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 (Green and Blue Infrastructure)زیرساخت سبز و آبی

 
 مرجان مسعودی

مهندسین مشاور عضو هیئت مدیره  ،از دانشگاه رازی کرمانشاه کارشناس عمران ،دانشگاه کینگستون لندن از کارشناس ارشد شهرسازی و منظر -1

 (marjan_massoudi@yahoo.com) آدرس پست الکترونیکي، خاکاب بوم

 

  چكيده
با توجه به توسعه روزافزون شهرها و نیاز به توسعه ریزساخت ها و بدنبال آن افزایش آالینده های محیطي از یک سو و از 

سوی دیگر محدود بودن منابع طبیعي مانند آب، خاک و جنگل ها ، لزوم تغییر در الگوی زیرساخت شهرسازی و توسعه 

پایدار که از یک سو امکان توسعه شهری را فراهم آورده و از سوی  پایدار آن هرچه بیشتر حس مي شود. ارایه الگویي

دیگر با کاهش آالینده های منابع آبي و یا کربني، منابع زیست محیطي را بعنوان سرمایه ای پایدار برای نسل های آینده 

 وق شناخته شده است. حفظ و نگهداری کند. در دانش روز دنیا زیرساخت سبز بعنوان راه حلي عملي در نیل به اهداف ف

در این مقاله ضمن ارایه کلیاتي از زیر ساخت سبز و فواید آن، به مقایسه این سیستم با  زیرساخت سنتي پرداخته و در 

بخش بعدی سیستم جمع آوری رواناب سبز بعنوان زیر گروهي از زیرساخت سبز معرفي و بررسي خواهد شد. در بخش 

ی در شهر هال در کشور انگلستان پرداخته، که چگونه این سیستم مي تواند بر زندگي پایاني، به بررسي نمونه ای مورد

 اجتماعي و طبیعي منطقه تاثیر گذار باشد.     

 

رودخانه هال، ، )سنتي(، شهر هالزیرساخت خاکستری زیر ساخت سبز، سیستم جمع آوری آبهای سطحي پایدار، كليدی: های واژه

 رودخانه هامبر

 

 مقدمه -1
توجه به توسعه روزافزون شهرها و نیاز به توسعه ریزساخت ها و بدنبال آن افزایش آالینده های محیطي از یک سو و از  با

سوی دیگر محدود بودن منابع طبیعي مانند آب، خاک و جنگل ها ، لزوم تغییر در الگوی زیرساخت شهرسازی و توسعه پایدار 

ایدار که از یک سو امکان توسعه شهری را فراهم آورده و از سوی دیگر با کاهش آن هرچه بیشتر حس مي شود. ارایه الگویي پ

آالینده های منابع آبي و یا کربني، منابع زیست محیطي را بعنوان سرمایه ای پایدار برای نسل های آینده حفظ و نگهداری 

 شناخته شده است.  کند. در دانش روز دنیا زیرساخت سبز بعنوان راه حلي عملي در نیل به اهداف فوق

 

 (Green Infrastructure)زیرساخت سبز  -2
زیر ساخت سبز در مفهوم بسیط آن به شبکه ای طراحي و مدیریت شده از عوامل طبیعي و نیمه طبیعي گفته مي شود 

تصفیه آب که در ارتباط با دیگر عناصر زیست محیطي بوده و هدف آن ارتقاع توان سرویس دهي طبیعت به اکوسیستم، مانند 

 و هوای تازه،  و نیز حفاظت از گونه های مختلف زیستي در هردو محیط شهری و روستایي مي باشد. 

 فواید زیرساخت سبز برای انسان و محیط زیست بشرح ذیل مي باشد:

 باال بردن کیفیت زندگي انسان، بطور مثال با باال بردن کیفیت محیط زیست در محیط کار و زندگي 

  های زیست محیطي، بطور مثال بوسیله بازآفریني ارتباط طبیعي بین مناطق طبیعي حفاظت شده و افزایش گونه

 افزایش امکان جابجایي گونه های حیات وحش در دامنه وسیعتری از طبیعت



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 2 

  عامل حفاظت کننده در برابر تغییرات ناگهاني اقلیمي و دیگر بالیای طبیعي، مانند کنترل سیالب، کاهش اثرات

