
 
 

خْت  يقاًًَ يٍ ارائِ راّکارّا يکشاٍرس ي تعزفِ آبييي ٍ هقزرات تعيهدوَعِ قَاً يبزرس

 ٌِ اس هٌابع آبيق کشاٍرساى بِ استفادُ بْيتشَ
 

 2، هْذي سالهي1يهحوذرضا ًَر

 داًشگاُ شْزکزد يآب داًشکذُ کشاٍرس يگزٍُ هٌْذس يارداًش -1

 شْزکزدداًشدَي دکتزي رشتِ آبياري ٍ سّکشي داًشگاُ  -2

 ذُ يچک

ف زض ين پط ٍاضح اؾت وِ  ترفيثبق يوِ ثب آى هَاخِ ه يظ ثحطاى آثيٌِ اظ هٌبثـ آة زض قطايت اؾتفبزُ ثْيًؾط ثِ اّو

اظ  يطيٍ خلَگ يبضيي آثيًَ يك ثْطُ ثطزاضاى خْت افوبل ضٍـ ّبيس زض تكَيهف يتَاًس ضاّىبض يه يٌِ آة وكبٍضظيّع

اظ  يهحهَالت وكبٍضظ  يبظ آثي، ًيظضاف يت آة ثْبيلبًَى تثج يي ًبهِ ًحَُ اخطاييآ 6 ّسض ضفت آة ثبقس. ثط اؾبؼ هبزُ

مبت ينالح ) هطاوع تحم يب اؾتقالم اظ هطاخـ شيـ فبزالًِ آة يلبًَى تَظ 19ًفطُ هَضَؿ هبزُ  3 يئت ّبيعطف ّ

اؾت وِ  يي زض حبليقَز. ا يؾجِ ههحب يب آهبض خْبز وكبٍضظيٍ  يك ؾٌس هليگطزز وِ هقوَال اظ عط يي هيي( تقيوكبٍضظ

ي هَضَؿ هقوَال زض يٌس ٍ ايًوب يت هيطيثحطاى آة ضا هس يبضيٍ ًبذَاؾتِ ثب افوبل ضٍـ ون آث يل ون آثيوكبٍضظاى ثِ زل

ي تقطفِ ييي ٍ همطضات هطثَط ثِ تقيلَاً يك ضوي ثطضؾيي تحميي هٌؾَض زض ايگطزز. ثِ ّو يهحبؾجِ تقطفِ آة لحبػ ًو

 ٌِ اظ هٌبثـ آة اضائِ گطزز.يك وكبٍضظاى ثِ اؾتفبزُ ثْيخْت تكَ يلبًًَ يسُ اؾت ضاّىبضّبيآة تالـ گطز

 زض ههطف آة يثْيٌِ ؾبظي ٍ همطضات تقطفِ آة، يلَاً :يذيکل يٍاژُ ّا
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Abstract 
Considering the importance of efficient use of water resources in water critical conditions, discount on the 

cost of irrigation water can be a useful means for encouraging farmers to apply new methods of irrigation and 

prevent the loss of water. According to Article 6 of the Regulations of the implementation of the stabilization 

of prices of agricultural water, crop water requirement is determined by the 3-member board of inquiry under 

Article 19 of the law or equitable distribution of water from the competent authorities (Agricultural Research 

Centre) that is calculated usually through a national document or statistics of agricultural jihad. However, the 

farmers due to water deficit and unwanted, manage water crisis by applying the method of deficit irrigation. 

This is commonly ignored in the calculation of water tariffs. For this purpose, this study tries to provide some 

legal strategies to encourage farmers to use water resources optimally other than studying the laws and 

regulations of water tariff. 
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 هقذهِ -الف

بى يوت ثيگط، ليز يالتهبز يقَز ٍ اظ آًدب وِ هبًٌس ّط وبال يبز هي يالتهبز -ياختوبف يياهطٍظُ اظ آة ثِ فٌَاى وبال

بى وٌٌسُ يس ثيثب  ياختوبف  يالتهبز يه وباليع ثِ فٌَاى يدِ اضظـ آة ًيثبقس، زض ًت يآى وبال ه يبثيوٌٌسُ وو

آة زاضز. ثِ  يت تمبضبيطيزض هس يي وٌٌسُ ايي، ًمف تقيالتهبز يـ آة زض ثرف ّبآى ثبقس. لصا اعالؿ اظ اضظ يبثيوو

ٍ  قَز يي ههبضف هرتلف آى هيٌِ آة زض ثيم ثْيت ثطآٍضز قَز ثبفث فسم ترهيي اضظـ ووتط اظ ٍالقيوِ اگط ا يگًَِ ا

ط ٍ ون تَاى يت پصيالكبض آؾ سى ثِيٍ نسهِ ضؾ يي گطزز، ثبفث فسم ضفبُ اختوبفييف اظ حس تقيي اگط اضظـ آة ثيّوچٌ

