
 

 
 

روش تابع نيمه تجربي  اآوج ب 1831 سال سازي زلزلهشبيه

 گرين

 3حمزه شكيب; 2لوحسين حمزه ;1علي مقدسي موسويسيد 

5/6 يبا بزرگ 1/4/1331آوج در تاريخ  يلرزهزمين
WM  پس از استخراج را لرزاند ايران يشمال غرب بخشي از .

گسل، امتداد و شيب گسل، محل  ي، از قبيل طول و عرض صفحهنيرومند زمينبش ني جمدلساز يمشخصات الزم برا

 يگرين برا يو تابع نيمه تجرب ايکاتورهبه دو روش  يمصنوع رکوردهاي ،چشمه، مختصات ايستگاه ثبت و غيره

 دوام، مدت نيزم ابشت نهيشيبايجاد شد و پارامترهايي مانند  يسو و باکندآوج، بهار، کبودرآهنگ، شيرين يايستگاهها

 يواقع يشده و رکوردها يسازشبيه   يرکوردها يمؤثر، طيف پاسخ شتاب و مقدار جذر متوسط مجذور خطا برا

در اين مقاله روش تابع نيمه تجربي گرين براي شرايط ايران اصالح شده است.  ثبت شده، با هم مقايسه گرديده است.

تواند براي نواحي ديگر مانند گسلهاي تهران با سازوكاري مشابه گسل مي دهد كه اين روشنتايج اين مطالعه نشان مي

 آوج بكار رود.

 .آوج زلزله گرين، ي، تابع نيمه تجربيزلزله مصنوع

Simulation of the Avaj earthquake 2002 by semi-

empirical Green’s function 

A. Moghaddasi M.; H. Hamzehloo; H. Shakib 

ABSTRACT 

The Avaj earthquake in June 22, 2002 with a magnitude of Mw=6.5 occurred in western north of Iran. 

The requirement characteristics for modelling of strong ground motion such as length and wide of fault 

plate, strike, dip, focal position, stations position and etc. is defined by field study. These parameters are 

used in order to generate artificial earthquake based on the semi-empirical Green’s function methods for 

Avaj, Bahar, Kabudar Ahang, Shirin Su and Bakandi stations. Then, some parameters such as peak 

ground acceleration, effective duration, acceleration response spectrum and root mean square error of the 

generated earthquake compared with the real records. 

In this paper, semi-empirical Green’s function method is further developed for Iran condition. The 

results of the study are shown that the method can be applied for the other region with the fault of same 

mechanism such as Tehran faults. 
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 NEIC)چنگوره( بر اساس گزارش  آوج 1/4/31 يلرزهزمين

5/6 يهابا بزرگي
WM  ،1/6

SM   6و
bm  يدر شمال غرب 

 غرب تهران بوقوع پيوست يکيلومتر 252نزديكي ايران و در 

طحي را در دو هاي گسلي سگسيختگي ،لرزهزمينن يا [.4]

آبدره و چنگوره بوجود آورده است. بيشترين  يمنطقه

 65 ،هاي گسليجابجايي شاقولي اين دسته از گسيختگي

گيري شده اي در باختر روستاي آبدره اندازهسانتيمتر در نقطه

تر و هاي كهناين دسته از گسيختگي، منطبق بر گسله [.3است ]

لرزه در اين زمين مركز [.3باشد ]پيامد جنبش دوباره آنها مي

درجه  911/41درجه شمالي و  666/35مختصات جغرافيايي 

[ در منطقه 72] كيلومتر 91به ميزان شرقي در عمق كانوني 

 - سنندج   هاي ساختاري ايران مركزي ومرزي بين پهنه

 سيرجان )زاگرس( روي داد.

