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 برداري از سیالب در بلوچستانهاي سنتی بهرهاحیاء و ترویج  روش
 

 3 حبیب اله خوبفکر، 2محمود عرب خدري، 1*حمید حسینی مرندي

 )hhmarand@gmail.com( استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی فارس،-*1
 پژوهشی، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري دانشیار -2

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی بلوچستان استادیار پژوهشی  -3

 
 چکیده 

کم آب سرزمین خشک و  .است کشاورزان مناطق خشک دنیابراي متداول تأمین آب مهم و برداري از سیالب، یکی از راههاي بهره
و تجربه و شده سال با طبیعت سازگار  صدها طی مردم منطقه  دارد. میلیمتر بارندگی ساالنه 100کمتر از بطور متوسط  ،بلوچستان

در بهره برداري از سیالب گل آلود در دشتهاي دامنه اي، دشتهاي کم شیب و مسطح، حاشیه رودخانه ها، بین ومی ارزشمندي بدانش 
دره هاي کوهستانی براي کشاورزي و ایجاد نخلستان دارند. آن ها هرزآب و سیالب هاي کوچک قابل مهار با ادوات تپه ماهورها و در 

 ساده دستی را به سوي دشت هاي کوچک نزدیک به رودخانه و آبراهه ها منتقل کرده و از آن براي کشت و کار  سیالبی بهره گرفته
ک سامانه هایی ساده، کم هزینه و سازگار با محیط زیست روستاییان است. مصالح مورد نیاز اند. خوشاب، دربند یا دره بند، دگار و هوت

و درختان جنگلی(آکاسیا یا  گندم، جو، ذرت، عدس، ماش، هندوانه، خربزه و خرماساخت آن عموماً محلی و غالباً خاك و سنگ است. 
درصد  90تا  10ها کمتر از یک تا چندین هکتار بوده و بین مساحت آن چش) محصوالت حاصل کشاورزي در این سامانه ها هستند. 

درآمد خانوارها، از آن ها قابل تامین بوده است.کمبود منابع آب، محدودیت شغل و بی کاري، نیاز به توسعه روش هاي سازگار با محیط 
رویج این روش عالوه بر فواید زیست، اهمیت و ضرورت احیاء و ترویج روش سنتی احداث خوشاب  را نشان می دهد. توسعه و ت
 اقتصادي و نقش در توسعه پایدار منابع آب و خاك، از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز اثر بخش خواهد بود.

 
  کلیدي هايواژه

 هاي سنتیهاي سنتیروشروشخوشاب، دربند، دگار، خوشاب، دربند، دگار،   بلوچستان،بلوچستان،  وو  سیستانسیستان
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 مقدمه
است. آن ها است. آن ها مرسوم بودهمرسوم بوده کشاورزان مناطق خشک دنیاکشاورزان مناطق خشک دنیابراي براي برداري از سیالب، بعنوان یکی از راههاي متداول تأمین آب برداري از سیالب، بعنوان یکی از راههاي متداول تأمین آب بهرهبهرهقدیم قدیم از از 

شت رودها بهره گرفته و به کشـت خشکهخشکهسیالب سیالب ها و ها و درهدرهو و هاي کوچک هاي کوچک هاي جاري شده در آبراهههاي جاري شده در آبراهه آبآبباران، هرزباران، هرزهاي گوناگونی از آبهاي گوناگونی از آببه روشبه روش رودها بهره گرفته و به ک
حدود بلوچستان موجب شده تا متوسـط بارنـدگی در ایـن منطقـه از حـدود   وو  حاکم بر سیستانحاکم بر سیستان  شرایط اقلیمیشرایط اقلیمیاند. اند. رو آوردهرو آورده  سیالبیسیالبی  و آبیاريو آبیاري قه از  ین منط ندگی در ا سط بار بلوچستان موجب شده تا متو

اهمیت، جایگاه و قدمت اهمیت، جایگاه و قدمت داراي داراي در این استان در این استان   ،گذرگذرسطحی زودسطحی زودآبآب  برداري از سیل بعنوان یک منبعبرداري از سیل بعنوان یک منبعمیلیمتر در سال فراتر نرود. بهرهمیلیمتر در سال فراتر نرود. بهره  100100
شتهاحداث پشـتهاست. است.   خاصیخاصی خاکی در درههاي خـاکی در درهاحداث پ بهمعـروف بـهعریض(عریض(  هايهـايهاي  عروف  براحـداث ردیفـی از بنـدهاي خـاکی بـر، ، ))Khadin  م خاکی  ندهاي  فی از ب حداث ردی طوط روي خطـوط ا روي خ

