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و اجتماعي  اصول طراحي سيستم هاي استحصال آب باران با تاكيد بر مسايل اقتصادي
و نيمه خشك  در مناطق خشك

2جواد طباطبايي يزدي1بهاره چكشي

و آبخيزداري خراسان جنوبي- كارشتاس ارشد مرتعداري-1  اداره كل منابع طبيعي
و منابع طبيع-دكنراي عمران-2 ي خراسان رضويمركز تحقيقات كشاورزي

 b_chakoshy@yahoo.com: پست الكترونيك-1
 tabatabaee_i@yahoo.com:پست الكترونيك-2

 چكيده
و تيمه خشك جهان از جمله كشور ما ايران، مساله تامين آب مورد نياز جهت مصارف مختلف كشاورزي، در مناطق خشك

ش و دامداري، و توسعه جايگاه خاص ... رب، صنعت، مصارف متعدد خانگي و در برنامه ريزي هاي رشد همواره مدنظر بوده
و نيمه خشك، موضوع. خود را دارد و كمبود آب در مناطق خشك در دنياي امروز با توجه به افزايش روز افزون جمعيت

و تالش هاي زيادي براي توسع و خشكسالي استحصال آب مورد توجه واقع شده ه آن به عنوان راه حل مقابله با خشكي
و طرحهاي موثر. صورت گرفته است و اجراي مهم ترين سازه ها هر چند تاكنون پيشرفت هاي زيادي در ارتباط با معرفي

و بهره برداري بهينه از آب براي توليد محصوالت مختلف بدست آمده اما برخي موانع موجود بر  سر در استحصال آب باران
راه اجراي اين طرحها از جمله مشكالت ناشي از عدم آگاهي كافي كشاورزان از تكنولوژي مدرن، اختالف بر سر استفاده از 

و اقتصادي مناطق مورد)حقابه(حق استفاده ازآب  و عدم اطالع از خصوصيات اجتماعي و نحوه استفاده از اراضي ، مالكيت
ه و عظيم استحصال آب شده استنظر منجر به شكست يا عدم موفقيت طرح و. اي مهم لذا لزوم توجه به مسايل اجتماعي
در اين مجموعه سعي بر آن است تا ضمن تاكيد بر كاربرد دانش تخصصي. اقتصادي جايگاه خود را حفظ نموده است

و مشاركت روستايي و مسابل آب در خصوص نقش مردم و طراحان مرتبط با سيستم هاي آبرساني و افراد كارشناسان ان
و نيمه خشك از جمله ايران در مراحل مختلف برنامه ريزي، انتخاب منطقه، روش كار،  بومي ساكن در مناطق خشك
و  و بر لزوم توجه به نقش مسايل اقتصادي و نگهداري اشاره و نهايتا مرمت و اجراي سيستم هاي استحصال آب طراحي

.شتر اشاره شوداجتماعي هر منطقه به منظور كسب موفقيت هاي بي

و اجتماعي، اصول طراحي: كلمات كليدي  استحصال آب، مناطق خشك، اقتصادي

 مقدمه
و نيمه خشك جهان يكي از در طول سال گي بارندبسناتو پراكتش ناماقليمي قلت ويژگي بارز در مناطق مناطق خشك

مناطقي كه سهم اندكي از بارندگي چنيندرذال. است به گونه اي كه همواره مشكل كم آبي در اين مناطق مهرز مي باشد
گ و پاسخگوي نياز و معموال اين مقدار بسيار كم بوده ياهان براي توليد محصول نمي باشد، فرآيند را دريافت مي كنند
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اجراي پروژه جمع آوري آب باران در اين اراضي منجر به تامين آب قابل دسترس به ميزاني.استحصال آب مطرح مي شود
و بالطبع سبب توليد اقتصادي مي گرددمع . ادل نيازآبي گياهان مي شود

و اجراي مطلوب بستگي ندارد و طراحي و مهندسين مجرب در. موفقيت پروژه هاي استحصال آب تنها به حضور كارشناسان
و اجتماعي هر منطقه نيز جايگاه خاص خود را دارد و كم آب، ساكنين مناط. اين ميان توجه به مسائل اقتصادي ق خشك

