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چکيده
استان گلستان به دليل شرايط خاص آب و هوايي و فيزيوگرافي همواره در معرض خطر زمين لغزش قرار دارد.
در اين مقاله چهارچوب تلفيق يكپارچه دادهها بر اساس تئوري دمپستر-شيفر براي تهيه نقشه خطر زمين-
لغزش و با استفاده از دادههاي مكاني چندگانه معرفي گرديد .به اين منظور ابتدا با استفاده از نقاط لغزشي
بانک اطالعات زمينلغزش کشور 812( ،نقطه لغزشي) نقشه پراکنش زمينلغزشهاي منطقه تهيه گرديد.
سپس نقشههاي هر يک از عوامل موثر بر وقوع زمين لغزش از قبيل شيب ،جهت شيب ،شكل شيب ،ارتفاع،
کاربري اراضي ،زمين شناسي ،فاصله از جاده ،فاصله از آبراهه ،فاصله از گسل ،شاخص توان آبراهه ،شاخص
حمل رسوب و پهنههاي بارش منطقه در محيط سامانه دادههاي مكاني تهيه گرديد .با استفاده از تئوري
دمپستر-شيفر وزن هر يک از فاکتورها محاسبه شد ،وزنها در نقشههاي عامل وارد شده و براي هر عامل يک
نقشه وزني به دست آمد .سپس وزنها با هم جمع شده و نقشه خطر زمين لغزش تهيه گرديد .در اين تحقيق
براي بررسي دقت مدل از روش  ROCو سطح زير منحني استفاده شد .ارزيابي مدل نشان داد تئوري
دمپستر-شيفر دقت قابل قبولي براي تحليل خطر زمينلغزش در منطقه مورد مطالعه دارد.
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مقدمه
انسان با مسائل زيستمحيطي فراواني مواجه است
و بالياي طبيعي جزئي از اين مشكالت هستند.
بالياي طبيعي باعث کشته و مجروح شدن ساالنه
صدها هزار تن و بيخانمان شدن ميليونها نفر در
سراسر جهان ميشود (محمدي .)1815 ،رشد روز
افزون جمعيت موجب افزايش فشار بر منابع
طبيعي شده که پيامد آن تشديد وقوع خطرات
طبيعي مانند حرکات تودهاي و بويژه زمينلغزش
است .وقوع اين پديده باعث بروز مشكالتي ميشود
که به هم خوردن تعادل منابع آب و خاک در
طبيعت ،تخريب جادهها ،مناطق مسكوني ،زمين-
هاي کشاورزي و افزايش نرخ رسوبزايي در
طبيعت ،از پيامدهاي ناشي از اين پديده طبيعي
است (محمدي و همكاران .)1811 ،از جمله
خسارات مهم زمينلغزش در کشور ميتوان به
فاجعه دفن شدن روستاي فتلک در خرداد  51در
رودبار ،زمينلغزش هاي سال  18ناشي از
بارندگيهاي شديد در استان گيالن با  5کشته و
تخريب  15خانه مسكوني (مرتضوي و حقنظر،
 ،)1811مدفون شدن روستاي آبيكار در
چهارمحال و بختياري در زير حجم عظيمي از
خاک و از بين رفتن اهالي روستا در سال  15و
وقوع زمينلغزش در آبادي بهل در سال  55و 15
که به ترتيب باعث کشته شدن  18و  5نفر گرديد
(عظيمپور و همكاران ،)1811 ،اشاره نمود.
پيشرفت در تكنيکهاي بررسي و نياز به برنامه-
ريزيهاي ناحيهاي هماهنگ با ويژگيهاي
محيطي و با کمترين ريسک ،تحقيقات در مورد
اين پديده را ابعاد جديدي بخشيد ،به اين ترتيب،
محققين با تكيه بر امكانات سامانه دادههاي
مكاني )GIS( 1مناطق وسيعي را از نظر حساسيت
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- Geographic Information System
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به وقوع زمينلغزش پهنهبندي ميکنند (بياتي
خطيبي.)1815 ،
از جمله مطالعات انجام شده در زمينه زمينلغزش
ميتوان به تحقيقات خوالر و همكاران (،)2111
تحليل خطر زمينلغزش ناحيه ميزوران 2در شمال
هند ،پير و کاپل ( )2112در منطقه تولي ولي
نيويورک ،کيل بورن و پسوتو ( )2118در  5منطقه
از قاره اروپا ،لن و همكاران ( )2111در چين ،آيالو
و ياماگيشي ( )2115در کوههاي کاکوداي ژاپن،
دومان و همكاران ( )2115حرکات تودهاي رخداده
در طي طوفان سال  2111نيوزيلند ،يالسين
( )2111در ترکيه اشاره نمود .در ايران نيز حسن-
زاده ( )1811در حوزه آبخيز شلمانرود استان
گيالن ،احمدي و محمدخان ( )1811در حوزه
آبخيز طالقان ،فيضنيا و همكاران ( )1818در
حوزه آبخيز شيرينرود تجن ،شادفر و همكاران
( )1811در حوزه آبخيز چالكرود ،گرايي ()1815
حوزه الجيمرود مازندران ،پورقاسمي ( )1815و
محمدي و همكاران ( ،)1811لغزشهاي حوزه
آبخيز هراز ،رنجبر و روغني ( ،)1811تاثير کاربري
بر وقوع زمينلغزش و اميراحمدي و همكاران
( )1811زمينلغزش حوزه آبخيز چالو آمل را
مورد بررسي و تحليل قرار دادند .يكي از
استانهاي مستعد زمينلغزش ،استان گلستان
است .از جمله زمينلغزش هاي مهم اين استان
ميتوان به ملچ آرام ،قورچاي ،صفي آباد ،زندال-
چال و طول آرام در اين استان اشاره نمود .استان
از نظر وسعت ،تنوع توپوگرافي ،وجود شرايط
خاص آب و هوايي و نوع کاربريهاي اراضي داراي
ناهمگني بااليي است که از اين نظر ارزيابي
خصوصيات و وقوع زمينلغزش داراي اهميت
خواهد بود .بنابراين بررسي عوامل موثر در وقوع
زمينلغزشها و پهنهبندي خطر آن جهت
- Mizoran
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پيشگيري و انجام اقدامات مختلف مديريتي در
اين استان ضروري به نظر ميرسد (خليلي زاده و
موغلي .)1811 ،در تحقيق حاضر هدف تهيه نقشه
خطر زمين لغزش در ارتفاعات استان با استفاده از
تئوري دمپستر -شفر مي باشد .الزم به ذکر است

