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 ها با استفاده از بعذ فراکتالآبکنذرشذ الگوی  کمی سازی

 

 4سیذ خالق میرنیا ،3مدیذ صوفی ،2،خهانگرد محمذی1*بنفشه یثربی

 دانش آموخته دکتری علوم و مهنذسی آبخیسداری دانشگاه تربیت مذرس -1

 دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد -2

 استادیار پژوهشی مرکس تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان فارس -3

 دانشیار بازنشسته گروه علوم و مهنذسی آبخیسداری دانشگاه تربیت مذرس -4

 

 byasrebi@gmail.com:-ولئپست الکترونیک نویسنده مس

 

 چکیذه

ٔٛخٛدیت ٔی تٛا٘ذ ضٙبخت ثٟتزی اس پذیذٜ ٞبی طجیعی ٔطخػٝ ٞبی ویفی اس یه  ٕ٘ٛدٖاستفبدٜ اس ثعذ فزاوتبَ ٚ وٕی 

در اختیبر ٔحممیٗ ٚ ٔذیزاٖ لزار دٞذ. وٕی ٕ٘ٛدٖ اٍِٛی رضذی آثىٙذٞب ٚ وطف ارتجبط ثیٗ اٍِٛی رضذ ٚ حدٓ فزسبیص 

ثبضذ. در ایٗ تحمیك ثب استفبدٜ اس تػٛیز  ٔی تٛا٘ذ ثسیبر وبرآٔذآثخیشداراٖ را  ثزای پبیص ٔیشاٖ فعبِیت آثىٙذٞب ٔی تٛا٘ذ 

آثىٙذ  105ثزداری ٔعِٕٛی اس آثىٙذٞب ٚ استخزاج اٍِٛی آٟ٘ب ثعذ فزاوتبَ آٟ٘ب ٔحبسجٝ ٔی ٌزدد. ارتجبط ثیٗ ثعذ فزاوتبَ 

فشایص ٔٛرد ثزرسی در استبٖ ایالْ ٚ طَٛ ٚ حدٓ آٟ٘ب ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ ثعذ فزاوتبَ آثىٙذٞب ثٝ طٛر ٔتٛاسٖ ٚ ٕٞسًٙ ثب ا

طَٛ افشایص ٔی یبثذ در غٛرتیىٝ ارتجبط آٖ ثب حدٓ آثىٙذ ثٝ غٛرت آِٛٔتزیه ٚ در غبِت یه ٔذَ تٛا٘ی ثٝ 

        غٛرت
ٔی ثبضذ. ثب ٔمبیسٝ ثعذ فزاوتبَ ٔحبسجٝ ضذٜ ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌزفت وٝ آثىٙذٞبی ٔٛرد ٔٛرد     

 ٔطبِعٝ اس ٘ظز رضذ در اثتذای ٔزاحُ تٛسعٝ ٞستٙذ. 

 .، فزسبیص آثىٙذیرضذ طِٛیاٍِٛی رضذ، ثعذ فزاوتبَ، حدٓ فزسبیص، ت کلیذی:کلما

 مقذمه -الف

در دٞٝ ٞفتبد ٔیالدیٕٙذِجزٚتجب پزسص ایٙىٝ ٔزس ثزیتب٘یب چمذر است فزاوتبِٟب را ثٝ خٟبٖ ٔعزفی ٕ٘ٛد. در ٚالع  ثسعتٝ ثعٝ    

یه عذد خبظ را ثٝ ٔزس ثزیتب٘یب ٘سجت داد چعزا  ٔمیبس ا٘تخبثی ایٗ سٛاَ پبسخٟبی ٌٛ٘بٌٖٛ دارد ٚ در حمیمت ٕ٘ی تٛاٖ 

ای در وٝ ثب وٛچه ٚ ثشري ضذٖ ٔمیبس اعذاد ٔتفبٚتی ٘یش ارایٝ ٔی ٌزدد. اس آٖ پس عّٓ ٞٙذسٝ فزاوتبَ ثٝ طٛر ٌستزدٜ
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ٖ    خغزافیب ٚ دیٍز ضبخٝ ٞبی عّْٛ ٔحیطی استفبدٜ ٌزدیذ. در حمیمت پس اس ٔعزفی فزاوتبِٟب ضىُ  ٞعبیی وعٝ تعب لجعُ اس آ

