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Abstract 
This study was done with the aim of evaluating the 

Iranian Gazella’s habitat in Kalmand Bahadoran 

protected area with multi-criteria evaluation model 

(MCE). The habitat variables used in the modeling 

were including: slope, geographic orientation, 

height, density and flora, water resources, 

agricultural fields and human habitats. At the first, 

the variables was prepared for modeling in the 

IDRISI software 17 version. Then the limitation 

layers for the Iranian Gazella habitat include slope 

of more than 10%, height greater than 1600 m, a 

100-meter privacy of Human habitats, 500 meters 

from main roads, 5 kilometers from agricultural 

fields, 10 kilometers from water resources, 

achieved with the Bolin algorithm in IDRISI 

software. Also to determine the weight of each 

variables, the hierarchical method was used in 

Idrisi software (IDRISI). The results of variables 

ranking showed that among used variables, the 

road variable had the highest weight and the height 

variable had the lowest. The results of the 

desirability level assessment in the Kalmand and 

Bahadoran region showed that the highest level of 

the region (56.01%), for Iranian Gazella, has 

moderate utility. Therefore, it can be stated that the 

Calmand Bahador region is a Gazella area and is 

relatively good habitat for this species which can 

improve the desirability level of habitat in the 

region by managing and planning. The results of 

this study can be used in implementing 

conservation and management measures to 

increase the desirable habitats in Yazd province. 
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   مقدمه

 اصلی؛ چالش دو با ۱8 قرن در زیستی تنوع از حفاظت
 از است. بوده مواجه ها گونه انقراض و زیستگاه کاهش

 از حفاظت در مهمی نقش زیستگاه مدیریت رو این
 .(Bayan & Metaxas, 2007) دارد زیستی تنوع

 تهدیدکننده عوامل تریناصلی از یکی زیستگاه نابودی
 تجزیه شود.می محسوب هاگونه و زیستی تنوع

 محدود نتیجه در و مساحت کاهش سبب زیستگاه
 کوچک هایزیستگاه به محلی هایجمعیت شدن

 کاهش آمیزی،درون افزایش امر این نتیجه .شود می
 نتیجه در و دموگرافیک حوادث افزایش ژنتیکی، تنوع

 ,.Hosseini et al) است انقراض ریسک افزایش

 تحت مناطق احداث گفت توان می همچنین .(2017
 و ها گونه از حمایت برای ،آگاهانه تالش نیز حفاظت

 توسعه روند در بیش و کم که است زیستی تنوع
 را خود طبیعی هایویژگی است توانسته کنونی، ناپایدار

 آهو .(Razghandi et al., 2017) کند حفظ
(Gazella subgutturosa) حفاظتی وضعیت با 

 ایران دشتی مناطق شاخص گونه جمله از پذیر، آسیب
 است شده پراکنده کشور مناطق اکثر در که است،

(Ziaei, 2011)، اخیر هایدهه در آن جمعیت اما 
 به هازیستگاه تبدیل رویه،بی شکار نظیر عللی بنابر

 داشته چشمگیری کاهش کشاورزی اراضی و باغات
 زیستگاه سازیمدل .(Hosseini et al., 2016) است

 در باشد.می امر این انجام برای علمی راهکاری
 توسعه زیستگاه سازیمدل هایروش اخیر یها سال

 که نمایند مشخص قادرند هامدل این اند،یافته زیادی
 مناطقی چه در و دارد حضور مناطقی چه در گونه یک
 .(Khalili et al., 2016) باشد داشته حضور تواندمی

 حیات یها گونه حضور عدم یا حضور مورد در آگاهی
 اتخاذ برای سرزمین سیمای در هاآن توزیع و وحش

 عنوانبه است. اهمیت حائز بسیار مدیریتی هایتصمیم
 منطقه یک در وحش حیات توزیع نقشه تهیه با مثال

 ایگونه به را انسانی توسعه توانمی شده حفاظت
 و هاجمعیت به را آسیب کمترین که کرد مدیریت

 تغییر سبب که را عواملی توانمی یا برساند هازیستگاه
 سپس و کرد شناسایی اندشده هاجمعیت طبیعی توزیع
 کرد بررسی هاآن بقای بر را تغییر این تأثیر

(Ghandali et al., 2014). میزان ارزیابی نیبنابرا 
 تیوضع از یآگاه منظور به مطلوب، زیستگاه سطح

