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 دهیچک
با عملیات اصالح و احیاا   توأمبرداری صحیحی و بهره که استین منابع ملی کشور ترباارزشین و ترمهممراتع ایران یکی از 

که عملیات مکانیکی صورت گرفته در عرصاه داشته باشد. با توجه به این وخاکآبتواند نقش اساسی در جهت حفظ می هاآن
وگیری از جهات جلا هااگیاهی مستقرشده در محل اجارای پروههدهد و نقش پوششپس از مدتی کارایی خود را از دست می

 هاایپروههدر بستر حاصال از اجارای  شدهکشتاستقرار گیاهان  گردد بنابراینتر میروان پررنگ هایشن فرسایش و تثبیت
در بستر  مستقرشدهتاغ مانی گیاه سیاهلذا هدف از این پژوهش بررسی زنده استاصالح و احیا  مرتع نیز دارای اهمیت زیادی 

زماان توساا اداره صاورت همبه 9831کنتورفارو و زیرشکن در منطقه مارکوهک کاه در ساا   های پیتینگ،حاصل از پروهه
باشد. نتایج این پژوهش نشان می ،زدائی اجرا گردیده استهای بیابانمنابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد در قالب طرح

باشد اما باه لحااا اقتداادی بیشترین میانگین را دارا میتاغ در بستر حاصل از پیتینگ کمترین و زیرشکن مانی سیاهداد زنده
 .استتر صرفهبهمقرونکنتورفارو تاغ در بستر حاصل از استقرار سیاه

 

 ، مارکوهک، پیتینگ، کنتورفارو، زیرشکنتاغسیاه کلیدی: کلمات

 
 

 مقدمه. 1

شده از منابع معتبر که بنا به آمار ارائهطوریاند بهمناطق بیابانی دنیا سطح وسیعی از کره زمین را به خود اختداص داده
 تأثیرچهارم مساحت جهان را تحت و همچنین یک شودمیلیارد هکتار بالغ می 6/8درصد اراضی خشک که به  07المللی بین

بیعی و رویه و غیراصولی از منابع طبرداری بیتوجه است. از طرفی بهرهای وسیع و قابلکه عرصه دهدمنفی خود قرار می
های مجاور شده است و زدائی به عرصهمحیطی مجاور مناطق بیابانی باعث گسترش فزاینده این اراضی و سرایت پدیده بیابان

 .[98]دارد روز با شتاب ادامه این جریان روزبه
اند دمای ه کردهباشند که تقریباً مناطق بیابانی دشت کویر را احاطدر ایران نواحی مختلف جز  اقلیم نیمه بیابانی می

رسد. مناطق خشک با بارندگی گراد میدرجه سانتی 6درجه و در فدو  سرد دمای متوسا به زیر  93متوسا ساالنه کمتر از 
از طرفی تهدید و تشدید عوامل محدودکننده منابع  .[5] گیردسختی انجام میفدل خشک که کشت غالت دیم بهکم و یک

تر آید. در همین راستا پرداختن جدیهای اساسی در مدیریت پایدار این منابع به شمار میشزیست یکی از چالطبیعی و محیا
ویژه در گستره عظیم مراتع کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه به مقوله مدیریت و اصالح و احیا  منابع طبیعی به
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برداری ه ضمن برقراری تعاد  منطقی بین تولید و بهرهشود کاصالح و احیا  مراتع به مجموعه اقداماتی گفته می .[4]است 
از علوفه مرتعی منجر به ارتقا  کمی و کیفی مرتع و جلوگیری از اتالف سرمایه گردد. اجرای صحیح ضوابا اصالح و احیا  

شود ه موجب میگردد، بلکگیاهی در سطح مراتع میتنها باعث بهبود پوششمراتع با توجه به شرایا اکولوهیکی هر منطقه نه
این راستا یکی از اقدامات اساسی جهت اصالح و احیا  مرتع،  در .[4] سطح خاک از خطرات فرسایش آبی و بادی حفظ گردد

 پذیرد.باشد که از طریق ذخیره نزوالت آسمانی انجام میاصالح سطح خاک می
درنتیجه کاهش و یا قطع جریان سطحی منظور افزایش قابلیت نفوذ آب، قابلیت نگهداری آب و اصالح سطح خاک به