فزاوتبَ عجبرت اس یه ضىُ، اٍِٛ ٚ سبختبر صئٛٔزفیه پیچیذٜ وعٝ   ٘ذاضتٙذ وٕی ضذ٘ذ.  اس ٘ظز ٞٙذسی حتی ٘بْ ٔطخػی

تز ضذٖ آٖ ٕ٘ی ضٛد ٚ اس تىزار یه اٍِٛ تطىیُ ٔی ٌزد٘عذ مٔحٕعذی،   ثز خالف اضىبَ ٔعَٕٛ ثشري ٕ٘بیی ٔٛخت سبدٜ 

ٌزد٘ذ. ثعذ ٔفْٟٛ ٚ طزیمی است وٝ ثب اسعتفبدٜ  وٕی ضذٜ ٚ تٛغیف ٔی(.  اضىبَ فزاوتبِی ثب استفبدٜ اس ثعذ فزاوتبَ 1389

دٞٙذٜ ٔیعشاٖ  در حمیمت ثعذ فزاوتبَ  ٘طبٖ (.1389ٌیزی ٕ٘ٛد مٔحٕذی، ی یه ٔٛخٛدیت را ا٘ذاسٜاس آٖ ٔی تٛاٖ  ا٘ذاسٜ

ٔی ثبضٙذ ثعٝ طعٛر    ٞب دارای اثعبد غحیحپیچیذٌی ٚ درخٝ خٛد تطبثٟی ٔٛخٛدیت ٔذوٛر است. در ٞٙذسٝ الّیذسی ضىُ

دٞعذ  ٞب دارای اثعبد اعطبری ٞستٙذ وٝ ٞزچٝ ایعٗ ععذد ثشرٌتعز ثبضعذ ٘طعبٖ ٔعی      است أب فزاوتبَ 2ٔثبَ ٔزث  دارای ثعذ 

ٌیزی طَٛ ٚ عزؼ ٚ یعب ارتفعبب ثععذ    تٛاٖ ثب ا٘ذاسٜٞبی الّیذسی ٔیتز ٔی ثبضذ. ثزای  ضىُٔٛخٛدیت ٔٛرد ثزرسی پیچیذٜ

ٞبی ٔتفبٚتی ثزای تعییٗ ثعذ فزاوتبَ ٚخٛد دارد وٝ دٚ رٚش اغعّی ثعزای ایعٗ    ٞب رٚشفزاوتبَ آٟ٘ب را سٙدص ٕ٘ٛد أب در

در ٔی ثبضعذ.  ٔحبسجٝ ثعذ فزاوتبَپزوبرثزدتزیٗ رٚش  ٔی ثبضذ وٝ رٚش اخیز2ٚ رٚش ضٕبرش خعجٝ 1وبر رٚش ٌبْ ثٝ ٌبْ

ضٛد ٚ تعذاد خعجٝ ٞبیی وٝ ٔٛخٛدیت را ٔعی  ایٗ رٚش ٔٛخٛدیت فزاوتبِی ثب خعجٝ ٞبیی ثب سبیشٞبی ٔتفبٚت پٛضب٘ذٜ ٔی 

ٍِبریتٕی رسٓ ضذٜ ٚ ضیت خط ثزاسش یبفتٝ ثز اثز ٘مبط ثزاثز ثعب ثععذ    –پٛضب٘ذ در ٔمبثُ سبیش آٖ در یه ٕ٘ٛدار ٍِبریتٕی 

 فزاوتبَ ٔی ثبضذ.

ی ٔختّعف ضعزٚب ثعٝ    ٚ دا٘طٕٙذاٖ رضتٝ ٞب میٗپس اس ارایٝ فزاوتبَ ٞب ثٝ د٘یبی ریبضی ٔٙذِجزٚت ثٝ ٔٙظٛر آضٙبیی ٔحم

ارایٝ وبرثزدٞبی ٔتفبٚت آٖ در عّْٛ ٕ٘ٛد. یىی اس رضتٝ ٞبیی وٝ فزاوتبِٟب ٚ لٛا٘یٗ ٔزثٛط ثٝ آٖ ٔی تٛا٘عذ ثسعیبر وعبرثزد    

