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 دهیچک

 مقداربه در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری  رانیا یآبکندها کیماتیمورفوکل یبند طبقه ياز طرح مل يبخش

نشان داد  ،پژوهش نیا جینتا .است پرداخته ها آناز گسترش  يخسارت ناش کاهش یبرا یيایاقدامات اح ورسوب  دیتول

متر( قرار  44تا  کی عمقمتوسط )متر( و  کیاز  تر کوچککوچک )عمق  یدر دو طبقه آبکندها رانیا یکه آبکندها

در  عموماً رانیا یآبکندهاکرده است.  دیرسوب تول مترمکعب 41حدود  رانیا یآبکندهامتر از  هرمتوسط،  طوربه دارند.

 ياراض لیمراتع، تبد بیتخر .با بافت لوم، لوم شن و لوم رس پراکنش دارند یها خاکدر  ومراتع  و مید يزراع ياراض

 یو گسترش آبکندها جادیا يعلل اصل نیمهمتراز  ياصولریغ یا جاده یو آبگذرها ها راهو باغ، ساخت  يبه زراع يمرتع

 ،بوده يائیو اح يتیریفاقد اقدامات مد رانیا یدرصد از آبکندها 24 بر  بالغحاضر نشان داد که  پژوهش .دهستن رانیا

اقدام  گونه چیهدرصد  24تا  34 ،گرید يدرصد آبکندها فاقد اقدامات و در برخ 14 ،ها استاناز  يدر برخ که  یطور به

و  يمانیسنگ و س ن،یچخشکه ياصالح یمانند سدها یا سازهاقدامات  از هااستان شتریب در .اند نکرده افتیدر يحفاظت

 زین یتعداد و کوچک یآبکندها در اقدامات شتریب .است بوده رسوب کنترل هدف با شتریب که شده  استفاده يسنگ یتور

 مید يدر اراض مخصوصاًآبکند  جادیااز  یریگشیپ یبرا يتیریمد اقدامات .است گرفته صورت متوسط یآبکندها در

 بیو پرش يمناطق کوهستان یها راهو  یا جاده یو ساخت آبگذرها يبه طراح یجد توجه و است بوده زیناچ اریبس

 یرهاسازو  بیتخر .است شده  استفادهکمتر  زهیو بالنکت و سنگر ياهیگ یها روشاز  ،رانیا در .است یضرور

 و گسترش آبکندها نقش داشته است. جادیادر  زین يمیقد یانبارها آب

 

 ياصالح یسدها مراتع، بیتخر رسوب، کنترل ،بالنکت آبکند، جادیا:یدیکلیهاواژه

  

مقدمه
تخریب  عامل نیمهمترعنوان به خاک فرسایش

است  شده  دادهخاک در سراسر دنیا تشخیص 

(Valentin ؛2442 همکاران، و Liginer و Critchley، 

 4انواع فرسایش آبي، فرسایش آبکندییکي از (. 2440
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 Gully erosion 

 قاتیبه تحق تیاولو ،ریاخ یها سال در یا خندقي است.

 علل ازاست که  شده  داده یآبکند شیفرسا نهیزم در

 آبکندها، یرو شده  انجام قاتیمعدود تحق نداتو يمآن 

رسوب  دیتول سهمو  نهیزم نیفراوان در ا یها ناشناخته

 و Poesen) باشد ایدن زیآبخ یها حوزه درها آن ادیز

 و مشکالت بروز موجب آبکندها (.2443 ،همکاران
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خسارات شامل کاهش امکان تردد  نیا .ندشو يم خود

و عبور و مرور  یکشاورز آالت نیماشو  هینقل لیوسا

 وو بلوچستان  ستانیدر س یاریدشت ریانسان و دام نظ

 دیتول کاهش(، Soufi، 2442فارس )المرد در استان 

 نیفلسط ران،یدر ا یمراتع و محصوالت کشاورز علوفه

 ،Avni ؛Hooshmand، 2442) يوپیاتو  ياشغال

 ياراض بیتخر ،(2441 ،و همکاران Nyssen؛ 2442

 مهاجرت و روستاها راه و يو مسکون يو مرتع يزراع

 یاز مناطق آبکند یاریدر بس دهیپد نیا که روستاها

لو در استان زنجان و دهیا یروستا رینظ رانیا

فارس تابعه از شهرستان المرد در استان  یروستاها

(Soufi، 2446) .راتیتأث گریاز د ،رسوب دیتول هستند 

-سازه دیمف عمر کاهشمنفي آبکندها است که سبب 

ها و آبراهه انتقال تیظرف کاهش ،يآب یها

دست نیپائ ياراض یبر رو زدانهیذرات ر یگذار رسوب

 مطالعاتاست.  انیآبز دیتول یها سامانه وآبکندها 

(Wasson ،نشان داد که 2442 و همکاران )اغلب 

. استتولید رسوب  منبع نیمهمترآبکندی  فرسایش

 10تا  44نقش فرسایش آبکندی در تولید رسوب بین 

 گزارشدرصد کل رسوب در آبخیزهای مختلف دنیا 

 (.2443 ،و همکاران  (Poesenاست شده 

مختلف برای  محققین لهیوسبه متعددی تعاریف

 لهیوسبه شده  ارائه فیاست. در تعار شده  ارائهآبکند 

باال و  عرض رینظ يعوامل به ایدن يعلم مختلف مجامع

 یندهایفراها و و کناره يشانیپ بیعمق، ش

 دهاشاره ش ها آن تداوم( و يسطح رواناب) کیدرولوژیه

است. در بسیاری از تعاریف دو عنصر شیب تند و عمق 

را  ( آبکند4162) FAO ،مثال  عنوان بهمستتر است. 