 111ميليمتر در ايستگاه پس پشته متغير است.
توپوگرافي و خصوصيات متفاوت بارش و نيز
شرايط آب و هوايي در منطقه باعث تنوع قابل
توجه شرايط اقليمي در منطقه مورد مطالعه شده
است .استان گلستان در طبقهبندي دومارتن داراي

که استفاده از تئوري دمپستر -شفر براي اولين بار
در کشور جهت بررسي زمين لغزش مورد استفاده
قرار مي گيرد.

 5اقليم متفاوت ميباشد که در اين طبقهبندي،
نوار شمالي استان داراي اقليم خشک ،در نوار
مياني داراي اقليم نيمه خشک و در بخشهاي
جنوبي و جنوب غرب نواحي نيمه مرطوب و بسيار
مرطوب قرار دارد (مساعدي و همكاران.)1811،
کاربري اراضي عمده حوزه به ويژه در جنوب و
شرق جنگلي بوده و در شمال و غرب منطقه
دشتهاي آبرفتي به صورت زراعت و مرتع در حال
بهرهبرداري هستند .منطقه مورد مطالعه از نظر
زمينشناسي از سنگ آهکهاي متعلق به
سازندهاي الر و مزدوران با سن ژوراسيک بااليي
تشكيل شده و نهشتههاي لسي از گستردهترين
رسوبات دوران چهارم در اين ناحيه است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
استان گلستان با مساحتي حدود  21181کيلومتر
مربع در شمال شرق کشور واقع شده است .منطقه
مورد مطالعه بخش کوهستاني استان گلستان
است .منطقه بين عرضهاي ” 85ْ 21΄11تا
” 81ْ 11΄55شمالي و طولهاي جغرافيايي”21
΄ 58ْ 11تا ” 55ْ 81΄ 11شرقي قرار دارد .ارتفاع
بيشينه منطقه مورد مطالعه  8511متر ميباشد
(شكل  .)1ميزان بارندگي متوسط ساالنه آن از
حدود  111ميليمتر در ايستگاه داشلي برون تا
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روش تحقيق
جهت تهيه نقشه خطر زمينلغزش با استفاده از
تئوري دمپستر -شفر  ،ابتدا با استفاده از نقاط
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 1AUSLEاست که مدل مذکور اصالح شده
معادله جهاني تلفات خاک ( )5USELميباشد.
تئوري دمپستر -شفر

