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 ذٌيچکِ

 يؿٛ٘ذ ٚ دس طشاحِ ئِ يتّمِ يتٛػؿٝ وـبٚسصِ ي٘ب وبسآٔذ ثشاِ يثٝ ؾٙٛاٖ ػبٔب٘ٝ ٞبِ يبسِيآثِ يػٙتِ يؿجىٝ ٞبِ ٔٛاسداص  يبسِيدس ثؼِ 

ذٖٚ ٚالؽ يصِ يٚصٞىـِ يبسِيح ٔطبِؿبت ا٘دبْ ؿذٜ دسپشٚطٜ آثِي٘تبِ ش٘ذ.يٌِ ئذسٖ وٕتش ٔٛسد تٛخٝ لشاس ِٔ يؿجىٝ ٞبِ يٚاخشاِ

 ٝ ؿذٜ اػت.ياص آٖ اساِ ح حبكُيٗ ٔطبِؿبت ٚ ٘تبِي. دس ٔمبِٝ حبضش خالكٝ اِوٙذ يذ ِٔيِيتبِٗ ٍ٘شؽ سا يدساػتبٖ خٛصػتبٖ ؾىغ اِ

ؽ دس يتؼشِ ئٛثش ثشاِ يسٚؿِدس ٔٙطمٝ صيذٖٚ،  ٚ ٔذسٖ يػٙتِ يؿجىٝ ٞبِ ءاخضا يك حذاوثشِيتّفِ ح ثذػت آٔذٜ ٘ـبٖ دادٜ ا٘ذي٘تبِ

افضايؾ ػطح صيش وـت ، ثبال ثشدٖ سا٘ذٔبٖ آثيبسي ،   )اؾٓ اص تٕبْ اٞذاف طشح ٚ ٛدٜآٖ ث يؾ وبسآٔذِيؿجىٝ ٔذسٖ ٚ افضاِ ياخشاِ

وبٞؾ ٞضيٙٝ ٞبي اخشايي  ذ. ؾالٜٚ ثش آٖ،يٕ٘بِٔي ٗ يٚ...( سا تبِٔ ،اػتفبدٜ اص ػيؼتٓ آثيبسي وٓ فـبسلشفيوبٞؾ حدٓ آة ٔ

  ثبؿذ. يٗ سٚؽ ِٔياِ يٟبِيظٌِياص ِٚ اػتمجبَ ريٙفؿبٖ ٚ ثٟش ثشداساٖ اص طشح طشح ٚ
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Abstract 

In many cases, the traditional irrigation networks are considered as inefficient systems for development of 

agriculture and they are ignored in planning and implementation of modern networks. The results of studies on 

Zeidun irrigation and drainage networks in Khuzestan province confirm this view. In this paper, a summary of 

these studies and results are presented. The results show that the combination of traditional and modern network 

components in Zeidun has been an effective way to accelerate the implementation of modern network and 

increase its efficacy and will provide all objectives of the project (including increasing acreage, raising irrigation 

efficiency, reduction of water use, use of low-pressure irrigation systems, etc.). Furthermore, among this method 

characteristics are the reduction of administrative costs and support of stakeholders and beneficiaries. 
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irrigation system. 
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 ي طرح مسئلٍ مقذمٍ -الف

ويّٛٔتشي  170دس فبكّٝ  تبس دس خٙٛة ؿشلي اػتبٖ خٛصػتبٖ ،ٞى 10000ثٛػؿت حذٚد  سي ٚ صٞىـي صيذٖٚطشح ؿجىٝ آثيب

ديّٓ   -اصؿٕبَ تٛػط سٚدخب٘ٝ صٞشٜ ٚ اصخٙٛة ثٝ خبدٜ آػفبِتٝ أيذيٝ شثي ؿٟشػتبٖ ثٟجٟبٖ لشاس داسد ٚؿٟش اٞٛاص ٚ دس خٙٛة غ

ثب سا٘ذٔبٖ  اص طشيك ػشدٞٙٝ ٚ وب٘بِٟبي ػٙتي.دس حبَ حبضش ثخـي اص ٔحذٚدٜ طشح ٔزوٛس  (1)ؿىُ ؿٕبسٜ  ٔحذٚد ٔي ؿٛد

 آثيبسي ٚ صٞىـي ٔذسٖؿجىٝ  ياخشاِ ٝ ٚؿخٟت اػتفبدٜ ثٟيٙٝ آص آة ٚ ثبال ثشدٖ سا٘ذٔبٖ آثيبسي ،ٔطبِ ٚذ ٘پبييٗ آثيبسي ٔي ؿٛ

