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چکیده
و فیزیکی خواص بهبود براي افزودنی مواد عنوان به مختلف مواد و گیاهان خود بقایاي از کشاورزي در امروز دنیاي در
جزء نیز ایران ما کشور از وسیعی قسمتهاي که خشک نیمه و خشک مناطق در این بر عالوه شود. می استفاده خاك شیمیایی
می شود. زراعی گیاهان خصوص به گیاهان عملکرد شدید کمبود موجب گیاهان رشد فصل در رطوبت کمبود باشد، می آن
آ جذب زمینه در افزودنی موارد از یکی است. ناپذیر اجتناب امري خاك اصالح و آبیاري روش هاي از بهینه استفاده بنابراین
مصرف جویی صرفه در انگیزي شگفت نتایج پلیمر این از استفاده که می باشد (هیدروژل) آب جاذب سوپر نام با پلیمري ب،

دارد. جنگلکاري ها و سبز فضاي همچنین و زراعی و باغی محصوالت کیفی و کمی افزایش و آب
آزمایش گلخانه اي خیار عملکرد و گیاهچه اي خصوصیات بر تراکوتم و جاذب استاکوزورب سوپر دو اثرات مطالعه منظور به
جنوبی) (خراسان فردوس شهرستان صنعتی شهرك گلخانه در تکرار 3 با تصادفی کامل هاي بلوك طرح پایه بر فاکتوریل
سرعت و درصد افزایش باعث ها سوپرجاذب کاربرد که داد نشان تیمارها میانگین مقایسه و واریانس تجزیه نتایج شد. اجرا
ساقه و ریشه خشک وزن و طول افزایش زهکشی، کسر افزایش و آب روي هدر میزان کاهش بوته، ارتفاع افزایش زنی جوانه
شده توصیه هیدروژل میزان با تراکوتم جاذب سوپر حاوي بستر با درصد 60 آبیاري در ها بوته عملکرد بیشترین شد. گیاه
به صحیح نحوه به صورتیکه در آبیاري روشهاي سایر کنار در یا تنهایی به سوپرجاذب از استفاده گفت توان می و آمد، بدست
و دهد نجات خشکسالی از هزینه کمترین با را کشورمان کشت قابل غیر و خشک زمینهاي که دارد را توانایی این رود کار
و طبیعی منابع نگهداري و حفظ سازمانهاي و مراکز کلیه و شریف کشاورزان اقتصاد و کشاورزي در عظیم تحولی همچنین

کند. ایجاد کشور سبز فضاي
پایدار توسعه خشکسالی، درختی، خیار ، جاذب سوپر کلیدي: کلمات

مقدمه .1
نا مناسب بسیار نیز بارندگی توزیع ساالنه، بارندگی میزان بودن کم بر عالوه که است خشک نیمه و خشک کشوري ایران

متر میلیارد 88 از شده ارائه گزارشات به توجه با می باشد. کشور آب منابع کننده مصرف عمده ترین کشاورزي می باشد.بخش
که می شود استفاده کشاورزي بخش 90درصد)در از (بیش آن میلیارد 83 حدود می شود، استحصال ساله هر که آب مکعب

در آب،بخصوص مصرف در جویی صرفه ضرورت آمار این به توجه با می رود. هدر به آن مکعب متر متاسفانه63میلیارد
می گردد. روشن و محسوس کامالً کشاورزي، بخش

آوریهاي فن گیري بکار و صحیح مدیریت اعمال با است، آب در جویی صرفه راههاي از یکی آبیاري راندمان افزایش
توان می خاك در آب پذیري نفوذ وضعیت بهبود و خاك در آب نگهداري ظرفیت رطوبت،افزایش حفظ طریق از پیشرفته

برد. باال را کشاورزي در آب مصرف بازده
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از صرفه با و مطمئن راههاي از یکی که باشد می پذیر امکان مختلفی اقدامات انجام با الذکر فوق اهداف به دستیابی
می خاك در موجود آب از گیاه وري بهره بردن باال راهکارها از یکی باشد. می جاذب سوپر مواد از اقتصادي،استفاده لحاظ
کشاورزي در باشد می گیاه ریشه دسترس از آب خروج عدم منظور به خاك در آب نگهداري ظرفیت افزایش با آن و باشد
جدیداً و نموده رفع حدي تا گیاهان و درختان آبیاري در اي کوزه آبیاري روش با را معضل این ایران از مناطقی در سنتی
در خصوص به کشاورزي محصوالت تولید براي باشد می خاك اصالح جدید فرمولهاي شامل که پلیمرها یکسري از استفاده
باشد می خاك آب نگهداري ظرفیت افزایش در مواد این نقش است. یافته گسترش خشک نیمه و خشک هواي و آب شرایط
و بارندگی کمی دلیل به خشک نیمه و خشک مناطق در رو این از شود. می کود و آب مصرف دهی بهره افزایش سبب که