عرض و عمق  لیدل بهداند که کانال طبیعي بزرگي مي

شخم معمول در  هلیوسهبرا  توان آنزیاد نمي

 لهیوسبه یا در تعریف دیگری کرد ذفکشاورزی ح

Hudson (4112 آبکند )یک کانال فرسایشي  عنوان به

مطرح است.  ،شخم از بین برود قیطر ازتواند که نمي

 Piest و Bradfoed در تعریف انجمن خاک امریکا و

یعني  ،اندهکردفقط از عامل عمق آبکند استفاده 

 لهیوسهبدانند که مي عمیقي هایآبکندها را کانال

 ،Piest و Bradfoedروند )شخم عادی از بین نمي

 (. Soil Science Society of America، 4191؛ 4194

Poesen با کانال یک را آبکند (2443) و همکاران 

 فرسایشي پیشاني یک و تند شیب دارای های کناره

 فرسایش وسیلهکند که بهمي معرفي فعال و پرشیب

در طي یا پس  معموالً) متناوب سطحي جریان از ناشي

شدید( یا جریان متمرکز اشباع و یا  هایاز وقوع باران

 ده است.شذوب برف ایجاد 

 Poesen (4199)و  Govers ،کنترل نهیزم در

را در  يموقت و جانب یآبکندهاکنترل  یها روش

لومي بلژیک بررسي کردند. در مورد کنترل  یها خاک

 يسطح هیالکه به هم فشردن  آبکندها نتیجه گرفتند

جلوگیری  شده متمرکزجریان  بااز فرسایش  خاک

با نسبت عرض به عمق  یهاآبکند گسترشو  کند يم

با به  تواند يم. این کار دهد يمیک یا کمتر را کاهش 

هم فشردن خاک الیه فوقاني، شخم نزدن و یا ساختن 

بهترین روش را  ها آنعلفي صورت گیرد.  یها آبراهه

در بلژیک آن را  اگرچه ،علفي دانستند یها آبراهه

نشان دادند که نیروی  تینها در ها آن .آزمایش نکردند

شاخص مناسبي برای  ،برشي طبقات زیرین خاک

را  یا سازه یها روشو  بودهفرسایش جریان متمرکز 

 پیشنهاد کردند. يجانب یهابرای کنترل آبکند

Lenzi (2442) و Lenzi  وComiti (2443 )در 

سنگي در تثبیت  ياصالح یسدهااستفاده از  نهیزم

بستر رودخانه تحقیقي را در شمال ایتالیا انجام داد. 

 رودخانه بستردر تثبیت  سدهاوی معتقد است که این 

 ،است معتقد او. اند داشتهبا شیب زیاد کاربرد زیادی 

در کاهش  یمؤثررفته نقش  کارهب ياصالح یسدها

در  تعادل در شکل رودخانه جادیابستر و  شیفرسا

سال  24-22و  0-44بازگشت با دوره  یها البیس

 .اند کردهعمل  موفق

Xiang-zhou ( تحقیقي در 2441) و همکاران

 سد یها سامانهفالت لسي در چین انجام داده و 

قرار  يبررس مورددر آبکندها را در این منطقه  ياصالح

دو راه اصلي جلوگیری از ورود رسوب  ها آنداده است. 

به رودخانه زرد از این مناطق را کشت در منطقه و 

دلیل اقلیم  به. ولي اند دانستهانجام اقدامات مهندسي 

خشک و خاک غیرمثمر در این منطقه اقدامات 

. با توجه به این موضوع، ستیگو ن پاسخکشاورزی 

در آبکندها یکي از  ياصالح سد سامانهاجرای 

در منطقه است  خاک و  آبی نگهداری ها راه نیمؤثرتر

ها از چکدم لهیوسهبشده  داشته نگهو مقدار رسوب 
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 ها چکدمپشت  ،بنابراین .است شتریب ها روشسایر 

با  یها باغباال یا  تیفیباکزراعي  یها نیزمکشتزار، 

 شده جادیاو آب فراوان  شده يغنخاک حاصلخیز 

 است.

Heede (4101 )سامانهداد که احداث  نشان 

 هایشاخه و اصلي آبکند روی بر گیررسوب سدهای

مرکزی، رسوب جریان  یکلرادودر غرب  ایحوضه مهم

سال کاهش داد.  44درصد در طول  14را به میزان 

 و ایبوته ياهیپوشش گدر  يفراوان افزایش ،همچنین

که ناشي از  شده جادیاهرز دائمي  هایعلف در کاهش

 بود. شده کنترلخروج دام و چرای 

Tuan (4199 )شدهساخته سدهای که داد نشان 

مستعمل در شمال تایوان، شیب  هایالستیک از

به مقدار  ترتیب بهمتوسط آبکند و انتقال رسوب را 

 .دادند کاهش درصد 0/42 و هشت

Poesen (4113 )فشرده کردن  رینظ یيکارها راه

شدن،  ياز تونل یریجلوگ یبرا يخاک، شخم حفاظت

 یها جاده جادیاو  يبا پوشش علف یها آبراهه جادیا

مزارع را  نیب يدسترس یها راه یبرا شیمقاوم به فرسا

 وارهی)د بافر زون جادیاموقت و  یحذف آبکندها یبرا

از مناطق  يرواناب سطح حذف یحائل( برا ياهیگ

آبکند در فالت  جادیااز  یریجلوگ یرا برا باالدست

 .اند کردهعنوان  کیبلژ يلس

Mehdipour (2442در مقا )یها روش سهی 

در بافت کرمان  یآبکند شیمختلف کنترل فرسا

آبکند، میزان  يشانیآب از پ انحرافگرفت که  جهینت

کاهش داده  ایمالحظه  قابلپیشروی آبکندها را تا حد 

اما  ،بوده است مؤثراست و در کاهش پیشروی بسیار 

نگهداری رسوبات و  دلیل به گابیون چپر و یها سازه

خواهند  مؤثرتر دست نییپابه  ها آنجلوگیری از ورود 

 است. تر یاقتصادچپر  نیز،بود. از بین این دو سازه 

Mehdipour (2442 به نقل از کریمي برای مهار )

ی در منطقه زهاقان دو روش پیشنهاد آبکندفرسایش 

اصالح شیمیایي خاک با عمل زهکشي  -4کرده است: 

