


فریدون عوفی

و  پژوهشگر زیست بوم های دریاییعضو هیئت علمی 

ارزیابی پیامد های ناشی از تغییر در وثر مروری بر اقدامات م

منطقهدر ایران و اقلیم 

(سازگاری و کاهش اثرات)

1398آذر ماه 30-تهران 



1- Climate Change Impacts, Exposures and Vulnerability
(تأثیرات تغییرات آب و هوا ، قرار گرفتن در معرض و آسیب پذیری)

2- Adaptation, planning, and resilience for health
(سازگاری ، برنامه ریزی و تاب آوری برای سالمتی )

3- Mitigation Actions and Health Co-Benefits
(کاهش دهنده و موارد بهداشتی و سالمتی مشترکاقدامات  )

4- Economics and Finance
( گذاری و دارایی یا سرمایه اقتصاد  )

5- Public and Political Engagement
( عمومی و سیاسیتعامل  )

زمینهدرمختلفهایتخصصباقاره5از(مللسازمان،دولتیهاینهاد،دانشگاهیوپژوهشیمؤسسات)کشور70همکاری
عی،اجتمااقتصاد،نقل،وحملشیالت،وطیورودام،غذاانرژی،عمران،مهندسیجغرافی،ریاضیات،زیست،محیطهوا،وآب

.پزشکیوعمومیبهداشتاکوبیولوژی،دریایی،علومسیاسی،

The Lancet Countdown
کاری ، اهداف و گروه های ساختار

تغییر وضعیت کنونی گرمایش جهانی
 جهانده عمومی  در وضعیت فعلی و آینغذایی و مخاطرات بهداشت امنیت کنترل و پیشگیری گسترش بیماریها، عدم
 ای انتشار گازهای گلخانه کاهش

 انسانابعاد زندگی سازگاری در تمام کردن راهکارهای پیدا
 های خدمات بهداشتیزیر ساخت عمومی، و سالمت و ملی بهداشت سیستم های بهبود



Pathways between climate change and human health



Pollen multilayer chart for climate change strategic management analysis



Climate change vulnerability assessment, base on species / ecosystem



Pathway revealing the attribution of climate change and decreased consumption 

of capture fish  to increased risk of ischemic heart diseases



Climate change marine indicators



Average of the global Sea Surface Temperature (SST)
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Global warming risks impacted by climate change on fish stocks diversity and population 

(Arctic, temperate and tropical marine areas)



Changes in SST for countries on key FAO fishing basins, 2000 - 2018



Comparison of the ω3 fatty acids content of farmed and captured fish



Quaternary for 2020-2025 study (form 2: Fish consumption)

1) Name of respondent

2) Consumer details 

a) location (basin /country)

b) Residential type (1.urban, 2.rural)

c) Geographical area (1.island & coastal, 2. non-coastal )

d) Gender (1.Male, 2.Female)

e) Age group (1.18-25; 2. 26-35; 3.36-45; 4.46-55; 5.> 55)

f) Level of education (1.illiterate ;2.school ; 3.university )

g) Occupation (1.working; 2.not working; 3.student; 5.Pensioner)

h) Household income per month $ (1.<200; 2. 200-500; 3. 500-1000; 4 . >1000)

3.a.) Do you or your household eat fish ? (1.yes, 2.no)

3.b.) Why don’t eat fish (1.do not like fish, 2.allergic to fish, 3.too expensive, 4.do not know how to cook,

5.religious reasons)

4) How often do you or your household eat fish in month (kg)? (1.<5, 2.5-10, 3.10-30, 4. 30-50, 5. >50)

5) Where do you normally buy fish (1.fish landing, 2.market, 3.self fishing)

6) Source of fish (1.local, 2.imported)

7) Consumer attitudes

a) fish for health (1.disagree ,2.neutral ,3.agree)

b) fish availability (1.disagree ,2.neutral ,3.agree)

c) environmental health (1.disagree ,2.neutral ,3.agree)

d) fish price than other meat (1.disagree ,2.neutral ,3.agree)

8) personality health (1.diabetic ,2.cardiovascular discomfort, 3.others)



Quaternary for 2020-2025 study (form 1: Fishermen & Catgut information)

