
 بسمه تعالی

 آب  ملیحسابداری استقرار نظام 

 ) ارومیهحوضه آبریز دریاچه  موردی مطالعه (
 

 حبیب شایان فر

 و منابع طبیعی کشاورزی  کارشناس ممتاز سازمان نظام مهندسی
habibshayanfar@gmail.com 

 

ماد از اخذ رای اعتدر هنگام وزیر محترم نیرو  سشیاس  های اهداف برنامه ششششت توسشعه و    به منظور تحقق  چکیده:

حسابداری ملی آب، حوضه آبریز دریاچه اورمیه به دلیل حساسی  به منظور استقرار نظام و مجلس ششورای اسشیمی   

مطالعه اثر  ،خش کشاورزیبا نگرش ویژه به مصرف آب در ب انتخاب و وی  های دول ، به عنوان پایلوتلموضوع و او

نار رف آب در کصاسش  کاهش چهل دردد م یحقابه زیسش  محیطی دریاچه اورمیه انجام ششدس سش   بخش برای تامین 

با اولوی   ،ه زیر بخش کشاورزی، دنع  و خدماتازهای معیشتی هر سیسشط  زیر کشش  و تولید با تو ه به ن  تثبی  

و تحقق اهداف قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، مورد تو ه قرار گرف  و با محور  آب ارزش اقتصادی

تگزاری وش سیاسرط  به عنوان دو عملکرد در واحد سش  بودقرار گرفتن منابع و مصشارف، ادشیا الگوی کشش  و به   

همچنین وزارت نیرو به عنوان دستگاه متولی حسابداری آب پیشنهاد گردیدس امید اس   دسیمناسب معرفی گرد

 با این سیاستگزاری ها، تهدید به فرد  تبدیل شده و الگویی برای سایر حوضه ها معرفی گرددس 

 ریاچه اورمیهحسابداری ملی، آب کشاورزی، حوضه دکلمات کلیدی: 
 

 مقدمه:

ینآسریگند یبچه،نسهنجه نعدمنتیبدلنننبسعنوننصب فنترنازنآبنحوضهینکشو نوننهمترینند یبچهوضعیت نابساعبنببنسگ  نن

بهشنهبینآسینزیرزنتنی،نکهب،ناف نسفرههب،نشو نشدبنآبآبن)نقدا نآبنتجدیدپذیر(نهمراهنسبنتغتتراتنسبف نونترکتبنخبک

گرادنااب نسهنآنب ند ازندتنونعواقبنابشینازنایننعوانل،نشرایطینپتشنیننسباتید جهن8/1افگایشندنبنسهننتگابن طوس نهوا،نسبن

نکند.یابپذیرنتبدیلننهبینزنببن انسهنحقتقتینغترقبسلنتردیدنونشوخیهبینآبند نگذ نثباتهآو دهناس نکهنضرو تنحفظنقطره

نهبنپتشنابصرخارونگفتهناس :قرب

نقطرهنقطرهنجمعنگرددنوااگهیند یبنشودنننعلمنیبسدنافس،نچوبنعبلینشوداادکناادکن

.نالمثلناتگنشدهناس اادازدنکهنضربهبیناختر،ننبن انسهنیبدننصرعندومنایننست نشیرننیینا ونتهند نسبلخشکنشدبند یبچه

سعنآسین اند نینسهتنهنازنننباستفبدهگتریننفتدنوننؤثرند نالمثل،نضرو تنتفکرنونتیقلند ن استبیننوضوعنآبنوناتتجهایننضعربن

ب،ننتلتوبنههبنسهنصععو تنلتترهبنونسهنهمتننترتتبنسهننترنکیبهبنونتجمتعنآبنترننکیبهبنونتبدیلنسهنسععباتی اسطهنسبنتجمتعنقطره

راینکهناتمنقن-خترهب،ند نطولنحدودناتمنقربناکند.نعدمنتوجهنسهنقطرههبن انیبدآو یننیهبنونآاگبهنسهننتلتب دننترنکیبنترنکیب

ینا ونتهنننجرنگردیدهنهبینفراوابنابشینازنآبنسهنخشکنشدبند یبچهزیببن-د نکنب ناسعرافند ننصعرفننوادنغذایی،نسوختیننن

ناس .



