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  يتيري مديچالش ها و راه كارها ،يخشكسال
 

  نا همداني سي دانشگاه بوعلي و زهكشياري ارشد آبي كارشناسي دانشجوير حق ورديام
  114پالك  ،9اد يص ،يرازياد شيبلوار ص مشهد،

   com.ailgm@amirhaghverdii :يكيپست الكترون، 09153023558 :تلفن

  چكيده
 كشور جهان كه جمعيتي بالغ 36طبق آمار منتشره . مهم ترين اثر مستقيم خشكسالي بر منابع آب كشور است

  . ميليون نفر دارند با مسئله ي كم آبي روبرو هستند230بر 
پر اهميت ترين موضوع مديريت صحيح  براي جلوگيري از بروز خشكسالي و يا كاهش اثرات مخرب آن،

در اين راستا اهميت تعريف و تعيين شاخص ها براي استفاده پايدار از منابع آب امري .  آبي مي باشدمنابع
ه ي است كه در ساي و علمي مختلف تجربي وجود راه كارها،آن چه كه امروز مسلم است.بديهي مي نمايد

م ي در انتقال مفاهي اصليياده نگارنده نارسياما به عق . باشدي سخت نمي اطالع از آن ها كاريجهانارتباطات 
 راه ين مقاله به بررسيا . گردديسر نمي م جامعهه ارتباط اركان مختلفي است كه جز در ساي به صور عمليتئور
ن يدار بيالوگ پايت دي پردازد و اهمي مختلف مينه آب در بخش هاي مصرف بهين براي نويتيري مديهاركا
  . دارديان مين بخش ها رابيا

   داريالوگ پايد ،بت منابع آيريمد كمبود آب، ،يخشكسال: د واژه هايكل
  

 مقدمه
بر اثر خشكسالي آب رود ها كم مي شود و امكان دارد كه رود اعمي به رود فصلي و اين نوع رود نيز به رود موقتي 

مكان  ا،با كاهش حجم آب يك رود بر اثر خشكسالي عالوه بر شور و سنگين شدن .تبديل شود و به كلي خشك گردد
  .]1[ آلوده و آلوده تر شدن آن به ميكروب سموم و ديگر مواد شيميايي و غيره نيز وجود دارد

 ،از نقطه نظر هيدرولوژيكي خشكسالي زماني به وقوع مي پيوندد كه نه تنها نزوالت جوي بلكه جريان رودخانه
  .]2[ رواناب سطحي و آب ذخيره شده نيز با كمبود روبرو گردد

ف هيدرولوژيست ها خشكسالي به دوره اي گفته مي شود كه جريان رودخانه به كم تر از مقدار طبيعي بر اساس تعري
رسيده و رواناب يا ذخيره ي منابع آب به شدت كاهش يافته و علت همگي موارد، بارندگي كم تراز حد طبيعي، تبخير 

 .]2[ بيش از حد و يا كاهش تجمع برف مي باشد
خشكسالي يك تهديد حتمي و اجتناب ناپذير  يي و شرايط اقليمي، در بسياري از نقاط ايران،به دليل موقعيت جغرافيا

  .]3[ مي باشد
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مهم ترين .  در نواحي خشك يا بياباني كره ي زمين قرار دارد، درجه شمالي واقع شده40 تا 25كشور ماكه در عرض 
كه نواحي   باشديم است، بعد از آن باد هاي آليزه عامل موثر در خشكي آب و هوا كشور ما، فشار زياد مجاور حاره اي

 درجه شمالي كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و در نواحي خشك مركزي و 35 تا 30پايين تر از عرض هاي جغرافيايي 
 ميلي متر جزو مناطق خشك و 250ران نيز همچون بسياري كشورها با متوسط بارندگي ساالنه يا.  استجنوبي كشور موثر

  .]2، 1[ اين ميزان بارندگي كم تر از يك سوم بارندگي ساالنه جهان مي باشد. مه خشك جهان محسوب مي شودني
طبق آمار منتشره . خشكسالي يك پديده طبيعي است كه همه ساله گريبان گير مناطق وسيعي در سراسر دنيا مي گردد