 ،9فاروکنتورترین عملیات اصالح سطح خاک ایجاد شیار یا مهماز  .[93] یافته و یا قطع خواهد شداک کاهشآب، فرسایش خ
 باشد.می 8زیرشکن و 2پیتینگ

ذیری آن در منظور افزایش نفوذپهای نفوذناپذیر موجود در اعماق خاک بهاست از شکستن الیه عبارت زیرشکن
 .[97] مقابل آب و همچنین ایجاد شرایا مناسب برای فعالیت و نفوذ ریشه گیاهان مرتعی است

ها و نفوذ آن در خاک داری باران و روانابهای کوچک در مراتع جهت نگهعبارت است از ایجاد چاله پیتینگ
 .[90]علوفه استفاده گیاهان و درنتیجه افزایش تولید منظور افزایش رطوبت قابلبه

منظور نفوذ عمق بر روی خطوط تراز در سطح مراتع که بههای کوچک و کماست از ایجاد جوی عبارت فاروکنتور
 .[4] گیردگیاهی و تولید علوفه انجام میآب در خاک، جلوگیری از جریان سطحی آن، افزایش پوشش

ه نزوالت و افزایش کمیت و کیفیت علوفه اجرا آوری رواناب در سطح مرتع بیشتر باهدف اولیه ذخیرعملیات جمع
شدن از  سله بستن یا پر ها پس از مدتی براثر فرسایش خاک،شده در این روشهای احداثکه سازهشوند. ولی ازآنجاییمی

ذر شود تا همزمان با عملیات مکانیکی، کشت بدهند، بنابراین توصیه میرسوبات بادی یا آبی کارایی خود را از دست می
ها به حدی است که نتوان زمینه اصالح و که شدت تخریب در آن مراتع تخریب یافته در .[0شود ]گیاهان مرغوب نیز انجام 

های مرغوب مرتعی، فراهم کرد. گیاهی را از طریق اعما  مدیریت چرا و یا از طریق کشت مستقیم بذر گونهاحیا  پوشش
 .[2]گردد های مناسب و سازگار میاب گونهکاری با انتخکاری و نها اقدام به بوته
 کاری عبارتطورکلی بوتههای بذرکاری به روش کشت غیرمستقیم بذر است. بهکاری( یکی از روشکاری )بوتهنها 
است. بدین منظور ابتدا بذور  شدهکشت و پرورش داده ها در خزانههایی در عرصه که قبالً بذور آنکاشت نها  است از باز

ها با وسایل مکانیکی و یا های خاص در خزانه کشت و تبدیل به نها  شده و سپس نها ای موردنظر با روشان بوتهگیاه
 .[4] شودشده به زمین اصلی کشت منتقل میدستی در آرایشی منظم و از قبل طراحی

بخیر و تعرق شدید، های بیابانی ازجمله کمبود بارندگی و پراکنش نامناسب، تکننده اکوسیستمشرایا محدود
های سخت در های روان و الیهشناسی، درجه حرارت بسیار باال، وزش بادهای شدید و حرکت ماسهتشکیالت شور زمین

های خاک و ... همگی موجب شده است تا گیاهان مناطق بیابانی، برای سازگاری با این شرایا محیطی، نیازهای خود را افق
های اقلیم های سازگار با زیستلذا استفاده از گونه .[94] ندینمازیست تنظیم و هماهنگ محیا کاهش داده و روابا خود را با

ای است که استفاده از آن در اغلب کشورهای قرارگرفته در مناطق خشک جهان های کارآمد و دیرینهخشک، یکی از روش
 .[99] زمین نیز از این قاعده مستثنا نبوده استسابقه دارد. ایران

ای باشد که گیاهی درختچهتاغ میشود سیاهزدائی استفاده مییکی از گیاهانی که در سطح وسیع جهت عملیات بیابان 
های جوان به رنگ خاکستری روشن، متر، پوست ساقه خاکستری تیره، شاخه 4ندرت درختی به بلندی تا حدود و یا به
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متر. میلی 92تا  6های مسن آویزان، بندبند، بندها به طو  ای، در پایههای سا  جاری به رنگ سبز و یا متمایل به نقرهشاخه
طور کامل تحلیل رفته. فدل گلدهی اوایل بهار و فدل رسیدن میوه پاییز ها خیلی کوچک و فلسی شکل، گاهی بهبرگ
کویری و بیابانی کاشته شود و در اغلب مناطق های شنی بخش دشتی ایران و تورانی دیده میباشد. گیاه اغلب روی تپهمی
 .[99]است  شده