و بقاء زندگي و يافته هاي زيادي در زمينه راههاي حفاظت از محيط و پيشرفت ها و دارند قرنها زندگي خود مصرفي داشته
و تامين. در شرايط سخت خشكي بدست آورده اند از اينرو الزمست بيشترين اهميت را به حفظ اين ارزشها، دستاوردها

و خواسته هاي خود كمتر پافشاري نمائيمخواسته هاي مردم منطقه بدهيم  .و در تحميل راه حلها
و توسعه پروژه هاي استحصال آب اين است كه در گام اول به ميان بهره برداران مناطق و صحيح معرفي، شناخت راه علمي

و استع و عاليق و با آنها مذاكره نمائيم، مطالبي پيرامون مسائل متفاوت محيطي بياموزيم دادهاي آنها را خشك رفته
و شكننده موفق شويم چنانچه بر اين اساس. شناسايي كنيم تا بتوانيم در جهت رسيدن به اهداف توسعه در مناطق خشك

و با توجه به يافته هاي سنتي  و مشاركت افراد، برنامه هايي را طراحي نيازهاي واقعي مردم مشخص شود، ميتوان با همكاري
نكته قابل توجه اينكه بايد به طريقي رفتار شود كه بهره. راي طرحهاي مختلف را آغاز نمودودانش بومي اهالي منطقه، اج

و متعلق به خودشان است .برداران احساس كنند پروژه ها براي آنها
و بررسي هاي اجرايي به اين نكته توجه كافي ندارند، ليكن اگرچه مجريان در مراحل اوليه طرحها، يعني بخش مطالعات

و لحاظ كردن آن اهميت بسيار زيادي دارد آگاهي از. يافتن از اين مساله : مزاياي عمده توجه به اين امر عبارتست
جلوگيري يا متوقف نمودن روند تخريب اراضي، مقابله با پديده بيابانزايي، تامين آب مورد نياز دامها، كاهش نرخ مهاجرت به

و ترفيع مشكالت اقتصادي،  و افزايش مراكز شهري، تعديل و خانواده هاي روستايي بهبود استاندارد سطح زندگي كشاورزان
و امنيت در روستاها .ثبات، پايداري

، كمك شايان توجهي در امر مهماين انجامابزارعاني كه پروژه هاي استحصال آب را درمناطق خشك اجرا مي كنند،
و كسب منفعت جا و نتايج حاصل از طرحها .معه ساكن در اين نواحي مي نمايندراستاي تحقق اهداف

مساله مهم ديگر ايجاد حق مالكيت زمين براي كشاورزان مجري طرحهاست كه در اغلب موارد مشكالتي به همراه دارد، زيرا
و يا با حضور بخش هاي رسمي  و مداخالت ساختاري در زمينها بصورت مشترك اعمال بخش عمده اي از تصرفات ارضي

ذا در چنين مواردي كشاورزاني كه شريك زراعي ندارند، به نسبت انگيزه بسيار كمتري براي سرمايهل. امكان پذيراست
و صرف هزينه هاي گزاف دارند .گذاري

آب- الف  طراحي سيتم هاي استحصال
و روش انجام كار :انتخاب منطقه

دارد به اينكه آيا منطقه ميتواند نيازهاي اينكه آيا منطقه اي براي اجراي سيستم استحصال آب مناسب است يا خير، بستگي
و فني اين سيستم را پاسخگو باشد يا خير؟ بعالوه عامل  اين است كه روش اجرايي روش، در انتخاب نوع ديگرموثر اساسي

و ويژگي هاي  و طراحي پروژه ها،. سازگار باشدآنان بايستي با خصوصيات اجتماعي مردم ساكن منطقه جهت برنامه ريزي
و اجتماعيتآمار هواشناسي، خاك شناسي، زراع از جملهالعات اوليه پايه اط و مسائل اقتصادي مورد نياز، توپوگرافي

. هستند
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و شيوه جمع آوري آب بسته به نحوه مصرف آب استحصال شده متفاوت خواهد بود در صورتيكه آب جمع. انتخاب محل
و حيوانات در نظر و همچنين آوري شده براي مصرف شرب دامها و تميزي آب گرفته شده باشد، توجه به درجه خلوص

در. مجاورت با ساختمان ها حائز اهميت است در خصوص كشاورزي يا اهداف چند منظوره ديگر نيز بايد ملزومات هر يك
ساختمانوبافت، نفوذ پذيري در مجموع جهت انتخاب محل اجرا توجه به توپوگرافي،. طراحي سيستم در نظر گرفته شود