لغزشي بانک اطالعات زمينلغزش کشور ،نقشه
پراکنش زمينلغزشهاي منطقه مطالعاتي تهيه
گرديد .طول و عرض نقاط لغزشي وارد محيط

تئوري دمپستر-شيفر ،به عنوان تئوري تابع
اعتقادات شناخته ميشود که خود تعميمي است

نرمافزار  ArcGISگرديده و در آنجا به نقشه
تبديل شد .نقشه عوامل موثر بر وقوع زمينلغزش
شامل درجه شيب ،جهت شيب ،ارتفاع ،کاربري
اراضي ،زمينشناسي ،بافت خاک ،فاصله از گسل،

از تئوري بيزين که مبتني بر احتماالت ميباشد .از
آنجايي که تئوري بيزين براي هر سوال نيازمند
احتماالت هست ،بنابراين توابع اعتقادي بيانگر
درجات اعتقاد براي يک سوال يا يک احتمال

فاصله از جاده ،فاصله از آبراهه ،شاخص توان
آبراهه ،شاخص حمل رسوب و بارش در محيط
 GISتهيه و بر اساس مطالعات گذشته طبقهبندي
شد .در مرحله بعد نقشه هر يک از عوامل موثر در
محيط  GISبا نقشه پراکنش زمينلغزشها تلفيق
و تعداد لغزش در هر طبقه بهدست آمد .به منظور
تعيين نقشههاي شاخص توان آبراهه ( 1)SPIو
شاخص حمل رسوب ( 2)STIاز رابطههاي  1و 2
استفاده گرديد (مور و همكاران 1118 ،و نفيسلو
اوغلو و همكاران .)2111 ،نقشه پهنههاي بارش
نيز با استفاده از آمار بارندگي ايستگاههاي باران
سنجي منطقه ،تهيه گرديد .به اين صورت که ابتدا
با استفاده از رگرسيون خطي گراديان بارش در
منطقه به دست آمده و سپس رابطه رگرسيوني در
نقشه  DEMضرب شد.

مربوط به آن ميباشد .اين درجات اعتقاد ممكن
است خواص رياضي احتماالت را داشته يا نداشته
باشد .اينكه چقدر ممكن است از احتماالت
متفاوت باشد وابسته به قرابت دو سوال مطرح
شده دارد.
اين تئوري در سال  1151توسط دمپستر و در
سال  1115توسط شيفر توسعه يافت اما اصليت
اين تئوري به قرن  11بر ميگردد .اين تئوري
بسيار مورد توجه محققين هوش مصنوعي بويژه
در اوايل سال  ،1111قرار گرفته است .زماني که
آن ها سعي کردند از تئوري احتماالت در سيستم-
هاي خبره استفاده کنند .درجات اعتقاد تئوري
دمپستر-ش يفر بسيار مشابه تئوري فاکتور اطمينان
بوده و اين تشابه ،منجر شده که ترکيب اين دو
تئوري داراي انعطاف پذيري بااليي همچون قوانين
مبتني بر سيستم باشد .تئوري دمپستر-شيفر
بخاطر انعطاف پذيري نسبي آن همواره مورد توجه
محققين قرار گرفته است .تئوري مذکور بر اساس

SPI  AS . tan 

رابطه ()1

 A   sin  
STI   S  .
رابطه ( )2
 22.13   0.0896 
که در آن  : ASمساحت حوزه آبخيز :  ،گراديان
1.3

0.6

شيب بر حسب درجه و  STIبيانگر شاخص حمل
رسوب و يا به عبارتي عامل  8LSمدل
1

- Stream Power Index
- Sediment Transport Index
3
- Length and Slope
2

دو ايده اصلي بنيانگذاري گرديده است:
 .1تعيين درجات اعتقاد براي يک سوال مبتني بر
احتماالت ذهني؛

