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تحلٕل فرا رتبٍاْ مراتع مستعذ تخرٔب حًزِ آبخٕس وًشان
استان آرربأجان غربٓ
*

 مُشٕذ سًرْ ؛ استاديار پژووضي ،بخش تحقيقات مرتع ،مؤسسۀ تحقيقات جنگلوا و مراتع کضير ،سازمان تحقيقات ،آميزش و
ترويج کضاورزي ،تىران ،ايران.
 مٕىا غأب؛ دانش آميختۀ کارصناسي ارصد مرتعداري ،دانضكدۀ منابع طبيعي ،دانضگاه اروميه ،ايران.
 جًاد معتمذْ؛ دانضيار پژووضي ،بخش تحقيقات مرتع ،مؤسسۀ تحقيقات جنگلوا و مراتع کضير ،سازمان تحقيقات ،آميزش و
ترويج کضاورزي ،تىران ،ايران.
چکٕذٌ
نيهیات اغالصی ةرای زهّگیری از جخریب ىرجم زىاٌی کارآىد اشث کَ ىٍاـق ىصحهد جخریب طٍاشایی و اكدداىات اغدالصی ر ایدً
ىٍاـق ىحيرکز گر  .اٌسام پژوُض صاؽر ،ةرای طٍاشایی و طٍاخث وؽهیث ىٍاـق ىصحهد جخریب ىراجم ةَ کيک روشُای فرارجتَ-
ای ةَ ىٍلّر ىدیریث غضیش ىراجم ر صّزۀ آةخیز ٌّطان اشحان آذرةایسان غرةی اٌسام گرفث .ةرای اونّیث ةٍدی ىراجم ىصحهد جخریب
از جکٍیک جػيیوگیری چٍد ىهیارۀ فرارجتَای  PROMETHEE IIاشحفا ه طد .ر ایً جضلیق ،ةرای جهییً ىراجم ىصحهد جخریدب از
ىهیارُای ىحهد ی طاىم ةارش ،رغد طدیب ،فرشدایض ،رشدّر ،رواٌدار ،ةدی ،جّنیدد ،وؽدهیث ىرجدم ،جیدگ گیداُی ،گدروهُدای
ُیدرونّژیکی خاک ،واصدُای اراؽی ،اشیدیحۀ خاکُ ،دایث انکحریکی خاک ،کرةً آنی ،ةافث خاک ،کارةری اراؽی ،جراکو زيهیث و
وزّ روشحا اشحفا ه گر ید .وزن ُی ىهیارُا ةَ کيک روش آٌحروپی طاٌّن اٌسام گرفث .ةاالجریً وزن ىهیار ىرةّط ةدَ ىهیدار جدراکو
زيهیث ةا وزن  0/1624و کيحریً وزن ىرةّط ةَ ىهیار اشیدیحۀ خاک ةا وزن  0/0002اشث .شپس ةا جّزَ ةَ وزن و ىلدار ُر ىهیدار
ةرای ُر جیگ گیاُی ،ا هُای ىرةّط ةَ جیگُای گیاُی ةا اشحفا ه از جکٍیک  PROMETHEE IIجضهیدم طددٌد .کدالس جخریدب-
پذیری ىرجم ةر اشاس جکٍیک  PROMETHEEIIو ةر اشاس روش خّطَةٍدی  K-meansر شَ کالس جخریب ىرجم زیا  ،ىحّشؿ
و کو جهییً طد.
کلٕذ ياشگان :جخریب ىراجم ،روشفرارجتَای ،PROMETHEE II ،اونّیثةٍدی ،صّزۀ آةخیز ٌّطان

* ٌّیصٍده ىصئّل :طياره جياس+989125279086 :

Email: Souri@rifr_ac.ir
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 .1مقذمٍ
ىراجم ةَ نٍّان ةصحر صیدات و ناىدم جّشدهۀ کظدّرُا
ُيّاره ىّر جّزَ اٌصان ةّ ه اشث .ىحأشفاٌَ اىروزه ىراجم
ر کظّرُای ىخحهف زِان از زيهدَ ر کظدّر ىدا رو ةدَ
اٌِدام و ٌاةّ ی گذاطحَ اشثٌ .لض اٌصان ةَ ُيراه نّاىدم
اكحػا ی و ازحيانی ةرخّاشحَ از آن ةَ نٍدّان ىِدوجدریً
نّاىم جخریب طٍاخحَ طده اشث .ةٍاةرایً اٌصان ةَ نٍدّان
یک ةِرهةر ار و یا ىدیر ازرایی ىدیجّاٌدد ر جخریدب ایدً
ىٍاةم نلیو و ُيچٍیً ر زهّگیری از جخریب آن شدِیو
ةاطد ] .[25ةِرهةدر اری ٌا رشدث و نددم ازدرای غدضیش
نيهیات اغالح و اصیاء ىراجم ىیجّاٌد ٌلض اشاشی جخریب
آر ،خاک و ندم جأىیً ٌیازىٍددیُدای کظدّر ر زىیٍدۀ
فراور هُای پروجئیٍی اطحَ ةاطد ] .[18ر زىیٍۀ جخریدب
ىراجم جضلیلی ر کظّر چیً اٌسام طد کَ ٌحایر آن ٌظدان
ا ر صال صاؽر جخریب و ةیاةانزایی ىهؾم اغهی ىراجدم
ایً کظّر طده اشث کَ الیم ایً جخریب چرای ىفدرط و
ةیض از كرفیث ،طخو ىراجم ،ندم آگاُی از اُيیث ىراجدم
جّشؿ ونث و ىدر مٌ ،اکدافی ةدّن اكدداىات صفدق ىراجدم
جّشؿ ونث ةیان طده اشث ] .[10جخریب ىرجدم ٌدَ جٍِدا
جِدیدی ةرای شالىث اکّنّژیک نهدف زارُدا ،ةّجدَزارُدا و
شاوانُا اشث ،ةهکَ ىیجّاٌد کاُض کيیث یا کیفیث ىدّا
غذایی پّطض گیاُی ر شحرس ام را ٌیز ر پدی اطدحَ
ةاطد .ةارش کو ،چرای ةیرویَ ام و طخو ىرجم ر زِدث
طیب ةَ ىٍلّر جػاصب آن و یا یدو کداری از ىِدوجدریً
فرآیٍدُای جخریب کٍٍدۀ ىرجم ىدیةاطدٍد] 26 ،24 ،13و
ُ .[28يچٍیً ،ىراجم ةا وؽهیث فلیر و فرشایض و رشدّر
ةاال ،پحاٌصیم جخریدب ةداالجری ارٌدد ] 3و  .[17جغییدرات
ٌاشازگار ر اشیدیحَ ،طّری زیا و ىیزان کرةً پداییً ُدو
از نّاىم ىِو جخریب ىراجم ىیةاطٍد ] 9و  .[11ةا جّزَ ةَ
جضلیلات ،ىا ۀ آنی ادر زیا ی ةدر روی جخریدب ىراجدم ار
] .[15ر پژوُظی کَ ةَ ىٍلّر ةررشدی نّاىدم ىدثدر ةدر
جخریب ىٍاةم ـتیهدی اشدحان ار ةیدم اٌسدام گرفدث ،ةیدان
گر ید کَ کاُض ىیزان جّنید ،یکدی از الیدم جخریدب ر
ىراجدم ایدً اشدحان اشدحيی ةاطدد ] .[1جػديیوگیدران ر

