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مکانیابی بهینه استقرار گلخانههای کشت سبزیجات پر مصرف
در استان قم (با تاکید بر مصرف بهینه انرژی)
اکبر شائمی ،*1نسرین نیک اندیش ،2ملیحه

حسینی3

 .1استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور
 .2استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور
 .3کارشناسی ارشد اقلیم شناسی ،دانشگاه پیام نور

چکیده
با توجه به محدودیت منابع ،یکی از مهمترین عوامل موثر در جهت مصرف بهینه انرژی در کشت گلخانه ای ،توجه بهه رهرایا ایلیمهی بهه ویه
دما در مکانیابی محل استقرار واحدهای گلخانه است  .از آنجایی که هر محصول نیاز به ررایا دمهایی اهاد دارد ،مهی تهوا بها مکها یهابی
صحیح واحدهای گلخانه بر اساس کشتهای غالب در هر منطقه انرژی مصرفی را به طور یابل مالحظهه ای در ایهن صهن ت کهاها داد و از ههدر
رفت مقادیر زیادی انرژی و صرف هزینه های هنگفت جلوگیری کرد .در این تحقیق برای نیل به این هدف ،داد ههای روزانهه دمهای  6ایسهتگا
هوارناسی در سطح استا یم که دارای اطالعات کامل در دور آماری  5112-5102استفاد رد .در این پ وها جههت پهنهه بنهدی نیازههای
فصلی و ساالنه گرمایشی و سرمایشی استا ابتدا در محیا اکسل داد ها پردازش و م ادله همبستگی بین نیازههای فهوب بها ارتفهاک تشهکیل و
سپس با استفاد از نرم افزار سیستم اطالعات جغرافیایی ( GISو بکارگیری الیه ریهومی  DEMمحهدود مهورد مطال هه ،نقشههههای نیازههای
گرمایشی و سرمایشی ترسیم رد .نتایج این پ وها نشا میدهد که میزا نیاز انرژی برای مصارف سهرمایا ( )CDDو گرمهایا ()HDD
در فصول مختلف سال ،تابع ارتفاک بود و در نواحی کوهستانی غرب و جنوب استا  ،میزا نیاز به گرمایا ساالنه بیشتر بود و با حرکهت بهه
سمت ررب و رمال استا  ،نیاز سرمایشی افزایا می یابد .در وایع الگوی زمانی و مکانی نیاز سرمایشی و گرمایشی از ررایا ارتفاعی منطقهه
تب یت می کند .کمترین درجات سرمایا ساالنه به ترتیب در جنوب به مقدار ( )055/16در ایستگا ورهنو و بیشهترین آ در ایسهتگا کهو
سفید در ررب استا یم به مقدار ( )296/52وجود دارد .همچنین بیشترین و کمترین نیاز گرمایا ساالنه در ایستگا ورنو و یم به ترتیب بهه
مقدار ( )5275/72و ( )0212/22دید مهی رهود .نتهایج نشها داد کهه بهه ازای ههر  011متهر افهزایا ارتفهاک ،میهزا نیازسرمایشهی محهیا
گلخانه 21/65درجه روز کاها و مقدار میزا نیاز گرمایشی  78/25درجهه روز افهزایا مهی یابهد.همچنین دور سهرمایا  8.7روز کوتهاهتر و
دور گرمایا  2.7روز طوالنی تر میشود نتایج و دستاوردهای این تحقیق برای مکانیابی بهینه کشت¬های گلخانه در جهت توس ه پایدار حهازز
اهمیت است.

واژگان

کلیدی :استان قم ،سرمایش ،گرمایش ،کشت گلخانه ای.

مقدمه

.مکانیابی بهینه استقرار گلخانههای کشت سبزیجات پر مصرف در استان قم ...

با توجه به محدودیت

د آلویگیهدا یتتد

منداب نردی

محیطی راشدی نی مردیس خدوایها لتدی ی بهینده خدای
یر لعالییهددا گوردداگو بددوت د یر ب د

مرددیس نرددی

کاه
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ینی .یر نتنرا به بیای نی پ دهشها نررداو تالیده یر

نتن یمینه نشارد میشوی.
کاراکچی د آکینیچی (1118)1نلگو نری

مریلی تولیدو

کشددادری کدده خددهی بزرگددی نی مرددیس آ رن بدده اددوی

صیفی جا

گ اره ن رن بیرخی رمویرو.آرها رشا ینیرو که

میباشو .یر جهدا نمدیدی

کارنتی نری

مریلی یر گوجه لیرگی یتدایتی بدوید د نتدن

نایراص ینید نخ ؛ حائز نهمی

کشورهاتی میتونرنو رشو د توخعه پاتونر ینشیه باشنو که به
خه نصل یخییخی به نری
مونیغذنتی (نمنی

