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 چكيده
و  آبي در منـاطق خشـك   هاي مديريت منابع آب براي مقابله با كم ترين تكنيك هاي استحصال آب يكي از شاخص روش

بل از اينكه تبديل به سيالب شده و يا به زمين نفوذ كند، به ها، رواناب ناشي از باران ق روشاين در  .]2[و  ]1[باشد خشك مي نيمه
بـرداري از سـيالب و استحصـال جريـان آب زيرسـطحي مهـار شـده و مـورد          هاي مختلفي همچون استحصال آب باران، بهره شيوه
اين مطالعه، براي تأمين آب مورد نياز براي آبيـاري درختـان و فضـاي سـبز پـارك طبيعـت پـرديس         در گيرد. برداري قرار مي بهره

از جملـه توپـوگرافي زمـين، نـوع خـاك، عمـق خـاك و فاكتورهـاي         بسته به شرايط منطقه هاي استحصال آب  ، انواع روشمشهد
 اب شده است.نتخهاي برتر ا و در نهايت روشمورد بررسي قرار گرفته اقتصادي و اجتماعي 

 ، مشهدبرداري استحصال آب، رواناب سطحي، پارك پرديس، بهره :ها واژه كليد

 
 مقدمه -1

بـرداري از سـيالب و سـدهاي زيرزمينـي و      بهـره توان به سه گروه استحصـال آب بـاران،    هاي استحصال آب را مي روش
هاي  كند كه بتوان راندمان توليد مراتع و زمين راهم مياستحصال آب باران و سيل اين امكان را ف .]3[بندي نمود گير تقسيم رسوب

كـاري و باغبـاني كمـك     هـاي جنگـل   توان بـه طـرح   اين طريق همچنين ميهاي آبي باال برد. از  كشاورزي را از طريق كاهش تنش
اي مختلف استفاده از ه نوبه خود باعث جلوگيري از بياباني شدن اراضي خواهد گرديد. روش استقرار پوشش گياهي به شاياني نمود.

و يـا هزينـه   دارنـد  نتواند جايگزين خوبي براي نقاطي باشند كه به منابع آبي معمول دسترسـي   اين تكنيك نسبتاً ارزان است و مي
هـاي استحصـال آب عمـدتاً ثقلـي      ژ، روشهاي متكي به پمپـا  سيستمصرفه نيست. برخالف  استفاده از اين منابع برايشان مقرون به

هاي استحصال آب بـراي آبيـاري فضـاي سـبز پـارك       اين مطالعه، انواع روشدر  .]4[تر است ند و نگهداري از آنها آسانكن عمل مي
 گيرند. پرديس مشهد مورد بررسي قرار مي

 
 
 
 
 
 پارك پرديس مشهد -2

ه مورد شانديز روبروي روستاي ويراني واقع است. مساحت محدود -كيلومتري جاده مشهد 15پارك طبيعت پرديس در 
باشد. موقعيت مكاني ايـن پـارك    باشد. اين منطقه بخشي از محدوده جغرافيايي نوار كمربند سبز مشهد مي هكتار مي 435مطالعه 

  باشد. كامالً قابل مشاهده مي 1شكل در استان، شهرستان و نسبت به مناطق اطراف در 
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 و نسبت به مناطق اطرافموقعيت مكاني پارك طبيعت پرديس در استان، شهرستان  -1شكل 

 
حاشيه شمالي پارك ،  درشانديز  -جاده مشهدان ييرامون پارك به آنها اشاره كرد، شامل تو هايي كه مي از جمله شاخص

 باشند. ميشهرك صنعتي در ضلع شمالي و مقابل پارك نسبت به جاده و رودخانه شانديز در ضلع غربي پارك 
باشـد كـه در    ته در داخل و يا پيرامون پارك، دوازده حوزه آبريز قابل تشخيص ميبر اساس آبراهه هاي اصلي جريان ياف

 2شكل و بر اساس اين مطالعات بايد كنترل و استفاده گردد.   شود حال حاضر رواناب يا سيالب آنها از محدوده مورد نظر خارج مي
ارائـه   1هاي آبريز محل طرح در جدول   گرافي حوزهفيزيوشخصات مهمچنين  دهد. هاي آبريز محل طرح را نشان مي  موقعيت حوزه

 شده است.
 