ٚ  (1945است وٝ ثٝ فزاوتبَ ثٛدٖ رٚدخب٘ٝ ٞب ٚ آثزاٞٝ ٞب ثز اسعبس لعٛا٘یٗ ٞٛرتعٖٛ م   داضتٝ ثبضذ خغزافیب ٚ صئٛٔزفِٛٛصی 

( ثٝ فزاوتبَ ثعٛدٖ وب٘بِٟعبی فزسبیطعی اضعبرٜ     1990م Thornsاضبرٜ ٔی وٙذ. پس اس آٟ٘ب   ّٝ ٔزاتجیٚخٛد ارتجبطبت سّس

 ٔی وٙذ ٚ ثیبٖ ٔی وٙذ وٝ آثىٙذٞب ٚ ضیبرٞب  ٚ ثطٛر وّی فزایٙذٞبی وب٘بِی ٚاثستٝ ثٝ ٔمیبس ٘یستٙذ. 

درخعٝ ٘حعٜٛ تىبٔعُ     9ٚ  5در دٚ ضیت ا٘دبْ ضذٜ ثٛد ( 2004ٚ ٕٞىبراٖ مRaffدر ضجیٝ سبسی فزسبیص ضیبری وٝ تٛسط

ٚ ثب استفبدٜ اس ثعذ فزاوتبَ تىبُٔ آٟ٘ب را ثب رٚش ٌبْ ثٝ ٌبْ وٕی ٕ٘ٛد٘ذ. ٘تعبیح ٘طعبٖ داد    لزار ٌزفتثزرسی ٔٛرد ضیبرٞب 

َ    ٔی ٌزدد وعٝ  وٙذ ٚ در ٟ٘بیت ثبثت وٝ ثعذ فزاوتبَ ضیبرٞب در ٌذر سٔبٖ تغییز ٔی  تعبثعی اس  را ٔمعذار ٟ٘عبیی ثععذ فزاوتعب

 . ثٛدٜ استضیت ثز سزعت تىبُٔ ضیبرٞب ٔٛثز ا٘ذ. ثز طجك ٘تبیح آٟ٘ب ٔیشاٖ دا٘ستٝ سٔیٗ ضٙبسی، ضیت ٚ ثبرش
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تئٛریٟعبی ٔختّعف   ٚ  ( ثب استفبدٜ اس رٚش ضٕبرش خعجٝ سزعت تىبٔعُ ضعیبرٞب   2013م ٕٞىبراٖ ٚ Yasrebiدر تحمیمبت 

در ٕ٘ٛ٘ٝ ضجیٝ سبسی ضذٜ در آسٔبیطٍبٜ ٘یش تِٛیذ رسٛة ضیبرٞب در ٔزاحُ ٔختّف تىبٔعُ   . ٞب را وٕی ٕ٘ٛد٘ذتىبُٔ وب٘بَ

ثٛدٜ ٚ حذاوثز تِٛیذ رسعٛة ضعیبرٞب    4/1٘تبیح ٘طبٖ داد وٝ حذاوثز ثعذ ضجىٝ ضیبرٞب حذٚد  ٘یش ٔٛرد ثزرسی لزار ٌزفت.

 .  ٔی یبثذوبٞص  ضت سٔبٖ ٔیشاٖ تِٛیذ رسٛةذرخ دادٜ است ٚ ثٝ ٔزٚر ثب ٌ 16/1در ثعذ حذٚد 

-ستفبدٜ اس ٞٙذسٝ فزاوتبَ ٔی تٛاٖ اس اضىبِی وٝ تب وٖٙٛ ٘ب ٔطخع ثٛدٜٕٞب٘طٛر وٝ ٔطبٞذٜ ٔی ٌزدد ثب ٚخٛد ایٙىٝ ثب ا

ارایٝ ٕ٘ٛد.  در ایٗ ٔطبِعٝ تالش ضذٜ است وٝ ارتجبطبتی ثیٗ ثعذ فزاوتعبَ آثىٙعذٞب ٚ ٔیعشاٖ حدعٓ آٟ٘عب ٚ       ا٘ذ یه وٕیت

ٝ تٟٙب ثب استفبدٜ اس یه تػٛیز ٔعِٕٛی اس آثىٙذٞب ثتٛاٖ اٍِٛی آٟ٘ب را وٕی ٕ٘ٛد ٚ  ثعذ فزاوتعبَ را  رضذ طِٛی ثزلزار ضٛد و