نزديك به كشته،  233لرزه طبق آمارهاي رسمي با اين زمين

است و بوده خانمان همراه بي 5222بيش از با مجروح و  1522

را به هاي جدي به شهر آوج روستا و آسيب 52تخريب نسبي 

 IVVV-VIدر چنگوره و آبدره  زلزلهاست. شدت  داشتههمراه 

لتر کردن، يپس از ف نه شتاب زمينيشيو ب برآورد شده است

دست آمده ستگاه آوج بيه در ايمتر بر مجذور ثانيسانت 455

 ستگاه ثبت شده است. يا 55نگاشتهاي شتابنگاري در  .است

در اين مقاله تالش شده كه ركوردي با توجه به مشخصات 

اي بين اين سازي شده و مقايسهگسل مسبب زلزله آوج شبيه

براي سازي شده و ركورد واقعي صورت پذيرد. ركورد شبيه

از جمله  سازي جنبش نيرومند زمين روشهاي مختلفيشبيه

، روشهاي 2روشهاي تابع تجربي گرين، تابع نيمه تجربي گرين

اي و شبکه عصبي توسط محققين ارائه شده است کاتوره

همچنين برخي از محققين، ترکيبي از روشهاي ياد شده را بکار 

شود. بعنوان ياد مي اند که از آنها به روشهاي پيونديگرفته

براي  ايکاتورهي روشي هبه اراي 1133در سال  Booreنمونه 

روش تابع تجربي گرين اولين  .سازي جنبش زمين پرداختشبيه

. مورد استفاده قرار گرفت Hartzellتوسط  1193بار در سال 

 مانند روش تابع تجربي گرين و روش تئوري  روشهاي تعيني

و  Atkinson، 1136در سال  Irikuraتشعشعي توسط 

Somerville 1114درسال ،Irikura  وKamae  و 1114در سال 

Bolt  اندمورد استفاده قرار گرفته 1115در سال. Beresnev  و

Atkinson  از روش تصادفي گسل محدود  1119در سال نيز

يك روش پيوندي كه  1113در سال   Gibson.استفاده كردند

 باشد، ارايه نمود.مياي کاتورهتركيبي از روشهاي تعيني و 

هـ.ش به معرفي روش  1332نيز در سال لو و كماليان حمزه

جديدي با نام روش پيوندي موجك، پوش موج نقشها و نوفه 

 1119در سال  و همكاران شكيب .[9] سفيد فيلتر شده پرداختند

شتابنگاشتهايي  ي با نام مونت كارلوبا استفاده از روش

رفويي، آقابابايي و احمدي در سال  [.75مصنوعي ايجاد نمودند]

سازي زلزله مصنوعي با استفاده از مدلي به نام شبيه به 7119

Kanai-Tajimi [72]پرداختند. 

سازي ركورد مصنوعي، نيازمند برخي از روشهاي شبيه

اي است تا بتوان با استفاده از آن داشتن ركورد ثبت شده

ركورد، شتابنگاشتهاي مصنوعي را ايجاد نمود. روش تابع 

ست. اين روشها براي مناطقي تجربي گرين از اين دسته روشها

    اي براي آنها در دست نيست، مناسبكه ركورد ثبت شده

ها، لرزهسازي شتابنگاشت خردباشند زيرا در صورت شبيهنمي

سازي است كه باعث وارد شدن خطاي نياز به چند بار شبيه

ر اين تحقيق با توجه به د .[71]شود سازي ميزياد در اين شبيه

آوج، اين زلزله به دو  يه و گسل مسبب زلزلهمشخصات منطق

گرديده و  يسازشبيه ،گرين يو تابع نيمه تجرب ايکاتورهروش 

مقايسه  يواقع يبا رکوردها يسازسپس نتايج اين دو شبيه

آوج،  يموقعيت ايستگاهها يها براسازياين شبيهد. نشويم

اين  ت.اس رفتهيپذانجام  يسو، بهار و باکندکبودرآهنگ، شيرين

اي انتخاب شده كه از پراكندگي مناسبي در ايستگاهها به گونه

اطراف مركز زلزله برخوردار بوده و همچنين داراي فواصل و 

 بيشينه شتابهاي مختلفي باشند.

 گانگرين توسط نگارند يکه روش تابع نيمه تجرب از آنجا

نزديکتر به  يشرايط ايران اصالح شده است، بايد به نتايج يبرا

 .شودديده مي در نتايج ،واقعيت منجر شود که اين امر

  

براي  ميزان الزمشود که تا استفاده مي يدر اينجا از روش

  بعلت آنكه روشهاي  .گرديده استشرايط ايران اصالح 

اي بكار گرفته شده در اين تحقيق، همان روشهاي ارائه كاتوره

( و 91مرجع شماره شده در مراجع اصلي آن است )مانند 

هيچگونه تغيير و اصالحي بر روي آن صورت نگرفته است، از 

روش تابع  شرح آن روشها در اين مقاله خودداري شده است.