 كشور 80در حال حاضر حدود  .ه ي كم آبي روبرو هستند ميليون نفر دارند با مسئل230 كشور جهان كه جمعيتي بالغ بر 36
 درصد كل جمعيت دنيا را تشكيل مي 40جمعيت ساكن در اين بخش ها . خشك و نيمه خشك در سراسر دنيا وجود دارد

  .]4، 2[  رسدي كشور م35رند به ي گيد آب قرار ميقه شدي كه در مضيي تعداد كشورها2020تا سال . دهد
و قدرت هاي سياسي و نظامي دولت ها  زندگي انسان ها .مترين عنصر در زندگاني بشر بوده استآب از دير باز مه

در اين راستا آب حياتي  در گرو تامين نيازهاي اساسي بشر بوده و بي شك اساسي ترين نياز بشر تهيه خوراك مي باشد و
 بر يارير بسي است كه تاثيعين منابع طبي تر از مهميكيگر آب ير ديبه تعب .ترين ماده اي است كه مي تواند ذكر شود

  .]5[  دارديشرفت و بقا جوامع انسانيپ
  

  مواد و روش ها
  ضرورت و روش هاي مطالعه خشكسالي

.  شوديطيست محي و اثرات زياقتصاد ،ي تلفات انساني در شكل هايادي زي تواند سبب خسارت هاي ميخشكسال
.  شوديست باعث خسارت ميحمل و نقل و تور ،يانرژ ،يش اعم از اقتصادو هر بخ ييم آب و هوايده در هر رژين پديا

ايم كه   از باب حوادث غير مترقبه داشته بيش از سي درصد افزايش خسارت وارده در جهان80 نسبت به دهه 90در دهه 
يا نه هاي تهي شدن امروزه رودخانه ها درياچه ها و سفره هاي آب زيرزميني نشا. ترين آن ها سيل و خشكسالي است عمده

  .]6، 3[ دهند ه طور گسترده تري از پيش نشان ميافت كيفيت را ب
بويژه  .ر به بهره برداري بيش از حد از منابع آب انجاميده است برابر شده و اين ام3از اواسط قرن حاضر مصرف آب 

ل جبران به عرصه هاي منابع آب طبيعي  فشارهاي فراوان و غير قابدر چند سال اخير با وجود خشكسالي هاي متعدد و مداوم
ع يم تا ضرورت حل سريندازير بي به آمار چند سال اخي اجمالي است نگاهيكاف .و زيست محيطي وارد شده است

 ميليارد ريال اعالم شده كه از اين 10000 شدت خسارت خشكسالي معادل 78در سال  .ميابيش دريش از پيمشكالت را ب
ن گام در جهت ينخست . ميليارد ريال است8000دام و طيور كشور  باغات، مراتع، مزارع، رده بهواميان سهم خسارت ها ي 

  .]3[  باشدين روش مطالعه آن مييشناخت مشكل و تع ن دست،ي از اي مشكالتيارائه راه حل برا
  .ه مهم ترين آن ها از قرار زير مي باشدك روش هاي متعددي براي مطالعه خشكسالي وجود دارد 

   مطالعه ي بيالن آبي-1
   روش تحليل جريان-2
  ]7[ روش تحليل داده هاي بارندگي-3
  

  صور مختلف خشكسالي
  :، از جمله صورت گرفته استي خشكسال صور راجع بهي گوناگوني هايم بندي مختلف تقسيدگاه هايازد

 كمبود بارش نسبت به مقدار عادي: خشكسالي جوي -1
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  طحي كمبود جريانات س :خشكسالي آبي -2
  كمبود رطوبت خاك :خشكسالي كشاورزي -3
  كمبود سطح درآمد ناشي از فقر رطوبت : اجتماعي–خشكسالي اقتصادي  -4
  ]3[ مديريت فقير و استفاده بيش از حد منابع آب ناحيه اي :اجتماعي –خشكسالي سياسي  -5

 
  ياثرات خشكسال

بسياري از . طبقه بندي كرد زيست محيطي و اجتماعي، به طور كلي اثرات خشكسالي را مي توان به اثرات اقتصادي،
 دليل اين موضوع به خاطر اعتماد اين ، اقتصادي در بخش كشاورزي و بخش هاي وابسته به آن صورت مي گيرداثرات