است. خوردار بر اي ویژه اهمیت از خاك آب نگهداري و حفظ آبی کم مشکل با بودن روبرو
هیدروژلها، این کرده اند. پیدا وسیعی کاربرد تازگی به که هستند جدیدي اصالح کننده مواد (سوپرآب) سوپرجاذب رزینهاي
مینیاتوري انبارهاي آب مثابه به آب، جذب زیاد ظرفیت و سرعت از برخورداري ضمن که آبدوست اند شدت به پلیمرهایی
که آبی مقدار می دهند. قرار گیاه اختیارریشه در را آب در محلول غذایی مواد و آب راحتی به ریشه، نیاز موقع در و کرده عمل
ظرفیت بردن باال ضمن سوپر آب پلیمرهاي دارد. بستگی نیز خاك رطوبت نگهداري ظرفیت به شود می  ذخیره خاك در
آبهاي وآلودگی کودها سریع شویش مشکل و سنگین خاکهاي نفوذناپذیري مشکل می توانند سبک خاکهاي در آب نگهداري
زیاد دوام با ژلی به خود وزن برابر صدها میزان به آب سریع جذب با آنجاکه از سوپرجاذبها این کنند. مرتفع نیز را زیرزمینی
فرسایش کنترل روان، شنهاي بیولوژیکی تثبیت در نیز و سبز فضاي جنگلکاري، باغبانی، و کشاورزي در شوند، می  تبدیل

برخوردارشده اند. دنیا در ویژه اي جایگاه از کویرزدایی و خاك
در سهولت به را آب ریشه، نیاز به محض است، خود کرده جذب آب نگهداري به قادر هم فشار تحت سوپرآب، اینکه با
در و برده باال را پراکنده بارندگیهاي از ناشی آب جذب بازده آن، حفظ و آب سریع جذب با سوپرآب دهد. می  قرار آن اختیار
و منطقه هواي و آب خاك، فیزیکی شرایط به افزایش این مقدار می دهند. افزایش نیز را آبیاري فواصل خاك، آبیاري صورت
و برده بین از را رطوبتی تنشهاي نهال، و نشاء کاشت در سوپرآب از استفاده دارد. بستگی خاك، در سوپرجاذب مصرف میزان
اثر است، 7 تا 6 بین که سوپرآب خنثاي به نزدیک pH به توجه با می نماید. کمک محیط با شده کاشته نباتات سازگاري به
خاك، ترکیب و آن نوع به بسته سال، 5 تا 3 از پس سوپرجاذبها این ندارد. نیز سمیتی هیچگونه و نداشته خاك بر سوء

نمی کنند. ایجاد زیست محیطی آلودگی لذا و می شوند تخریب میکروارگانیسمها توسط
کمک به توان می چگونه اینکه و باشد می کشاورزي محصوالت بر ها جاذب سوپر نقش تاثیر تحقیق این انجام از هدف
زمینه در پایدار توسعه باعث همچنین و نمود تولید بیشتري محصول آب کمبود و خشکسالی وجود شرایط در ها جاذب سوپر
آب، نگهداري و جذب در تراکوتم و استاکوزوب جاذب سوپر دو بررسی به تحقیق این در دلیل همین به گردید. کشاورزي
تراکوتم و استاکوزورب جاذب سوپر دو بین اي مقایسه پایان در و شد پرداخته پویا رقم اي گلخانه خیار عملکرد و زنی جوانه
پویا رقم اي گلخانه خیار عملکرد بر موثر مورفولوژیک صفات مطالعه و کدام هر مصرف سطح مؤثرترین و بهترین وتعیین