، 5ي ايجاد نوفه سفيدتوان به سه مرحلهنيمه تجربي گرين را مي

 زلزله تقسيم نمود. 6فيلتر کردن و اعمال تابع پوش

 الف( ايجاد نوفه سفيد

فرکانسها را در خود دارد  ياست که تمام ي، موجدينوفه سف

که بطور نرمال  يتصادف يزمان يتوليد آن از يک سر يو برا

، يتصادف يزمان ي. اين سرگردديتوزيع شده باشد، استفاده م



 

 

است که با کمک يک برنامه  -1و  1بين  ياعداد تصادف ييک سر

 .(4)شکلشوديايجاد م يکامپيوتر

 ب( تابع فيلتر

کم  يتمام فرکانسها ينگونه که گفته شد نوفه سفيد داراهما

ي اچشمه تا نقطه مشاهده در فاصله ،يکهحالباشد در يو زياد م

ايجاد  ،موج يفرکانس يدر محتوا يتغييرات ستگاه ثبت رکورد(ي)ا

، يچون ميرايي هندس ياين تغييرات در اثر عوامل .شوديم

چشمه و غيره است. ميرايي مسير، بزرگنمايي پوسته، اثرات 

شود. در يلحاظ نمودن اين اثرات از تابع فيلتر استفاده م يبرا

فرکانس برده  حوزهکه به  ياثر اعمال اين تابع بر نوفه سفيد

اين نوفه  يفرکانسها يشده )بوسيله تبديل سريع فوريه(، برخ

سپس با  (.1)شکل شونديديگر تضعيف م يسفيد، تقويت و برخ

زمان )با استفاده از معکوس  حوزهسفيد به فهبرگرداندن اين نو

 آيد.يفيلتر شده بدست م يتصادف يزمان يتبديل فوريه(، سر
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 A(f)نمودار فيلتر  (:1)شکل 

را به صورت  A(f)تابع فيلتر  1112 و ايريكورا كامايي

 :[91]تعريف نمودند 1ي رابطه
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سرعت موج  ، ضريب كيفيت Q، فاصله كانوني Rدر آن  كه

eو يبرش
QfR  / ميرايي غيرارتجاعي است يدهندهنشان . 

(A(f: بدست 2ي است كه از رابطه وناطيف شتاب بر 
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(A)P: ت در فركانسـهاي بـاال   ي ميرايـي نزديـك سـاي   دهندهنشان

 آيد:بدست مي 3ي است و از رابطه
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mA: را براي  4 يرابطه 1136 فاسيوليmA [97]ارائه داد: 

(2) 12.0
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m M1031.7f  
     اي است.ممان لرزه 0Mكه در آن 

(5)  05.165.1
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 کهي تصادف يزمان يسر در A(f) تابع فيلتر نمودن با ضرب

)( ي، طيف اصالح شدهفرکانس برده شده حوزهبه  fA  و پس

 يفيلتر شده يتصادف يزمان يسر، زمان حوزهاز انتقال به 

)(ta آيد.يبدست م 

 ج( تابع پوش زلزله

به  ،است، اين صفحه يبا فرض اينکه صفحه گسل مستطيل

 (. تعداد تقسيمات از رابطه2)شکلشودمي المان تقسيم يتعداد
M Mn


 0 /5 ( -  بزرگي زلزله Mكه در آن  [77]آيدبدست مي10(

'قوي و 
M استها( لرزهپس مانندضعيف) يبزرگي زلزله. 

 يتوجو سو ارائه شده توسط كامدا يبا توجه به رابطه

توان تابع پوش شكل مي [77] 1113 و ميدوريكاوا [91] 1193

 (. 6 يا براي هر المان بدست آورد )رابطهموج شتاب ر

(6) )/1exp(]./).[()( dtdtate   

شتابنگاشت  مدت زمان dاوج و  يشتاب نقطه aكه در آن 

 تابع پوش شكل موج شتاب است.  e(t)باشد. مي

 يزلزلهبدست آوردن تابع پوش شتابنگاشت براي براي 

 :[92]شوداستفاده مي 9ي از رابطه، قوي
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ن تـابع از  يـ ا (.5)شـکل مصنوعي است شتابنگاشتپوش  e(t)كه 

 .گذردنسبي شتابنگاشت ميمم ينقاط ماکز

 

