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 مقدمه
کنندةپو شگیاهیاسیتترینعاملتعیینخاممهم

وپراکنشآنبهیورخکیفیوکمّییبررسیی یده
استودلیلآنایناستکهخامدرنتیجیةعوامیل

وجوداخزنده،توپوگرافی،وزمیانااییلاقلیمی،م
کننیدةپو یشگییاهی دهاست.خامعاملتعییین

العمیلبینیعکیسمنطقهوبخشضروریبرایپیش
[.7مدیریتیحیحوپایداردرمرتعاست]
آماربرایایلدرادودسیسالقبل،اززمین

هایقدیمیتهیةنقشةخامبرخیازمشکالخِروش
آمارپیوستگیطبیعیخاص،زمینطوربهاستفاده د.

توانییددهییدوهمينییینمیییخییامراتشییخیبمییی
سازیمکانیخامراواریانستوادفیدرهنگاممدل

درهمبستگیباسایرخووییاخخیامنشیاندهید
هیایآمیاربیرایتولییدنقشیههایزمیین[.روش۰۰]

بیردارینیی هایخاماز بکةنمونیههمترازویژگی
کلی،اینروشمنادیبرخییطوربهودو،رکارمیبه

[.6،3تومیماخمدیریتیاست]
هایگییاهیاراضییپسیتبینیگونهمدلپیش

آمارتعییین ید.بلژیکباکاربردروشزمین۰فلمیش
دراینتحقیقخووییاخخاموآبزیرزمینیی،از

،امالحکلسیم،منی یم،سولفاخ،کلر،نیتراخ،pHقبیل
گییری ید.اخ،آهن،وپتاسییم،انیدازهآمونیوم،فسف

آمییارنقشییةهییایزمییینسییپس،بییااسییتفادهازروش
.[۰]خووییاخمذکورتهیهگردید

درگراسلندآماریوزمینGISدربررسیآنالی 
زمانیةجنوب رقیایرلنددربردا تنمونهدردور

آمیاردرمقایسةآمارکالسیکوزمیین۰886و ۰861
اب ارخیوبیGISوآماررکی زمینتمشخب دکه

درعلوممحیطیبرایآزمونتغییراخمکانیوزمانی
                                                                       
1  Flemish

مکییانیهییایییینجنبییهاکییهممکییناسییتاسییت،
،درآمییارکالسیییکخووییییاخعوامییلمحیطییی

[.۰]نبا دپذیرتفکیک
،ایدرجنیییوب یییرباسیییترالیادرمنطقیییه

دار،کریجینیی هییایمیییانگینمتحییرموزنروش
بینییلگاریتمکریجین معمولیبیرایپییشمعمولی،

ةوماد،داسیدیته،هدایتالکتریکیخامخووییاخ
هیایروشوومطالعیه یدآلیدردوعمق(مقایسه

کریجین براساسپنجمعیارارزییابیمتقیاطعبیرای
.[9داده د]بینیمناس تشخیبپیش

هیایخیامبیااسیتفادهازپراکنشمکانیافیق
ومیدل یدآمیاربررسییلی زمیینهایمختروش

.[8] د ناختهترینمدلکریجین معمولیمناس 
هیییایکریجینییی معمیییولیوییییحتروش

رگرسیییونکریجینیی بییرایدوکییاربریجنگییلو
نتایجنشاندادکیهوقتییبیینکشاورزیمقایسه د.

ایهایموردمطالعهبامتغیرهایکمکیرابطیهویژگی
(،روش6/۲تعیینبیشیترازدضری  قویوجوددارد

رگرسیییونکریجینیی ازیییحتبییا تریدرهییردو
کاربریبرخورداراست،در ییرایینییورخروش

.[۰3]کریجین معمولیبهتراست
زارهایکویرمیقانارام،کیهمطالعیةدر وره

ااضردرآنانجیام ید،بیهواسیطةتغییراتیینظییر
طعیامودکاهشنمکسبکیخاموتغییرنوعنمک

 Nitraria اف ایشسولفاخ(در یر منطقیهجامعیة

schoberiاستقراریافتهاست.باتوجهبیهبازدییدهای
یحراییوتحقیقاخپیشین،عوامل ن،سیولفاخ،و
هدایتالکتریکیعواملِمهمِاستقرارگونةموردنظیر
 ناخته ید.درایینتحقییق،پیسازایجیاد یبکة

هیایخیامةگییاهی،ویژگییبرداریدرجامعینمونه
د یین،مقییدارسییولفاخ،وهییدایتالکتریکییی(ازدو
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گیری ید.سیپس،عمقمختل درآزمایشگاهاندازه
یییابیبهتییرینضییمنمقایسییةسییهروش،روشدرون

بینییخوویییاخخیامدرمنطقیةروشبرایپیش
موردمطالعهانتخاب د.