1) Interview date

2) Interviewee (1. name, 2. age, 3. household number)

3) Fishing habitat (1. creek & estuary, 2. gulf & bay, 3. coral reef, 4. mangrove, 5. inshore, 6. open sea)

4) Location (1.country, 2. province 3. area)

5. a) Vessel type (1. metal, 2. wooden, 3. fiberglass)

5. b) Vessel size (m) (1. <5, 2. 5-10, 3. 10-30, 4. 30-50, 5. >50)

6) Average salary (daily income - $) (1. low season, 2. high season)  

7) Fishing method (1.gill net, 2.long line, 3.purse seine, 4.trawl, 5.pot and trap, 6.set net, 7.trolling, 

8.beach net, 9.hook and line,10.others)

8. a) Spring fishing (1.days at sea, 2.dominant species, 3.average catch (kg), 4.price per kg, 5.total sell

6.self-consumption - kg) 

8. b) Summer (1.days at sea, 2.dominant species, 3.average catch (kg), 4.price per kg, 5.total sell

6.self-consumption - kg) 

8. c) Fall  fishing (1.days at sea, 2.dominant species, 3.average catch (kg), 4.price per kg, 5.total sell

6.self-consumption - kg) 

8. d) Winter fishing (1.days at sea, 2.dominant species, 3.average catch (kg), 4.price per kg, 5.total sell

6.self-consumption - kg) 

9) Accidental observation 

10) Comments



Image Habitat Common name Scientific name Family 

 

Pelagic – Neritic, 

Anadromous 

Eastern 

Australian 

Salmon 

Arripis trutta 

(Forster, 1801) 
Arripidae 

 

Pelagic – Neritic, 

Anadromous 
Toli shad 

Tenualosa toli 

(Valenciennes, 1847) 

 

Clupeidae 

 

Coral reef - Rock 

associated 

Spotted grouper 

(Sea bass) 

Epinephelus analogus 

Gill, 1863 

 

Serranidae 

 

Coral reef - Rock 

associated 
Sohal surgeonfish 

Acanthurus sohal 

(Forsskål, 1775) 

 

Acanthuridae 

 

Coral reef - Rock 

associated 

Yellowbar 

angelfish 

Pomacanthus maculosus 

(Forsskål, 1775) 

 

Pomacanthidae 

 

Endangered species of marine fishes affected by climate change



توانایی در سازگاری  اثرات تغییر اقلیم بر صید و صیادی

(  شتآشنایی با سایر روش های تامین معی)تنوع بخشی در معیشت جوامع  محلی و صیادان 
(اشتغال زایی غیر صیادی)صیادی و ایجاد شغل های جدید کاهش وابستگی جوامع به 

وری اقتصادی صیدکاهش هزینه ها برای افزایش بهره 
بیشتربا ارزش جدید سترسی به بازارهای د

گونه های هدفدر تغییر 
صیادی       افزایش تالش 

کاهش میزان صید

ی جوامع محلی و بهره بردارانسبد معیشتتنوع بحشی 
صیادانبیمهافزایش حق ماهیگیریروش های بهر برداری و بخشی در تنوع

تغییر در ساختار مدیریت شیالتی و برنامه های راهبردی صیادی
جابجایی در مکان های صید، 

تغییر در موقعیت مناطق صید و مکان یابی صیدگاه های جدید

(  آشنایی با سایر روش های تامین معیشت)معرفی روش های جدید معیشت 
صیادیکاهش وابستگی جوامع محلی به  صیدکاهش سودآوری

در مقابل سیل، طوفان و حوادث طبیعیدفاعفیزیکی تاسیسات ساحلی چهت بهبود 
طبیعیجایعفجدید جهت مقابله  با  وقوع طراحی وساخت ها زیرو  بهسازی ءحیاا

و جابجایی ساکنین مناطق ساحلی بصورت مدیریت شدهتغییر
سیستم های هشدار زودرستنظیموآموزش

دیدآسیب پذیری زیرساخت ها و جوامع در برابر طغیان ، افزایش سطح دریا و طوفان های ش

شناور های ماهیگیری  با افزایش سرمایه گذاریثبات ایمنی و بهبود  افزایش خطرات ماهیگیری