 (1388، يوٌس )قْؿَاض يآًبى ثب هكىل ضٍثطٍ ه يقسُ ٍ ههطف آة ضا اظ ؾَ ياظ ًؾط هبل

اظ  يي اهط زض اثط آگبّيسُ اؾت وِ ايآة  هقغَف گطز يوت گصاضيط زض ؾطاؾط خْبى  تَخْبت ثِ هؿئلِ لياذ يزض ؾبلْب

 (2001ّبٍل، ن قسُ اؾت.)م آة فطاّيخْت تره يدبز فطنت ضلبثتيووجَز آة ٍ ا

هْن ًؾبم  يّسفْب ،هرتلف خْبى يت هٌبثـ آة وكَضّبيطيي تقطفِ ّب زض هسييٍ تق يت  ًؾبم ًطخ گصاضيثب تَخِ ثِ اّو

 ل ًبم ثطز:يتَاى ثِ قطح ش يضا ه يًطخ گصاض

 آة. يعاى ثْطُ ٍضيف هيههطف ٍ افعا يت خْت انالح الگَيعُ ٍ احؿبؼ هؿئَليدبز اًگيا -

ي قسُ زض ييت حسٍز ٍ ضَاثظ تقيضفب يعُ  ثطايدبز اًگياظ ترلفبت خْت ا يطيثظ ٍ خلَگت ضَايضفب -

 گطاىيٌسگبى ٍ زيؿت ٍ حفؼ حمَق ٍ هٌبفـ گؿتطزُ آيظ ظيت هحيتَؾقِ ثسٍى ترط يضاؾتب

ٍ ثْطُ  يًگْساض يٌِ ّبيع ثبظپطزاذت ّعيِ ٍ ًياٍل يِ گصاضياظ ؾطهب يب ثركيب ثبظپطزاذت توبم يي يتبه -

 (1381، يقبپَض آثبز يفبثستَؾظ ههطف وٌٌسگبى.) يثطزاض

ي يثبقس، ا يه يزضنس هتَؾظ خْبً 30زض آى ووتط اظ  ياظ هٌبعك ذكه خْبى اؾت وِ هتَؾظ ثبضًسگ يىيوكَض هب 

 يي فطضِ ٍ تمبضبيتقبزل ث يآة، ثطلطاض يت تمبضبيطيزض هس يآة قسُ اؾت. هؿئلِ انل يهَضَؿ ثبفث فطضِ ًبوبف

زض  ييگبُ ثِ ؾعايطثبظ خبياضظـ آة اظ ز س.يًوب يفب هيا يوت آة ًمف هْويي تقبزل، ليا يوِ زض ثطلطاض آة اؾت يالتهبز

 يي ذهَل هيي افعٍزُ اؾت. زض ايي لَاًيا يع ثِ غٌبيت هٌبثـ آة ًيطيطاى زاقتِ اؾت ٍ تىبهل فلن هسيي ايهدوَفِ لَاً

ي آة يي لَاًياظ هْوتط 1361ـ فبزالًِ آة ههَة ؾبل يًَى تَظًوًَِ لب يثِ لبًَى ٍ ههَثبت هرتلف اقبضُ وطز. ثطاتَاى 

 آة زض وكَض ثَزُ اؾت. ياظ ههَثبت ، زؾتَض القول ّب ٍ ثركٌبهِ ّب يبضيي ثؿيتسٍ يوكَض اؾت وِ هجٌب

ف زض ين پط ٍاضح اؾت وِ  ترفيثبق يوِ ثب آى هَاخِ ه يظ ثحطاى آثيٌِ اظ هٌبثـ آة زض قطايت اؾتفبزُ ثْيًؾط ثِ اّو

اظ  يطيٍ خلَگ يبضيي آثيًَ يك ثْطُ ثطزاضاى خْت افوبل ضٍـ ّبيس زض تكَيهف يتَاًس ضاّىبض يه يٌِ آة وكبٍضظيّع

 ّسض ضفت آة ثبقس.



 
ط يل وكبٍضظاى ثِ پطزاذت آة ثْبء قبهل زضآهس، ؾغح ظيعاى توبيي فَاهل هَثط ثط هي( ًكبى زازُ وِ اظ ث1376ي)اؾس 

 گط ثَزُ اؾت.يل آة هغوئي  هْوتط اظ فَاهل زيتحَ يقٌيٌِ آذط ي، گعٌبى يوٍ لبثل اع يوبف يليوكت ، آة تحَ

  يي تقطفِ آة ، ضاّىبضّبييي ٍ همطضات  هطثَط ثِ تقيلَاً يك تالـ  قسُ اؾت  ضوي ثطضؾيي تحميي هٌؾَض زض ايثِ ّو 

