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چکیده 
که وظیفه تاًمین و تنظیم آب مورد نیـاز  ساالنه حجم عظیمی از آورد رسوبات انباشته شده در پشت سدها، به ویژه سدهایی

وارد    ، صدمات و هزینه هاي قابل تـوجهی را بـر شـبکه آبیـاري پـایین دسـت       را بر عهده دارندزمین هاي کشاورزي پایین دست
عالوه بر انسداد و ایجاد مشکل در آبگیري کشاورزان، موجب آلوده شدن منابع آبی رسیده به مزارع کشـاورزي  امراین . سازدمی

تاًمین به منظورکهاستخوزستاناستاندرمهمسدهايازیکیدزانحرافیسد. شده و مشکالتی را در کل شبکه ایجاد میکند
در آنهـا شدننشینتهومعلقرسوباتوجود. استشدهبنادزروي رودخانهبرجانبیآبگیردودست، توسطپایینآب زمینهاي

در پژوهش حاضـر . استشدهجانبیآبگیرهايبرايايمشکالت عدیدهبروزجزایر، سببیکسريایجادبرسد، عالوهپشت این
آبیاري و مزارع پایین دسـت،  يبر عملکرد شبکه ها، ثیر رسوبگذاري در باالدست کانال هاي آبگیر شرق و غرب سد انحرافی دزتاً

.مورد مطالعه قرار گرفته است

.کانال هاي آبیاري شرق و غرب دز، مزارع کشاورزي پایین دست سد انحرافی دز، رسوبگذاري:  واژه هاي کلیدي 

مقدمه 
مسیرتغییرسد، سبباینمفیدراندمانکاهشعالوه برآندستباالمحدودهودزانحرافیسدپشتدررسوباتوجود

تجمعدیگرطرفاز. استکردهدبی مواجهکاهششدیدبحرانباراغربیآبگیروشدهشرقیآبگیربه طرفحرکت جریان
بیشترايمنطفهمخرب سیالبهاياثراتویافتهافزایشناحیهاینردبسترارتفاعگردیدهسببانحرافی دزسددر پشترسوبات

هزار17با تعدادسالچهلقدمتباشوشاندیمشک،،دزفولشهرستانسهمحدودهدردزهکتاريهزاریکصدشبکه. گردد
قطبیکستانخوزشمالبهشتی درشهیدرجائی،شهیدکارون،تپه،هفتدولتیصنعتوکشتچهارو فعالیتکشاورز

زهکشی در کشاورزي پایداراولین همایش ملی

1392اسفندماه 8- تهران 
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مخزنیسدهاياحداثازقبلگرفت، قراربرداريبهرهمورد1342سالازدزآبیاريشبکهبخشاولین. استکشاورزي صنعتی
مدرنشبکهاحداثازپس. داشتندفعالیتمنطقهایندرسنتیانهارشبکهباسنتیزارعیندز،آبیاريشبکهو انحرافی و

تحولیوتغییرتنظیمی و انحرافیمخزنی،احداث سدهايوآبادصفیدامپروريوکشاورزيقاتتحقیمرکزبا تأسیسهمزمان
سالچهلازپسدورهایندردیگرهايفعالیتجملهاز. استشدهدامی ایجادوزراعیمحصوالتتولیدمیزانزمینه افزایشدر

عین حال احداث همین سدها و رسوبگذاري در پشت آن ها اما در. استتسطیح اراضیآرایشوآبیاريفنونوهاروشترویج
وضعیتدز وانحرافیسدپشتدررسوبیذراتروند انتقالبررسیضمنمطالعهاینلذا در. خود نیز سبب مشکل شده است

در . رسوب گذاري پشت بند، تاًثیر آن بر روي شبکه آبیاري و زهکشی پایین دست و مزارع زیر کشت نیز بررسی شده است
.استارائه گردیدهمشکلرفع اینمنظوربهپایان پیشنهاداتی

متن اصلی 
روشوهاتکنیکآن ازدرکهاستایرانهايشبکهبزرگترینازخوزستان،استانشمالدرواقعدززهکشیوآبیاريشبکه

جهتوگردیدهتأمیندزاز رودخانهحطرایننیازموردآب. .شودمیاستفادهاراضیزهکشیوآبیاريبرايپیشرفتههاي
. استشدهرودخانهاینرويبرانحرافیومخزنی، تنظیمیسدهايساختبهاقدامآنآبجریانتنظیمومهارکنترل،

