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چكیده
 

ذخیرههدفاصليازجمع انتقال، دفعسیالبآوری، بتوانباسازیو ايناستکه هایشهری

هاراتحتکنترلدرآوردوخساراتجانبيورودآبسطحشهررانیاز،سیالببینيتأسیساتموردپیش

یالبوهایناشيازبروزسهابايدبتواننداختالالتومزاحمتبهحداقلممكنرساند.بعالوهاينسیستم

کنندهآببارانتجهیزاتجمعسكنهمحدودهموردنظرراکاهشدهند.لكینهمچنینخساراتواردبهما

پشتبام وسطوحشهرینظیرجويچهاز جزئيازسیستمجمعهایجمعها خیابانيعمالً آوریکننده

شود.نخستبايد،حداکثرایمعطوفميهاتوجهويژهشوندوامروزهبهطراحيجزئیاتآنمحسوبمي

بهتالشبرایجذبجريان اطرافساختمانهایاطرافمناطقمسكونيو طورکليدر به عملآيد،ها

اينجرياننحویبه ورود از ساختمانکه داخل به بارندگيها در بايد طرفي، از جلوگیریشود. هایها

سازیمحدوددرحیاطمنازلوبرخينقاطخاصشهروياافزايششديدبااتخاذتمهیداتينظیرذخیره

هاياسیالبروهاکاست.انمیزاننفوذپذيریسطوحازاوجشدتجريانورودیبهمجاریحاشیهخیاب

شود.برایهایکنترلرواناببهاينمنظوراستفادهميامروزهازبرخيتدابیرخاصتحتعنوانسیستم

ایسازیوامكاناتبالقوهطبیعيتوجهويژهاينکارالزماستکهبهامكاناستفادهازتأسیساتذخیره

دراينمطالعهیاجراييونگهداریآتيسیستمگردد.هامبذولشودتاسببکاهشقابلمالحظههزينه

هاینوينجمعآوریآبباراندرحوضهشهریپرداختهشدهاست.بهروش
 

روانابشهری،کنترلسیل،آبباران،مديريتشهری.ها:کلیدواژه


  

مقدمه
 

برایکاهشاثراتتوسعهشه       بهامروزهبسیاریازشهرهایمهمجهان، ربرکیفیتوکمیترواناب،

کهشاملروشمفهومتوسعهپايدارتوجهکردهوازتكنولوژی هایبهینهمديريتيهایمدرنسبزمديريتي،

(BMP)هایتوسعهباحداقلاثراتجانبيوروش(LID)مي بهره اينتكنولوژیهستند، تقلیدوگیرند. ها
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قبلازتوسع هدفقرارميبازسازیشرايططبیعيحوضه، ها،روانابدهند.دراينروشهوعمرانشهریرا

-کاریشده،هدايتميکاریشدههمچونجویباغچهوقطعاتگیاهسطحيبهسمتتأسیساتطبیعيعلف

يابيها،حجمبیشتریازآببارانبهدرونزمیننفوذدادهشود.مكانهادرآنگرددتاباکاهشسرعترواناب

درمناطقتأسیسات،منجربهکاهشاثراتنامطلوبيميدقیقاين شودکهدراثرافزايشسطوحنفوذناپذير،

ترکیبروشتوسعه تلفیقو است. شهری، سازهيافته مديريتيغیر نوين روشهای کنترلایهمچون های

نندهموفقیتازاينکای،تضمینهایسازهروانابدرمنشأ،آموزشعمومي،تربیتکارمندانوغیره،باروش

هااست.قبیلطرح



زمینهایطبیعيماننديکچمنزارپیشازهرگونهساختوسازوعمرانشهری،تواناييجذباکثر

بارشهایساالنهراداردوروانابسطحيفقطدراثروقوعبارشهاینسبتاشديدايجادمیشودکهيکيادوبار

بهاييکهدراينشرايطتولیدميشوندپراکندهکمعمقبودهوبهآراميدرسالبهوقوعميپیوندند.روانا

از جلوگیری و ماند افزايشزمان جريان، عبور مقابل در مقاومت ايجاد با پوششگیاهي حرکتميکنند.

یاختالطسريعچندينآّبراههوافزايشعمقآبوتشديدسرعتجريان،تاثیربهسزائيداردوتنهابارشها

باتوسعهشهروتبديلمناطقشديدميتواندموجبفرسايشخاکوحملآاليندههاتوسطجريانگردد.