 ٌِ اظ هٌبثـ آة اضائِ گطزز.يك وكبٍضظاى ثِ اؾتفبزُ ثْيخْت تكَلبًًَي 

 ّا هَاد ٍ رٍش -ب

 ي تعزفِ آبييي ٍ هقزرات تعيقَاً

)گعاضـ، گطزز يقَز اقبضُ ه ياؾتفبزُ ه يثْبء وكبٍضظ ي تقطفِ آةييوِ زض تق يي ٍ همطضاتيي ثرف ثِ  لَاًيزض ا

1383): 

 يسراع يبْا آب تيتثب قاًَى -1

 يظضافتْب يثطا فيترف تياٍلَ ثِ تَخِ ثب ييظاضف ٍ وكبٍضظاى اظ يبفتيزض  يثْب آة لبًَى ييا تيتهَ ديتبض اظ:  ٍاحسُ هبزُ

 :اؾت طيظ قطح ثِ هياؾتطاتػ

 قسُ وبقت هحهَل% 3 هسضى يّب قجىِ ٍ قسُ نيتٌؾ يآثْب اظ ثْب آة هتَؾظ  -الف

 قسُ وبقت هحهَل% 2 يميتلف يوبًبلْب ٍ قسُ نيتٌؾ يآثْب اظ ثْب آة هتَؾظ -ة

 قسُ وبقت لهحهَ% 1 يؾٌت يوبًبلْب ٍ قسُ نيتٌؾ يآثْب اظ ثْب آة هتَؾظ  -ج

 يسراع يبْا ب آ تيتثب قاًَى ياخزا ًحَُ ًاهِ يييآ -2

 يثْب ت آةيتثج لبًَى ياخطا ًحَُ ًبهِ يييآ الَيش ياؾاله يخوَْض ياؾبؾ لبًَى 138 انل اٍل ثٌس طياذ لؿوت اؾتٌبز ثِ

 : گطزز يه اثالك اخطا خْت طيظ قطح ثِ 14/6/69ههَة  يظضاف

 اظ ثط اؾتفبزُ فالٍُ يميتلف نَضت ثِ ييظاضف وِ يهَاضز زض ٍ اؾت يؾغح يآثْب ياثط نطفبَ ًبهِ يييآ ييا آًىِ حيتَض

 ّط يثْب ٍ آة يييتق هتَؾظ عَض ثِ وسام ّط وكت طيظ ؾغح وٌٌس يه اؾتفبزُ عيً يٌيطظهيظ يآثْب اظ يؾغح يآثْب

 .گطزز يه بفتيزض ٍ هحبؾجِ هطثَعِ ضَاثظ عجك وتيل

 .طزيپص اًدبم هٌغمِ زض وكت ّط هقمَل يآث بظيً عاىيه ثِ ٍ يحدو نَضت ثِ سيثب وكبٍضظاى ثِ آة ليتحَ -1 هبزُ

 .طزيپص اًدبم وبًسيز يييتق ثب ٍ يحدو نَضت ثِ سيثب ؾطاّب يهبّ ٍ نٌقت ٍ وكت يقطوتْب ثِ آة ليتحَ -2 هبزُ

 يزضنسّب يجٌبه ثط ياؾاله يقَضا هدلؽ ههَة يظضاف يثْب ة آ ًطخ تيتثج لبًَى عجك يوكبٍضظ يثْب آة -3 هبزُ

 زض همطضُ يزضآهسّب هتَؾظ ثِ ليً ٍ هياؾتطاتػ هحهَالت اظ تيحوب ّسف ثِ تَخِ ثب ٍ قسُ ثطزاقت هحهَل هتَؾظ

 .قَز يه يييتق لبًَى



 
 طُيهس ئتيّ تَؾظ همطضُ يزضآهسّب هتَؾظ تيضفب ٍ لبًَى ثِ تَخِ ثب ؾبل ّط زض هرتلف يّب وكت يثْب آة -1 تجهطُ

 .كَزيه گصاضزُ اخطا هَضز ثِ ؾبظهبى ؾغح زض ٍ يييتق ّط ؾبظهبى

ّب  قجىِ آة نيتٌؾ زض ؾبظهبى تَؾظ پوپبغ مِيعط ثِ يؾغح يآثْب اظ بي ٍ يٌيطظهيظ يآثْب اظ وِ يهَاضز زض -2 تجهطُ

 .گطزز بفتيزض ٍ هحبؾجِ خساگبًِ پوپبغ يّب ٌِيّع سيثب ثْب ة آ بفتيزض يثطا قَز يه اؾتفبزُ

وِ يً قجىِ. ثبقس زٍ ٍ هي يّب قجىِ قبهل حسالل وِ قَز يه قاعال يا قجىِ ثِ هسضى جىِق لبًَى، ياخطا زض -4 هبزُ