آبند نطولنیکنسبلنآسین)اولننهرنتبنپبیببنشهریو نبه(نسطو نجدینپرداختهنشودنونحاببنندا یجبندا دنسهننوضعوعنحابسن

هبن)ازناظرنننبسعنوننصععب ف(نسطو نجدینهبنونزیرحوضععهآبنحوضععهندا یحاععبستریننواحدند نوچکهبینآبنسهنعنوابنکقطره

ینسهتنهنقرا نسردا نو دنسر سععینقرا نگتردنتبنسطو ندقتمننتلتب دهبننترنکیبنآبنسب ادگینسععبلتباهند نجه ن فعناتبزهبننو دنسهرهن

بیدنینپبیدا ،نسهبینآبنسراینتوسیهگذا ینقطرهآبنونا زشندا یگترد.ند نکشعو نخشعکنوناتمهنخشعکیننثلنکشو ننب،نحابسننن

ن یگابنقرا نگترد.نو دنتوجهنجدینسرابنه

آب،نعالوهنسرنتأکتدنسرنننبسعنوننصب ف،نسهننوضوعنا زشناقتصبدینآبناتگنسبیاتینپرداختهنشود.نسینوابنندا ید نسحثنحابس

وند نکشو نازسکاتببنن1/0،ند نکشعو نقرقتگستببنن2/0و ننبننثبل،نا زشنتولتداتنسهنازایننصعرفنهرنیکننترنکیبنآبند نکشعنن

توابنا زشنتولتداتنسهنازایننصرفنآبن انسبناستفبدهنازنتجب بنکشو هبیننوفمندهدنکهننیدال ناس .ناینننقبیاهناشببننین4/2

مند نب بنکشو هبیننوفا زشناتگنجلوگترینشود.نتجسبالنسردنتبنعالوهنسرنجلوگترینازنهد ن ف ننصب فنآب،نازنتولتدننوادنکم

 نکهن شدنکب یناسهبینکشبو زینونصنیتی،ن اهیناستفبدهنسهتنهنازنننبسعنآبنسرایناختصبصنسهنتولتداتنسبا زشند نزنتنهزنتنه

سهننهبنونتوجهینتبالبآبنتأنتننحقبسهنحاععبسدا یاقتصععبدینسبالنونحفظننحتزنزیاعع نپبیدا ن اند نپینخواهدنداشعع .نزیرا،ند ن

نگترد.ازناظرننبدینوننینویناتگننو دنسر سینقرا ننیهبنا زشنآب

چهنکهنبچهنکهنسود،نآدقتمنآبند نکلتهننراحلنسب ادگی،ناستحصبلنوننصرفنسبناگرشنسهنآبنحابسدا یسهنننظو نننقبلهاینن

نبسببنونزاب،نکب شسردا ابنسهنویژهنکشبو افیببنونسهرهینذیچهنکهنسبیدنسبشعدنتهتهنشدهنونانتدناس ننو دنتوجهنکلتهنهاع نونآبن

ینآسریگنسعرسعبگنونپبیدا ،نسبشتم.نهمینتن،نسبنالگونقرا ندادبنایننحوضهنونسبنننهب،نشعبهدنحوضعهننندیرابنقرا نگتردنتبنسبنعملنسهنآب

ا نازنینپبیدینکشععو ن اناتگند نچهب چوبنتوسععیهگباههبینپنجدقتمنآبنونتبدیلنتهدیدنسهنفرصعع ،نسععبیرنحوضععهننحاععبسدا ی

هبینگذشعععتهنتحویلنگرفتهنسودیمنونثبس نکنتمنکهنطو نتحویلندهتمنکهنازنااعععلهبینسیدینهمببسهنااعععلاضعععمحاللناجبتنون