 آالینده و یا جلوگیری از فرسایش خاکگازهای 

یکي از شاخصه های بارز زیرساخت سبز، چند منظوره بودن آن است، بدان معني که برخالف زیرساخت سنتي) زیر 

ساخت خاکستری( که تنها برای یک هدف طراحي و اجرا مي شوند، مي توانند در یک منطقه به ایفای چند وظیفه بپردازد. و 

برد بزرگ مي باشد. بدان معني که ضمن حصول فایده بیشتر برای  –برد یا باخت کوچک -سیاست برد این بمعنای اجرای

اران یک منطقه، کمترین زیان را نیز برای محیط زیست بهمراه خواهد داشت. بعنوان یکي از مثالهای ذساکنین و سیاست گ

ین سیستم در ترکیب زندگي روستایي، مزرعه داری با شاخص در زمینه چند منظوره بودن زیرساخت سبز مي توان به توانایي ا

افزایش پوشش جنگلي در منطقه و همزمان با بهبود صنعت توریسم و افزایش فعالیتهای انساني اشاره کرد. که در عین حال 

 این سیستم ضامن هوای پاک و آب پاک در همان منطقه نیز مي باشد.

یالب پایدار اشاره کرد. برخالف زیرساخت های سنتي که تنها از سیستم از دیگر نمونه ها مي توان به سیستم کنترل س

های سازه ای مصنوعي تشکیل شده و هدف آن تنها کنترل و هدایت سیالب  به آبراهه ها مي باشد، سیستم کنترل سیالب 

ره های زیر زمیني شده، و پایدار عالوه بر ایفای نقش فوق با افزایش دبي رواناب نفوذی به خاک سبب تغذیه هر چه بیشتر سف

از سوی دیگر بدلیل استفاده از سازه های نیمه مصنوعي از افزایش کربن در طبیعت کاسته و سبب افزایش پوشش گیاهي و در 

 نتیجه افزایش گونه های مختلف حیات وحش خواهد شد.

اران، بعنوان مثال در صنعت ذزیرساخت سبز بعنوان عامل موثری در رشد اقتصادی نیز مدنظر مي باشد. جذب سرمایه گ

توریسم، و کارآفرینان از یک سو و از سوی دیگر کاهش هزینه های زیست محیطي و باالبردن کیفیت سالمت جامعه در تعامل 

با یکدیگر مي توانند سبب بهبود وضع اقتصادی منطقه شوند. تجربه اجرایي زیرساخت های سبز در اروپا نشان داده که این 

 % شغل جدید شده است.5اد رمینه های خالقانه و مشاغل مرتبط با آن سبب ایجاد سیستم با ایج

زیرساخت سبز از عناصر متفاوت انسان ساخت و یا طبیعي تشکیل شده است. از کوچکترین عناصر مانند دریچه گذر ماهي 

این عناصر چه در محیط های شهری، در کنار سرریزها گرفته تا دشتهای سیالبي، جنگلها، رودها و یا تاالب ها، هر کدام از 

نیمه شهری و یا روستایي، چه در داخل و یا خارج مناطق حفاظت شده بعنوان بخشي از شبکه زیرساختي سبز ایفای نقش مي 

 کنند.

در عین حال باید مدنظر داشت  که تمام فضاهای سبز  و یا عناصر زیست محیطي را نمي توان بعنوان بخشي از شبکه زیر 

بز محسوب کرد. هرکدام از این عناصر عالوه بر برخورداری از کیفیت باال باید نقشي بیش از یک فضای سبز را برعهده ساخت س

داشته باشند تا بتوان آنها را بعنوان عنصری از زیرساخت سبز حساب کرد. بعنوان مثال یک پارک شهری را زماني مي توان 

ر فضای سبز بتواند بعنوان تصفیه کننده هوا، کنترل کننده و جذب کننده  بعنوان زیرساخت سبز در نظر گرفت که عالوه ب

رواناب سطحي و همچنین بعنوان محیطي برای افزایش فعالیتهای سالمت بخش انساني و نیز محیطي برای زیست گونه های 

د که تنها بعنوان فضای حیات وحش عمل کند. و مثال خالف آن مي توان به گروهي از گیاهان یکسان در یک محله اشاره کر

سبز ایفای نقش مي کنند و دیگر عنصری از زیرساخت سبز نمي باشند. یا در محیطهای روستایي، همه مزارع را نمي توان 