 ،توجه به ریید نرتاری د تامین

غذنتی) توجه رماتنو .کشادری به عنون
ها نقیرای کشور ،رق

تکی نی مهیتیتن ب

مهمی یر

محرددو بیشددییتن خددوی آدر رن ینری .پاپاکوخددیا  9د
همکارن ( )1113به مطالعه د نرنئه تک مدو جوتدو بدین
محاخبه میزن نری
پییناینو .رحما

بدین گیمدات
4

یر توردا

د خدیمات

د همکارن ( )1121یرجه ردی گیماتشی

رخیو به توخعه پاتونر ینری ( نشیلی د همکدارن :2931 ،

د خیماتشی ماهاره د خدااره مدوری ریدای صدنات یر  1شدهی

 .)86شناخاتی مناطق متدیعو کشدادری بدی پاتده شدناا

خاح ی عیبتیا رن بدا آخدیاره هدا یمداتی 29،26،11د 14
1

پیارتیلها طبیعی ،میتونرو؛ ضمن لینهی خای بتدییها

یرجه محاخبه کییرو .بوتوکااکدا د همکدارن ( )1112بده

مناخب بین لعالی ها نرتاری ،یر نمی بیرامهرتز محیطی

بیرخی یرجه ردیها ریای خیماتشی د گیماتشی بین تیکیه

عمود ن نتفا رماتو (بیرا د ع یدزنید،

پییناینو د آ رن تداب شدینت مکداری د نق یمدی ینرتدیه د

خییمین رق

د آمات

 .)2931آب د هون تک عامل تعیین کننود د قطعی یر تویت

مطالعا

گیاهددا د لینتنددوهددا لیزتولددو تکی د لنولددو تکی آرهددا

ضیدر ینرتینو..جیارگ 8د همکارن ( )1121ردردو یرجده

محتوب میشوی (ردمن نخدکا د بتدین .)1122 ،2کشدور

ردی گیمددات

نگددزتن جیارددگ چددین رن مددوری

نتین یر شدینت نق یمدی اشدک جهدا قدینر ینری .مقدونر

بیرخی قینر ینیرو .چدا  1د همکدارن ( )1122بده مقاتتده

بارروگی کی د تب یی د تعیق یتای ،آ رن با کمبوی شوتو آب

مو ها یرد تداب یر پهندهبندو د بدیآدری یمدا راحیده

مونجده کددیید نخد ( .نحمددو یارنو د همکددارن .)2931،

اینریارگ چین نقونو رمویرو.

مهمییتن مزنتا تولیدون

گ ارده ن رتدب

بده تولیدو یر

لضا بای مریس کی آب مدی باشدو .بطورتکده یر خیتدیی
کش

گ اره ن میزن مریس آب  21بینبی کمیی می شوی؛

نما با دجوی کاه
 21بینبی نلزنت
ها کش

مریس آب ،میزن تولیو به طور میوخد
می تابو (موحو ثیتا .)2931 ،لذن تغییی شیود

د حیک

بده خدم

ضیدر نخ  .نی خو یتگی پدات

کشد
نردی

گ ارده ن نمدی
مردیلی رقد

نق یمی رن یرجهد
د خددیمات

بهینده خدای مردیس نردی

رحمیددی د همکددارن ( )2932محاخددبه نرددی
مریلی د تعیین مقونر نری

رهدداید هددا

یر تولیو تک کی و گیو گوجده

لیرگی گ اره ن نخیا کیمارشاد رن با ردش تح یل پوششی
ینید ها بیرخی رمویرو .نخفنرار دهمکارن ( )2934میزن
مریس نری

د شااص هدا نردی

یر تولیدون

ایدار

گ اره ن نخیا تهین رن محاخبه رمویرو .همینطور مییدون
به کارها یتگین نی جم ه :متعویتا د همکارن (.)2932

عمود ن یر توخعه د بهینه خای لعالییهدا گورداگو ینری

ح یمددی د همکددارن ( .)2931مهینبددی دهمکددارن (.)2931

گ اره ن به یلیل

نریظار د همکارن ( )2938یر موری ریایهدا گیماتشدی د

(بوشوکااکا د همکارن  .)1112 ،کش

تولیو یر ادار لردل ینرن مردیس بداا نردی

بدوید

خیماتشی با تاکیو بی شینت آخات

نشارد کیی.

