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 گریاز هر زمان د شیاست که بشر امروز ب یمعضل ،یگوناگون، بخصوص شور یها ندهیاز آال یآ ب یهاطیمخصوصاً مح ست،یز طیمح ینگهدار

منطقه باعث کاهش  یزیرزمین یهارویه از منابع محدود آب یو برداشت ب یزیرزمین یهاافت سطح آب ،یاست. کاهش بارندگ ریبا آن درگ

آب در حوزه  یفیک راتییتغ یحاضر با هدف بررس قیها گردیده است. تحقآب شور به داخل آبخوان و تغییر کیفیت آب نفوذمنابع،  یدهآب

مدت  یطوالن یهاداده از یریگبا بهره یبررس نیورت گرفته است. درانمک ص اچهیدر زیحوزه آبر یهاحوضه ریاراک از ز قانیم ریکو

واحد دشت  دروگرافیو با استفاده از ه یشناسنیزم ،ی(، نقشه توپوگرافهازومتری)پیامشاهده یهاچاه ینیزمرینوسان سطح آب ز یریگاندازه

و  یکیدرولیه بیش راتییشده و تغ میترس GIS طیدر مح 94تا  64ل از سا ینیرزمیافت آب زو نقشه هم ینیرزمیآب ز ترازاراک، نقشه خطوط هم

آب  انیجهت جر ه،یرو یبرداشت ب لیقرار گرفته است و مشاهده شد که به دل لیوتحل هیوردتجزدشت اراک م ینیزم ریحرکت آب ز رجهتییتغ

 شده است. قانیم ریکو یچاه ها یفیک راتییامر باعث تغ نیمعکوس شده است که ا یو غرب یجنوب یهاقسمت یدر برخ ینیرزمیز

واحد آب  دروگرافی، هArc GIS ،ینیرزمیآبخوان دشت اراک، افت سطح آب ز ه،یرویبرداشت بکلمات کلیدی: 

 ینیرزمیز

 

 

  مقدمه .1
 

 .[1] انسان است ازیمورد ن نیریش آب نیمأمنابع ت نیاز بهتر یکی ینیرزمیآب ز باشد.یهر منطقه آب م داریدرتوسعه پا هیاول یهانهاده نیترازمهم یکی

کشور از دو بخش  یمنابع آب کرده است. دایپ یادیشرب توسعه ز صنعت و ،یچون کشاورز یمصارف یبرا ینیزمریاز منابع آب ز یبردارامروزه بهره

 یهاآب قیمترمکعب از طر اردیلیم 42حدود  یآب یازهایمترمکعب ن اردیلیم 93که از مجموع  شودیم نیتأم ینیرزمیز یهاو آب یسطح یهاآب

کنترل نشده منابع  و هیرویمصارف ب .[2] شودیم نیدرصد( تأم 55)برابر  ینیرزمیز یهاآب قیمترمکعب از طر اردیلیم 51درصد( و  45)برابر با  یسطح

 یهاحفر چاه ح،یصح یاریآبکشت نامناسب و عدم  یآب، الگو نیتأم لیتقاضا و پتانس نیعدم تعادل ب ،یکاهش نزوالت جو ،ینیرزمیو ز یآب سطح

آمدن بر مشکالت  قی. جهت فا[3] است دهش ینیرزمیمنابع آب ز تیشدن وضع یها در چند دهه گذشته باعث بحرانبرنامه از آن یب یبردارمتعدد و بهره

و متعادل را  حیصح تیریمد کی دیبا باشد،یدر دشت و نفوذ آب شور به آبخوان م ینیرزمیآب ز انیجهت جر رییمورد تغ نیکه در ا ینیرزمیآب ز

 قرار داد. یمورد آزمون و بررس
 

 

 ها مواد و روش .2
 

مطالعات  جیو نتا یشناسنیزم یهانقشه ،یبرداربهره یهاآمار و اطالعات چاه ،یامشاهده یهامدت چاه یطوالن یهاپژوهش با استفاده از داده نیدرا

 دروگرافیه یرسگذشته، و با بر یهادر سال یستابیمنطقه و افت سظح ا نیا ینیرزمیو برداشت از آب ز هیرشد تخل زانیصورت گرفته در منطقه، م یقبل