بخشي از زیرساخت سبز محسوب کرد مگرآنکه این مزارع در کنار تولید مواد غذایي از قابلیت های دیگری مانند پاکسازی 

 ي مناسب برای زیست گونه های زیست محیطي نیز بحساب آید.رواناب سطحي و یا محیط
 

 (Sustainable Urban Drainage System)سيستم جمع آوری آبهای سطحی پایدار  -3
سیستم جمع آوری آبهای سطحي پایدار بعنوان زیرمجموعه ای از زیر ساخت های سبز، از طبیعت پیروی کرده و عموما 

بارش کنترل و مدیریت مي کنند. این سیستم ها بگونه ای عمل مي کنند که سرعت رواناب  رواناب سطحي را در نزدیکي محل

را قبل از ورود به رودخانه ها یا منابع آبي کنترل کنند، و یا از فرم طبیعي زمین جهت ایجاد منبع آب طبیعي بهره جسته، و یا 

فره های زیرزمیني خواهد شد، و یا آب را جهت آبیاری به نفوذ بیشتر آب به خاک کمک کرده که در نهایت سبب تغذیه بهترس
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فضاهای سبز ذخیره مي کنند. این سیستم ها به مجموعه ای از فعالیت های مدیریتي، سازه های کنترل کننده و سیاست های 

مل تاثیرگذار طراحي اطالق مي شوند که بصورت بهینه و پایدار رواناب سطحي را زهکش، آلودگي آب را به حداقل رسانده و عوا

 بر آب های محلي را مدیریت مي کنند.

 به دالیلي که در ذیل اشاره مي شود، این سیستم ها در مقایسه با سیستم های سنتي پایدارتر هستند:

  حجم و مقدار رواناب سطحي ناشي از ایجاد سطوح شهری نفوذ ناپذیر را کنترل کرده و اثرات ناشي از آن را به حداقل

 مي رساند

 طبیعي منابع آب را حفظ مي کنند رژیم 

 محیط زیست و نیازهای آن جزء اولویت های آنها مي باشند 

 برای موجودات و گیاهان حیات وحش در محیط های شهری زیستگاه ایجاد مي کنند 

 ایجاد امکان تبخیر طبیعي از سطوح گیاهان و سطح آب 

 تامین آب برای منابع زیرزمیني 

 انسان ایجاد محیط بهتر برای زندگي 

 امکان توسعه شهری در محل هایي که ظرفیت سیستم فاضالب قدیمي امکان توسعه شهری را محدود کرده است 

امروزه کیفیت آب و مسایل مربوط به آن جزء مسایل مهم شهری مي باشد، زیرا در سیستم های سنتي زهکشي شهری، 

ا وارد کالورت های زیر زمیني و در نهایت وارد رودخانه آلودگي های محیط شهری مستقیما توسط رواناب شهری شسته، از آنج

ها و منابع آبي مي شوند. در این سیستم ها منابع آب، پتانسیل های منظر و زیستگاه های حیات وحش نادیده گرفته شده 

عطاف پذیر نمي است. آنها در محتوای خود پایدار نبوده و نسبت به تغییرات کلي مانند تغییرات آب و هوا و توسعه شهری ان

باشند. سیستم جمع آوری آبهای سطحي پایدار از تفکر سنتي که معتقد بود این سیستم ها تنها برای جمع آوری سیالب 

فواید سیستم جمع آوری آبهای سطحي پایدار را  1شکل  شهری و کاهش اثرات آن بر سیالب و کیفیت آب است، فاصله دارد.

که چگونه تغییر  بررسي یک طرح موردی در شهر هال کشور انگلستان مي پردازیمدر ادامه به به تصویر کشیده است. 

 .زیرساخت شهری در اقتصاد و توسعه شهر مي تواند اثر گذار باشد

 

 
 
 

 داریپا یسطح یآبها یجمع آور ستميس دیفوا: 1شكل 
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 (Hull green and blue infrastructure)زیرساخت شهری سبز و آبی برای شهر هال  -4
اثر زمان، فضا، تاریخ و فرهنگ بروی منظر شهری و متعاقبا اثر منظر شهری بروی اقتصاد منطقه امری است اجتناب ناپذیر. 