 
 هاي آبريز محل طرح  موقعيت حوزه -2شكل 
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 هاي آبريز محل طرح  فيزيوگرافي حوزهشخصات م -1جدول 

 
ه شـده  هاي آبريز محل طرح در جدول زير نشـان داد  ب، ضريب رواناب و حجم رواناب هريك از حوزهمقادير ارتفاع روانا

 است.
 هاي آبريز محل طرح مقادير ارتفاع رواناب، ضريب رواناب و حجم رواناب هريك از حوزه -2جدول 

 ارتفاع رواناب (ميليمتر) زيرحوزه
ضريب 
 رواناب

حجم رواناب 
(ميليون متر 

 مكعب)
1 30/1 11/4 0/38 

2 26/7 10/7 0/01 

3 28/2 11/6 0/02 

4 25/9 11/0 0/00 

5 29/0 11/8 0/03 

6 30/3 12/3 0/02 

7 28/5 11/6 0/05 

8 33/1 13/5 0/01 

9 33/5 13/7 0/01 

10 33/7 13/8 0/01 

11 33/2 13/0 0/01 

12 32/8 12/9 0/01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 زيرحوزه رديف
 0/23 0/20 0/28 0/31 0/21 1/77 0/74 0/96 0/12 0/70 0/35 13/53 مساحت حوزه آبريز (كيلومتر مربع) 1
 2/02 2/14 2/40 2/63 2/14 5/64 3/73 4/86 2/21 3/88 2/31 17/62 محيط حوزه آبريز (كيلومتر) 2
 1315 1315 1310 1310 1290 1300 1300 1290 1205 1265 1270 1420 حداكثر ارتفاع حوزه (متر) 3
 1245 1245 1155 1155 1170 1180 1190 1190 1175 1180 1240 1230 حداقل ارتفاع حوزه (متر) 4
 1280 1280 1232/5 1232/5 1230 1240 1245 1240 1190 1222/5 1255 1325 ارتفاع متوسط حوزه (متر) 5
 0/66 0/67 1/05 1/14 0/91 2/85 1/53 2/41 1/05 1/78 0/93 7/46 طول آبراهه اصلي (كيلومتر) 6
 14/53 15/64 29/21 27/84 26/41 9/03 12/79 10/20 8/69 10/19 5/11 5/17 وزه (درصد)شيب متوسط ح 7
 0/68 0/84 0/90 1/02 0/83 1/92 1/32 1/95 0/99 1/48 - 6/92 طول مستطيل معادل (كيلومتر) 8
 0/34 0/24 0/31 0/30 0/25 0/92 0/56 0/49 0/12 0/47 - 1/96 عرض مستطيل معادل (كيلومتر) 9
 1/19 1/35 1/28 1/33 1/33 1/20 1/22 1/40 1/80 1/31 1/11 1/35 ضريب گراوليوس 10
 0/54 0/44 0/25 0/24 0/25 0/22 0/31 0/17 0/11 0/22 0/40 0/24 ضريب فرم حوزه 11
 0/27 0/28 0/37 0/40 0/34 1/05 0/57 0/92 0/51 0/70 0/45 2/50 زمان تمركز (ساعت) 12
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 هاي آبريز محل طرح در جدول زير ارائه گرديده است. هاي مختلف براي هريك از حوزه ازگشتمقادير سيالب با دوره ب

 
 هاي آبريز محل طرح براي هريك از حوزهدر دوره بازگشتهاي مختلف (مترمكعب برثانيه)  سيالب مقادير دبي پيك -3جدول 

 زيرحوزه
 مساحت حوزه
 (مايل مربع)

 دوره بازگشت (سال)

2 5 10 25 50 100 1000 

C 4/73 2/77 2/28 1/84 1/32 0/97 0/54 مقدار ضريب 
1 5/22 2/7 5/0 6/8 9/4 11/7 14/1 24/1 
2 0/13 0/1 0/2 0/2 0/3 0/4 0/5 0/8 
3 0/27 0/2 0/4 0/5 0/7 0/9 1/0 1/8 
4 0/05 0/0 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/3 
5 0/37 0/3 0/5 0/7 0/9 1/2 1/4 2/4 
6 0/29 0/2 0/4 0/5 0/7 0/9 1/1 1/9 
7 0/68 0/5 0/9 1/2 1/7 2/1 2/5 4/3 
8 0/08 0/1 0/1 0/1 0/2 0/2 0/3 0/5 
9 0/12 0/1 0/2 0/2 0/3 0/4 0/4 0/8 