گرفت. صورت

ها روش و مواد .2
بر فاکتوریل آزمایش پویا رقم گلخانه اي خیار عملکرد و گیاهچه اي خصوصیات بر جاذب ها سوپر اثرات مطالعه منظور به
این جغرافیایی لحاظ از شد. اجرا فردوس شهرستان صنعتی شهرك گلخانه در تکرار 3 با تصادفی کامل هاي بلوك طرح پایه
متر 1398 ارتفاع و شرقی دقیقه 14 و درجه 58 جغرافیایی طول و شمالی دقیقه 4 و درجه 34 جغرافیایی عرض در مکان

است. شده واقع دریا سطح از
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9 با استاکوزورب،خاك گرم با13 خاك هیدروژل، بدون (خاك سطح هفت در A فاکتور از عبارتند آزمایش فاکتورهاي
گرم 31 با ،خاك تراکوتوم گرم 17 با ،خاك تراکوتوم گرم 24 با ،خاك کوزورب استا گرم 17 با ،خاك استاکوزورب گرم
،%80 آبیاري ،%100 (آبیاري سطح سه در B فاکتور باشد، می خاك کیلوگرم 15 باظرفیت گلدان در هرکدام تراکوتوم)که

: باشد می زیر شرح به شده توصیه هیدروژل 60%).مقدار آبیاري
است. گرم 13 خاك کیلوگرم 15 در شده توصیه استاکوزورب 1.مقدار

است. گرم 24 خاك کیلوگرم 15 در شده توصیه تراکوتوم 2.مقدار

آزمایش فاکتورهاي جدول1-3

پویا خیار بذر عدد 10 تعداد گلدان هر در و شد پر فوق شرح طبق کیلویی 15 گلدان 63 تعداد آزمایش اجراي منظور به
تنش اعمال براي یافت. تقلیل بوته یک به زنی جوانه درصد و سرعت محاسبه از پس که شد کشت 91/4/20 تاریخ در
از پس شدند. آبیاري لیتر) 0/6 و لیتر 0/8 (1لیتر، آبیاري آب متفاوت مقادیر بوسیله بار یک روز دو هر گلدانها کلیه خشکی
بوته در میوه اولین ظهور مبناي بر بوته رسیدگی تا روز تعداد صفت همچنین شد. گیري اندازه ها بوته ارتفاع کشت از روز 50

گردید. ثبت ها
میکرد. نگهداري را گلدان زهکش از خروجی آب که شد تعبیه ظرفی گلدان هر زیر رفته هدر آب میزان گیري اندازه براي
طول ساقه، طول گلدان)، هر برداشتی خیارهاي مجموع محاسبه (از بوته کل عملکرد صفات کشت تاریخ از ماه 2 از پس
گلدان هر رفته هدر آب میزان و شده آبیاري آب میزان وزنی، بنیه شاخص ریشه، وزن ساقه، وزن طولی، بنیه شاخص ریشه،

شد. محاسبه

هیدروژل بدون A1خاك

شده) توصیه استاکوزورب(میزان گرم همراه13 به A2خاك

( شده توصیه حد درصدکمتراز استاکوزورب(30 گرم همراه9 به A3خاك

( شده توصیه حد درصدبیشتراز استاکوزورب(30 همراه17گرم به A4خاك

شده) توصیه تراکوتوم(میزان گرم 24 همراه به A5خاك

( شده توصیه حد درصدکمتراز تراکوتوم(30 گرم همراه17 به A6خاك

( شده توصیه حد درصدبیشتراز تراکوتوم(30 گرم همراه31 به A7خاك

درصد 100 B1آبیاري

درصد 80 B2آبیاري

درصد 60 B3آبیاري
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بحث و 3.نتایج
هاي اشتباه وتوزیع آزمایش مشاهدات بودن (نرمال واریانس تجزیه موردنیازبراي واریانس،فرضیات تجزیه انجام از قبل
شدن ازبرآورده ازاطمینان وپس بررسی تیماروبلوك) بین وجوداثرمتقابل وعدم تیماري درون هاي واریانس آزمایش،یکنواختی
دراین موردارزیابی صفات کلیه دادکه نشان نتایج گردید. آزمایش مشاهدات واریانس تجزیه به موردنظر،اقدام فرضیات