كاهش كيفيت  ه كنندگان از آب،داثرات اجتماعي شامل درگيري استفا.  سطحي و زيرزميني مي باشدبخش به منابع آب
در ن مصرف كنندگان ي بيريجاد درگياحتمال ا .يا به خارج از كشور مي شود مسئله مهاجرت از روستا به شهر وزندگي و 

بعد در . ]8[  باشديدتر ميار شدي با مشكل كمبود آب مواجهند، بسيعي كه به صورت طبي، در مناطقيط بروز خشكساليشرا
   .]6[ يست مي گرددزيست محيطي به طور كلي خشكسالي باعث كاهش كيفيت محيط ز

 و يت پراكندگيل ماهي باشند، اما به دليم آن مي مستقيش تر از ضرر هايار بي بسيم خشكسالير مستقي غيضررها
  .]9[  مانندي آن ها مشكل است و اغلب ناشناخته ميابيص و ارزي آن ها امكان تشخيكمرنگ

  
  :ري از آنگ شناخت مشكل و در صورت امكان تالش براي پيش-1

قطعا با شناختن درست مشكل فرصت براي پيدا كردن راه حل و پيشگيري از  .دو پروسه تقريبا هم راستا مي باشنداين 
آن و در صورت بروز رفع آن افزايش مي يابد و عدم شناختن صورت مساله باعث سردرگمي در انتخاب بهترين راه حل و 

ف و برآورد شاخص ي تعري مطالعه خشكسالينوع روش هاصرف نظر از .  شودبه تبع آن از دست دادن وقت و هزينه مي
موارد ذكر شده در جدول . را دارنديريف و اندازه گيت تعري قابلي گوناگونيشاخص ها .]10[  باشدي مي ضروريها امر

  . داشته اندين تمركز را درمصرف آب در بخش كشاورزيش تري ب1شماره 
 توامان هم به شناخت مشكل ، به كميت درآوردن آن هاوب  توسعه ي پايدار منابع آجهتمطالعه ي شاخص ها 

تقويت نظام هاي پيش آگاهي .  پيشگيري مطلوب را ميسر مي سازد،كمك مي كند و هم آناليز كمي و آماري آن ها
  .]11[ ت مخرب ما را كمك كندتواند در جلوگيري از بروز مشكل و يا كمك به كاهش اثرا خشكسالي نيز مي

  
  حل هاي مواجه با مشكل ارائه راه -2

   بحث هاي مديريتي-الف
، تصويب طرح هاي  مرتبط با امور آبي به بخش ها بودجه ي كافيصيتخصشامل برنامه ريزي مسئولين بلند پايه، 

 اجرايي و پژوهشي، مطالعات مستمر، ارائه سيستم هاي نوين مديريتي و تدوين طرح جامع خشكسالي، جايگزيني مديريت
ستم ي و سي در بخش كشاورزياري آبيت مشاركتيريستم مديشتر سي بيبررس . باشدي م بحراناي مديريتخطرپذيري به ج

 كه يتيري مديستم هايتوسعه س . كارساز باشندياديد تا حد زي جدي توانند در گشودن افق هاي ميقيت تلفيري مديها
 ي محسوب مي ضروريقيت تلفيري مديستم هاي س، مانند باشدي و سطحينيرزميدار در كاربرد منابع آب زي توازن پايدارا

ل موجود در جهت رفع مشكل كمبود آب، ي پتانسي استفاده از تمامي از راه كارهايكيالزم به ذكر است كه  .گردند
ا يدر تمام دن  كارآمد،يوه هاي از شيكياستفاده مجدد از آب به عنوان .  باشدي مانند فاضالب مياستفاده مجدد از منابع آب

  .]14، 13، 12، 4[  خورديستند، به چشم ميز روبرو ني كه با مشكل كمبود آب ني در مناطقيحت
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  :راه كارهاي مديريتي استفاده بهينه از منابع آب از ديدگاهي ديگر به صورت زير خواهد بود 
   مديريت مبتني بر عرضه ي آب-1
 مديريت منابع آبدر نظر گرفتن ابعاد اقتصادي اجتماعي در :  مديريت يكپارچه آب-2
   : رهيافت هاي راهبردي-3
  حفظ كارايي اكوسيستم هاي منابع آب شيرين -1
  اكوسيستممدريت مبتني بر  -2
  ]13[ بررسي نحوه اختصاص آب در آينده -3