10 0/11 0/1 0/1 0/2 0/3 0/3 0/4 0/7 
11 0/08 1/9 3/4 4/6 6/4 7/9 9/6 16/4 
12 0/09 2/2 4/0 5/4 7/5 9/3 11/3 19/3 

 
 هاي سطحي محدوده داخل پارك آب برداري از روان هاي مناسب جهت بهره نهارائه گزي -3

استحصـال آب بـاران و   تـوان گزينـه هـاي     با توجه به بازديدهاي ميداني و شرايط حاكم بر منطقـه مـورد مطالعـه مـي    
 .بيان نمودسازي جريانات سطحي داخل پارك  آوري و ذخيره را جهت جمعبرداري از سيالب با احداث بند خاكي  بهره

 استحصال آب باران -3-1
با توجه به تغيير كاربري اراضي پارك پرديس مطابق با نقشه كاربري تهيه شده در مطالعات پايه از زمين بكـر بـه    -الف

دار طبيعي و يا مصـنوعي ايجـاد شـده در پـارك      آوري آب از سطوح پوشش توان از روش جمع ها، تاسيسات، معابر و... مي ساختمان
 ها و محوطه تاسيسات مختلف استفاده كرد. بام ساختمانها، سطح جاده نظير

آوري رواناب ناشـي   بندي شامل جمع هاي آبخيز كوچك (ذخيره آب در داخل پروفيل خاك) مانند تراس روش حوزه -ب
دسـت آن   گياه و يـا رديفـي از گياهـان كشـت شـده در پـايين        از يك سطح كوچك و ذخيره آن در خاك محدوده ريشه يك تك

بندي كه يكي از بهترين  شود كه از شيوه تراس مشاهده مي زيرشود. با توجه به وضعيت كاشت درختان پارك پرديس در تصوير  مي
باشد در پارك پرديس استفاده شده است. لذا جهت بهره برداري  هاي سطحي مي راهكارهاي مناسب جهت بهره برداري از روان آب

 هايي كه انجام نشده است اصالح گردد. شود كه اين روند ادامه يابد و يا در جاه سطحي توصيه ميتر از روان آب هاي  مناسب
 

 
 وضعيت كاشت درختان در پارك پرديس -3شكل 

 
هاي مجاور به سمت يك يا چند مخزن در پاي تپه هدايت شده و در  شيب تپه رواناب از روي ،هاي آبخيز بزرگ حوزه  روشدر  -ج

هاي آبريز داخل  با توجه به نقشه حوزه .شود دست استفاده ميباالاراضي يا از طريق پمپاژ در  از در اراضي پايين دستمواقع مورد ني
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در  سازي جريانات سطحي آوري و ذخيره جمعمخزن را براي  4توان  يا پيرامون پارك پرديس و وضعيت قرارگيري خروجي آنها مي
 منطقه بشرح زير درنظر گرفت.

 6و  5هاي  دست دهكده توريستي، محل خروجي حوزه ك، پائيندر وسط پار -1
 8و  4، 3هاي  در شمال پارك، مجاورت اراضي وزارت امور خارجه و آقاي مرداني، محل خروجي حوزه -2

 10و  9هاي  در شمال شرقي پارك، محل خروجي حوزه -3

 12و 11هاي  در جنوب شرقي پارك، محل خروجي حوزه -4
هاي آبريز داخل پارك پرديس نشان داده  حوزه سازي جريانات سطحي آوري و ذخيره جمعجهت موقعيت اين مخازن  4شكل در 

 شده است.