کاري(درختکـاري(  ي شیبدار برايي شیبدار برايهاهادامنهدامنهاز از   آبآبي هرزي هرزررآوآوجمعجمع  )،)،Khaki farming  معروف بهمعروف به((زراعت سیالبیزراعت سیالبی)، )، Aharمعروف بهمعروف بهتراز(تراز( بهمعروف بـهدرخت   معروف 
Meskats  ((،،  و آبراههو آبراهه  هاهابرداري از سیل در کف بستر مسیلبرداري از سیل در کف بستر مسیلبهرهبهره)ها)معروف بهمعروف بهها  Gessours((   سیالانحـراف سـیالو و حراف  ههآبراهـهاز از ها ها ببان سیلمسـیلها و ها و آبرا ها و ها و م
لف برداري از باران و سیالب در نقـاط مختلـف هاي بهرههاي بهرههایی از روشهایی از روش، نمونه، نمونه))Sayl irrigation (معروف به(معروف بهسکوهاي ترازسکوهاي ترازها بر روي ها بر روي هدایت آنهدایت آن قاط مخت برداري از باران و سیالب در ن

 .   .   ))13741374. عرب خدري،. عرب خدري،13831383،،حسینی مرندي و خوبفکرحسینی مرندي و خوبفکر((ندندباشباشدنیا، مثل مصر، فلسطین اشغالی، هندوستان، تونس و یمن میدنیا، مثل مصر، فلسطین اشغالی، هندوستان، تونس و یمن می
شکهبا بناي خاکریز روي خطوط تراز در مسیر خشـکه  شدهشده  ي ایجادي ایجاددر ایران نیز به بندسار، کرت یا حوضچهدر ایران نیز به بندسار، کرت یا حوضچه طراف آنرودها، اطـراف آنبا بناي خاکریز روي خطوط تراز در مسیر خ یا هـا یـا رودها، ا در ها 

گزارشدر گـزارش ..))13811381(عرب خدري و همکاران، (عرب خدري و همکاران، توان اشاره نمودتوان اشاره نمودمیمی  در مرکز و جنوب خراساندر مرکز و جنوب خراسان  مناطق تپه ماهوريمناطق تپه ماهوري هار احیـاي سـنت مهـار  ««  در  سنت م یاي  اح
مشارکت و مشارکت و   ييمزایا، اهداف، چگونگی اجرا، نحوهمزایا، اهداف، چگونگی اجرا، نحوهو و وبلوچستان معرفی وبلوچستان معرفی روش خوشاب در سیستانروش خوشاب در سیستان  ،»»سیالب و بکارگیري آن در جهت تولیدسیالب و بکارگیري آن در جهت تولید

یوارهخاکی، دیـواره  ييخوشاب را متشکل از دیوارهخوشاب را متشکل از دیواره  ).).13613622،،بهبهانیبهبهانی((بیان شده استبیان شده است» » خوشاب یا بندسارخوشاب یا بندسار««نکات فنی در ارتباط با نکات فنی در ارتباط با  سنگی و ي سـنگی و خاکی، د ي 
در در باشـند کـه الب میییاز جمله دیگر روش هـاي سـنتی بهـره بـرداري از سـ "هوتک"و  "دگار"  ..))19971997،،ارياريیی((کرده اندکرده انددروازه معرفی دروازه معرفی 

 . )Bakhtiarinasab ،1997 ؛1382نی مرندي و همکاران،یی؛ حس1356(پارس کنسولت،شده استشده استها اشاره ها اشاره به آنبه آنسیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان 
ساده رهنمودهـایی سـاده   ،استاستي حاضر سعی شدهي حاضر سعی شده. در مقاله. در مقالهاستشدهنن  توجه مناسبیتوجه مناسبیبرداري از سیالب برداري از سیالب بهرهبهرهسنتی سنتی هاي هاي روشروش  کشور بهکشور بهدر در  هایی  رهنمود