  ق دادٜ ؿذٜ اػت.يتـخِضشٚسي  ٝيٗ ٘بحِياِ يثشاِ

 

 صيذٖٚ يٚ صٜ وـِ يبسِيؿجىٝ آثِ يت ؾِٕٛٔئٛلؿِ -1ؿىُ 

دس پِيـِيٙٝ وـبٚسصِي ٔٙطمٝ طشح ،وُ اساضِي ثٝ دٚ ٘بحِيٝ وـت آثِي ٚ وـت دِيٓ تمؼِيٓ ِٔي ؿذ٘ذ ٚ آة اساضِي فبسِيبة تٛػط 

( .ثؿذ ٞب ثخؾ ٞبِي وٛچىِي اص اساضِي دِيٓ ثب اػتفبدٜ اص پٕپبط اص 2ػشدٞب٘ٝ آثٍِيش اص سٚدخب٘ٝ تبِٔيٗ ِٔي ؿذ )ؿىُ ؿٕبسٜ دٚ 

( ػطح وُ اساضِي وـت آثِي وٕتش اص 1382تب  1380سٚدخب٘ٝ ثٝ آثِي تجذِيُ ؿذ٘ذ ٚ دس صٔبٖ ٔطبِؿبت ٔشحّٝ اَٚ ايٗ پشٚطٜ )

ٔطبِؿبت ٔشحّٝ اَٚ پشٚطٜ تبِٔيٗ آة وُ اساضِي اص سٚدخب٘ٝ ٚ ا٘تمبَ آٖ ثٝ ٔحذٚدٜ طشح  ، دسٞىتبس ثٛد. ثش اِيٗ اػبع 4000

ويّٛٔتش ٚ ثٝ غشفيت  10ٔتش ٚ يه سؿتٝ وب٘بَ ا٘تمبَ ثطَٛ حذٚد  340اػتفبدٜ اص يه دػتٍبٜ ثٙذ ا٘حشافِي ثٝ ؾشم حذٚد 

 ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت . 3دس ؿىُ ؿٕبسٜ  ٔتش ٔىؿت دس ثب٘يٝ دس ٘ػش ٌشفتٝ ؿذ وٝ وِّيبت اخضا آٖ 5/11حذٚد 

آغبص ؿذ ٚ  طي ايٗ ٔذت دس ٘ػبْ ثٟشٜ ثشداسِي اصٔٙبثؽ آة ٚ  1390ػبَ تبخيش دس ػبَ 8ٔطبِؿبت ٔشحّٝ دْٚ پشٚطٜ ثب  حذٚد 

وشد. ٟٔٓ  وـبٚسصِي ٔٙطمٝ تغِيِيشات لبثُ ٔالحػٝ اِي كٛست ٌشفت وٝ تدذِيذ ٘ػش وِّي دس ٔطبِؿبت ٔشحّٝ اَٚ سا اختٙبة ٘بپزِيش



 

 

 

ٚاحذ دس اساضِي 250ٚاحذ ثٝ ثِيؾ اص  40تشِيٗ ٔٛاسد اِيٗ تغِيِيشات ؾجبست ثٛد٘ذ اص: تٛػؿٝ چبٟٞبِي ؾِٕيك ٚ ِ٘يٕٝ ؾِٕيك اص حذٚد

وـت دِيٓ ٚوبٞؾ ؿذِيذ ػطح اساضِي وـت دِيٓ ٚ تٛػؿٝ ثٟشٜ ثشداسِي اص آة سٚدخب٘ٝ ثب اػتفبدٜ اص پٕپبط.  تب صٔبٖ ٔطبِؿبت 

دسكذ اص اساضي اص آثٟبي صيش صٔيٙي اػتفبدٜ ٔي وشد٘ذ ِٚي پغ اص آٖ ٔٙبثؽ آة صيشصِٔيِٙي طِي ٔذتِي وٛتبٜ  5ذٚد ٔشحّٝ اَٚ ح

ٚ ثٝ ػشؾت ثٝ  يىي اص تبٔيٗ وٙٙذٌب ٖ اكّي آة ثخؾ وـبٚسصي ٔٙطمٝ طشح تجذِيُ ؿذ٘ذ ٚ ٟٔٓ تشِيٗ دالِيُ اِيٗ تٛػؿٝ 

آٖ وبٞؾ دس آٔذ وـبٚسصاٖ اص ديٓ وبسي ٚ سٚاج  ؿيٜٛ ٞبِي آثيبسي  پِيشٚ اخيش ٚػشِيؽ ؛ خـىؼبِِي ٚ وبٞؾ ثبس٘ذٌِي دس ػبِٟبي 