هایی چون پیتینگ، کنتورفارو و اکثر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با اصالح سطح خاک از طریق اجرای پروهه
زیرشکن، تأکید بر مقایسه میزان کنتر  سیالب و نفوذ آب در خاک توسا هریک از عملیات مذکور نسبت به یکدیگر بوده و 

در تحقیقی  9801سا  در  اسدیاست. چنانکه  تقرار گیاه در بستر حاصل از ایجاد پروهه مدنظر قرارگرفتهکمتر میزان اس
نمود. در این سالی معرفی خشکبرای مبارزه با  یروش ذخیره نزوالت آسمانی و راه دوعنوان را بهپیتینگ و کنتورفارو 

 و میریا یک سا  بعد .[9بود ]های شاهد در اکثر موارد بیشتر ه کرتهای عملیاتی نسبت بمیزان رطوبت کرتتحقیق 
های بکار رفته، از بین روشاعالم نمودند را مقایسه و  وخاکآبفارو در حفاظت و کنتور پیتینگروش  اثر دو اسدیبنی

 تأثیر 9834سا  در و همکاران  ساعدی .[8است ]ی نموده بیشتر از پیتینگ از بروز روان آب و فرسایش جلوگیر کنتورفارو
که  را موردبررسی قراردادند و اعالم نمودندو کنتورفارو در حفاظت خاک و کاهش رسوب  رعملیات آبخیزداری پیتینگ، ریپی

 تأثیرمقایسه و همکاران با  عدنچیم همان سا  در .[92است ]حداقل آن به تیمار فارو مربوط  رواناب به تیمار شاهد و حداکثر
را بر روی  تأثیرپر بیشترین یراعالم نمودند عملیات فارو در جلوگیری از رواناب و رسوب مکانیکی ریپینگ و کنتور دو روش

پرینگ یو در ر %22در کنتورفارو  %98گیاهی در شاهد حدوداً طور متوسا درصد پوششبهو رواناب و رسوب داشته است 
عملیات آبخیزداری پیتینگ، ریپرینگ و  تأثیرحبیب زاده و همکاران  9836در سا   .[90است ]برآورد گردیده  %91وداً حد

ها کنتورفارو در اصالح اراضی و کاهش رسوب را در ایستگاه تحقیقاتی خواجه آذربایجان شرقی موردبررسی قراردادند. بررسی
به  توجه با فارو عملیات به نسبت پیتینگ شد. همچنین عملیات فارو مالحظهکمترین میزان رسوب در تیمار  که داد نشان
 لذا در، نمایدمی طلب را بیشتری هزینه درصد 27ها، چاله نگهداری هایهزینه و هاکرت ساماندهی کارگری، هایهزینه

پیتینگ، ریپینگ و کنتورفارو  تأثیر و همکاران حبیب زادهیک سا  بعد نیز  .[3] گردد.می پیشنهاد فارو احداث مشابه مناطق
با بافت سنگین و  ییهاکه در زمینبررسی نموده و به این نتیجه دست یافتند  گیاهیدر ذخیره رطوبت و افزایش پوششرا 

 .[1کرد ]گیاهی مناسبی ایجاد فارو و پیتینگ، ضمن ذخیره نزوالت آسمانی و حفاظت خاک، پوشش توان با احداثمارنی، می
گیاهی عملیات مختلف اصالح مرتع را بر خدوصیات خاک و پوشش ریتأث 9833سا  نیز در پژوهشی در  جعفری و همکاران

 .[6] مراتع سیرجان مثبت ارزیابی نمودند در
 9نف 9106از آن جمله در سا   انددادهرا مورد ارزیابی قرار  یموردبررسسه عملیات  پژوهشگران خارج از کشور نیز