 ارائه شود.ارائه شود.  ""دگاردگار""و و   ""دربنددربند""، ، ""خوشابخوشاب""براي احیاء و ترویج دوباره سه سامانه(روش) سنتی و ساده بهره برداري از سیالب بنام براي احیاء و ترویج دوباره سه سامانه(روش) سنتی و ساده بهره برداري از سیالب بنام 
 

  هامواد و روش
هاي  هایی از شهرستانهایی از شهرستانبلوچستان واقع و بخشبلوچستان واقع و بخش  در جنوب استان سیستان ودر جنوب استان سیستان و  ،،در جنوب شرق ایراندر جنوب شرق ایران  مورد نظر،مورد نظر،جغرافیایی جغرافیایی   ه يه يمحدودمحدود  

به به   منطقهمنطقهاین این   ساالنهساالنهحرارت حرارت   ه يه يدرجدرجو و   ). متوسط بارندگی). متوسط بارندگی1شکلد(د(ننشوشورا شامل میرا شامل مینیکشهر، قصرقند، راسک، سرباز، ایرانشهر و سراوان 
بانی اقلـیم آن بیابـانی و و   درجه سانتیگراددرجه سانتیگراد  2323میلیمتر  و میلیمتر  و     100100    ب حدودب حدودییترتترت لیم آن بیا ست.اسـت.  خشـکاق ظر منطقـه مـورد مطالعـه از نظـر   ا عه از ن مورد مطال قه  لوژيژئومورفولـوژيمنط ، ، ژئومورفو

فت بافـت کم عمق با منطقه منطقه این این   خاكخاك  است.است.  زمین شناسیزمین شناسی  سومهاي دوره هاي دوره متشکل از سازندمتشکل از سازندکوهستانی  یاهیپوشـش گیـاهیو و   سـبکبا شش گ لب آنغالـب آن  پو  غا
 آن بسیار اندك و با کیفیت نامناسب است.آن بسیار اندك و با کیفیت نامناسب است.منابع آب در منابع آب در   باشد ور میییمرتعی و جنگلی فق

 
 نتایج 

 در عرصه  "خوشاب "دستورالعمل احیاء و ترویج سامانه سنتی 
 دستورالعمل احیاء و ترویج ایجاد خوشاب براي کارشناسان و  بهره برداران شامل مراحل زیر است:

درصد، ترجیحاً بستر سنگی و مقاوم، عرض متناسب( آبراهه و مسیل هایی  2انتخاب آبراهه و مسیل مناسب (شیب مناسب کمتر از  -1
متر)، ترجیحاً سیالب حامل گل آلودگی کم و مواد آلی زیاد، فاقد شوري سیالب، فاقد سنگ هاي شور در  بستر و  25متر تا  1با عرض 

انتخاب   -2وله  مناسب براي انحراف سیالب و آبگیري(ترجیحاً دیواره هاي سنگی شکاف خورده و درزه دار)  دیواره ها، دیواره یا ک
درصد، بستر  مناسب غیر سنگی، فاقد شوري، فاقد پستی و  3زمین براي پخش سیالب و تمرکز هرزآب ها و کشت و کار(شیب کمتر از 

انتخاب  -4حاً ترازیابی ساده و اولیه براي سوار شدن بهینه و مناسب سیالب بر زمین ترجی -3بلندي زیاد، ترجیحاً داراي مواد مناسب) 
احداث دیواره هاي خاکی و سنگی و مرکب(خاکی و سنگی) محیط  -5محل آبگیري و اجراي کانال آبرسانی به زمین کشت و کار 
 -6دیواره به استحکام آن کمک می کند)   متر و بیشتر (کوبیدگی 1زمین(متناسب با حجم سالب و مساحت زمین) به ارتفاع 

احداث کانال از دهانه آبگیر تا  -7متر)  3احداث(ایجاد) دهانه انحراف سیل(دهانه آبگیري) از مسیل یا آبراهه(عرض کمتر از یک متر تا 
وي دیواره خاکی( با ابعادي ایجاد سرریز بر ر -8محل زمین کشت(زمین می تواند کنار مسیل و آبراهه تا چند متر فراتر از آن باشد) 
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در خوشاب هایی که  -9حدود ابعاد دهانه آبگیر ورودي) در باالدست شیب و در محلی از دیواره که کمترین فشار آب بر روي آن باشد). 
ین محل سانتیمتر آب بر روي آن بماند، بهتر است که در گودتر 50دیواره محیطی آن ها بیش از یک متر ارتفاع داشته و یا بیش از 

پس از یک مرتبه آب گیري و  -10سانتیمتري) براي خروج آب اضافی تعبیه شود.   30تا  20زمین در دیواره آن دریچه اي (با ابعاد 
در صورت رخداد سیالب هاي بعدي، از آن براي آبیاري  -11ایجاد رطوبت کافی در خاك، مراحل کشت و کار در زمین انجام می شود. 