.ضروري مي باشد خاك
از) حقابه(مالكيت آب همچنين و شيوه بهره برداري موجود و تكنيكو زمين زمين، سبب مي شوند تا انتخاب مكان

به. مناسب اجراي پروژه استحصال آب با دشواري بيشتري همراه باشد با خطر شكست روبرو آساني در گذشته اغلب طرحها
و همه جانبه اي صورت نگرفته بود مي شدند زيرا در مناطقي اراضي وسيعي كه تحت. اجرا مي شدند كه بررسي هاي كامل

بهستند) مشاعي(مالكيت گروهي  كنفراهمتره، امكان انتخاب سامانه هاي بزرگ آبگير را د چرا كه جهت اجراي اين مي
و بزرگ سامانه نياز به سطوح ها. مي باشدوسيع در، از بعد اقتصاداين سيستم بامي مقرون به صرفه هستند زيرا قايسه
و مراقبت هاي كمتري در واحد سطح دارندسيستم هاي كوچك .، نياز به كار

و خواسته هاي شخصي تغيير در ساختار اجتماعي مردم منطقه در راه رسيدن به مالكيت خصوصي، انگيزه هاي اقتصادي
بهتبيشدر زمين هاي خود كشاورزان كشاورزان كم زمين، مواردي هستند كه سبب مي شوند تا اجراي سيستمر راغب

ك. باشندكوچك در مقياس استحصال آب  و مراقبتتوان محدوديت هاي اصلي بكارگيرياز، شاورزان براي استفاده، اجرا
و مصا. جمع آوري آب باران استو با كيفيت سيستم هاي مدرن  لح اوليه در اين ميان نيازهاي ديگر مانند دسترسي به مواد

.و كارگر ماهر نيز در انتخاب نوع روش تاثيرگذار هستند
:انتخاب نوع گياه

و محلي در مقايسه با غيربومي، توصيه مي شود كه از گياهان بومي استفاده شود . بدليل سازگاري بيشتر گونه هاي بومي
م ي دهد كه بتوانند گونه هاي با ريسك باالتر اگرچه استفاده از سيستم هاي استحصال آب باران اين امكان را به كشاورزان

گونه هاي زراعي. توصيه ميشودباالتر) توان رويشي(نيز بدليل داشتن قوه ناميه كاشت ارقام اصالح شده. را نيز كشت كنند
و كشت با سيستم هاي زراعي بومي  كه براي سيستم هاي استحصال آب در نظر گرفته مي شوند، بايستي قابليت تلفيق

و بتوانندم . بعنوان نمونه گياه ذرت مناسب نمي باشد.ر برابر آبگرفتگي مقاومت كننددنطقه را داشته باشند
لذا توصيه مي تنها بخشي از كمبود آب ناشي از خشكسالي را جبران كنند، از آنجائيكه سامانه هاي استحصال آب ميتوانند

و گياهان علفي اين گونه هاي گياهي. مقاوم به خشكي براي كشت انتخاب شوند شود گونه هاي مختلف درختي، بوته اي
را حتي تحت شرايط خشكي شديد كه سيستم هم نمي تواند رطوبت و ادامه حيات الزم براي گياه تامين نمايد، قادر به رشد

و بسرعتادر محيطهاي خشك، بوته هاي علفي. هستند را ين توانايي را دارند كه بعد از چراي سنگين مجددا سطح زمين
مي. پوشش دهند و حصول سريع محصول، گياهان زمستانه بر انواع تابستاني اولويت داده جهت اطمينان از بازده مصرف آب

. شوند
:طراحي سيستم استحصال آب

و با احتماالت منطقي انجام شود تا همواره مقدار معين ي عمليات طراحي سطوح آبگير باران بايستي تضمين شده، مطمئن
نتدر محيط هاي خشك ضرور. آب در دسترس باشد كه نيازآبي بطور كامل برآورده شود چرا كه ممكن است گياهان داردي

و بدون اينكه نياز آبي شان كامال مرتفع شود، محصول مرغوبي نيز توليد كنند آب. به شيوه اي اقتصادي رشد نمايند مقدار
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و همچنين ميزان آبي كه قرار است كه مورد نياز در سيستم استحصال آب جمع آوري شود، بايد به گونه اي محاسبه شود
و زيست محيطي مطلوبي داشته باشد . بازده اقتصادي، اجتماعي

