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 چکیده
 های اقلیمی فراسنجه و گلوگاه شامل هواشناسی ساری، آمل، قراخیل، بابلسر هایایستگاهاز  1339 سال های اقلیمیداده در این پژوهش

میوه  های کیفیتدادهآوری شد. برخی گردهای یخبندان آفتابی و روز های تساع شمارسرعت باد،  نهبیشیدما، بارش، رطوبت نسبی، 

نشان  بررسیهای مورد میوه در ایستگاهکیفی  های ویژگیبررسی گیری شد. در آزمایشگاه اندازه نیز وزن، حجم، اسیدیته و غیره شامل

 پایۀ بر بررسی مورد هایایستگاههای دما، بارش و رطوبت نسبی قرار گرفتند.  جهشده تحت تأثیر فراسن گیریهای اندازه ویژگی ،داد

 هایمیوه. گرفتند جای( بابلسر و آمل ساری،) B و( قراخیل و گلوگاه) A گروه دو در اقلیمی های فراسنجه و میوه کیفی های ویژگی

 هایمیوه که یدرحال ند،اشتد B گروه به نسبت بیشتری پوست متضخا و وزن اسیدیته، A گروه هایایستگاه مرکبات هایباغ از تولیدی

 های ویژگی دیگر. داشتند A گروه به نسبت بیشتری میوه وزن و حجم گوشت، وزن ث، ویتامین ،B گروه هایباغ از تولیدی

 .نگرفتند قرار اقلیمی های فراسنجه تأثیر تحت شده گیری اندازه

 

 .مرکبات، محصول کیفیت های بیوکلیماتیک، فراسنجه اقلیم، :کلیدی های واژه
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ABSTRACT 
In this research the climatic data of the year 2010 for the meteorological stations of Sari, Amol, Qrakhyl, Babolsar, 

and Galoogah were collected which included climatic factors of temperature, precipitation, relative humidity, 

maximum wind speed, number of sunny hours days, and freezing days. Some of the quality data of fruit such as 

weight, mass, acidity, etc. were analyzed in the lab. The analysis of qualitative characteristics of the fruit in the study 

stations indicated that the measured attributes have been affected by temperature, precipitation, and relative humidity 

parameters. The study stations according to the qualitative characteristics of the fruit and climatic parameters were 

placed in two groups of A (Galoogah and Qrakhyl), and B (Sari, Amol, and Babolsar). Fruits produced from the 

gardens of group A included higher acidity, weight, and skin thickness comparing to the group B. While the fruits 

produced from the gardens of group B compared to the group A, had more vitamin C, higher flesh weight and 

volume, and finally higher weight. Others measured attributes were not affected by climatic parameters. 

 

Keywords: Bioclimatic parameters, citrus, climate, product quality. 
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 مقدمه

که  هستند یهای عامل ینتر مهماز  یاقلیم عنصرهای

در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده و کمتر فعالیت 

یک یا  تحت تأثیرکشاورزی است که در طول روز، 

(. آگاهی از Peter, 2000باشد )ن چند عامل هواشناسی

اقلیمی بر عملکرد گیاهان  های عاملو  عنصرهایتأثیر 

ریزی و زرگی در روند برنامهزراعی و باغی کمک ب

(. Sobhani, 2005د )کنبرداری از منابع موجود میبهره

بلوغ و  های ر نوسانبعامل تأثیرگذار  ینتر مهماقلیم 

مراقبت  یخوب بهکیفیت میوه در درختانی است که 

کیفیت و بلوغ میوه در میان . تفاوت در شوندمی

تفاوت در بیشتر از  طور عمده بهاقلیمی  مختلف مناطق

 ,.Nauer et al) اقلیمی است ۀهای یک منطقبین باغ

مرکبات  ةاز خانواد( Citrus sinensis)پرتقال . (1972

بندی های نیمه گرمسیری طبقهاست که در گروه میوه

های پرتقال تامسون (. میوهSheibani, 1987شود )می

تا از لحاظ ماندگاری روی درخت وضعیت  ناول

دچار  از رسیدن میوه، پسته و ضعیفی داش یحدود

(. در Adouli et al., 2004) شوندمیکاهش کیفیت 

اقلیمی در طول  عنصرهایشمال ایران تغییر ناشی از 

مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول از جمله 

مسائلی است که بر کیفیت محصوالت کشاورزی و 

 1941 ماه یدمثال در  عنوان بهگذارد. باغی تأثیر می

های پرتقال سنگین برف و افت شدید دما به باغبارش 

شدیدی وارد  های آسیبدر کل استان مازندران 

کاهش کیفیت  ثساخت. این رویداد اقلیمی باع

تلخی شدید میوه( در همان  انندمحصول پرتقال )م

 یزانتغییر م ما (. در کشورNourani, 2007سال شد )