 شناسی  شرو
 مورد مطالعه ةمنطق

ارام،همانندسایرکویرها،عارضةمناطقکویرمیقان
خشییکاسییتکییهبییهواسییطةوضییعیتخییاص

یطیوربه،وجودآمدهاستژئومورفولوژیکیمنطقهبه
اوزةآبخی داخلییةتریننقطکهاینمنطقهدرپست

متیرازسیطحدرییاودر۰693ارامباارتفاعةمنطق
کامالًمسطحدر مال هرستانارامو یمالید ت
 ییمال ییربکییویرمیقییانواقییعگردیییدهاسییتتییا

، ناسییازلحاظزمین،(.منطقةموردمطالعه۰د کل
کیهاز،هایکواترنریدرزونایرانمرک یدرآبرفت

،تشکیلیافتهکهدر مالکیویراسترسوباخاخیر
میقانبهیورخیکگودینمایاناست.
ةسییالبیسییتةمتوسییطبییارشوتبخیییرسییالیان

مترمیلی۰۲۲ترتی ادودهسینوپتیکارامبهایستگا
.اسیتمتردادودهفتبرابربارندگی(میلی۰116و

میکروکلیمایخاصایجاد دهتوسطکیویراخیتال 
گرادرابینایداقلوایداک رسانتیةدرج68دمای

همينیین،بیر.درجةارارخمنطقهایجادکردهاست
سروشاسییاسنقشییةبیوکلیماتیییکایییراندبییراسییا

خشیکسیردواقیعآمبرژه(،اینمنطقهدراقلیمنیمیه
 ود.می




 در استان اراک و کشور برداری خاک( داغ و نقاط نمونه گیاهی قره ةمورد مطالعه )جامع ةموقعیت منطق. 1شکل 
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 برداری  هنمون
برداری،پیسمطالعاخمیدانیونمونهدادنبرایانجام

هییایهییواییمنطقییهوازتفسیییرمقییدماتیعکییس
جداسازیواادهایمقدماتیخاموپو شگییاهی

هایخیاموتهیةنقشةپو شگیاهیبهافرپروفیل
هیایروشکیاربردبندیاقدامگردیید.بهروش بکه

هید  کیهویژههنگامیبرداری،بهداربراینمونهنظام
هییایتخمییینمقییدارمتغیییربییااسییتفادهازروش

تر یدنخطیایآماریاسیت،بیهعلیتهمگینزمین
.همينیین،درایین[۰۰] ودتخمین،ترجیحدادهمی

پیذیرترتیروامکیاناالتبررسیروندتغییراخساده
یی۰۲۲کنندکیهایداقلاست.منابعمختل تأکیدمی

ریییوگرامیییافتنبییهیییکوانمونییهبییرایدسییت۰9۲
 .[۰۲،9]دتغییرنما(معتبرازلحاظنتیجه زماست

بهمسااتNitraria schoberi درجامعةگیاهی
نقطییهبییرروینقشییهبییافوایییل89هکتییار33۰
گذاری د.پسازپیداکردنمتریعالمت۰۲۲*۰۲۲

،درهییرنقطییهازخییامدرGPSنقییاطبییهوسیییلة
خییاممتییریسییانتی۰۲ییی۰۲۲و۲ییی۰۲هییایعمییق
هیابرداری دوخووییاخمیوردمطالعیةآننمونه

هییایخییاموبررسییی یید.پییسازانتقییالنمونییه
عوامییلهییدایت،هییادرآزمایشییگاه ییدنآنخشییک

هایالکتریکی،اسیدیته،وسولفاخبااستفادهازروش
مربوطهتعیینگردید.