ىدیریث و ةرٌاىدَریدزی ىرجدم ةدا جهددا زیدا ی گزیٍدَ و
ىهیار ىّازَ ُصحٍد .یکی ازىِوجدریً چدانضُدای آنُدا
اٌحخار ةِحریً و ىٍاشبجریً گزیٍَ و اونّیثةٍدی گزیٍَُا
ةا جّزَ ةَ ىهیارُدای جهریدف طدده اشدث .ر ایدً راةفدَ
جکٍیکُای جػديیوگیدری چٍددىهیاره ىدیجّاٌدد راُکدار
ىٍاشتی ةرای صم ایًگٌَّ ىصائم ةاطد .ةَ ىٍلّر ىددیریث
کارآىد و جػيیوگیری غدضیش پدروژهُدای ىٍداةم ـتیهدی
طاخعُای ىخحهفی طاىم طاخعُدای فٍدی ،اكحػدا ی،
ازحيانی و زیصث ىضیفی ةایصحی جّأىدان ر ٌلدر گرفحدَ
طٌّد .از كّیجدریً و ىدثدرجریً روشُدای جػديیوگیدری
چٍددد ىهیدداره ،روش فرارجتددَای پروىحددَ 1ىددیةاطددد .روش
 PROMETHEEةَ راصحی كا ر ةَ ةَکارگیری ىهیارُدایی
ةا ىلیاسُای ىخحهدف اٌددازهگیدری اشدث و ىحٍاشدب ةدا
اـالنات و ىلیاس ىهیار جّاةم طض گاٌۀ ىسزایی را جهریدف
ىیکٍد ،نذا ر جػيیوگیریُای چٍد ىهیداره کدَ ىهيدّال
ىهیارُا ارای ىلیاسُای ىخحهف اٌدازهگیری اشدث ،یدک
روش ىٍاشب ةرای جػيیوگیری ىضصّر ىیطّ ] .[8ایً
روش ر طرایفی کَ ةایدد گزیٍدَُدای زیدا و ةدر اشداس
چٍدددیً ىهیددار کيددی و کیفددی و اغهددب ىحٍدداكؼ ارزیدداةی
ىیطٌّد ،شازگار و کارا اشث .روش  PROMETHEEكا ر
ةَ ةَکارگیری ىهیارُایی ةا ىلیاسُای ىخحهف اٌدازهگیری
ةدددون ٌیدداز ةددَ ُيصددانشددازی ىلیدداس ىهیارُددا اشددث.
روش  PROMETHEEر ـیدف وشدیهی از کارةر ُدای
ىخحهف ىّزّ ر ٌیای واكهی ٌلیر ىددیریث ىٍداةم آر،
اونّیثةٍدی ىراکز ةِداطحی و رىاٌی ،ىکانیاةی جصِیالت
فاؽالر و آشدیبپدذیری صدّزهُدای آةخیدز ةدا ىّفلیدث
ةَکارگرفحَ طدهاٌد ] 12 ،7 ،5و  .[18ر کظدّر غٍدا ةدرای
رجتددَةٍدددی نيهکددر اپراجددّرُددای شددازىاٌی خددّ از روش
 PROMETHEEاشحفا ه کر ٌد .ر ایً جضلیق  5ىهیار را
ر كانب  4گزیٍدَ و ةدا اشدحفا ه از روش PROMETHEE
رجتَةٍدی کر ٌدٌ .حایر ٌظان ا کدَ روش جػديیوگیدری
 PROMETHEEروش کارآىدی ر صم ىظکالت ىرةدّط
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ةَ ر هةٍدی ىدیةاطدد .روش  PROMETHEEةدَ نٍدّان
یکی از کارآىدجریً جکٍیکُای فرارجتَای  1MCDMةدرای
اٌحخار ـرح ةِیٍۀ کاُض شیم ر آجً ةیان طدده اشدث ]
 .[21ر جضلیلی ةَ ىٍلّر ةرٌاىَریدزی و ىددیریث ىٍداةم
آر ر کظدددّر روىددداٌی از روش  PROMETHEEةِدددره
زصحٍدٌ .حایر جضلیق ٌظان ا کَ ایً روش ،روش کارایی
ر ىدیریث ىٍاةم آر اشث ] .[2ةرای وزن ُی ىهیارُدا ر
جضلیق صاؽدر از روش آٌحروپدی طداٌّن اشدحفا ه طدد .ر
ةررشی شفشةٍدی پایداری جّشهۀ روشحایی ةدا اشدحفا ه از
فً جػيیوگیری چٍد ىهیاره ةرٌاىدَریدزی جدّافلی از روش
آٌحروپی طداٌّن ةدرای وزن ُدی ىهیارُدا اشدحفا ه کر ٌدد
] .[19ر ارزیاةی وؽهیث ٌّآوری ر ىٍفلۀ زٍدّر غدرر
آشیا و جهییً زایگاه ایدران و ر ةررشدی نيهکدر شدازىان
آىّزطددی ةددرای ىهیددارُددای جضلیددق يىددانی ،ىظددحری،
فرآیٍدددُای اخه دی ،رطددد و یددا گیری ةددرای وزن ُددی
ىهیارُایظان از روش آٌحروپدی طداٌّن اشدحفا ه کر ٌدد ]6
ُ .[29,يچٍیً ىضللان زیا ی ر زىیٍدَُدای ىخحهدف از
روش آٌحروپی طاٌّن ر وزن ُدی ىهیارُدا ةِدره زصدحٍد
].[35] ،[32] ،[30
رطد فزایٍددۀ زيهیدث و اشدحفا ۀ ةدیرویدَ از ىٍداةم
ـتیهی ةانخ جخریب اراؽدی ر ةصدیاری از ٌلداط کظدّر
گر یددده اشددث .ر ىٍدداـق جخریددب یافحددَ ىیددزان جّنیددد
ىضػددّالت ىرجهددی ر واصددد شددفش ةددَ صددداكم و ةددروز
ىظکالت ٌاطی از آن ةَ صداکذر ىیرشد .رآىد شاکٍان و
ةِرهةر اران از ایً ىٍاـق طدیدا کاُض یافحَ و ىظکالت
ازحيانی از كتیم فلر ،ةیکاری و ىِازرت ر ایدً ىٍداـق
افزایض ىییاةد .ىظکالت ىدذکّر ٌدّاصی ُيسدّار را ٌیدز
جضث جأدیر كرار ىی ُد .نيهیات ىدیریحی ةرای پیظگیری
و کٍحرل جخریب ىراجم زىاٌی کار آىد ُصحٍد کَ ىٍداـق
ىصحهد جخریب طٍاشایی و اكداىات اغالصی ةر روی ایدً
ىٍاـق ىحيرکز گر  .ةٍاةرایً اٌسام پدژوُض صاؽدر ،ةدا
ُدف طٍاشایی ىراجم ىصحهد جخریب ةَ ىٍلّر ىدیریث و
ةرٌاىددَریددزی غددضیش ایددً ىٍدداـق و ةددا کيددک روش
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جػيیوگیری فرارجتَای  PROMETHEEر صّزۀ ٌّطان
اشحان آذرةایسان غرةی اٌسام گرفث.