تحت فـبس ٚ وٓ فـبس دس ٔٙطمٝ ثٛدٜ اػت .ثش اِيٗ اػبع پغ اص ا٘دبْ ثشسػي ٞبي الصْ ، اساضي تحت آثخٛس آثٟبي صيش صٔيٙي ثب 

تٛػؿٝ ؿجىٝ ٞبِي آثِيبسِي ٔدضا ؿذ٘ذ . اِيٗ ٞىتبس وٝ ؾٕذتب دسٔٙبطك ٔشتفؽ تش لشاس داؿتٙذ اص ٔحذٚدٜ 3250ٚػؿت حذٚد

تغِيِيشات، اساضِي ٔٙطمٝ طشح سا ثٝ ػٝ ٘بحِيٝ ؾٕذٜ ؿبُٔ: ٔٙبطك تحت پٛؿؾ ؿجىٝ ٞبِي ػٙتِي،ٔٙبطك تحت پٛؿؾ ٚاحذٞبِي 

 پٕپبط اص سٚدخب٘ٝ ٚ ٔٙبطك تحت پٛؿؾ چبٟٞب تفىِيه وشد.

 
 ٔحذٚدٜ ٔٙبطك وـت آثِي ٚوـت دِيٓ دس پِيـِيٙٝ وـبٚسصِي ٔٙطمٝ طشح. -2ؿىُ 

دس اِيٗ ٔمبِٝ ٘تبِيح حبكُ اص تدذِيذ٘ػش ٞبِي ا٘دبْ ؿذٜ دس ٔطبِؿبت ٔشحّٝ اَٚ پشٚطٜ، ثب تبوِيذ ثش ٔٙبطك تحت پٛؿؾ ؿجىٝ 

يبسِي سٚػتبٞبِي چٓ وشتٝ ٚ ؾجذِيخبِ٘ي ثب ٚػؿت ٞبِي ػٙتِي آثِيبسِي اساِيٝ ؿذٜ اػت. اِيٗ ؿجىٝ ٞب ؾجبستٙذ اص: )ؿجىٝ ػٙتِي  آثِ

ٞىتبس. دسحبَ حبضش آة ٔٛسد ِ٘يبص اِيٗ  2250ٞىتبس ٚؿجىٝ ػٙتِي آثِيبسِي سٚػتبٞبِي ٍِِٙيشات ثب ٚػؿت حذٚد  1200حذٚد

ضاسؼ وـبٚسصاٖ ٔٙتمُ ؿجىٝ ٞب ثب اػتفبدٜ اص دٚ ػشدٞب٘ٝ آثٍِيش ػٙتِي اص سٚدخب٘ٝ ثشداؿت ٚتٛػط اٟ٘بس خبوِي دسخٝ ِيه ٚ دٚ تب ٔ



 

 

 

ػبَ ٔي سػذ ٚ ؾٕذٜ تشِيٗ ٔـىُ آٖ ٞب دس طَٛ ؾٕشؿبٖ تدٕؽ  100ِٔي ؿٛد. ػبثمٝ آثٍيشي اص ػشدٞٙٝ ٞب ثٝ ثِيؾ اص 

تّفبت صِيبد آة دس ٔؼِيش وب٘بَ ٞبِي ا٘تمبَ ٚ تٛصِيؽ آة  سػٛثبت ٚ ِضْٚ اليشٚثي دٚسٜ اِي ٚٔؼتٕش دٞب٘ٝ آثٍِيش ٚ وب٘بَ ا٘تمبَ آة ٚ

 ت.ثٛدٜ اػ

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

  وب٘بَ آثيبسي                                                                                                             

 صٞىؾ                                                                                                                                                 

 پشٚطٜ دس ٔطبِؿبت ٔشحّٝ اَٚ. ياخضاء ؿجىٝ اكِّ يِيخبٕ٘بِ -3ؿىُ                                                        

 يبرِيت آثِيرِيتًسعٍ مذِ يياوتخبة الگًِ يبثِيارزِ -ة

اص  يىِيتٛا٘ؼت ثٝ ِ ئِ يبسِئذسٖ آثِ يتٛػؿٝ ؿجىٝ ٞبِ ئٙطمٝ طشح اص ٘ػش چٍٍِٛ٘ يثشاِ يبسِيت آثِيشِيتٛػؿٝ ٔذِ يٟبِيضِيثش٘بٔٝ سِ

 ش ا٘دبْ ؿٛد:يدٚ كٛست صِ

 