ظرفیتومنظوردرصد54راآبیاريکلبازدهیوتعیینکریدل- روش بلینیباراگیاهانآبینیازطرح،اینمشاورمهندسین
مساحتبرايکشت، تراکمدرصد85گرفتننظردروآبیاريدورهدرآبینیازحداکثررا براساسیکدرجهآبیاريهايلکانا

.استنمودهطراحیهکتاردرثانیهدرلیتر2معادلهکتار800باالتر ازهاي

موقعیت شهرستان دزفول در استان خوزستان) 2(کشور        شکل موقعیت استان خوزستان در ) 1(شکل 

24درجـه و  48ییایـ جغرافيدر درازاییایجغرافدیشهرستان دزفول از د. است رانیايمهم کشاورزياز قطب هایکیزفول د
. باشـد یمتر مـ 140ایدريآن از روياست و بلنداگسترده شدهیشمالقهیدق22درجه و 32ییایجغرافيو پهنايخاورقهیدق

دزفـول  مرکبات. فراهم کرده استاهیجات و گل و گیفیکشت مرکبات، صيرا برایمناسبطیشرایو آب کافزیخاك حاصلخ
در میرز و مريگل هادیدزفول از نظر تول. شوندینوع مرکبات کشور محسوب منیو مرغوب ترنیتربخصوص پرتقال از سالم

.شوندیصادر مخارج از کشوراستان ها وریگل دزفول به ساداتیاز توليبخش عمده ا. را داراسترتبهنیکشور باالتر
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مزارع و زمین هاي کشاورزي زیر کشت در دزفول) 3(شکل 

. باشدیاستان خوزستان ميمنطقه کشاورزنیتردزفول پرآبیکوهستانریبخش غ. داردیخیتاريادر دزفول سابقهيکشاورز
استان مطرح يکشاورزيهااز قطبیکیاست و دزفول را به عنوان دهیشهرستان گردنیدر ايامر موجب رونق کشاورزنیا

وجود مرکز ،ياریمدرن آبيمناسب و آب فراوان با شبکه هايهواب،مرغواریشهرستان دزفول از خاك بس.نموده است
.باشدیار مساله برخورد52آباد با سابقه یصفيکشاورزقاتیتحق

موقعیت شهر دزفول، رودخانه دز و مزارع پایین دست) 4(شکل 

ماننـد گنـدم،   يکشـاورز يفراورده هاشتریمانند دز و کرخه سبب شده که بیپر آبيپربار دزفول و گذر رودخانه هادشت
مـدرن  وهیبـه شـ  انیـ و آبزوریـ دام و طو پرورش انواع ینتیزاهانیجات، گیفیچغندر، مرکبات، ص،یروغنيجو، برنج، دانه ها

تنـوع در  ثیـ گـردد کـه از ح  یمـ دیـ شهرستان پرورش و تولنیمختلف در المحصو67به بیکه قريشود به طوریانجام م
گـردد و مجمـوع   یمـ دیـ پرورش و تولینتیزاهانیگونه مختلف مرکبات و ده گونه از گ20نیباشد، همچنیمرینظیکشور ب

.شودیتن را شامل مونیلیم2از شیهرستان دزفول بشداتیتولزانیم

1392خوزستان،شمالناحیهبرداريبهرهشرکت-میزان کشت محصوالت شبکه دز) 1(جدول
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بر یاايذخیرهسدهايازبعدمعموالآنسطحآوردنباالوآبمسیرانحرافجملهازمقاصديبرايمعموالانحرافیسدهاي
ازرودخانهآبانحرافسدهااینکاربريدیگرجملهاز. شوندمیساختهرودخانهازمناسبیهايقسمتدرنیاز مستقالحسب
. استرودخانهرويبزرگترهايسدبراي ساختاصلیمسیر

بند هاي انحرافی و بند انحرافی دزنمونه هایی از) 5(شکل 

روشهاومواد
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مطالعه، با استفاده از نرم افزارموردمنطقهبند در ابتداپشتدررسوبیذراتانتقالروندررسیبمنظوربهمطالعهایندر
SSIIM1موجودمحدودیتهايبهتوجهبا. شدمعرفیافزارنرمبهوانتخابدزسدمتر براي باالدست770درمتر1460به ابعاد