(نخددفنرار د همکددارن  )2939 ،د آ رن بدده تددک چددال
نخاخی تبوتل کیید نخ
مریس نری

کش

 .مهمییتن عامدل مدوثی بدی میدزن
گ اره شینت نق یمی منطقه می باشو.

لذن با مکا تابی بهینه مییون نری

مریلی رن یر نتن ب

1 Canakci & Akinici
9 Papakostas
4 Rehman
Buyukalaca

1

8 Jiang
2 -Romanovskaja & Baksiene

Chai

1
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نخیا خمنا  ،نی غیب بده نخدیا میکدز د نی جندوب بده

منطقه مورد مطالعه
نخیا قی با دخع

 22118کی ومیی میبد یر شدما غدیب

میکز نتین قینر ینرشیه د بین طو جغینلیداتی  11یرجده د
 18یقیقه تا  12یرجه د 16یقیقه شیقی د عیض جغینلیاتی
 94یرجه د  13یقیقه تدا  91یرجده د 22یقیقده شدمالی

نخیا نصفها محودی می شوی .نتن نخیا یر غیب یرتاچده
رمک (متی ه ) د یش

کوتی قینر ینشیه د یرتاچده حدوض

خ طا یر 41کی ومیی شما شدهی قدی قدینر گیلیده نخد
(شکل .)2

قینر ینری .نخیا قی نی شما به نخیا تهدین د نی شدیق بده

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

مناخبی نی شینت نق یمی مناطق م ی ف نرتفاعی نتن منطقده

روش تحقیق
مطالعه حاضی بی رد  8نتتیگاد هونشناخی یر نخیا قدی
نرراو شود نخ  .نتتیگادها به گورهن نری اب شدودنردو کده
عالدد بی رشا ینی دضعی

ک ی نتن منطقده بیدون تح یدل

رن رشا یهنو .جدود ( )2مش ردا

نتتدیگاهها مدوری

مطالعه رن رشدا مدییهدو .دشدنود د کدود خدفیو ،بیشدییتن
دکمییتن نرتفاع نی خطح یرتا میباشنو (شکل .)1

جدول -1مختصات جغرافیایی و اطالعات ایستگاههای هواشناسی منتخب
راو نتتیگاد

عیض جغینلیاتی

طو جغینلیاتی

نرتفاع نی خطح یرتا

قی

50.85

34.70

877.40

کهک

50.86

34.40

1403.20

خ فرگا

50.46

34.48

1380.50

آغ ک

50.32

34.73

1370.00

کود خفیو

51.18

34.80

830.00

دشنود

50.99

34.26

2060.00
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شکل -2نقشه ایستگاه های مورد مطالعه

معین ( )Nردی به یرجه ردی

میزن ریای یر تک یدرد
ینید ها حونقل؛ حونکثی د میوخ ردینرده

یر نتن پ ده

تا  CDDموخوو نخ

خیمات

یما میبوط به  8نتتدیگاد نخدیا (جدود )2یر یدرد آمدار

محاخبه میشوی.

 1111تا  1121که ینرن آمار کالی د پیوخیه بویرو نری داب

رنبطه ()2

شددو .بدده منظددور دنکدداد نرددی

مددوری ریددای یر مرددارس

خیماتشی د گیماتشی با نخیفاید نی آخیاره یما بهینه ،نلگو

با شیط

تویت مکاری _ یماری آ تیخیی شدو .یمدا میج که بین
صددیفی جددا

پیشنهای شود 11 ،تا  14یرجه نخ  .جهدد

تیخیی رقشههدا خدااره د لرد ی گیماتشدی د خیماتشدی
نتتیگادهدا منی دب نی ردیو نلدزنر هدا نکتدل د خیتدیی
نطالعدددا

جغینلیددداتی ( )GISیر قالدددب ردددیو نلدددزنر

 ArcGIS10/2نخیفاید شو .بوتن صور
یر نکتل میتب د پیینیش د خدس
نرتفاع د شااصها ریایها گیمات

که نبیون ینید هدا

چنارچه یما هون نی  11یرجه پاتین تی ردی ،نحتا
به دجوی میآتو د محی
گیمات

د خیمات

خااره د

جغینلیاتی نرراو

با نخیفاید نی رقشه  DEMمحودید موری مطالعده

باتو گیو شوی .میزن یرجه ردی

نی رنبطه ( )1محاخبه میشوی.