ر ب الدمایی در طول س های و نوساننه ساالبارندگی 

. عامل دما گذاردتأثیر میکیفیت محصوالت کشاورزی 

هایی است که میوه برای رسیدن روز شمار ةکنند تعیین

کیفیت  (.Quanta, 1975) کامل به آن نیاز دارد

تغییر رنگ میوه از زرد یا نارنجی به  وخارجی میوه 

رشد درخت ، سبز نیز تابعی از دمای باالی محیط است

 میوه وجب کاهش رنگ پوستم نور کمدر نقاط 

 Fotouhi Qhazvini & Fattahi) شود می

Moghaddam, 2010.)  یکی از مواردی که کیفیت

دهد نسبت قند به میوه مرکبات را تحت تأثیر قرار می

چنانچه محتوای قند و اسید میوه نسبت ، است اسید

متعادلی را نشان داده و یا محتوای قند در بهترین 

 ,Azimi Tabrizi) دعالی دارکیفیت درصد باشد، میوه 

زیست اقلیمی های  فراسنجه ینتر مهم (.1990

 ارائه شده است. 1پرتقال در جدول  (بیوکلیماتیک)

های ایران، بین عرض استان مازندران در شمال

 5درجه و  94دقیقه تا  84درجه و  94جغرافیایی 

 51دقیقه تا  98درجه و  54عرض شمالی و  ۀدقیق

النهار گرینویچ طول شرقی از نصف ۀدقیق 18درجه و 

 Meteorological Organizationواقع شده است )

Mazandaran, 2010) ،بررسی سازگاری  اب. (1 )شکل

های اقلیمی  فراسنجهاز مرکبات در ارتباط با  ییهاگونه

دما بیشترین که  مشاهده شدهای کیفی میوه و ویژگی

میزان  ویژه ه بههای کیفی میورا بر ویژگی تأثیر

اسید، ضخامت پوست، درصد گوشت و  اسکوربیک

 تأثیر ت. میزان بارندگی همداشدیگر  های عامل

نشان داد های کیفی میوه ویژگیروی  شمگیریچ

(Iwasaki et al., 1986 .) کشاورز اقلیمی بررسی مدل

شناسی  پدیدهسازی  همانند برای (آگروکلیمایی)

تولید محصوالت منجر ، عملکرد و کیفیت (فنولوژی)

های ها و عملکرداز معیار ای همجموع بینی یشپبه 

، رشد شناختی پدیدهدمایی مورد نیاز برای مراحل 

مختلف  های رقممیوه برای  یزیآم رنگمیوه، تغذیه و 

 & Mechlia( شده است )ناول و والنسیاپرتقال )

Carroll, 1989 .)های ریاضی نتایج با استفاده از مدل

علت  ،مختلف اتکه واریانس دما در ارتفاع ده شدمشاه

 Chengxue) استپرتقال  ةاصلی تغییر در کیفیت میو

et al., 1995 .)م جهانی روی در بررسی اثر اقلی

در  کننده یینتع های عامل جزء ،کشاورزی، اقلیم

نتایج اقتصادی ناشی  و شدتولیدات کشاورزی معرفی 

زی )تغییر در از تغییر احتمالی اقلیم روی کشاور

 ,.Adams et al) بررسی شدمحصوالت و بازدهی( 

تقویم زراعی، تعیین ، های اقلیمیتحلیل دادهبا  (.1998

-تاریخ مبارزه با آفات گیاهان، برآورد میزان تبخیر

بندی و تعیین تعرق، تعیین تاریخ آبیاری و در نهایت پهنه

 است تهیه شدهمکان مناسب برای کاشت گیاهان زراعی 
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(Holinger, 2002 .) در پرتقالنسبت اسید به قند 