 .2ريششىاسٓ
 .1.2معرفٓ مىطقّ مًرد مطالعٍ
زی در صددّزه ٌّطددان ر اشددحان آذرةایسددان غرة دی و ر
ىضدو ه شیاشی طِرشحان اروىیَ كرار ار  .ىضدو ه ىّر
ىفانهدددددَ ر ىخحػدددددات زغرافیددددداییً37ً25ً09
انددددیً 37ً31ً25نددددرض طدددديانی وً44ً53ً42
انیً 45ً00ً45ـّل طركی واكم طدده اشدث .ىصداصث
ىضدو ۀ ىّر ىفانهَ ُ 7439کحار اشث .زیرصّزۀ ٌّطدان
ززء صّزۀ آةخیز رو خاٌۀ طِرچای اروىیَ ةّ ه و ةراشاس
جلصدیوةٍدددی ـددرح زدداىم آر کظددّر ،كهيددرو ىفانهدداجی
ةخظی از صّزۀ آةریز ریاچَ اروىیَ اشث .ىیاٌگیً ةدارش
شاالٌۀ ىٍفلۀ  405ىیهیىحدر و ىیداٌگیً صدداکذر رزدۀ
صرارت  16و ىحّشؿ صداكم ىفهق  -3/3رزۀ شاٌحیگرا
اشثٌ .لظۀ ىٍفلَ ر طکم  1ارائَ طده اشث.
پژوُض صاؽر ةا اٌسام گامُایی ةَ طرح ذیدم غدّرت
پذیرفث:

 .2.2تعٕٕه معٕارَاْ مؤثر در تخرٔب مرتع
ةر اشاس ٌلدر کارطٍاشدی و ىیدزان ؽدریب جغییدرات
نّاىم ىخحهف ر صّزۀ آةخیز ٌّطان از ةیً نّاىم ىحهد
نّاىم ذیم ةَ نیدم ؽدریب جغییدرات ةداال ر صدّزه ،ةدَ
نٍّان ىهیارُای ىثدر ر جخریب ىرجم ىّر ةررشدی كدرار
گرفحٍد .ىحّشؿ ةارٌدگی شاالٌَ :ةَ ىٍلّر ةدرآور ىیدزان
ةارٌدگی ر صدّزۀ آةخیدز ٌّطدان از اـالندات ةدارش 24
شانحَ ایصحگاه ىیر آةا اشحفا ه طد.
طیب :ةرای جِیۀ ٌلظۀ رغدد ىحّشدؿ طدیب از الیدۀ
اـالندداجی  DEMىٍفلددَ ر ىضددیؿ ٌددرم افددزاری GIS
اشحفا ه و ـتلات طیب ىٍفلَ جهییً طد.
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شكل  .1موقعیت جغرافیایی حوزۀ آبخیس نوشان در استان آرربایجان غربی و کشور

فرشایض :ىیزان فرشایض ةدر اشداس روش MPSIAC

جهییً گر ید ].[27
رشّر ویژه :رشّر ویژه صّزه ـتق راةفۀ ي 1جهیدیً
طد:
راةفۀ :1

QS = 38.77 e0.0353R

کَ ر ایً راةفَ  QSرشدّر ویدژه  m3/ Km2.Yearو
 Rرزۀ رشّر ُی يزيم فاکحّرُای  9گاٌدَ ةدر اشداس
پصیاک جهدیم طده ىیةاطد.
رواٌار :ىیزان رواٌار ةا اشحفا ه از نّاىم فیزیّگرافی و
ُیدروکهیياجّنّژی صّزه ةدر اشداس راةفدۀ زاشدحیً ي2
جهییً گر ید:
راةفۀ :2
ر ایً راةفۀ  Rارجفاع رواٌار ةر صصب شداٌحیىحدرS ،

طیب ىحّشؿ زیرصّزهُدا ةدر صصدب رغدد P ،ةارٌددگی
ىحّشؿ شانیاٌَ ةر صصدب شداٌحیىحدر T ،رزدۀ صدرارت
ىحّشؿ شانیاٌَ ةر صصب رزۀ شداٌحیگدرا و  Kؽدریب

ىٍفلَای 0/21 :ىیةاطد.
ةی :ةرای ُر یک از زیر صّزهُای ىفانهاجی ةدی ةدر
اشاس راةفۀ اشحدالنی ي 3جهییً گر ید:
راةفۀ :3