 آماری  نتجزیه و تحلیل زمی
آمیاریمیوردزمینهایاختوارروشدراینبخشبه

 ود.دربینیبیانمیپیشةنقشةاستفادهومراالتهی
بینیپیشةنقشةآمارسهمرالهبرایتهیکارهایزمین

آمییاریوةاول ییاملمطالعییةمرالیی: ییودطیییمییی
هابدوندرنظرگرفتنتوزیعجغرافیایینموداریداده

و،هیایپیرخهیا،ایذ دادهدادهبررسیهاست.نآ
هیانیی درایینمرالیههایآماریدادهیینویژگیتع

تحلییلسیاختارةدومدربرگیرندةگیرد.مرالقرارمی
هاهاست.دراینمرالهتوزیعمکانیدادهمکانیداده
هیابیااسیتفادهاز ود.بررسیمکانیدادهبررسیمی

ةدهنیدتغییرنمانشانگیرد.نیمیورخمی۰تغییرنمانیم
ستتگیمکانیبیندونقطهازفضاسیرکاهشهمبس
بیناییندونقطیهدرایالزییادةدرزمانیکهفایل

نیدازاریراتغییرنمیاعبیارخ دناسیت.اجی اینییم
؛کهدرواقععیر ازمبیدممنحنییاسیت۰ایقطعه

مکانییازمیانیةکهعبارخاستازفایل3دامنةتأریر
رنقیاطایدهاکهپیسازآنمتغییرنااییهبیننمونه

یکدیگرندارندومقیداریرمجاورهمتأریرچندانیب
کیهتغیییراخآنتویادفیاسیتواسیتنسبتاًرابت

نامداردکهمعادلباواریانسکلیمتغیرمورد1آستانه
[.9بررسیاست]

برایتعیینوابستگیمکیانیازنسیبتآسیتانه
د

1
Cدای(بهاریرقطعیه

0
Cد9(نسیبتوابسیتگیDR)

 ودکهفرمولآنبهقرارزیراست:استفادهمی

C(۰د
DR

C C

1

0 1

100

دهنیدةتناسی سیاختارنسبتوابستگینشیان
DRهاسییت.کمتییرینمقییدارتغییرنمییابییرایدادهنیییم
ترینوابستگیمکانیاست.دهندةضعی نشان

آمیاریهیایزمیینمرالةسیوممطالعیةروش
هیایبسییارمتنیوعیآمارروشبینیاست.زمینپیش

هیاتیرینایینروشکیردندارد.عمیدهایبرایمنطقه
ییابیهیایدرونست.دراینتحقیقروشاکریجین 

                                                                       
1. semivariogram 
2  . nugget 
3. range 
4  . sill 
5. dependence ratio 
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1. Inverse Distance Waiting               2. Ordinary Kriging 
3. Simple Kriging                4. cross validation 

5  Root Mean Square Error              6  Average Error 

 

و،۰،کریجینیی معمییولی۰دارمیییانگینمتحییرموزن
مقایسییه ییدوبییااسییتفادهازفیین3کریجینیی سییاده
یابیبهترینروشتعییین ید.درون1ارزیابیمتقاطع

خووییاخ،براساسنتایجدومعیارارزیابیمتقاطع
.ردیدگآنتهیهةونقش دبینیخامپیش

ییابیازنتیرینروشدروبرایانتخابمناس 
دومةشییر یدهازدومعییارمیانسیهروشمطیرح

6(وخطیایمتوسیطRMSEد9مربعاخخطیانیانگیم
هیایاسیتفاده ید.روش(برایارزیابیمتقاطعAEد

م لرگرسیونخطیی،کریجینی ،،یابیمختل درون
بییاروشارزیییابیمتقییاطعمقایسییهو،کوکریجینیی 
هیایمشیاهداتی وند.درایینروشدادهارزیابیمی

ioZبرایnهیایپروفیلاذ ودوبارهبیاروش
خطیای. یودتخمینزدهمیipZپیشنهادیمتغیر

 ود:برآوردمی۰معادلةتجربیبا
(۰د

i iZ o Z p 

ومربعاخخطانیانگیدوممةشیرمعیارهایاز

بینییبیانتایجمدلپییشةخطایمتوسطبرایمقایس
بیرRMSEهایمشیاهداتیاسیتفاده ید.معییارداده

هییایاسییاسخطییایتخمییینوانحییرا معیییارداده
است:sمشاهداتی

(3د
n

i

RMSE
n

1
2

2

1

1
   

بینییخطایمتوسطبرایآزمونقابلییتپییش
مدلاستفاده دهاست:

(1د
i iZ o Z p 

تربا دهرچهمعیارمربعمیانگینخطاکوچک
وهمينینهرچهمیانگینخطان دیکبهیفربا د،

روش،بینیبا تراسیت.بیراییناسیاسیحتپیش
آماریکریجین معمولیبرایتمامخووییاخزمین

هیابیهآنAEکمتروRMSEخامودرهردوعمق
بینیییبییرایپیییشبنییابراین،.اسییتتییریییفرن دیییک

خووییاخخامازروشکریجین معمولیاستفاده
 د.