محفاقد پالت تعيين ضريب رواناب در مناطق:1شكل لياطالعات

م مساحت سطح. نطقه كشت مورد نظر باشددر سطوح آبگير كوچك، سطح سامانه آبگير بايد متناسب با تامين نياز آب
مانند خصوصيات بارندگي، شيب زمين، خصوصيات خاك، پوشش سطح زمين، پوشش گياهي، اساس فاكتورهايي آبگير بر 

و نوع   شرايط اقتصادي منطقه مورد مطالعه تعيين گياهان
و مهم طراحي سامانه هاي آبگير كوچك سيستم هاي جمع آوري.مي شود از مراحل عمده :آب باران عبارتند

 منطقه مورد نظرطراحي در تعيين ضريب رواناب ساالنه-1
ط-2 )تحت شرايط استحصال(رح مورد نظر تعيين نياز آبي گياهان زراعي
 طراحي سيستم استحصال آب باران-3

سال با ضريب اطمينان4تا3از ديدگاه اقتصادي طراحي بايد به گونه اي باشد كه آب مورد نياز گياهان حداقل به مدت
. تامين شود% 75

:فوقمحاسبه نسبت سطح آبگير به سطح زيركشت بر اساس مراحل-4
راندمان در صورتيكه نسبت سطح آبگير به سطح زير كشت كمتر از حد تخمين زده شده باشد، ممكن است مقدار واقعي

ب% 100به ذخيره  و بالعكس اگر اين نسبت باالتر از حد اين مساله. اشد، مقدار واقعي اين ضريب بسيار كم مي شودبرسد
و بعنوان سطح آبگير  و بر حسب عدم ضرورت، اراضي بيشتري از زير كشت خارج شده و اتالف آب است دليل بر هدر رفت

. در نظر گرفته مي شوند
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و سرريز آنها در صحراي اردن:2 شكل  طراحي سدهاي خاكي كوچك

و كشت تعيي-5 و اندازه مناطق آبگير :ن شكل
و توپوگرافي منطقه مي و سطح آبگير مشخص باشد، بر اساس نوع سيستم، نوع محصول در صورتي كه وسعت منطقه كشت
و اقدامات مهندسي مورد نياز را برنامه ريزي كرد كه اهم اين عمليات  و شكل دو منطقه مذكور را مشخص توان وسعت

آب خروجي: عبارتند از  و ساير سازه هاي كنترل و مصالح مورد نياز .سيستم، محاسبه ميزان خاك، سنگ
و سامانه هاي آبگير بزرگ بخشهايي همچ و سيستم هاي در سيستمهاي سيالبي ون يك سرريز كوچك، سازه هاي مختلف

و توزيع آب طراحي مي شوند در. انتقال همچنين در اين تكنيك تجهيزاتي به منظور ذخيره آب براي استفاده هاي بعدي
و او تنها مي تواند وسعت. نظر گرفته شده است و وسعت حوزه سيالبي تحت كنترل طراح نيست اندازه سطح آبگير بزرگ

.طقه تحت كشت را كه توسط رواناب تغذيه ميشود، تعيين نمايدمن
و مهندسين ماهر بدليل اينكه طراحي سيتسم هاي بزرگ خارج از حد توان كشاورزان معمولي است، لذا حضور كارشناسان

.در مرحله طراحي ضروري است

:مرحله اجرا-ب
و :امكانپذير است به روشهاي زير اجراي سيستم استحصال آب توسط افراد مجرب

و خصوصي افراد اجرا مي نيز همانطور كه قبال: كشاورزان-1 اشاره شد، سيستم هاي آبگير كوچك معموال در مزارع شخصي
و كم هزينه است. شوند بيشتري الزم دقت در اجراي بعضي قسمت ها كه كشاورزان هر چند. اين شيوه يك روش ساده

.با مشكالتي روبرو خواهند بوديا تعيين شيب حداكثر زمين تبعيت از خطوط تراز است، از جمله 
ا-2 و تعاوني ها مي توانند در مراحل مختلف احداث: نجمن هاي صنفيمشاركت سامانه هاي انجمن هاي صنفي، شركت ها