همبستگی  کالیفرنیا محلی اقلیم شرایط باواشنگتن ناول 

های و میزان لیمونین در پرتقال داشت( ²R=31/4) ییباال

داشت والنسیا و ناول با گرما و بار محصول همبستگی 

(Dan & Kimball, 1984تأثیر .) شناختی های بوم عامل 

 وبلندی یپست خاک، آب، تابش، دما،: مانند )اکولوژیکی(

بررسی و  چین کشور در مرکبات میوه کیفیت روی زمین

در پایان یک طرح پیشنهادی برای افزایش کیفیت 

با توجه (. Bao et al., 2004مرکبات در آینده ارائه شد )

در این پژوهش تأثیر عنصرهای  شده گفتهبه مطالب 

ی محصول پرتقال با های کیف اقلیمی بر برخی ویژگی

 .های استان مازندران بررسی شده است توجه به قابلیت

 
 (Quanta, 1974: 61)پارامترهای بیوکلیماتیک پرتقال  .1جدول 

Table 1. Bioclimatic parameter of orange (Quanta, 1974: 61) 
Meaning Parameter Level 

The minimum temperature for sprout 13 ° C The period of activity growth 

sprout The Cold that destroyer of sprout -4 ° C 

Suitable temperature 20-18 ° C 
Available humidity for soil 40% to 60% 

The Cold that destroyer of soil 7.1- ° C Blossom and  fruit set 

appropriate temperature 24 ° 19 ° C night 
Suitable humidity of air 45% to 90% relative humidity 

Available humidity for soil 40% to 60% 

Unsuitable wind 15 meters per second 
Minimum temperature for start of growing fruit 13 ° C Growth of fruit and final product 

 

 
 

Maximum of temperature 40 ° C. 

Suitable temperature 33-23 ° C 
Temperatures that damage of fruit 2 to 9 ° C 

Suitable humidity of air 40% to 80% 

The number of require heat in all period of growth 5000 to 3000 TΣ, (° 10 <C)  
 

All part of growth 

Annual rainfall 800 to 1000 Mm 

The average use of water 55% to 60% evaporation 

 

 
 نقشه موقعیت جغرافیایی استان مازندران در کشور .1شکل 

Figure 1. Map location of Mazandaran in the Iran 

 

 هامواد و روش

 ةمیوکیفیت  براقلیمی  عنصرهای تأثیربررسی  برای

 ۀروزانن از آمار پرتقال تامسون ناول در استان مازندرا

 (سینوپتیک) همدید ایستگاه پنجاقلیمی  عنصرهای
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سازمان  بابلسر و گلوگاه، ساری، آمل، قراخیل

از اواسط  1943سال  در هواشناسی استان

دهی تا گل هنگامماه یعنی از تا اواخر آذر ماه یبهشتارد

در پنج  آزمایش. شداستفاده  برداشت میوه هنگام

 با سه تکرار طرح کامل تصادفی ه ازو با استفادایستگاه 

های کیفی میوة پرتقال تامسون ناول  . ویژگیشد نجاما

گیری در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه تبریز اندازه

 SPSS افزار ها با استفاده از نرمواریانس داده ۀتجزی شد.

واریانس نرمال  ۀتجزی ۀبرقراری فرضی انجام شد. برای

ها و ارتباط بین میانگین و سبودن، همگنی واریان

واریانس در وزن میوه و وزن قسمت خوراکی از تبدیل 

 های هفرضی ،ها ویژگی دیگرلگاریتمی استفاده شد. در 

 ۀسبرقرار بودند. همچنین مقای واریانس ۀتجزی

ها با استفاده میوه در ایستگاه های ویژگی هایمیانگین

 5مال ای دانکن در سطح احتاز آزمون چند دامنه

افزار ها با استفاده از نرمو نمودار شد درصد انجام

Excel  در این تحقیق ضریب همبستگی شدترسیم .