 Nitrarietum schoberiها در تیپ  آماری داده ةخالص. 1جدول 

هاآماره
+ددهدایتالکتریکیددرید ن

Log(H-)(تریو ندرلیاکیلیمدسولفاخ

Cm۰۲-۲Cm۰۲۲-۰۲Cm۰۲-۲Cm۰۲۲-۰۲Cm۰۲-۲Cm۰۲۲-۰۲

 ۲۲/99 ۲۲/67 ۰۲/۰۰ ۰۲/۰3 ۲۲/6 ۲۲/۰1تغییراخةدامن

 ۲۲/۰۰7 ۲۲/93 ۲۲/۰7 ۲۲/۰۲ ۲۲/19 ۲۲/39اداقل

 ۲۲/۰79 ۲۲/۰9۲ ۰۲/۰9 ۰۲/۰3 ۲۲/9۰۲۲/98اداک ر

 ۲9/۰1۲ 38/۰۰1 ۰۲/۰۰ ۲۲/۰9 8۰/17 86/11میانگین

 9۲/۰39 9۲/۰۰3 ۲9/۰۰ 9۲/۰1 ۲۲/19 9۲/11میانه

 17/۰1 ۰8/۰۲ 79/۰ ۲1/3 9۰/۰ 71/9انحرا معیار

 ۰8/۰۲8 9۰/1۲7 91/7 ۰6/8 ۰8/۰ 8۰/3۰واریانس

 1۲/۲ ۰3/۲ ۲1/۲ 67/۲ ۲3/۲ 1۲/۲چولگی
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 نتایج
هیایازقبیلپروفیلخیامدرمحیل89دراینتیپ

اطالعیاخجغرافییاییبیاة دهدرمحیطسیامانتعیین
سیازیمکیانیمتغیرهیاافیرلمدبرایفوایلمعین
هایخامهایآماریویژگیویژگی۰گردید.جدول

د.دهانمیشران
هییا،تغییرنمییایپییسازتحلیییلآمییاریداده

هایخامدردواریوگرام(مستقیمتجربیبرایویژگی

موردمطالعهبیااسیتفادهازةدوعمقمختل درمنطق
+اف ارمنر

GSهیایتهیه د.واریوگراممناس بهداده
هیایخطیی،هایمؤرردرهرتیپازبیینمیدلعامل

وگوسییبیرازشگردییدوبهتیرین،کروی،نمیایی
(.وابسیتگی۰هاتعیین ددجیدولبرازشبرایداده

ةگوسیینبییرایهمییممییدلواریییوگرا(DRدمکییانی
پارامترهاقویارزیابی د.

 Nitraria schoberi یاهیگ پیدر تشده  اجزای مربوط به تغییرنمای )واریوگرام( خصوصیات خاک انتخاب. 2جدول 

 خصوصیت
مدل 

 تغییرنما
ای  اثر قطعه

 )درصد(
آستانه 
 )درصد(

 ثیر )متر(أشعاع ت
ضریب 
 تشخیص

 وابستگی مکانی
 )درصد(

8689/۲۰۰۰999/6۰9/۰گوسن(Cm۰۲-۲ددرید ن
9788/۲۰۰۲9۲78/199/۲گوسن(Cm۰۲۲-۰۲ددرید ن
8788/۲۰۰718/991۰۰گوسن(Cm۰۲-۲دسولفاخ
8988/۲۰۰۰۰8/1۰69گوسن(Cm۰۲۲-۰۲دسولفاخ

8887/۲۰86397/3۰۰8/۲گوسن(Cm۰۲-۲هدایتالکتریکید
8788/۲۰1۰98۰/۰799/۲گوسن(Cm۰۲۲-۰۲هدایتالکتریکید