 :ثبقس زاضا ضا طيظ يتْبيذهَن اظ يىي وِ قَز يه اعالق يّب قجه ثِ يميتلف بي ٍ هسضى

 .ثبقس ياًحطاف ثٌس بي ٍ ؾس يزاضا -الف

 .ثبقس آة اًتمبل يانل وبًبل بي ٍ طيآثگ زٌِّ يزاضا  ة

ّط  يثْب آة فٌَاى ثِ قسُ يييتق يزضنسّب ثطاؾبؼ ذَظؾتبى ثطق ٍ آة ؾبظهبى ٍ يا هٌغمِ آة يّب ؾبظهبى -5 هبزُ

 يه ثْب لطاض آة بفتيزض هالن ٍ هحبؾجِ ؾبل ّوبى زض هرتلف ههبضف يثطا ضا آة هىقت هتط ّط ًطخ ؾبلِ ّط هحهَل

 .زٌّس

 ـ فبزالًِيتَظ لبًَى 19 هبزُ هَضَؿ ًفطُ 3 يّب ئتيّ طفع اظ( هقمَل ههطف) هٌغمِ ّط زض هحهَل ّط آة بظيً -6 هبزُ

 هطاوع حبًيتطخ ٍ نالح يش هطاخـ اظ وكت ّط هقمَل يآث بظيً ئتْبيّ ييا ليتكى فسم زضنَضت قس، ذَاّس هكرم آة

 .گطززيه اذص يوكبٍضظ مبتيتحم

 .ثَز ذَاّس كتطيث يثْب آة بفتيزض هكوَل( هقمَل ههطف) وكت يٍالق بظيً ثط اضبفِ آة ههطف -7 هبزُ

 .قس ذَاّس بفتيزض يفبز يثْب آة ثطاثط 1.5 حسالل احتؿبة ثب ٍ هٌغمِ ذبل ظيقطا ثِ تَخِ ثب بفتيزض اضبفِ ييا :تجهطُ

 س،يطهدبظ ًوبيغ آة ثب هحهَل وكت ثِ السام هٌقمسُ لطاضزاز ثب طيهغب بي ٍ لطاضزاز فمس ثسٍى هكتطن وِ يزضنَضت -8 هبزُ

 .زّس گطز لطاضيپ تحت ضا هترلف ،يلبًًَ كيعط اظ الظم نيخطا ٍ ثْب آة بفتيزض ثط فالٍُ َزث ذَاّس هدبظ ؾبظهبى

 ٍ ثْب آة اظ ٍنَل پؽ هٌقمسُ لطاضزاز حس اظ آة ثطزاقت هبظاز ثِ ًؿجت هكتطن ثِ آة ليتحَ لطاضزاز سيتدس اؾت يْيثس

 .ثبقس يه هطثَعِ نيخطا

 .قس ذَاّس بفتيزض ٍ يييتق 7 هبزُ ليش تجهطُ ثِ تَخِ ثب يحبلت ييچٌ زض هكتطن يثْب آة :تجهطُ

ٍظاضت  هٌتكطُ آهبض ثِ تَخِ ثب ؾبظهبى طُيهس ئتيّ تيتهَ ثب ّىتبض ّط اظ هحهَل ثطزاقت هتَؾظ عاىيه -9 هبزُ

 .گطزز يه يييتق يهحل يْبيثطضؾ بي ٍ يوكبٍضظ

هتَؾظ  وتيل ؿتٌس،يً التهبز يقَضا ههَة يتيتثج وتيل يزاضا وِ يهحهَالت هَضز زض هحهَل ٍاحس وتيل -10 هبزُ

 .ثَز ذَاّس هعضفِ يپب زض فول هَضز



 
 تيؾ -خَ  ثطًح  شضت -پٌجِ -لٌس چغٌسض طيًؾ) ثبقٌس يه يٌيتضو وتيل يزاضا وِ يهحهَالت هَضز زض ٌىِيا حيتَض

 طيًؾ يهحهَالت ززض هَض ىييل اؾت هعضفِ يپب زض فطٍـ وتيل هتَؾظ وتيل هحبؾجِ هالن عيً( حجَثبت ٍ بظيپ ٍ يٌيظه

 .ثَز ذَاّس ههَة يوتْبيل هالن ثبقٌس، يه التهبز يقَضا ههَة يتيتثج ًطخ يزاضا وِ ٍگٌسم چغٌسضلٌس

س يًٌوب السام ذَز يههطف يثْب ة آ پطزاذت ثِ ًؿجت همطض هْلت زض فٌَاى ٍ ليزل ّط ثِ هكتطن وِ ينَضت زض -11 هبزُ

 اظ آة ـ فبزالًِيتَظ لبًَى 34 هبزُ عجك ذَز هغبلجبت ٍنَل خْت حؿبةثس فٌَاى ثِ ضا هكتطن ثَز ذَاّس هدبظ ؾبظهبى