 و مهم اریبس دآمدهیپد یهاچالش رفع و گونه موجود
 با سازیمدل هایروش انواع شود.یم یتلق اتییح

 اساس که دارد وجود GIS افزارهاینرم از استفاده
 است استوار حضور فقط هایداده پایه بر ها آن

(Sarhangzadeh & Akbari, 2018). استفاده لذا 
 GIS با تلفیق در معیاره چند گیریتصمیم روش از

 مسائل سنجی توان منظور به قدرتمند، ابزار تواندمی
 زیستگاه به مربوط مسائل ویژه به زیست محیط

 منظوربه این  .(Joerin et al., 2001) شود  محسوب
 معیاره چند ارزیابی روش از استفاده با حاضر پژوهش

(MCE)8 وزنی خطی ترکیب روش و (WLC)۱ در 
 در آهو زیستگاه مطلوبیت ارزیابی به GIS محیط
 از یکی که بهادران -کالمند شده حفاظت منطقه
 است. پرداخته باشد می کشور خیز آهو مهم مناطق
 

 هاروش و مواد
 مطالعه مورد منطقه

 مختصات با بهادران -کالمند شده حفاظت منطقه
 ۴۴ و قهیدق 89 تا درجه ۴8 و قهیدق ۱۲ ییایجغراف
 98 و قهیدق 9۳ تا درجه 98 و قهیدق 8 و یشرق درجه
 هکتار ۱۴۲۲۲۲ معادل یوسعت و یشمال عرض درجه

 شده واقع زیمهر شهرستان جنوب در زد،ی استان در
( Dehghani Tafti & Parvane, 2009) است

 و یدشت نقاط منطقه، سطح از یمین از شیب .(8 )شکل
 تپه و هاهیکوهپا و العبور صعب ارتفاعات را یمابق

 با منطقه نقطه نیترمرتفع .است داده لیتشک ماهورها
 آن نقطه نیترپست و منطقه شمال متردر 9۱3۲ ارتفاع

                                                                      
1. Multi Criteria Evaluation   

2. Weighted Linear Combination 



 1۴ ... ( با استفاده ازGazella subgutturosaآهو ) ستگاهیز تیسطح مطلوب زانیم یابیارزمروتی و همکاران:  

 آباد یمهد کفه در ایدر سطح از متر 88۲۲ ارتفاع با
 متوسط طور به یجو نزوالت بارش زانیم .دارد قرار

 شده حفاظت منطقه .است شده برآورد متریلیم ۳/۳1
 ریز و یتوران و رانیا یشیرو هیناح در بهادران کالمند

 دهنده لیتشک یاصل عنصر .دارد قرار یاستپ هیناح
 درمنه ،یاستپ مناطق ریسا همانند یاهیگ یها پیت
(Artemisia sp.) باشد یم ( Iranian Integrated 

Consulting Engineers,2003.) 

 
  مطالعه مورد گونه

 پستانداران، رده در (Gazella subgutturosa) آهو
  .دارد قرار گاوسانان خانواده سمان، زوج راسته

 
 گونه حضور نقاط

 حضور نقاط شامل و وابسته متغیر عنوان به نقاط این
 حضور نقاط است. منطقه سطح در مطالعه، مورد گونه
 های نمایه و آثار مستقیم، مشاهدات اساس بر ،آهو
 نظایر و استراحت محل ردپا، سرگین، نظیر مانده جا به
 893۴-893۳ یها سال فاصله در فصل چهار طی آن

 شد ثبت GPS دستگاه با نقاط این مختصات و تعیین
  (.8 )شکل

 
 پژوهش روش

 روش ازآهو  زیستگاه ارزیابی جهت مطالعه این در
 و ترین متداول از یکی شد. استفاده معیاره چند ارزیابی

 روش معیاره، چند گیری تصمیم در ها شیوه ترین ساده
 که، (Malczewski, 2006) است وزنی خطی ترکیب

 روش این در گرفت. قرار استفاده مورد پژوهش این در
 معیارهای سپس گرددمی تعیین ارزیابی هدف ابتدا

 و استانداردسازی مشخص، هدف آن با متناسب
 .(Masoodi et al., 2014) گرددمی بندیاولویت