 
 ي تابع پوشي محاسبهي گسل و نحوه(: المانبندي صفحه2شکل )

به دو پارامتر  (6) يهطبق آنچه شرح داده شد، در رابط

 نياز است. (d) شتابنگاشتو مدت زمان  (a)شتاب نقطه اوج 

شتاب را به صورت نه يشيبمدل كاهندگي  1111زارع 

 : [71] ائه دادبراي ايران ار 3ي رابطه

(1) PSCXXbMaA ii .)log(..)log(  

 Mه، يـ بر حسب متـر بـر مجـذور ثان   بيشينه شتاب  fکه در آن 

  لومتر است.يبر حسب کفاصله كانوني  Xو  بزرگي گشتاوري

iSاست. نوع ساختگاه  

iC ضريب ساختگاه iS  و   انحراف معيار است كه براي اعمـال

 a. شـود لحاظ مي P=0محاسبه درصد ميانگين  و براي P=1آن 

  .در مرجع ياد شده ارائه شده استضرايبي هستند كه  b و

را به  شتابنگاشتمدت زمان  1139 و مك گوير تورو



 

 

 :[76]نشان دادند 1ي رابطهصورت 
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فركانس  0Aفاصله كانوني بر حسب كيلومتر و  R كه در آن

ي جابجايي شتابنگاشت گوشه است که با توجه به طيف دامنه

 آيد.ت ميبدس (6)مطابق شکل 

 
 [3] يافتن فرکانسهاي گوشهبراي (: طيف دامنه 3شکل )

 
 نوفه سفيد (:4) شکل

 
 تابع پوش زلزله يا پنجره (:5) شکل

 

 شتابنگاشت مصنوعي (:6) شكل

گوشه، مدلهاي چشمه  محققين مختلف براي تعيين فركانس

توان به  اند كه در ميان آنها ميو روابط مختلفي ارائه  داده

آتكينسون و سيلوا، براون و هادون  مدلهاي چشمه فرانكل،

با استفاده  هاي انجام شدهيبا توجه به مدلساز. [99]اشاره نمود

ي آنها با رکوردهاي واقعي، و مقايسه از مدلهاي چشمه مختلف

به نتايج  صل گرديد که مدل چشمه فرانکلاين نتيجه حا

فرکانس گوشه را  اين مدل، مقدار. شودتري منجر ميبمناس

 کند:چنين محاسبه مي

(91) )5.0623.2(

0 10 Mf   

 است. بزرگي گشتاوري Mكه در آن 

 t(a(درتابع  شتابنگاشتاكنون با ضرب نمودن تابع پوش 

بدست  اصلي شتابنگاشتي فيلتر شده( )سري زماني تصادف

 (.6آيد. )شكلمي

 

با توجه به شرحي كه بر روش انتخابي يعني روش تابع 

نيمه تجربي گرين داده شد، پارامترهاي مورد نياز اين روش 

گسل  مشخصاتسازي ركورد مصنوعي با توجه به براي شبيه

بدست آورده  9619حيه در سال آوج و زلزله رخ داده در اين نا

اين زلزله براي چند ايستگاه پرداخته شده  يسازشبيه شده و به

خالصه  (9)در جدول  سازياست. مشخصات الزم براي شبيه

 گرديده است.

 سازيشبيه برايمشخصات الزم  (:1)جدول 

 5/6 بزرگي گشتاوري

 92 (km)طول گسيختگي 

 97 (km)عرض گسيختگي 

 992 راستاي گسل

 57 شيب گسل

 7/6 (km/s)سرعت موج برشي 

Q= 922f [7فاکتور کيفيت ]
 1/12  

 92×97 تعداد تقسيمات

 16/21 طول جغرافيايي كانون

 62/65 عرض جغرافيايي كانون

 911 [2] (bar)افت تنش 
 

سو، آوج، کبودرآهنگ، شيرين يايستگاهها يبرا يسازشبيه

صات اين ايستگاهها در انجام شده که مشخ يبهار و باکند

 آمده است. (2)ها در شكل و محل ايستگاه (7)جدول 

 

 

 



 

 

 [4]ي زلزله آوجمشخصات ايستگاههاي ثبت کننده (:2)جدول 

 نام ايستگاه
فاصله 

 رومركزي
(km) 