و  ینفوذ شور جهیو در نت ینیزمریت حرکت آب زجه رییافت در تغ نیا ریتأث قان،یم ریکو ینیرزمیافت آب زتراز و همهم یهاواحد دشت، نقشه

ها و عوامل سلعملکرد گ یها و مطالعات انجام شده در بررساطالعات، داده یقرار گرفته است. در ابتدا به جمع آور یمورد بررس یفیک راتییتغ

سپس  ،است دهیگرد میافت ترسو هم ینیرزمیزسطح تراز آب  لیپتانسپرداخته شده است. سپس خطوط هم ینیرزمیبر نحوه حرکت آب ز یشناسنیزم

 ها پرداخته شده است.آن یبه بررس
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 یشمال شرق یلومتریک 10در  قانیم ریکو ایقرار گرفته است. تاالب  قانیم ریکو زیباشد که در حوضه آبریمنطقه مورد مطالعه دشت اراک م

و  50-29تا  49 -22 ییایجغراف یهاطول نیب قانیم ریکو زی. حوضه آبر[2] اردقرار د قانیم زیحوضه آبر یمرکز یهادر قسمت باًیشهر اراک و تقر

حوضه  یمتر در کوه تخت در ارتفاعات غرب 3118متر تا  1660از حدود  یعنیمتر  1458 یارتفاع راتییواقع است. دامنه تغ 34 -46تا  33-49 یاهعرض

 .[4] باشدینمک م اچهیدر زیحوضه آبر یهاهرحوضیاز ز یکیحوضه  نیاست. ا ریمتغ رانیخانه م یروستا یدر حوال

از  یشده، بهره بردار ادیمصارف  نیتأم یاست و برا دهیبه آب را سبب گرد شتریب ازین یوتوسعه بخش صنعت وکشاورز تیجمع شیافزا

آبخوان دشت  ینیرزمیز یهاارقام موجود، روند استفاده از آب آمار و یاست. با بررس افتهی یفزون ریاخ یهادشت اراک در سال ینیرزمیز یهاآب

  د.باشیهمچنان رو به گسترش م هیرو نیو متأسفانه ا میدشت شاهد هست نیرا در ا ینیرزمیز یهاسطح آب ادیبوده است که افت ز یااراک به گونه

از حد از آن، خسارت  شیو برداشت ب یبردارآبخوان، بهره نیدر ا هیوتغذ هیوعدم توازون تخل ینیزم ریآب ز لیتوجه به محدود بودن پتانس با

  .خواهد داشت یمنطقه را درپ نیبه ا یریجبران ناپذ

منطقه شده  ینیرزمیز یهاروز افزون آب هیپمپاژ سبب تخل یو تکنولوژ یحفار 1340 یاهدر دشت اراک از حدود سال قیعم یهاچاه نیاول

ها شده و سال نیا یدر ط ینیرزمیز یهاآب ریناپذ دیتجد ریاز ذخا یتجمع یمنف النیموجب ب ینیرزمیز یهااز آب یبردار. توسعه کالن بهره[4] است

آن  جهیاست؛ که نت دهیگرد جادیا قانیم ریکو یریتبخ اچهیو در ریتر از ارتفاع کونییپا ینیرزمیافت سطح آب زبزرگ هم یهامتعاقب آن فروچاله

به  ریاز کو ینیرزمیحرکت آب ز یجیتدر رییکه سبب تغ یبه طور دهیگرد قانیم ریکو اچهیبه طرف در ینیرزمیحرکت آب ز یعیطب ریخلل درمس جادیا

امکان خطر  نامطلوب شده و نیریآب ش یهااز چاه یادیآب تعداد ز تیفیشده است، ک نیریشده در مخازن آب ش جادیبزرگ ا یهاسمت فرو چاله

 اند وجود دارد.که توسط جبهه آب شور احاطه شده هیرو یقه در اثر برداشت بمنط یهااز چاه یگرید ادیتعداد ز یشور شیافزا

 

 منطقه مورد مطالعه یشناسنیزم -2-1

 

قرار دارد،  رجانسی –و سنندج  یمرکز رانیا یساختار نیدر حد فاصل دو زون زم ران،یا یاراک در شمال غرب فالت مرکز یمحدوده مطالعات

معروف  زینراق ن انیبه زون آشت یمرکز رانیمحدوده زون ا نیباشند )در ایم یمرکز رانیا یساخت نیاز زون زم یارتفاعات شمال و شرق حوضه بخش

و بصورت زون  ستین یدو زون مزبور ناگهان نیمرز ب رند،یگیقرار م رجانیسنندج س یدگرگون جنوب و غرب حوضه در زون ینواح کهیدرحالاست(. 