بايرشهری)احداثساختمانها،خیابانهاوتاسیساتديگر،امكانوفرصتنقوذآببهدرونزمینبهشدت

اهههاواردمیگرددوبهنوبهخودکاهشمييابدکهدرنتیجهروانابباحجموسرعتبیشتربهجویهاوآبر

مقايسهشرايطپیشاز(1)شكلمنجربهتشديدقدرتفرسايشيجريانآبوافزايشآاليندههاميگردد.

توسعهشهریوپسازآنکهمنجربهکاهشنرخنفوذبارانبهزمین،افزايشروانابسطحي،دخالتدرحیات

اليندهگرديدهاست.گیاهيوجانوریوافزايشبارموادآ



 

 مقايسهشرايطپیشازتوسعهشهریوپسازآن.-1شكل
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افزايشحجمروانابوپیامدهایآنازيکسوبهدلیلافزايشنفوذپذيریاستکهمانعازتفوذآب

بارانميشوندوازسویديگربهخاطرشبكهزهكشياستکهپسازدريافترواناباينسطوحباسرعت

زيادجرياندريافتيرابهتخلیهگاهميرساند.روشهيسنتيمديريتروانابهایسطحیباشرايططبیعي

بااستفادهازمخازننگهداشتزيستيوباغچههایموضعيومحليLIDفاصلهزيادیدارد.توسعهروشهای

 پرينسجورجکانتي ناحیه در هشتاد اواسطدهه در باغچههایبارانزاد، دريا تدريج به شدو مريلندآغاز

بسیاریازکشورهایجهان،بستهبهنیازومیزانانتظارجوامعازشرايطزندگيوکیفیتآبتوسعهيافت.

ارائهمجموعهایازروشهایکاربردیوقابلقبول،کمهزينهوبهLIDهدفطرحهاواقداماتموسومبه

ودهاست.صرفهوهمسوباحیاتگیاهيوجانوریب

Jackson(2001بیانمي)داردباتوجهبهاينکهنرخرشدجمعیتنسبتبهافزايشروانابسريعترميباشد

آوردوازطرفيدرحالحاضرنیزوتغییراتاقلیميدرآيندهمثلگرمشدنکرهزمینبحرانآبرابوجودمي

ازسیستمجمعیتکثیریازکرهزمینبهآبسالمدسترسيندارندل استفاده هایاستحصالآبضرورتذا

جهانيدارد.نتايجگزارشهایمختلفحاکيازايناستکهبیشترکشورهایتوسعهيافتهويادرحالتوسعه

اين کهوجود استحصالآبهستند،چرا های دنبالسیستم ،چین،ژاپنبه ،آلمان،استرالیا امريكا اعماز

درکشورهنددر.درشرايطنامساعداقلیميبهخصوصخشكساليهاميگرددسیستمباعثسازگاریمنطقه

اينتعداد660میلیونتانک،حوضچهومخازنسنتياستحصالآبوجودداردودر1.5حدود هزارروستا

(.TNRCC،2003 پیادهشدهکهدرشرايطنامساعدجویساکنینوافرادبوميازآنهااستفادهميکنند)

 Appan ابرگزارشبن درحدودSeng(2001و استفادهازسیستم48( هایدرصداراضيکشورسنگاپوربا

دهدوبرایجبرانآبشودوليهنوزاينمقدارجبراننیازهایآبيکشوررانمياستحصالآباستفادهمي

ازسطوحغیرقابلنفوذشهریمي نیازمنداستفاده ررسيهیدرولوژیوپراکنش(درب1982) Yairباشند.

هایسنگيدرتولیدروانابموردهایتودههایاستحصالآبصحراینگوبهنقشبرونزدگيمكانيسیستم

هانسبتبهپارامترهایديگریازقبیلشیبداردکهايننوعرخسارههااشارهداشتهوبیانمينیازسیستم

. دارد زيادتری اهمیت همكارMohammedزياد )و سیستم2004ان از استفاده پتانسیل بررسي در های(