ىٙذ را تخٕیٗ سد. ایٗ رٚش ٔحبسجٝ ٕ٘ٛد ٚ در ٘تیدٝ ثب استفبدٜ اس ثعذ فزاوتبَ ٔحبسجٝ ضذٜ ثتٛاٖ ٔزحّٝ تٛسعٝ ٚ رضذ آث

بیی وٝ در ٔزاحُ اِٚیٝ تٛسعٝ ٔی ثبضعٙذ در اِٚٛیعت وٙتعزَ لعزار     ثٝ وبرضٙبسبٖ آثخیشداری أىبٖ ٔی دٞذ ثتٛا٘ٙذ آثىٙذٞ

 دٞٙذ.  

 مواد و روشها -ب

ٔیّیٖٛ ٞىتبر در خٙٛة غزثی ایزاٖ ٚال  ضعذٜ اسعت ٚ ٕٞسعبیٝ اسعتبٖ ٞعبی ِزسعتبٖ،        2استبٖ ایالْ ثب ٚسعتی در حذٚد 

طجمٝ ثٙعذی دٚٔعبرتٗ    اس ٘ظز الّیٕی ثز اسبس وزٔب٘طبٜ ٚ خٛسستبٖ است ٚ اس سٕت غزة ثب وطٛر عزاق ٕٞسبیٝ ٔی ثبضذ.

ٚ  31، 58اغالح ضذٜ، استبٖ ایالْ دارای سٝ ٔٙطمٝ الّیٕی ٘یٕٝ خطه، خطه ٚ ٘یٕٝ ٔزطٛة است وٝ ثٝ تزتیت حعذٚد  

اسعتبٖ ایعالْ در سٖٚ    اس ٘ظعز سٔعیٗ ضٙبسعی    (.1385درغذ اس سطح استبٖ را اضغبَ ٔی ٕ٘بیٙذ متحمیمبت ٔٙعبث  آة،   11

ٚ  17، 26، 12خٛردٜ ٚال  ضذٜ است ٚ سبس٘ذ ٞبی ٌزٜٚ ثٍٙستبٖ، ٌزٚ، ٌچسبراٖ ٚ آغبخبری ثٝ تزتیت حذٚد ساٌزس چیٗ 

ثٝ طٛر وّی پٟٙٝ ٞبی آثىٙعذی  درغذ اس سطح استبٖ را ثٝ خٛد اختػبظ دادٜ ا٘ذ. 23درغذ ٚ ٟ٘طتٝ ٞبی وٛاتز٘ز ٘یش  22

ٞىتعبر اسعت م    261091ٞبی آثىٙذی استبٖ ثزاثز ثعب   درغذ اس سطح استبٖ را ٔی پٛضب٘ٙذ ٚ ٔسبحت وُ عزغٝ 13حذٚد 

٘طعبٖ دادٜ    1ٔٛلعیت استبٖ ایالْ ٚ ٕٞچٙیٗ پزاوٙص عزغٝ ٞبی آثىٙذی در استبٖ در ضىُ  (.1387اعظٕی ٚ ٕٞىبراٖ، 

 ضذٜ است. 
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 : ٔٛلعیت استبٖ ایالْ در وطٛر ٚ پزاوٙص پٟٙٝ ٞبی آثىٙذی استبٖ 1ضىُ 

ٔطخػبت ٞٙذسی آثىٙذٞب  در عزغٝ ٚ ٔحبسجٝ حدٓ آثىٙذٞب ٔطخػبت ٞٙذسی آثىٙذٞب ضبُٔ طَٛ، ثٝ ٔٙظٛر ثزداضت 

درغذ اس طَٛ آثىٙذ ثزداضت ضذ  75ٚ  50، 25ارتفبب پیطب٘ی، عزؼ ثبال، عزؼ پبییٗ ثب استفبدٜ اس ٔتز ٘ٛاری در سٝ ٔمط  

 Munoz-Robles et)آثىٙذٞب ٔحبسجٝ ٌزدیذ  ٞبی خشییسپس ثب استفبدٜ اس ٔمبط  عزضی ثزداضت ضذٜ ٚ طَٛ آثىٙذ حدٓ

al., 2010) ٓذ مسّیٕب٘پٛر ٚ یٞبی خشیی اس ضزة ٔیبٍ٘یٗ دٚ ٔمط  ٔدبٚر در فبغّٝ ثیٗ آٖ ٞب  ٔحبسجٝ ٌزد. حد