 .يوُ اساضِ يت ٚاحذ ثشاِيشِيثب ٔذِ يبسِيه ؿجىٝ آثِياحذاث ِ-

  .اص ؿجىٝ ٞب هيٞشِ يت ٔؼتمُ ثشاِيشِيثب ٔذِ يبسِيب ػٝ ؿجىٝ آثِياحذاث دٚ ِ-

 ٕٞبٖاَٚ اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ  ياص اٍِِٛ -ذٗ ٌفتٝ ؿيؾ اص اِيوٝ پِ-پشٚطٜ  يط ؾِٕٛٔياَٚ پشٚطٜ ثب تٛخٝ ثٝ ؿشاِدس ٔطبِؿبت ٔشحّٝ 

احذاث  ييه ثٙذ ا٘حشافي پيؾ ثيٙي ؿذٜ ثٛد. ٔحُ ٔٙبػت ثشاِ احذاث ،طشح يثشاِ خٟت تبٔيٗ آة ٔطٕئٗ اؿبسٜ ؿذ،ٌٛ٘ٝ وٝ 



 

 

 

ويّٛٔتشي ثبال دػت ٔحذٚدٜ  10سٚدخب٘ٝ دس فبكّٝ حذٚد  يىِيذسِِٚيط ِٞياِٚ ؿش ياساضِ يايٗ ثٙذ ثب تٛخٝ ثٝ ؿشايط تٛپٌٛشافِ

احذاث ثٙذ ثب ؾشم ثبال   يطِيٗ ؿشاِئتش( ثٛد.دس چِٙ 500بد )حذٚديٗ ٔحُ  ثؼيبس صِيٌشفت ٚؾشم سٚدخب٘ٝ دس اِ يلشاس ِٔطشح 

اخشايي  ٙٝي، ثٝ ٞضِيدس دٚساٖ ػبخت ٚ ثٟشٜ ثشداسِ يِيٚ اخشاِ يٚا٘حشاف آة ، ؾالٜٚ ثش دؿٛاسيٟبي خبف فِٙ يٗ ثبس آثِيخٟت تبِٔ

بصداؿت . ؾالٜٚ ثش آٖ، ٚخٛد چٙذيٗ آثشاٞٝ وٛچه ٚ ثضسي دس ٔؼيش وب٘بَ ا٘تمبَ ٚ احتٕبَ يػبخت ِ٘ يصيبد ٚ صٔبٖ طٛال٘ي ثشاِ

 ٕ٘ٛد .تخشيت وب٘بَ دس اثش سيضؽ ٞبي خٛي ٚ سٚا٘بة ٞبي ثبال دػتي،٘يبص ثٝ حفبغت اص وب٘بَ سا دٚ چٙذاٖ ٔي 

ش ياص ػبِاػت وٝ آٖ سا ثشخٛسداس ئٙحلش ثٝ فشدِ يٟبِيظٌِيدس ٔٙطمٝ طشح اص ِٚ -ٓ آةيشٚ آٖ ٘ػبْ تمؼِيٚ پِ-يت اساضِئبِىِ٘ػبْ   

ٔـبؼ إِّه ٚ اص ٘ػش ٔحُ اساضي ٘يض ٔـبؼ اِشؾيٝ   ،اص ٘ػش ٔبِىيت اساضي وـبٚسصاٖ ٔٙطمٝ طشح .ػبصد يض ِٔئٙبطك ٔتٕبِ

 ٔحذٚدٜ طشح ثشاػبع ٘ٛؼ خبن ،دٚسي ٚ ٘ضديىي ثٝ ٔٙجؽ آة ٚ خبدٜ ٚ ػبيش ؾٛأُ يسٚػتبٞبِاساضي  ٘ػبْ ،ٗ يدس اِ ٞؼتٙذ.

سػذ  يؿٛ٘ذ ٚ ثٝ ٘ػش ِٔ يذٜ ِٔي٘بِٔدس اكطالح ٔحّي )ثٗ تُ (  ٚاحذٞبٞش يه اص .ؿذٜ ا٘ذ تفىيه ٚاحذ 8 يب ٚ 6يب  3ٔٛثش ثٝ 

ػبَ يىجبس  5تب  3ٔـبثٝ ثب ثٙٝ ٞب ثبؿٙذ. ثٝ ٔٙػٛس تٛصيؽ ؾبدال٘ٝ لطؿبت ثٗ تُ ٞب ثيٗ ٘ؼك داساٖ ،ٞش  يثبصٔب٘ذٜ اص ٘ػبْ ٞبِ