 آهو زیستگاه ارزیابی برای MCE مراحل کلیطور  به
 شامل: بهادران کالمند منطقه در

 برای مؤثر هایالیه انواع تعریف و شناسایی (8
 ارزیابی برای اطالعاتی هایالیه تهیه و آهو زیست

 متغیرهای وزن تعیین (۱، داده( پایگاه )تهیه زیستگاه
 اطالعاتی هایالیه ادغام (AHP ،9 روش به مدل

 .آمدهدست  به

 

 
 مطالعه مورد گونه حضور نقاط و منطقه جغرافیایی موقعیت نقشه .1 شکل
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 داده پایگاه تهیه

 آهو، اجمالی رفتارشناسی مطالعه با پژوهش، این در
 زیستگاه برکیفیت که محیطی زیست متغیرهای مجموعه

 شرایط تغییر به توجه )با شناسایی بود گذارتأثیر گونه
 زیستگاه شرایط گذشته، یها سال درطی محیطی زیست

  الیه تهیه منظور به شد. گردید( ثبت گونه حضور زمان در
 های نقشه از و منطقه توپوگرافی نقشه از مؤثر، متغیرهای

 استان زیستمحیط حفاظت سازمان توسط شده تهیه
 های الیه ،ArcGISافزار  نرم از استفاده با و استفاده

 های نقشه جمله از گونه بر مؤثر محیطیزیست متغیرهای
 مزارع جاده، گیاهی، پوشش آب، منابع ارتفاع، شیب،

 گردید. استخراج انسانی های سکونتگاه و کشاورزی
 

 سازیمدل فرایند

 فرایند در مرحله اولین معیارها، توسعه و شناسایی
 دسته: دو شامل معیارها است. چندمعیاره ارزیابی

 معیارها، این به توجه با هستند. عامل و محدودیت
 کرد استاندارد مختلف هایروش به را هاآن توانمی

(Rajaee et al., 2016). روش در پژوهش، این در 
MCE بولین هایالیه نام به اطالعاتی الیه نوع دو از 

 ارزش، دارای بولین هایالیه شد. استفاده فازی الیه و
 ,Salman Mahiny & Kamyab) هستند یک و صفر

 گونه برای قطعی های محدودیت دهنده نشان و (2009
 اعداد از ایدامنه دارای فازی الیه حالیکه در باشند، می

 با مختلف هایشرط برقراری امکان دهنده نشان و
 پارامترهای و عوامل ادامه، در باشد.می مختلف درجات

 سلسله تحلیل مبنای بر ،کاربری هر برای نظر مورد
 در هاالیه سپس، شدند دهیوزن (AHP) مراتبی
 ،FUZZY ماژول از استفاده با ادریسی افزار نرم محیط
 گرفتند. قرار ۱۴۴ تا صفر از محدودهای در و فازی
 پارامترهای کاربری، هر برای که داشت توجه باید

 در اطالعاتی، فازی هایالیه صورت به را نظر مورد
 هاالیه ادغام برای هاآن از و کرد ذخیره داده پایگاه

 نیز بولین الیه یک دارای خود هرالیه نمود. استفاده
 باشد. می

  (AHP) مراتبی سلسله تحلیل فرایند

 شده استفاده هایروش ترین رایج از یکی روش این
 Rezaei) است زیرمعیارها و معیارها به دهیوزن برای

& Jamshidi Zanjani, 2016.) که آن از پس 
 و مقایسه قابل هایمقیاس به ارزیابی معیارهای
 هر نسبی اهمیت و وزن باید شدند تبدیل استاندارد

 گردد. تعیین موردنظر، هدف با رابطه در هاآن از یک
 تحلیلی مراتبی سلسله روش از پژوهش این در

(AHP) شد، استفاده معیار هر نسبی وزن تعیین برای 
 توسط زوجی مقایسات اساس بر ها الیه دهی وزن که

 افزار نرم محیط در AHP قالب در کارشناس گروه
IDRISI و دقت درجه تعیین برای ادامه در .شد انجام 

 .شودمی استفاده سازگاری شاخص از دهی وزن صحت
 آن از کمتر یا 8/۲ معادل سازگاری شاخص چنانچه

 صورت این غیر در است، بوده صحیح دهیوزن باشد
 تغییر بایستی معیارها، به شده داده نسبی هایوزن
 Ghodsi) گردد انجام باید مجدداً دهیوزن و یابند

pour, 2005.) 
 