در  ضهحو یجنوب مهیاز ن بایسازد و گسل تبرته که تقریجدا م یمرکز رانی. گسل تلخاب زون هفتاد قله را از زون اکندیم ادیهفتاد قله نمود پ یانتقال

  .[4] باشدیو زون هفتاد قله م رجانیس-، مرز جداکننده زون سنندجگذردیتوزلوگل م اچهیدر یجنوب هیحاش

تنوع نقش دارند. از  نیا در یگسل اصل 4برخوردار است، حداقل  یا ژهیو یشناس نیکه دارد از تنوع زم یوسعت محدود لرغمیاراک ع منطقه

اساس مدل ارائه شده توسط سازمان  بر .تبرته، تلخاب، مهرآباد و گسل کرهرود اشاره کرد یهابه گسل توانیم هیناح نیا یهاگسل نیترمهم

 .[4] هورست و گرابن شده است کی جادیتبرته و تلخاب باعث ا یهاکرد گسلکشور، عمل یشناسنیزم

 

 آبخوان دشت اراک یدرولوژیو ه یهواشناس -2-2
 

جوار محسوب شده مناطق هم یسطح توپوگراف نیترنییشهرستان اراک(، پا ی)واقع در شمال شرق ایمتر ارتفاع از سطح در 1670با  قانیم یریتبخ یکفه

ترین ستاست. حوضه آبریز کویر میقان یک حوضه آبریز بسته است که به دلیل واقع شدن دریاچه کویر میقان به عنوان پ میو محل انباشت سولفات سد

در  قانیم ریکو زیریزند. شهرستان اراک در داخل حوضه آبرهای سطحی به این دریاچه میهای آبرتفاعی این دشت در وسط آن کلیه جریاننقطه ا

 کیدشت در  نیا رایبرخوردار است. ز یخاص یکیدرولوژیه تیاز وضع یقراردارد. دشت اراک در استان مرکز ایاز سطح در یمتر 1755ارتفاع 

بوده و به  یها به صورت فصلوجود نداشته و تمام آبراهه یحوضه رودخانه دائم نیباشد. در ایمحدود م اریشده و منابع آب در آن بس لیبسته تشک حوضه

 اساس بر .گردندیها پس از سرچشمه گرفتن از ارتفاعات در هنگام ورود به دشت در سطح آن پخش مآبراهه نیدارند. ا انیسمت مرکز حوضه جر

  .[4] است دهیبرآورد گرد متریلیم 269/67ساله حوضه حدود  40 یحوضه، متوسط بارندگ نیواقع در ا یهاستگاهیثبت شده در ا یارقام بارندگ

 دیشده در اراک بازد یحفار یهاچاه 1342ر سال د، مختلف یآماربردار یهااراک در سال یمحدوده مطالعات یوضعیت منابع آببا توجه به 

بودن  )با وجود ممنوع 1360حلقه وجود داشته است. اما در سال  130 دهانه گشاد مجموعاً قیعم مهیحلقه چاه ن 119و  قیحلقه چاه عم 11 اند و صرفاًشده

 1387حلقه و در سال  3012ها به تعداد کل چاه 1382. در سال ددهیرا نشان م یچهار برابر شیاست که افزا دهیحلقه رس 1022دشت( تعداد چاه ها به 
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ها صورت از چاهدر محدوده اراک  ینیرزمیاز منابع آب ز یبرداربهره زانیم نیشتریب د،یآ یاست. همانگونه که از جدول برم دهیحلقه رس 3863به 

 .ردیگیم

 

 مخزن آبخوان رهیحجم ذخ راتییتغ -2-3

 

  کینوسانات سطح آب در  کهیی. از آنجا[5] باشدیدوره مشخص م کیدر طول  ینیرزمیسطح آب ز راتییتغ یواحد دشت نشان دهنده دروگرافیه

از آبخوان نشان  یرا در بخش کم یستابیسطح ا راتییقط تغحجم آب کل آبخوان باشد و ف راتییتغ یبرا یتواند معرف خوب ینم ییبه تنها زومتریپ