 ِيتؿَ ثطي اضائِ هٌَط ثِ آة هدسز ليتحَ بي لطاضزاز سيتدس اؾت يْيثس. زّس لطاض گطزيپ تحت يلبًًَ هطاخـ كيعط

 .ثَز ذَاّس حؿبة

 َى(يد ٍ عَارض بْا، آب آب )ٍصَل عادالًِ عيتَس قاًَى -3

 ًحَُ ثِ تَخِ ثب ط ههبضفيؾب ٍ ينٌقت ٍ يوكبٍضظ ٍ يقْط ههبضف يثطا ضا آة خًط اؾت َؽفه طٍيً ٍظاضت - 33 هبزُ

 :سيًوب ٍنَل التهبز يقَضا تيتهَ اظ ٍ پؽ يييتق طيظ قطح ثِ ههبضف اظ هيّط يثطا ههطف ٍ اؾتحهبل

.  طزيگ لطاض وٌٌسُ بض ههطفياذت زض قسُ نيتٌؾ نَضت ثِ ٍ طفتِيپص اًدبم زٍلت لِيثَؾ آة اؾتحهبل وِ يهَاضز زض - الف

 ثب ٍ ؿبتيتبؾ اؾتْالن ٌِيّع ٍ يثطزاض ط، ثْطُيتقو ،يًگْساض ت،يطيهس ليلج اظ يخبض يّب ٌِيّع گطفتي ًؾط زض ثب آة ًطخ

 .قَز ٍنَل وٌٌسُ اظ ههطف ٍ يييتق هٌغمِ ّط ياختوبف ٍ يالتهبز ظيقطا ثِ تَخِ

 يه اًدبم وِ يٍ ذسهبت ًؾبضت اظاء ثِ تَاًس يه زٍلت طزيپص يًو اًدبم زٍلت لِيثَؾ آة اؾتحهبل وِ يهَاضز زض - ة

  س. يًوب ٍنَل وٌٌسُ ههطف اظ ٍ يييضا تق يفَاضض لعٍم نَضت زض هٌغمِ ّط ياختوبف ٍ يالتهبز ظيقطا ثِ تَخِ ثب زّس

 ثِ هوو هٌؾَض ضا ثِ وَچه ٍ ثعضي يقْطّب هكطٍة آة ههطف يثركَزگ عاىيه اؾت هىلف طٍيً ٍظاضت -1 تجهطُ

 .زضآٍضز اخطاء ثِ زٍلت ئتيّ تيتهَ اظ پؽ ٍ يييتق هؿتضقف عجمِ

 التضبء ضا يذبن فيترف ياؾبؾ هحهَالت وكت ثِ آًْب كيتكَ بي ٍ وكبٍضظاى ضطض اظ يطيخلَگ وِ يهَاضز زض -2 تجهطُ

 .سيًوب هٌؾَض ضا الظم فيترف زٍلت ئتيّ تيتهَ ثب تَاًس يه طٍيً ٍظاضت سوبيً

 آة يثْب يثبثت ثركَزگ يا هٌغمِ آة يقطوتْب ثِ ووه افتجبضات ييتبه ثط فالٍُ ؾبلِ ّوِ اؾت لفهى زٍلت -3 تجهطُ

 ون ييهكتطو يثْب آة يثركَزگ انالح لبًَى لبًَى ثب ؿِيهمب زض هبزُ ييا 1 تجهطُ ياخطا اظ يًبق ياحتوبل التفبٍت هبثِ

 هحطٍم هٌبعك زض آة ييتبه هٌؾَض ثِ ٍ وطزُ يٌيث فيپ ثَزخِ ؾبالًِ زض ضا هبزُ ييا 2 تجهطُ هَضَؿ يّب فيترف ههطف

 . ثگصاضز طٍيً ٍظاضت بضياذت زض

 ييا 33 هبزُ زض ة هصوَض ٍ الف يثٌسّب اؾبؼ ثط آى فَاضو بي ٍ يههطف آة يثْب پطزاذت ثِ هَؽف ثطاى آة - 34 هبزُ

 عطف اظ وِ يهقمَل هْلت اظ پؽ ؾتا سُيثْبء ًگطز آة پطزاذت ثِ حبضط وِ يا وٌٌسُ ههطف آة ٍاال. ثبقٌس يه لبًَى



 
 آة ثبثت ذَز هقَلِ ي ّب يثسّ پطزاذت اظ وٌٌسُ ههطف ٍ چٌبًچِ گطزز يه لغـ قس ذَاّس زازُ وٌٌسُ ههطف ثِ زٍلت

 ذَاّس اضؾبل هحل ثجت ازاضُ ِث ِياخطائ نسٍض خْت ضا وٌٌسُ ههطف يثسّ نَضت س زٍلتيًوب اؾتٌىبف فَاضو بي ٍ ثْبء