  :راه هاي افزايش بهره وري آب به طور كلي از قرار زيرند
  كاهش منابع آبي كه با تبخير از دسترس خارج مي شود -1
 زايش راندمان مصرف آب در بخش هاي مختلف از جمله بخش كشاورزياف -2
 مهار آبهايي كه بدون استفاده به دريا و درياچه و كوير ها مي ريزند -3
  ]15[ تغيير مصرف آب و استفاده آب در جايي كه بهره وري باالتري داشته باشد -4
  

  شاخص هاي مهم براي استفاده پايدار از منابع آب )1(جدول
  موضوع

  
  شاخص

و )چرخه ي هيدرولوژي(منابع آب كل بودجه ي آبي،  مقدار
سطح آب زيرزميني و تغييرات  مولفه هاي مختلف آن،

خصوصيات جريان آب  شارژ دوباره آب زيرزميني، آن،
  سطحي

شارژ دوباره آب  زهكشي عميق، روان آب، ايستابي،  يندهاآفر
ر كشت  سطح زي،زيرزميني، تبخير و تعرق، چرخه ي آب

هدرروي  هدرروي منبع، بازده استفاده آبي، آبياري،
نوع آب مورد  حجم ذخيره ي آبي مزرعه اي، تبخيري،
  استفاده

 بازده استفاده آبي،، آبياري ،سطح زير كشت آبياري  بازدهي
هدرروي منبع، حجم ذخيره ي آبي مزرعه اي، نوع آب 

  مورد استفاده
غلظت  ،no3، PH، ECغلظت  مواد معلق و محلول،  كيفيت

ميكروارگانيسم هاي  رشد قارچ، علف كش ها در آب،
 bod، cod هادي و پاتوژن ها،

  
   بحث هاي اجرائي-ب

شامل به عمل درآوردن طرح هاي تصويبي، چه در سطح ملي در غالب پروژه هاي بلند مدت و كوتاه مدت با هزينه 
 به منابع آبي و به عبارتي اجراي برنامه ريزي هاي مديرانهاي باال و چه در غالب سهيم كردن مردم در مديريت كوچك 
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 تواند به ي مي در بخش كشاورزياري آبيت مشاركتيريستم مدي به عنوان مثال س. مرتبطي در بخش هاي عمليصورت ها
 ميگر مناطق كشور تعميت به دي در صورت موفقيتيري مديزهايك منطقه اعمال شود و بعد از آنالي در يشيصورت آزما

  .ابدي
 با آن هم به صورت پايدار و شايان ذكر است كه مهم ترين نكته در موفقيت، اتصال حلقه هاي تصميم گيري و اجرا،

 2 اتصال و رابطه دو جانبه باشند در جدول شماره ي به صورت مداوم دارايستي كه بايئ اجزامهم ترين. برنامه ريزي است
هم به رفع نواقص اجرايي در عمل منجر مي گردد و هم راه حل ها را از غالب ديالوگ اين نهاده ها باهم، . درج شده اند

  بديهي است كه راه حل هاي اثر گذاري بيش تر اين ديالوگ بي.تئوري بيرون كشيده و به صورت عملي در مي آورد
 ،ش از آن كه عيب باشداين مسئله بي زيرا كثرت ديدگاه ها و كثرت مشكالت به فراواني راه حل ها مي انجامد و. شمارند

لي از غرض ورزي و سرشار از تعهد و تخصص ضميمه ي آن ا علي الخصوص اگر نگاهي خ.حسن محسوب مي گردد
تقويت اثر پذيري واثر گذاري اين دو نهاد جز در سايه رابطه مداوم آن ها با  كه ،ن امر استياما آنچه مسلم است ا. گردد

  .يكديگر ممكن نيست
ايد فرهنگ صحيح مصرف به مصرف كننده آموزش داده شود، ايجاد مسئوليت در مردم از طريق در انتهاي هرم ب

تعيين نرخ مناسب مصرف آب در  آموزش هاي همگاني و تزريق فن آوري هاي جديد به پيكر جامعه با بهايي مناسب،
و آناليز ) انجام اعمال ترويجي( تقدير و تشكر از شهروندان نمونه، گفتگوي مستمر از طريق رابطين وبخش هاي مختلف 