مینمودند. تبعیت نرمال ازتوزیع پژوهش
روي هدر میزان بوته، ارتفاع ، زنی جوانه سرعت زنی، جوانه درصد روي بر تیمارها اصلی اثرات میانگین و واریانس تجزیه
جوانه درصد به مربوط هاي نمودار مقاله این در که گرفت. صورت گیاه ساقه و ریشه خشک وزن و طول زهکشی، کسر و آب
انجام کامل نتابج مقاله پایان در و است شده ارایه تحقیق این از بهتر درك عنوان به زهکشی کسر و زنی، جوانه سرعت زنی،

است. شده ذکر پارامترها از هریک روي بر تحقیق
متقابل (اثر A*B آبیاري) مختلف (سطوح B و خاك) (نوع A عوامل از هیچکدام : گفت توان می 1 نمودار اساس بر . 1
درصد میانگین روي تاثیر بیشترین است. نکرده ایجاد درختی خیار بذر زنی جوانه درصد روي داري معنی اثر فوق) دوعامل
با گلدان در تراکوتوم گرم 24 با وخاك تراکوتوم گرم و17 استاکوزورب گرم با13 خاك در درختی خیار بذر زنی جوانه
خیار بذر زنی جوانه درصد روي بر چندانی تاثیر آبیاري) مختلف سطوح ) B عامل . است آمده بدست کیلویی 15 ظرفیت

ندارد. درختی
متقابل (اثر A*B و آبیاري) مختلف (سطوح B و خاك) (نوع A عوامل از هیچکدام : گفت توان می 2 نمودار اساس بر . 2
سطح سه بین چندانی تفاوت . است نکرده ایجاد درختی خیار بوته زنی جوانه سرعت روي داري معنی اثر فوق) دوعامل
میانگین روي بر باالیی تفاوت با تاثیر خاك) (نوع A .عامل است نشده حاصل درختی خیار بذر زنی جوانه سرعت بر آبیاري

. است نداشته درختی خیار بذر زنی جوانه سرعت
99 اطمینان با درختی خیار بوته در زهکشی کسر روي بر خاك) (نوع A عامل اثر : گفت توان می 3 نمودار اساس بر . 3
زهکشی کسر روي بر درصد 99 اطمینان با است توانسته نیز آبیاري) مختلف (سطوح B عامل و است دارشده معنی درصد
کسر روي بر داري معنی اثر فوق) عامل دو اثرمتقابل ) A*B عامل اما باشد داشته داري معنی تاثیر درختی خیا بوته در
وسطح %60 آبیاري سطح در درختی خیار بوته در زهکشی کسر کمترین . است نکرده ایجاد درختی خیار بوته در زهکشی
گرم با24 درخاك درختی خیار بوته در هکشی کسر میانگین روي بر تاثیر بیشترین و است آمده دست به %80 آبیاري

. است آمده بدست به هیدروژل بدون خاك و کوزورب استا گرم 13 با وخاك تراکوتوم
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خاك محتواي فاکتور مختلف سطوح به مربوط زنی جوانه درصد ستونی نمودار شکل1:

خاك محتواي فاکتور مختلف سطوح به مربوط روز) در زنی(بذر جوانه سرعت ستونی نمودار شکل2:
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خاك محتواي فاکتور مختلف سطوح به مربوط زهکشی(لیتر) کسر میزان ستونی نمودار شکل3:

B عامل و است شده دار معنی درصد 99 اطمینا با درختی خیار رسیدگی تا روز تعدا بر خاك) نوع ) A عامل اثر . 4
اما باشد داشته داري معنی تاثیر بوته رسیدگی تا روز تعداد بر درصد 99 اطمینان با است توانسته نیز آبیاري) مختلف (سطوح
کمترین است نکرده ایجاد درختی خیار بوته رسیدگی تا روز تعدا روي داري معنی اثر فوق) عامل دو متقابل A*B(اثر عامل

. است آمده دست به %80 و %60 آبیاري سطح در درختی خیار بوته رسیدگی تا روز تعداد
. است آمده دست به تراکوتوم گرم 24 با خاك در درختی خیار بوته رسیدگی تا روز تعداد میانگین برروي تاثیر بیشترین

وهمچنین است دارشده معنی درصد 99 اطمینان با درختی خیار بوته در ریشه طول روي بر خاك) (نوع A عامل اثر . 5
معنی تاثیر درختی خیا بوته در ریشه طول روي بر درصد 99 اطمینان با است توانسته نیز آبیاري) مختلف (سطوح B عامل
ایجاد درختی خیار بوته در ریشه طول روي بر داري معنی اثر فوق) عامل دو (اثرمتقابل A*B عامل اما باشد داشته داري
روي بر تاثیر بیشترین . است شده حاصل آبیاري%100 سطح در درختی خیار بوته در ریشه طول بیشترین است. نکرده