4

- Adapted Universal Soil Loss Equation
)(AUSLE
5
)- Universal Soil Loss Equation (USLE
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 .2تعين قوانين دمپستر به منظور ترکيب درجات
اعتقاد براي بخش هاي مستقل يک واقعه.
نظريه وقوع دمپستر -شفر در واقع يک چارچوب
رياضي براي توصيف دادههاي ناقص تهيه ميکند

(آن و همكاران .)1111،به طور کلي براي تهيه
نقشه خطر زمين لغزش با استفاده از اين روش از
روابط  8تا  1استفاده گرديد (پارک.)2111 ،
N L  E ij 

رابطه ()8
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که در آنها : N L  Eij  ،تعداد لغزش در هر

طبقه : N L  ،تعداد کل لغزش منطقه: N Eij  ،
تعداد پيكسلهاي فاقد لغزش در هر طبقه،
 : N  Aتعداد کل پيكسلهاي فاقد لغزش منطقه
ميباشد.
بر اساس روابط فوق تمامي کالسههاي هر عامل
وزندهي ميشود .در محيط  GISاين وزنها به
نقشه اضافه و نقشه وزني هر فاکتور به دست مي-
آيد .در مرحله بعد نقشههاي وزني با هم جمع
شده و نقشه نهايي به دست ميآيد .در اين نقشه
وزن هر پيكسل از مجموع وزنهاي بدست آمده
براي هر فاکتور در آن پيكسل محاسبه ميشود.
طبقههايي که حساسيت بيشتري دارند در اين
مدل وزن کمتري به خود اختصاص ميدهند .بر
اساس نقاط شكست منحني تجمعي ،نقشه به
چهار طبقه کم خطر ،خطر متوسط ،خطر زياد و
خطر خيلي زياد تقسيم ميشود.

ارزيابي روش پهنهبندي خطر زمينلغزش
با توجه به اينكه براي ارزيابي مدل نميتوان از
همان لغزشهايي استفاده نمود که در پهنهبندي
استفاده شدهاند (کوماک ،)2115،از بين تعداد
 812نقطه لغزشي ،تعدادي از نقاط براي مدل-
سازي و بخشي از آن نيز براي ارزيابي مدل (با
نسبت حدودي  11به  )81مورد استفاده قرار
گرفت (پورقاسمي و همكاران ،1811 ،و
کنستانتين و همكاران .)2111،سپس با استفاده از
منحني ( 1ROCنفيسلو اوغلو و همكاران2111 ،
و رگمي و همكاران )2111 ،صحت نقشه پهنه-
بندي تهيه شده ارزيابي شد .اين منحني از
کارآمدترين روشها در ارائه خصوصيت تعييني،
شناسايي احتمالي و پيشبيني سيستمهاست که
- Receiver Operating Characteristics

1
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ميزان دقت مدل را به صورت کمي برآورد ميکند
(سويتز .)1111 ،سطح زير منحني ROC
( ،)1AUCبيانگر مقدار پيشبيني سيستم از
طريق توصيف توانايي آن در تخمين درست وقايع
رخداده (وقوع زمينلغزش) و عدم وقوع رخداد

روش  ROCوزنهاي به دست آمده استاندارد
شده و وزن نقاط لغزشي به عنوان وزنهاي صحيح
در محور عمودي و وزن بقيه نقاط که به صورت
تصادفي انتخاب شده بودند را در محور افقي وارد
ميکنيم .سطح زير منحني که به دست ميآيد

(عدم وقوع زمينلغزش) آن است .براي رسم
 ،ROCقبل از کالسهبندي نقشه وزني نهايي،
نقاط لغزشي را که براي ارزيابي در نظر گرفتهايم
روي نقشه انداخته و وزني که در هر نقطه لغزشي
به دست آمده را يادداشت ميکنيم.