Q=1/360 C.I.A

ر ایً راةفَ  Qةی پیک ةَ ىحر ىکهدب ةدر داٌیدَC ،

ؽریب رواٌار شفضی I ،صداکذر طدت ةارش ةَ ىیهیىحدر
ةر شانث و ر پایۀ زىاٌی ةراةر ةا زىان جيرکدز صدّزه و A
ىصاصث زیر صّزه ةَ ُکحار اشث.
جیگُای گیداُی :جیدگةٍددی پّطدض گیداُی صدّزۀ
آةخیز ٌّطان ةَ روش فهّرشیحک -فیزیٌّّىیک و ةراشاس
و یا شَ گٌّۀ غانب پایا ي ائيی اٌسام گرفث.
جّنید ىرجم :ر ایً پژوُض ٌيٌَّةدر اری ىیدداٌی ةدر
اشاس روش جػا فی -شیصدحياجیک ازدرا گر یدد .واصدد
ٌيٌَّةر اری پالتُدای ىصدحلر ر ـدّل جراٌصدکثُدای
خفی ةّ ٌد .ةدیً ىٍلّر ةا جّزَ ةدَ طدرایؿ ىٍفلدَ ،ر
ُر جیگ گیاُی  4جراٌصکث  100ىحری ر زِث طدیب و
 2جراٌصکث  100ىحری نيّ ةر زِدث طدیب ر ىٍفلدۀ
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ىهرف ُر جیگ ىصحلر گر ید .شپس ةر روی ُر جراٌصدکث
 10پالت  2ىحر ىرةهدی ىصدحلر]4و ىیدزان جّنیدد ر ُدر
پالت ةَ روش كفم و جّزیً اٌدازهگیری گر ید ].[22
جیگُدای ىرجهدی
وؽهیث ىرجم :زِث جهییً وؽهیث 
از روش  4فاکحّره اشحفا ه گر ید ] ،[22زیرا ةا جّزدَ ةدَ
ٌیيَاشحپی ةّ ن ىٍفلَ و ةر اشاس ٌحدایر جضلیلدی روش
چِار فاکحّری ،روش ىٍاشتی ةرای ةررشی وؽهیث ىراجدم
ر رویظگاهُای ٌیيَاشدحپی اشدثُ .يچٍدیً ایدً روش
ةِحریً روش ةَ نضاظ زىان ازرا ،نیٍی ةّ ن ،راصحی کدار
و جهددا پاراىحرُددای ىدّر ارزیدداةی اشدث ] .[20گددرایض
ىرجم :زِث جهییً گرایض ىرجدم از روش جدرازو اشدحفا ه
طد ].[22
خػّغیات فیزیکی و طدیيیایی خداک :ةدرای جهیدیً
خػّغیات خاک ىٍفلۀ ٌّطان ةَ طرح ذیم ،ر ُر واصد
اراؽی  5پروفیم خاک صفدر گر یدد .شدپس ٌيٌّدَُدای
خاک ةَ ىٍلّر آزىایض فیزیکی و طیيیایی ةَ آزىایظدگاه
ىٍحلم طدٌد.
اشددیدیحۀ خدداک ةددا اشددحفا ه از شددحگاه  pHىحددر،
اٌدازهگیری] [12و ُدایث انکحریکی خاک ٌیز ةدا اشدحفا ه
از شحگاه  ECىحر یسیحانی ةر صصب شدیزیيدٍس ةدر
ىحر ىضاشدتَ گر یدد ] .[14رغدد کدرةً آندی خداک ةدا
اشحفا ه از روش وانکی ةالک][16و ةافث خاک ةدر اشداس
روش ُیدروىحری جهییً گر ید ].[16
روشحا :صّزۀ آةخیز ٌّطان ارای ٌ 9لفۀ زيهیحدی ةدَ
ٌددام روشددحاُای ٌّطددان نهیدداٌّ ،طددان شددفهیٌّ ،طددان
ارشٍسی ،پظکهَ ،پیرُا ی ،طيهکان ،ىٍده ول ،ارغهی و
اصيد رشدّل اشدث کدَ ارای  219خداٌّار و ٌ 1591فدر
زيهیث ىیةاطد.
طایان ذکر اشث کَ اـالنات ىرةّط ةَ ىهیار کدارةری
اراؽددی ،از گزارطددات طددرکث خدددىات ىٍِدشددی جکددو
ي 2009اشحخراج گر یده اشث.

 .3.2تعٕٕه يزن َر ٔک از معٕارَا
ر گام وم جضلیق وزن ُر یک از ىهیارُا ةدر اشداس

روش آٌحروپی طاٌّن ةَ غّرت زیر ىضاشتَ طد ]،30 ،23
 33 ،32 ،31و  .[34اةحدا اةرىاجریس جػيیوگیری ةا رزۀ
 m×nجظددکیم طددد .ای دً اةددر ىدداجریس طدداىم  mشددفر
يجیگُای گیداُی و  nشدحّن ي 15ىهیدار ةدارش طدیب،
فرشایض ،رشّر و ...ىیةاطد .شپس ةدا اشدحفا ه از روش
آٌحروپی وزن طاخعُدا ةدَغدّرت زیدر ىضاشدتَ گر یدد
]:[35
اةر ىداجریس جػديیوگیدری ةراشداس راةفدۀ ٌ 4رىدال
گر ید .ةراشاس راةفۀ  4ىلدار رایَُای اةدر ىداجریس ةدر
زيم شحّن واكم طده جلصیو گر ید.
راةفۀ:4

∑

 aijرایَُای ىصحلم ةراةر ىداجریس ىرةدّط ةدَ جیدگ
گیاُی  iام و ىهیار  jام.
ىضاشتۀ ىلدار آٌحروپی :Ej
راةفۀ :5

) (

) (Lnنگاریحو ر ىتٍای ند پی اشث و  Kند داةدث
ىیةاطد کَ  Ejرا ةیً غفر و یک ٌگَ ىی ار .
ىضاشتۀ رزَ اٌضراف ي: d
راةفۀ :6

dj=1-Ej

ىضاشتَ وزن طاخعُا ي: w
راةفۀ :7

∑

 .4.2پٕادٌ سازْ ريش PROMETHEE

ر گام شّم جضلیق ،ةر اشاس وزنُای ةَ شث آىدده
از روش آٌحروپی طداٌّن ،روش  PROMETHEEةدر روی
ا هُای اةر ىداجریس جػديیوگیدری ر كاندب  5ىرصهدَ،
پیا هشازی گر ید.
 ىرصهۀ اول :جاةم جرزیش  Pjةَ ُر یک از ىهیارُای jاخحػاص ا ه طد .ىلدار ) Pj (a,bةدرای ُدر زوج گزیٍدَ
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ىضاشتَ طد .ایً ىلدار ةیً غفر و یک ،ىحغیدر ةدّ  .اگدر
راةفۀ ) fj(a)=fj(bةركرار ةّ  ،ىلدار ) Pj(a,bگزارش طد و
ةا افزایض ) fj(a)-fj(bایً ىلدار ةیظحر گر یدد و ٍُگداىی
کَ اخحالف ةَ اٌدازۀ کافی زیا طد ،ىلدار )ُ Pj(a,bو ةدَ
 1رشید .طکمُای ىخحهفی ةرای جاةم  Pjفرض طد کَ ةَ
چگٌّگی ىدلشازی ىهیار  jام ةصحگی اطث.
 ىرصهۀ وم :ىیزان اونّیدث کهدی ) π(a,bةدرای ُدرگزیٍۀ  aةدر روی گزیٍدۀ  bىضاشدتَ طددُ .رچدَ ىیدزان
) π(a,bةیظحر ةّ  ،گزیٍدَ  aجدرزیش ةیظدحری اطدثπ .
) (a,bةر اشاس راةفۀ ي 8ىضاشتَ طد:
راةفۀ :8