حفع دس ٔطبِؿبت ٔشحّٝ دْٚ،  .لطؿبت ثٗ تُ ٞب  ٔيبٖ آٟ٘ب خب ثٝ خب ٚ تمؼيٓ ٔي ؿٛدٚ ايٗ وبس ثب لشؾٝ وـي كٛست ٔي ٌيشد

ح حبكُ اص يشا ٘تبِي. صِؿذٔذ ٘ػش لشاس دادٜ  يبسِياخضا ؿجىٝ ٔذسٖ آثِ يِيٗ ؾبُٔ دس طشح خبٕ٘بِيٗ ٘ػبْ ثٝ ؾٙٛاٖ  ٔٛثشتشِياِ

دبد ياِ يطِيدس ؿشاِ ياختٕبؾِ يٗ تٙؾ ٞبِياص طشح ،وٕتشِ ياص آٖ ثٛد وٝ دس دٚساٖ ػبخت ٚ ثٟشٜ ثشداسِ يحبوِ ئطبِؿبت اختٕبؾِ

 دبد ؿٛد.يآة اِ ؽيتٛصِ يػٙتِ ٘ػبْ ٚ ٞب تُ ثٗ ٔحذٚدٜ دس شيِيتغِ ٗيوٕتشِ خٛاٞذ ؿذ وٝ

 ذ.دس ٘ػش ٌشفتٝ ؿ يبسِياخضاءؿجىٝ آثِ يِيضاص ؾٛأُ ٟٔٓ ٚاثشوزاس ثش خبٕ٘بِئٙطمٝ طشح ِ٘ يسٚػتبٞبِ يٚ فشٍِٞٙ يػبختبس لِٛٔ

ك ٚ يثش اػبع ؾالِ ا٘ذ وِٝش ثضسي لْٛ فيطٛاِ اصفٝ يب چٙذ طبِيه ِيثٝ ِٚاثؼتٍبٖ سٚػتبٞب ٗياِ ه اصيٞش ِ ػبوٙبٖ ٚ وـبٚسصاٖ

ه ٘مطٝ ٚ يطشح دس ِ يسٚػتبٞبِ يتٕبْ اساضِ يشِي. ٔتٕشوض وشدٖ آثٍِا٘ذ ٍش ٔدتٕؽ ؿذٜيىذِيثب ِ يخِيٚ تبسِ يفٝ اِيطبِ يٞبِ يٚاثؼتٍِ

 يبسِي٘ػبْ آثِٔؼتّضْ آٖ اػت وٝ دس يٗ اساضِيٗ اِيؽ آة ثِيصِٗ، ا٘تمبَ ٚ تٛيتبِٔ ئـتشن ثشاِ يبسِيه ؿجىٝ آثِياحذاث ِ يِٙيؾ ثِيپِ

ف يٗ سٚػتبٞب ٚ طٛاِيثشٚص اختالف ٘ػش ثِ احتٕبَ يطِيٗ ؿشاِيدس چِٙدبد ؿٛد.ياِ يشات ؾٕذٜ ٚ اػبػِيِيتغِ ٔحذٚدٜ طشح ؽ آةيٚ تٛصِ

 يطٛالِ٘ يذاسِي٘بپبِ اص طشح سا ثب يت ثٟشٜ ثشداسِيشِئذِ تٛا٘ذ يٚ ِٔبثذ ِي يؾ ِٔيافضاِ يثٟشٜ ثشداسِ يَ ٞبِٗ ػبيدس ٘خؼتِ ثٟشٜ ثشداس

 د.ٔذت ٔٛاخٝ ػبص



 

 

 

ٙذ ذ ٘مبط ضؿف طشح سا ثش طشف ٕ٘بيٙوٝ ثتٛا٘ شٔتٕشوضيت غِيشِيثش ٔذِ ئجتِٙ يٞبِىبسساٞ يِٙيؾ ثِيپِ ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛاسد فٛق ، 

ت يٚدس ٟ٘بِؿذ٘ذ يبثِيٚاسصِ يثشسػِ يختٕبؾِٚ ا يالتلبدِ،يفِٙ ياص خٙجٝ ٞبِف ٚيٙٝ تؿشِيٗ ٌضِيچٙذِٗ ٔٙػٛسيٚ ثٝ اِبفت يضشٚست ِ

 (.4ٙٝ ثشتش ا٘تخبة ؿذ )ؿىُ ؿٕبسٜ يشات ٚ چٓ وشتٝ ثٝ ؾٙٛاٖ ٌضِيدسٚ٘ه، ٍِِٙ ئؼتمُ ثٝ ٘بْ ٞبِ يبسِيػٝ ؿجىٝ آثِ احذاث

 