 
 هاي آبريز داخل پارك پرديس سازي جريانات سطحي حوزه آوري و ذخيره موقعيت مخازن جمع -4شكل 

 
 شده است.زير محاسبه ق جدول مطابحجم مخازن موردنظر سال،  5بر اساس محاسبات دبي اوج سيالب با دوره بازگشت حال 

 سال 5حجم مخازن براساس دبي پيك با دوره بازگشت  -4جدول 

 زيرحوزه
 مساحت

(كيلومتر 
 مربع)

دبي سيل 
(مترمكعب 

 بر ثانيه)

 زمان تمركز
 (ساعت)

حجم 
 سيالب
(هزار 

 مترمكعب)

 حجم مخزن
(هزار 

 مترمكعب)
 ابعاد مخزن

5 0/96 0/5 0/9 2/2 
3/3 30*20*5 

6 0/74 0/4 0/6 1/1 
3 0/70 0/4 0/7 1/2 

1/5 20*15*5 4 0/12 0/1 0/5 0/1 
8 0/21 0/1 0/3 0/2 
9 0/31 0/2 0/4 0/3 

0/5 15*12*2/5 
10 0/28 0/1 0/4 0/2 
11 0/20 0/1 0/3 0/1 

0/3 15*12*1/5 
12 0/23 0/1 0/3 0/1 

 
 
 برداري از سيالب بهره -3-2
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باشد. بطوريكه طبـق   غربي سايت، حوزه بسيار بزرگي است و داراي رواناب و سيالب قابل توجهي مي در جنوب 1حوزه 
متر از سطح دريـا اسـت. بـا     1325كيلومتر مربع و ارتفاع متوسط آن  5/13محاسبات انجام شده، مساحت اين حوزه آبريز حدود 

شـود. همچنـين حجـم     ميليمتـر تخمـين زده مـي    264ه حـدود  استفاده از گراديان بارندگي منطقه، متوسط بارندگي حوزه ساالن
، پيشنهاد ها به بازديدهاي ميداني و بررسي لذا با توجه گردد. هزار مترمكعب برآورد مي 406متوسط رواناب ساالنه اين حوزه حدود 

ر آبيـاري، ايجـاد مكـاني    ، بند خاكي با هدف ذخيره سازي و استفاده از سـيالب د 1دست حوزه  شود كه در محل مناسبي پايين مي
 هاي آبزي و ايجاد فضايي تفريحي و توريستي براي بازديدكنندگان از پارك، احداث گردد. براي پرورش گونه

 
 هاي سطحي محدوده پيرامون پارك آب هاي مناسب جهت بهره برداري از روان ارائه گزينه -4

 شده رودخانه نسبتا پرآب شانديز و طرقبه واقع منطقه پيشنهادي جهت احداث پارك طبيعت پرديس مشهد در بين دو
 است.

 استفاده از آب رودخانه شانديز -4-1
كيلومترمربع تامحل ايستگاه هيدرومتري سرآسياب  6/203اي به مساحت  رودخانه شانديز در غرب منطقه طرح با حوزه

ر و حـداقل آن در محـل ايسـتگاه هيـدرومتري     متـ  3251كيلومتر و ارتفاع حداكثر حوزه  7/32وجود دارد. طول آبراهه اصلي آن 
ميليـون   9/18باشد. حجم متوسط روانـاب رودخانـه شـانديز سـاالنه      متر از سطح دريا مي 27/2029متر و ارتفاع متوسط  1251

 باشد. مترمكعب مي
رودخانـه   هاي موجود بر روي مخروط افكنـه  اين رودخانه نقش بسزايي در تغذيه آبخوان دشت مشهد دارد بطوريكه چاه

اي خراسان رضـوي بـر روي    شانديز از آبدهي نسبتا خوبي برخوردار است. همچنين طرح تغذيه مصنوعي توسط شركت آب منطقه
رودخانه در پائين پل شانديز اجرا شده كه تاثير مثبتي در تغذيه دشت داشته است. لذا با توجه به مطالب فوق، برداشت مستقيم از 

 شود. نميرودخانه شانديز پيشنهاد 
 

 استفاده از آب رودخانه طرقبه -4-2
محل  كيلومترمربع تامحل بند گلستان واقع است. طول آبراهه اصلي تا 331رودخانه طرقبه در شرق منطقه با مساحت 

متر و حداقل آن در محـل   3090باشد. ارتفاع حداكثر حوزه  درصد مي 1/2كيلومتر و شيب متوسط آبراهه حدود  32بند گلستان 
سـاعت   5معادل  باشد. همچنين زمان تمركز حوزه متر از سطح دريا مي 1750متر و ارتفاع متوسط حوزه برابر  1150ندگلستان ب