در صورت عدم رخداد سیل هاي دوم و بعدي، به دلیل وجود خاك مناسب(ناشی از رسوب سیالب) و  -12د. کشت استفاده می شو
چون ساالنه  -13حفظ رطوبت در خوشاب ها، با یک مرتبه سیل گیري نیز غالبًا کشت و کار به نتیجه نسبتاً مطلوب خواهد رسید. 

د سال کشاورزي در خوشاب ممکن است نیاز به جمع کردن بخشی از مقداري رسوب همراه سیالب وارد خوشاب می شود، بعد از چن
ابعاد اجزاء سامانه خوشاب و       1جدول رسوب و اضافه کردن آن به دیواره ها و یا حتی خروج آن و استفاده در جایی دیگر باشد.

 اجزاء سه نوع خوشاب را نشان می دهند.  4و  3، 2شکل هاي 
 

 
 ستان و بلوچستانیمورد مطالعه(محدوده نقطه چین)در استان س بی محدودهیت تقریموقع -1 شکل

 
 خوشاب نیم هکتاري:مثال از حجم آبگیري یک 

سانتیمتر، سرعت متوسط آب  22متر، متوسط ارتفاع سیالب عبوري از روي دهانه  2اگر عرض دهانه انحراف و آبگیري از رودخانه 
ساعت باشد، بعد  5متر مکعب آب وارد خوشاب می شود. اگر دوام سیل  633سانتیمتر بر ثانیه باشد،  در هر ساعت حدود  40عبوري 

سانتیمتري دیوراه چنین خوشاب مسطحی  64یزي در حدود رمتر مکعب آب می گیرد و اگر سر 3200یل خوشاب حدود از پایان س
 تعبیه شده باشد، آب از آن سر ریز می کند.
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 خوشابي ابعاداجزاءسامانه - 1جدول 
 دیواره(متر)

 محل
 مساحت زمین عمق مخزن دروازه  (متر) دریچه تخلیه(گر) (متر) سرریز(متر)

 هکتار متر عرض عرض طول عرض طول عرض تاج عرض کف طول ارتفاع
3تا    1 40تا    5   2 5/1 3تا    2  5/1تا    1   5/0  3/0 5تا  3  5/2تا  25/0 -   

 

 
 اجزاء خوشاب حاشیه رودخانه -2شکل 

 

 
 مرکب دامنه کوهستاناجزاء خوشاب  -3شکل 
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 اجزاء خوشاب دور از حاشیه رودخانه -4شکل 

 
 در عرصه  "دربند "دستورالعمل احیاء و ترویج سامانه سنتی 

 دستورالعمل احیاء و ترویج ایجاد دره بند براي کارشناسان و  بهره برداران شامل مراحل زیر است:
یی درصد، ترجیحاً بستر سنگی و مقاوم، عرض متناسب(آبراهه و مسیل ها 5انتخاب آبراهه و مسیل مناسب (شیب مناسب کمتر از  -1

متر)، ترجیحاً سیالب حامل گل آلودگی کم و کود و  مواد آلی زیاد، فاقد شوري سیالب، فاقد سنگ هاي شور در   10متر تا  1با عرض 
انتخاب بازه هاي از مسیل که تنگ شدگی   -2بستر و دیواره ها، دیواره یا کوله مناسب سنگی براي استحکام  دستک هاي خشکه چین 

حداکثر گسترش و پهن شدگی را داشته باشد. زمین بیشتر باالدست خشکه چین براي کشت و کار و ایجاد باغ  داشته و باالدست آن
انتخاب محل ایجاد دیواره  -4ترجیحاً ترازیابی ساده و اولیه براي محاسبه ارتفاع اولیه دیواره خشکه چین  -3درصد)  3(شیب کمتر از 