که در زمینه معماری منظر مدرن بیان مي شود، اینست که چه چیز به یک منطقه هویت مي بخشد، و ما چگونه مي  يسوال

ردم یک منطقه را برآورده کنیم بنحوی که کمترین اثر تخریبي را بروی طبیعت منطقه باقي بگذاریم. و آیا توانیم خواسته م

زیربنای شهری در عین حفظ تمامیت اکوسیستم منطقه، مي تواند پاسخي برای سوالهای فوق باشد. هدف طرح یافتن نقطه 

 2شکل  مي باشد. (Kingston Upon Hull)ر شهر هال تعادل بین طبیعت و اقتصاد منطقه در امتداد رودخانه هامبر د

 
   موقعيت جغرافيایی شهر هال در كشور انگلستان: 2شكل

 

 طرح مسئله -5
شهر هال در شرق انگلستان در حاشیه  رودخانه هامبر واقع شده است. این شهر در قرون وسطي یکي از بندرگاه های مهم 

نه واردات و صادرات کاال و تجارت برده بوده و نقطه اتصال اروپا و انگلستان بشمار میرفته است. پس از سپری کشور در زمی

دیگر شهرهای صنعتي کشور، با انتقال و  شدن دوران صنعتي سازی و بخصوص بعد از جنگ جهاني دوم، شهر هال همانند

تعطیلي واحدهای صنعتي مواجه شد. از سوی دیگر، بدلیل رشد صنعت حمل و نفل هوایي و ریلي، این شهر اهمیت خود را 

مي باشد و ما در   میالدی 1241 -1445بعنوان یک بندرگاه از دست داده است. بعبارت دیگر دوران طالیي شهر بین سالهای 

 ره شاهد بیشترین رشد مهاجرت به شهر هستیم.این دو

با عرض  (Humber River)شهر هال علي رغم برخورداری از استعدادهای طبیعي از قبیل مجاورت با رودخانه هامبر 

و یا وجود بناهای تاریخي باقیمانده از دوران طالیي شهر، با بحران شدید ( (Hull Riverکیلومتر و رودخانه هال 14متوسط  

صادی روبرو مي باشد. با وجود آنکه شهر هال اولین توقفگاه مسافرین دوچرخه سوار هلندی و بلژیکي مي باشد که از طریق اقت

راه آبي دریا شمال به انگلستان سفر مي کنند، اما هیچگونه جاذبه گردشگری برای مسافرین جهت اقامت موقت ایجاد نمي کند 

درگاه را به ایستگاه راه آهن کشوری  و جاده برون شهری متصل مي کند، شاهد ورود غربي که بن –و تنها شاهراه اصلي شرقي 

 و خروج گردشگران مي باشند. 

از سوی دیگر، بدلیل افزایش جمعیت و افزایش سطح مولد رواناب سطحي، سیستم فاضالب مختلط قدیمي شهر دیگر 

گي شدید، معابر و مکان های شهر با مشکل آبگرفتگي مواجه مي جوابگوی حجم باالی بارندگي نمي باشد. بنابراین بهنگام بارند

میلیمتری، شهر دچار خسارت مالي شدید ناشي از سیالب  111میالدی در پي بارندگي  2112باشند. همانگونه که در تابستان 

  شهری شد.
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   محدوده طرح در مجاورت روخانه هامبر: 3شكل

 

 هدف طرح -6

بلند مدت برای باال بردن توان گردشگری شهر، با استفاده از توان طبیعي منطقه، همساز با هدف طرح ایجاد زمینه ای 

 شرایط ویژه اقلیمي و اقتصادی منطقه مي باشد.

محدوده در نظر گرفته شده در جنوب شهر و در مجاورت رودخانه هامبر، بین بندرگاه بین المللي در جنوب شرقي و 

ب غربي شهر و مجاور با شهر تاریخي و مرکز شهر مي باشد. این محدوده عالوه برآنکه از ایستگاه راه آهن سراسری در جنو

دیدگاه گردشگری از موقعیت مناسبي برخوردار مي باشد، بدلیل مجاورت با دو رودخانه هامبر و هال محل مناسبي برای ایجاد 

   بنمایش مي گذارد. Humber River))نه هامبرمحدوده طرح را در مجاورت رودخا 3شکل  زیربنای سبز در منطقه مي باشد.