حرکتمسیردر(طولی قسمت21عرضی وقسمت40به مفروضشبکه.گردیدانتخاب97در55ابعادبهايشبکهبرنامهدر
. گردیدبنديتقسیم) بسترتاازسطح(عمودي جهتدرقسمت6و) جریان

1388نیرو،وزارت-مختلفماههايدررسوبوجریاندبیمقادیر) 2(جدول

1388نیرو،وزارت-رسوبمختلفسایزهايغلظتمقادیر) 3(جدول

بحثویجنتا
محاسباتیدر ترازهايسرعتهمپالن، پروفیلهايومقاطع عرضیدرجریانجهتوسرعتمعرفبردارهايمدلخروجیدر

نمایشقابل. ..ومختلفعرضیمقاطعودر ترازهاجریانآشفتگیوتالطمحداقلوحداکثرمعرفبعد، گرافهايدر سهمختلف
باشیم میعرضیمقطعوپالنبصورتمختلفسایزهايدررسوبغلظتپروفیلهاياهدشنیزبعد از رسوب). 6شکل (است 

.دهندمیتشکیلراتحلیلواساس تفسیروبودهمختلفنواحیدررسوباتتجمعنمایانگرپروفیلهااین

بررسیموردپالنوعرضیمقاطع) 6(شکل 

1- Simulation of Sediment movement In water Intake with Multiblock option.
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ششترازوبستربهنزیکتریندوترازکهبندي گردیدافقی تقسیمترازششبهمطالعهموردمحدودهشدبیانقبألکههمانطور
بررسیموردششودوترازاول، دوقسمتدرانتقال رسوباتروندارزیابیمنظوربهمطالعهایندر. باشدمیآبسطحمنطبق بر

دروشدپرداختهچهلو، بیستعرضی دودر مقاطعرسوباتنشینیتهروندارزیابینیز بهدومقسمتگرفت ودرقرار
حداقلومیانهحدحداکثر،ترتیب نمایانگربه3تا1مدل شمارهايخروجیگرافهايدر. اندداده شدهنشان)8(و ) 7(اشکال
رسوبیذراتسقوطیکنواخت وغیربستربستر، وجودتادوپالنفاصلهبودنکمبهتوجهبا.می باشندبررسیموردمتغیرمقدار

غلظتکهمی شودبینیپیشلذایابدمیکاهشزیاديمقداربهذراتانتقالسرعت،همدیگرباآنهابرخوردوباالترهايترازاز
غلیظ رسوبیجریانشاهد،دوشکلبهتوجهباحال. کندپیداکاهشمیزان زیاديبهدزانحرافیسدطرفبهوروديازرسوب

جریانشودمیدیدهدوشکلدرهمانطور که.شودمیکاستهرسوباتایناز غلظتزمانذشتگباکهبودهوروديابتدايدر
ناحیهدر). 1(شود شکل میبنديو غربی تقسیمناحیه شرقیدوبهیکجزیرهبابرخوردونهمقطع عرضیبهرسیدنبارسوبی
وبودهناحیهایندر)غلظتحداقل(3اره پروفیل شمشاهدآبسرعتکاهشوجریانوروديبودنکوچکبه علتشرقی

برايرسوباتاینوجودلذاکندپیدا میامتداد)1شکل(ششوسیعرضیمقطعتاجریاننیرويتحت تاثیرمفروضپروفیل
وجریانرژیمتغییرسببحد زیاديتا) 7شکل(گردابی جریانهايوجودغربیناحیهدر. باشدساز   نمیمشکلشرقیآبگیر
درکهايگونهبهبودهو ششبیستتانهعرضیمقاطعفاصلحددرتالطماینحداکثرمی شودمرزهاطرفبهرسوباتانتقال

توجهبانیزدوومقطع بیستازبعد. گرددمیمشاهده)1(یک شکل جزیرهغربیمرزبه طرفذراتگیريکنارهفاصلحداین
نیزناحیه ایندرگرددبرمینرمالحالتبهرسوبیجریانهايانتقال) 3و 2ماره پروفیل ش( گردابی جریانهايکاهشبه

سه ودوجزایرمرزهايدررسوباتتجمعولینبودهسازمشکل) 1(شرقی شکل آبگیربرايرسوباتوجود،شرقیناحیههمچون
ایندررسوبوآبجریانو حرکتبودهآبسطحبرمنطبقششترازشدبیانقبالکههمانطور. شوددیده     می)1(شکل 