متر و خاکریزي پشت(باالدست) آن با مصالح بستر رودخانه (کوبیدگی دستی  1ه کمتر از سنگی خشکه چین و اجراي آن به ارتفاع اولی
ایجاد سرریز بر روي بند سنگی خشکه چین، با ابعادي حدود یک چهارم عرض بند براي  -5دیواره به استحکام آن کمک می کند)  

افزودن ارتفاع خشکه چین پس از رسوب گیري ساالنه  -6بند)  متر و ترجیحًا در یکی از جناح ها و یا میانه 4بندهایی با عرض بیش از 
پس از یک مرتبه آب گیري و ایجاد رطوبت کافی در خاك، مراحل کاشت درخ(غالباً نخل) و  -7و متناسب با ارتفاع رسوب پشت بند 

استفاده شده و مازاد آن در در صورت رخداد سیالب هاي بعدي، از آن براي آبیاري کشت  -8کشت و کار در زمین انجام می شود. 
در صورت عدم رخداد سیل هاي دوم و بعدي، به دلیل  -9مسیر طبیعی خود از روي بند و یا از محل سرریز و یا هردو عبور می کند. 

ه وجود خاك مناسب(ناشی از رسوب سیالب) و حفظ رطوبت در باالدست  دره بند، با یک مرتبه سیل گیري نیز غالباً درختان چند سال
بعد از رسوب و سیل گیري عملیات نگهداري و داشت بر روي   -10و کشت و کار ساالنه به محصول نسبتاً مطلوب خواهد رسید. 

هر سال با استفاده از رسوبات پشت بند و مصالح سنگی  -11درختان و محصوالت کاشته شده در  زمین دره بند انجام می گیرد. 
را نشان سامانه دربند اجزاء  6و  5شکل هاي ابعاد اجزاء سامانه دربند  و   2جدول ند انجام می شود.اطراف عملیات ترمیم الزم بر روي ب

 می دهند. 
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 دربندي سامانه اجزاء ابعاد – 2دول ج
دیوارهقسمت  سرریزقسمت   دروازهقسمت    مساحت زمین 

(متر)ارتفاع هکتار (متر)طول  (متر)عرض کف  (متر)عرض تاج  (متر)طول  (متر)عرض  (متر) عرض مسیل   
5تا  2 25تا  4  15تا  3 1 2  5/1تا  1  50 تا 10  1تا  25/0   

 

 
 آناجزاء دربند مرکب کوهستانی و  -5شکل 

 
 آناجزاء طرح شماتیک دربندها و  -6شکل 

 
 در عرصه  "دگار "دستورالعمل احیاء و ترویج سامانه سنتی 

 کارشناسان و  بهره برداران شامل مراحل زیر است:دستورالعمل احیاء و ترویج ایجاد دگار براي 
درصد، فاقد شوري، فاقد آثار  5/0انتخاب زمین براي ایجاد دگار، انحراف سیل و پخش آن روي زمین و کشت و کار(شیب کمتر از  -1

انتخاب محل  -3مین ترجیحاً ترازیابی ساده و اولیه براي سوار شدن بهینه و مناسب سیالب بر ز -2فرسایشی شیاري و خندقی) 
احداث دیواره هاي خاکی کوتاه به طول محیط زمین(متناسب با حجم سالب و  -4آبگیري و اجراي کانال آبرسانی به زمین کشت و کار 

احداث(ایجاد) دهانه انحراف سیل(دهانه  -5متر (کوبیدگی دیواره به استحکام آن کمک می کند)   5/1تا  1مساحت زمین) به ارتفاع 
احداث کانال از دهانه آبگیر تا محل زمین کشت(زمین می تواند کنار رودخانه  -6متر)  3ي) از رودخانه(عرض کمتر از یک متر تا آبگیر

ترجیحاً ایجاد سرریز بر روي دیواره خاکی دگار( با ابعادي حدود ابعاد دهانه آبگیر ورودي دگار)   -7تا چند صد متر فراتر از آن باشد) 
پس از یک مرتبه آب گیري و ایجاد رطوبت کافی در  -8و در محلی از دیواره که کمترین فشار آب بر روي آن باشد).  در باالدست شیب
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در صورت رخداد سیالب هاي بعدي، از آن براي آبیاري کشت استفاده می شود.  -9خاك، مراحل کشت و کار در زمین انجام می شود. 
دي، به دلیل وجود خاك مناسب(ناشی از رسوب سیالب) و حفظ رطوبت در در صورت عدم رخداد سیل هاي دوم و بع -10