Solomons:مطالعهموردمنطقه Islandآمریکاشرق،Kenya:آفریقا،شرقMaldives:آسیاجنوب

کشتیموتوردرایگلخانهگازهایتولیدکاهشسولفور،کمهایسوختازاستفاده،سوختمصرفکاهش:(Mitigation)اثراتکاهشیامقابلهاقدامات
آبزیزاپشتیبانیوحمایت،(ترالبجایاستاتیکهایروشترویج)کارآمدصیادیهایروشارتقاءبهرهبرداری،نوینهایروشبکارگیری،ماهیگیریهای

،فاظتح،زیستمحیطباسازگارهایآوریفنتوسعهساحلی،هایبنازیروتاسیساتویساختمانطراحیدرپیشرفت،گیاهخوارهایگونهپرورشوپروری
(زمینگرمایشبامقابلهوکربنترسیبوجذبدرآننقشدلیلبه)حرادریاییهایجنگلتوسعهوکاشت

زیرجدولطبق:(Adaptation)اثراتباسازگاریاقدامات

اثرات تغییر اقلیم  بر صنعت شیالت تجربیات جهانی مطالعه 



اثرات و  پیامد های تغییر اقلیم 

محیطیعی،طبمنابعبراقلیمتغییرازمنتججهانیگرمایشپدیدهمنفیاثراتملی،مقیاسدرموردیمطالعاتاساسبر
.استگردیدهمشخصآبمنابعوکشاورزیزیست،

وبزیانآذخائروطبیعیمنابعدرتغییراتیشاهدنامحسوسبطورمواردبیشتردرومحسوسبطوراخیرسالچندطی
.ایمبودهکشوردرآبیزیستگاههای

ندباشمیدرکشورآتیهایدههپیامدهایترینعمدهازواقعدرکهنموداشارهمواردیبهتوانمیذیالخصوصایندر
.اندشدهارائهاقلیمتغییرالگوهایبینیپیشومطالعاتاساسبرکه
حرارتدرجهمیانگینافزایش
اقلیمیحدهایپدیدهافزایش
بارشرژیمتغییروجابجایی
سنگینهایبارشافزایش
بارشمیزانکاهش

نهایتدرنمودکهاشارهزیرمواردبهتوانمیموارداینمهمترینازاثراتملی،مقیاسدرموردیمطالعاتاساسبر
.استکردهمشکلدچارراانسانسالمتوبهداشتغذایی،امنیت
هاتاالبوآبگیرهاوهادریاچهحتیومقیاسکوچکآبیمنابعتخریبوخشکسالی
پذیرآسیبوحساسهایاکوسیستموزیستگاههادرساختاریتغییراتوتخریب
زمینیزیرآبهایمنابعکاهشوهاقناتوهاچشمهشدنخشکحتیوکاهش
آبزیانذخائروهاجمعیتکاهشمواردبعضیدروایگونهتنوعکاهش
جاریآبهایجریانوهارودخانهدبیکاهش
(وغبارگرد)نمکوشنطوفانهایافزایش
فرسایشوگذاریرسوبالگویتغییر



.استبیانلقاب(هازیستگاهوذخائر)آبزیانوشیالتبراقلیمتعییراثراتبرایزیر مواردموجود،مستنداتومشاهداتبراساس

(مهاجرتومیر،مرگنظیر)هازیستگاهاکولوژیکساختارتغییرازناشیهایپدیدهبروز
شدگیسفید"و"زردباند"بیماریهایبروزومرجانیهایآبسنگهایزیستگاهتخریب"
پسندخشکیوپسندشورگیاهانوساحلینواحلیبخصوصگیاهانفتوسنتزدرتغییر
پذیرآسیبوبومیهایگونهگرفتنقرارخطردروژنتیکیذخائروزیستیتنوعکاهش
(صیادیوصید)شیالتبهمتکیجوامعاقتصادیواجتماعینظاموساختاردرتغییر
(صیادیهایفعالیتوبرداریبهره)آبزیانوشیالتبرمتکیگذاریسیاستدرتغییر
آبزیانرفتاریوزیستیهایالگویدرتغییراتوغذاییهایزنجیرهدرتغییر
مورفولوژیژئودیدگاهاززیستگاههاوسواحلفیزیکیساختاردرتغییر
زمینیزیرذخائرومنابع،آبیزیستگاههایوسعتچشمگیرکاهش
محدودکنندهتغذیهآبیمنابعباهادریاچهوآبگیرهاشدنخشک
طلبفرصتومهاجمهایگونهحضورپالنکتونی،شکوفایی
هارودخانه(جریانودبی)آبیرژیمدرتغییر
پدیددگروپدیدنویبیماریهاشیوعوبروز
پالنکتونیجوامعشناسیریختدرتغییر