هیایباانتخاببهترینمیدلوارییوگرام،روش

دارمقایسیهآماریباروشمیانگینمتحرموزنزمین
روش،RMSEوAEبیاتوجیهبیهمعیارهیای،و د

تیرینروشبیرایتعییین کریجین معمولیمناسی
مطالعهتشیخیبپارامترهایمکانیتیپگیاهیمورد

(.3داده ددجدول

 یابی مورد مطالعه نتایج ارزیابی متقاطع برای سه روش درون .3جدول 

 

دارروشمیانگینمتحرموزنروشکریجین سادهروشکریجین معمولی
 هاآماره هاآماره هاآماره

AE RMSE AE RMSE AE RMSE 

 ۰9۲/۰ -۲۲8/۲ 836/۰ ۲۲۰/۲ 8۲۰/۰ ۲۲3/۲۰درید ن

 9۰۲/۲ -۲۲1/۲ 913/۲ ۲۲۲1/۲ 93۲/۲ -۲۲۰/۲۰درید ن

 ۲۰6/۰ -۲۰۰/۲ 81۰/۲ -۲۲3/۲ 81۰/۲ -۲۲۰/۲۰هدایتالکتریکی

 8۰۰/۲ -۲۰9/۲ 719/۲ -۲۲6/۲ 7۰8/۲ ۲۲3/۲۰هدایتالکتریکی

 ۰۲۰/6 -۲۰۲/۲ ۰76/9 -۲۲8/۲ 883/1 -۲۲7/۲۰سولفاخ

 ۲۰/1 -۲۰/۲ ۰91/3 -۲۲7/۲ ۰33/3 -۲۲1/۲۰سولفاخ


هییایخییامد یین،هییدایتالکتریکییی،وویژگیییتغییرنمیایترتیی نییمبیه6،و1،۰های کل
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دردهنید.سولفاخ(رادردوعمقمختل نشیانمیی
آماریوپیسازانتخیابنهاییمطالعاخزمینةمرال

بینییپییشةنقشیةییابی،بیهتهییبهترینروشدرون
خووییاخخامبراساسروشکریجین معمولی

ترتییی بییرایبییه7و،9،3هییاید ییکلاقییدام یید
وسیولفاخدردو،های ن،هدایتالکتریکیینقشه

عمقمختل (.





 
 داغ در جامعة گیاهی قرهاول و دوم خاک های  شده به درصد شن عمق داده واریوگرام برازش. 2شکل 


 داغ های اول و دوم خاک با استفاده از روش کریجینگ معمولی در جامعة گیاهی قره درصد شن عمق ةنقش. 3شکل 

(Cm20-0) 

( Cm100-20) 
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 داغ های اول و دوم خاک در جامعة گیاهی قره شده به مقدار هدایت الکتریکی عمق داده واریوگرام برازش. 4شکل 


 داغ های اول و دوم خاک با استفاده از روش کریجینگ معمولی در جامعة گیاهی قره هدایت الکتریکی عمق ةقشن. 5شکل 

( Cm20-0) 

( Cm100-20) 
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 داغ در جامعة گیاهی قرهاول و دوم خاک های  شده به مقدار سولفات عمق داده واریوگرام برازش. 6شکل 

 داغ خاک با استفاده از روش کریجینگ معمولی در جامعة گیاهی قره اول و دومهای  سولفات عمق ةنقش. 7 شکل

  

( Cm20-0) 

( Cm100-20) 
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 گیری  جهبحث و نتی
تمای آنبیاسیایروجهااضروةمطالعةتفاوخعمد
تغییراخمکیانیةویژهتحقیقاتیکهدرباربه،مطالعاخ

برداریمنظمنمونهةه،نحورفتگخامدرکشورانجام
گیامبیهگیامبیرایمطالعیاخاسترو یةآنوارائ

گونیهتحقیقیاخبسییارمهیمکهدرایین،آماریزمین
است.