 دگارها(بافت خاك دگار ریزدانه و سنگین است)، با یک مرتبه سیل گیري نیز غالباً کشت و کار به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
 هکتاري: 5/1یک مثال از حجم آبگیري یک دگار 

سانتیمتر، سرعت متوسط آب  54متر، متوسط ارتفاع سیالب عبوري از روي دهانه  2 اگر عرض دهانه انحراف و آبگیري از رودخانه
ساعت باشد، بعد از  5متر مکعب آب وارد دگار می شود. اگر دوام سیل  1000سانتیمتر بر ثانیه باشد،  در هر ساعت حدود  28عبوري 

 35متري از  1زمین دگار مسطح با دیواره خاکی  متر مکعب آب می گیرد و  ارتفاع آب بر سطح 5400پایان سیل، دگار حدود 
 نشان می دهند. نمونه اي از کشت سیالبی در دگار را  8طرحی شماتیک از سامانه دگار و شکل  7شکل  سانتیمتر فراتر نمی رود.

 

 
 آناجزاء طرح شماتیک نمونه دگار و  -7شکل 

 

 
 کشت و کار سیالبی در زمین دگار در دشتیاري چابهار  -8شکل 
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  و پیشنهادها گیرينتیجه
توجه به روش هاي سنتی بهره برداري از سیالب در سیستان و بلوچستان که جزء خشک ترین مناطق کشور است، از راههایی است که 

منابع آب و خاك در مناطق خشک، اشتغال و توسعه شود. توسعه می موجب توسعه روستایی و افزایش خوداتکایی بهره برداران 
اقتصادي و اجتماعی در مناطق روستایی، کنترل رسوب و سیل در حوزه هاي آبخیز، ایجاد و توسعه زمین قابل کشت در مناطق 

 قه و کشورو احیاء و حفظ دانش بومی در منط ،حفظ منابع طبیعی ،کوهستانی، تغذیه آب زیرزمینی، توسعه فضاي سبز(جنگل کاري)
 می باشد. نتیجه احیاء و ترویج دانش بومی بهره برداري ازسیل 

، با ساالنه ) با تعریف طرح جامعی همراه با ردیف اعتبارترویجدولتی( ادارت منابع طبیعی و آبخیزداري و بخش شود پیشنهاد می
در بلوچستان را فراهم کند.  کشت سیالبیب و سامانه هاي سنتی و دانش بومی بهره برداري از سیالموجبات احیاء مشارکت مردم 
توصیه ارقام مناسب و پر بازده براي در رابطه با  جییقات کاربردي و ترویتحق، با همکاري  بخش اجرا و مشارکت مردم بخش تحقیقات

سامانه ها  در کنترل ها و بررسی نقش کشت دیم در سامانه ها،  ارائه راه کارهاي جلوگیري از تخریب سامانه هاي حاشیه رودخانه
ي معرف و بعنوان الگو ،خوشاب يیکی از مناطق تحت توسعه سامانهشود پیشنهاد می همچنین نماید.رسوب حوضه سدها اجرا 

ترویجی تحقیقی، آموزشی و برنامه هاي ضمن اجراي  ب وانتخا استان(و با مشارکت بهره برداران)  مدیریت آبخیزداري، توسط نمایشی
ي سرباز در شهرستان ي رودخانهشکور در حوضهیي کمنطقهن ارتباط یدر ا، امکان بازدید گروههاي مختلف از آن ها مهیا شود. در آن

 . می شودشنهاد یشت سراوان پپي بما منطقهیسرباز و 
  

  قدردانی و تشکر
کز تحقتوسـط مرکـز تحقکه که است است   طرح تحقیقاتیطرح تحقیقاتیاین مقاله برگرفته از گزارش نهایی این مقاله برگرفته از گزارش نهایی  سط مر نابع طبمنـابع طبقات قـات ییتو موردامعـی و امـوردامییم ستان ساسـتان س  عی و ا ستان و سـتان و ییا

 لذا از مرکز مذکور تشکر و قدردانی می شود.لذا از مرکز مذکور تشکر و قدردانی می شود.اجرا شده اجرا شده   13821382  با مجري گري نگارنده و همکاران طی سالبا مجري گري نگارنده و همکاران طی سال  (سابق)(سابق)بلوچستانبلوچستان
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