بيانگر دقت مدل است.
نتايج
نتايج حاصل از تلفيق نقشههاي عامل و پراکنش
لغزشها و محاسبه وزن هر طبقه در جدولهاي 1

تا  12ارائه شده است.
جدول  -1تعداد لغزش در طبقههاي درجه شيب
mTP 

 

m TP

m 

جدول  -2تعداد لغزش در طبقههاي جهت شيب
mTP 

N
NE
E
SE
S
SW
W
NW

به
همين تعداد نيز نقاطي به صورت تصادفي در
مناطق ديگر انتخاب کرده و وزن آنها را نيز
يادداشت ميکنيم .بر اساس روابط موجود براي
- Area Under Curve

1

 

m TP

m 
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جدول  -8تعداد لغزش در طبقههاي ارتفاع

mTP 

جدول  -1تعداد لغزش در طبقههاي کاربري اراضي
mTP 

جدول  -5تعداد لغزش در طبقههاي زمين شناسي
mTP 

 

m TP

 

m TP

 

m TP

m 

m 

m 
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جدول  -5تعداد لغزش در طبقههاي بافت خاک

 

mTP 

m TP

m 

SCL&CL
SCL&SCL
SL
SL&SCL

SCL&SCL

SCL&CL
SL

SL&SCL

جدول  -1تعداد لغزش در طبقههاي فاصله از جاده

 

mTP 

m TP

m 

جدول  -1تعداد لغزش در طبقههاي فاصله از رودخانه
mTP 

جدول  -1تعداد لغزش در طبقههاي فاصله از گسل
mTP 

 

m TP

 

m TP

m 

m 
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جدول  -11تعداد لغزش در طبقههاي بارش
mTP 

 

m TP

m 

جدول  -11تعداد لغزش در طبقههاي SPI
mTP 

mTP 

 

m TP

m 

SPI

جدول  -12تعداد لغزش در طبقههاي STI
mTP 

 

m TP

m 

STI

در نهايت نقشههاي وزني با هم جمع و نقشه
نهايي پهنهبندي خطر زمينلغزش منطقه در چهار

طبقه خطر کم ،متوسط ،زياد و خيلي زياد تقسيم
شد (شكل)2
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شكل  -2نقشه پهنهبندي خطر زمينلغزش منطقه مورد مطالعه (بخشي از استان گلستان)
 ،1/1خوب؛  ،1/5-1/1متوسط و  ،1/5-1/5ضعيف،
همانطور که بيان شد براي ارزيابي مدل از منحني
را براي آن ارائه کردهاند (نفيسلو اوغلو و همكاران،
 ROCاستفاده شد .هر چه سطح زير منحني
 .)2111سطح زير منحني در اين تحقيق مطابق
بيشتر باشد دقت مدل بيشتر است که ميزان آن
بين  1/5تا  1متغير است .به طور کلي تقسيم-
بندي ،1/1-1عالي؛  ،1/1-1/1خيلي خوب؛ -1/1

شكل  8در طبقه خوب قرار ميگيرد(.)1/1251

شكل  -8منحني  ROCو سطح زير منحني مربوط به نقشه پهنهبندي خطر زمينلغزش
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بحث و نتيجهگيري
تلفيق نقشه لغزش با شيب نشان ميدهد طبقه
شيب  5-21درجه بيشترين حساسيت نسبت به
وقوع لغزش را داشته است .طبيعي است که در
شيبهاي کم نيروي محرک در جهت شيب به
حدي نيست که باعث حرکت توده خاک به صورت
يكجا شود .همچنين در شيبهاي زياد خاک با
عمق کافي به عنوان الزمه وقوع زمينلغزش فراهم
نميشود ،لذا بيشترين ميزان لغزش در شيب
متوسط رخ ميدهد که با نتايج محمدي (،)1815
دايموند و همكاران ( )2115و نئوهائوسر و
ترهورست ( )2115همخواني دارد .نتايج بررسي
جهت شيب نشان ميدهد وزن به دست آمده براي
همه جهات تقريبا يكسان است و فقط اندکي
حساسيت بيشتر در جهت غرب و جنوب غرب
مشاهده ميشود .در منطقه رطوبت به حد کافي
در تمام جهات وجود دارد و شايد دليل تاثير کم
جهت شيب ناشي از موجوديت رطوبت است .البته
جهت بادهاي باران آور غربي ميتواند تا حدودي
اثر اين جهت را متمايز نمايد .نتايج به دست آمده
با نتايج تحقيقات احمدي و همكاران ()1811
مطابقت دارد .بررسي ارتباط ارتفاع و لغزش نشان
داد ارتفاع  511-1111متر بيشترين ميزان لغزش
را دارد .افزايش ارتفاع باعث کاهش لغزش شده
است که اين امر ميتواند به دليل بارشهاي برفي
در باالدست و همچنين در امان بودن از دخالت-
هاي انساني باشد .زمانيكه بارشها به صورت برف
باشد عكسالعمل هيدرولوژيكي آن کند بوده و
خاک به مرحله اشباع نميرسد .اين نتايج با يافته-
هاي محمدي ( )1815و پورقاسمي ()1815
همخواني دارد که شايد به دليل خصوصيات نسبتا
مشابه دو منطقه باشد .ارتباط کاربري اراضي و
وقوع زمينلغزش نشان ميدهد کاربريهاي مرتع
زراعت ،جنگل و زراعت ديم داراي بيشترين