نایم.نااشبءاله...فرزادابن استتننایننآبنونخبکنهاتتمنونسهنآبنختبا ناکرده

 

 ن مسئله: ابی

نینفهومنسبدهضرو تندا د.نسراینسر سینجبیگبهنداخلینآبننو دناتبز،نتوجهنسهنآبننجبزینونسهنعبب تنسهترنآبنواقیی،ن

نسبنتوجهنسهنشرایزناقلتمی،ننکبای،نزنباینون»تواادنآبننجبزیننی جمعنکلنآبننو داتبزنسراینتولتدننقدا ننیتنینازننحصول،

ند.نکننیتقدنسودنکهنهرنشخصنسهنطو ننتباگتننچهب هگا نلتترنآبنواقییند نهرن وزننصرفننی«نآلن«.ن» اادنببنتولتدنسبشد

لتترند ن وزنونسرایننصب فنغترناتقتمننباندنن180تبنن100ناعتقتمنآبنهرنافرنسراینشعربنونسهداشع نسهنطو ننتوسعزننننننصعب فنن

نشود.لتترنسرآو دننین0000غذا،نپوشبک،نکبغذنون...نسهنطو ننتوسزن وزااهن

هنسرن.نعالونحتوینآبننجبزینسراینهرننحصععول،نسهنشععرایزننحتطینونجویند نکلنتولتدننحصععولنواساععتگینناععتقتمندا د

ناعبیلینهمیوبناقلتمنونتکنولویینتولتدننحصعوالت،ن ییمنغذاییناتگنتأثترنساعتب نزیبدین اند نحجمنآبننصرفینجمیت نیکنننن

ینزنتننسهن ییمنغذاییننردمنکشعععو نینجغرافتبییندا د.نسهنعنوابننثبل،ند نصعععو تینکهن ییمنغذایینکلنجمیت نکرهنحدوده

ن.]1[ازنشرایزننوجودنخواهدنسودترند صدنستشن57اتبزنسراینتولتدنغذایننردمنجهببنآنریکبنتغتترنیبسد؛ننقدا نآبننو د
اقشنآبننجبزینونلگومنتوجهنسهنآبنسبیدند نسحثنندیری نتقبضععبینآبننهمنتلقینشععودنونسبنتوجهنسهناثراتنفراوااینکهند ن

الزمنسهنذکرناس نکهنصف ننجبزی،نسهننینبینتواادنداشتهنسبشد،نآبن انتح نکنترلنونهدای نخودند آو د.نسبزا نتقبضبینآبننی

نغترواقییناتا ،نسلکهنسبیدنگف نکهنآبننجبزی،نآبنواقییناس .



توابنگف :نآبننجبزینستباگرننقدا نآسیناسع نکهنسراینتولتدنهرناوعننحصولناعمننسهنعنوابنتیریفنجبنعنآبننجبزی،ننی

رنازنیکنتستفبدهنشود.نقام نساتب نکوچکینازنایننآبن)کم سدنتبنآبننحصولنقبسلناازنکشعبو زی،نصنیتینون...نسهننصرفننین

نیگردد.ناگرناینننحصععوالتنسهنیکنننطقهشععودنونسخشنعمدهنسهنصععو تنپاععببنآلودهنسهننحتزنسرنید نهگا (نجذبنکبالننی

ف نکهنتوابنگهب،نالزمناخواهدنسود.نسهنطو نکلی،ننیدیگرنصبد نشود،ندیگرند نآبنننطقهناتبزینسرایننصرفنآبنسراینتولتدنآب

نهبنستنینآبنفهومنتجب تنآبننجبزینسهندادوسععتدنآبننصععرفینسراینتولتدنکبالهبنوننحصععوالتنکشععبو زینازنطریمننببدلهننن

نکشو هبناشب هندا د.