ي و و از طرف بخشاآبگير بزرگ هاي سيستم هاي سيالبي استحصال آب بويژه زمانيكه پروژه بصورت منطقه اي طراحي
و هدايت مي شود، مشاركت داشته باشند . دولتي حمايت

و سيستم هاي سيالبي اجرايرد همكاري اين موسسات: موسسات عمومي-3 در مقياس بزرگ سامانه هاي آبگير بزرگ
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و ميالزم و حضور پيم. شود مطرح با معموال كه سرويس هاي خدمات دولتي در اين مقوله حائز اهميت است يا انكاران
و يا استفاده از  و ماشين آالت ويژه و نيروهاي با كمك ادوات هزينه اوليه اين طرح در سطح. مقدور مي باشدمحلي بومي
، يك اقدام از باال به پايين محسوب مي شود، لذا همواره خطر اينكه طرح از طرف بر اجرا نوع مديريتچون اين. بااليي است

و يا مراقب و نگهداري نشود، وجود داردكشاورزان پذيرفته نشود .ت
و دوم نسبت به روش اخير از موفقيت بيشتري برخوردار است اما در عين حال در مقام مقايسه به اثبات رسيده كه روش اول

و ترويجي  و خدمات آموزشي و با هدف. دارديزننياز به حمايت هاي دولتي برگزاري جلساتي با حضور كليه گروه ها
و موثري در اين راستا بشمار ميايددستيابي به بهتر و اصولي ناحيه اي اقدام بسيار مفيد طرح انتخاب. ين شيوه هاي فني

از سوي ديگر الزمست. شده به لحاظ اجرايي بايد به گونه اي باشد كه ساكنين محلي بتوانند به آساني آن را اجرا نمايند
و نظرات آنان باش قرار دادن.د تا بتواند پاسخ مناسبي به نياز آنان بدهدطراح آماده شنيدن صحبت هاي كشاورزان

. كشاورزان در مقام مديريت، كمك قابل توجهي به موفقيت هرچه بيشتر اجراي پروژه ها مي نمايد

و افزايش ظرفيت نيروها:3شكل  احداث دقيق سيستم استحصال با حضور نيروهاي كاري ماهر

و مردم بومي اجراي سيست:4شكل )پاكستان–بلوچستان(م جمع آوري آب باران توسط كشاورزان



٧

ها-ج و مراقبت از سيستم :عملكرد
و عدم مراقبت كافي از سيستم هاي جمع آوري كننده آب باران عمده ترين عوامل موثر بر شكست يكي از مديريت ضعيف

و امكانات موجود، در سيستم هاي بزرگ.و عدم موفقيت اجراي طرحها مي باشد تعاوني معموال به منظور مديريت تسهيالت
و شيوه مراقبت از سازه. هاي محلي تشكيل مي شود كه از طرف موسسات دولتي حمايت مي شوند ضروريست نحوه عملكرد
.هاي سيستم جمع آوري آب باران، از همان ابتداي كار مورد توجه قرار گيرد

و كنترل شوندسيستم هاي جديد بايستي بطور مرت و دومين دوره فصل بارندگي بازرسي و مداوم بويژه در اولين سطوح.ب
آبگير كوچك نيز بايد بعد از هر بارش كه منجر به توليد رواناب مي شود، بازرسي شوند چرا كه در اين مرحله هر نوع شكاف 

و جزئي در خاكريزها به آساني قابل ترميم است و لزوم توجه خاص به بخش. كوچك هاي مختلف باالخص پشته هاي خاكي
و پخش آب از اهميت بااليي  و همچنين سازه هاي توزيع و سرريزها ديواره هاي عرضي، تجهيزات ذخيره سازي آب

و سازه هاي مورد نظر بايستي در برابر هرگونه تخريب ناشي از چراي دامها محافظت شوند. برخوردار هستند . سامانه ها
و ناخالصي عاري شوندبعالوه الزمست خطو و الي، مواد زائد و مخازن آب از وجود هر گونه گل و توزيع .ط انتقال

و و تكنيك هاي آن آشنا شوند و مسائل مربوط به آن آگاهي كافي ندارند، با قواعد الزمست كشاورزاني كه از اصول آبياري
م. نكات مربوط به آبياري را فراگيرند و كنترل فرسايش استشامل روشهاي بهبوددرواين و حاصلخيزي خاك . كيفيت