 
 ٘بحيٝ تٛػؿٝ چبٟٞب ٚ خبٕ٘بيي ؿجىٝ ٞبي آثيبسي تٛكيٝ ؿذٜ دس ٔطبِؿبت ٔشحّٝ دْٚ  -4ؿىُ 

 يبرِيآثِ مذرن جکٍاجساء ش يِيجبومبِ يمىبست ثراِ يياوتخبة الگًِ يبثِيارزِ -ج

 يذ ٚ ِٔيآِ يٞب ثٝ ؿٕبس ِٔ دس ٔطبِؿبت ٔشاحُ اَٚ ٚ دْٚ پشٚطٜ ٟٔٓ ياص ثخؾ ٞبِ،يبسِئذسٖ آثِ يؿجىٝ ٞبِح اخضاءيا٘تخبة كحِ

 يش طشاحِيٙٝ صِيٙٝ دٚ ٌضِيصِٔ ٗيدساِٗ وٙٙذٜ ثبؿذ.يِئٛثش ٚ تؿِ يت پشٚطٜ ٞب دس دٚساٖ ثٟشٜ ثشداسِيب ؾذْ ٔٛفمِيت ِيتٛا٘ذ دس ٔٛفمِ

 :٘ذؿذ يبثِيٚاسصِ

 ٔٛخٛد. يػٙتِ يط ؿجىٝ ٞبِيؿشاِ ٔؼتمُ اص يبسِيآثِ ٔذسٖ يؿجىٝ ٞبِ يطشاحِ يبسٞبِئؿِ پشٚطٜ ثشاػبع يِيطشح خبٕ٘بِ-

 .ٔٛخٛد يػٙتِ ئذسٖ ثب ؿجىٝ ٞبِ يحذاوثش ا٘طجبق ؿجىٝ ٞبِت يسؾبِ اػبعپشٚطٜ ثش يِيطشح خبٕ٘بِ-

 يػٙتِ ياخضاء ٚ ٘مبط لٛت ٚ ضؿف  ؿجىٝ ٞبِ يِيٙٝ ؿٙبػبِيدس صِٔ يٕٞٝ خب٘جٝ اِ يٞبِ يٙٝ ثشتش، ثشسػِيثٝ ٔٙػٛس ا٘تخبة ٌضِ  

ؽ آة ( اص يا٘تمبَ ٚ تٛصِ يشٞبِيٚ ٔؼِ يشِيآثٍِ يٗ اخضاء )اؾٓ اص ٔحُ ػشدٞب٘ٝ ٞبِياِ يِيا٘دبْ ٌشفت وٝ ٘ـبٖ داد٘ذ خبٕ٘بِ يبسِيآثِ



 

 

 

 يطشح ؿجىٝ ٞبِ يثشاِ يٙبٖ لبثُ لجِِٛيتٛا٘ٙذ ثب اطِٕ يٕت ٞب ِٔثبؿٙذ ٚدس اغّت لؼ ئِ يفبلذ اؿىبالت اػبػِ يفِٙ يخٙجٝ ٞبِ

آثيبسي ٚاػتفبدٜ ثٟيٙٝ اص  يٗ ٔطبِؿبت ا٘دبْ ؿذٜ ٘ـبٖ داد ثب تّفيك ؿجىٝ ٔذسٖ ٚػٙتِيش٘ذ.ٞٓ چِٙئذسٖ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌِ

طشح ) اؾٓ  يؿذٜ ثشاِ يِٙيؾ ثِيٝ اٞذاف پِيوِّٗ يبثذ ٚ دس تبِِٔي يطشح وبٞؾ ِٔ ئٛخٛد، ٞضيٙٝ ٞب ٚ صٔبٖ اخشاِ يٞبِوب٘بَ شئؼِ

ٚ...( خذؿٝ  يِياص ايدبد ٘ػبْ يىپبسچٝ اساضي، ثٝ صيش وـت ثشدٖ اساضي ثيـتش ،خٌّٛيشي اص ٞذس سفت آة ٚ وٙتشَ آٖ ،اؿتغبَ صاِ

 يٙفؿبٖ ٘ـبٖ داد وٝ اثشٌزاسِيا٘دبْ ؿذٜ ثب رِ يؿفبِٞ يپشػؾ ٘بٔٝ ٞب ٚ ٔلبحجٝ ٞبِ يح ثشسػِي٘تبِ يدبد ٘خٛاٞذ ؿذ. اص طشفِياِ ياِ

ثشاٖ ثٝ ٘حٛ  ايدبد تـىّٟبي آة يپشٚطٜ ٚ  فشاٞٓ آٚسدٖ ثؼتش ٔٙبػت ثشاِ يٙفؿبٖ ٘ؼجت ثٝ اخشاِيٙٝ دس وبٞؾ ٔمبٚٔت رِيٗ ٌضِياِ