داری قرارداد و به این نتیجه رسید که ظرفیت نگه موردمطالعهفارو را در مونتانای آمریکا داری آب در داخل کنتورظرفیت نگه
ها از طریق پیتینگ در استقرار بوته 9103سا  نیز در  2لیاستن .[29] ابدیافزایش می کنتورفارو لهیوسبهآب و تولید گیاهان 

زارهای مدنوعی با استفاده از روش های ایجاد بوتهطرح را بررسی و پیشنهاد نمودهای سخت الیه غرب استرالیا زمین
از یک دوره  زارش کردند که پسنیز در همان سا  گ و همکاران 8وایت .[28باشد ]مناسب می موردمطالعهپیتینگ در منطقه 

 .[25دهد ]درصد افزایش می 970درصد و آب در دسترس را به میزان  965فارو تولید گیاهی را در حدود ، کنتورساله 3
به این نتیجه رسید که تیمارهای  2775در سا  فارو در شما  آمریکا در مطالعه تیمارهای مکانیکی مانند کنتور 4همچنین ریچ
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های در آفریقای شمالی در خاک 9112سا  در و همکاران  9استرن .[22دهد ]را افزایش میگیاهی منطقه مکانیکی پوشش
های سطحی است همچنین عملکرد گیاهان روش برای کاهش جریان نیمؤثرترسیلتی لومی رسی نشان دادند که پیتینگ 

ها در خاک ملیاتی برای ذخیره سیالبهای عیکی از سیستم 9110در سا   2باین بریج .[24بود ]نسبت به تیمار شاهد باالتر 
 ؛ و[91نمود ]های سطحی معرفی های زیاد در سطح خاک برای ذخیره باران و جلوگیری از جریان آبمراتع را حفر سوراخ

در شما  اتیوپی به این نتیجه  وخاکآبدر بررسی کنتورفارو برای محافظت  و همکاران 8گبریگزابر 2771در سا   تیدرنها
و شیب زمین را اصالح و  فیزیکی محافظت نموده صورتبهرا  وخاکآبتوانند های دائمی حاصل میفارو و پشتهنتوررسیدند ک

 .[27] روان آب را کم کنند تیدرنها
دهد و نقش که عملیات مکانیکی صورت گرفته در عرصه پس از مدتی کارایی خود را از دست میبا توجه به این

گردد لذا در تر میروان پررنگ هایشن ها جهت جلوگیری از فرسایش و تثبیتمحل اجرای طرحگیاهی مستقرشده در پوشش
ترین بستر گیرند تا مناسبها با یکدیگر مورد مقایسه قرار میدر محل طرح مستقرشدهتاغ مانی سیاهاین پژوهش میزان زنده

 تاغ در مناطق مشابه شناسایی و معرفی گردد.هایجادشده در اثر اجرای عملیات اصالح سطح خاک جهت استقرار سیا
 

 هاروشمواد و  .2
پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن در سا   عملیات اصالحیپژوهش حاضر در منطقه مارکوهک از توابع شهرستان گناباد که سه  

 است انجام پذیرفت. کاری گردیدهطور همزمان اجرا و نها به 9831
 25موسوم به مارکوهک واقع گردیده و تا شهر گناباد  شهرستان گناباد مرکزی بخش این منطقه در قسمت شمالی

زولی، یونسی واقع در نیستان از شرق به شا –از شما  به کا  شور، از جنوب به جاده گناباد  کیلومتر فاصله دارد. این منطقه
 950شناسی میزان بارندگی سالیانه منطقه ر اساس مطالعات هواب .شوداز غرب به بند میرزا حاجی و کالته قیچی محدود می

. نوع اقلیم بر اساس روش باشدمی 1/91. متوسا درجه حرارت سالیانه باشدمیف برباران  صورتبهاست که عمدتاً  مترمیلی
 .است شدهتعیینآمبروترمیک خشک  هایمنحنیدومارتن و 

صورت چهار ردیف به هاطرحیک از هر محل جهت محاسبه زنده مانی سیاه تاغ در پروهه های تحت بررسی، در 
در نظر گرفته شد پس از آن تعداد چاله هایی که نها  سیاه تاغ موفق گردیده چاله کشت نها   57تدادفی انتخاب و تعداد 