-هایاستحصالآبميدارد،جمعآوریرواناببااستفادهازسیستماستحصالآبدرمناطقشهریبیانمي

غیرشربساکنینمناطقشهریبرسد. مصارفشربو تواندبه آفريقایجنوبي همكاران) Naidoدر و

ورزیوصنعتادرصدآبموجودبهمصرفکشاورزیميرسدوبحرانآبدرکش54دارندکه(بیانمي2006

ها(بهنقشذخیرهآبسیالب2006) Dillonباشد.برداریازآبميهایموثربهرهنیازمنداستفادهازتكنیک

کند.هاجهتجبرانکمبودکیفيوکميآبکشوراسترالیااشارهميدرآبخوان



(LIDباحداقلاثراتجانبي)هایتوسعهروش

هایشهریاستکهدرواقعبهروشتوسعهباحداقلاثراتجانبييکروشابتكاریمديريتسیالب

بهسازیوتقلیدازطبیعتميمدل دراينروشباران، مقیاسپردازد. صورتغیرمتمرکزدرنقاطزيادودر

سازیشرايط،تقلیدوشبیهLIDهایمختلفزتكنیکگردد.هدفاستفادهاکوچکدرمنشأبارشکنترلمي
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عمدهتكنیک تصفیه،هیدرولوژيکحوضهپیشازتوسعهشهریاست. استفادهشاملنفوذدادن، هایمورد

برايناساسبنانهادهشدهکهLIDتكنیکداریروانابدرنزديكيمنشأتولیدآناست.ذخیره،تبخیرونگه

بهجایانتقال.هایشهرینگريستهشودصورتمديريتدفعسیالبشهرینبايدبههایبهمديريتسیالب

هزينهحجمباالئيازروانابوتصفیهوپاک خروجيکهغالباً بهسازیآندر دارد، بههمراه هایهنگفتيرا

تنهافضاهایباز،پردازد.نههاميجوئيدرهزينههایکوچکدرمنشأتولید،بهصرفهمسئلهمديريترواناب

کاربری از بسیاری بامهایمختلفدرونبلكه باغچه ساختمانشهریهمچون، پارکینگها، پیادهها، روها،ها،

 تكنیکيا دارند. وغیرهتوانائيپیوستنبهسیستممديريتکیفيروانابرا ،LIDفنونخطوطبینبلوارها

پذيریهایبسیارانعطافيافتهجديدشهریرادارندوروشتوانائيپیوستنوهماهنگشدنباساختارتوسعه

هستند.

هایمهاروکنترلروانابسطحيشیوه

 هایسبزبام

ایاستکهسقفوبالكنيکساختمانراباپوششگیاهيپوشاندهوبامسبز،يکسیستمچنداليه

ه،حجموپیکروانابوابعادسیستمباجذبونگهداریبخشيازبارانوفرايندهایتبخیروتعرقوتصفی

دستراکاهشدادهوموجببهبودکیفیتآبوهوا،حفظزيباييشهروجلوگیریازهدررفتنزهكشپايین

گرددکهاينتأسیساتبتواندحداقلهایسبزدرشهر،درصورتيمطرحميگردد.طرحبامانرژیساختمانمي

درخودنگهدرصدمیانگینبارانسالیانهر50 عملكردباما دردارند. هایسبزدرکاهشحجمواوجرواناب،

مناطقيکهدرصدپوششآندربامزياداستمانندمناطقپرتراکمشهری،تجاریوصنعتي،مؤثرترخواهد

بامبود. بهعملكرد است. مؤثرتر میانگینبارشساالنهکمبسیار مناطقبا در سبز نواحيطوریها در باکه

هایسبزهاکمباشد،بامدرصددرصورتيکهمیانگینبارشساالنهآن70کاربریسطوحنفوذناپذيردرحدود

قادربهجذبونگه درحالي80داریحدوداً میانگینکهدردرصدمیانگینبارشساالنههستند، مناطقبا

هايينمونه(2)يابد.درشكلاالنهکاهشميدرصدمیانگینبارشس30بارشساالنهزياد،اينمیزانتاحدود

دهد.اجرایبامسبزدرمحیطشهریرانشانمي
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 نمونههایازاجرایبامسبزدرمحیطشهری-2شكل

 