و سيستم هاي استحصالي كه بمنظور تامين آب شرب طراحي مي شوند، بايد در مقابل هر گونه آلودگي محافظت شوند
و مداوم تميز شوند و. بطور مرتب و تله هاي رسوبگير در مواردي همچون پاكسازي ساالنه سطوح آبگير، مراقبت از حوزه ها

.بي آب انبارها بايستي اقدامات الزم به عمل آيداليرو

 جمع بندي
و باالتر و نگهداري به منظور كسب موفقيت هاي بيشتر و مراقبت طرح هاي استحصال در مراحل مختلف برنامه ريزي، اجرا

ذي آب باران :حايز اهميت مي باشدلتوجه به نكات
مشمشاركت گروه هاي مردمي در قالب-1 و اركت همه جانبه ساكنين منطقه در مراحل مختلف اجراي يك حضور فعال

و نگهداري الزامي است و مراقبت و پيشبرد كار، اجرا و طراحي، توسعه .طرح اعم از برنامه ريزي
ازپذيرش-2 و افراد ذينفع طرح شدطرف بهره برداران طرح. مساله مهم ديگري است كه منجز به موفقيت بيشتر خواهد

و عمليات اجرايي آن را نيز بتوان ژه اي اطالقموفق به پرو و قابل درك باشد مي شود كه براي كشاورزان ساكن منطقه ساده
و توسط همين افراد انجام داد . به آساني

و طراحان قرار گيرد-3 و تشريح پروژه همواره مد نظر برنامه ريزان و تشريح نمودن طرح. آموزش آموزش، بيان تجربيات
و حامي طرح به شمار ميايدبراي افرا .د، عنصر اساسي موفقيت

و-4 و افراد ذينفع با مزايا و عدم اطمينان از حصول موفقيت كامل، الزمست كشاورزان بواسطه وجود مشكالت، خطرات
را. بخش عمده سود حاصل، ناشي از فروش مازاد توليد محصوالت زراعي است. منافع اجراي پروژه ها آشنا شوند ستا در اين

و تضمين كامل خريد محصوالت از كشاورزان اهميت بسيار زيادي دارد .اطمينان يافتن از وجود بازارهاي فروش



٨

و-5 و ديگر كمك هاي مالي از جمله مسائلي هستند كه موجب افزايش سرمايه گذاري پرداخت وام هاي اعتباري كوچك
و چه بسا بر ميزان توليد همكاري مردم منطقه در مراحل گوناگون ساخت وساز، احداث، و مراقبت از طرحها مي شوند اجرا

و بالطبع درآمد حاصل از آن اثر محسوس تري خواهند داشت ازميبا اعمال سياست هاي مناسب. مازاد  تخصيصتوان
از اعتبارات اندك و ثبت اطالعات و انتشار م از طريق آموزش، خدمات گسترده و تاسيس تشكل هاي ردمي گروه هاي محلي

.استفاده مطلوب نمود
و اجتماعي به منظور-6 و آثار اقتصادي و كمك به پيشرفت كار در عرصه هاي طبيعي و جبران همكاري كشاورزان تشويق

و كمك هاي مالي ضروري است .منتج از اجراي طرحهاي استحصال آب، پرداخت يارانه
و اجاره اراضي-7 مو رعايت حقوق مربوط به مالكيت و واگذاري اراضي از جمله.ظر باشدنرد همواره روابط مالكيت، تصرف

و برخوردهايي مواردي هستند كه در بسياري از پروژه هاي قبلي  و سبب ايجاد اختالفات سرناديده گرفته شده مسائل بر
و  بااليي برخوردار، توجه به اين محدوديتها از اهميت هر منطقه مطالعات توسعه اوليه لذا در مراحل.شده استخاك آب
.است

آب-8 و مصرف كنندگان پايينو در پايين دست) حقابه(رعايت حقوق استفاده از توجه به نياز آبي محيط، ساكنين منطقه
و سامانه هاي آبگير بزرگ توسط اين افراد اجرا مي شوند، مساله مهمي بشمار  دست، بويژه زمانيكه سيستمهاي سيالبي

و هماهنگ حوزه هاي آبخيز اين نكته نبايد. ميايد فراموش شود كه توسعه منابع آبي نيازمند مديريت قوي، يكپارچه
. است)آبخيزداري(
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