 يشانیو تثبیت پ آبکندانحراف سیالب از پیشاني  -2و 

انجام عملیات  ،کننده و سپس های تثبیت با سازه آبکند

و  ها آبکندهای قائم  بیولوژیکي با ایجاد سکو در دیواره

که روش  ها آنروی کشت گیاهان سازگار با منطقه 

هزینه باال و عملي نبودن در  داشتن دربردلیل  بهاول 

 .است دهشعرصه توصیه ن

Dabiri (2442در بررس )یعملکرد سدها ي 

و  شول تنگ بند، لهیطو زیآبخ  حوزهدر سه  ياصالح

مرودشت و  د،یاقل یها شهرستاندر  بیترت به جونگان

 یگرفت که سدها جهیاستان فارس نت يممسن

 ،2/93 معادل بیترت به( سالم) بیتخربدون  يحاصال

 بند، لهیطو یها حوضه در درصد 0/16و  9/01

ترین دالیل عمده .است بوده جونگان و شول تنگ

عدم  ،مطالعه مورد یهاسدهای اصالحي حوضه تخریب

استاندارد در  تیدر اجرا، عدم رعا يفن نکات تیرعا

 و انیروستائ لهیوسبه بیتخر ،يمواد ساختمان نیتأم

 .است بوده مناسب فاصله تیرعا عدم

 شیفرسا کنترل یاقدامات برا جینتا يبررس

که در  دهديم نشان مختلف یکشورهادر  یآبکند

 شتریب متیمتنوع و ارزان ق یهاروش يغرب یکشورها

اداره  کمک با هاروش باًیتقر ،گرفته قرار استفاده مورد

 دهش جیمدون و چاپ شده ترو صورت بهحفاظت خاک 

 مورد مواد مختلف یهاشرکت يصنعت صورت بهاست و 

از  شتریب ،رانیدر ا .رساننديم فروش به و دیتول را ازین

سنگ  ياصالح یسدها رینظ یا سازه معدود یهاروش

 و شده استفاده نیچخشکه و يسنگ یتور مان،یو س

اجرا شده است و  يعیطب عاداره مناب قیطر از عمدتاً

 داده جیترو اداره قیطر از مردم به الزم یهاآموزش

 .است نشده

 

هاروشومواد
در کل  ،پژوهش نیا مورد مطالعه یهامحدوده

 مورد مناطق ارتفاعشده است.  واقع رانیسطح ا

قرار  ایدر حاز سط یمتر 3444 یتا باال 22از  پژوهش

دومارتن را  یها میاقل يتمام يمیاقل نظر از داشتند.

خشک،  یها میاقلدر  شتریب يول ،رندیگ يم بردر

در  يبارش نظر از قرار داشتند. یا ترانهیمدو  خشک مهین

 یمتر يلیم 644تا  344و  344تا  444 يبارش طبقه

و  مید يزراع يدر اراض عموماً .داشتند یشتریب يفراوان

 و جنگل غات،در با يبخش کم يول ،مراتع قرار دارند

در  شتریب .دارند وجود يکونمس مناطق و يآب زراعت

 پراکنش رس-لوم و شن-لومبا بافت لوم،  یها خاک
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 طقابافت لوم شن، در من يداشته که در مناطق جنوب

 از يمناطق در و رس-لومبافت  یدارا يو غرب یمرکز

 ،4 شکل .دارند لیتما لوم بافت به شرق شمال و شرق

 .دهد يمرا نشان  رانیا یپراکنش آبکندها

 یها استان يدر تمام ،قیتحق نیا:پژوهشروش

فاز در پژوهشکده حفاظت خاک و  سهدر  رانیا

 صورت يشمس یهجر 94 دهه در رانیا یزداریآبخ

در هر استان با استفاده از اطالعات  ،ابتدا. رفتیپذ

های هوایي و مدیریت آبخیزداری استان، بررسي عکس

ای محدوده جغرافیایي آبکندهای یا تصاویر ماهواره

نقشه  یهکتار بر رو 244 بر  بالغموجود با مساحت 

 میاقلمشخص شد.  4:224444 اسیبا مق يتوپوگراف

با استفاده از نقشه اقلیمي دومارتن  یمناطق آبکند

. از هر شد نییجاماب تع شرکت در شده  هیگسترده ته

 آبکندهاانتخاب شد.  یدو منطقه آبکند ،يمیاقل طبقه

به دو طبقه بر روی شیب و  يمکان تیبر اساس موقع

به  يشدند و بر اساس دوره تکامل میبر روی دشت تقس

و بر اساس  می( تقسجوان) وستهی( و ناپمسن) وستهیپ

 طبقه هر از. شدند یبند طبقه زیو عمق ن يپالن عموم

عنوان معرف انتخاب و اطالعات  آبکند به سه آبکند،

که در  یزیآبخ يکیزیو ف کیاکولوژ طیاشر نظر ازالزم 

 یابعاد و کاربر یریگ اندازهو  يبررس اند، شده جادیاآن 

 زانیمشد.  يها بررس آن اطرافدر  دیو جد میقد

 قیطر از آبکند يطول متر هر در یدیتول رسوب

اقدامات  نوع. شد نییتع شیفرسا حجم محاسبه

 تیموفق زانیو م يبررس ها آنرفته در  کاربه يکنترل

و  جادیاخسارت حاصل از  زانیم. شد نییتع ها آن

سال  در یا منطقه متیگسترش آبکند بر اساس ق

 اتیجزئ ازاطالع  ی)برا شد برآوردپژوهش  یاجرا

 ،Soufi ؛Soufi، 2442 قیمورد روش تحق در شتریب

 2424و همکاران،   Soufi؛Soufi، 2440 ؛2446

 (.شود مراجعه

 

 
 رانیا یآبکندها پراکنش نقشه-1شکل

 

بحثوجینتا
 ،است الزم داابت یآبکند شیفرسا تیریمد یراب

  لیتشک رانیدر ا یيها طیمحآبکندها در چه  میبدان

 قرار رهیغو  يتکامل ،يو در چه طبقه عمق اند شده

و  يبررس يحاصل از طرح مل اطالعات .دارند

 ،Soufi) رانیا یآبکندها کیماتیمورفوکل یبند طبقه



 2/  رانیمختلف ا یها کنترل و مرمت آبکندها در استان یها روش

 

 

نشان داد که  (Soufi، 2440 ؛Soufi، 2446 ؛2442

 يساحل ينواح یها کنارهاز  رانیا یآبکندها

 يتا ارتفاعات کوهستان لنگه بندرمانند  فارس جیخل

 طبقهدر  ها آناز  درصد 23و  شده جادیا رانیا غرب

  گسترش ایدر متر از سطح 2444تا  4444 يارتفاع

 خشک مهینخشک و  یها میاقلدر  عمدتاً .اند افتهی

 64چند در هزار تا  بیبا ش يو در اراض اند افتهی  توسعه

مسطح  اریبس يهم در اراض يعنی درصد وجود دارند.