ن.]2[توابننجموعنایننا قبمنوناحجبمنآبنسهنشمب نآو دآبننجبزیند ننحصوالتنکشبو زین اننی
 آبننو داتبزنگتبهنسراین شد. -

 دهنحتننآستب ی.آبنتبخترنش -

 آبنتبخترنشدهنحتنننهب نونااتقبلنآبنسهننگ عه. -

 آبنافوذنکردهند نزنتننپسنازنآستب ینونازندسترسنخب جنشده. -

 آبنجب ینشدهند نزنتننونجمعنشدبند نااتهبینزنتننپسنازنآستب ی. -

 هبینآب.آبنتبخترنشدهنتوسزنگتبهنونسر  -

 آستب ی.هبیننرسوطهنقبلنازنهبنونلولهآبناشتینازنکبابل -

 هبیننو داتبزنگتبه.کشآبنالزمنسراینتولتدنکودهب،نسمومنونعلف -

نآالت.آالتننو داتبزنسهنااب نعمرنوننتگابنکب کردناترویناااباینوننبشتنآبنالزمنسرایناتروینکب نوننبشتن -

ن

 :انواع حسابداری آب

وابنتالتبنا ایهنشد.نایننستاتمنکهننیحاعبسدا ینعمونینآب:ناینن وشنسرایناولتننسب نتوسعزنهتأتنحاعبسرسینآبناسترنننن-1

ن ود.هبنسهنکب ننیهبنونآسخوابگذا ینکرد،نستبشترنسراینحوضهینحابسدا ینآبنابمآبن انستاتمنسبده

گتریننتگابنآبننصرفنشدهنازنالمللینندیری نآب:ناسبسنآبنسرناادازهینستنحاعبسدا ینآبنا ایهنشعدهنتوسزننؤساهننن-2

و نسهنط«نآبنقبسلنندیری »ون«نآبننصرفنشده»استخراجنشدهنطراحینشدهناس .ند نایننستاتمننینآسخوابنسهنجبینآبحوضه

نشواد.گتریننیجداگباهناادازه

گتریننتگابننصرفنسبنهدفناادازه«نآ جتننهوکاعتران»توسعزننن2002حاعبسدا ین دپبینآب:ننفهومن دپبینآبند نسعبلنننن-0

هبنسبننتگابنآبننو دناسععتفبده،نطراحینشععدهناسعع .نننوننقبیاععهنآبنناععتقتمنونغترناععتقتمنآبنسراینتولتدننحصععوالتننختلفنن

شعواد،نعبب تندناز:ننصرفنآبنسبگ،ننصرفنآبنآسینوننصرفنآبننهبینکلینکهند ناینناوعنحاعبسدا یننحبسعبهنننیننشعبخصن

نونهبینسطحیهبینسعطحینونزیرزنتنینازنآبناینازنآبخبکاعتری.نآبنسعبگنعبب تاع نازنآبنسب ادگی،نآبنآسینسهننجموعهننن

 ودنونآبنخبکاتری،نسهنآبنتصفتهنشدهنونسبزیبف نشدهنازننصب فنزیرزنتنینکهنسراینتولتدننحصعوالتنکشعبو زینسهنکب ننینن

نگردد.آسیناطالقننی

نحتطینسراینآب:ند ناینن وشنحابسدا ینآبند نقبلبنحابسدا یننلینونسهنهمراهنزیا ن-سعتاتمنحابسدا یناقتصبدینن-4

دا ینگتردنونسهنهمتنندلتلنایننستاتمنسهنستاتمنحابسگترینوننو دنتحلتلنقرا ننید آندننلیناادازهنتغترهبیننهمناقتصبدیناظترن



نهبیناقتصبدیپب چهنننبسعنآبننیروفنشعدهناس .ند ناینن وشنازنیکنطرفننببدالتنفتگیکینآبنونازنطرفندیگرنا زشنیک

ن.]3[گتردگترینقرا ننیینابشینازناینننببدالتننو دناادازهایجبدنشده
ن

 آب مورد نیاز و مواد آلی: 