هایکوچکذخیرهآبباراندرمنازلبشكه

بشكه يا مخازن از رايجاستفاده فضایهایکوچکآب، آبیاری باران آب سبزترينروشاستحصال

اينبشكهخانگيمي برایجمعباشد. روانابپشتهایکوچک، ذخیره بهبامآوریو صورتبرونمسیری،ها

نوعينصبومورداستفادهقرارمي يارويكردنوينبهمديريتروانابتلقيBMPگیرند.اينروشرامعموالً

هایکوچکنگهداشتدائميلاحداثحوضچهکنند.ذخیرهآبباراندرمنازل،شاملانواعاقداماتازقبیمي

هایآبهابشكههایذخیرهآباستکهدربینآنهایجذببارانوبشكهباغچه،انبارهآبباراندرداخل

گستردهبه نمونهطور و گرفته قرار استفاده مورد پیشرفته کشورهای در آنتری از مختلفي بازارهای در ها

هبرایحذفموادهایذخیره،يکروشسادهبراینگهداریآبباراناستکموجوداست.استفادهازبشكه

ته ميقابل نیز مينشیني اينسیستم طراحي استانداردهای اصالح گیرد. قرار استفاده مورد درتواند تواند

هایکوچکنیزکمککند.کاهشحجمرواناب

هایجذبيچاه

استوانهچاه مخازنمكعبييا زمینهستندکهبههایجذبي، وسیلهسنگالشهپرایحفاریشدهدر

ازجنسغالفاندوديوارهآنشده بلوکها اتیلنمشبکهایپليساختهبتنوياحلقههایپیشهایآجری،

ترتوانسطوحبزرگشود.بااتصالچندينچاهجذبي،ميدانهپرمياستکهاطرافودرونآنبامواددرشت

چاه)همچونبزرگراه زهكشينمود. را ها( باعثکاهشحجمو اندازیروانابناشيازهایجذبي، تأخیر به

گردند.هایزيرزمینيميبارش،تصفیهروانابوتغذيهآب
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هاینفوذپذيرروکش

-هایافزايشسطوحنفوذپذيربرایايجادشرايطمشابهشرايططبیعي،استفادهازروکشيكيازروش

رووهمدرسطحمدرسطحپیادهکند.روسازیمتخلخل،ههاینفوذپذيراستکهفضایاضافيرااشغالنمي

مروروسايلنقلیهبهکارمي محلعبورو اينرودوشباهتزيادیبهروسازیخیابانو با هایمعمولدارد،

هایتفاوتکهروانابناشيازآببارانبهجایآنكهدرسطحجاریگردد،ازطريقروکشنفوذپذيربهاليه

ميدهزيريننفوذکردهوبخشيازآالين اينهایآنزدوده امكانگونهپوششگردد. باذخیرهموقتآب، ها،

هاياسايراجزایشبكهزهكشهایزيرزمیني،استفادهمجددوتخلیهبهآبراههتأمیناهدافيچونتغذيهآب

مي بهوجود روکشرا قابلیتباآورند. کیفیتآبنیز بهبود و لحاظتصفیه به الييهاینفوذپذيرهمچنین،

(4و3دارند.)شكلهای
 

 

 نمونهایازساختارسیستمسنگفرشمتخلخل-3شكل

 

 

 نمونهایازآسفالتمتخلخل-4شكل

 
سنگفرشياروکشمتخلخلکهدر-1باشندکهعبارتنداز:هایتراوادرسهنوعمختلفميروسازی

هدراينحالتآبازتماميسطحاليهزيرينآنپوششسطحخودراازموادمتخلخلتشكیلشدهاستک
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فرشنفوذپذيرکهدرآنموادتشكیلدهندهسطح،خودازموادنفوذپذيرهستندسنگ-2نمايد.خودنفوذمي

خامبهبوديافته،کهدرآناز-3نمايدوهایزيريننفوذميهابهاليهوآبازدرزهاوفضاهایخاليمابینآن

وانواعموادشودمصنوعيديگربرایحفظساختارخاکوجلوگیریازتراکمخاکاستفادهميالیافيامواد

مي پذير،آسفالتهاعبارتندازبتننفوذهایتراوابهکاربردکهبرخيازآنتوانبرایتهیهروکشمختلفرا

(5وغیره)شكلکاریشده،آجر،سنگشكسته)شن(وقلوهسنگهایتوخاليچمنبلوکمتخلخل،
 

 