∑( )

)

(

∑

)

(

 ىرصهۀ شدّمٌ π(a,b) :ظدان ٍُددۀ رزدۀ اونّیدثگزیٍۀ ٌ aصتث ةدَ گزیٍدۀ  bةدّ  .ةدرای ىضاشدتۀ كددرت
جرزیش کهی گزیٍۀ  aةَ یگر گزیٍَُا ،زریان خروزی ةدر
اشاس راةفۀ ي 9ىضاشتَ گر ید.
راةفۀ :9

)

(

∑

) (

∅

ایً زریدان ٌظدان ا کدَ گزیٍدۀ  aچلددر ةدر شدایر
گزیٍَُدا اونّیدث ار  .ایدً زریدان ،ر صلیلدث ،كددرت
گزیٍۀ  aةّ  .ةزرگحریً ) φ+(aةَ ىهٍدای ةِحدریً گزیٍدَ
ةّ  .ىیزان جرزیش شایر گزیٍَُا ةدر گزیٍدۀ  aکدَ زریدان
ورو ی ٌاىیده طد ،ةر اشاس راةفۀ ي 10ىضاشتَ گر ید.
راةفۀ :10

)

(

∑

) (

∅

ایً زریان ٌظان ا کَ شایر گزیٍَُا جدا چدَ ىیدزان
ةرگزیٍۀ  aاونّیث ارٌد .ایً زریدان ،ر صلیلدث ،ؽدهف
گزیٍدۀ  aةددّ  .کددّچکحریً )ٌ φ-(aظددان ٍُدددۀ ةِحددریً
گزیٍَ ةّ  .ةٍاةرایً ،ةا اطحً و ةررشی زداگاٌَ و زریان
 +φو  -φرجتَةٍدی ززئی اٌسام طد.
 -ىرصهۀ چِارم :رجتَةٍددی کاىدم گزیٍدَُدا :ر ایدً

ىرصهَ زریان خانع رجتَةٍدی ةرای ُر گزیٍَ ةدر اشداس
راةفۀ ي 11جهریف طد.
راةفۀ :11

) (

∅

) (

∅

) (∅

ا هُای ىرةّط ةَ جیگُای گیاُی ،طاىم ىلددار ُدر
ىهیار و وزن آنُا ةر اشاس كّاٌیً ىذکّر جضهیم طدٌد.
 ىرصهۀ پٍسو :ر ایً ىرصهَ جّاةم  Maxو  Minةرایُر ىهیار ىظخع گر ید .ةدیً غدّرت کدَ ةدا جّزدَ ةدَ
ُدف پژوُض ،از ةیً ىهیارُای اٌحخار طدده ىهیارُدایی
کَ ىاٌم از جخریب ىراجم صّزه ىیطدٌّد ةدَ نٍدّان جداةم
 Minو ىهیارُایی کَ شتب افزایض جخریب ىراجدم صدّزه
ىیگر ٌد ةَ نٍّان جاةم  Maxاٌحخار گر یدٌد.

 .5.2طبقٍبىذْ رتبٍَا
ر گام چِارم جضلیق ـتلَةٍدی رجتَُا ةا اشدحفا ه از
روش خّطَةٍدی  K-meansاٌسام گرفدث .رجتدَُدای ةدَ
شددث آىددده از ُددر جیددگ گیدداُی ةددر اشدداس جکٍیددک
 PROMETHEEو ةَ کيک ةصحۀ ٌدرم افدزاری SPSS18
ـتلَةٍدی طدٌد.

 .3وتأج
 .1.3يزندَٓ معٕارَا
ٌحایر ىرةّط ةَ وزن ُی ُر یک از ىهیارُا ةدر اشداس
روش آٌحروپی طاٌّن ر كاندب زددول ي 1ارائدَ گر یدده
اشث.
ةر اشداس ٌحدایر زددول ي 1ىهیدار اشدیدیحَ ةدا وزن
 ،0/0002پاییًجدریً وزن و ىهیارُدای جدراکو زيهیدث،
وزددّ روشددحا و رشددّر ةددا اطددحً وزنُددای ةددَ جرجیدب
 0/1245 ،0/1624و  0/1093ةدداالجریً وزن را ةددَ خددّ
اخحػاص ا ٌد.
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جذول  .1وزنذهی معیارها بر اساس روش آنتروپی شانون
ىهیار

وزن

ىهیار

وزن

ةارش
رغد طیب
فرشایض

0/0010
0/0017
0/0050

اشیدیحۀ خاک
ُدایث انکحریکی خاک
کرةً آنی

0/0002
0/0005
0/0016

رسوب

0/1093

ةافث خاک

0/0780

رواٌار

0/0109

کارةری اراؽی

0/0904

ةی

0/0970

تراکم جمعیت

0/1624

جّنید

0/0560

وزّ روشحا

0/1245

طده جظکیم گر ید.