با شیط

رنبطه ()1

مقونر یرجه ردی که به نتن تیتیب تعیتف میشوی ،یردنق
روعی رماته نری
شااری بین

نخ  .به عبار

یتگی ،یرجه ردی

گیمات

ق مونی

مریس نری

ردنب همبتیگی بین شاارها لدوق نجدین د رقشده هدا

میشوی (ذدنلفقار .)2966 ،

ریایها گیماتشی د خیماتشی تیخیی شو.

نتایج و بحث

نگی میوخ

یرجه حینر

ردینرﺔ هون نی  14یرجه ترادی

کنو ،یر آ ردی ریای بده گدیو کدیی محدی اونهدو بدوی د
چنارچه یما هون نی  11یرجه پاتین تی ردی ،نحتا
به دجوی میآتو د محی
همکارن .)2932 ،

خیما

رنبطده همبتدیگی بدین

لر ی یر محی ریو نلزنر خیتیی نطالعا
شو .خس

د نی رنبطه شمارد ()2

خیما

باتو گیو شوی( .یرچینی د

د خیمات

همارطور که یر جود مقونر ریایها گیماتشی د خیماتشی
مشاهود میشوی؛ بیشییتن ریای گیماتشی یر نتتیگاد دشنود با
 2114یرجه ردی نخ  .یر نتتیگاد قی با  2131یرجه ردی،
پاتین تیتن میزن ریای گیماتشی موری ریای میباشو .به طور
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میوخ یر نخیا قی یر لرل یمتیا بی
ردی گیماتی بین تعوتل یما محی
پاتیز به تناخب موقعی

نی  2211یرجه

خیماتشی بین

تعوتل یما

یر خطح ک یه

محی

ایو نخ  .یر لرل

نتتیگاهها منی ب ایو نخ  .یر نتن لرل کمییتن یرجه

دنق یر غیب

ردی خیماتشی موری ریای( )CDDیر نتتیگاد دشنود د

مکاری نتتیگاها

نخیا به یلیل نرتفاع بااتی نی ریای گیماتشی بیشیی

بااتیتن مقونر آ یر نتتیگاد قی به میزن  183یرجه ردی

بین

میباشو.

تعوتل یما محی ریای ینررو .یر لرل تابتیا لق نری

جدول -2میزان نیاز گرمایشی و سرمایشی فصلی ایستگاه های استان قم
یمتیا

تابتیا

پاتیز

بهار

ریایها گیماتشی خیماتشی

HDD

HDD

CDD

HDD

CDD

HDD

CDD

2131961

464929

3921

-

183939

214/82

31931

قی

1276/85

686/78

1/00

-

429/33

176/10

78/23

کهک

1249/64

668/75

1/93

-

447/27

167/33

86/56

خ فرگا

1318/95

676/54

-

-

298/11

182/43

54/91

آغ ک

1143/71

553/52

2/99

-

601/19

83/26

192/10

کود خفیو

1524/22

810/24

-

1/63

119/91

447/02

2/16

دشنود

نیازهای گرمایشی و سرمایشی فصل بهار
ریاتج تویت مکاری ریای خیماتشدی د گیماتشدی لردل بهدار
بین نخیا قی یر شکل ( )9مش ص شود نخ  .هما طور
که یر شکلها یتی مشاهود می شوی میزن ریای به خیمات
د گیمات

لرل خا

یر لرل بهار تاب نرتفاع نتتیگاد هدا مدی باشدو.

بطورتکه کمییتن ریدای خیماتشدی یر ردونحی پتد

شدیقی

شمالی د میکز نخیا قینر ینری .نتتیگاد کود خفیو بدا ریدای

نتتیگاد

نرتفاع مدی باشدو نی خدو یتگدی بیشدییتن میدزن ریدای بده
گیمات

یر ردونحی میتفد غدیب د جندوب نخدیا نخد .

نتتیگاد دشنود با ریای گیماتشی  441911لرل بهار رماتندود
راحیه میتف کوهتیاری می باشو .همچنین ریاتج نتن پ ده
رشا میوهو که به نین هی  111میی نلدزنت
یدرد گیمات

نرتفداع پاتدا

 21ردی به تاایی د آغدای یدرد خدیمات
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ردی به تاایی می نلیو.