استفاده شده  93 یال 64 یاز سال آب یمشاهده ا یمطالعه از اطالعات ماهانه چاه ها نیگردد. در ا میواحد دشت ترس دروگرافیاست که ه زمدهد الیم

 یماه و گاه بهشتیها اردسال شتریدر ب ینیرزمیه تراز حداکثر آب ز. ما3، شکل  شده است میواحد دشت ترس دروگرافیه سن،یو با استفاده از شبکه ت

 باشد.یمهر ماه و آبان ماه م ینیرزمیو به ندرت در اسفند ماه بوده است. ماه تراز حداقل آب ز ماه نیفرورد

 
 93مهر  تیلغا 64واحد دشت اراک از مهرماه  دروگرافیه -3شکل 

 

 

 نتایج و بحث .3
 

 ( 1394تا  1364از سال  زیزوپیا هایدوره نقشه سهیآبخوان )مقا کیدرولیدر ه یاساس راتییتغ -3-1
 

 داد. شیشده است نما میارتفاع سطح آب نسبت به سطح مبنا ترسهم یهایمنحن ایکه درآن خطوط  ییهانقشه لهیتوان به وس یرا م ینیزمریسطح آب ز

آب،  یبه معن درویاصطالح ه نیکه در ا ندیگوی( میستابیهم تراز ارتفاع سطح ا ی)منحنپسیدروهیبه طور ساده تر ه ای پسیهدرویهزویها ایمنحن نیبه ا

 .[6] به مفهوم ارتفاع است پسیهم و ه یمساو یبه معن زویا

تراز سطح آب  یهانقشه یکند، لذا بر رو یکمترحرکت م یبه نقاط با انرژ شتریب یهمواره از نقاط با انرژ ینیرزمیآب ز نکهیبا توجه به ا

شود. یو مشخص م میتراز سطح آب ترس یبه کمتر ودر هر لحظه عمود بر منحن شتریب لیوجهت آن را از پتانس ینیرزمیآب ز انیخط جر  ،ینیرمیز

  .[7] است یضرور لیاز مسا یشناخت وحل بعض یبرا ینیزم ریز یهاحرکت آب یوچگونگ یستابیشناخت نوسانات سطح ا

که در  رندیگیامان آباد شکل م -آباد نیو حس گرانیمرز-مهرآباد یمتر در اراض 1650با ارتفاع  یلنزها نیاول 1370تا  1368 یهادرحدود سال 

 نیریآب ش یهابه سمت سفره قانیم اچهیو در ریاز کو ینیرزمیآب ز انیهاست که جهت جرسال نیشده اند. از هم ریتصو 1370ارتفاع مهر نقشه هم

غرب و جنوب غرب آبخوان را در بر گرفته و در  یمتر اراض 1620به  ینیرزمیارتفاع سطح آب ز نیکمتر ریسال اخ 20 یط جاًیند و تدراجهت داده رییتغ

  .قرار گرفته است قانیم اچهیو در ریتر از سطح آب در کو نییپا یلیخ ینیرزمیارتفاع متوسط سطح آب ز یاصل یورود یمجموع مباد

، 1364 یهامهر ماه در سال یعنیماه خشک  یآبخوان برا نیدر ا ینیرزمینقشه هم ارتفاع آب ز ،یزومتریپ یشت شده در چاه هاتوجه به عمق آب بردا با

 .شد میترس 1394و  1386، 1374
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 .است افتهیمختلف دشت ساالنه کاهش  یهااساس اطالعات حاصل شده، تراز سطح آب در قسمت بر

 اریبس یزومتریپ یهادشت ارک بوده، تراز سطح آب در چاه ینیرزمیارتفاع سطح آب ز نیترنییتر پام 1660ارتفاعهم یمنحن 1364سال  در

 ینقطه ارتفاع نیترنییکه پا قانیم ریبه سمت کو ندیآیدشت م یو شرق یغرب ،یجنوب ،یمختلف شمال یهاکه از بخش یتر بوده است و تمام آبباال

 .5های حنوب غربی قابل مالحظه است هستیم، شکل شاهد مقداری کاهش ارتفاع که بیشتر در قسمت 1374در سال  .4، شکل دارند انیدشت است جر

در جهت جنوب حرکت کرده و به سمت  ینیرزمیدشت، آب ز یاست. در قسمت شمال افتهیکاهش  شتریو ب شتریتراز آب ب 94تا  86سال  در