  هاالیه تلفیق

 ،(WLC) وزنی خطی ترکیب روش از حاضر، ارزیابی در
 معیارها روش این در شد. استفاده هاالیه تلفیق منظور به
 سپس، و شده استاندارد پیوسته عددی محدوده یک در
 ابتدا، شوند. می ترکیب وزنی، گیریمیانگین اساس بر

 هم با شود،می داده هاآن به که وزنی اساس بر هاعامل
 های وزن .(Rajaee et al., 2016) شوندمی جمع

 ضرب محدودیت( )الیه بولین های الیه در شده محاسبه
دست  به مطالعه مورد منطقه برای بولین نقشه و شده
 نقشه و شده ضرب هم در نیز فازی هایالیه و آیدمی

 نقشه ضرب از نهایت در که آیدمیدست  به منطقه فازی
 در زیستگاه مطلوبیت نهایی نقشه بولین، نقشه و فازی

 MCE روش فرمول آید.میدست  به ۱۴۴ تا ۲ محدوده
  است: زیر صورت به

S = Σ Wi II Xi *Cj  .  
: وزن Wi: تناسب برای کاربری موردنظر، Sکه در آن: 
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 عالمت :II  ،()عامل فازی الیه: Xi ها،الیه از هریک
 )محدودیت(( بولین الیه :Ci ضرب،
 

 نتایج
 دهنده نشان که آمده دست به بولین زیستگاهی هایالیه

 8 جدول در هستند، گونه برای قطعی های محدودیت
  باشند. می مشاهده قابل

 کیفیت  بر مؤثر عوامل از یک هر وزن ادامه، در
 توسط و کارشناسی نظر اساس بر گونه، زیستگاه

 IDRISI افزار  نرم در مراتبی سلسه تحلیل فرایند
 انسانی، هایسکونتگاه جاده، هایعامل شد. محاسبه

 خود به را وزن ینتر بیش ترتیب،به آبی منابع
 (.۱ )جدول دادند اختصاص
افزار  های زیستگاهی بولین تشکیل شده در نرمالیه

ادریسی، در هم ضرب شده و در نهایت، نقشه نهایی 
موقعیت نقاط دارای محدودیت برای گونه مورد مطالعه، 

سبز  های قسمت، ۱که مطابق شکل  دهدرا به ما می
 دهد.رنگ، نقاط دارای محدودیت را به ما نشان می

 
 منطقه در آهو برای قطعی محدودکننده زیستگاهی های الیه .1 جدول

 ردیف )فاکتورها( اکولوژی هایداده ها()محدودیت اکولوژی هایداده

 8 ( 8۲- ۲) شیب طبقات فازی نقشه درصد 8۲ باالی شیب
 ۱ اصلی هایجاده از فاصله فازی نقشه جاده از متری ۴۲۲ بافر
 9 کشاورزی مزارع از فاصله فازی نقشه کشاورزی مزارع از کیلومتری ۴ بافر
 8 انسانی هایسکونت از فاصله فازی نقشه انسانی های سکونتگاه از متری 8۲۲۲ بافر

 ۴ (8۳۲۲- 88۲۲ ) ارتفاع طبقات فازی نقشه متر 8۳۲۲ باالی ارتفاع
 ۳ آبی ازمنابع فاصله فازی نقشه آبی منابع از کیلومتری ۴ بافر

 8 درمنه(_وحشی )درمنه،کاهوی گیاهی پوشش طبقات فازی نقشه گیاهی پوشش

 
 AHP محیطی با روشهای زیستزن الیهو .۲جدول 

 هانام الیه شیب ارتفاع پوشش گیاهی جاده مزارع کشاورزی های انسانیسکونتگاه آبی منابع

 هاوزن الیه  ۲3۳1/۲ ۲18۱/۲ 8۲۴۱/۲ 8133/۲ 8۳93/۲ 8139/۲ 888۲/۲

 

 
 نقاط دارای محدودیت برای گونه آهو در منطقه مورد مطالعه  موقعیت نقشه .۲شکل 
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 ای دامنه که معیارها برای شدهتشکیل فازی هاینقشه
 الیه، هر به مربوط وزن در را باشدمی دار ۱۴۴ تا ۲ بین

