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  ّٔی ی ٚ ویفیٛ تٟیٝ طزح جأغ ٔماتّٝ تا آٖ، تا تأویذ تز خصٛصیات وّٕاردتیّ ٞای ٌزدٚ غثار اعتاٖ ؽٙاعایی واٖ٘ٛ تزرعی 8

  ّٔی اردتیُ ٔختّفتِٛیذ وٙٙذٜ در اعتاٖی ٞا ای ٘اؽی اس تخؼ تزرعی ٚ تؼییٗ ٔیشاٖ ا٘تؾار ٌاسٞای ٌّخا٘ٝ 9

  ّٔی اردتیُ ٛ تٟیٝ اطّظ آِٛدٌی خان اعتاٖتزرعی 11 خاک

وذ
ما

پس
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  پایاٖ ٘أٝ دا٘ؾجٛیی ٚ ارائٝ راٞىارٞای ٔذیزیتی ٚ اجزایی تزای افشایؼ ویفی فضای عثش ؽٟز اردتیُ تزرعی 41
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