٚؽ ٔذيشيتي ثبِمٜٛ دس ٘ٛاحي ٔشعٛة رٟت وبٞؾ ثبس ٘يتشات  فٙٛاٖ ثٝصٞىـي وٙتشَ ؿذٜ،  فشْ ٘يتشات ثبؿذ. اخيشاً

(. ٔغبِقبت ا٘زبْ ؿذٜ دس ٔٙبعك ٔشعٛة ٘ـبٖ دادٜ اػت 2006ٞبي ػغحي ؿٙبػبيي ؿذٜ اػت )آيبسص ٚ ٕٞىبساٖ، ثٝ آة

وبٞؾ رشيبٖ  تٛا٘ذ ٔي. دِيُ ايٗ أش ثذيب ٔيآة ػيؼتٓ صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ ثٝ عٛس ٔقٙي داس وبٞؾ غّؾت ٘يتشات دس صٜ

(. ٔزيب ٚ 1996ٚ غّؾت پبييٗ تش ٘يتشات دس آة صيش صٔيٙي وٓ فٕك ثبؿذ )الِٛ٘ذٜ ٚ ٕٞىبساٖ،  ٞب صٞىؾخشٚري اص 

دس فصُ  خصٛف ثٝ، ػبِي خـه( ٌضاسؽ وشد٘ذ ٔذيشيت ػغح ايؼتبثي ٔٙزش ثٝ وبٞؾ احشات ٔٙفي 1998ٔبدسأٛتٛ )

 .ؿٛد ٔيج افضايؾ فّٕىشد ٔحصَٛ تبثؼتبٖ ٌشديذٜ ٚ ثبف

ػشسيضٞبي ٔؼتغيّي ثٝ  وبسٌيشي ثٝ( تّفبت ٘يتشٚطٖ ٘يتشاتي ثٝ اوٛػيؼتٓ ٞبي ػبحّي سا ثب 2012وشٌٚش ٚ ٕٞىبساٖ ) 

دسصذ رٟت وٙتشَ صٞىـي دس اساضي ثب صٞىؾ سٚثبص ٔٛسد ثشسػي لشاس  1/0ٔتش ٚ ؿيت عِٛي  7/58ٚ عَٛ  8/1فشض 

ٙذ صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ ثب ايٗ ػشسيضٞب يه ؿيٜٛ ٔذيشيتي رٟت ٟ٘شٞبي ػٙتي صٞىـي ػغحي اؽٟبس داؿت ٞب آٖداد٘ذ. 

ؿشايظ سا رٟت تجذيُ ٚ تغييش ثيٛطئٛ  تٛا٘ذ ٔياػت وٝ ؽشفيت ٍٟ٘ذاؿت ٞيذسِٚيىي سا افضايؾ دادٜ ٚ ثٝ عٛس ثبِمٜٛ 

اػت دس ٔمبيؼٝ ثب صٞىـي ٔشػْٛ  ؿيٕيبيي) ٘ؾيش تغييش دس اػيذيتٝ( ثٟجٛد ثخـيذ. ثٙبثشايٗ صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ لبدس

 )آصاد(، وبٞؾ غّؾت ٚ تّفبت ٘يتشات سا فشاٞٓ ٕ٘بيذ.

يه ٔخضٖ ثضسي ثشاي حفؼ  فٙٛاٖ ثٝ ٞب آٖ وبسٌيشي ثٝدس صٛست ٔذيشيت ٔٙبػت ػيؼتٓ ٞبي صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ، أىبٖ 

اس ٔٙبػجي رٟت وٙتشَ پيـٍيشا٘ٝ ٚ ٍٟ٘ذاؿت آة دس خبن، وبٞؾ آثـٛيي أالح ٚ ٔٛاد ؿيٕبيي ٔيؼش اػت، ضٕٗ آ٘ىٝ اثض

 (.2012ػيُ خٛاٞذ ثٛد )ثٖٛ ٚ ٕٞىبساٖ، 



 
 نتایج و تحث -ج

 تأييذآثيبسي صيشصٔيٙي ٚ صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ  صٛست ثٝ٘تبيذ تحميك لبثّيت ارشاي ػيؼتٓ وٙتشَ ػغح ايؼتبثي سا، 

دس حزٓ صٞىـي ٚ تّفبت  اي حؾٝٔال.اص عشفي وبسثشد صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ دس ٔميبع ثضسي ٔٙزش ثٝ وبٞؾ لبثُ وٙذ ٔي

، وٝ افضايؾ ٔٙبفـ التصبدي ٚ ٔحيظ صيؼتي فشاٚاٖ دس ٔمبيؼٝ ثب ػيؼتٓ ٞبي ٌشدد ٔئٛاد ٔغزي دس ٘ٛاحي ٌشْ ٚ خـه 

 ٞٛاصي ثيپي خٛاٞذ داؿت. ٕٞچٙيٗ فالٜٚ ثش وبٞؾ ؿؼتـٛي ٔٛاد غزايي ثب فشاٞٓ وشدٖ ٔحيظ غيش ٔذيشيت ؿذٜ دس

صدائي ػجت وبٞؾ ٘يتشات ثٝ فشْ ٞبي اص عشف ديٍش افضايؾ ٘يتشات وٙذ ٔيٙيتشيفيىبػيٖٛ فشاٞٓ صٔيٙٝ سا ثشاي افضايؾ دي

. دس حبَ حبضش ؿٛد ٔياوؼيذي ٚ ٌبصي ؿذٜ ٚ اص ايٗ عشيك ٞٓ ػجت وبٞؾ آِٛدٌي آة ٞبي صيشصٔيٙي ٚ ٔحيظ صيؼت 

شعٛة ٚ خـه ٚرٛد ٘ذاسد. ٞيچ ٌٛ٘ٝ ضٛاثظ عشاحي ٔصٛثي رٟت ػيؼتٓ ٞبي ٔذيشيت يب وٙتشَ ؿذٜ دس ٔٙبعك ٔ

ثٙبثشايٗ، ٘يبص ٔجشٔي رٟت تٛػقٝ ضٛاثظ عشاحي ٔذسٖ ٚ ٘يض سٚؽ ٞبي ٔذيشيتي ثشاي ػيؼتٓ ٞبي صٞىـي وٙتشَ ؿذٜ 

، داساي وٕتشيٗ احشات صيؼت ٔحيغي ٘يض ٞب چبِؾالصْ اػت، تب ضٕٗ فشاٞٓ ٕ٘ٛدٖ وـبٚسصي آثي پبيذاس دس ٔٛارٝ ؿذٖ ثب 

 ثبؿذ.

 مناتع -ه

 يٗ. ٔزٕٛفٝ ٔمبالت ػٛٔيشاٖؿذٜ ا يصٞىـ يدس اساض يبسيثٟجٛد سا٘ذٔبٖ آث يثشا ييوٙتشَ ؿذٜ، وٛسػٛ ي، صٞىـ1383اوشْ، ْ، 
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