با احتساب حجم رواناب حوزه مياني (حوزه آبريز ايستگاه هيدرومتري تا محل بنـد گلسـتان) حجـم متوسـط      شود. تخمين زده مي
هدايت الكتريكي آب  ميليون مترمكعب برآورد شده است. 40بند گلستان ساالنه معادل رواناب دراز مدت رودخانه طرقبه در محل 

هاي موجود محدوديتي براي  متر متغير بوده كه با توجه به شاخص ميكرومهوس بر سانتي 500تا  300رودخانه طرقبه بين حداقل 
ي چاليدره و بند گلسـتان اجـرا شـده كـه بـا دادن      بر روي رودخانه طرقبه دو طرح سد مخزن شرب و استفاده در فضاي سبز ندارد.
مين نمـود. در  أتوان بخشي از نياز آبي منطقه مورد مطالعه را از رواناب سطحي ايـن حـوزه تـ    طرح و اعمال مديريت صحيح آن مي

 ذيل نحوه انتقال آب از اين دو مخزن به پارك طبيعت پرديس تشريح شده است.
 بند گلستان -4-2-1

اي  ند گلستان در حوزه رودخانه طرقبه و پارك پرديس در حوزه رودخانه شانديز واقع است بين آنها رشتهكه ب از آنجايي
از كوه قرار دارد كه امكان انتقال مستقيم آب وجود ندارد. لذا جهت انتقال آب از بنـد گلسـتان بـه منطقـه طـرح الزم اسـت تـا از        

شود مسير انتقال آب از بند گلستان تـا پـارك    مشاهده مي شكل زيركه در  همان طور .شودحاشيه جاده طرقبه و شانديز استفاده 
متر به سه راهي  1180كيلومتر از بند گلستان به ارتفاع  3كيلومتر است كه آب ابتدا پس از طي مسير  16طبيعت پرديس حدود 

متـر   1237يعت پـرديس بـه ارتفـاع    كيلومتر به پارك طب 13متر رسيده و سپس با طي مسافت  1154شانديز به ارتفاع  -طرقبه
راي عبور آب از اين مسير رسد. لذا در اجراي اين طرح غير از هزينه مسير انتقال، هزينه ايستگاه پمپاژ جهت تامين فشار الزم ب مي

 آبه از بند گلستان كه متولي آن آستان قدس رضوي است نيز بايد لحاظ شود. . از طرفي هزينه خريد حقنيز وجود دارد
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 مشهد مسير انتقال آب از بند گلستان به پارك طبيعت پرديس -5شكل 
 

 سد چاليدره -4-2-2
مسير انتقال آب از سد چاليدره نيز مشابه بند گلستان از حاشيه جاده طرقبه و شانديز است. طـول ايـن مسـير مطـابق     

متر به سـه راهـي    1370چاليدره به ارتفاع  كيلومتر از سد 5/9كيلومتر است كه آب ابتدا پس از طي مسير  5/22حدود  6شكل 
متـر   1237كيلومتر به پارك طبيعت پـرديس بـه ارتفـاع     13متر رسيده و سپس با طي مسافت  1154شانديز به ارتفاع  -طرقبه

باشـد.   آبه از سد چاليدره است كه متولي آن شهرداري طرقبه مي ها شامل مسير انتقال و خريد حق رسد. در اين طرح نيز هزينه مي
هاي  طي بررسي .وجود نداردبايد توجه داشت كه بدليل اختالف ارتفاع كافي در اين مسير جهت تامين فشار، نياز به ايستگاه پمپاژ 

ريال، بـراي   2250و جو از شهرداري طرقبه قيمت فروش هر مترمكعب آب براي كشاورزان و باغداران محلي،  صورت گرفته و پرس
ريـال   10000تـا   8000ريال، و براي استفاده در شهر مشهد  6000شانديز،  -باغداري در منطقه طرقبهاستفاده غير كشاورزي و 

فروشد. بنابراين در صـورت   مي ها آبه از سد چاليدره را بصورت تانكري به اشخاص يا ارگان اكنون شهرداري طرقبه حق هم باشد.  مي
هايي در مورد اجراي خط انتقال از سـد چاليـدره بـه     شود كه رايزني د ميلزوم تامين آب پارك طبيعت پرديس از اين منبع پيشنها