ینا ونتهننیبدلنناتمند صدناس .نسنبسراین،نینآسریگند یبچههبینحوضهینآلینخبکسراسعبسنسرآو دنکب شنبسی،ننقدا ننبدهن

هبنساعتب نضعرو یناسعع .ند نصو تینکهنننافگایشننوادنآلینخبکنسهنننظو نحفظن طوس نونکبهشننصعرفنآبند ننگا عنونسب ن

د صععد(ننصععرفنآبنکبهشنن07تبنن17د صععدن)د نسرخینننبسعنن27تبنن20آلینخبکنیکند صععدنافگایشنیبسد،نستننیننتگابننبده

هکتب نن470000هکتب ند نکلنن100000هبینحوضهنسهنوسی نهکتب نوننابح نسب ن020000سبنتوجهنسهنکش نآسینسبالاهننیبسد.نی

د صععد،نیینینافگایشنیکند صععد،ننقدا ن7/1صععدنفیلینسهند ن7/0ینآلینازنشععود.ند نصععو تنافگایشننبدهد نسععبلنآستب یننی

شعععواد،نهبیینکهننوجبنافگایشننوادنآلینخبکننینتلتوبننترنکیبنکبهشنخواهدنیبف .نفیبلت ن557نصعععرفنآبنحعداقعلننن

نعبب تندناز:

 ند(ن.هبنننبسعناصلینستونبسنهاتهبن)چوبنآبآو ینآب هبنکردبنسقبیبیننحصوالتند ننگ عهنسهنجبینسوزاادبنیبنجمع -1

 استفبدهنازنکمپوس نونو نینکمپوس . -2

 استفبدهنازنکودهبینا گباتک. -0

 پبشینسبننوادنگتبهینیبنضبییبتنکشبو زی.ننبلچ -4

 استفبدهنازنکودهبینسبگنیبنپوششنگتبهی. -7

 تنبوبنکش نننبسب. -5

 زاینخبک.کبهشنشخم -5

 جلوگترینازنفرسبیشنخبک. -8

ن

 :امیدهاها و بیت ،ی ارومیهی آبریز دریاچهکشاورزی حوضه

نینکشبو زینحوضه،ننوضوعیناس یند یبچهنوناتگناثرنخشکنشدبند یبچهنسرنآیندهینافقینکشبو زینحوضهتأثترنتوسیه

کهنسبنتوجهنسهنجمتعنجهبتنازناظرناقتصبدی،ناجتمبعی،نفرهنگینونحتینستبسی،نسهنیکناگرشنعمتمناتبزندا د.ننتهمنکردبنسخشن

کب ننؤثرینننتجنشعععود،نسنب ایننضعععرو تندا دنکهنکب شعععنبسعععبب،نننتواادنسهن اهامینکشعععبو زینوندفبعنابآگبهباهنازنایننسخش،

ینقبسلنههب،نااخ یگابنونندیرابنسخشنکشعبو زیناگرشندیگرین اند ننو دناینننوضوعنداشتهنسبشندنونسبنتوجهنسهنواقیت نسرابنه

ا ایهنکنند.ند ناهبی نسحرابنخشععکنشععدبننینآسریگینحوضععهترنازنهمهنآیندهینکشععبو زینحوضععهنوننهمقبولین انسراینآینده

نینپبیدا نونحفظننحتزنزیا ،نتبدیلنکنند.ند یبچهن انازنیکنتهدیدنجدینسهنیکنفرص نننبسبنسراینتوسیه

بابهنجسبناثراتننثب نونننفینونسهناگرشنهمهن-هبنونانتدهبند ن وادناحتبیند یبچه،نسبیدنسهناقشنسخشنکشبو زیند ننو دنستم

 سععدنکهناجبتند یبچهنسبناحتبینسخشنکشععبو زین)سبنتأکتدنسرنتوسععیهنعمودی(نسهترنسبشععد.نننظو نازنننهناظرننیپرداختهنشععود.نس