در جدو   . نتایج حاصل به درصدبود در بستر خود مستقر گردد شمارش شد و بر اساس آن درصد زنده مانی محاسبه گردید
 ارائه گردیده است. 9-2شماره 

 

 ، کنتورفارو و زیرشکنپیتینگ هایتاغ در پروژهمانی سیاهزندهبرداشت : میانگین 1-2جدول 

 نوع عملیات اصالحی 

 زیرشکن کنتورفارو پیتینگ 
 16 36 64 در تکرار او  تاغسیاه مانیزندهدرصد 
 14 34 53 در تکرار دوم تاغسیاه مانیزندهدرصد 
 13 32 62 در تکرار سوم تاغسیاه مانیزندهدرصد 
 16 34 66 در تکرار چهارم تاغسیاه مانیزندهدرصد 

                                                 
1 Stern 

2 Bainbridge 

3 Gebreegziabher
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 محاسبه گردید. 96نسخه  Minitabافزار آماری افزاری این پژوهش با استفاده از نرمکلیه محاسبات نرم

و در  9طرفهیرشکن( از طریق آنالیز واریانس یککنتورفارو و ز پیتینگ،) پروهه اصالحیتاغ در سه مانی سیاهزنده
انجام پذیرفت و حداقل  2ها از طریق آزمون فیشر(، مقایسه جفتی میانگینF دار شدنمعنی) دارهای معنیصورت وجود تفاوت

 .[96] دیگردبین دو میانگین تعیین ( LSD) 8دارتفاوت معنی
 

 نتایج و بحث .3
. سپس داده شدها نرما  تشخیص بررسی گردید که داده 4دارلینگ -کنش با روش اندرسون ها ازلحاا پراابتدا توزیع داده

 طرفه مورد آزمون قرار گرفت.ها از طریق آزمون آنالیز واریانس یکداده
( p=7/77) 5مانی در سه عملیات اصالحی حاکی از معنادار بودن تفاوت بین میانگین تیمارها در سطح %آنالیز واریانس زنده

که میانگین در هر سه عملیات با یکدیگر  (9-8)شکلها گردیدبنابراین از طریق آزمون فیشر اقدام به مقایسه میانگین؛ بود
 دارای تفاوت معنادار بودند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تفاوت  همباهای هم حرف )انگلیسی( تاغ در سه عملیات اصالحی با آزمون فیشر. ستونمانی سیاه: نمودار مقایسه درصد زنده1-3شکل 

 (p</0/0ندارند )داری معنی

 
در سه منطقه تحت عملیات اصالحی با یکدیگر دارای  شاخص مذکورتاغ مالحظه شد مانی سیاهدر بررسی زنده

 تفاوت معنادار بود که عملیات پیتینگ کمترین میزان و عملیات زیرشکن بیشترین میانگین را دارا بود.

                                                 
1 One-Way Analysis of variance 
2 Fisher 
3 Least significant difference 

4 
Anderson-Darling

 

پیتینگفاروزیرشکن
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 و پیشنهادات یریگجهینت.4
که سه پروهه پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن در یک مکان اجرا گردیده لذا کلیه شرایا حاکم بر گیاهان منطقه جه به آنبا تو
 نیچننیا توانیمباشد، بنابراین در این پژوهش کیفیت بستر کشت ناشی از اجرای هر پروهه با دیگری متفاوت می جزبه
 باشد.مانی آن ناشی از کیفیت بستر تحت کشت میعدم زنده جهیدرنتتاغ و نمود که عدم استقرار گیاه سیاه یریگجهینت

با توجه به اعالم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد در سا  اجرای طرح هزینه اجرای یک هکتار زیرشکن به 
شت نها  چهارصد هزار ریا  و چاله ک اضافهبههزار ریا ، هزینه حفر یک هکتار فارو  های کشت نها  ششددهمراه چاله

 هزینه اجرای یک هکتار پیتینگ هشتدد هزار ریا  بوده است.
باشد که با مانی میعملیات پیتینگ دارای کمترین میانگین زندهگیاه سیاه تاغ در بستر حاصل از دهد نتایج پژوهش نشان می

