
 چیست؟ زهکشی

 هزسَم قجل سبل دٍیست اس کِ است کبرّبیی اس یکی ثبضذ هی سهیي اس اضبفی آة کزدى خبرج هؼٌی ثِ لغت در کِ سّکطی

 هی سزػت را طجیؼی فزآیٌذ ایي فقط سّکطی لذا گیزد، هی صَرت ًیش طجیؼی ثطَر سهیي اس آة ضذى خبرج الجتِ. است ثَدُ

 .ثخطذ

 آثبری ًیش ضٌبسی ثبستبى ّبی کبٍش ٍ ثَدًذ آگبُ سّکطی فَائذ ثِ قذین ثسیبر ّبی سهبى اس احتوبال سارػیي اس ثزخی چٌذ ّز

 ٍاقغ در. است ًجَدُ هزسَم کطبٍرسی ػولیبت در هؼوَل کبر یک ػٌَاى ثِ في ایي اهب دّذ، هی ًطبى را ػولیبت ایي اس

 ی تَسؼِ ثب ّوگبم کِ ثَد ثؼذ ثِ سهبى آى اس تٌْب ٍ ثَد ًبضٌبختِ ٍ هحذٍد ثسیبر هیالدی ّدذّن قزى دٍم ًیوِ تب سّکطی

 دارای است هوکي سبل اس هحذٍدی ی دٍرُ در کطبٍرسی ّبی سهیي اکثز. گزدیذ خلت ًیش سّکطی ػولیبت ثِ تَخِ کطبٍرسی

 سراػت ثِ چٌذاًی سیبى ًجبضذ ثحزاًی ی هزحلِ در گیبُ کِ دّذ رخ سهبًی در یب ٍ ثَدُ کَتبُ دٍرُ ایي اگز کِ ثبضٌذ اضبفی آة

 اهب. کٌٌٌذ هی خبرج تذریح ثِ را اضبفی آة ٍ ثَدُ طجیؼی سّکص دارای خَد غبلجب ّب سهیي ایٌکِ ثخصَظ. ضذ ًخَاّذ ٍارد

 ّوبى کِ هصٌَػی صَرت ثِ اضبفی آة سبختي خبرج گزدد، گیبُ ثحزاًی ی هزحلِ ثب هصبدف ٍ ثَدُ طَالًی هبًذاة دٍرُ اگز

 .ثبضذ هی ضزٍری حتی ٍ هفیذ اهزی ثبضذ سّکطی

 پیذا سّکطی ثِ ًیبس اراضی ثزخی ًبخَاُ خَاُ کطبٍرسی گستزش ثب سیزا است دیٌبهیک ٍ پَیب ی هسئلِ یک سّکطی ثِ ًیبس 

 احتیبج ٍ ثَدُ طجیؼی سّکص دارای دین اراضی سَم-دٍ حذٍد خْبًی هقیبس در کِ دّذ هی ًطبى هَخَد آهبر. کزد خَاٌّذ

 دیگز ػجبرت ثِ دارًذ؛ سّکطی ثِ ًیبس هفزط ثْطَر اراضی ایي سَم-یک ٍلی ًیست آًْب در سّکطی ّبی طزح کزدى پیبدُ ثِ

 آًْب ّکتبر هیلیَى ٠٤٤-٠٥٤ فقط ایٌک ّن کِ حبلی در دارًذ سّکطی ثِ ًیبس خْبى دین اراضی اس ّکتبر هیلیَى ٠٤٤

. است ثیطتز هزاتت ثِ دین اراضی ثب هقبیسِ در دارًذ سّکطی ثِ ًیبس کِ ّبیی سهیي ًسجت آثی اراضی در. ضًَذ هی سّکطی

 ًیبس حذ اس کوتز ثسیبر هقذار ایي کِ ضًَذ هی سّکطی آثی اراضی کل درصذ ٥٤ تب ٠٤ یؼٌی ّکتبر هیلیَى ٥٥-٥٤ فقط سیزا

 سهیي اس اضبفی آة سبختي خبرج فقط آى ّذف کِ طَری ثِ است، کزدُ پیذا ای گستزدُ ثسیبر ًقص سّکطی اهزٍسُ. است

 آة کیفیت یب ٍ سیست هحیط حفبظت ثِ هزثَط هسبئل آة، هذیزیت اراضی، کزدى ضیزیي یب احیب هبًٌذ هسبئلی ثلکِ ًیست

 ایي ثزای فقط سّکطی اهزٍسُ ایي ثز ػالٍُ. گیزًذ هی قزار هذًظز سّکطی ّبی طزح اخزای در کِ است ٍظبیفی خولِ اس ًیش

 هتٌَع، هحصَالت تَلیذ ثزای ضزایط آٍردى فزاّن تَلیذ، ی ّشیٌِ آٍردى پبییي ثلکِ یبثذ افشایص هحصَل کِ ضَد ًوی اًدبم

 ّبی کبرثزد اس ثزخی. ثبضذ سّکطی اّذاف اس تَاًذ هی ًیش آى اهثبل یب ٍ سارػیي ثْذاضتی ٍ اختوبػی اقتصبدی، ٍضؼیت ثْجَد

 :ثبضذ هی سیز ضزح ثِ سّکطی دیگز

 ضذى هبًذاثی اس خلَگیزی ٍ کٌتزل -الف 

 اراضی ضذى ضَر اس خلَگیزی ٍ کٌتزل -ة

 فزسبیص کٌتزل -ج

 سیالة کٌتزل -د

 سیست هحیط حفظت -ُ

 ثْذاضت ٍ ػوَهی سالهت -ٍ

 ػوَهی تأسیسبت ٍ ّب اثٌیِ اس حفظت -س

 غذائی اهٌیت ٍ رٍستبیی ی تَسؼِ -ح

 ػلیشادُ اهیي دکتز ی تزخوِ خذیذ سّکطی اس ًقل ثِ 