و  و بلوچستان ستانیس یاریمانند المرد فارس و دشت

مانند استان گلستان،  يلس یا تپهمناطق  یهم بر رو

 اطقکرمانشاه، بوشهر و هم بر من یها استان یهامارن

همدان،  ل،یاردب الم،یا رینظ بیو پرش يکوهستان

 ضورو کردستان ح کرمانشاه ،يو شرق يغرب جانیآذربا

کوچک  يعمق طبقهدر دو  غالباً رانیا یآبکندها .دارند

متوسط  يعمق طبقهو هم در  متر کیکمتر از  يعنی

 ،مثال  عنوان به متر حضور دارند. 44تا  کی نیب يعنی

با پراکنش  رانیاستان ا 24متوسط عمق آبکندها در 

و  ستانیسشرق )و بوشهر(،  هرمزگانجنوب )در 

 ،(فارس) غرب جنوب)اصفهان(،  مرکز( بلوچستان

 ،يشمال)خراسان  شمال شرق ،)کرمان( شرق جنوب

 و المیا کردستان،غرب ) و (گلستان و یرضو و يجنوب

 طبقه یدارا يعنی ،است متر 0/2 معادل (کرمانشاه

و  ستانیمانند س ياستان متوسط هستند. يعمق

 هشت نهیشیبعمق  یفعال دارا یبلوچستان با آبکندها

است و با حرکت به  یاریدشت شمالمتر در  نهتا 

از عمق و عرض آبکندها کاسته  یاریسمت جنوب دشت

  .شود يم

 یدارا بیترت به) رانیا یآبکندهاخاک  بافت

چه  هر است. رس-لومو  شن-لوم لوم، (شتریب يفراوان

شن خاک  زانیم بر یم،شو يم کینزد رانیبه جنوب ا

و هر  دارد لیتما شن-لومو بافت به سمت  شده افزوده

رس  زانیبر م ،یمرو يم رانیغرب ا وچه به سمت مرکز 

 لیتما رس-لومبافت به سمت  و هدشخاک افزوده 

و  مید يزراع ياراض یبر رو غالباً رانیا یآبکندها .دارد

 رانیا یها استاندر  يبررس .اند شده جادیاو مراتع  يآب

شامل  رانیا یآبکندها جادیا ينشان داد که علل اصل

 يو آب میبه زراعت د يمل ياراض لیمراتع، تبد بیتخر

 یها راهاحداث  مخصوصاً يو باغ و توسعه عمران

 یبردار خاک اتیو عمل یا جاده یذرهاآبگ و يدسترس

 معادن شن و ماسه است. ایو  یگذار لوله منظور به

نشان داد که بخش اعظم  رانیدر ا يدانیم یها يبررس

در  درصد 11) خشک مهیندر مناطق  رانیا یآبکندها

 14خشک )( و متر يلیم 344-644 يبارش طبقه

 جادیا( متر يلیم 444-344 يبارش طبقهدر  درصد

 ای بیو مراتع تخر مید ياراض یو بر رو اند شده

از آبکندها  يبخش .دارند یشتریب يفراوان ،شده لیتبد

 اطرافدر روستاها در  يتوسعه عمران لیدل به زین

 .اند شده متمرکز یا جاده یو آبگذرها يدسترس یها راه

از  يحاضر نشان داد که در برخ پژوهش جینتا

 گلستان، بلوچستان، و ستانیس رینظ رانیا یها استان

 ،یرضو ساناخر زد،یکرمانشاه،  ،یاریو بخت چهارمحال

درصد از آبکندها مورد  44 تنها ،قم و يشرق جانیآذربا

 قرار کیولوژیب ایاز نوع سازه  يحفاظت اتیعمل

 و هرمزگان فارس، رینظ ،گرید يبرخو  اند گرفته

 در توان يم ،نیبنابرا .درصد 24 تا 34 نیب ،النیگ

درصد از  24 بر  بالغاعالم کرد که  يکل یریگجهینت

 بعد از .اند بوده يفاقد اقدامات حفاظت رانیا یآبکندها

 رانیا یآبکند شیمتر فرسا کیهر  ،رسوب دیتول

 يکه بخش کند يم دیرسوب تول مترمکعب 41معادل 

 يو زراع يمل يو اراض ها آبراههاز آن بر بستر آبکندها و 

از منطقه خارج و در  گرید يبخش و شده نینش ته

 خواهد کرد. یگذار رسوبسواحل  ایمخازن سدها و 

مربوط  تواند يم یآبکند شیفرسا تیریمد یکارها راه

 آبکند باشد. جادیابعد از  ایو  جادیابه قبل از 

ازیریگشیپایآبکندجادیاازقبلیهاروش-1

 :جادیا

 یایبقا گذاشتن یجا بر :يحفاظت یورزخاک -الف

يباق بستر یرو بر بذر کاشت و نیزم یرو بر ياهیگ

از  یریگشیپ یبرا مرطوب طقامن در ایبقا از مانده

 در مسئله نیا تیرعا عدم .شود يم هیآبکند توص جادیا

کردستان،  رینظ رانیا مید يزراع يضارا از یاریبس

 در .شود يم مشاهده يو غرب يشرق جانیباذرآ ،لرستان

و  شده ظاهربر سطح مزرعه  یيارهایشابتدا  ،حالت نیا

 ارهایبر عمق و گسترش ش زمستانه یها بارانبا وقوع 

 ،کوچک و سپس یرا به آبکندها ها آنافزوده و 

 يزراع يمسئله در اراض نیا .کند يم لیمتوسط تبد

 يزمان خطر .شود يممشاهده  زین یياروپا یکشورها

 دیتول لیدلبه مید ياز اراض يکه برخ شود يم شتریب
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 زیآبخ سکنه لهیوسبه يتیریمدو  شده رها زیناچ

بر معضالت منطقه  ها آن گسترشو با  ردیگ ينمصورت 

 داریبعد از پد یياروپا یکشورها در .شود يمافزوده 

 ،دیشد یها بارانبعد از وقوع  مخصوصاً ارهایشدن ش

و کشت  ارهایدر محو ش يسع شخم انجامبالفاصله با 

از پوشش  ای و کنند يم يزراع نیزم یها يکچلمجدد 

بر  شیکنترل فرسا یآن برا یبر رو يبذرپاشبالنکت و 

 یدر کشورها يول ،کنند يماستفاده  ها بیش یرو

پس از  یدهایعدم بازد رانیمانند ا یيایو آس یيقایآفر

 مرور به زارها میدو رها شدن  نیسنگ یها بارانوقوع 

 .کند يم فرما حکمرا  يدائم یآبکندها

 یآبکند شیفرسا يبررس در :ها پشتهیجو تیریمد -ب

 زیمشاهده شد که در اثر سرر نگارنده لهیوس به رانیا در

 در شده احداث یها پشته یجواز  یاریکردن آب آب

سبب  یاریآب آب اد،یز یبلند و  يپست یدارا ياراض

 دست نییپاشدن به سمت  ریکرت و سراز وارید يپارگ

 ادیز بیو ش ياراض یبلند و  يپست لیدل بهشده و 

 شیافزا آب سرعت ،یکشاورز نیزم اطرافدر  ياراض

شده  یآبکند ،و سپس یاریش شیو باعث فرسا افتهی 

سبب  شیفرسا یها کانال نیا تیریمد عدم است.