 با برنامه ريزي مدون و عزم و.  يك صورت از ديالوگ يا يك جهت از پيكان روابط مي باشد،داده هاي جمع آوري شده
اراده ملي در پناه عنايت حق تعالي و با توكل به او ديري نخواهد گذشت كه در نسل هاي آينده مخصوصا و در نسل هاي 

 خصوصا در هنگام  راب شاهد خرده فرهنگ مثبتي خواهيم بود كه مي توان با اتكا به آن كمي منابع آپيشين نيز تا حدودي
دار از ي در استفاده پايتيري مهم مدي از راه حل هايكي و مشاركت ييتمركز زدا . تا حد زيادي مرتفع كردبروز خشكسالي

  .]16[  باشديمنابع آب م
اري سمينارها و همايش ها و ارتباط دائمي با نهادهاي علمي و تحقيقاتي كشور برگز از آن سو انتقاد پذيري مسئولين،

 ترشدن يفربه تر شدن و غنشود كه باب ديالوگ سازنده را با مسئولين مي گشايد و باعث  باعث تقويت پيكان مخالف مي
ي مرتبط با يكديگر در يك  برنامه ريزي بايد در چارچوب فعاليت ها. مي گردد در راس هرميتيريش توان مديش از پيب

  حمل ونقل، توليد انرژي، صنايع، دامداري،منابع آب در رابطه با مسائل كشاورزي  براي مثال توسعه ي.منطقه انجام گيرد
ناديده گرفتن مسائل فوق براي برنامه ريزي كاري نادرست خواهد   بوده وي محيط زيست و فعاليت هاي توريست،شهرنشيني

  . استي و همگاني مليازمند حركتين خصوص نيش در اي بفتح باب .]7[ بود
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مسئوالن و برنامه ريزان 
 مسائل آب

مصرف کنندگان 
بخش های ديگر مصرف کنندگان عمومی کارشناسان و صاحب نظران

  
  نحوه ارتبط اركان مختلف جامعه )1(شكل

  
  بحث و نتيجه گيري

ه در سايه ارتباطات قوي جهاني يا ك وجود راه كارها ي مختلف تجربي و علمي است ، مسلم است امروزههكآن چيز 
 منابع آب يستم هايت سيريوه مدي مشخصا، ش.يا اگر نباشند اطالع از آن ها كاري سخت نمي باشد همه از آن مطلعند و

 مي باشد ي عمل صور تئوري به مسائل اما به عقيده نگارنده نارسايي اصلي در انتقال.]17[ ر استييثابت نبوده و در حال تغ
 به اهميت چگونگي مصرف آب در بخش هاي مختلف  اگر قائل. نمي گرددسريم اركان مختلف اته جز در سايه ارتباطك

داشتن . بي شك نقش مصرف كننده را نقشي كليدي ارزيابي خواهيم كرد  كشاورزي و صنعتي باشيم،،اعم از شهري
اشراف بيشتر بر موضوع، هماهنگي و درنتيجه  عالوه بر ايجاد راه كارهايي جديد، نگاهي دوسويه و توامان به اين معضل،

نگاهي كه مصرف كنندگان بخشهاي مختلف را در كنار برنامه ريزان  .زودتر به اهداف را به دنبال خواهد داشتآن رسيدن 
و مسئوالن و توليد كنندگان مهم مي شمارد ودر اين راستا هم به دنبال مسائل ترويجي مي رود، هم در سطح كالن راه 

صرف كننده به اهميت منابع آب در دنياي امروز پي نبرد، بديهي تا زماني كه م .كارهايي را براي صرفه جويي ارائه مي دهد
 است با طبيعت خشك كشور ما و عدم رعايت استاندارد هاي جهاني در بخش هاي مختلف، در هنگام بروز خشكسالي،

  . شدزيان هاي وارده بر پيكر جامعه بسيار خواهد بود و روز به روز هم افزون تر خواهد
ح تر ير صحيا به تعبي .مشكليست ملي كه جز در سايه مشاركتي همگاني حل نمي شودمشكل كمبود منابع آب 

صرف نظر از نوع راه حل هاي ارائه  .]18[  باشدي ميده خشكساليت پديرير در مدي اجتناب ناپذيضرورتمشاركت مردمي 
 ترتيبي كه حداقل خسارت آن به شده براي پيشگيري مشكل كم آبي و خشكسالي و گزينه هاي مطرح شده براي مواجه با