00

حساسيت نسبت به وقوع زمينلغزش هستند.
شادفر و همكاران ( ،)1811فاطمي عقدا و
همكاران ( )1811و جوکه اوغلو و همكاران
( )2111نيز به نتايج مشابهي دست يافتند.
کاربري زراعت به دليل دخالتهاي انسان در
محيط و همچنين آبياري نقش مهمي در وقوع
زمينلغزش دارد .کاربريهاي جنگل نيز با توجه به
شيب زيادي که دارند در مناطقي که جاده وجود
داشته و يا روشهاي نامناسب بهرهبرداري استفاده
ميشود مناطق مستعد زمينلغزش را فراهم مي-
کنند .از بين سازندهاي زمينشناسي ،سازندهاي
مربوط به پالئوژن و ترياس بيشترين حساسيت به
زمينلغزش را از خود نشان ميدهند .بررسيهاي
مربوط به بافت خاک نشان ميدهد بيشتر لغزش-
هاي رخ داده در خاکهاي سيلت-رس-لومي و
رسي-لومي اتفاق افتاده است .دليل اين امر را
ميتوان با جذب آب بيشتر و آبگذري کمتر
خاکهاي با بافت متوسط و ريز ،در نتيجه اشباع
راحتتر اين خاکها مرتبط دانست .مناطق با
فاصله کم نسبت به جاده ،آبراهه و گسل داراي
حساسيت بيشتري نسبت به زمينلغزش ميباشد.
شادفر و همكاران ( ،)1811فاطميعقدا و همكاران
( ،)1811دومن و همكاران ( ،)2115لي ( )2111و
يالسين ( )2111نيز به نتايج مشابهي در اين
زمينه دست يافتند .با توجه به اينكه اين فاکتورها
از عوامل محرک زمينلغزش محسوب ميشوند،
چنين نتيجهاي منطقي ميباشد .احداث جاده
معموال همراه با خاکبرداري و خاکريزي بوده و
تعادل طبيعي منطقه را بهم ميزنند .وجود آبراهه-
ها نيز موجب زيرشويي شده و خطر زمينلغزش را
افزايش ميدهد .نتايج حاصل از بررسي عامل
بارش روند خاصي در ارتباط با کاهش و يا افزايش
لغزشها در نتيجه بارش نشان نميدهد .در اين
مورد ميتوان گفت که کمينه بارش نيز ميزان
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رطوبت الزم براي وقوع لغزش را فراهم کرده و
نقش تغييرات بارش در منطقه را در درجه اهميت
کمتري قرار داده است که با نتايج مندي و
همكاران ( )2111و بهشتي راد و همكاران
( )1811مطابقت دارد .بررسي ارتباط شاخصهاي

تغييرات کاربري و دخالتهاي انساني استعداد
زيادي براي وقوع زمينلغزش دارد .توجه به نقشه
پهنهبندي تهيه شده ميتواند مديران را در
تصميمگيري ،ساخت و سازهاي آينده و هرگونه
دخالت در سيستم طبيعي کمک نمايد .همچنين

 SPIو  STIنيز روند مشخصي از خود نشان نداده
که اين امر ممكن است به دليل نقش موثرتر
فاکتورهاي ديگر در وقوع زمينلغزش و پوشش
دادن نقش اين فاکتورها باشد.
در مجموع نواحي کوهستاني استان گلستان با
توجه به بارندگي نسبتا زياد ،سازندهاي حساس،

بر اساس ارزيابي نتايج تحقيق حاضر ،روش مورد
استفاده در اين تحقيق (تئوري دمپستر -شفر) به
عنوان مدل مناسب براي چنين مناطقي شناخته
شده است ،و کاربرد آن در در مناطقي که شرايط
نسبتاً مشابهي با منطقه مورد مطالعه دارند،
پيشنهاد ميشود.
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