آثىٙذ ثٝ دست ٔی آیذ. ثزداضت خػٛغیبت ٞٙذسی ( ٚ در ٟ٘بیت اس ٔدٕٛب حدٓ ٞبی خشیی حدٓ وُ 1389ٕٞىبراٖ، 

 ٘طبٖ دادٜ ضذٜ است.  2در عزغٝ ٚ ٔحبسجٝ حدٓ خشیی آثىٙذٞب در ضىُ 

 

 

 

 

 : ثزداضت خػٛغیبت ٞٙذسی ٚ ٔحبسجٝ حدٓ خشیی آثىٙذٞب2ضىُ 

3سطح   
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ثب استفبدٜ اس دٚرثیٟٙبی دیدیتبَ ٔعِٕٛی اس ٞزآثىٙذ  ٔحبسجٝ ثعذ فزاوتبَ آٟ٘ب تػٛیزیثٝ ٔٙظٛر استخزاج اٍِٛی آثىٙذٞب ٚ 

اٍِٛی آثىٙذٞب استخزاج ٌزدیذ. Photoshop Cs5اس تػبٚیز ثزداضت ضذٜ اس ٞز آثىٙذ ثب استفبدٜ اس ٘زْ افشار. ثزداضت ضذ

4در ادأٝ ثب استفبدٜ اس  ثز٘بٔٝ پیٛستی. ضذ3ٚارد  ٚ دٚ ٔمذارImageJٜاٍِٛی ٔستخزج اس آثىٙذٞب در ٘زْ افشار 
FracLac  ثعذ

پیىسُ ٚ  2. در تٙظیٕبت  ایٗ ٘زْ افشار وٛچىتزیٗ ا٘ذاسٜ خعجٝ ثزاثز ثب ٔحبسجٝ ضذفزاوتبَ آثىٙذٞب ثٝ رٚش ضٕبرش خعجٝ 

ٌزفتٝ ضذ ٚ در حبِت در ٘ظز  20درغذ ا٘ذاسٜ تػٛیز در ٘ظز ٌزفتٝ ضذ ٚ چیٙص خعجٝ ٞب ٘یش ثٝ  50ثشرٌتزیٗ آٖ ثزاثز ثب 

ٟ٘بیت ثعذ فزاوتبَ ٔتٛسط اعالْ ٌزدیذ.  ضىُ ٔحیط ٘زْ افشار ٚ ٌشیٙٝ ٞبی رٚش 

 .ضٕبرش خعجٝ را ٘طبٖ ٔی دٞذ

 

 

 ثزای ٔحبسجٝ ثعذ فزاوتبَ آثىٙذٞب ImageJٔحیط ٘زْ افشار  3ضىُ 

 نتایح و بحث -ج

آٚردٜ ضذٜ  1آثىٙذ ا٘ذاسٜ ٌیزی ٌزدیذ وٝ ٔطخػبت ٞٙذسی ثزداضت ضذٜ ثٝ طٛر خالغٝ در در خذَٚ  105در ٔدٕٛب 

 ا٘ذ.  
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 ٔطخػبت ٞٙذسی آثىٙذٞب 1خذَٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خٟت ثزرسی اٍِٛی آثىٙذٞب در دٚ وبرثزی اس ثعذ فزاوتبَ آثىٙذٞب استفبدٜ ٌزدیذ. ثعذ فزاوتبَ ٔتٛسط ثزای ٞز دٚ وبرثزی 

ٕٞزاٜ ثعذ ٔی ثبضذ ٚ تفبٚت ٔعٙبداری ثب یىذیٍز ٘ذار٘ذ. ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبیی اس اٍِٛٞبی استخزاج ضذٜ آثىٙذٞب ثٝ  08/1حذٚد 

 ٘طبٖ دادٜ ضذٜ است.  4فزاوتبَ آٟ٘ب در ضىُ 

 

 

 

 

 