برنامه ريزان و  وارد شود، مهم ترين مسئله در حل بحران آب ديالوگ مستمر بين بخش هاي مختلف مديريتي و اجرائي،
  .باشد  ميي علمي و نهاده هامصرف كنندگان
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جع و دست گفتگو و مبادله اي كه در سايه وجدان بيدار مردم و مسئولين با نگرشي علمي از طريق رابطه با مرا
مي تواند مشكالت كمبود منابع  اندركاران علمي و پژوهشي در داخل و خارج كشور و راه اندازي سمينارهاي مختلف،

 اميد است با توجه بيش تر مسئولين و مشاركت و احساس مسئوليت بيش تر مردم در سايه .آب را تا حد زيادي مرتفع نمايد
  . داشته باشيمالطاف خداوندگار، ايراني آباد و سربلند

  
  مراجع

 .تهرانانتشارات دانشگاه  خشكسالي و راه هاي مقابله با آن در ايران، .)1380( .پ ،كردواني ]1[

 كميته ملي  انتشارات،راهنماي مقابله با خشكسالي. )80پاييز ( .بخش كارشناسان جوان كميته ملي آبياري و زهكشي ]2[
  .آبياري و زهكشي

  .org.irncid.www://http . هاي زيست محيطي پديده خشكسالي و سيلبررسي جنبه.  چكشي، ب]3[
حفظ و استفاده پايدار منابع آبي در نواحي خشك ونيمه خشك با كاربرد . ر. و چايچي، م. و طهماسبي، ز.  برز علي، م]4[

 .ISM(  org.irncid.www://http(. سيستم مديريت تلفيقي

[5] Charalambous, C. N. (2001). "Water management under drought conditions".J. Desalination, 138, 3-6 
 .org.irncid.www://http .بررسي اثرات اقتصادي زيست محيطي و اجتماعي خشكسالي.  نساجي زاوه، م]6[ 

. تحليلي بر نقش مديريت منابع آب در كاهش خسارات ناشي از خشكسالي. ح. و مهريان، م.  گودرزي، م]7[
org.irncid.www://http. 

[8] Pirie, R. L. and Deloe, R. C. and Kreutzwiser, R. (2004). "Drought planning and water allocation and 
assessment of local capacity in Minnesota" J. Environmental Management, 73, 25-38. 

 .org.irncid.www://http. مديريت منابع آب در شرايط خشكسالي. و رضايي، م.  يحيي آبادي، م]9[

رهنمود ها و روش هاي ارزيابي استفاده پايدار از منابع آب و خاك در مناطق گرمسيري، انتشارات . ع.  حاج عبادي، م]10[
  .جهاد دانشگاهي مشهد

نگاهي به نظام هاي پيش آگاهي خشكسالي در خاور ميانه و شمال ايران مطالعه موردي . و همكاران.  قهرمان، نوذر]11[
  .org.irncid.www://http . ايران

. طرح جامع خشكسالي حلقه ي گمشده در برنامه ريزي مديريت منابع آب ايران. و مريد، س.  مير ابوالقاسمي، ه]21[
org.irncid.www://http.  

  سالي خشك و خشك سالي، انتشارات وزارت جهاد كشاورزي.  شاكري، م]13[
 [14] Wade miller, j. (2006) "Integrated consept in water reuse: managing global water needs" J. 
Desalination, 187, 65-75 

روش هاي كاهش خشكي و خشكسالي، جلد سوم، انتشارات معاونت زراعت وزارت جهاد .  حيدري شريف آباد، ح]15[
  .كشاورزي

، انتشارات 14ت منابع آب، توسعه ي پايدار و مديريت مالي منابع آب، نشريه ي شماره  وزارت نيرو سازمان مديري]16[
  .مديريت و برنامه ريزي كشور، مركز مدارك علمي و انتشارات

 .org.irncid.www://http. توسعه ي پايدار منابع آب جنبه هاي مديريت يكپارچه. ح.  ناظمي، ا]17[

 .org.irncid.www://http. مديريت آبهاي سطحي مشاركت و پديده خشكسالي. و قاضي مرادي، ا.  ساجدي سابق، م]81[ 

  
   

 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