 .شود يم شیفرسا یها کانالابعاد  شیافزا

 یبرا :يارتباط یهاراه یآبگذرها حیصح ساخت -ج

ابعاد  يستیمناسب با یا جادهآبگذر  کیداشتن 

آبگذر  دست نییپاو در  کرد يآن طراح یبرا يمناسب

 .کرد هدمناسب استفا طولو  ضخامت با یاز کف بندها

 رانیا یها استاناز  یاریآبکندها در بس يبررس در

 ياصول صورت به یا جاده یکه آبگذرها دشمشاهده 

فقدان کف  لیدل به مخصوصاًو ساخته نشده  يطراح

 زشیر ،لذا و آبگذر دست نییپابند مناسب در 

 یآبکندها جادیاسبب  ها آن دست نییپابه  ها البیس

 زیشده که خود سازه آبگذر و جاده را ن يقیگاها عم

 زیرسر تیریمد عدم يگاه .(2شکل ) کند يم دیتهد

 تواند يم بیش یبر رو شده ساختهآب از منبع آب 

 (.3شکل ) دیمنطقه نما دیو تهد شیفرسا جادیاسبب 

 

 
 (چپ)سمت  لرستان هلوش)سمت راست( و  لیاردب مغاندر  یا جاده یآبگذرها يراصولیغساخت  -2شکل

 

 
 زنجان استان-بیش یدر باال شده احداثآب از منبع  زیدر اثر سرر بیش پرتپه  کی یآبکند بر رو جادیا -3شکل



 0/  رانیمختلف ا یها کنترل و مرمت آبکندها در استان یها روش

 

 

 سطوح و مزارع در یدیتول رواناب مناسب تیهدا -د

 یها البیسرواناب و  تیو هدا یآور جمع :باالدست

 يآموزش و معرف ازمندین نیسنگ یها بارشدر  یدیتول

سبک  یها سازهاحداث  یمناسب برا یها روش

از کشورها  يبرخ در است. البیس تیو هدا یآور جمع

شده به  يسع یياروپا یکشورها ای ایاسترال رینظ

در مورد احداث موانع کوچک  يکشاورزان آموزش کاف

به نقاط  یدیرواناب تول تیو هدا یآور جمع یبرا

 يبرزنت یوارهاید جادیا .شود داده هیتخل یبرامناسب 

 ای (1)شکل  رمت کیفواصل  یدارا یها هیپابا 

 پرشده یهاسهیکوتاه از ک یوارهاید جادیا ای یزیخاکر

 نیا از ياهیگ یایو بقا اهکاز  شده ساخته ای ماسهاز 

 رانیا يزراع ياز اراض يبرخ در است. کارها راهنوع 

 زیخاکرکه کشاورزان با احداث  شود يممشاهده 

 یدیخود رواناب تول يزراع نیزم اطرافدر  يراصولیغ

در  ،کرده تیهدا هیدر مزرعه خود را به مزرعه همسا

بدون  ،شوند يم یآبکند شیفرسا جادیاآنجا سبب 

انتقال  یکشاورزان برا يجمع دسته یهمکار کهنیا

صورت  عتیاز طب يبه نقاط مناسب یدیرواناب تول

 .ردیپذ

 

 
 و رسوب يکنترل رواناب سطح يبرزنت یوارهاید -4شکل

 

 در :آسفالته یها راه ياصول ساخت و يطراح -ه

و  چهارمحال رینظ رانیا یها استاناز  یاریبس

 یها راهو بلوچستان  ستانیلرستان، س ،یاریبخت

 ،هکرد دیتول يرواناب فراوان شده جادیا يدسترس

رواناب  ،یزداریآبخ ياصول مهندس تیعدم رعا لیدل به

 يدر مناطق کوهستان عموماًجاده که  اطرافبه  یدیتول

 جادیاشده و سبب  ریسراز ،اند شده جادیا بیپرشو 

 (.2است )شکل شده  یآبکند شیفرسا

 

 
 رواناب هیتخل و آسفالته راه احداث اثر در بلوط يبیتخر یهالدر جنگ یاریو ش يسطح یها شیفرسابا  توأم یآبکند شیفرسا جادیا-5شکل

یاریو بخت چهارمحال استان-ریتصو یباال در يسطح
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 یها آبراهه اطراف در يعیطب ياهیگ یبافرها حفظ -ح

 جمله ازکشورها  يبرخ در :ها رودخانه و يعیطب

و  شیو کنترل فرسا خاک و  آبحفاظت  یبرا ایاسترال

 نیب ياهیگ یها زونرسوب از دستورالعمل حفظ بافر 

. کنند يمهدف استفاده  برحسب متر 444 تا 22

 یدیرواناب تول زشیاز ر یریجلوگ یبرا ،مثال  عنوان به

 کمدست ،الزم است ،آن درونآبراهه به  یها کنارهاز 

گذاشته شود و  يباق نیبر زم يعیطب اهانیگ متر 22

 اهانیگ مراتب  سلسله شود. جادیا ،بیدر صورت تخر ای

چه  هر از درخت و درختچه و بوته و گراس است. زین

 یها گونهبه سمت  ،شود يم تر کینزدآبراهه  وارهیدبه 

از  يبیترک یبرا .شود يم دایپ لیو گراس تما یا بوته

 ،يگرفتن رسوبات، حذف رواناب سطح مثالًاهداف 

 ایپرندگان  یبرا انهیآش جادیاو سموم،  ها ندهیآالجذب 

شود  يماستفاده  یمتر 444جانوران از بافر  ریسا

 یاریدر بس ياهیگ یبافرها نیا. (چپ سمت -6 شکل)