 ٔمذار ٔیبٍ٘یٗ (n=105)  عٛأُ

 حذاوثز ٔیبٍ٘یٗ حذالُ

 67/4 90/0 50/0 ارتفبب ثبالوٙذ مٔتز(

 26 88/8 5/2 طَٛ مٔتز(

 11 93/2 90/0 ثبال مٔتز(عزؼ 

 4 86/0 20/0 عزؼ پبییٗ مٔتز(

 7 48/1 40/0 عٕك مٔتز(

 1092 56/55 32/0 حدٓ مٔتزٔىعت(
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 ٕ٘ٛ٘ٝ اٍِٛٞبی استخزاج ضذٜ اس آثىٙذٞب خٟت ٔحبسجٝ ثعذ فزاوتبَ 4ضىُ 

 

  5دٞذ وٝ آثىٙذٞب ثٝ یه ٔیشاٖ دارای ضبخٝ ٞبی فزعی ثٛدٜ ٚ در اثتذای تٛسعٝ ٔی ثبضٙذ. ضىُ ثعذ فزاوتبَ ٘طبٖ ٔی

ٞب ٕٞبًٞٙ ثب رضذ طِٛی وب٘بِٟب رخ خٛاٞذ داد وٝ ثب ٘تبیح ٘طبٖ ٔی دٞذ وٝ افشایص ثعذ فزاوتبَ ٚ ایدبد ا٘طعبة در آثىٙذ

Yasrebiٚ 2013ٕٞىبراٖ م ،)Raff ٔطبثمت دارد. 2004ٚ ٕٞىبراٖ م ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ثعذ فزاوتبَ آثىٙذٞب ثب رضذ طِٛیتغییزات 5ضىُ 

  

ٔی ثبضذ. ٕٞچٙب٘ىٝ دیذٜ ٔی ضٛد ثب افشایص ثعذ فزاوتبَ  6تغییزات حدٓ آثىٙذٞب  ثب تغییزات ثعذ فزاوتبَ ثٝ غٛرت ضىُ 

( 2013ٚ ٕٞىعبراٖ م Yasrebiٚ تحَٛ ثیطتز آثىٙذٞب حدٓ فزسبیص ٘یش ثعٝ غعٛرت تعٛا٘ی افعشایص ٔعی یبثعذ. در ٔطبِععبت       

ثٛدٜ است.  ثعٝ ٘ظعز ٔعی رسعذ وعٝ       16/1تب  06/1ُ ٚ ثب ثعذ فزاوتبَ ثیطتزیٗ تِٛیذ رسٛة ضیبرٞب در اثتذای ٔزاحُ تطىی

آثىٙذٞبی ٔٛرد ٔطبِعٝ در اثتذای ٌستزش ٚ تِٛیذ ثبالی رسٛة ثبضٙذ. ٞزچٙذ وٝ رٚ٘ذ افشایص حدٓ ثب رضذ طعِٛی دایٕعی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/1 11/1 71/1 
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سعزعت   16/1( ثب رضذ ضیبرٞب ٚ افشایص ثعذ فزاوتبَ آٟ٘عب ٚ عجعٛر اس   2013ٚ ٕٞىبراٖ م Yasrebi٘یست ٚ ثز اسبس ٔطبِعبت

 افشایص ثعذ فزاوتبَ ٚ  فزسبیص ثٝ غٛرت خطی وبٞص ٔی یبثذ.

 

 

 

 

 

 

 تغییزات حدٓ آثىٙذٞب ثب افشایص ثعذ فزاوتب6َضىُ 

 فهرست منابع-د

. "ٌشارش طجمٝ ثٙذی ٔٛرفٛوّیٕبتیه خٙذق ٞبی استبٖ ایالْ"، (1387 ،مپیزا٘ی، ا. ،خعفزی، ْ.ر. ،سیبٚضی، ن. ،اعظٕی، ا.

 ظ.112تٟزاٖ: ٔزوش تحمیمبت حفبظت خبن ٚ آثخیشداری. 

 ، ِٛح فطزدٜ  ٘مطٝ ٞبی استبٖ ایالْ. 1385تحمیمبت ٔٙبث  آة، 

ی ٚ ٌستزش خٙذق ثزرسی آستب٘ٝ تٛپٌٛزافی ٚ عٛأُ ٔٛثز ثز رسٛة سای "1389 ،احٕذی، ح. ،غٛفی، ْ. ،، س. ْ. سّیٕب٘پٛر

 .53-41: (1م 63.  ٔزت  ٚ آثخیشداری ٔدّٝ ٔٙبث  طجیعی ایزاٖ "ٞب در ٔٙطمٝ ٘ی ریش فبرس
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