بین  مراتبی سلسله ایخوشه و روشخطی پیرسون 

های مختلف مربوط به کیفیت میوه که از صفت

با  گیری شده بوداندازه بررسیهای مورد ایستگاه

 .شدبه محاس SPSSافزار استفاده از نرم
 

 نتایج و بحث

داری اختالف معنی ،واریانس نشان داد ۀنتایج تجزی

از نظر وزن، چگالی،  بررسیهای مورد بین ایستگاه

 5ر سطح احتمال ضخامت پوست، قطر و عرض میوه د

اختالف  های ویژگی دیگرو در وجود دارد درصد 

ضریب  .مشاهده نشد هاداری بین ایستگاهمعنی

جم، چگالی و عرض میوه در سطح همبستگی وزن با ح

 که یدار بوده درحالدرصد، مثبت و معنی 1احتمال 

داری همبستگی معنی با وزن میوه ها ویژگی دیگر

هایی که پرتقال. این بدین معنی است که نشان ندادند

بیشتری  عرض، چگالی و دارند، حجم بیشتری وزن

داشت. همچنین ضریب همبستگی قوی و  خواهند

وست و ضخامت پوست میوه ی بین وزن پدارمعنی

که وزن پوست  یهایمیوهیگر، د عبارت به وجود داشت

. تر بودباال هاد، ضخامت پوست نیز در آنشتنباالتری دا

با ارتفاع لُب و  گوشتضریب همبستگی بین وزن 

 طور بهشعاع میوه نشان داد که افزایش این دو صفت 

شود میوه می گوشتدار منجر به افزایش در وزن معنی

های متعلق به باغ ها وزن میوه کمترین .(4 )جدول

های آن در باغ بیشینۀگرم و  4/443ایستگاه قراخیل 

ی هاهای ایستگاهگرم بود و باغ 1/915ایستگاه بابلسر 

 .(4 )شکل ندشتدا یهمساننسبت به وزن میوه  دیگر

 44/4ایستگاه قراخیل  هایباغکمترین چگالی میوه در 

 دیگر هایباغمتر مکعب مشاهده شد و بر سانتیگرم 

 ندشتدا همسان نزدیک به ةها چگالی میوایستگاه

 ةدهند نشانطول به عرض میوه  نسبت (.9 )شکل

آن هر چه به یک  میزان که یطور بهشکل میوه است 

. شودتر باشد، شکل پرتقال گرد و مدور مینزدیک

 هایباغمیانگین طول به عرض میوه در  ۀمقایس

های میوه ،نشان داد بررسیهای مورد ایستگاه

 دیگرایستگاه آمل نسبت به  هایباغاز  شده برداشت

در  ،هشتدا طول به عرض کمترینسبت ها ایستگاه

پسندی تری تولید کردند که بازارهای پهننتیجه میوه

ها طول به عرض ایستگاه دیگرکمتری دارند. در 

های بنابراین میوهبود؛  38/4 نزدیک بهو  همسان

 بود پسندها گرد و بازارتولیدشده در این ایستگاه

های مربوط به کمترین عرض میوه در باغ(. 8 شکل)

ی هاهای ایستگاهباغ ایستگاه قراخیل مشاهده شد و

 کمترین (.5شکل ) ندشتدا یهمسان ةعرض میو دیگر

های متعلق به ایستگاه هایباغمیوه در  گوشتوزن 

ایستگاه  هایباغآن در  بیشینۀگلوگاه و  قراخیل و

 کمترین(. 1 )شکل به دست آمدگرم  4/491بابلسر 

ایستگاه بابلسر  هایباغضخامت پوست میوه متعلق به 

-باغ(. وزن پوست میوه در 4 متر بود )شکلمیلی 45/9

مختلف بوده و با توجه  بررسیهای مورد ایستگاه های

یوه یک صفت نامطلوب به اینکه باال بودن وزن پوست م

 هایباغهای تولیدی از لذا میوه آید به شمار می

گرم وزن پوست میوه نسبت به  4/38ایستگاه آمل با 

قطر  (.4 )شکل ندشتها وضع نامطلوبی داایستگاه دیگر

 1/19بررسی از های مورد های ایستگاهلُب میوه در باغ

نشان داد  همچنین نتایج، متغیر بود 4/44تا 

های ایستگاه آمل و ترین اختالف مربوط به باغ عمده

های ایستگاه قراخیل باغ که یطور بهاست. بوده  قراخیل

های ایستگاه آمل کمترین از باالترین قطر لُب و باغ
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 (. 3 شکل) شتندقطر لُب ما بین این دو ایستگاه قرار داها از لحاظ ایستگاه دیگرهای . باغندشتدارا قطر لُب 
 

 

 

 

 