 .2.3ماترٔس يزندَٓ
ةا اشحفا ه از ا هُای زددول ي 1ىداجریس وزن ُدی

جذول  .2ابرماتریس وزندهی شذه زیرحوزههای حوزۀ آبخیس نوشان

جیگ گیاُی

يton/ha/y

يton/ha/y

ةارش
mm

طیب

رغد

فرشایض

رشّر

يcm

روان آر

6

0/0002

0/0003

0/00162

0/00608

0/0038

0/06734

0/01709

0/00004

0/00006

0/00013

0/00026

0/02566

0/05667

0/05667

0/0440

ةی

5

0/0002

0/0003

0/00093

0/00515

0028

0/03386

0/00855

0/00006

0/00005

0/00011

0/00030

0/00025

0/02203

0/02203

0/0440

يm3/s

4

0/0001

0/0004

0/00083

0/00485

0/0017

0/00114

0/00855

0/00006

0/00005

0/00011

0/00030

0/00025

0/03400

0/03400

0/0440

جّنید

3

0/0001

0/0003

0/00073

0/00423

0/0016

0/00152

0/00017

0/00006

0/00004

0/00010

0/00039

0/01283

0/05662

0/05667

0/0440

يkg/ha

وؽهیث

pH

EC

کرةً آنی

2

0/0002

0/0003

0/00101

0/0045

0/0026

0/01255

0/01709

0/00006

0/00005

0/00011

0/00026

0/01283

0/00003

0/0003

0/0044

يha

ةافث خاک

کارةری اراؽی

زيهیث

وزّ روشحا

1

0/0001

0/0002

0/00073

0/00383

0/0017

0/00304

0/00017

0/00006

0/00004

0/00010

0/00039

0/00025

0/00003

0/0003

0/0044

*

*:جیگ گیاُی  ،Astragalus – Thymus kotschyanus :1جیگ گیاُی  ،Bromus tomentellus – Festuca ovina :2جیگ گیاُی ،Stachis spp - Stipa barbata :3
جیگ گیاُی  ,Artemisia fragrans – Salvia spp :4جیگ گیاُی  ,Astragalus spp – Noea mucronata :5جیگ گیاُی Poa bulbosa - Stipa barbata:6

 .3.3تابعَاْ متىاسب
وؽهیث ُر ىهیار و جاةمُای ىحٍاشب ةا آنُا ر كاندب
زدول ي 3ارائَ طدٌد .جاةم ىحٍاشدب اکذدر ىهیارُدا جداةم
گّشیً و جاةم ىحٍاشب ةا ىهیارُای کیفی جداةم U-shape
ىیةاطد .ةَ زز ىهیارُای ةدارش ،جّنیدد ،وؽدهیث ىرجدم،
جیگُای گیاُی و کارةری اراؽی کَ وؽهیث آنُدا Min
ىیةاطد ،ةلیۀ ىهیارُا وؽهیث  Maxرا ةَ خّ اخحػداص

ا ٌد.

 .4.3مٕسان فٓ
ىیزان فی ةرای ُر یدک از جیدگُدای گیداُی ىٍفلدۀ
ىفانهاجی ةر اشاس ىهیارُای آن جیگ گیداُی ،ر زددول
ي 4ارائَ طده اشث.

جذول .3وضعیت و توابع معیارهای به کار برده شذه با روش PROMETHEE II
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ىهیار

وؽهیث

جاةم

ىهیار

وؽهیث

جاةم

ةارش

Min

گّشیً

ُدایث انکحریکی خاک

Max

گّشیً

رغد طیب

Max

گّشیً

کرةً آنی

Max

گّشیً

فرشایض

Max

گّشیً

ةافث خاک

Max

گّشیً

رشّر

Max

گّشیً

کارةری اراؽی

Min

گّشیً

رواٌار

Max

گّشیً

زيهیث

Max

گّشیً

ةی

Max

گّشیً

وزّ روشحا

Max

U-shape

جّنید

Min

گّشیً

وؽهیث ىرجم

Min

U-shape

جذول  .4میسان فی تیپهای گیاهی حوزۀ آبخیس نوشان به روش PROMETHEE II
جیگ ُای گیاُی

ةارش
mm

طیب

رغد

فرشایض

يton/ha/y

رشّر

يton/ha/y

يcm

روان آر

ةی

6

-0/572

0/897

0/692

0/207

0/584

0/583

0/023

0/083

0/058

0/018

-0/007

0/023

-0/833

-0/333

-0/333

يm3/s

5

-0/71

0/214

-0/028

0/024

0/706

0/808

-0/002

0/083

-0/018

-0/005

-0/002

-0/002

-0/666

0/5

0/708

جّنید

4

0/250

0/800

-0/124

0/005

-0/121

-0/588

-0/002

0/083

-0/018

-0/005

-0/002

-0/002

0/514

0/583

0/708

يkg/ha

وؽهیث

pH

EC

کرةً آنی

ةافث خاک

3

0/332

-0/234

-0/206

-0/028

-0/26

-0/498

-0/023

0/083

-0/027

-0/014

0/01

-0/023

0/51

0/875

0/708

فی ىٍفی ٌظان ٍُدۀ ؽهف یک جیگ گیداُی ٌصدتث
ةَ شایر جیگُای گیاُی اشثُ .رچَ ند فی ةاالجر ةاطدد
آن جیگ گیاُی ةرجر اشث.

يha

2

-0/510

-0/255

0/039

-0/013

0/5

0/5

-0/023

0/083

-0/018

-0/005

-0/007

-0/023

-0/579

-0/333

-0/333

کارةری اراؽی

زيهیث

وزّ روشحا

1

0/0759

-0/521

-0/2104

-0/0548

-0/121

-0/148

-0/0237

0/0833

-0/027

-0/014

0/01

-0/023

0/715

-0/333

-0/333

 .5.3رتبٍبىذْ تٕپَاْ گٕآَ
ٌحایر رجتَةٍدی جیگُدای گیداُی ر كاندب زددول 5
ارائَ طده اشث.

جذول  .5رتبهبنذی تیپهای گیاهی حوزۀ آبخیس نوشان به روش PROMETHEE II
اىحیاز

رجتَ

جیگ گیاُی
1

0/2891

0/2292

0/0599

45/69

4

2

0/2453

0/3187

-0/0734

34/98

6

3

0/3884

0/2478

0/1406

53/79

2

4

0/3772

0/2701

0/1071

50/24

3

5

0/5224

0/1866

0/3357

81/49

1

6

0/2652

0/3176

-0/0525

36/48

5
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ةددر اشدداس ٌحددایر زددداول ي 5و ي 6و ةددا اشددحفا ه از
جکٍیک خّطَةٍدی  K-meansجیگ گیاُی  5ر کدالس
جخریب ىرجم زیا  ،جیگُای  3 ،1و  4ر کدالس جخریدب

ىرجم ىحّشؿ و جیگُای  2و  6ر کدالس جخریدب ىرجدم
کو كرار گرفحٍد.