چهنیند یبهبیننتفبوتینسهنجبیگبهنسخشنکشععبو زیند نآیندهینعمودی،نافگایشنعملکردند نواحدنسععطاناسعع .ناگرشتوسععیه

نند.ند نکهبینکشعععبو زین انتوصعععتهننینحتینتیطتلینفیبلت نهبنونسرخیندیگرا ونتهنوجودندا د.نسرخینسبننحدودنکردبنفیبلت 



تواادنسهنسععهمنخودند نتیبدلناکولوییکنننطقهنونحتیناجبتنینپبیدا ،ننیهبینکشععبو زیند ن اسععتبینتوسععیهنحبلینکهنفیبلت 

ند یبچهننؤثرنواقعنشود.ن

هبینولتداتنکشبو زین)زیرسخشتوابنسبنتثبت نسطانزیرکش نونتولتدنونسبنکبهشنچهلند صدند ننصرفنآب،نآ زشنتنی

ن.]4[ز اع نونسبغببای(ن انسهنچهب نسراسرنافگایشنداد
گنازنتوابند یبچهن اناتهبینکشبو زی،ننیسبزینا اضینز اعینونسبغی،نضمننحفظنفیبلت پب چهالزمنسهنذکرناس نکهنسبنیک

هبینآستب ینند بنآبنساتب نزیبدین وشنسبزینا اضینوناجرایپب چهجوییند ننصرفنآبناجبتنداد.نزیرانسبنیکطریمنصرفه

نجویینکرد.توابنصرفه اننی

ن

ن

 :یزکارهای کاهش مصرف آب در بخش کشاورراه

اینهبینعلمینسرکب هبینندیریتینونافگایشنشعبخصنکب آییننصرفنآبند ننگا عنکشبو زینیکینازنگگینهناسعتفبدهنازن اهن

سبننننبسب،نتقویمنآستب ین)زنببنوننقدا نآستب ی(،نونسبن عبی نتراکمنکبش نوآسیناس .نسبنتغتترن وشنآستب ی،نتاطتاننقبسلهنسبنکم

د صعععدننقدا نفیلینکبهشندادنوند نن17دا ند نعلمکردننحصعععول،نآستب ین انتبنتوابنسدوبنکبهشننینیکوددهینننبسعععب،ننی

دیناس نکهند نجویینسهنعملنآو د.نافگایشنستاع ند صعدینشعبخصنکب آییننصرفنآب،نگبمنعلمینسلنننننصعرفنآبنصعرفهنن

هبینکشبو زین)سهنویژهنهبینکشبو زیند ن وستبهب،نکبهشننصرفناهبدهجه نافگایشند آندنکشبو ز،نکمکنسهنتداومنفیبلت 

سبنن]5[گردد.نآسیننحاوبننیسبلینونکمآب(نوند ناهبی نکمکنسهنپبیدا ینتولتدننحصعوالتنکشعب وزیند نشعرایزنخشعکنننن
هبنونو ینوناهبدینهنشدبننصرفنسهتنهنآبند نتمبمنسخش(،نا تقبینسهره8نصرفن)سندنهبینکلیناصالحنالگوینتوجهنسهنسعتبس ن

نپذیرناس :هبینزیرنانکببسهنویژهند نسخشنکشبو زی،نسبن عبی نچب چوبنستبس 

 سبزینآب.هبیننختلفنونسهنهنگبمطراحی،نتدویننوناجراینسندننلینالگویننصرفنآبند نسخش -

 سبزیناستحصبل،ناگهدا ینوننصرفنآب.هبینسهنهازنطرحنهبینتشویقینونحمبیتیاعمبلنستبس  -

چنتننپبیشنکتفت نننبسعنآسینونجلوگترینازنتدویننوناعمبلناسعتبادا دهبنونضعواسزنالزمنسراینکبهشنضبییبتنآب،نهمنن -

 هب.آلودگینآب

 شرب.نینتأنتننونتوزیعنآبهبینسهنههبینآستب ینکب آندتر،نایجبدنسبنباهاصالحنالگوینکش نوناعمبلنشتوه -