 روپوشخیابانوپیادهپذيردرکفهاینفوذایازاجرایروکشنمونه-5شكل

هاجویباغچه

علف آبراهه يا باغچه کمجوی و عريض خاکي کانال شده، ازکاری جلوگیری برای که است عمقي

دهدودراينراستاافزايشميکاریشدهاست.شیبکمآن،نفوذپذيریرافرسايشومقابلهباسیلآنعلف

مناسببودنجویباغچهبرایسايتبهعواملي(.7شود)شكلهایآبنیززدودهميدگيبخشزيادیازآلو

همچونکاربریاراضي،مساحتحوضهتحتسرويس،جنسخاک،شیب،نفوذناپذيریحوضهآبريزوابعادو

هكتاروشیب4هابرایمساحتتحتسرويسکمترازطورکليجویباغچهشیبجویباغچهبستگيدارد.به

ترازسطحزمینمترپايین6/0تا3/0درصدکاراييخوبيدارند.سطحآبزيرزمینيبايدحداقل5کمتراز

نیزحداقلباشدوساختمان مكان3ها در داشتهباشند. جویباغچهفاصله از هاييکهتراکممسیرهایمتر

خ منازلبه پیادهاتصال کاراييجویباغچهکاهشميیابانو باشد، زياد اينرو در کاريابد. راه موارد، گونه

ناپذيراست.مناسبغالباًاحداثجویباغچهدرفاصلهبیندوسطحنفوذ
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 نمونهایازجویباغچهسنتي-7شكل

ترانشههاینفوذ

دانهومتر،پرشدهباذراتدرشت4نتیمترتاسا60عرض،بهعمقترانشهنفوذ،يکترانشهطويلوکم

قطعاتسنگوبدونهیچگونهخروجياست،کهامكانذخیرهموقتروانابرادرفضایخاليمابینذرات

هاوکند.فضایداخلترانشهدرديوارههابهخاکاطرافرافراهمميدانه،جهتنفوذازکفوديوارهدرشت

ا ميکفتوسطيکاليهاز پوشانده ترانشهلیافمصنوعي، ميشود. را زيرزمیناحداثها تواندرسطحويا

ترانشه دريافتکنندوترانشهنمود. مجاوررا جريانروانابتولیدیحوضهآبريز مستقیماً هایهایسطحي،

استفادهیآننمايند.هموارهبايدازفرآيندهایپیشتصفیهدرورودروراجذبسطحيجريانفاضالبزير ها

ساعت48تا6هاطيمدتزمانهابايدبهنحویطراحيگردندکهجريانورودیبهآن(.ترانشه8شود)شكل

ترانشه سازهزهكشيگردد. آلودگيهاینفوذ، و مؤثریبرایحذفرسوباتريزدانه مفیدو هایهایبسیار

آن به گرفتنسیستموابسته نظر در هستند. پیشها جویهای نواری، فیلترهای يا حفاظ همچون تصفیه

منظورجلوگیریازورودبارنخالهورسوبکهامكانگرفتگيرادرهاینگهداشتموقت،بهها،حوضچهباغچه

مي ايجاد نفوذ ترانشه شكل در الزامياست. مواقع بسیاری در اجزایعمقط(9)کنند، و نفوذ يکترانشه

دهد.تشكیلدهندهآنرانشانمي
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 نمونههاييازترانشههاینفوذ-8شكل

 

 

 مقطعيکترانشهنفوذواجزایتشكیلدهندهآن-9شكل

 

مخازنذخیرهيانگهداشتموقت

ياحوضچه تاسیساتذخیرهسطحيهستندکهبااستخرها مخازنويا هاینگهداشتموقترواناب،

 و بارندگي از حاصل رواناب موقت ميذخیره سیالب آبدهي اوج کاهش موجب خروجي جريان -کنترل

ها(.میزانجريانخروجيبهظرفیتتاسیساتپايیندستحوضچهبستگيدارد.اينحوضچه10شوند)شكل

هایاطرافآنبهعنوانتواناززمینومحوطهنشینيموادجامدمعلقکمککردهودرشرايطخاصميبهته

داشتموقترادرمواردمختلفهاینگهييحوضچهآمیزانکار(1)ادهکرد.جدولتفرجگاهوگردشگاهاستف

مشخصکردهاست.
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میزانکاراييحوضچههاینگهداشتموقت-1جدول

 میزان کارایی کاربرد

 خوب کاهش دبی اوج آبدهی سیالب

 ضعیف کاهش حجم سیالب

 خوب سازگاری با محیط اطراف

 وسطمت شرایط اکولوژیکی بالقوه

 

 