جذول  .6خوشهبنذی تیپهای گیاهی حوزۀ آبخیس نوشان با روش K-means
جیگ گیاُی

خّطَ

اىحیاز

رجتَ

1

2

45/69

4

2

3

34/98

6

3

2

53/79

2

4

2

50/24

3

5

1

81/49

1

6

3

36/48

5

 .4بحث ي وتٕجٍگٕرْ
ٌحایر ٌظان ا ر جیدگُدای گیداُی ارای پحاٌصدیم
جخریب زیا  ،ىلدار ةارٌدگی کو اشث .ر جضلیلدی کدَ ر
زىیٍۀ ةررشی ارجتاط پّطض گیاُی و ةارٌدگی ةا جخریدب
اٌسام طده ،چٍیً ةیان طده اشث کَ ةا افزایض ةارٌددگی،
ىیزان پّطض گیاُی زیدا طدده و از جخریدب ىراجدم ُدر
زیرصّزه کاشحَ ىیطدّ ]ٌ .[26حدایر جضلیدق ٌظدان ا
جیگُای گیاُی ارای اشحهدا جخریب ةاال طدیب ةداالیی
ارٌد .ر ةررشی جأدیر طدت چرا و طیب ةر ُدر رفث آر
و خاک ةر ایً اىر اذنان اطحٍد کَ طیب ادر ىهٍدی اری
ةر جّنید روانآر و جخریدب ىرجدم ر ـدّالٌی ىددت ار
] .[24ر جضلیلی ر زىیٍۀ ةررشی راةفۀ کارةری اراؽی و
طیب ةا جّنید رشّر ر زیرصّؽَُدای زٍدّةی رو خاٌدۀ
ىِاةا گزارش طد کَ ةا افزایض طیب ،ىیدزان فرشدایض و
جخریب افزایض ىییاةدد ] .[28ةدر اشداس ٌحدایر جضلیدق
صاؽر جیگُای گیاُی کَ پحاٌصیم جخریب ىرجم ةیظحری
ارٌد ،ارای ىیزان فرشایض و رشّر ةداالیی ُصدحٍد .ر
جضلیلی ر زىیٍۀ ةررشدی جغییدرات طداخعُدای شدفش
خاک و ویژگیُای نيهکر ی ىرجدم ر اددر طددت چدرا و
طخو ىرجم کَ ر ىٍفلۀ ـانلان اٌسام طد ،ىظخع طدد
کَ ةا افزایض فرشایض و رشّر ىیزان جخریب ىراجدم ٌیدز

افزایض ىییاةد ] ،[3کَ ةا ٌحایر جضلیق صاؽدر ُيخدّاٌی
ار  .ةر اشاس ٌحایر جضلیق صاؽر ،جیگُای گیاُی ارای
پحاٌصیم ةا جخریدب ةداالی ىرجدم ارای ةیظدحریً ىیدزان
رواٌار ىدیةاطدٍد .ر جضلیلدی کدَ ر زىیٍدۀ ىفانهدات
راُتر ی ىراجدم و ىٍداةم آر صدّزۀ آةخیدز اٌسدام گرفدث،
چٍیً ةیان طد کَ افزایض ىیزان روانآر شدتب جخریدب
ةیظحر ىراجم ىیگر ]ٌ .[25حایر پدژوُض صاؽدر ٌظدان
ىی ُد ةا کاُض ىیزان جّنید ر ُکحدار ىیدزان اشدحهدا
جخریب ر ُر یک از جیگُای گیاُی افزایض ىییاةدد .ر
پژوُظی کَ ةَ ىٍلّر ةررشی نّاىم ىثدر ةر جخریب ىٍاةم
ـتیهی اشحان ار ةیم اٌسدام گرفدث ،ةیدان گر یدد کدَ ةدا
کاُض ىیزان جّنید ،ىیزان جخریب ر ىراجدم ایدً اشدحان
افزایض ىییاةد ]ٌ .[1حایر جضلیق صاؽر ٌظان ىی ُد کَ
ىراجم ةا وؽهیث فلیر و گدرایض ىٍفدی پحاٌصدیم جخریدب
ةاالجری ارٌد کَ ةا ٌحایر جضلیلاجی کَ ر زىیٍدۀ جهیدیً
ىراجم ىٍاشب ةرای کٍحرل ةیّنّژیکِ فرشایض خاک اٌسدام
طد ] ،[17ىفاةلث ار ٌ .حایر ایً پژوُض ٌظان ىی ُدد
کَ ُرچَ كدر ىیزان طّری ةاالجر ،کرةً کوجر و اشدیدیحَ
خیهی زیا یا خیهی کو ةاطد ،اشحهدا ىرجم ةرای جخریدب
ةاالجر اشث .ىضللیً یگر ٌیز نّاىهی ٌلیر ٌتّ ىّا آنی
و کاُض ر صاغهخیزی خاک ،ةدر ُدو خدّر ن شداخحار
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خاک و فرشایض ،جغییرات ٌاشدازگار ر اشدیدیحَ ،طدّری
زیا و ىیزان کرةً کو را ةَ نٍّان ىهیارُای جخریب ةیان
کر ٌد ] [11و ةَ ارجتاط ةیً جخریدب پّطدض گیداُی ةدا
خػّغیات خاک اطاره کر ٌد .ةا جّزَ ةَ جضلیدق ایظدان
ىا ۀ آندی ،رغدد طدً ،و ُددایث انکحریکدی ةدَ جرجیدب
ةیظحریً ادر را ةر روی جخریب ىراجم اطحٍد ]ٌ .[15حدایر
صاغم از جضلیق صاؽر ٌظان ىی ُد ىٍداـلی کدَ ارای
کارةری کظدث یدو ىدیةاطدٍد پحاٌصدیم جخریدب ىرجدم
ةیظددحری ارٌددد .ىضللددیً یگددر ٌیددز ر ىفانهددات خددّ
نّاىهی ٌلیر چرای ةیرویۀ ام ،طخو ىرجم زِث جػاصب
آن و یا یوکاری را از ىِوجریً فرآیٍدُای جخریب کٍٍدۀ
ىرجم ىهرفی ىیکٍٍد ] .[13ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَ شث آىده
افزایض زيهیث و وزدّ روشدحا یکدی از نّاىدم افدزایض
پحاٌصیم جخریدب ىرجدم ر صدّزۀ آةخیدز ٌّطدان ةدّ  .ر
جضلیلی کَ ر زىیٍۀ ةررشی نّاىم ىثدر ةر جخریب ىراجم
ر ىٍفلۀ زاگرس اٌسام طده اشث ،ىِوجریً نهم جخریب
ىٍاةم ـتیهی ىٍفلَ ،افدزایض زيهیدث و افدزایض ٌیازُدا
گزارش طده اشث .ةدیً غّرت کَ نّاىدم ىدذکّر شدتب
افزایض كفم ةیرویۀ رخحان ،جتدیم ىراجم ةَ کارةریُای
زرانی ،چرای ةیرویَ ،چرای زو رس و ٌاىٍلو و ر ٌحیسَ
افزایض جخریب ىراجم ةیان طده اشث ]9و ُ .[10يچٍدیً
ةر اشاس ٌحایر شایر ىضللیً ٌیدز ،چدرای ةدیرویدۀ ام و
طخو ىرجم زِث جػاصب آن و یا یو کاری از ىِوجدریً
فرآیٍدُای جخریب کٍٍدۀ ىرجم ىیةاطٍد ].[13
ةددرای وزن ُددی ىهیارُددا ر جضلیددق صاؽددر از روش
آٌحروپدی طداٌّن اشدحفا ه طدد .ر ةررشدی شدفشةٍددی
پایداری جّشهۀ روشحایی ةا اشحفا ه از فدً جػديیوگیدری
چٍد ىهیاره ةرٌاىَریدزی جدّافلی روش ىٍاشدب وزن ُدی
ىهیارُددا را روش آٌحروپددی طدداٌّن ةیددان کر ٌددد ] .[19ر
ارزیاةی وؽهیث ٌّآوری ر ىٍفلدۀ زٍدّر غدرر آشدیا و
جهییً زایگاه ایران اكِار کر ٌد کَ روش آٌحروپی طداٌّن
روش ىٍاشتی ةرای وزن ُدی ىهیارُدا ىدیةاطدد ] .[6ر
ةررشی نيهکر شازىان آىّزطی ةرای ىهیارُدای جضلیدق
يىانی ،ىظحری ،فرآیٍدُای اخهی ،رطدد و یدا گیری ةدر