پیامد های ناشی از تغییر اقلیم آینده پژوهی 



.نمودسیبررزیرشرحبهآبزیانوشیالتزمینهدررااقلیمتغییراثراتتوانمیعملکردیهایشاخصگرفتننظردربا

جانوریوگیاهیبفردمنحصرهایگونهوژنتیکیذخایر،(ایگونه)زیستیتنوع
آبزیانزیستگاهیارزشمندمناطقوپذیرآسیبوحساسزیستگاههای
(دریاییوشیرینآب)آبزیانوشیالتدیدگاهازغذاییامنیت
شیالتبخشزیردرذینفعاناقتصادیواجتماعیوضعیت
شیالتبخشزیردرسازمانیهایگذاریسیاست
غذاییامنیتوانسانیجوامعبهداشتوسالمت
(جنوبوشمال)ساحلینواحیودریاهاسطح
(ساکنوجاری)داخلیآبهایمنابع

پیامد های ناشی از تغییر اقلیمتهاجمی سازگاری با و یا مدیریت راهبردی تدافعی 



سوابق و مستندات  
(پایشی، تحلیلی، آینده پژوهی : گزارش عملکرد)



پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر فعالیت ها و تولیدات شیالتی برنامه کالن 

اشدبمیآبزیانتولیدوپروریآبزیوآبزیانازبرداریبهرهوماهیگیریاصلیموضوعدوبرمشتملبرنامهاین.
سهموسهایاولویتبامنطبق(مربوطههایپروژه/اقداموطرحبرمشتمل)برنامهزیرچهارقالبدرشدهتهیهبرنامه

.باشدمیکشورشیالتیعلومتحقیقات
ساالنههایگزارشاستنادبهاقلیم،تغییربرنامهنویسپیش- LANCET, 2018FAO, ,IPCCو2018

.استگردیدهارائهوتنظیم2018
باشدمیضروریدولتی،هاینهاددانشگاهی،مراکزوپژوهشیمؤسساتسایرمشارکت،هاپروژهوهاطرحاجرایدر.



پژوهشفرضیاتوسئواالت
است؟چگونهشیالتیهدف/شاخصهایگونهباتعاملدرفنولوژیکیتداخل/همپوشانیروند(1
شود؟میایجادتغییرشیالتیهدف/شاخصهایگونهباتعاملدرفنولوژیکیتداخل/همپوشانیروندچرا(2
کرد؟خواهدتغییرچگونههدف/شاخصهایگونهفنولوژیکتداخل/همپوشانی(3

Conceptual Framework for Research 

(Based on Questions and Approaches to Climate Change Impacts)



پروژه های زیر مجموعه/ محور های اقدام طرح های زیر مجموعه/ عناوین زیر برنامه ها 
(بیبخش بوم شناسی منابع آ)و راهکار های مدیریت بهینه حفاظت و باز سازی در منابع آبی کشور ارزیابی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم  بر ساختار زیستگاهی و تنوع زیستی آبزیان –1

دریاچه های طبیعی و پشت سد، آب بندان ها، رودخانه ها، تاالب ها و آبگیر ها، چشمه ها و قنوات  لیپیامد های ناشی از تغییر اقلیم  بر ساختار زیستگاهی و تنوع زیستی آبزیان در زیستگاه ها ی آبهای داخ-1-1

(گلستان)، ناحیه شرقی (مازندران)، ناحیه مرکزی (گیالن)ناحیه غربی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم  بر ساختار زیستگاهی و تنوع زیستی آبزیان در زیستگاه های دریای خزر-1-2