خیماتشی  69918یر نتن لرل رماتنود راحیه نتن راحیده کدی

شکل  -3توزیع مکانی میزان نیاز گرمایشی(راست) وسرمایشی(چپ) گلخانه های کشت سبزیجات پر مصرف فصل بهار در استان قم

ریایها خیماتشی لرل تابتیا

تویت مکاری ریایها خیماتشی محی گ اره لرل تابتیا
یر نخیا قی یرشکل ( )4مش ص شود نخ  .میزن ریای به

.مکانیابی بهینه استقرار گلخانههای کشت سبزیجات پر مصرف در استان قم ...

گیمات

101

یر نتن لرل به غیی نی محودید کوچکی یر راحیه

میوهو .هتیه بیشینه ریای خیماتشی یر رونحی شیقی یر

میتف جنوب نخیا یر خطح نخیا قی صفی می باشو .

نتتیگاد کود خفیو با  812923یرجه د هتیه کمینه آ یر

همینطور که یر نتن شکل مشاهود میشوی؛ هی چه نی رونحی

راحیه جنوب یر نتتیگاد دشنود با  223932می باشو .ریاتج

جنوب د غیبی نخیا به خم
میزن ریای به نری

شما د شیق حیک

خیماتشی یر نتن لرل نلزنت

رشا میوهو که به نین

هی  111میی نلزنت

کنیی

نتن پ ده

رشا

تارتخ دقوع پاتا ریایخیماتشی  24ردی به ج و می نلیو.

شکل  -4توزیع مکانی مقدار نیاز سرمایشی گرمایشی گلخانه های کشت سبزیجات پر مصرف در فصل تابستان استان قم

ریایها گیماتشی د خیماتشی لرل پاتیز
هما طور که یر شکل ( 1چپ)مشاهود می شوی یر لرل
پاتیز میزن ریای به نری

خیماتشی یر نغ ب رونحی نخیا

نروک د یر بارتکه ن نی جنوب د غیب که صفی میباشو.
بیشییتن میزن

ریای به گیمات

یر نتن لرل یررونحی

کوهتیاری جنوب نخیا با هتیه بیشینه نتتیگاد دشنود
 621914د کمییتن آ یر نتتیگاد قی با  46492قینرینری
شکل ( 1رنخ ) ..همچنین ریاتج نتن پ ده
که به نینئ هی  111میی نلزنت
مریس نری

رشا میوهو

نرتفاع آغای یدرد ریای به

گیماتشی  21ردی به ج و می نلیو.
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شکل  -5توزیع مکانی مقدار نیاز گرمایشی(راست) وسرمایشی(چپ) گلخانه کشت سبزیجات پر مصرف فصل در پاییز استان قم

دشنود با

ریایها گیماتشی د خیماتشی لرل یمتیا
همانطور که یر شکل شمارد  8مش ص شود نخ ؛ ریای
نری

بین

نتتیگاد ها

مرارس گیماتشی محی

گ اره یر همه

منی ب باا بوید د نی حودی  2211تا بیشیی

نی 2111یرجه ردی میغیی نخ  .بیشییتن آ یر نتتیگاد

د کمییتن آ یر نتتیگاد قی با

2114911

 2131961یرجه ردی مشاهود می شوی .ینمنه تغییین
بین ریایها

یتای

خیماتشی لرل تابتیا د ریایها

گیماتشی

نق یی بی

یر میکز

نخ

لرل یمتیا رمای

نی شینت

نتین بوت د نخیا قی که یر حاشیه یش

کوتی قینر ینری.

شکل  -2توزیع مکانی مقدار نیاز گرمایشی گلخانه کشت سبزیجات پر مصرف فصل زمستان دراستان قم

یر راحیه پت

ریایها گیماتشی د خیماتشی خااره
ریاتج مرموع خااره ریای گیماتشی د خیماتشی محی
گ اره ها

نتتیگاد ها

منی ب نخیا قی یر شکل  1د

رموینر  2مش ص شود نخ  .رموینر د رقشهها گیماتشی
د خیماتشی مرموع خااره نتتیگادها نخیا قی رشا می
یهو که مقونر ریای به گیو کیی د خیی کیی محی
نرتفاع میباشو .با حیک
نلزنت

به خم

تاب

غیب د جنوب نخیا د

نرتفاع  ،میزن ریایها

خیماتشی محی

گ اره

( )CDDکاه

د میزن ریایها

گیماتشی محی

گ اره

( )HDDنلزنت

میتابو .قتم ها دخیعی نی شیق نخیا

د کی نرتفاع که ینرن آب د هون بیاباری

گیو د اشک میباشو؛ ریای به بیشییتن نری
( )CDDد کمییتن مقونر نری
میباشو .ریای نری

خیماتشی

گیماتشی ()HDDخااره

بین مرارس گیماتشی بین گیو کیی

محی گ اره یر لرل خیی خا همه نتتیگاد ها
باا بوید د نی حودی 2211تا بی
نخ  .همچنین ریای نری