. است آمده دست به تراکوتوم گرم 24 با خاك و استاکوزورب گرم 13 با درخاك درختی خیار بوته در ریشه طول میانگین
B عامل ولی است شده دار معنی درصد 99 اطمینا با درختی خیار بوته در ساقه طول بر خاك) (نوع A عامل اثر تنها . 6
ساقه طول روي داري معنی اثر آبیاري) مختلف سطوح و خاك عامل دو متقابل (اثر A*B عامل و آبیاري) مختلف (سطوح
است شده حاصل %100 آبیاري سطح در درختی خیار بوته در ساقه طول بیشترین . است نکرده ایجاد درختی خیار بوته در
استاکوزورب گرم 13 با خاك و تراکوتوم گرم با24 خاك در درختی خیار بوته در ساقه طول میانگین روي تاثیر بیشترین و

. است آمده بدست
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و است دارشده معنی درصد 99 اطمینان با درختی خیار بوته در ساقه خشک وزن روي بر خاك) (نوع A عامل اثر . 7
تاثیر درختی خیا بوته در ساقه خشک وزن روي بر درصد 99 اطمینان با است توانسته هم آبیاري) مختلف (سطوح B عامل
در ساقه خشک وزن روي بر داري معنی اثر فوق) عامل دو (اثرمتقابل A*B عامل اما باشد داشته داري معنی
شده حاصل %100 آبیاري سطح در درختی خیار بوته در ساقه خشک وزن بیشترین . است نکرده ایجاد درختی خیار بوته
24 با خاك ودر استاکوزورب گرم 13 با درخاك درختی خیار بوته در ساقه خشک وزن میانگین روي بر تاثیر بیشترین . است

است. آمده بدست تراکوتوم گرم
اثـــر فوق) دوعامل متقابل (اثر A*B آبیاري) مختلف (سطوح B و خاك) (نوع A عوامل از هیچکدام . 8

بر چندانی تاثیر آبیاري) مختلف (سطوح B عامل . است نکرده ایجاد درختی خیار بوته در ریشه خشک وزن روي داري معنی
خاك در درختی خیار بوته ریشه خشک وزن میانگین روي تاثیر وبیشترین است نداشته درختی خیار بوته در ریشه خشک وزن

. است آمده بدست تراکوتوم گرم 24 با
همچنین و آبیاري) مختلف سطوح ) B ، خاك) (نوع A مختلف عوامل که داد نشان پژوهش این از آمده بدست نتایج . 9
درختی خیار بوته کل عملکرد بر داري معنی و متفاوت اثرات آبیاري) مختلف سطوح و خاك محتواي متقابل اثر ) A*B
به شده توصیه آبیاري میزان % معادل60 که است استحصال قابل زمانی عملکرد بیشترین که داد نشان آزمایش این . داشتند
24) شده توصیه میزان با تراکوتوم نوع هیدروژل داراي خاك گیاهان، رشدي بستر دیگر طرف از و شود داده آب گیاهان

. باشد گرم)
خاك اصالح

خوبی به ریشه اطراف خاك تهویه تا شود می باعث آب دادن دست از و جذب اثر بر سوپرجاذب پی در پی انبساط و انقباض
توانایی سبک خاکهاي اینکه به توجه با . دارد همراه به را زیادي بسیار فواید خود که شود پوك خاك واصطالحاً شده انجام
رطوبت اما کنند می نگهداري خود در را باالیی رطوبت میزان سنگین خاکهاي و دارند را کمی رطوبت نگهداري و ذخیره
کردن اضافه با باشد، می کم نسبتاً (p.w.p) دائم پژمردگی نقطه و ( f.c) زراعی ظرفیت بین حدفاصل در گیاه استفاده قابل
خاکهاي در نیز آب پذیري نفوذ ، مییابد افزایش سبک خاکهاي در آب نگهداري ظرفیت اینکه بر عالوه خاك به سوپرجاذب
در و یافته افزایش آبیاري آب مصرف کارآیی نهایت در و شود می کاسته خاك در آب تبخیر میزان از و شده اصالح سنگین
نمود. جلوگیري بزرگ ثروت این خاك، فرسایش و شویش از همچنین و گردد. می اي مالحظه قابل جویی صرفه آب مصرف