و آبکندها وجود  ها آبراهه اطرافدر  رانیا یها استاناز 

 ،ياز اراض یاریبس تیمالک لیدل به يداشته ول

آبراهه شخم زده و رواناب  ایتا کنار آبکند  برداران بهره

 شیمزرعه وارد کانال آبراهه و سبب فرسا یدیتول

 ياهیبافر گ کی ،راست سمت -6شکل . شود يم دیشد

در  البیانتقال س یها کانال اطرافمتراکم را در 

 .دهد يم ننشاو بلوچستان  ستانیس یاریدشت

 

 
 حسب بر ها زونبافر  یبند طبقهو بلوچستان )سمت راست( و  ستانیس یاریآب در دشت یها در اطراف کانال يعیطب ياهیگ بافر -6شکل

 ( CRJC، 2444 ،چپ)سمت  هدف

 

 ریگز یروستا در :البیس ریمس در انبار آب احداث -ک

استان هرمزگان مشاهده شد  بندرلنگهدر شهرستان 

مبادرت  يآب شیفرسا کنترل یراب میکه در روزگار قد

که  دبودن هکرد البیس ریدر مس انبار آب 44 داثبه اح

 يبه فراموش دیو مف يبوم یفناور نیا مرور به

بعد از  ،لذا شده، بیتخر ها آناز  يو برخ شده سپرده

 یآبکندها يبیتخر یانبارها آباز  البیکردن س زیرسر

 در حال (.0شکل ) اند شده جادیامتر  کیبا عمق 

کنترل آبکند احداث  یبرا يسد مالت ،منطقه نیهم

 يفراوان لیدل بهعملکرد آن  تیموفق وجود باو  اند کرده

 سامانه يول ،ستین ها آنآبکندها قادر به کنترل همه 

 یادیز ریمس کنترل به قادر هاانبار آبو ساخت  يطراح

بوده است و با  البیو س يرواناب سطح رکتح از

هم  يمدت طوالن یبرا ،اند بودهقادر  يکم نهیصرف هز

هم از بروز  ،کرده رهیذخ يمصارف محل یآب را برا

 .کنند یریمنطقه جلوگ شیمشکالت فرسا

آبکندتیریمدیبرااستفادهموردیهاروش-2

نوع  ،ابتدا ،است الزم نهیزم نیا در:گسترشحالدر

  عبارت به. ردیقرار گ يبررس موردگسترش آبکندها 

 خود يشانیپ یشرویپ قیاز طر توانند يم اآبکنده ،گرید

 يعرض قیطر از ای و بپردازند يطول گسترش به

 یاری. در بسباشند دو هر از يقیتلف ای و ابندی گسترش

 يآبکندها سع يطول ترشگس لیدل به ایدن یاز کشورها

 اند کردهآن  يشانیپ هیآبکند در ناح یشرویدر کنترل پ

بستر و گرفتن  بیش تیبه تثب زین ها روشاز  يو برخ

 .اند کردهرسوب 

 يعیطب پوشش جادیا و خاک با آبکند کردن پر -الف

با عمق  یآبکندها معموالً: آن یرو يمصنوع ای



 1/  رانیمختلف ا یها کنترل و مرمت آبکندها در استان یها روش

 

 

پر  ها کناره بیبا تخر توان يممتر را  کیاز  تر کوچک

و  دیکوب يکیمکان لیکرد و خاک درون آن را با وسا

آن پوشش  یدوباره آن بر رو جادیااز  یریجلوگ یبرا

 ،يکیپالست پوشش الرشد، عیسر يلفع ياهیگ

. کرد جادیا مانیس ای و زهیسنگر ،يآل یها بالنکت

مرطوب و  میاقل یمناسب مناطق دارا يعلف پوشش

است و مراقبت از  متر يلیم 044باالتر از  يبارندگ

 دنیچ ایاز خشک شدن و  یریجلوگ یبرا اهانیگ

 يعبور رواناب سطح ریدر مس اهانیارتفاع گ موقع به

 وجود اهانیگ شیرو امکان که يمناطق درالزم است. 

 زهیسنگر ای و يکیاز پوشش پالست توان يم ،ندارد

و بلوچستان از  ستانیس یاریدر دشت .کرداستفاده 

 عمق کم یآبکندها بستر در يمانیپوشش س جادیا

 (.9)شکل  اند کرده دهاستفا

: آبکند يشانیپ یشرویپ ای يطول گسترش کنترل -ب

 يشانیبه درون پ یدیتول البیس ایحال رواناب  نیا در

 ،شود يسع يستیبا حالت نیا در. شود يمآبکند وارد 

 آبکند يشانیپ شیفرسا از یيها روشبا استفاده از 

 یها فلوماز  توان يم ،مرحله نیا در. شود یریجلوگ

ورود بدون خطر رواناب به  یبرا زهیگالوان ای يچوب

 نی(. ا1  شکل) کرداستفاده  بکندهاآ يشانیدرون پ

 شده  استفادهمتر  44 تا سهبا عمق  یروش در آبکندها

 يدر برخ ها روش نیا(. Aull، 4104 و Kautzاست )

و  یآبکند شیکنترل فرسا یبرا کاینقاط از امر

 شده  استفادهآبکند  يشانیپ یشرویاز پ یریجلوگ

 يالبیس يمتر و دب سهبا عمق تا  یآبکندها یبرا است.

کوچک  یها فلوم هیدر ثان مکعب متر کیکمتر از 

 به یورود يدب و عمق بر چه هراست.  شده  هیتوص

معلق با  یها فلوماز  ،شود افزوده آبکند يشانیپ

 يگاه(. 1 شکلشود ) يماستفاده  یمهار یها کابل

 باالدستبا احداث کانال انحراف آب در  توان يم

آبکند  يشانیبه پ يآبکند، از ورود رواناب سطح يشانیپ

 ایمطمئن  يرواناب حاصله را در محل ،کرده یریجلوگ

 هیکم تخل بیدر محل با ش ای کردوارد کانال آبکند 

 .(44 شکل) کرد

 ها بیش یآبکند بر رو جادیااز  یریجلوگ یبرا

 ایرا با لوله  بیش یدر باال شده دیتولرواناب  توان يم

حرکت رواناب به  ریدر مس زهیپوشش سنگر جادیا

که محل  کردتوجه  يستیباانتقال داد.  دست نییپا

 درساخته شود و  ياصول کامالًرواناب  يورود و خروج

 درطول کف بند  يستیراهکار با نیو ساخت ا يطراح

باشد تا با استهالک  يکاف اندازه به انیجر هیمحل تخل

شود )شکل  یریجلوگ شیفرسا جادیااز  انیجر یانرژ

44.) 