است. اما در سمت غرب،  انیدر جر قانیم ریکو یبه سمت غرب حرکت کرده و به سو ینیرزمیآب ز زیاست. در سمت شرق ن انیدر جر قانیم ریکو

 هیمحمد یادامه حرکت داده تا در اطراف روستاها ریرود بلکه در همان مس ینم قانیم ریبه سمت کو مایمستق ند،یآیم یشمال یکه از نواح یاز آب یبخش

 .7و  6های ، شکلحرکت کرده است قانیم ریسمت شرق و کوجهت داده و به  رییتغ یمن آباد، به طور ناگهانؤو م

 
 1374دشت اراک در مهر  ینیرزمیتراز آب زنقشه هم -5شکل               1364دشت اراک در مهر  ینیرزمیتراز آب زنقشه هم -4شکل 
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 1394دشت اراک در مهر  ینیرزمینقشه هم تراز آب ز -7شکل              1386دشت اراک در مهر  ینیرزمیتراز آب زنقشه هم -6شکل 

 

و  قانیم اچهیدر ینشان دادند که در قسمت شمال غرب 93تا  83 یو سال ها 74تا  64 یهاافت سالهم یهاحاصل از رسم نقشه جینتا نیچنهم

و جنوب  اچهیدر جنوب و غرب در ینیرزمیسطح آب اتفاق افتاده است. به طور مشابه شاهد افت سطح آب ز دیبخوان در منطقه تبرته افت شدغرب آ

 .9و  8های ، شکلمیشهر اراک هست یدشت اراک در حوال یغرب

 باشد. یمتر م 8تا  7.5 زانیبه م 93تا  83از سال  ینیرزمیبوده و متوسط افت سطح آب ز ریافت از صفر تا چند متر متغ زانیم

موضوع زنگ  نیباشد، ا یآبخوان از سمت ارتفاعات م هیتغذ شتریب نکهیباشد؛ با توجه به ا یها و ارتفاعات دشت م هیدر حاش یعمده مناطق افت

 خود را نداشته باشد. یعیو طبحالت نرمال  گرید ینیرزمیآب ز دیو افت شد هیرو یب یبرداشت ها لیآبخوان که به دل هیتغذ یاست برا یخطر
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 94تا  83افت نقشه هم -9شکل                                                             74تا   64افت نقشه هم -8شکل                

 

 یونیبا استفاده از روابط رگرس رهازومتیپ یستابیسطح ا راتییتغ یبررس -3-2
 

روابط  نیشده است. هم چن یموجود بررس یهابر اساس داده 1394تا  1383در طول زمان  یزومتریپ یچاه ها یسطح استاب راتیقسمت تغ نیدر ا

موقعیت  10در شکل  ده است.اند در جدول آممختلف دشت انتخاب شده یکه از قسمت ها یچاه مشاهده ا 5سطح آب مربوط به  راتییتغ یرگرسون

 های پیزومتری دشت اراک مشخص شده است.چاه
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 های پیزومتری دشت اراکموقعیت چاه -10شکل 

 

 ها نسبت به زمان معادالت رقوم سطح آب در چاه -1جدول 

 نام ایستگاه ماه رابطه رگرسیون

 = 0.9727 y= -1.207x + 

1654.7 
 (2احمد آباد ) اردیبهشت

 = 0.9621 y= -2.3457x + 

1653.8 
 مهر

 = 0.3799 y= -0.0823x + 

1669.1 
 داوود آباد اردیبهشت

 = 0.3454 y= -0.1369x + 

1668.6 
 مهر

 = 0.9448 y= -1.2071x + 

1641.7 
 دحاجی آبا اردیبهشت

 = 0.9362 y= -2.3457x + 

1639.8 
 مهر

 = 0.8606 y= -1.2725x + 

1640 
 مرزیگران اردیبهشت

 = 0.8324 y= -2.5372x + 

1639.2 
 مهر

 = 0.9281 y= -0.5408x + 

1665.8 
 سهل آباد اردیبهشت

 = 0.9441 y= -1.0475x + 

1665.2 
 مهر
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رقوم سطح آب در منطقه است. همانطور که از  شیافزا ایروند کاهش و  شینما ،یامشاهده یهامربوط به چاه یونیرابطه رگرس جادیهدف از ا