 ٍنَل هغبلجبت ٍ ِياخطائ ٍضلِ نسٍض ثِ ًؿجت االخطا الظم يضؾو اؾٌبز ياخطا همطضات عجك ثط اؾت ىلفه ازاضُ ثجت ٍ وطز

 .وٌس السام ثسّىبض اظ

 يا ًبهِ يييآ عجك  هطثَعِ هَضَفبت طيؾب ٍ آة اظ هدسز اؾتفبزُ اخبظُ ظيقطا ٍ آة لغـ يثطا هقمَل هْلت -تجهطُ

 ثطؾس . طاىيٍظ ئتيّ تيتهَ ثِ ٍ كٌْبزيپ طٍيً ٍظاضت لِيثَؾ وِ ثَز ذَاّس

 يفزٌّگ ٍ ياختواع ،ياقتصاد تَسعِ سَم بزًاهِ قاًَى 107 هادُ -4

 يوٌٌسگبى وكبٍضظ ههطف تيّسا ٍ ييخَ نطفِ يبؾتْبيؾ ياخطا هٌؾَض ثِ قَز يه زازُ اخبظُ زٍلت ثِ - 107 هبزُ

 يوكبٍضظ كيفو وِيً ٍ كيفو يچبّْب ٍ پوپبغ يؿتگبّْبيا ٍ يبضيآث يّب قجىِ ٍ اًْبض زض ضا آة ٌِ،يثْ يثطزاض ثْطُ يثطا

 حمبثِ) يطزٍلتيغ ثرف هكبضوت ،يثطزاض ًؾبم ثْطُ ياخطا ٍ ييتسٍ ثِ ًؿجت يوكبٍضظ آة ٌِيثْ ههطف يالگَ اؾبؼ ثط

 لبًَى اؾبؼ ثط وٌٌسگبى، ف ههط گًَِ ييا يثطا ٍ سيًوب ذبن السام ٍ آة يثطزاض ُ ثْط يتكىلْب دبزيا ٍ( هبلىبى ٍ زاضاى

 .زّس ليتحَ ٍ ًوَزُ يگصاض وتيل يظضاف يثْب آة ًطخ تيثجت

 اؾت هَؽف آى، زٍلت اًتمبل ٍ ًمل زض ؾَْلت ٍ آى يٍالق اضظـ حفؼ ٍ آة اظ يانَل يطزاضث ثْطُ هٌؾَض ثِ  تجهطُ

 .سيًوب السام هبلىبى ٍ زاضاى حمبثِ ثِ آة اؾٌبز نسٍض ٍ ِيتْ ثِ ًؿجت

 يکشاٍرس بآ هصزف يساس ٌِيبْ يياخزا ًاهِ يييآ -5

 :قَز يه يييط تقيظ قطح ثِ ًبهِ يييآ ييا هَضَؿ يوكبٍضظ آة ٌِيثْ ههطف يثطا يالتهبز ٍ يياخطا طيتساث - 10 هبزُ

 يالگَ ثطاثط آًبى يثطا يليتحَ آة عاىيه وِ يوٌٌسگبً ههطف ذهَل زض يؾغح يآثْب يوكبٍضظ يثْب آة عاىيه:  الف

 لبًَى ثطاثط ثبقس زاقتِ لطاض يؾٌت بي يمي، تلف هسضى يّب قجىِ هحسٍزُ زض ياضاض ٌىِيا ثطحؿت ، ثبقس آة ٌِيثْ ههطف

 .قَز ياذص ه ضثظ يش يياخطا يّب ًبهِ يييآ ٍ يظضاف يثْب آة تيتثج

 قوبضُ ِيهَخت انالح ثِ 10 هبزُ ة ثٌس. )قَز يه بفتيزض ٍ هحبؾجِ يظضاف يثْب آة تيتثج لبًَى عجك ثْبء آة - ة

 ٌِيثْ ههطف يالگَ اؾبؼ ثط ّىتبض ّط ثِ يليتحَ آة عاىيه(. اؾت سُيگطز انالح 11/5/76هَضخ  ُ 18017 ت/ 6203

 ثَز ذَاّس ثْب آة هحبؾجِ هالن يليآة تحَ حدن ٍ ثبقس يه يوكبٍضظ آة

 ٍاحس زض سيتَل عاىيحفؼ ه ثب ثتَاًٌس ، ههطف تيطيهس هرتلف يّب َُيق افوبل ثب وِ يوٌٌسگبً ههطف هَضز زض  -11هبزُ 

 :گطفت ذَاّس ط تقلكيظ قطح ثِ يبظاتياهت ، زٌّس ليتمل ضا ههبضف همطض وكت يالگَ هي يثطا ؾغح