(هرمزگان)، ناحیه جنوب شرقی (بوشهر)، ناحیه مرکزی (خوزستان)ناحیه شمال غربی رس و تنگه هرمزپیامد های ناشی از تغییر اقلیم  بر ساختار زیستگاهی و تنوع زیستی آبزیان در زیستگاه های خلیج فا-1-3

(ستانهرمزگان و سیستان و بلوچ)، مناطق عمیق و آبهای دور از ساحل (سیستان و بلوچستان)، ناحیه شرقی (هرمزگان)ناحیه غربی ز و خلیج عمانپیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر ساختار زیستگاهی و تنوع زیستی آبزیان در زیستگاه های تنگه هرم-1-4

(سی و ارزیابی ذخایر بخش زیست شنا)اری در منابع آبی کشور بردارزیابی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر فراوانی، پراکنش و میزان ذخایر آبزیان اقتصادی و راهکار های مدیریت بهینه حفاظت و بهره –2

دریاچه های طبیعی و پشت سد، آب بندان ها، رودخانه ها، تاالب ها و آبگیر ها، چشمه ها و قنوات  پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر فراوانی، پراکنش و ذخایر آبزیان اقتصادی در آبهای داخلی-2-1

، ماهیان استخوانی، کیلکا ماهیان، ماهیان مهاجر باالرو،  *ماهیان خاویاریپیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر فراوانی، پراکنش و ذخایر آبزیان اقتصادی در دریای خزر-2-2

ماهیان سطح زی ریز، ماهیان سطح زی درشت، آبزیان کفزی، ماهیان مرجانی، ماهیان مهاجر باالروپیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر فراوانی، پراکنش و ذخایر آبزیان اقتصادی در خلیج فارس و تنگه هرمز-2-3

ماهیان سطح زی ریز، ماهیان سطح زی درشت، آبزیان کفزی، ماهیان مرجانی، ماهیان مناطق عمیق پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر فراوانی، پراکنش و ذخایر آبزیان اقتصادی در خلیج عمان-2-4

(بخش آبزی پروری)ارزیابی پیامد های  ناشی از تغییر اقلیم بر تولیدات آبزی پروری و راهکار های مدیریت بهینه کنترل و سازگاری در آبزیان پرورشی کشور –3

(**)حوضه زاگرس میانی ،(**)حوضه زاگرس شمالی ،(**)حوضه البرز جنوبی ،(**)حوضه البرز شمالی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر تولیدات آبزی پروری ماهیان سردآبی -3-1

(**)حوضه زاگرس میانی ،(**)حوضه زاگرس شمالی ،(**)حوضه البرز جنوبی ،(**)حوضه البرز شمالی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر تولیدات آبزی پروری ماهیان گرم آبی -3-2

(**)حوضه فالت مرکزی ،(**)حوضه زاگرس جنوبی ،(**)حوضه البرز شمالی *پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر تولیدات آبزی پروری ماهیان خاویاری-3-3

(**)حوضه فالت مرکزی ،(**)حوضه زاگرس جنوبی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر تولیدات آبزی پروری ماهیان زینتی -3-4

(ستانسیستان و بلوچ)، خلیج عمان (خوزستان، بوشهر، هرمزگان)، خلیج فارس و تنگه هرمز (گیالن، مازندران، گلستان)دریای خزر پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر تولیدات آبزی پروری ماهیان دریایی -3-5

(**)لی ، آبهای داخ(سیستان و بلوچستان)، خلیج عمان (خوزستان، بوشهر، هرمزگان)، خلیج فارس و تنگه هرمز (گلستان)دریای خزر پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر تولیدات آبزی پروری میگو و سایر آبزیان-3-6

(بخش بهداشت و بیماری های آبزیان)ور ارزیابی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر بروز و شیوع بیماری ها و  راهکار های مدیریت بهینه کنترل و سازگاری در آبزیان پرورشی کش–4

(**)حوضه زاگرس میانی ،(**)حوضه زاگرس شمالی ،(**)حوضه البرز جنوبی ،(**)حوضه البرز شمالی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر بروز و شیوع بیماری های ماهیان سردآبی -4-1