 نمونههاييازحوضچههاینگهداشتموقتخشک-10شكل

 

استخرهایدائميذخیرهآببههمراهگیاهانتاالبياطرافآنهاینگهحوضچه داشتموقتمرطوب،

ازسیالبرانیزانجاممياستکهعالوهبرکنترلسیل،کارتصفیهوپاکسازیآالينده (.در11دهند)شكلها

کرانهساحليآنپوششگیاهيتاالبيمنگهواقعسیست در درياچهکوچكياستکه داشتموقتمرطوب،

گردد.مینميأهایورودیترشدکردهوتمامييابخشيازآبذخیرهشدهدرايندرياچهبهوسیلهسیالب

اينحوضچه در جامد مواد تصفیه حوضچهبازده از نگهها روانابهای است. ازداشتخشکبیشتر حاصل

طريقته استخرباقيماندهوتصفیهرواناباز پذيرد.نشینيثقليوجذببیولوژيکصورتميبارندگيدر

کند.عالوهبرحجمثابتومعینيکهنشینشده،جلوگیریميوجوداستخردائميآبازتعلیقمجددذراتته

اینیربرایکنترلکمیتروانابحجمزندهشود،بهمنظوربهبودکیفيسیالبدرطراحياستخرگنجاندهمي

مي گرفته نظر اينحوضچهدر متداولشود. از اقتصادیها و کنترلسیلمحسوبميترينروشترين های

داشتموقتمرطوببهنشاندادهشدهاست.هاینگهازحوضچههاینمونه(12)شوند.درشكل
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 نمونهایازحوضچهموقتمرطوب-11شكل

 

 نمونههایازحوضچههاینگهداشتموقتمرطوب-12شكل

داشتکمعمقيهستندکهبابرقراریجرياندائموهمیشگيهاینگههایمصنوعينیزحوضچهتاالب

گذاری،نفوذوجذبواستفادهازپوششگیاهيمتراکم،ازسرعتروانابکاستهوزمانالزمرابرایرسوب

سیساتأگیرهستندوجزءتهاعماليکحوضچهرسوبآورند.بدينترتیباينتاالبميبیولوژيکبهوجود

مي شمار به ميتصفیه تاالبباال آبدر سطح تراز بارندگي مواقع در گونهروند. به خروجي سازه و ایآيد

تخلیهمي روز( سه يا آرامي)معموالطيدو به شده استکهسیالبذخیره طراحيشده تفاوتاينگردد.

هایگیاهياست.درعمقآبوگونهسیساتبامخازننگداشتسیالباساساًأت
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نتیجهگیری

مديريتروانابهایشهریبراينمضموناست کهتوسعهآتياراضيشهریديدگاهامروزیدرباره

طبیعييعنيقبلازتيباشدکهروانابناشيازايناراضيدرحدروانابيباشدکهدرشرايطبهصوربايدمي

اراضينوآباد برایاحیایشرايطهیدرولوژيکطبیعيدر است. داشته عمراناراضيشهریوجود و توسعه

شهریميبايستهرچيبیشترازسطوحنفوذناپذيرکاستوبرسطوحنفوذپذيرافزود،سرعتروانابرا

برد.ادغاموتلفیقبرنامهريزیکاربریاراضيباکاهشدادوحجمبارانيکهبهدرونخاکنفوذميکندراباال

رواناببرنامه مديريت روانابريزی يكپارچه و جامع مديريت به دستیابي برای شهری وهای سطحي های

حفاظتازمحیطزيست،الزامياست.

ستکهعبارتنداز:ااصلراهنما5مديريتجامعروانابهایشهریمتكيبر

،مینآبمحسوبنمودأبايديکمنبعتریراميهایشهرواناب-1

،هارادرنظرگیردهایشهریبايدطیفکاملبارندگيطراحيسیستممديريترواناب-2

هادنبالشوند.بندیمسائلزهكشيوزيستمحیطيزيرحوضهاقداماتبايدبراساساولويت-3

،محلوسايتانجامپذيرد.بايددرچهارسطحمنطقه،حوضهآبريزطرحريزیمي-4

هاکاهشيابندومديريتبايدمانیتوروارزيابيشوندتاهزينههایواقداماتاجراييميراهحل-5

سیساتواقداماتپیشینانتخابنمايد.أبايداقداماتآتيرابراساسارزيابيعملكردتامورمي
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