دست  به منطقه فازی نهایی نقشه نهایت در و کرده ضرب
 نقشه و محدودیت دارای نقاط نقشه به توجه با اید. می

 شد تهیه آهو گونه برای زیستگاه مطلوبیت نقشه فازی،
 سه به آمده دست به مطلوبیت نقشه سپس (9 شکل)

 و (8 شکل) شد تقسیم( ضعیف متوسط، خوب،) سکال
 آمد.دست  به 9 جدول طبق کالس هر مساحت درصد

 

 
 مطالعه مورد منطقه در MCE روش به آهو گونه زیستگاه مطلوبیت نقشه .3 شکل

 

 
 مطالعه مورد منطقه در MCE روش به آهو گونه زیستگاه مطلوبیت نقشه بندیکالسه .4 شکل

 
 مطالعه مورد منطقه در آهو گونه برای نامطلوب و مطلوب زیستگاه مساحت .3 جدول

 طبقه مترمربع() مساحت مساحت درصد

 خوب کالس ۱89818۲۲۲ 18/88

 متوسط کالس 8۱39۴۱۲۲۲۲ ۲8/۴۳

 ضعیف کالس 88۱۱81۲۲۲ 8۴/9۱
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 گیرینتیجه و بحث
 عوامل تشخیص و مناسب بالقوه مناطق ارزیابی

 از یکی تواند، می آهو، گونه برای محدودکننده
 با گونه این از محافظت جهت در ها، گام ینتر مهم

 یکی بهادران و کالمند شده حفاظت منطقه باشد. ارزش
 در است. ایران مرکز در آهو شاخص های زیستگاه از

 سایر برای تواند می بالقوه طور به MCE مدل نتیجه
 اساس بر گیرد. قرار استفاده مورد استان در ها، زیستگاه

  MCE روش از استفاده با سازی مدل از حاصل نتایج
 کالمند شده حفاظت منطقه در مطالعه مورد گونه برای

 تعیین در که عواملی ینتر مهم شد مشخص بهادران و
 و مؤثرتر نقش هوآ زیستگاه مطلوبیت کاهش و

 ترتیببه ،دادند اختصاص خودبه را وزن ینتر بیش
 وزن کمترین و آبی منابع و مسکونی مناطق جاده،

 همچنین باشد.می منطقه در ارتفاع عامل به مربوط
 و کالمند منطقه در که، داد نشان پژوهش این نتایج

 درصد، ۴ از کمتر هایشیب در آهو فراوانی بهادران،
 تا 88۲۲ ارتفاع آبی، منابع کیلومتری ۴ از کمتر فاصله
 شود.می دیده درمنه گیاهی پوشش در و 8۳۲۲
 منطقه در ایرانی آهوی روی بر که ایمطالعه

 Hosseini et) گرفت صورت  هفتادقله شده حفاظت

al., 2016) با مناطقی آهو، که است این دهنده نشان 
 از دور و آبی منابع به نزدیک کم، شیب کم، ارتفاع
 ای مطالعه در دهد.می ترجیح را معادن و مزارع ها،جاده
 آهوی زیستگاه مطلوبیت (Ansari, 2017) دیگر

 از استفاده با مرکزی استان جنوبی نیمه در ایرانی
 مورد حضور نقطه 9۲ و متغیر ده با مکسنت روش

 داد نشان مطالعه این نتایج گرفت. قرار بررسی
 هکتار ۳/۱8۴8۴۲ ایرانی آهوی برای مطلوب زیستگاه

 را مرکزی استان جنوبی نیمه از درصد88 با برابر
 معدن از فاصله متغیرها، میان در دهد.می پوشش

 خودبه را تأثیر کمترین جاده از فاصله و تأثیر ینتر بیش
 دیگر ای مطالعه در همچنین است. داده اختصاص

(Radnezhad et al., 2018) مطلوبیت ارزیابی به 
 از استفاده با بمو ملی پارک در ایرانی آهوی زیستگاه

 نشان تحقیق، این نتایج شد. پرداخته ENFA روش
 ۱۲۲ تا 88۲۲ ارتفاع با هایزیستگاه ایرانی آهوی داد

 Astaragalus هایگونه دارای و درصد ۴ تا ۱ شیب و

 همچنین دهد. می ترجیح را Artemisia sieberi و
 حصار سرخه ملی پارک در آهو زیستگاه مطلوبیت