شششکلبهبا مراجعهحالبودهرسوبیهايپروفیلدربیشتريپیشرويشاهدبایدندارد لذارادوترازهايمحدودیتتراز
وجلوبه طرفحرکتباغلیظجریاناین). 1پروفیل شماره ( گرددمیورودي مشاهدهابتدايدررسوبیغلیظجریانتجمع

،عرضی بیستمقطعتاشرقیناحیهدر. شودمیتقسیمغربیوناحیه شرقیدوبهنهعرضیمقطعدریکجزیرهبابرخورد
می گرددیکجزیرهشرقیمرزوشبکهشرقیمرزفاصلحدذرات درانتقالسببآرامجریاناین. بودرسوبیآبجریانشاهد

روند مذکورشکلخفیفگردابیجریانهايوجودعلتبهبه بعدبیتعرضیمقطعزاکهاستحالیدراین). 2شمارهپروفیل(
جریان اینوجود. شودمیکشیدهانحرافیسدوشرقیبه طرف آبگیرتودهیکصورتبهرسوبیجریانوکندمیتغییرتاحدي
ناحیهدرگرددمیمفروضمحدودهدریشفرساحديو تاانتقالدریکنواختیسبب،ذراتانتقالرژیمتغییربرعالوهمتالطم

بهنسبترسوبیهايپروفیلدرپیشروي بیشتريشاهد،شرقیناحیهبهنسبتجریانسرعتبودنبیشتربه علتنیزغربی
میدیدهبعدبهپانزدهعرضیمقطعازايجریان آشفته،غربیناحیهدرهشتشمارهشکلبهمراجعهباهستیمناحیه شرقی

.گرددمیافزودهآنتالطممیزانبردزانحرافیسدطرفبهحرکتکه باايگونهبهشود
یکجزیرهغربیمرزوغربیآبگیرطرفبهرسوباتسبب هدایت،ذراتانتقالطبیعیرژیمتغییربرعالوهجریاناتاینوجود
سهودوجزایرسبب گسترشوبودهسازکلمشدزانحرافیسدوغربیآبگیربراياین رسوباتوجود.غربی شده استناحیه

بهوروديرسوبات. باشدمیجریانبه وروديمقطعنزدیکتریندوعرضیمقطع،شدگفتهقبألکههمانطور. شودرسوبی می
شوندیمنشینتهسریعوکردهبرخوردبه هم،اندگرفتهقراروروديجریانازناشیزیادتاثیرتالطمتحتبعلت اینکهمقطعاین
بهحرکتباوگرددمیدر بستررسوباتغلظتافزایشسببمسالهاینباشدمیترمشهوددانه درشترسوباتدرحالتاین

وجودعلتبهمقطعایندر. شودمیدیدهآبدر سطحکهايگونهبهشدهکاستهرسوباتغلظتازتدریجبهآبطرف سطح
جریانهايعلت وجودبهغربیناحیهدر. گرددمیمشاهدهغربیوشرقیناحیهودمفروض بهمقطعتفکیکشاهدیکجزیره

و2هاي شمارهپروفیلتنهامفروضناحیهدرکهايگونهبهشودمیرسوبی مشاهدهذراتدرهمگنیویکنواختحالتگردابی
به علتشرقیناحیهدر. اندشدهمرتببسترتاسطحاززیادبهکماز غلظتپلکانیصورتبهرسوباتازدستهاین. دارندوجود3

میقرارپاییندرسنگین ترذراتکهايگونهبهدارندقرار) ثقلنیروي(شیبتاثیرتحتبیشتررسوبات،آرامترجریانوجود
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آیندهر سالهايدشودمیبینیپیشکهايگونهبهشدهافزودهآنهابر ضخامتتدریجبهرسوباتتجمعوزمانگذشتبا. گیرند
.گرددمحدودترشرقیناحیهدرجریانانتقالبازه

بهناچارسدوجودبعلتمقطعاینبهرسیدهرسوبیکه جریانهايباشدمیدزانحرافیسدمقطعهمانچهلعرضیمقطع
نواحیخارجیقسمتدررسوبغلظتحداکثر،جریانهاي وروديوبسترشیببهتوجهباقسمتایندر. هستندته نشینی