 ماتریس ضرایب همبستگی صفات کیفیت مورد بررسی در پنج ایستگاه مورد مطالعه .4ل جدو
Table 2. Coefficient of correlation at the 5 studies station 
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Attribute 

          1 Attribute 
         1 0.89 Weight of fruit (g) 
        1 0.82 98 Volume (g.cm) 
       1 0.32 0.59 0.42 Density (g.cm) 
      1 0.49 0.73 0.68 0.47 Length (m) 
     1 0.14 0.005 0.49 0.56 0.2 Width (m) 
    

1 0.83 0.33 0.03 0.02 0.67 0.49 Weight of skin (g) 
   1 0.48 0.09 0.4 0.26 0.53 0.4 0.47 Weight of meat (g) 
  

1 0.71 0.25 0.08 0.06 0.28 0.628 0.29 0.14 height of edge (m ) 
 

1 0.21 0.3 0.32 0.01 0.14 0.18 0.025 0.18 0.48 Diameter of edge (m ) 
1 0.08 0.71 0.76 0.39 0.1 0.11 0.09 0.37 0.29 0.3 Fruit radius (m) 

nsدرصد. 1درصد و  5دار در سطوح احتمال دار، معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی 
ns, * , **: Non-significant, five and one percent significant at the levels. 

 

 
                   Amol        Babolsar        Sari        Gharakhil    Galoogah 

                Stations 

 های مورد مطالعهمیانگین وزن میوه در ایستگاه .4شکل 
Figure 2. The average of fruit weight at the studies station 

 

 
                   Amol        Babolsar        Sari        Gharakhil    Galoogah 

                Stations 

 های مورد مطالعهمیانگین چگالی میوه در ایستگاه .9شکل 
Figure 3. The average of fruit density at the at the studies station 

 

 
                   Amol        Babolsar        Sari        Gharakhil    Galoogah 

                Stations 
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 های مورد مطالعهمیانگین نسبت طول به عرض میوه در ایستگاه .8شکل 

Figure 4. The average of length to width ratio 

 
                   Amol        Babolsar        Sari        Gharakhil    Galoogah 

                Stations 

 های مورد مطالعهمیانگین عرض میوه در ایستگاه .5شکل 
Figure 5. The average width of fruit at the at the studies station 

 

 
                   Amol        Babolsar        Sari        Gharakhil    Galoogah 

                Stations 

 های مورد مطالعهزن قسمت خوراکی میوه در ایستگاهمیانگین و .1شکل 
Figure 6. The average weight of the fruit at the studies station 

 

 
                   Amol        Babolsar        Sari        Gharakhil    Galoogah 

                Stations 

 های مورد مطالعهایستگاهمیانگین ضخامت پوست میوه در  .4شکل 
Figure 7. The average thickness of the skin of the fruit at the studies station 

 

 

 
                   Amol        Babolsar        Sari        Gharakhil    Galoogah 

                Stations 

 ای مورد مطالعههمیانگین وزن پوست میوه در ایستگاه .4شکل 
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Figure 8. The average weight of the fruit skin at the studies station 

 

 
                   Amol        Babolsar        Sari        Gharakhil    Galoogah 

                Stations 

 های مورد مطالعهمیوه در ایستگاه لُبمیانگین قطر . 3شکل 
Figure 9. The average diameter of the fruit, studies stations base 

 