 آة ٌِيثْ ههطف يالگَ زض ييخَ نطفِ زضنس ًؿجت ثِ ثْب آة ًطخ وبّف : الف



 
 يوكبٍضظ آالت ييهبق ليتحَ ٍ يا بضاًِي يّب ًْبزُ ليتحَ زض التيتؿْ دبزيا - ة

 ههبضف آة زض ييخَ نطفِ تٌبؾت ثِ آة يليتحَ ًمبط پَقف تتح ياضاض زض وكت تَؾقِ اخبظُ - ج

 ياؾاله يخوَْض يفطٌّگ ٍ ياختوبف ، يالتهبز تَؾقِ زٍم ثطًبهِ لبًَى ( 76 ) تجهطُ ثطاثط الظم التيتؿْ بفتيزض - ز

 هٌؾَض ثِ الوست ليعَ ٍ وتياضظاى ل يافتجبض التيتؿْ بفتيزض ييّوچٌ ٍ ًمكِ ٍ عطح ِيتْ يثطا 1373 ههَة طاىيا

 خع ثِ هبزُ ييا هَضَؿ التيتؿْ يافغب زض ذهَل الظم جبتيتطت فكبض تحت يّب قجىِ دبزيا ٍ تَؾقِ يعطحْب ياخطا

 يخوَْض يفطٌّگ ٍ ياختوبف ، يالتهبز تَؾقِ زٍم ثطًبهِ لبًَى  76تجهطُ   يياخطا ًبهِ يييآ ضا آى ْبضچَةچ وِ ثٌس)ز(

 ؾبظهبى بي ٍ يا هٌغمِ آة يؾبظهبًْب اظ ًفط هي اظ هطوت يًَيؿيوو فْسُ ثِ ًوَزُ يييتق 1373 ههَة - طاىيا ياؾاله

 آة هٌغمِ ؾبظهبى يٌسگيًوب احىبم . ثَز ذَاّس هٌبعك بي اؾتبى ّط يوكبٍضظ ؾبظهبى اظ ًفط هي ٍ ثطق ذَظؾتبى ٍ آة

 يٌسگيًوب احىبم ٍ ثطق ذَظؾتبى ٍ آة بي يا هٌغمِ آة ؾبظهبى فبهل طيهس عطف اظ ذَظؾتبى ثطق ٍ آة ؾبظهبى ٍ يا

 .قس ذَاّس نبزض ضثظ يش يؾبظهبى وكبٍضظ ؽييض عطف اظ هٌغمِ بي اؾتبى ّط زض يوكبٍضظ يؾبظهبًْب

 ذيخذ بزداشت حق يٍاگذار)دٍلت  يهال هقزرات اس يبخش نيتٌظ قاًَى(  63)  هادُ يياخزا ًاهِ يييآ -6

 (آب

 يهتمبض ٍ قَز يه يييتق ٍ هحبؾجِ يلؿغ بي ٍ يًمس قىل زٍ ثِ اقتطان تقطفِ ثِ هطثَط اضلبم  7 هبزُ

 .سيًوب السام حبلت زٍ اظ هي ّط اًتربة ثِ ًؿجت تَاًس يه

 ييًَ يّب ضٍـ اظ اؾتفبزُ ٍ وكت يالگَ تيضفب ٍ( قسُ ثجت) ثطاى آة يتكىلْب دبزيا كيتكَ هٌؾَض ثِ  1 تجهطُ

 20 تب اظ پطزاذت يبضيآث ييًَ يّب ضٍـ اظ وٌٌسگبى اؾتفبزُ ٍ وكت يالگَ وٌٌسگبى تيضفب ٍ هعثَض يّب قطوت يبضيآث

                                                                  .قس ذَاٌّس هقبف اقتطان تقطفِ زضنس

 ح ٍ بحثيًتا -ج

 ل لبثل شوط اؾت:ياقبضُ قسُ هَاضز ش يي ًبهِ ّبييثِ اؾتٌبز آ

َى تثجيت آة ثْبي ظضافي، ًيبظ آثي  هحهَالت وكبٍضظي اظ عطف ّيئت آييي ًبهِ ًحَُ اخطاي لبً 6ثط اؾبؼ هبزُ  -الف

 لبًَى تَظيـ فبزالًِ آة يب اؾتقالم اظ هطاخـ شي نالح ) هطاوع تحميمبت وكبٍضظي( تقييي هي 19ًفطُ هَضَؿ هبزُ  3ّبي 

وِ وكبٍضظاى ثِ زليل ون  گطزز وِ هقوَال اظ عطيك ؾٌس هلي ٍ يب آهبض خْبز وكبٍضظي هحبؾجِ هي قَز. ايي زض حبلي اؾت

آثي ٍ ًبذَاؾتِ ثب افوبل ضٍـ ون آثيبضي ثحطاى آة ضا هسيطيت هي ًوبيٌس ٍ ايي هَضَؿ هقوَال زض هحبؾجِ تقطفِ آة 

 لحبػ ًوي گطزز.