 خٛاٞذ ثٛد.ٍش يٙٝ دِياص ٌضِشـتيثِ يثبسصِ

 يػٙتِ ياص ؿجىٝ ٞبِ يشِيشات ثب اٍِٛ ٌِيچٓ وشتٝ ٚ ٍِِٙٔذسٖ  يؿجىٝ ٞبِ يت ٚ ػبختبس ؿىِّئٛلؿِثش اػبع ٔٛاسد فٛق، 

اص ٕٞبٖ اٍِٛ اػتفبدٜ ضيٛد٘ذ ِ٘ث يػٙتِ يبسِيتحت پٛؿؾ طشح وٝ فبلذ ؿجىٝ آثِ ياساضِ ئبثمِ طشح يٚ ثشاِ ٘ذؿذ ئٛخٛدطشاحِ

 ؿذ.

ش يٚ ٔؼِ ياساضِ يتٛپٌٛشافِ،٘مـٝ يش ٔبٞٛاسٜ اِياص تلبِٚ،ٚ ٔذسٖ  يػٙتِ يٗ ؿجىٝ ٞبِيٗ حذاوثش ا٘طجبق ٕٔىٗ ثِيثٝ ٔٙػٛس تبِٔ

ٚ٘مـٝ ٔحذٚدٜ تحت پٛؿؾ ثٗ  1:2000بع يت ٞب)وبداػتش(ثبٔمِي،٘مـٝ ٔحذٚدٜ ٔبِى1:2000ِبع يثب ٔمِ يؿجىٝ ٞب ٚ اٟ٘بس ػٙتِ

 ٝ ؿذ:يش تِٟيصِ يبسٞبِيدس ٘ػش ٌشفتٗ ٔؿِ ثب يبسِياخضاء ؿجىٝ ٔذسٖ آثِ يِيح خبٕ٘بِاػتفبدٜ ؿذ ٚ طش ٞبتُ 

 . لشاس دادٜ ؿٛ٘ذ يػٙتِ يش اخضاء ؿجىٝ ٞبِياالٔىبٖ دس ٔؼِ يحتِ يبسِيؿجىٝ ٔذسٖ آثِؼبت يٚتبػِ ياخضاء ػبختٕبِ٘ -

 طشح ٔذ ٘ػش لشاس دادٜ ؿٛد. يط اخشاِيدس ؿشاِ يثٟشٜ ثشداسِ ٚ ٘ػبْ يبسِي٘ػبْ آثِ يبصٞبِيِ٘ ،يدس ا٘طجبق ؿجىٝ ٔذسٖ ثب ػٙتِ-

 ٔٙطجك ثبؿذ. يٚلِٛٔ ياختٕبؾِ يفشٍِٞٙ يٟبِيظٌِياالٔىبٖ ثب ِٚ يحتِ يبسِيؿجىٝ ٔذسٖ آثِ-

 بثذ.يش ؿجىٝ ٔذسٖ ثٝ حذالُ ٕٔىٗ وبٞؾ ِيدس ٔؼِ ياص تّفبت اساضِ ي٘بؿِ ياحتٕبِِ يضشسٞبِ-

 ٙفؿبٖ اػتفبدٜ ؿٛد.ياخضاء پشٚطٜ اص ٘ػشات رِ يِيٝ طشح خبٕ٘بِيدستِٟ -

ب دس يش ِٚيدس ٔؼِ يبسِيه ٚ دٚ آثِئذسٖ دسخٝ ِ يٞبِكذاص ػبصٜ ٞبٚ ؿجىٝ دس 65حذٚد  ٘دبْ ٔطبِؿبت ٌؼتشدٜ،دس ٔدٕٛؼ پغ اص ا

 ؿذ٘ذ.  يِيخبٕ٘بِ يػٙتِ يش ؿجىٝ ٞبئدبٚست ٔؼِ

 

 ي ثحث يرِيجٍ گِيوتِ-د

 تٛاٖ ؾٙٛاٖ وشد: يش ِٔيذٖٚ سا ثٝ ؿشح صِيصِ يٚ صٜ وـِ يبسِيحبكُ اص سٚؽ اتخبر ؿذٜ دس پشٚطٜ آثِ يبِيٗ ٔضاِيخالكٝ ٟٔٓ تشِ



 

 

 