باشد که این صرفه نمیبهاصالح منطقه مقرون توجه به هزینه باالی احداث آن نسبت به دو عملیات اصالحی دیگر جهت
 ( و9837)اسدیبنی و میریابا در نظر گرفتن نتایج طرفی  از کند.( مطابقت می9836و همکاران )ها با نتایج حبیب زاده یافته

یتینگ و نتایج این پژوهش پو فرسایش نسبت به  انابرودر کنتر  کنتورفارو ( مبنی براثر بیشتر 9834همکاران )و  ساعدی
 شود.تاغ، احداث کنتورفارو در منطقه پیشنهاد میمانی سیاهمبنی بر باال بودن زنده

کنتورفارو و زیرشکن نشان می دهد بیشترین درختچه  نتایج زنده مانی سیاه تاغ در بستر حاصل از دو عملیات اصالحی 
( و ساعدی و 9834این وجود با استناد به نتایج معدنچی و همکاران )بازیرشکن وجود دارد.  مستقر شده در بستر حاصل از

 ،اب و هزینه باالتر زیرشکن نسبت به کنتورفارونفوذ بیشتر روان( مبنی بر 9836همکاران )زاده و بی( حب9834همکاران )
اجرای عملیات کنتورفارو پیشنهاد  ستیناجه صورت جدی منطقه با مشکل سخت الیه موازلحاا اقتدادی تا زمانی که به

 گردد.می
 

 قدردانی .5
از حوزه  است ستهیشالذا  است دهیگردانجام  20831با کد طرح  ارشد یکارشناسنامه این تحقیق در راستای انجام پایان

 معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد کما  تشکر و قدردانی به عمل آید.
 

 منابع .6

 

اولین ،یسالخشکبرای مبارزه با  یهاراهروش ذخیره نزوالت آسمانی و  دو کنتورفاروپیتینگ و  ،یمجتب دیس اسدی .9
 9801، آبی و خشکسالی باکمه کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابل

 935در ایران، چاپ دوم، انتشارات پونه،  داریمرتع یهااستیساسکندری نگهدار، عسگر علیزاده، فاطمه مهدوی،  .2
 9830، صفحه

نخستین ،وخاکآبدر حفاظت  کنتورفاروو  نگیتیپ دو روشمقایسه اثر ، محسن بنی اسدی افالطون، میریا .8
 9837،های آبخیزدر حوضه همایش آبخیزداری و مدیریت استحدا  آب

 9833،صفحه 963شر پونه،های اصالح و احیا  مراتع، چاپ او ، نااجرائی پروهه -، اصو  فنیانداری وحید .4
 9837، صفحه 275انتشارات رشاد،  ادر، اصو  مدیریت مناطق بیابانی،بیرودیان ن .5

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=افلاطون&queryWr=اميري&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=محسن&queryWr=بني%20اسدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=محسن&queryWr=بني%20اسدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=سيامك&queryWr=ساعدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=سيامك&queryWr=ساعدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=سيامك&queryWr=ساعدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=سيدمجتبي&queryWr=اسدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-DMWS01=اولین-کنفرانس-ملی-بررسی-راهکارهای-مقابله-با-کم-آبی-و-خشکسالی.html
http://www.civilica.com/Papers-DMWS01=اولین-کنفرانس-ملی-بررسی-راهکارهای-مقابله-با-کم-آبی-و-خشکسالی.html
http://www.civilica.com/Papers-DMWS01=اولین-کنفرانس-ملی-بررسی-راهکارهای-مقابله-با-کم-آبی-و-خشکسالی.html
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=افلاطون&queryWr=اميري&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=محسن&queryWr=بني%20اسدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=محسن&queryWr=بني%20اسدي&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/Papers-ABKHIZ01=نخستین-همایش-آبخیزداری-و-مدیریت-استحصال-آب-در-حوضه-های-آبخیز.html
http://www.civilica.com/Papers-ABKHIZ01=نخستین-همایش-آبخیزداری-و-مدیریت-استحصال-آب-در-حوضه-های-آبخیز.html
http://www.civilica.com/Papers-ABKHIZ01=نخستین-همایش-آبخیزداری-و-مدیریت-استحصال-آب-در-حوضه-های-آبخیز.html
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