 یننجددنونسبزچرخباینآب. یگینسرایناستفبدهسرابنه -

 استفبدهنازنآبنآستب ینزیرزنتنی. -

نتنینهبینزیرزهبینعملتبتینننبسعبنسراینایجبدنتیبدلنستننننبسعنوننصعب فنآب،نسهنویژهند نسععفرهننتدویننوناجراینسرابنه -

 بنشرایزناقلتمی.سبلینونستل،نسبزگب نسکهندا اینترازنننفینهاتندنوناعمبلنندیری نخشک

ن.]6[نسبزینا اضینکشبو زیپب چهترنازنهمهناجراینپرویهنیکوننهم -

 

 :از طریق مصرف سوپر  اذب ها های کاهش تقاضای آبروش

هبیننجلسنشو ایناسالنی،ند نحبلنحبضرنهبینزیرسنبیینونانو نتولتدیننراکگنپژوهشهبیننیبوا نپژوهشسراسبسنسر سی

شودنکهنسخشنقبسلنتوجهینازنآبنسهنعل ناستفبدهنازنکشعو ند نسخشنکشعبو زیننصعرفننننیننند صعدنآبننصعرفینننن00ستشنازن



ننبسبننکب هبی ود.نسبنتوجهنسهناهمت نتنشنآسیند نکشو ،نسهنکب گترین اههبینابد س نآستب ینهد ننیهبینسنتینونشتوه وش

تواادنتبنحدودنهفتبدند صعععدننوجبنهبیننوجودنکهنکب سردنآبننیسراینندیری ناینننشعععکلنضعععرو یناسععع .نیکینازن وشن

جوییند ننصعب فنآبنسخشنکشعبو زینشعود،ناسعتفبدهنازنپلتمرهبینسوپرجبذبناس .ناینن وشنسهنتنهبیینونیبند نکنب نننننصعرفهن

عنزیا نسبلینونفجبیهبینخشکیننباندنایرابن انازننصتب نخشکهبیناویننآستب ی،نایننپتبااتلن اندا دنکهنسرزنتنسعبیرن وشن

ن.]7[سونونوناساتگینشدیدنغذایینونسحرابناشتغبلنازنسویندیگرنسرهبادکنحتطینازنی
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 هب.هبینسهنز اعینونسهناژادینوناجرایندقتمنآبپژوهشنکب سردیند نزنتنه -

 چنتنند نداخلننگا عنونسبغبت.کبهشنتلفبتنآبند ننراحلناستحصبل،نااتقبلنونهم -

 ینآلینخبک.ازنطریمنافگایشننبدهکبهشنتبختگنازنسطانخبکن -

 سبزینا اضینکشبو زینوناقشنساتب ننؤثرنآبند نکبهشنآبنآستب ی.پب چهیک -
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 سهن عبی ندقتمنآب.نالگامینعلمینالگوینکش نونهتهت -

اصعالحنالگوینکشع نسراسعبسنچهب ناصعل:نثبس ننبادبنسعطانزیرکشع ن)سهنخبطرنحفظناشتغبلننوجودنوناهدافنزیا ننننننن-

هبینخدنبتنونصععنی (،نکبهشننحتطینوند نچهب چوبنکشععبو زینپبیدا (،ننقدا نتولتدن)سهنخبطرنحفظناشععتغبلند نسخش

نظرناس نونسهنسرع نسبیدناجرایینگردد.چهلند صدننصرفنآبنفیلینونافگایشنا زشنتولتداتنسهنچهب نسراسرنندا

نته،نینا وسردا ینازنایننننبعنسبا زش،نضمنناحتبیند یبچهآبنونسهبودنناعتمرنسهرهنندا یانتدناسع نسبنتوجهنجدینسهنحاعبسنن

نهبینآسریگنکشو نسبشد.ایننحوضهنالگویینسراینسبیرنحوضهنتبنینآسریگناتگناقدامنگرددااب نسهناحتبینحوضه
ن
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