مولفه 

طولي 
)2(cm/s 

 مولفه

عرضي 
)2(cm/s 

 مولفه

قائم 
)2(cm/s 

 طول

 جغرافيايي

 عرض

 maxf جغرافيايي

 نوع

 خاک

 I 71 51/65 77/21 719 271 255 5/76 وجآ

 I 97 7/65 27/21 969 15 51 51 کبودرآهنگ

 III 91 5/65 26/21 975 926 59 7/59 سوشيرين

 I 6 1/62 26/21 96 61 62 11 بهار

 II 1 2/66 51/21 96 72 29 2/11 باکندي
 

 يها)بکمک برنامه ايکاتورهبه دو روش  يسازشبيه

FINSIM  وSGMS [76و )] گرين انجام شده  يتابع نيمه تجرب

و  بيشينه شتاب، مدت زمان مؤثر ياست و سپس پارامترها

 يطيف پاسخ شتاب آنها با هم مقايسه شده و بعد مقدار خطا

شده با رکورد  يساز( رکورد شبيه)جذر متوسط مجذور خطا

      بحث و -2]بخش محاسبه شده که نتايج آن در  ي،واقع

نيز شتابنگاشتها و طيفهاي پاسخ  1شكل  .آيدمي [گيرينتيجه

سازي شده در شتاب براي ركورد واقعي و ركوردهاي شبيه

دهد )شكل بهار را به عنوان نمونه نشان مي ايستگاه

سازي براي ساير ايستگاهها در شتابنگاشتهاي حاصل از شبيه

 آمده است(. [5]مرجع 
 

 

 ي آوجي ثبت ركورد براي زلزلههامحل ايستگاه -9شكل 
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بهار، رکورد واقعي در ايستگاه به پايين به ترتيب باال از  (:3)شکل 

و با  گرين تابع نيمه تجربي به روش سازي شدهشبيه ركورد

 .است  SGMSبرنامهاستفاده از 
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 برنامهاستفاده از سازي شده با شبيهرکورد به ترتيب  (:3)شکل ادامه 

FINSIM  است.بهار و طيفهاي پاسخ شتاب براي ايستگاه 

 

براي  يياي، رکوردهانکه در روشهاي کاتورهيابا توجه به 

جاد شده و از تجمع آن ي)المانها(، ا ر گسلهايک از زيهر 

د، شکل يآبدست مي اصليستگاه، شتابنگاشت يرکوردها در ا

مه يکه در روش تابع نيتر خواهد بود در حالعيشتابنگاشت واق

کباره ين با استفاده از تابع پوش زلزله، به يتجربي گر

ن نکته که در يت به ايشود. از طرفي با عناجاد مييشتابنگاشت ا

ک از يبه هر  ييهاييختگي و جابجاياي، گسروشهاي کاتوره



 

 

 انگريتواند بشتر مييشود، بص داده ميير گسلها تخصيز

 افتد.ت اتفاق مييرفتاري باشد که در واقع

ثبت رکورد در محلي نزديک دهند كه براي نتايج نشان مي

به نتايج  SGMSو  FINSIMي گسل، استفاده از دو برنامه

ولي براي ثبت رکورد در نقاط دور از  .شودخوبي منجر مي

روش تابع نيمه تجربي گرين، ه ي نوشته شده بگسل، برنامه

دهد. دليل اين امر اينست که مدلهاي استفاده بهتري ميجوابهاي 

مثل مدل سه خطي مدت  SGMSو  FINSIMهاي شده در برنامه

است ولي در  درستزمان و مدلهاي ميرايي، براي آمريکا 

مناطق نزديک به گسل بعلت تأثير اندک اين عوامل، برنامه، 

وشها )با اين وجود، استفاده از اين ر دهدجوابهاي خوبي مي

 تر است(.براي ايران نيازمند مطالعات گسترده

( 6)ج بدست آمده که در جدول ي، طبق نتاهاوجود اين گفتهبا 

ج ين به نتايمه تجربي گرياند، روش تابع ندهيخالصه گرد

ن با يمه تجربي گريروش تابع ندر زيرا  رسدمناسبي مي

فته که ريران، اصالحاتي صورت پذيرابطه کاهندگي ا استفاده از

 ج مطلوبتري حاصل گردد.يباعث شده تا نتا

ركورد مصنوعي، ايجاد  برايروابط تجربي استفاده شده 

مركز  ،وجآي در زلزله براي نمونهتطابق خوبي با واقعيت دارند 

CMT  0مقدارM  كه با استفاده  نمودبرآورد  13/9×2512برابر را

بزرگي  د كهآيبدست مي 53/6برابر  يمقدار بزرگ 5ياز رابطه

 بوده است. 5/6 نيز رخ داده شده

 FINSIMي ( براي ايستگاه آوج برنامه6با توجه به جدول )