های میوه ةعصاربیوشیمیایی  های ویژگیبررسی 

نشان  بررسیهای مورد از ایستگاه شده یگردآورپرتقال 

های ایستگاه ویتامین ث در باغ بیشترینداد که 

 1/44آن در ایستگاه گلوگاه  کمینۀو  14/95قراخیل 

های اسیدیته در باغ میزانترین بیش .مشاهده شد

های ایستگاه باغ درمیزان آن ایستگاه آمل و کمترین 

گیری شده اندازه pH میزان . در مقابلثبت شدساری 

تفاوت چندانی با  بررسیهای مورد های ایستگاهدر باغ

همدیگر نداشتند، بنابراین میزان اسیدیته و غلظت 

 اوت، مختلف بود.ویتامین ث تحت شرایط اقلیمی متف

های مورد ایستگاه ،بندی واردبا استفاده از روش خوشه

های  فراسنجهکیفی میوه و  های ویژگی پایۀبر  بررسی

(. 14 شکلجای گرفتند ) Bو  Aاقلیمی در دو گروه 

 Bگروه  وهای گلوگاه و قراخیل شامل: ایستگاه Aگروه 

از  . غیربودهای ساری، آمل و بابلسر شامل: ایستگاه

 دیگرهای اقلیمی دما، بارش و رطوبت نسبی  فراسنجه

شده تأثیر  گیریاندازه های ویژگیها روی  فراسنجه

 هایباغهای تولیدی از اندکی داشتند. میوه

اسیدیته، وزن و ضخامت پوست  Aهای گروه  ایستگاه

 که یدرحال، نداشتد Bبیشتری نسبت به گروه 

ویتامین ث، وزن  ،Bه گرو هایباغهای تولیدی از  میوه

 A، حجم و وزن میوه بیشتری نسبت به گروه گوشت

شده تحت تأثیر  گیریاندازه های ویژگی دیگر ند.داشت

 (.8و  9 های )جدول ندگرفتهای اقلیمی قرار ن فراسنجه

اول تحت  ۀوزن و ضخامت پوست در درج Aدر گروه 

؛ بنابراین گرفتتأثیر رطوبت نسبی و دمای هوا قرار 

هش رطوبت نسبی و افزایش دما سبب افزایش کا

اسیدیته  که یدرحال. شدضخامت و وزن پوست میوه 

با کاهش  گرفت وتحت تأثیر دما و رطوبت نسبی قرار 

موجود در  ۀدما و افزایش رطوبت نسبی میزان اسیدیت

وزن قسمت خوراکی، وزن  Aبود. در گروه بیشتر میوه 

به  توان آن رامی که بود Bو حجم میوه کمتر از گروه 

 دانست ش و رطوبت نسبی کمتر در این گروهعلت بار

 (.8 )جدول

 
های اقلیمی کیفیت میوه . متوسط متغیر9جدول 

 بندیهای مورد مطالعه بر اساس روش خوشه ایستگاه
Table 3. The climate average quality of fruit, studies 

stations base on the clustering method 
Group 2 Group 1 Variable 

23/2 23 Temperature (c) 
5 371 Rainfall (mm ) 

74 71 Relative humidity (percent ) 
4 4 Speed of wind (meter per second ) 

1750 1722 The time of sunny 
3700 3775 The degree of day 
10 19 Height 
 

های مورد ه. متوسط صفات کیفیت میوه ایستگا8جدول 

 بندیمطالعه بر اساس روش خوشه
Table 4. The average quality of fruit, studies stations 

base on the clustering method 
Group B Group A Variable 

276.4 234.2 Weight (g) 
0.30 865.8 Volume (g/cm ) 

77.14 0.26 Density (g/cm ) 
82.95 73.78 length (m ) 

4.9 5.73 Width (m ) 
70.93 76.13 Weight of skin (g) 
203.4 179.89 Weight of meat (g) 

59.68 62.79 height of edge (m ) 
16.67 18.68 Diameter of edge (m ) 
27.8 27.12 Fruit radius (m ) 

31.12 27.13 Vitamin c (m.100g ) 
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9.81 10.8 Acidity 

3.52 3.45 pH 

 

 
 های داخل هر خوشهبندی کیفیت میوه با ایستگاهنقشه توزیع مکانی خوشه. 14ل شک

Figure 10. The distribution map in the clustering quality of fruit that inside a station of each cluster 

 

 گیری کلینتیجه

از اجرای این  آمده دست بهبنابراین با توجه به نتایج 

کیفی میوه در  های ویژگیستان مازندران تحقیق، در ا

تحت تأثیر  بررسیهای مورد ایستگاه هایباغ

اسیدیته، وزن  که یطور بهاقلیمی است  عنصرهای

 ، وزن و حجم میوه، وزن و ضخامت پوست گوشت

بارش و رطوبت نسبی قرار  تحت تأثیر دمای هوا،

 . بیشترین اثر رطوبت نسبی روی لطافت پوستگرفتند

و شیرین بودن میوه است. بارش با پراکنش ترش  و

میوه  گوشتمناسب سبب افزایش وزن، حجم و وزن 

 .شودمی
 

 سپاسگزاری

دانشکدة  محترم استاد همکاری و های ارزنده کمک از

، تشکر و آذر مطلبی علیرضادکتر  آقای کشاورزی

 گردد. قدردانی می
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