 باالدستدر  یدیتول يرواناب سطح توان يم يگاه

رواناب  یآور جمعآبکند را با احداث حوضچه  يشانیپ

و انتقال مطمئن آن به درون کانال  يشانیپ یدر باال

 يکیپالست ای و زهیگالوان یها لوله قیآبکند از طر

 (.42)شکل  کرد تیریمد

 

 
 

 
 شده است يحرکت رواناب سطح ریآبکند در مس جادیاسبب  بندرلنگه ریگز یدر روستا هاانبار آب بیتخر -7شکل
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 یا جادهبر بستر آبراهه کنار  يپوشش علف جادیا(، ب و الف ،ای)استرال آن یبر رو يپوشش علف جادیاو  عمق کمآبکند  کردن پر -8شکل

 یاریدشتعمق ) کمبر بستر آبکند  يمانیپوشش س جادیا (،جدر استان بوشهر،  اهرم) با بولدوزر عمق کم یکردن آبکندها پر ،(پ کا،ی)امر

بر  يعلف اهانیگ شیو رو ياستفاده از بالنکت و بذرپاش ،(ذ ،ایاسترالعمق ) کمبر بستر آبکند  يکیپوشش پالست جادیا(، د ،بلوچستان و ستانیس

 (ز ،نهرمزگا ،بندرلنگه ر،یگز ی)روستا با خاک عمق کمکردن آبکند  پرو  (ر کا،ی)امر یا بستر آبراهه کنار جاده
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و  لوریکانت يچوب یها فلوم (.نییپامعلق ) یسمت چپ( و فلوم فلز باال) يچوب یا لبه)باال سمت راست(، فلوم  لوریکانت يچوب فلوم -9شکل

با  یآبکندها یو فلوم معلق برا هیدر ثان مترمکعب یککمتر از  يرواناب سطح يو دب متر سهاز  تر کوچک يشانیبا عمق پ یآبکندها یبرا یا لبه

 و شده استفاده کایاز نقاط امر يدر برخ هافلوم نیا نباشد. ریپذ امکانبه درون آبکند  يکه امکان دسترس متر سهاز  تر بزرگ يشانیعمق پ

 (.Aull، 4104 و Kautzاست ) شده شنهادیپ کایحفاظت خاک امر سازمان لهیوس به

     

 

 
 يغرب جانیآذربا تیتغن یروستا در يسطح رواناب انحراف کانال احداث با آبکند تیریمد -11شکل
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 تیبا طول مناسب موفق بند کفاز  استفاده .زهیسنگر ایبا استفاده از لوله  دست نییپابه  بیش یباال در یدیانتقال مطمئن رواناب تول -11شکل

 (Aull، 4104 و Kautzدهد ) يم شیپروژه را افزا

 

 
 (Aull، 4104 و Kautz) زهیو لوله گالوان یآور جمع حوضچهبه درون آن با احداث  يشانیپ باالدستاز  يانتقال رواناب سطح -12شکل

 

بندآبکندتیتثب-3 احداث با  از هدف يگاه:

 جادیاتا با  است رسوبات انداختن امد به آبکند تیریمد

در بستر و  شیدر بستر آبکند از فرسا حد بیش

 یآبکندها یبرا ،التح نیا در .کرد یریجلوگ ها کناره

 ،یچپر یاز بندها توان يممتر  کیبا عمق کمتر از 

 یها سهیک ایو  نیچ خشکه ای و یفلز یتور ای يچوب

به  ،است الزم. کرد استفاده( 43 شکلخاک )از  پرشده

و  بیش ازنظرنوع سازه  نیدر انتخاب محل ا ينکات فن

در  معموالً .کرد دقترفته  کارهمواد ب تیفیاندازه و ک

 نیاز ا توان يمشده  تینکات رعا نیکه ا یيزهایآبخ

 انیجر يو دب کرداستفاده  نهیهز  کمساده و  یها روش

در  مترمکعب کیاز  تر کوچک معموالً ها آبراهه نیدر ا

 با .ستین گبزر يلیخ آبکند کانال ابعاد ای و است هیثان

بستر آبراهه و ابعاد  بیش ان،یجر يدب شیافزا

از  يستیبا (متر یکاز  تر بزرگآبکند )عمق  مخصوصاً

و  يسنگ ،يسنگ یتور یمانند بندها یا سازه یها روش

با  توأم يبتن زیرسر ایو  ساروج ،(يمالت) مانیس

که  يدر مناطق .(41 شکلبرد )سود  يخاک یها دستک

 يبزرگ یها البیساست و  ریپذشیفرسا اریخاک بس

 ،شود يم یو بلوچستان جار ستانیس یاریدشت رینظ
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سنگ و  ای يبتن زیرسر رینظ يیها سازهاستفاده از 

شود  يم هیتوص ها دستک یبرا زیر خاکبا  توأم مانیس

  .(چپ سمت -42 شکل)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 






سمت چپ(، بند  باالزنجان ) در یکار با درخت توأم یفلز یبند تور ،یاریسمت راست( در دشت  باال) يچوب یچپر یبندها-13شکل

 سهیبند ک ( وسمت چپ وسطفارس )مرودشت  شول تنگ  حوضهدر  يچوب یچپر ،سمت راست( وسطفارس ) يدر جونگان ممسن نیچ خشکه

 (نییپابلوچستان )و  ستانیس یاریدشت در يخاک

 

 یها سازهاستفاده از  زین تر کوچک یآبکندها یبرا

 ،یضرور موارد از يکیاست.  شده شنهادیپ يسنگ یتور

 يستیاست که با البیکنترل س یزهایخاکر تیریمد

و مرمت شود و از خاک  دیبازد یا دوره صورت به

ساخت آن استفاده  یبرا يکاف يبا فشردگ يمناسب

و کنترل  تیریمد نهیزم در ،رسديمبه نظر  يول ،کرد

بعد از  ،لذا ست،ین مندفهیوظ يسازمان خاص ،موارد نیا

 از دیبازد يفراوان یها خسارت جادیاو  البیوقوع س

 يول ردیگ يمارائه راهکار صورت  یو تالش برا مناطق

وجود ندارد و به  ها یریگیپاستمرار  یخاص برا يمتول

که طبق  ها یشهردارمانند  يستیبا ،رسديمنظر 

پاسخگو  ،را کنترل کرده ياقدامات ساختمان يضوابط
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 و البیس کنترل یمند فهیوظ نیا يستیبا ،هستند

 و بودجه ف،یوظا با مناسب يمتول زین شیفرسا

 رینظ یيباشد. در کشورها داشته وجود یيپاسخگو

اقدامات  یبرا یيهانامه دست ارائهبا  ایو استرال کایامر

 رینظ برداران بهرههمه  البیمناسب کنترل س

راهنماها را مطالعه و  نیا يستیکشاورزان با

خود  ياراض اطرافدر  ده،یالزم را د یها آموزش

و  يپژوهش یها سازماناقدامات الزم را انجام دهند. 