 .يبسِيآثِ يػٙتِ يؿجىٝ ٞبِپٟٙبٖ دس  يٝ ٞبِيٚػشٔبِ أىب٘بتاص يحذاوثشِ اػتفبدٜ-

ط يٗ ٘ػبْ ٞب دس ؿشاِيش اِيِياص تغِ يٚ حزف   تٙؾ ٞب ٚ ٔـىالت ٘بؿِ آثيبسي ت ٚئبِىِ يػٙتِ ي٘ػبْ ٞبِ يحفع ػبختبس وِّ -

 طشح. ياخشاِ

 ٔـتشن اص پشٚطٜ. ئٙطمٝ طشح دس ثٟشٜ ثشداسِ يسٚػتبٞبِ يٚ فشٍِٞٙ يلِٛٔ اص ػبختبس ي٘بؿِ يحزف احتٕبَ ثشٚص اختالف ٘ػشٞبِ-

   .پشٚطٜ يـبٖ دس طشاحِيذٌبٟٞبِيات ٚ دِِحبظ ؿذٖ ٘ػش ٘ؼجت ثٝ ؾ اؾتٕبد وـبٚسصاٖيافضاِ-

ٙفؿبٖ ثٝ يٓ ٔمبٚٔت رِوٝ ٕٞٛاسٜ اص ؾٛأُ ٟٔ طشح يت ٞب دس اثش اخشاِيوـبٚسصاٖ اص ثشٞٓ خٛسدٖ ٔحذٚدٜ ٔبِىِ يٍ٘شاِ٘وبٞؾ -

 ذ.يآِ يحؼبة ِٔ

 .آثيبسي ياكِّ ياحذاث ؿجىٝ ٞبِ يثشاِ يوبٞؾ ػطح اػتٕالن اساضِ- 

 تـىُ ٞب. يٚوبٞؾ ٔـٍالت ساٜ ا٘ذاصِ يبسِيآثِ يُ تـىُ ٞبِيؾ وـبٚسصاٖ ثٝ تـىِيؾ ٌشاِيافضاِ-

ٔلشف اوثش كبحت ٘ػشاٖ ٚ ٔتخللبٖ ،ٟٔٓ تشيٗ ساٞىبس ايدبد تؿبدَ ثيٗ ٔٙبثؽ ٚ ٔلبسف آة وـبٚسصي ٚ حبوٓ ؿذٖ فشًٞٙ 

ثٟيٙٝ آة دس ايٗ ثخؾ سا فشاٞٓ آٚسدٖ ػبص ٚ وبسٞبيي ثشاي ٔـبسوت دادٖ وـبٚسصاٖ دس ثٟش ثشداسي ٚ ٔذيشيت آة وـبٚسصي 

ٙفؿبٖ ثب پشٚطٜ،دس ٔشحّٝ يرِ يؾ ٕٞشاِٞيدس وبٞؾ ٔمبٚٔت ٚ افضاِ يذٖٚ ٘مؾ ٔٛثشِيدبد ؿذٜ دس پشٚطٜ صِيشات اِيِئي دا٘ٙذ .تغِ

ٗ ٔشحّٝ يثب وبسفشٔب ٚ ٟٔٙذع ٔـبٚس پشٚطٜ دساِ -يـشٚ ٚ ٘خجٍبٖ ٔحِّيوـبٚسصاٖ پِ ظٜيثٝ ِٚ -ت آٟ٘بٚٔـبسوٜ فب وشدي،اِيطشاحِ

ضتذاْٚ داؿتٝ يپشٚطٜ ِ٘اص  يٚ ثٟشٜ ثشداسِ ٗ ٔـبسوت دس ٔشحّٝ ػبختيؿٛد اِ ئِ يِٙيؾ ثِيٗ اػبع پِيثشاِ اػت.ٜ دسخٛس تٛخٝ ثٛد

 ثبؿذ.
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  كفحٝ.167 ٔطبِؿبت ٔشحّٝ دْٚ، ذٖٚ ،يصِ يوـِ

ذٖٚ، ٔطبِؿبت يصِ يٚ صٜ وـِ يبسِيآثِ ٔطبِؿبت تىٕيّي ٚ ثبص ٍ٘شي ؿجىٌٝضاسؽ .1393 ،تٟشاٖ خبن آة ٔـبٚس ٟٔٙذػيٗ

 كفحٝ. 88، ٔشحّٝ دْٚ

 253، ٔطبِؿبت ٔشحّٝ اَٚ، ذٖٚ يصِ يٚ صٜ وـِ يبسِيٗ آة ٚ ؿجىٝ آثِيطشح تبِٔ يفِٙ ٌضاسؽ. 1385 ،ٟٔٙذػيٗ ٔـبٚسدصآة

 كفحٝ.