 حداکثر روش از استفاده با پاییز فصل در تهران
 زیستگاهی متغیر 8۴ و حضور نقطه 99 با آنتروپی

 ,.Ashouri Rad et al) گرفت قرار بررسی مورد

 از فاصله داد نشان مطالعه این نتایج .(2017
 مطلوبیت بر گذارتأثیر متغیر ینتر مهم آبشخورها
 باشد.می حصار سرخه ملی پارک در آهو زیستگاه

 پارک در آهو زیستگاه مطلوبیت سازیمدل منظور به
 فقط هایداده بر مبتنی هایروش از گلستان، ملی

 شناختی بوم آشیان عاملی تحلیل و تجزیه و حضور
 مطالعه این در .(Madadi et al., 2017) شد استفاده

 هشت از و وابسته متغیر عنوانبه گونه حضور نقاط از
 بر شد. استفاده مستقل متغیر عنوانبه محیطی متغیر

 در مؤثر عوامل ینتر مهم گرایی،تخصص مقادیر اساس
 شیب، درصد مطالعه مورد گونه شناختیبوم آشیان
 بانیمحیط هایپاسگاه از فاصله و جاده، از فاصله

 شد. داده تشخیص

 حاصل نهایی نقشه تهیه از پس حاضر مطالعه در
 نقشه وزنی، خطی ترکیب پایه بر فازی منطق روش از

 نقشه، این در آمد،دست  به آهو زیستگاه مطلوبیت
 یعنی هستند باالتر مطلوبیت دهنده نشان بزرگتر اعداد
 فاقد صفر عدد و مطلوبیت باالترین از ۱۴۴ عدد

 عدد دو این بین هارنگ از طیفی و باشدمی مطلوبیت
 شود، می ترنزدیک ۱۴۴ عدد به هرچه که گیردمی قرار

 مطلوبیت نقشه نهایت در یابد.می افزایش مطلوبیت
 خوب، طبقه شد. بندیتقسیم طبقه سه به آمده، دست به

 طبقه و درصد ۲8/۴۳ متوسط، طبقه درصد، 18/88
 خود به را منطقه مساحت از درصد 8۴/9۱ ضعیف،

 ما ضعیف تناسب با مناطق در) دادند اختصاص
 داریم منطقه بولین نقشه طبق را محدودیت ینتر بیش

 ینتر بیش ما خوب تناسب با مناطق در همچنین و
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 ای مطالعه در داریم(. را محدودیت کمترین و عامل
(Akbari et al., 2008)، مندی رضایت درصد 

 مورد بهادران و کالمند منطقه در آهو های زیستگاه
 88 داد نشان مطالعه این نتایج گرفت قرار بررسی
 9/8۲ خوب، مطلوبیت دارای زیستگاه مساحت درصد
 مطلوبیت درصد 8/81 و متوسط مطلوبیت دارای درصد

 ضعیف مطلوبیت با مناطق لذا ،باشد می ضعیف
 اختصاص خود به منطقه این در را مساحت ینتر بیش
  دادند.

 استفاده مورد نواحی گرفتن نظر در با نهایت در
 تشخیص مناسب مدل در که نواحی و آهوها توسط

 برای مطلوب زیستگاه که گفت توان می ،اند شده داده
 هم که آنچه از بیش بهادران و کالمند منطقه در گونه

 باشد. می ،شودمی استفاده نهگو این توسط اکنون

 شود، مدیریت مناسبی شکل به نواحی این چنانچه
 در امروز تا که آهوها تعداد حداکثر از تر بیش تواند می
   .نماید حفاظت را است داشته وجود همنطق این

 سایر در مطالعه این انجام با گفت توانمی همچنین
 نتایج به نسبت متفاوت، نتایج از طیفی شاید هازیستگاه

 مورد در تر بیش دانش و آیددست  به تحقیق این
 ای مجموعه انتخاب جمله از آهو اکولوژیکی خصوصیات

 و بهبود سبب و آیددست  به ها،کننده بینیپیش از بهتر
 شود. آینده در مدل این توسعه
 

 سپاسگزاری
 بخش ویژهبه یزد استان زیستمحیط حفاظت اداره از

 یاری را ما پژوهش این انجام جهت که طبیعی محیط
 .گرددمی قدردانی و تشکر نمودند
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