 .صورت گيردپارك طبيعت پرديس با شهرداري طرقبه 
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 مسير انتقال آب از سد چاليدره به پارك طبيعت پرديس مشهد -6شكل 

 

آوري شده از  هاي جمع هدايت رواناببايد توجه داشت كه پس از انتقال آب از بند گلستان يا سد چاليدره به پارك پرديس و يا 

هاي مناسبي (داخل يا مجاور پارك) با  ها نياز به احداث يكسري مخازن آب در محل سطح پارك پرديس جهت ذخيره كردن آن

بنابراين مخارج احداث  ،صرف هزينه قابل توجه وجود دارد. همچنين از آنجايي كه درون خود سايت هم ارتفاعاتي وجود دارد

 و... نيز بايد محاسبه گردد.ها  ه پمپاژ و خريد و نگهداري پمپايستگا

 

 گيري و پيشنهادات نتيجه -5
. گرديدارائه  4و  3هاي سطحي محدوده داخل و پيرامون پارك پرديس طي بندهاي  برداري از رواناب هاي مناسب جهت بهره گزينه

 باشند. قابل بحث و بررسي ميهاي زير  گزينه ،ها از مجموع راهكارهاي بيان شده در اين بخش

 : استحصال آب باران 1گزينه 

ين گزينه نكات زير قابل پتانسيل ايجاد چنين مخازني به لحاظ منابع آبي و به لحاظ مكان احداث، وجود دارد. از طرفي در مورد ا

 توجه است.

ده و مستثنيات پارك محدوديت ايجاد هاي تعريف ش منابع آبي اين گزينه ريسك بااليي دارد چرا كه از يك طرف كاربري -1

 ها خود ماهيت احتمالي دارد. هاي جوي و توليد رواناب كند و از طرف ديگر پارامترهاي ريزش مي

 هاي اجرايي اين طرح نيز با توجه به انواع مخازن (بتني، سنگ و مالت با ژئوممبران) باالست. هزينه -2

 هاي اجرايي از سايت است. تر و تهيه نقشه ني دقيقتعيين مكان مخازن مستلزم بازديدهاي ميدا -3

 
 : احداث بند خاكي2گزينه 

 امكان احداث بند خاكي از لحاظ منابع آبي و مكاني وجود دارد، اما در مورد اين گزينه نكات زير قابل توجه است.

 باشد. اطميناني ميهاي جوي، منطقه داراي منابع آبي خوب و قابل  به علت وسعت زياد حوزه آبريز و ريزش -1

 هاي اجرايي احداث بند خاكي باالست. هزينه -2

 احداث اين بند خاكي احتماالً با مشكالت اجتماعي همراه است كه بايد آن را حل و فصل نمود. -3

 

 : انتقال آب از بند گلستان3گزينه 

 .در مورد اين گزينه نكات زير قابل توجه است
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 كمي و كيفي قابل اطمينان است.منابع آبي اين گزينه به لحاظ  -1

 هزينه انتقال آب به علت طول زياد مسير در اين گزينه باالست. -2

 آبه از آستان قدس وجود ندارد. تقريباً امكان خريد حق -3

 

 چاليدرهسد : انتقال آب از 4گزينه 

 توجه است. در مورد اين گزينه نكات زير قابل

 اما از كميت غير قابل اطميناني برخوردار است. ،قابل اطمينان بودهمنابع آبي اين گزينه به لحاظ كيفي  -1

 به علت طول زياد مسير انتقال هزينه اجرايي اين طرح باالست. -2

 به علت كمبود منابع آبي، احتمال فروش آب از طرف شهرداري طرقبه شانديز ضعيف است. -3

 يدره به پارك پرديس ضعيف است.توافق شهرداري طرقبه براي اجراي خط انتقال از سد چال -4

 1هاي  هاي سطحي گزينه برداري از رواناب ها براي بهره وان گفت كه بهترين گزينهت با توجه به جميع مباحث بيان شده در فوق، مي

 باشند. مي 2و 

 
 
 
 تشكر و قدرداني -6
ين تحقيق حمايت كردند و همچنين كه از ا جناب آقاي مهندس پردل مديريت محترم شركت مهندسين مشاور ساز آب شرقاز 

 ، كمال تشكر و قدرداني را دارم.ندياري رساند ندوست عزيزم آقاي دكتر فتوحي كه در تهيه اين مقاله به م
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