منی ب

نی 2111یرجه ردی میغیی

بین مرارس گیماتشی بین گیو

کیی محی گ اره یر لرل گیو خا یر همه نتتیگاد ها
منی ب باا بوید د نی  211تا بیشیی  811یرجه ردی میغیی
نخ .
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.مکانیابی بهینه استقرار گلخانههای کشت سبزیجات پر مصرف در استان قم ...
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3000

قم

CDD

نمودار) (1مجموع ساالنه نیاز گرمایشی و سرمایشی محیط گلخانه در ایستگاه های منتخب استان قم

شکل -1مجموع ساالنه نیاز گرمایشی(راست) و سرمایشی(چپ) محیط گلخانه کشت سبزیجات پر مصرف در استان قم

مکان بهینه کشت سبزیجات پر مصرف در استان
قم
مکاریابی بهینه کش

خبزترا

پی مریس یر نخیا قدی بدی

مبنا به حونقل رخارو ریایها گیماتشدی د خیماتشدی یر
شکل ( )3مش ص شود نخ  .یخدیادریها نتدن پد ده
رشا میوهو که بهییتن مکا بین نخیقینر تاخیتا
ن نیمنظی میزن مریس نری

گ اره

رونحی کوهساته ن نخیا یر

محودید نرتفاعی مابین  2211تا  2911میدی قدینرینری د هدی
چه نی رونحی کوهساته ن نخیا به خدم
نخیا مدی ردتدی بع د

ریدای یتدای نردی

گیماتشی د هی چه به خم
کنیی به یلیل ریای یتایتی نری

غدیب د جندوب
بدین مردارس

شیق د شدما نخدیا حیکد
بین مرارس خیماتشی بین

مکاریابی نحونث دنحوها گ اره یر ندلوت

قینر رونری.
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شکل  -3مکان بهینه برای کشت صیفیجات پر مصرف در استان قم

می تابو .بالعک

نتیجه گیری

که ینرن آب د هون بیاباری د پت

یر مطالعه حاضی مکا تابی بهینه نخیقینر گ اره ها کش
خبزترا
نری

پی مریس یر نخیا قی با تاکیو بی مریس بهینده

بیرخی گییتو .ریاتج نتن پ ده

رشا ینی عام ی کده

میتون نی آ به عنون تکی نی مهمییتن نطالعا
موری ریای جه

یر بیآدری مقونر نری

پاته نص ی

گدیو کدیی محدی

گ اره ،یر لرل خیی ،د تا انک رموی آ یر لردل گدیو
خا راو بیی ،شینت نق یمی نخ

که بهید گیی نی آرها ریاتج

ثمی ب شی رن یر بیرامه رتدز د تردمیی خدای یر ب د
مریس نری

بده یربدا ینری .مالحظده شدینت جغینلیداتی

بدوت د نق دیی حداکی یر مکاریددابی بهینده نخدیقینر دنحددوها
گ اره مییونرو باعث صیله جوتی یتای یر ب د
یر رهات

کاه

هزتنه ها نضالی یر نتدن ب د

نردی

د

شدود د

خااره نی هوررل
آلویگیها یتت

محیطی بوت د آلویگی هون ج وگیی کنو.

گ اره نتی به ع

کاخیه د همچنین نی

مهمدی یر توخدعه پاتدونر کشدیها

مریس نری

یتای نتفدا میکندو.تح یدل

ینید ها د پهنه بنو ریایها گیماتشی د خیماتشی نخیا قی
رشا میوهو که میزن ریایها به گیو کیی د خدیی کدیی
محی تاب نرتفاع میباشو .هی چه به خدم

منداطق میتفد

د همونر می باشو ریای

خیماتشددی محددی گ اردده ( )CDDنلددزنت

د ریایهددا

گیماتشی کمیی دجوی ینری .ریاتج نتن پ ده

رشا میوهو

که به نین هی  211میی نلزنت

نرتفداع مقدونر خدیی کدیی

محی  11/81یرجه ردی کاه

د مقونر گیو کیی محدی

 64/11یرجه ردی نلزنت
خیمات

میتابو. .بدی همدین نخدا

 496ردی کوتاهیی د یدرد گیمات

یدرد

 196ردی طواری

تی میشوی.
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