سوپرجاذب کاربرد اقتصادي منافع
بشرح آن اقتصادي منافع فوق موارد به توجه با که شده ارائه آبیاري از نوینی شیوه سوپرجاذب از استفاده با

باشد: می ذیل

شمال مانند مرطوب مناطق در و تدریجی طور به آن دادن قرار اختیار در و آب ذخیره با خشک مناطق در 1-سوپرجاذب
هزینه کاهش موجب و شده آبیاري دفعات کاهش باعث دارد باالیی هزینه مطلوب EC با شیرین آب به دسترسی که کشور

شود. می درصد 50 تا نهایی
نتیجه در بوده مطلوب رطوبتی مجاورت در همواره گیاه ریشه تا شود می موجب سوپرجاذب از استفاده -2

می حاصله درآمد افزایش باعث نهایت در و شود تولید بیشتر کیفیت و درصد) 10-20 حدود ) کمیت افزایش با محصولی
گردد.

چشمگیري طور به آنها رفت هدر از آب در محلول شیمیایی ، ارگانیک کودهاي بیشتر جذب با سویی از سوپرجاذب - 3
سوي از . میکند ایجاد مواد این مصرف در درصد) 30-50 (بین اي مالحظه قابل کاهش نتیجه در و نماید می جلوگیري
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می قرار ریشه اختیار در نیازگیاه به بنا را مواد این تمامی که آن ضمن خود درون آنها نگهداري و مواد این جذب پی در دیگر
نماید. می جلوگیري زمینی زیر آبهاي ناچیز مقادیر آلودگی ایجاد و محیط در آنها انتشار از دهد

و ایجاد باعث و کرده گیري جلو شیبدار مناطق در ویژه به آن فرسایش از خاك ذرات بین پیوستگی ایجاد با سوپرجاذب -4
میشود. بزرگ ثروت این ، خاك حفظ جهت در متمادي سالیان طی افزوده ارزش این امتداد

دلیل به بارانی و اي قطره مانند آبیاري پیشرفته و سنتی روشهاي انواع با مقایسه در کشاورزي در سوپرجاذب از استفاده -5
باشد. می تر صرفه به مقرون اولیه گذاري سرمایه حداقل

پیشنهادات و گیري 4.نتیجه
تا روز تعداد زهکشی، کسر بر خاك) (نوع A عامل که شدیم متوجه آزمایش این از آمده دست به نتایج اساس بر
کرده ایجاد داري معنی اثر پویا رقم درختی خیار بوته در کل عملکرد و ساقه خشک وزن ساقه، طول ریشه، طول رسیدگی،
کل عملکرد و ساقه خشک ریشه،وزن رسیدگی،طول تا روز زهکشی،تعداد کسر بر آبیاري) مختلف (سطوح B عامل و است
مختلف سطوح و خاك محتواي متقابل (اثر AB عامل ولی است کرده ایجاد داري معنی اثر پویا رقم درختی خیار بوته در
خصوص به شده) غنی (هیدروژل تراکوتوم نتیجه .در است بوده گذار تاثیر پویا رقم درختی خیار بوته کل عملکرد بر آبیاري)
نشده) غنی (هیدروژل استاکوزورب آن از بعد و بود داري معنی اثر داراي خاك) کیلو 15 در گرم 24) شده توصیه مقدار به
ندارند چندانی تاثیر آبیاري میزان در ها هیدوزل بنابراین است. توجیه قابل آبیاري %60 همراه به شده توصیه مقدار به هم آن
به صورتیکه در آبیاري روشهاي سایر کنار در یا تنهایی به سوپرجاذب از استفاده . باشند گذار تاثیر آبیاري دور بر میتوانند بلکه
از هزینه کمترین با را کشورمان کشت قابل غیر و خشک زمینهاي که دارد را توانایی این یابد ادامه و رود کار به صحیح نحوه
و حفظ سازمانهاي و مراکز کلیه و شریف کشاورزان اقتصاد و کشاورزي در عظیم تحولی همچنین و دهد نجات خشکسالی

کند. ایجاد کشور سبز فضاي و طبیعی منابع نگهداري
مراجع .5
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