کارایی روش آٌحروپدی طداٌّن ر وزن ُدی ىهیارُایظدان
جأکید کر ٌد ]ُ .[29يچٍیً ىضللدان زیدا ی ر زىیٍدَ-
ُای ىخحهف ةر کارایی روش آٌحروپی طاٌّن ر وزن ُدی
ىهیارُا جأکید اطحٍد ] 32 ،30و  .[35ر جضلیق صاؽدر
ةرای رجتَةٍدی جیگ ُای گیاُی صدّزۀ آةخیدز ٌّطدان از
روش فرارجتَای  PROMETHEE IIاشحفا ه طد .از ىیدان
روشُایی کَ ر كانب روشُای فرارجتَای ارائَ طددهاٌدد
روش  PROMETHEEر ـیددف وشددیهی از کارةر ُددای
ىخحهف اشحفا ه طدهاٌد .ىکان یاةی ةِیٍدۀ ایصدحگاهُدای
پددایض آنددّ گی ُددّا ٌیددز ةددا اشددحفا ه از شددَ روش
 ELECTRE ،PROMETHEEو  WSMاٌسام طده اشث.
ٌحایر جضلیق ایظان صاکی از ةِیٍگی زّارُای صاغم از
روش  PROMETHEEو ا غددام شددَ گاٌددَ ةددّ ] .[18ر
کظّر غٍا ةرای رجتَةٍدی نيهکدر اپراجدّرُدای شدازىاٌی
خّ  ،اشحفا ه از روش  PROMETHEEرا پیظٍِا ا ٌد.
ایظان ر جضلیق خدّ  5ىهیدار را ر كاندب  4گزیٍدَ ةدا
اشددحفا ه از روش  PROMETHEEرجتددَةٍدددی کر ٌددد.
ایظان ر ٌحایر کار خّ ةیان کر ٌد کدَ ایدً روش ،روش
کارآىدی ر صم ىظکالت ىرةّط ةَ ر هةٍددی ىدیةاطدد
] .[5ر جضلیلی کَ ر زىیٍۀ کاُض شیم اٌسدام گرفحدَ،
روش  PROMETHEEةددَ نٍددّان یکددی از کارآىدددجریً
جکٍیکُای فرارجتَای  MCDMةیان طده کدَ ىدیجّاٌدد
ةرای اٌحخار ـرح ةِیٍَ ةرای کاُض شیم ىّر اشدحفا ه
كرار گیدر ]ُ .[21يچٍدیً ،ر جضلیلدی کدَ ةدَ ىٍلدّر
ةرٌاىَریزی و ىدیریث ىٍاةم آر ر کظّر روىداٌی از روش
 PROMETHEEةِره زصحٍدٌ ،حایر جضلیق ٌظان ا کَ
ایً روش ،روش کارایی ر ىددیریث ىٍداةم آر ىدیةاطدد
] .[2ىضللان یگری ٌیز ةر کدارایی روشُدای فرارجتدَای
 PROMETHEEاطاره کدر هاٌدد ] 8 ،7و  .[12پیظدٍِا
ىیطدّ کدَ از جکٍیدکُدای یگدری ٌلیدر  TOPSISو
VIKORةرای رجتَةٍدی جیگُدای گیداُی صدّزۀ آةخیدز
ٌّطان اشحفا ه طّ و ةا ٌحایر ایً جضلیدق ىدّر ىلایصدَ
كرار گیر  .ـتق ٌحایر جضلیق صاؽر جّغیَ ىیگدر کدَ
اكداىات اغالصی ىٍاشب ةرای ىٍاـق ارای جخریب زیدا
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جضلیلددات ةهدددی جددالش گددر جددا صددد ىيکددً جيدداىی
ًىهیارُای جأدیر گذار ةر جخریب ىراجم طٍاشدایی و جهیدی
 ُيچٍیً جضلیلات ةیظحری ر زىیٍۀ ةدَکدارگیری. گر
 طتکَُای نػدتی و،جکٍیکُای یگر از زيهَ ا هکاوی
شایر روشُای جػيیوگیری زِث رجتَةٍدی جیدگ ُدای
. گیاُی ىّر ةررشی كرار گیر

...جضهیم فرا رجتَای ىراجم ىصحهد جخریب

و ُيچٍیً اكداىات ىدیریحی ىٍاشب ةرای زهدّگیری ُدر
 ٌحدایر. ّچَ ةیظحر جخریب شایر ىٍاـق ةَکار گرفحدَ طد
صاغم از ایً جضلیق ىدی جّاٌدد ةدَ نٍدّان ىددنی ةدرای
 زِث ةرٌاىَریدزی اكدداىات ىددیریحی ر،ىدیران ازرایی
. ىٍاـق ىصحهد جخریب ىرجدم ىدّر اشدحفا ه كدرار گیدر
 ر،جّغیَ ىیطّ ةَ ىٍلّر افزایض غضث و كث ٌحدایر
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