دورتییرازة یییNitrarietum schoberiةجامعیی
میقیانةهای ورپسندنسیبتبیهدریاچیبرخیتیپ

کییهدرییید ییندرعمییقاولودومدارایاسییت
.اسیتریرتقریبیازییادأتةساختارمکانیقویودامن

دوسیت ینةیکگونNitraria schoberiةگونایو ً
،کنید.همينیینهایسبکر دمیکهدرخاماست

هاییجین ،قسمتهایاایلازکرباتوجهبهنقشه
تیرینسیبتبیه ر تیپدارایساختارمکانیقوی

پیذیرفتنیدرمنطقیه.اینامرکیامالًاستنقاطمنطقه
است،زیرادرجنوبایینتییپاکوتیونیمرکی از

هیر،وجوددارد.بهعبیارتیNiscوHastهایگونه
هطر  مالتییپارکیتبچهازاکوتونذکر ده

 ود.ترمیفضای نخامقویکنیمساختارمی
AEوRMSEبییاتوجییهبییهاینکییهمعیارهییای

تواننتیجهگرفتکهدهد،میییرانشانممقادیرکمّ
تواند دهمیولیبراساسمدلبرازشمکریجین مع

،برآوردییحیحیانجیامدهید.درایینتحقییقنیی 
روشکریجین معمولی[،9]هاهمانندسایرپژوهش

روشکریجین سیادهوروشمییانگیندرمقایسهبا
.دارتوییه دمتحرموزن

سولفاخدرعمقاولودومنی ساختارمکانی
تراکم.دهندبا ییرادردامنةتأریرهمانندتشکیلمی

تیرینکهن دیکیییعنیجایاینمادهدرجنوبتیپ
در،.بهعبارتیاستربیشتیاست ورةادبهدریاچ

میقانبیهسیمتةموردمطالعهازطر دریاچةمنطق
 مالو مال ربیمنطقیهتیاایدمعینییسیاختار

مکانیمحکمیازسولفاخوجوددارد.
هدایتالکتریکیدارایساختارمکیانیبیا یی

کیهگوییاییابیدمییامادامنةتأریرآنکیاهشاست،
 وربیهسیمتةکاهش وریخامازسمتدریاچ

ةاسیت.بیاتوجیهبیهنقشیترهایگیاهی مالیتیپ
تییراکمآنهماننییدسییولفاخدر،آمییدهدسییتهبیی

Hastترینقسمتتیپ،یعنین دیکبهتییپیجنوب
.استبیشتر

هیایمکیانیخیامدردوویژگییتغییرپذیریِ
.دراییین[1 یید]زاربررسیییعلفیی اروبوتییهةجامعیی

تحقیقنی مدلواریوگرامگوسیندربرخییعوامیل
میدلوارییوگرامخطیی[1]مشاهده د.درتحقییق

علفی ار(ةبرایاسیدیتهوهدایتالکتریکیدرجامعد
هییکدرآبییرایرطوبییتودایخییالبوارییرقطعییه

هیاعلف ار(نی مشاهده دکهمدلخطیدادهةجامع
راالیکهدرتحقییقد.وجودرونداستةدهندنشان

اینمدلمشاهدهنشدووابستگیمکیانیهمةااضر
دستآمد.قویبرایبهترینمدلبه

آمیاریازیکروشزمیینفقط[1]ةدرمطالع
ا یارهمسیتقیمطیوربیهوبهنوعآناندکردهاستفاده
تواندریافتکهازاماازمراالتحقیقمی،اندننموده

اییندر.انیددهکیرتفادهروشکریجین معمیولیاسی
دوروشةاالیاستکهدرتحقیقااضربهمقایسی

آماریوییکروشاسیابیمییانگینمتحیرمزمین
دارپرداختهوروشکریجینی معمیولیبهتیرینوزن

روش ناخته د.
(بیینمقیادیر۰Rدضری تبیین[1ة]درمطالع

برایهردو13/۲ازیفرتارا دهوواقعیبینیپیش
موردمطالعهگ ارشکردنید،درایالیکیهدرةجامع
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تحقیقااضرنمودارمقادیرواقعیدرمقابیلمقیادیر
انتخییابمناسیی مییدلةییدکننییدأ ییدهتبینیییپیییش

آماریاست.سازیزمینلواریوگراموروشمد
ازدبای،هان دیکبهیکبا داگرچولگیداده
هیابیهییورخدادهتیادکیرتبدیللگاریتمیاستفاده

ةمطالعی،ایندراالیاستکیهدر[۰۰]نرمالدرآید

چولگیهدایتالکتریکیعلف اربیشترازییکو[1]
.استوبرایتبدیل/9ترازدرچندمورددیگرب رگ

هااقدامییورخنگرفتیهاسیت.درتحقییقرویآن
جی هیدایتالکتریکییهابهدادههمةااضرچولگی

1/۲(دارایچولگیکمتریامسیاوی67/۲دعمقاول
بود.
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