 باو  يآنان را بررس يپژوهش یازهاین زیدانشگاه ن

و در  دهند يمانتقال  ها آنبه  جیترو اداره یهمکار

 يکنترل و در اراض ها یشهردار کمک به یمناطق شهر

حفاظت  ای ياراض تیریمدسازمان  قیطر از زین يمل

 .شود يمو کنترل  یریگیپ يعیمنابع طب

 


 هرمزگان لنگهربند ریگز یچپ( در روستا سمتساروج ))سمت راست( و  يسد مالت -14شکل

 

  
 یاریبار واقع در دشت دیس یدر روستا يخاک یها دستکبا  مانیس وسنگ  زیزنجان و سرر نهیگ دیب مانیسنگ و س یبندها-15شکل

 و بلوچستان ستانیس
 

یریگجهینت
 جیاز نتا يبخش ،دش يسع ،پژوهش نیا در

 لهیوسبه رانیا عرصه در یآبکند شیفرسا قاتیتحق

 رانیا یآبکندها یهايژگیو يمعرف با مقاله گاندنگارن

 و رانیا مختلف یهااستان در هاآن پراکنش و

 یآبکند شیکنترل فرسا یمورد استفاده برا یها روش

 ،جینتا نیا با همراه .شود ارائه مختصر صورت به

 اول نگارنده دیبازد مورد یکشورها از يبرخ اتیتجرب

نشان داد که در بالغ  قیتحق نیا جینتا .شود يمعرف زین

 اقدام گونهچیه رانیا یدرصد از مناطق آبکند 24بر 

 رانیا یهااستان سهیمقا. است نگرفته صورت يکنترل

 نیب که داد نشان يکنترل اقدامات یاجرا عدم نظر از

 زین هاآن تفاوت علل .است بوده ریمتغ درصد 14 تا 24

 عدم وجود ،يبودجه کاف نبود ،تیاولو بیترت به توانديم

 نیاز وجود چن ياطالع يبکمبود متخصص مربوطه،  ای

 لیدلهب آنعدم درک نحوه کنترل  ایو  یادهیپد

 داد نشان يدانیم يبررس .برد نام را دهیپد يدگیچیپ

 شیفرسا کنترل يمتول عنوان به یزداریآبخ معاونت که

 یاز نوع سدها یاسازه کردیرو عمدتاً ران،یدر ا یآبکند

را انجام  مانیو س گسن و يسنگ یتور ن،یچ خشکه
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 روش از هااستان يهر چند که در برخ ،داده است

 ای و زنجان رینظ یفلز سبک یسدها با توام کیولوژیب

 در. برد نام توانيم را کرمانشاه و المیا رینظ يیتنها به

 یشتریب تنوع از يکنترل اقدامات هااستان از يبرخ

 و زیآبخ يلحم سکنه اقدام آن لیدل که بوده برخوردار

 رینظ ،است بوده اقدامات یاجرا در مشارکت

 و ستانیس و بوشهر ،يغرب جانیآذربا یها استان

 مورد یهااز روش يبرخ ،رسديم نظر به .بلوچستان

نشده است و  جیترو رانیدر ا ،کشورها ریسا در استفاده

 عدم و يآشنائ عدم توانيآن را م يعلت احتمال

مورد  نیاعالم کرد که در ا هاآن عملکرد از نانیاطم

 يو آموزش يمراکز پژوهش در شتریب قاتیانجام تحق

 بردارانبه بهره آن جیترو واثبات شده  یهاروش یرو

جالب توجه در  نکته .است کشور ندهیآ یازهاین از

 رهیذخ برعالوه انبار آبنشان داد که  يدانیم یدهایبازد

از  یریشگیسبب پ ،يمحل سکنه یبرا يسطح رواناب

 یانبارها آب یایاست و بقا شدهيم زیآبکند ن جادیا

 بیتخر که دهديم نشان هرمزگان استان در موجود

 عبور ریمس در یآبکند شیفرسا جادیا سبب هاآن

مراکز  ،رسديم نظر به که است شده يسطح رواناب

 یهایفناور یبر رو يستیبا يو دانشگاه يپژوهش

 میقد انیرانیا لهیوسبه البیس رهیذخ و کنترل يمیقد

انجام دهند و  یشتریب قاتیتحق ،خشک مناطق در

موثر را ارائه  اریساده و بس یفناور نیاز ا یدیشکل جد

 دهند.



یگزارسپاس
 جیاز نتا يبخش ،مقاله نیارائه شده در ا مطالب

 رانیا یآبکندها کیماتیمورفوکل یبند طبقه يطرح مل

 94در دهه  مختلف یهافاز در استان سهاست که در 

 شیکه ب قیتحق نیا بودجه. دش انجام يشمس یهجر

پژوهشکده  کمک با ،دیانجام طول بهدهه  کیاز 

 قات،یتحق سازمان در یزداریآبخ و خاک فاظتح

 یکشاورز جهاد وزارت یکشاورز جیترو و آموزش

 از داننديم الزم خود بر مقاله نیا نگارندگان .دش نیتام

 و سابق نیمعاون و روساء یمعنو و یماد یهاتیحما

 يمهندس بخش يفعل و سابق یروسا پژوهشکده، يفعل

مختلف  یهاکارشناسان بخش ،خاک و آب حفاظت

وقت  یروسا ،یزداریپژوهشکده حفاظت خاک و آبخ

 گریداستان فارس و  جیآموزش و ترو قات،یمراکز تحق

 یبندطبقه ياستان پروژه یدارا یهااستان

 ،گرفته رقرا نگارندگان دیبازد مورد که کیماتیمورفوکل

 .کنند يتشکر و قدردان
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