میسازمشکلبسیارغربیوشرقیبراي آبگیررسوباتاینوجود).هشتشکلدر1پروفیل(. گرددمیغربی مالحظهوشرقی
ایجادباعثوشدهآبگیردرونذرات بهورودسبب،آنهاکاراییکاهشوآبگیردهانهدررسوباتبر افزایشعالوهچون،باشد

یک        شمارهفاصل پروفیلهايحددر. شودمیمزارعخاكبافتتغییرومسیردرآبی موجودهايابنیهبرايمشکالتی
رويذرات برشدنانباشتهوزمانگذشتالبته). 3و2شمارهپروفیل(شودکاسته میرسوباتغلظتازتدریجبه) هشتشکل(

هاي جانبیآبگیروانحرافیسدپشتدرشدیدبحرانایجادو) 1شکل (سه ودورسوبیجزایرگسترشسببنواحیایندرهم
.شدخواهد

نتیجه گیري و پیشنهادات 
ناحیهدرکهنمودبنديجمعتوانمیدزانحرافیپشت سددررسوباتانتقالروندمورددرگرفتهانجاممباحثبهتوجهبا

،جلو رندهنیرويکاهشبعلتدومنیمهازولیکردهپیشرويناحیهایناولنیمهتاذرات،جریانسرعتکم بودنبعلتشرقی
به ناحیهایندرشبکهشرقیمرزپیشرويآیندهسالهايدرشودبینی میپیشکهايگونهبهگرددمیمشاهدهذراتنشینیته

شرقی ناحیهدردزانحرافیسدتا20عرضیمقطعبستر ازترازآمدنباالوجریانحرکتمسیرشدنتنگتروداخلطرف
رسوبیجریانپیشرويمیزان،شرقیبه ناحیهنسبتجریانسرعتبودنبیشتربعلتغربیناحیهدرهمچنین. شودمشاهده

حرکتغربیآبگیرودزسد انحرافیطرفبهغربیآبگیرو3جزیرهفاصلحدازرسوبیذراتکهگونه ايبهباشدمیبیشتر
درونبهذراتوروددیگر باعثطرفازوآنکاراییکاهشودزانحرافیسدپشتدرع ذراتتجمسببطرفیکازوکرده
رسوبیذراتکناره گیريطرفیاز. شدخواهدمفروضآبگیرمفیدبازدهشدنکمنیز باعثمسئلهاینکهشودمیغربیآبگیر

این. می شودجریانعبوريبازهکاهشوشبکهبیغرمرزطرفبهیرهجزپیشروي اینافزایشسبب،یکجزیرهغربیمرزدر
روند کهايگونهبهگرددمیذراتنشینیتهازمانعوشدهاین ناحیهدرجریانسرعتافزایشباعثزمانمروربهمسئله

.یابدمیافزایشناحیهدر آنذراتتجمعوشدهسریعتردزانحرافیسدپشتبهذراتپیشروي

دوترازدرگردابیجریانهاي) 8(شکلچهلعرضیمقطعدررسوباتشدننشینروند ته) 7(شکل

غربیناحیهدرجریانعبورمحدودهشدنتنگتروشبکهمرز غربیطرفبهیکجزیرهپیشرويازجلوگیريمنظوربهنهایتدر
آبگیرطرفبهرسوبهدایتو)مطالعهمورددوم محدودهنیمه( بعد به20عرضیمقطعازبرشسري5یک ایجادبامی توان

ناحیهآبیارياصلیکانالبهذراتورودجلوگیري ازمنظوربهآبگیردهانهبتدايادرگیررسوبهايحوضچهاستفاده ازوشرقی
انتقالسببیکجزیرهغربیمرزدررسوب گذاريمشکلعرفبرعالوهبرشهااینایجادزیراکردمسئله جلوگیرياینازشرق
. شدخواهدنیزآبگیردر ایندبیهشکاجبرانسببمسئلهاینکهشودمیشرقیآبگیربه طرفجریانازباالییحجم
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نشدتنگفاصل بعلتحدایندر(فرسایش کنترلمنظوربه15تا1عرضیفاصل مقطعحددرشبکهغربیمرزازحفاظت
.شودمیتوصیه) شودمیدیدهغربیساحلدرفرسایشحداکثر،وروديجریانبااليسرعتوجریانحرکتمسیر