 
 ههطف) وكت ٍالقي ًيبظ ثط اضبفِ آة آييي ًبهِ ًحَُ اخطاي لبًَى تثجيت آة ثْبي ظضافي ، ههطف 7ثط اؾبؼ هبزُ  -ة

 .ثَز ذَاّس ثيكتط ثْبي آة زضيبفت هكوَل( هقمَل

 2ٍ  1 يي ًطخ آة ضا ثط فْسُ زاضز وِ زض تجهطُ ّبييفِ تقيطٍ ٍؽيـ فبزالًِ آة ، ٍظاضت ًيلبًَى تَظ 33ثط اؾبؼ هبزُ   -ج

ٌفـ يبى  شياظ ضطض ٍ ظ يطيت اظ عجمِ هؿتضقف ٍ خلَگيطٍ اخبظُ زازُ قسُ اؾت خْت حوبيهبزُ هصوَض ثِ ٍظاضت ً

 طز.يًطخ آة زض ًؾط ثگ يضا ثطا يبتفيترف

 ّبي قيَُ افوبل ثب وِ وٌٌسگبًي ههطف  يثطا آييي ًبهِ اخطايي ثْيٌِ ؾبظي ههطف آة وكبٍضظي 11هبزُ ثط اؾبؼ   -ز

 ، زٌّس تمليل ضا ههبضف همطض وكت الگَي يه ثطاي ؾغح ٍاحس زض تَليس حفؼ هيعاى ثب ثتَاًٌس ، ههطف هسيطيت هرتلف

 الت ٍ اخبظُ تَؾقِ وكت زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾتيتؿْ يدبز ٍ افغبيف آة ثْبء، ايل ترفيجاهتيبظاتي اظ ل

 تكَيك هٌؾَض ثِ ( لبًَى تٌؾين ثركي اظ همطضات هبلي زٍلت 63آييي ًبهِ اخطايي هبزُ )  7هبزُ  1عجك تجهطُ   -ُ

اظ  آثيبضي ًَيي ّبي ضٍـ اظ گبىاؾتفبزُ وٌٌس ٍ وكت الگَي ضفبيت وٌٌسگبى ٍ( قسُ ثجت) ثطاى آة تكىلْبي ايدبز

 .قس ذَاٌّس هقبف اقتطان تقطفِ زضنس 20 تب پطزاذت

 يزيدِ گيًت -د

 يك قطح زازُ قسُ اؾت وِ زض اخطايي آة ثْب ثِ عَض زلييزض آييي ًبهِ ًحَُ اخطاي لبًَى تثجيت آة ثْبي ظضافي ًحَُ تق

 يِ ههطف وٌٌسگبى ضطٍضت زاضز. ثطايك ٍ تٌجيخْت تكَ يٍالق يبظ آثيي ًبهِ فَق الصوط زلت زض هحبؾجِ ًييآ 6هبزُ 

ب ًبذَاؾتِ يوِ وكبٍضظاى ثِ نَضت ذَاؾتِ  ييت ّبيطيّط هٌغمِ هحبؾجِ ٍ هس يثطا يبظ آثيي هَضَؿ الظم اؾت ًيتحمك ا

 ٍ .. لحبػ گطزز. يبضيل ون آثيٌس اظ لجيًوب يافوبل ه يبضيزض آث

آييي ًبهِ  11هبزُ ـ فبزالًِ آة ، يلبًَى تَظ 33جيت آة ثْبي ظضافي ، هبزُ آييي ًبهِ ًحَُ اخطاي لبًَى تث 7عجك هبزُ  

( لبًَى تٌؾين ثركي اظ همطضات هبلي  63آييي ًبهِ اخطايي هبزُ )  7ٍ هبزُ  اخطايي ثْيٌِ ؾبظي ههطف آة وكبٍضظي

دبز يف آة ثْبء، ايل ترفيظ لجا ييٌس هكَلْبيًوب يه ييب نطفِ خَيوِ زض ههطف آة اؾطاف  يوكبٍضظاً ي،  لبًَى ثطازٍلت

بفت آة ثْبء زض ًؾط گطفتِ اؾت وِ اؾتفبزُ اظ يل اضبفِ زضياظ لج ييوِ ّبيالت ٍ اخبظُ تَؾقِ وكت ٍ خطيتؿْ يٍ افغب

ٌِ اظ هٌبثـ آة زضنَضت يٍ اؾتفبزُ ثْ يبضيي آثيًَ يك وكبٍضظاى ثِ اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبيتَاًس هَخت تكَ يي اّطم ّب هيا

 طثظ قَز.يش يك تَؾظ زؾتگبّْبيزل يّب افوبل ًؾبضت

 فْزست هٌابع -ُ
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