(**)حوضه زاگرس میانی ،(**)حوضه زاگرس شمالی ،(**)حوضه البرز جنوبی ،(**)حوضه البرز شمالی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر بروز و شیوع بیماری های ماهیان گرم آبی-4-2

(**)حوضه فالت مرکزی ،(**)حوضه زاگرس جنوبی ،(**)حوضه البرز شمالی *پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر بروز و شیوع بیماری های ماهیان خاویاری-4-3

(**)حوضه فالت مرکزی ،(**)حوضه زاگرس جنوبی پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر بروز و شیوع بیماری های ماهیان زینتی-4-4

(ستانسیستان و بلوچ)، خلیج عمان (خوزستان، بوشهر، هرمزگان)، خلیج فارس و تنگه هرمز (گیالن، مازندران، گلستان)دریای خزر پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر بروز و شیوع بیماری های ماهیان دریایی-4-5

(**)لی ، آبهای داخ(سیستان و بلوچستان)، خلیج عمان (خوزستان، بوشهر، هرمزگان)، خلیج فارس و تنگه هرمز (گلستان)دریای خزر پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر بروز و شیوع بیماری های میگو و سایر آبزیان-4-6

تغییر اقلیم و شیالت برنامه کالن 



اولویت بندی گونه های شاخص و هدف شیالتی  بر اساس ویژگی های زیستگاهی و حفاظتی



(فراکه–دیلم )ناحیه شمالی (               نخیلو–فراکه )ناحیه مرکزی (                 نایبند–نخیلو )ناحیه جنوبی 

استان بوشهر: مطالعه موردی –میگوهای پرورش انتحاب مکان های مناسب مجتمع جانمایی و 



(شیمیایی-فیزیکیپارامترهای)زیستیغیرهایشاخص
(جانوریوگیاهیزیستمندان)زیستیهایشاخص
(ساختاری)شناسیریختزمینهایشاخص
(هواوآب)اقلیمیهایشاخص

(KPIs)پارامتر های شاخص عملکردی مهمترین 



KPI > 9

KPI = 7-9

KPI = 5-7

KPI = 3-5

KPI < 3

استان بوشهر–مجتمع های پرورش میگو  (KPIs)ضرایب ارزش شاخص های عملکردی ارزیابی اولیه از 



Which countries are most in danger from Sea Levels Rise (SLR)



درجه2-4زمینکرهسطحدمایافزایش2060سالتا

متر30تاهااقیانوسآبسطحآمدنباال

جنوبیجزایروهااستانازهاییمساحترفتنآبزیر
%43/2خوزستان

26/9بوشهر
12/3هرمزگان
%4/3بلوچستانوسیستان

رفتخواهدآبزیرکامالجزیره6کلیبطور.

ماندمیباقیمربعکیلومتر634مساحت،مربعکیلومتر1884از.

باشدمیجزایرکلمساحتدرصد33/6معادلمساحتاین.

شدخواهدایجادنیزجزیرهتعدادی.

کشورسواحل و جزایر جنوب خلیج عمان بر پیامد های ناشی از تغییر اقلیم و باال آمدن آب خلیج فارس و 



2002 – 2010 - 2019

عروس دریایی قهوه ای

افزایش فوق متراکم و  فصلی عروس های دریایی
Jellyfishes Seasonal Blooms

مستند سازی آثار و پیامد های ناشی از تعییر اقلیم بر محیط زیست دریایی

2006 – 2012 - 2018

Rhopilema nomadica
عروس دریایی شفاف



مناطق شدید کم اکسیژن و مرده دریایی
Hypoxy and Dead Zone

مستند سازی آثار و پیامد های ناشی از تعییر اقلیم بر محیط زیست دریایی

Deep-sea batfish (Halieutaea"خفاش ماهی عمق زی"گونه  indica)  

 (Ogcocephalidae)“دریاییخفاش ماهیان "خانواده از 



با سپاس از توجه شما

کوه خواجه–ساحل شرقی تاالب هامون –استان سیستان و بلوچستان 

1396مهر ماه 