ي واقعي تر به زلزلهمنجر به بيشينه شتاب و مدت دوام نزديك

گردد. بيشينه شتاب بدست آمده براي ايستگاههاي مي

سو با استفاده از روش تابع نيمه تجربي كبودرآهنگ و شيرين

ي واقعي ن  داراي مقداري مابين مقادير اين پارامتر در زلزلهگري

در جهات طولي و عرضي است. در ايستگاههاي بهار و بكندي 

نيز بهترين نتايج از روش تابع نيمه تجربي گرين بدست آمده 

ي ايستگاهها تا گسل است است كه علت اين نتايج همان فاصله

يج روش تابع نيمه شود، نتاكه هر چه اين فاصله بيشتر مي

 شود.تر ميتجربي گرين به واقعيت نزديك

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازيي نتايج حاصل از شبيهخالصه (:3)جدول 

اه
تگ

س
 اي

ام
ن

 

روش بدست 

 آوردن رکورد

بيشينه 

 شتاب
)2(cm/sec 

مدت دوام 

 موثر
(sec) 

فاصله تا 

رومركز 

 (km) زلزله

وج
آ

 

 واقعي
L 255 6 

5/76 

T 221 2/5 

 26/99 515 گرين

FINSIM 211 2/5 

SGMS 525 6/5 

گ
هن

رآ
ود

کب
 

 واقعي
L 15 9271 

51 

T 969 9677 

 6/96 966 گرين

FINSIM 712 1 

SGMS 911 1/6 

ين
ير

ش
 سو

 واقعي
L 926 271 

7/59 

T 975 9176 

 95 925 گرين

FINSIM 625 2/2 

SGMS 611 5/6 

ار
به

 

 واقعي
L 62 1/92 

11 

T 61 2/96 

 2/96 61 گرين

FINSIM 56 5/99 

SGMS 995 1/1 

ي
ند

بک
 

 واقعي
L 21 1/92 

2/11 

T 6/76 96 

 5/96 56 گرين

FINSIM 16 2/2 

SGMS 991 9/1 

 :نتايج برجسته پژوهش حاضر بطور خالصه عبارتند از

ت ج بدسينتاو با مدارك و شده  گفتهل يبا توجه به دال -الف

ن اصالح شده نسبت به يمه تجربي گريآمده، روش تابع ن

 شود.ج بهتري ميياي منجر به نتاروشهاي کاتوره

ن يي ارائه شده توسط محققفهاي چشمهين طياز ب -ب

 دهد.ج مطلوبتري مييي فرانکل نتاف چشمهيمختلف، ط

توان ميسازي، هين شبيبا توجه به دقت بدست آمده از ا -ج

سازي شتابنگاشت مصنوعي براي راي شبيهاز اين روش ب

ي دستگاهي براي آن وجود تهران که زلزلههمچون  مناطقي

سازوكار ي شبيه سازوكارو همچنين گسل آن داراي  ندارد

البته قابل توجه است كه استفاده  استفاده نمود. گسل آوج است،

از اين روش نيازمند انجام مطالعات گسترده و شناخت كامل 

 باشد.سل و خاك منطقه ميگ مشخصات

اي وجود ندارد، در مناطقي كه جنبش نيرومند ثبت شده -د

استفاده از روشهاي نيازمند به رويداد كوچك مانند روش تابع 



 

 

   سازي تجربي گرين باعث وارد شدن خطاي زياد در شبيه

 گردد.مي

از فاکتورهايي مانند فاکتور  ن روشيدر اکه  از آنجا -هـ

مايي پوسته، ميرايي مسير غير االستيک و ميرايي چشمه، بزرگن

د خاص منطقه مورد مطالعه يشود که بااستفاده ميپوسته 

 .نياز است کشور يبرا نهيزم اين در توجه به تحقيقاتباشد، 
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