ها و فضاهای شهری از طریق ایجاد معابر درهم تنیده پیاده و و آبي بین رودخانه  چشم انداز طرح ایجاد شبکه ارتباط سبز

یشتر و دوچرخه مي باشد، که در امتداد رودخانه هامبر گسترش یافته و با رودخانه هال متقاطع مي باشد، تا ضمن استفاده ب

بهتر ساکنین شهر و گردشگران از فضاهای ایجاد شده، زمینه ای برای افزایش و بهبود زیستگاه جانوران دریایي و پرندگان 

و  (SUDS)ایجاد شود و درعین حال طرحي برای کنترل و ساماندهي سیالب شهری با ایجاد سیستم زهکش پایدار شهری 

ودی به رودخانه های هامبر و هال مي باشد. در این طرح از بازیابي فضاهای عاملي جهت بهبود کیفیت و تصفیه زه آب ور

 صنعتي رهاشده در حاشیه رودخانه ها بعنوان فضای سبز شهری، سکونتگاه های موقت و یا فضاهای مکث استفاده شده است.

 تكنولوژی طرح -7
است، مقطع این رودخانه بدلیل مجاورت  در بررسي نقشه های تاریخي، عکس ها و اطالعات رودخانه هامبر مشخص شده

با دریای آزاد و نوع خاک بستر، تحت تاثیر شدید رسوبگذاری مي باشد. با وجود آنکه رسوبات حاشیه رودخانه زیستگاه بسیاری 

هینه از از پرندگان و جانداران مي باشد، در عین حال عاملي بازدارنده در جهت مهاجرت گونه های ماهي مي باشد. با استفاده ب

 2شکل استفاده شود.( Wetlands) رسوبگذاری سعي شده از آن بعنوان عاملي جهت ایجاد فضای سبز باتالقي

در منطقه یورک انگلستان )شهر هال جزئي از منطقه یورک مي باشد(، از شاخه های بهم تنیده و زنده درخت بید جهت 

استفاده متناسب از این سیستم مهندسي سبز محلي و ترکیب آن با  حفاظت پاشنه دیواره های رودخانه ها استفاده مي شود. با

دیواره های گابیوني مي توانیم سیستمي جهت تله اندازی رسوبات در زمان ته نشیني در امتداد ساحل شمالي رودخانه هامبر و 

 در محدوده طرح استفاده کنیم.

افقي در پشت دیوارهای  4عمودی: 1شیب جانبي حداقل  طرح بدینگونه است که، در مرحله اول اجرا، خاکریزی پایدار با

حائل گابیوني که با شاخه های زنده درخت بید ترکیب شده اند، اجرا مي شود. با فاصله از خاکریز اولیه از ردیف دوم دیوارهای 

 4شکلحائل شاخه های بید جهت ایجاد تله برای رسوبات استفاده مي شود. 

سرعت ته نشیني رسوبات فاصله بین دو دیوار حائل رفته رفته با رسوبات پرشده و  سال، متناسب با 21-25در طول 

 5شکلخاکریز نهایي را ایجاد مي کند. 

Hull River 

Humber River 
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بروی خاکریز اولیه از گیاهان ساحلي بومي سازگار با محیط قلیایي رودخانه هامبر و منطقه سرد و بادخیز هال کاشته مي 

دسته گیاهاني که تکثیر آنها از طریق ریشه مي باشد، استفاده مي شود تا ضمن به  شود. در میان انواع گونه های بومي از آن

 6شکل حداقل رساندن هزینه تامین و نگهداری ، عاملي جهت حفظ پایداری خاکریزها ایجاد شود.

 (SUDS)سيستم جمع آوری آبهای سطحی پایدار شهری  -8
اب سطحي مي باشد. از آنجا که سیستم فاضالب قدیمي شهر بخش دیگری از پروژه معطوف به جمع آوری و کنترل روان

جوابگوی حجم باالی بارندگي نمي باشد، سیستم طرح شده، رواناب سطحي را از فاضالب شهری جدا کرده و رواناب تجمیع 

ر مي شود. در شده پس از تصفیه از طریق عبور از فیلتر خاک و فضای سبز و با با تاخیر زماني وارد رودخانه های هال و هامب

این سیستم ابتدا بخشي از رواناب معابر توسط کف های نفوذپذیر جذب خاک شده و بده مازاد توسط کانال های سبز روباز 

ها )محل هایي نظیر پارکینگ ها، حاشیه های غیر کاربردی معابر  Rain Gardenجانبي در دوسوی خیابان ها جمع آوری و به 

مي شود. در این محل ها رواناب جذب و تصفیه شده و سپس توسط لوله هایي به رودخانه  پوشش شده با فضای سبز( منتقل

 8شکل ها و یا آبگیرهای جمع کننده منتقل مي شوند.