موقعیت کانال هاي شرقی و غربی بند انحرافی دز) 9(شکل

وبمحسه خشک جهانمیخود در زمره مناطق خشک و نیمی، اقلییایجغرافتیبخش عمده کشور ما، به علت موقعحال اینکه 
يجويش هازیرنامناسبکم و پراکنشرانیو تعرق ، مریتبخزانیباال بودن م. و کمبود آب روبروست تیشده و با محدود

يمطلب ضرورنیذکر ا. طلبدیممختلفمصارفيآب برانیرا جهت تأمینیسنگيهایه گذاریدر اکثر مناطق کشور، سرما
و استفاده يبه بهره وریحال توجهنیگردد و در عمربوطهساتیسد و تأسفقط معطوف احداثنیاست که اگر افکار مسئول

خود را به هدر خواهند داد یو منابع ملهیشود ، بلکه وقت و سر ماینمرفعی نشود، نه تنها مشکلهاي ارذگهیاز سرماحیصح
از منابع آب يالزم است در جهت بهره ورباشد و ازهاینيتواند جوابگوینمساتیتأساحداثآب ونیآنکه تنها تأمجهینت. 

حدودي اریکشور، راندمان کل آبياز مناطق کشاورزياریدرحال حاضر در بسنکهیبا توجه به ا. برداشتيمؤثرتري گامها
کیایاضافه و دیجدع منبکیاست که نیراندمان را به دو برابر رساند، به مثابه انیباشد، اگر بتوان ایپنج درصد موستیب

.احداث شده استدیسد جد
شود، لذا طراح یمانجامی راندمان مصرف آب معموالً بصورت حدسریانتخاب مقادياریآبيشبکه هایو طراحيزیبرنامه ردر

با کمبود آب ایبزرگ و يهایگذارهیسرماباایطرح تیدر انجام محاسبات خود روبرو بوده که در نهایرمطمئنیبا فرض غ
، خاك، یمیمختلف اقلطیتحت شراياریآبيهاراندمانازيشتریاست که به دانش بیهیبدنیبنابرا. هد شدمواجه خوا

اندازه نهیدر زمیقاتیتوان تحقیخاص مياستفاده از روش هابا. باشدیمازینيو اقتص ادی، اجتماعي، کشاورزیتوپوگراف
ردیگیکه صورت مییهالیو تحليریگجهیانجام داد و سپس با نتياریآبيهاشبکهدرمورد راندمانییهایابیو ارزيریگ
يریعالوه بر جلوگجهیدر نت. تر انجام دادقیرا دقدیجديشبکه هایطراحنیموجود و همچنيهاشبکهي زیبرنامه رتوانیم
.بودمیدر سطح مملکت خواهداتیتولشیشاهد افزایمليهاهیسرمااتالفاز

تقدیر و تشکر 
:شودمیقدردانیوتشکراسامیذکربااندنمودههمکاريکهافراديوموسساتازمقالهاینتدوینوتهیهدر
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خوزستانبرقوآبسازمان)1
خوزستانشمالناحیهبرداريبهرهشرکت)2

منابع
سد : يه موردمطالع(یانحرافيدر پشت سدهايروند رسوب گذاریابی، ارز1384،یبابک، و غالمعباس باران،یسیتقد.1

کشوريزداریحفاظت خاك و آبخقاتیو رسوب، تهران، مرکز تحقشیفرسایملشیهمانی، سوم)دزیانحراف
طرحآبگیرمورديمطالعه(آبگیردهانهشبیه سازيبرايجریانبعديسهمدلازاستفاده. 1381،. ع.مرحیمی،.2

.اهوازچمرانشهیدگاهدانشرودخانه،مهندسیالمللیسمینار بینششمین،)کوثر

.اهوازخوزستان،برقوآببستر، سازمانکفنمونهآزمایشگاهماهیانهگزارشات. 1388نیرو،وزارت.3

سد يسازنهیو بهیمختلف عالج بخشيهانهیگزی، بررس1387،يدعاونیعباسپور، و حسامکیجمال، س،یلیف.4
اهواز، دانشگاه چمران،یو زهکشياریآبيشبکه هاتیریمدیملشیهمانیدز، دومیانحراف

ارشدکارشناسینامهپایاندز،آبیاريشبکهازبهینهبرداريبهره.1374. م. عطارصادقی-5.4
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