مزبور  یهادر چاه ینیرزمیسطح آب ز یاز نزول کل یبوده که نشان یمنف بیش یها دارامربوط به چاه یروابط خط یشود، تمام یجدول فوق مشاهده م

دهد. به عبارت یدر آن قرار گرفته شده، نشان م یارا که چاه مشاهده یاتر بودن برداشت از منطقهیباشد، بحران شتریمربوطه ب بی. حال هرچه شتاس

 ادتریمنطقه ز نمقدار برداشت آب از آ ایو  شتریدر آن منطقه ب یبرداربهره یها تندتر است، تراکم چاه هاآن یرابطه خط یها بیکه ش ییهادر چاه گرید

  ت.اس

باال و ضخامت آبرفت  رهیذخ بیدر مهرماه بوده که با توجه به ضر 2.5372حدود  یمنف بیبا ش گرانیمربوط به منطقه مرز یمنف بیش نیشتریب

حد  زا شیمنطقه ب نیبرداشته در ا یدب جهیرند. در نتدا ییباال یباشد.( چاه ها آبده یدر مخروط افکنه رودخانه کرهرود م گرانیمنطقه )مرز نیمناسب ا

 یانوسان رقوم سطح آب در چاه مشاهده نیباشد. کمتر یمنطقه کاهش بارش برف م نیدر ا یستابیسطح ا دیافت شد گریعلت د نیباشد. هم چن یم

 باشد. یم هیناح نیبودن آب ا یدیشور و اس لیباشد که به دل یدر مهر ماه م 0.9621و  بهشتیدر ارد 0.9727 یونیرگرس بیاحمدآباد با ضر

 

 

 گیرينتیجه .10
 

صورت گرفته است.  ریپذ دیتجد یهااز آب شیمتر مکعب ب ونیلیم 799 حد اقل ریسال اخ 29 یدشت اراک ط ینیرزمیاز منابع آب ز یبرداربهره

 افتهی رییتغ ماندهیباق نیریبه سمت مخازن آب ش ریاز کو نایوجهت جر دهیخود معکوس گرد یعیطب ریاز مس جیبه تدر ینیرزمیآب ز انیوجهت جر

 آبخوان شده است و یدر قسمت عمق ژهیبه و نیریمتفاوت به سمت مخازن آب ش یهابا سرعت یدیشور واس یهاموضوع سبب حرکت آب نیا است.

 رند.هم قرار دا یفیک بیوگسل تبرته درمعرض تخر قانیم اچهیغرب وجنوب غرب در نیریمخازن آب ش
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بررسی رخداد نفوذ آب شور دریاچه نمک به آبخوان دشت قم با (. 1389. )ع ،یبافران عربو  .راد، م. ع یصادق .م ،ینخع .ع ،ینظر [1]

 ن.با هنر، کرما دیدانشگاه شه ،جامع منابع آب تیریمد یکنفرانس سراسر نیدوم ،استفاده ازمدلسازی کمی آبخوان

 .یاستان مرکز یا هآب منطق یشرکت سهام [2]

افزار را با استفاده از نرم ینیزم ریاز منابع آب ز هیرویدر اثر برداشت ب نیریتداخل آب شور و ش تیریو مد یسازهیشب(. 1392. )م ،یدیجاو [3]

MODFLOW همدان. نایس یدانشگاه بوعل، ارشد ینامه کارشناس انیپا، قانیدر غرب تاالب م 

 .آب شرب شهر اراک منابع یفیطرح حفاظت ک .(1383) .یاستان مرکز یسازمان آب منطقه ا هیمطالعات پا [4]

 .یانتشارات آستان قدس رضو ،مشهد .یکاربرد یدرولوژیاصول ه(. 1378. )ا زاده،یعل [5]

 چمران. دیشهانتشارات دانشگاه ، اهواز ،ینیرزمیز یآبها کیدرولیه(. 1389) م. ،یشوشتر انیمحمود [6]

سفره آب  یکیولوژیرفتار هدروژ رییبر تغ ینیرزمیآب ز هیرو یاثر برداشت ب(. 1389) ف. ،یمیکرو  .ر ،یهاشم .ج ،یاشجار .ر ،یمیعظ [7]
 .هیدانشگاه اروم ،رانیا یشناسنیانجمن زم شیهما نیچهاردهم ،در دشت اراک ینیرزمیز

 