  يونیمرحله اول استفاده از سازه گاب کيطرح شمات: 4شكل

 

 
 تله اندازی رسوب و تبدیل شدن به تاالب جهت گابونی سازه از استفاده ه نهاییشماتيک مرحل : طرح5شكل

 

این طرح نمونه ای از زیرساخت های شهری بوده که در آن تاسیسات زیربنایي دیگر بعنوان الیه ای پنهان از نظر نبوده و 

یعني رودخانه ها دنبال کنند. در این طرح،  مردم مي توانند مسیر رواناب سطحي را از مبدا یعني بام ها و خیابان ها تا مقصد

 4شکل زیرساخت های شهری عالوه بر کاربرد مورد نظر، بعنوان فضایي شهری در اختیار شهر و مردم آن مي باشند.
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 سال و تبدیل شدن به تاالب 25: تكميل مراحل مختلف رسوب گذاری در طول دوره تقریبی 6شكل

 

 

 
 امبر در دهانه رودخانه هالرودخانه ه یرسوبگذار تيوضع: 7شكل

 

  
 یآن به رودخانه با استفاده از كفساز تیو هدا هيتصف ،یرواناب سطح یجمع آور ستميس اتیيو جز یمقطع عرض: 8شكل

 فضای سبز و رینفوذپذ
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تفریحی و استفاده از فضای سبز تركيب با مصالح سخت جهت ایجاد پل  -عمومی محلی به رودخانه هحاشي : تغيير9شكل

 سبزمناسب  برای عبور پياده، دوچرخه و همچنين  برای تردد جانوران بومی

 

 گيری نتيجه -7
ساخت ها و تامین  نیاز به گسترش زیر ،توسعه روزافزون شهرهابا توجه به همچون سایر کشورهای جهان، در ایران نیز 

و هوای پاک در سرتاسر کشور امری مهم مي باشد. با توجه به محدود بودن منابع  اعم از آب، خاکاولیه نیازهای حیاتي 

ایران بدلیل کاهش  های اخیر کشورلمتاسفانه در ساطبیعي، نیاز به سیستم های پایدار هر چه بیش از پیش احساس مي شود. 

از بین رفتن تاالب ها، کاهش ذخایر آبي  مانندآثاری مي باشد، آن  ناشي از مطلوبآثار ناکم آبي و نیز مواجه با معضل  بارندگي،

نقاط در مقایسه با در ایران زیرساخت سبز  زیرزمیني، فرسایش خاک و سیالبي شدن آبراهه ها بهنگام بارندگي.رو زمیني و 

در کاهش اثرات تغییرات  فراترنقشي مي تواند  نیست و ی شهریدیگر تنها عاملي برای گسترش زیرساخت ها پرباران جهان،

در کرانه آبراهه ها و بسیاری  ، افزایش بافت گیاهيتصفیه آب باران از طریق افزایش نفوذپذیری خاک .داشته باشدآب و هوایي 
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غذیه سفره های زیرزمیني یگر از تالشهای مرتبط با زیرساخت سبز عالوه بر جمع آوری و تصفیه آب ناشي از بارندگي به تد

از نتایج دیگر آن  نیز جلوگیری خواهد کرد.و افزایش پهنه سیالب دشت ها طغیان رودخانه ها  ،کمک کرده و از فرسایش خاک

، ایجاد محل مناسب زندگي گونه های جانوری در کنار فضای شهری و نیز امکان توسعه زیرساخت شهری در محل مي توان

سنتي امکان گسترش ندارند را برشمرد. محیط زیست و منابع طبیعي بعنوان سرمایه هایي تجدید  هایي که زیرساخت های

 ناپذیر، میراثي برای آیندگان خواهند بود.

 

 قدردانی -8
 .مهندس بابک ورشاویان که اگر همراهي و تشویق هایش نبود این تجربه هم نبودهمسرم، باتشکر از       
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